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∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΗΣ

OIΚΙΣΜΟΣ 22.2

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο οικισµός «Χανδράς», µαζί µε τους οικισµούς - µετόχια Κατελιώνα και Άγιο
Παντελεήµονα αποτελούν το ∆ιοικητικό διαµέρισµα Χανδρά του σηµερινού
(Καποδιστριακού) δήµου Λεύκης του Νοµού Λασιθίου, στο νότιο και ανατολικό
άκρο της Κρήτης. Απέχει από τη Σητεία 27 χλµ. και αριθµεί, σύµφωνα µε την
απογραφή του 2001, 309 κατοίκους.
Η περιοχή αυτή που βρίσκεται δίπλα στο νοτιοανατολικότερο

άκρο της

ελληνικής γης, παρέµεινε για αιώνες αποµονωµένη από το υπόλοιπο νησί, εξ
αιτίας του έντονου φυσικού εµποδίου που συνιστά ο προς νότο, µέχρι σχεδόν το
1
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Λυβικό πέλαγος,

εκτεινόµενος όγκος

των Σητειακών βουνών και η, πέραν

αυτών, προς ανατολάς κοιλάδα γύρω από τους χείµαρρους Αδρόµυλο και
Παντέλη. Εδώ, στην ηµιορεινή αυτή περιοχή µε τα µικρά οροπέδια και τους
δυνατούς ανέµους,

καταφέρνει να ανθίζει η ζωή και η κατοίκηση σε µιαν

αδιάλειπτη συνέχεια από τους προϊστορικούς χρόνους µέχρι σήµερα και να
συσσωρεύει σταδιακά ένα σηµαντικό πολιτισµικό απόθεµα µε διακριτά τα ίχνη
των διαδοχικών φάσεων που διήλθε, µέσα από µια θαυµαστή αυτάρκεια στη
ροή της Ιστορίας.

1. Οικισµός Τόπος Τοπίο και ευρύτερη περιοχή
Ο οικισµός του Χανδρά είναι χτισµένος πάνω σε ένα επίµηκες οροπέδιο, σε
υψόµετρο 580µ. που εκτείνεται δυτικά από τη θέση «Ετιά», περιλαµβάνει τον
οικισµό των Αρµένων και καταλήγει ανατολικά
ενδιάµεσα ένα στενό

στη Βόιλα, σχηµατίζοντας

«λαιµό». Το οροπέδιο αυτό που φέρει το όνοµα του

Χανδρά, είναι όµως επίσης γνωστό και ως των «Αρµενοχαντράδων», όπως
αναφέρει ο Στέργιος Σπανάκης. 1
Προσεγγίζοντας την περιοχή από τη πιο πρόσφορη διαδροµή, αυτή που µετά
την Ιεράπετρα ακολουθεί παραλιακή όδευση προς τα ανατολικά, µέχρι τον

1

Στέργιου Γ. Σπανάκη, «Πόλεις και χωριά της Κρήτης στο πέρασµα των αιώνων», Τόµος Β΄,
Ηράκλειο Κρήτης 1991. , σελ. 823
2
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οικισµό του Μακρύ Γιαλού κι ύστερα κατευθύνεται ΒΑ προς το εσωτερικό, το
τοπίο ξεδιπλώνει το ιδιαίτερο πρόσωπο των διαδοχικών του όψεων:
Έχοντας καταρχήν δεξιά τη νότια οµαλή πλευρά που εισχωρεί χωρίς εξάρσεις
στο Λιβυκό Πέλαγος, ακουµπώντας το µέσα από παραλίες µε ψιλό
σκουρόχρωµο βότσαλο, στην αντίθετη πλευρά και βορειότερα, δεσπόζουν
εντυπωσιακοί σχηµατισµοί σε περίεργες µορφές γεωµετρικών στερεών που
αποτελούνται

από

φαιόχρωµα

σχιστολιθικά

πετρώµατα

µε

έντονες

σπηλαιώσεις, και είναι υπολείµµατα παλαιότατων γεωφυσικών σχηµατισµών.
Το ιδιαίτερο «ύφος» που αποπνέει αυτό το στοιχείο εναλλάσσεται µε τη
συνηθισµένη, γνωστή εικόνα του κτισµένου περιβάλλοντος που παρουσιάζουν
και εδώ οι «αναπτυσσόµενοι» τουριστικοί οικισµοί που επιβάλλονται στο τοπίο
µε τρόπο απόλυτο: η ανθρώπινη παρουσία επιβάλλεται µε σύγχρονες
κατασκευές πανοµοιότυπες και αδιάφορες όπου η καλή αρχιτεκτονική
απουσιάζει.

Αφήνοντας όµως τη διαδροµή τη παράλληλη προς την ακτή και κατευθυνόµενοι
Β∆ προς το εσωτερικό η εικόνα αλλάζει απότοµα: Ένα τοπίο ανάγλυφο, σχεδόν
ανέγγιχτο κυριαρχεί σε χρωµατικούς τόνους που διαβαθµίζονται από το καφέσταχτί των ξηρών λόφων, µέχρι τους διαβαθµισµένους τόνους του πράσινου
στις καλλιεργηµένες πλαγιές, που τις διασχίζουν κοίτες µικρών ή µεγαλύτερων
χειµάρρων.
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Αυτό όµως που σηµατοδοτεί την εικόνα του τοπίου της ευρύτερης περιοχής
είναι η παρουσία των ανεµογεννητριών που, προβάλλοντας αναπάντεχα µέσα
σε αυτό το ανέγγιχτο τοπίο µοιάζουν να συµβολίζουν την ανθρώπινη κυριαρχία
µε τη µορφή ενός σύγχρονου τεχνολογικού δηµιουργήµατος. Μέσα από τις
κοµψές και δυναµικές γραµµές τους συνιστούν χειρονοµίες ετεροχρονισµένου
σεβασµού σε όσα η φύση, αιώνες τώρα χάριζε απλόχερα σ΄ αυτό τον τόπο κι
όµως εκείνα αγνοήθηκαν. Έτσι λοιπόν από τη µία πλευρά το «φυσικό», µε τη
µορφή της συνιστώσας της επιβλητικής γεωφυσικής διαµόρφωσης κι από την
άλλη το «τεχνητό», µε την παρουσία των ανεµογεννητριών, δίδει τον ιδιαίτερο
χαρακτήρα στο τοπίο που οριοθετείται από τις χαµηλές κορυφογραµµές που
περιβάλλουν το οροπέδιο.

Ένας τόπος χωρίς έντονες υψοµετρικές διαφορές στην επιφάνειά του, ούτε
µακρινές οπτικές φυγές, ένας τόπος «εσωστρεφής», ένας κλειστός, εσωτερικός
καλλιεργηµένος κήπος.
Ο κυρίαρχος αυτός χαρακτήρας του τοπίου λέγεται, κατά την επικρατούσα
άποψη, ότι προσέδωσε την ονοµασία του στον οικισµό. Σε κάθε περίπτωση,
έχει γίνει αποδεκτό ότι η ονοµασία έχει αραβική ρίζα2 (…) αλλά, είτε δεχτεί
κανείς την άποψη, σύµφωνα µε την οποία αυτή προέρχεται από το αραβικό
χαντράς =πράσινο, είτε από το χεντέρ-ερ = πρωτεύουσα, προκύπτει ότι η ορθή

2

Όπως παραπάνω, σελ. 653-655
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γραφή

του

τοπωνυµίου

είναι

«Χαντράς»

και

όχι

«Χανδράς»

που

χρησιµοποιείται σήµερα. Το κλίµα είναι ξηροθερµικό, µε µεγάλη ηλιοφάνεια σε
όλη την διάρκεια του έτους και µε χαµηλά επίπεδα βροχοπτώσεων.
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Ιστορικά Στοιχεία
Στο ιστορικό πλαίσιο που τεκµηριώνει την αρχική αναφορά στην αδιάλειπτη
συνέχεια της ευρύτερης περιοχής αξίζει να αναφερθούν:

1) η ύπαρξη της σπουδαιότατης Πραισού3 (βόρεια – βορειοδυτικά του
Χανδρά) µε σηµαντικά ευρήµατα από τον 12ο π.Χ.αι. και µετά, όπου έχουν
αφήσει ίχνη όλοι οι αιώνες από τη Νεολιθική εποχή µέχρι τη Βενετοκρατία
(βωµός, ετεοκρητικές επιγραφές µε ελληνικούς χαρακτήρες, πόλη ιστορικήςελληνιστικής περιόδου, θολωτοί τάφοι, κεραµική κ.λ.π.) και αργότερα, στη Νέα
Πραισό (Βαβέλοι) υπάρχουν ίχνη και από την εποχή της Τουρκοκρατίας.
Στη περιοχή «Πλακαλώνια» καθώς και στις περιοχές«Γράς» και «Κατράνι»
υπάρχουν ευρήµατα που χρονολογούνται από τους Μινωικούς χρόνους. Στο
ύψωµα «Ξυκέφαλο» (υψόµ. 705 µ.), στη περιοχή µεταξύ Χανδρά και
Καστελλιώνα διαπιστώθηκε η ύπαρξη ιερού κορυφής όπου, παρά τη σύλησή
του, ανασκάφηκαν χαρακτηριστικά ευρήµατα.

2) ο οικισµός της

Ετιάς

4

µε την ενετική έπαυλη DEI MEZZO που έχει

5

χαρακτηριστεί ως διατηρητέο µνηµείο, ιδιοκτησίας ΥΠΠΟ.

3

Όπως παραπάνω, σελ. 653-655

4

http://139.91.183.3:8080/etiaSite / βλέπε και Παράρτηµα -Χαντράς

5

(ΥΑ 156170/6751/10-2-1959, ΦΕΚ 60 /Β/18-2-1959) και Π.∆. 19.10.1978 «περί χαρακτηρισµού

ως παραδοσιακών οικισµών τινών του Κράτους και καθορισµού των όρων και περιορισµών
δοµήσεως αυτών», ΦΕΚ 594 ∆’ της 13.1.1978).
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3) ο µεσαιωνικός οικισµός Βόιλα6, ακριβώς έξω από το Χαντρά. (που έχει
επίσης χαρακτηριστεί ως διατηρητέο µνηµείο).

Ο ίδιος ο οικισµός του Χαντρά οικίστηκε κατά τη Β΄ Βυζαντινή περίοδο από
Αρµένιους έποικους του Νικηφόρου Φωκά, άνθισε όµως, όπως και οι γύρω του
οικισµοί, κατά την περίοδο της Ενετοκρατίας.

2. Παραγωγική και Οικονοµική αναγνώριση
Ο ∆ήµος Λεύκης έχει έκταση 152.303 km² και πληθυσµό, κατά την απογραφή
του 2001, 2.177 κατοίκους που κατοικούν στα 6 δηµοτικά διαµερίσµατα και
έχουν έδρα τη Ζήρο (779 κάτοικοι). Πρόκειται για τα δηµοτικά διαµερίσµατα
της

Αγίας

Τριάδος,

των

Απιδίων,

των

Αρµένων,

της

Ζήρου,

των

Παπαγιαννάδων και του Χανδρά.
Το δηµοτικό διαµέρισµα του Χαντρά έχει συνολικά 320 κατοίκους εκ των
οποίων 309 αναφέρονται ως κάτοικοι του οικισµού, ενώ επίσης κατοικούν 20
άτοµα στον Κατελιώνα και 20 στο µετόχι του Αγ. Παντελεήµονα.
Η οικονοµία της περιοχής ήταν πάντα αγροτική:

6

(Υ.Α Φ31/24456/1834 π.έ/5-5-1976, (ΦΕΚ 699 /Β/ 26-5-1976)./
βλέπε και Παράρτηµα -Χαντράς
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Το εύφορο έδαφος του οροπεδίου, το καλό κλίµα και η εγκατάσταση πλήθους
ανεµόµυλων στη περίµετρο του οροπεδίου για την άρδευση από πηγάδια,
συνέβαλαν στην ανάπτυξη της καλλιέργειας αµπελιών για τη παραγωγή
σταφίδας εξαιρετικής ποιότητας, αλλά επίσης και

ελαιόλαδου (τα τελευταία

χρόνια), καρποφόρων δένδρων, λαχανικών και σιτηρών .
Σε περιορισµένο βαθµό αναπτύχθηκε η κτηνοτροφία.
Αξίζει να αναφερθεί επίσης η καλλιέργεια του λιναριού, φυτού που ευδοκιµεί
στο υψόµετρο του οροπεδίου, καθώς επίσης και µεταξιού, σε κλίµακα όµως
οικοτεχνίας. Τα δύο αυτά προϊόντα, ως πρώτη ύλη,

συνέβαλαν στην

καλλιέργεια µιας στοιχειώδους τοπικής υφαντουργίας, µέχρι το 2ο Παγκόσµιο
Πόλεµο.

Η επαρκής αγροτική παραγωγή σε συνδυασµό µε την ύπαρξη και διατήρηση
παραδοσιακών παραγωγικών δραστηριοτήτων του δευτερογενούς τοµέα µε
την ύπαρξη µικρο-επαγγελµατιών (ραφτάδικων, τσαγκάρηδων, ξυλουργών,
σιδεράδων και καζανάρηδων), δηµιούργησαν τη στοιχειώδη

αυτάρκεια των

κατοίκων της περιοχής σε είδη πρώτης ανάγκης που διατηρήθηκε µέχρι τα
µέσα του 20ου αι.
 Σήµερα αποτελεί ένα οικισµό µε αρκετές παροχές όπως σχολείο (γυµνάσιο
Χανδρά), Αστυνοµικό Σταθµό, γραφείο ΕΛΤΑ, Αγροτικό Ιατρείο, ποδοσφαιρικό
γήπεδο, ενώ αποτελεί επίσης έδρα της ∆ηµοτικής Επιχείρησης.

8
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 Στη γειτονική

Ζήρο υπάρχουν το ∆ηµαρχείο, το Κέντρο Εξυπηρέτησης

Πολιτών (ΚΕΠ), ∆ηµοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο και στους Αρµένους
υπάρχει ∆ηµοτικό Σχολείο. 7
Οι τρεις οικισµοί, που ευρίσκονται σε κοντινή απόσταση µεταξύ τους,
λειτουργούν από κοινού ως το διοικητικό και εκπαιδευτικό κέντρο του ∆ήµου.
 Υπάρχει

τακτική καθηµερινή σύνδεση µε λεωφορεία µε την πόλη της

Σητείας.

Σε σχέση µε τις υφιστάµενες υποδοµές:8
Α. Ύδρευση
 Ο Χανδράς, όπως και οι οικισµοί Αρµένοι, Ζήρος, Μέσα και Έξω Απίδια,
Καλό Χωριό υδρεύονται από δηµοτική γεώτρηση στον Άγιο Παντελεήµονα.
Επίσης υπάρχει η πηγή Παντέλη που εξακολουθεί να λειτουργεί ως εφεδρική
πηγή. Πριν την δηµιουργία του νέου ∆ήµου υπήρχε Σύνδεσµος για την ύδρευση
των Κοινοτήτων Οροπεδίου Χανδρά.
Β. Άρδευση
Υπάρχει επάρκεια νερού για άρδευση και αρδεύονται όλα τα ∆ηµοτικά
∆ιαµερίσµατα. Το αρδευτικό έργο του ∆ηµοτικού ∆ιαµερίσµατος Χανδρά
αποτελεί, µεταξύ άλλων, ένα από τα πλήρως µελετηµένα και ολοκληρωµένα ή

7
8

Στοιχεία από ΣΧΟΟΑΠ
Στοιχεία από ΣΧΟΟΑΠ ∆ήµου Λεύκης, -Β2 στάδιο
9
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υπό ολοκλήρωση έργα, που δίδουν δυνατότητες ορθολογικής χρήσης και
αξιοποίησης του υδατικού δυναµικού των περιοχών, όπου έχουν εγκατασταθεί.
Γ. Αποχέτευση :
 Το νέο αποχετευτικό δίκτυο του Χανδρά έχει συνδεθεί µε τη µονάδα
βιολογικού καθαρισµού που έχει κατασκευαστεί και λειτουργεί από το 2004 στο
∆.∆. Αρµένων.
∆. Στερεά απορρίµµατα :
 Προτείνεται να υλοποιηθούν το ταχύτερο τα έργα εκσυγχρονισµού στο ΧΥΤΑ
Σητείας, για να σταµατήσει η λειτουργία των ανεξέλεγκτων χωµατερών στο
∆ήµο.

Η περιοχή δεν συνδέει την ανάπτυξή της µε τον τουρισµό παρά τα
αξιόλογα σύνολα της Βόιλας και της Ετιάς µε τα οποία συνορεύει.
Παραµένει ένας οικισµός στάσιµος, µε κύρια ενασχόληση των κατοίκων
τη γεωργία και τις υπηρεσίες (υπάλληλοι στους γειτονικούς Αρµένους) και,
τελευταία, µε εργασίες σε σχέση µε τις ανεµογεννήτριες της περιοχής.
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3. Απογραφή και αποτίµηση πολεοδοµικού πλούτου
Η σηµερινή πραγµατικότητα του οικισµού _ τα ίχνη της Ιστορίας
Προσεγγίζοντας σήµερα τον οικισµό του Χαντρά από το νότο,

στο φυσικό

τοπίο δεσπόζει το Αιολικό πάρκο όπου, οι 17 ανεµογεννήτριες που το
αποτελούν σηµατοδοτούν και χαρακτηρίζουν το τοπίο, προσδίδοντάς του µια
νέα διάσταση: η κλίµακα του τοπίου αλλάζει, το τεχνητό µεγεθύνεται.
Προχωρώντας προς το εσωτερικό του οικισµού και διασχίζοντας τις
αναπάντεχες χαράξεις του πολεοδοµικού ιστού:
1)

διαπιστώνεται

η

συνοχή

στη

δοµή

του

και

αποκαλύπτεται

µια

ολοκληρωµένη εικόνα οικιστικού συνόλου µε τις ποιοτικές διαβαθµίσεις των
µερών του.
2) µέσα από τις πυκνώσεις και της αραιώσεις της ρυµοτοµικής ανάπτυξης
διακρίνονται µε σαφήνεια οι διάφορες φάσεις εξάπλωσής του, οι µίξεις και η
χρονολογική αλληλουχία τους.
3) το δίκτυο των δηµόσιων και κοινοχρήστων χώρων αρθρώνεται µέσα στο
γενικότερο δίκτυο του ιστού µε τρόπο αβίαστο και φυσικό, καταφέρνοντας να
προβάλει τα τοπόσηµα του οικισµού και να δηµιουργεί σηµεία αναφοράς.
4) ο οικισµός διαθέτει υπολείµµατα από κτιριακές υποδοµές που θα
εξυπηρετούσαν τις συλλογικές ανάγκες και δράσεις της κοινότητας ενώ
υπολείπεται σε κτίρια δηµόσιου χαρακτήρα ακόµη και για τις εξυπηρετήσεις
που σήµερα διαθέτει.
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Επιχειρώντας µια ανάγνωση-περιγραφή των στοιχείων που αναφέρθηκαν
επισηµαίνουµε:
• Την ύπαρξη του κεντρικού πυκνοδοµηµένου και παλαιότερου πυρήνα του
οικισµού, (που η γέννεσή του ανάγεται στη Β΄βυζαντινή περίοδο και που οι
ντόπιοι αποκαλούν «Μεσοχωριά»). Αναπτύσσεται βόρεια και ανατολικά του
σηµερινού κεντρικού δρόµου µέσω του οποίου διασχίζουµε στον οικισµό µε
κατεύθυνση τη Βόιλα, µε τρόπο ελεύθερο γύρω από τις εκκλησίες του Αγ.
∆ηµητρίου, και της Κοιµήσεως της Θεοτόκου. Περιλαµβάνει κτίσµατα µε
βενετσιάνικες επιρροές, τα υπολείµµατα από οθωµανικό λουτρό (χαµάµ) και
την αναγεννησιακή Κρήνη του Χαντρά.
Στο τµήµα αυτό ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η διάρθρωση του
πολεοδοµικού ιστού, που ανάγεται στη βενετοκρατία (16ος αι.) και εξελίσσεται
µέχρι το 19 αι., µε τις αναπάντεχες χαράξεις, τις διαβαθµίσεις του χώρου από
το δηµόσιο στον ιδιωτικό, τα πλατώµατα και τα στενέµατα αλλά και τη κυρίαρχη
αίσθηση της «γειτονιάς» γύρω από τους δύο ναούς που προαναφέρθηκαν.
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Στο τµήµα αυτό διατηρούνται ακόµη όλα τα στοιχεία που συνέθεταν τη
συλλογικές και τις παραγωγικές λειτουργίες της κοινότητας.
Οι κάτοικοι και οι αρχές του ∆ήµου περηφανεύονται για το “Λαογραφικό
Μουσείο” που στεγάζεται σε αποκαταστηµένο Κρητικό παραδοσιακό οίκηµα
και για την Ενετική Κρήνη που αποτέλεσε εξάλλου και τη «βάση» όπου
κατασκευάστηκε το Κοινοτικό κατάστηµα.
Γύρω

από την εκκλησία του Αγ. ∆ηµητρίου (ΧΝ∆. Μ. 01)9 εντοπίζονται

κτίσµατα

διαφόρων

τύπων

και

χρονολογήσεων,

από

το

περίκλειστο,

φρουριακού τύπου ΧΝ∆. Π. --, το Κρητικό λαϊκό καµαρόσπιτο ΧΝ∆. Π. --και το
µεταγενέστερο, ερειπωµένο κτίσµα δυτικότερα, γύρω από ένα πλάτωµα που
νοτιότερα οδηγεί στο Οθωµανικό Χαµάµ ΧΝ∆. Μ. Ο1. Το τµήµα αυτό
αποτελεί έναν αναλλοίωτο οικιστικό πυρήνα, τόσο στα κτίσµατα όσο και
στο δηµόσιο χώρο που το περιβάλλει.

9

Βλ. Χάρτη & αντίστοιχο ∆ελτίο Αξιόλογου Κτίσµατος
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Νοτιότερα, η εκκλησία της Κοιµήσεως της Παναγίας (ΧΝ∆. Μ. 04)10, αποτελεί το
σηµείο αναφοράς για την ανάπτυξη µιας ακόµη «γειτονιάς», µε παρόµοια
στοιχεία αλλά περισσότερες νεότερες επεµβάσεις στα κτήρια.

• Την επέκταση που έγινε επί Τουρκοκρατίας, νοτίως της Μεσοχωριάς και µε
όριο κοντά στο δρόµο που κατευθύνεται προς Ζήρο. Σήµερα κυριαρχούν εδώ
τα ερειπωµένα κτίσµατα που αποδεικνύουν την ύπαρξη σε αφθονία του
παραδοσιακού κρητικού καµαρόσπιτου που, σε διάφορους τύπους και
παραλλαγές, απαντάται σε ολόκληρο το νησί. Η σηµερινή κατάσταση
ερείπωσης αποκαλύπτει τους παραδοσιακούς τρόπους δοµής του.
Στοιχεία που απαντούν την περίοδο ακµής του οικισµού στα δύο αυτά τµήµατά
του

και

είναι συγγενή µε πολεοδοµικά χαρακτηριστικά βενετσιάνικης

προέλευσης, είναι: η πυκνή, προσαρµοσµένη στις κλίσεις του εδάφους
ανάπτυξη των κτισµάτων και η διαµόρφωση οχυρών µετώπων µε συµπαγείς
όψεις και λίγα µικρά ανοίγµατα.
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• Τη νεώτερη επέκταση βόρεια και βορειοδυτικά που σηµατοδοτεί τη νεότερη
φάση του οικισµού κατά το τέλος του 19ου, αρχές 20ου αι., αυτή που θα
µπορούσαµε να ονοµάσουµε «νεοκλασική». Κυριαρχείται από την εκκλησία
του Άγιου Χαράλαµπου (ΧΝ∆.Μ.Ο3) µε το νεοκλασικό καµπαναριό και, στην
ίδια περιοχή, µέσα σε µεγαλύτερες ιδιοκτησίες µε αυλές και κήπους,
σηµειώνεται η ύπαρξη µεγαλύτερων κατοικιών που µορφολογικά εντάσσονται
σε αυτό που αποκαλείται «λαϊκό νεοκλασικό». Χαρακτηριστικά κτίσµατα του
τµήµατος αυτού αποτελούν τα σύνολα ιδιοκτησίας Αδαµάκη (ΧΝ∆. Ν.01 και
ΧΝ∆. Ν.02)11 όπου είναι φανερή η προσθήκη σε επαφή µε παλαιότερα
(βοηθητικά (?) κτίσµατα τα οποία έχουν υποστεί µεταγενέστερες επεµβάσεις.
Στο δυτικό άκρο του τµήµατος αυτού επισηµαίνεται η ύπαρξη ενδιαφέροντος
κτίσµατος σχολικού κτιρίου µε όλα τα στοιχεία των αναλόγων κτισµάτων του
µοντερνισµού της δεκαετίας του ’30 (ΧΝ∆. Ν.03).

• Τη σχεδόν «γραµµική» ανάπτυξη, κατά µήκος του κύριου οδικού άξονα που
διασχίζει

τον

οικισµό,

κτισµάτων

της

περιόδου

µεσοπολέµου

και

µεταγενέστερα.

11
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4. Αρχιτεκτονική φυσιογνωµία, ταυτότητα
και πολιτισµική ιδιοπροσωπεία
Η παραπάνω ανάγνωση του οικισµού αποκαλύπτει την αρχιτεκτονική
φυσιογνωµία του που, ως φυσική συνέπεια της µακράς ανά τους αιώνες
διαδροµής του, εµπεριέχει τα στοιχεία της γενικότερης ιστορικής αρχιτεκτονικής
εξέλιξης.
Όπως είναι γνωστό, η επίδραση των αναγεννησιακών µορφών µέσα από το
πρίσµα της Βενετίας, όπως εκφράστηκε στην Κρήτη, ήταν πολύ εκτεταµένη και
έφτασε µέχρι τις µακρυνές επαρχίες όπως ή Σητεία. Φορείς των νέων
αντιλήψεων ήταν οι ευγενείς βενετοί, φεουδάρχες µε γνώση και επαφή µε τα
νέα ρεύµατα, οι οποίοι τα µετέφεραν στους τόπους κατοικίας των. Σε
συνεργασία µε ορθόδοξους εκκλησιαστικούς παράγοντες, οι οποίοι ήταν θετικοί
απέναντι στους αρχιτεκτονικούς νεωτερισµούς, βοήθησαν στην εξάπλωση των
µορφών και της αισθητικής της Αναγέννησης σε κοσµικά και σε εκκλησιαστικά
κτίσµατα, τόσο του καθολικού όσο και του ορθόδοξου δόγµατος. Η πορεία αυτή
που περιείχε την ενσωµάτωση κοσµοθεωριών, φιλοσοφίας, αισθητικής του
αναγεννησιακού κόσµου ανακόπηκε µε την τουρκική κατάληψη, που έφερε την
αποχώρηση των βενετών φεουδαρχών προς τη Βενετία ή προς τα Επτάνησα.
Ο εντόπιος πληθυσµός δεν είχε ούτε τα υλικά εφόδια ούτε την µορφωτική
επάρκεια για να συνεχίσει αυτόνοµα µια τέτοια πορεία.
Στην αρχιτεκτονική των µεγάλων δηµόσιων έργων ήταν η εκτεταµένη ανέγερση
οχυρωµατικών έργων, από το πρώτο ήµισυ του 16ου αιώνα, στην Κρήτη που
έδωσε το έναυσµα για την εισδοχή των αναγεννησιακών µορφών. Όµως από
16
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τις δηµόσιες κατασκευές δεν έχουν σωθεί στη περιοχή άλλα δείγµατα πέρα
από την κοινοτική κρήνη του Χαντρά. Είναι εύλογο να συµπεράνουµε ότι
υπήρχαν και άλλα αντίστοιχα κοινωφελή κτίρια, που τροποποιήθηκαν ή
καταστράφηκαν.
Τα εκκλησιαστικά µνηµεία, τα οποία είναι τα κτίσµατα µε την καλύτερη
διατήρηση στην διάρκεια του χρόνου, δείχνουν την πορεία αφοµοίωσης των
µορφών και των τεχνικών που σχετίζονται µε τη µητρόπολη Βενετία.
Κυριαρχούν τα τοπικά χαρακτηριστικά του «κρητικού βενετογοτθικού», µε
υιοθέτηση σε µικρή κλίµακα µορφών του βενετογοτθικού, και τοπικές εκφράσεις
(θυρώµατα, φλογόµορφα τόξα, αγιοθύριδα, οξυκόρυφα τόξα κλπ). Αυτά τα
στοιχεία παραµένουν σε διαρκή χρήση µέχρι το τέλος της βενετοκρατίας,
παράλληλα µε την χρήση µορφών έντονα επηρεασµένων από την Αναγέννηση.
Από

τον

15ο

αιώνα,

στους

παλαιότερους,

µικρούς

κατά

κανόνα,

τοιχογραφηµένους ναούς, είναι συνήθεις οι επεµβάσεις για τη επέκτασή τους µε
προσθήκη είτε προς δυσµάς είτε µε νέο κλίτος. Στην προσπάθεια εξωραϊσµού
εµπλουτίζονται τα αρχιτεκτονικά δοµικά και διακοσµητικά στοιχεία. Υιοθετούνται
θυρώµατα οξυκόρυφα, απλά ή σύνθετα µε επάλληλες γλυφές. Η οδοντωτή
λιθόγλυπτη ταινία που περιβάλλει τα θυρώµατα, στοιχείο βενετογοτθικό που
έχει υιοθετηθεί από τον 14ο αιώνα, συνεχίζει να χρησιµοποιείται.
Η ποικιλία των αρχιτεκτονικών µορφολογικών δεδοµένων και των τρόπων
δοµής

που δηµιούργησαν η βυζαντινή, η ενετική, η αναγεννησιακή, η

οθωµανική κι αυτή ακόµη η αρχιτεκτονική του λαϊκού νεοκλασικισµού του
νεότερου ελληνικού κράτους, µέχρι τέλος την µοντέρνα αρχιτεκτονική του 20ου
17
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αιώνα είναι εδώ παρούσα. Κυριαρχεί ή αποκαλύπτεται λανθάνουσα µέσα από
τους εφευρετικούς και ευφυείς τρόπους που όλα

αυτά αφοµοιώθηκαν και

εξελίχθηκαν περνώντας µέσα από τα φίλτρα των τοπικών υλικών, των
κλιµατικών συνθηκών αλλά και των εξειδικευµένων αναγκών των τοπικών
κοινωνιών, όπως συµβαίνει, αιώνες τώρα σε όλα τα προϊόντα του λαϊκού
πολιτισµού.
Κάποια από αυτά δεν διέφυγαν τη µοίρα της εγκατάλειψης, της κατεδάφισης
(σχολείο

περιόδου

1924-1928)

ή

των

ακατάλληλων

επεµβάσεων

(αναγεννησιακή κρήνη µε προσθήκη ορόφου για κοινοτικό (!) κατάστηµα).
Και για όσα διατηρούνται µέχρι σήµερα πρέπει να διευκρινίσουµε ότι η µατιά
µας προσπαθήσαµε να είναι …επιεικής! Γιατί αναζητώντας στοιχεία αυθεντικά
µε λύπη µας διαπιστώσαµε ότι τα βρίσκαµε µόνο στα …ερείπια.
∆ύο στοιχεία θεωρούµε απαραίτητα να επισηµάνουµε γι αυτό: τα όρια του
οικισµού, όπως έχουν καθοριστεί µε το Π∆ 24.4.1985 (ΦΕΚ 181∆), είναι πολύ
ευρεία για τον οικισµό όπου δεν υπάρχουν τάσεις ανοικοδόµησης γιατί η
ζήτηση σε νέες οικοδοµές είναι σχεδόν ανύπαρκτη, µε αποτέλεσµα να
υπάρχουν αρκετές εκτάσεις αδόµητες. Αντιθέτως, οι κάτοικοι προτιµούν να
επισκευάζουν και να βελτιώνουν τα υφιστάµενα κτίσµατα. Και ακριβώς αυτό, ο
τρόπος δηλαδή µε τον οποίο

γίνονται οι επεµβάσεις, είναι που καθορίζει την

εικόνα του οικισµού σήµερα, εικόνα που απέχει όµως από αυτή που ήταν
ταυτόσηµη µε το χαρακτήρα του οικισµού. Τείνει έτσι να µετατραπεί σε ένα
διεθνοποιηµένο βαλκανικό µοντέλο που έχει αποποιηθεί την αληθινή του
ταυτότητα.
18
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Τα κτίσµατα – κτιριακά σύνολα για τα οποία θεωρούµε ότι πρέπει να γίνει
ιδιαίτερη επισήµανση (τα οποία περιγράφονται αναλυτικά στις καρτέλες –
∆ελτία αξιόλογου κτιρίου) είναι:
19
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Α) στο τµήµα του παλαιού πυρήνα του οικισµού (Μεσοχωριά):
• ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΧΑΜΑΜ (ΧΝ∆. Μ – 01)
• ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΧΝ∆. Μ – 03)
• ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (ΧΝ∆. Μ - 04)

• ∆ΙΩΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ(ΧΝ∆. Π –02) (ερειπωµένο),
στη γειτονιά του Αγ. ∆ηµητρίου
• ΟΙΚΙΑ ΑΝΗΨΗΤΑΚΗ (ΧΝ∆.Π–01) (ερειπ.),στο όριο του παλαιού πυρήνα
• ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΕΡΓΑΚΗ (ΧΝ∆. Π–04) νοτίως- Ν∆ της εκκλησίας της Παναγίας.
• ΕΡΕΙΠΩΜΕΝΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ (ΧΝ∆. Π – 05) και
• ΣΥΝΟΛΟ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΟΙΝΗ ΑΥΛΗ, (ΧΝ∆. Π – 03) στο δρόµο κοντά
στο «χαµάµ».
Β) στο τµήµα της νεότερης επέκτασης:
• Ι. ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ- ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ (ΧΝ∆. Μ -05)
• ΞΕΝΩΝΑΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (ΧΝ∆. Ν – 04)
• ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ (ΧΝ∆. Ν – 06)
• ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΕΣ ΕΠΙ∆ΡΑΣΕΙΣ (ΧΝ∆. Ν – 01)
• ΣΥΝΟΛΟ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΠΛΑΤΕΙΑ - (ΧΝ∆. Ν – 02)
• ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΧΝ∆. Ν – 03)
Γ) άλλα σηµαντικά µνηµεία στο χώρο του οικισµού:
• ΕΝΕΤΙΚΗ ΚΡΗΝΗ ΧΑΝ∆ΡΑ (ΧΝ∆. Μ – 02)
• ∆ιάφοροι ναοί (ΧΝ∆. Μ – 06) κλπ.
20
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5. ∆ιαπιστώσεις
Ο

Χανδράς

είναι

ένας

οικισµός

µε

άφθονα

εναποµένοντα

στοιχεία

πολεοδοµικού και αρχιτεκτονικού πλούτου, γεγονός που οφείλεται κυρίως στην
ιδιαιτερότητα της αποµόνωσης που βίωσε λόγω της ιδιαίτερης γεωγραφικής
θέσης.
Πράγµατι, κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριανταπέντε χρόνων, τότε που
ολόκληρο το νησί της Κρήτης συνεπήρε η έννοια της «αξιοποίησης», όπως η
κερδοφόρα τουριστική αγορά υπαγόρευε, ο Χανδράς βρέθηκε έξω από αυτή τη
σαρωτική διαδροµή. Κύριες αιτίες, πρώτα η δυσκολία προσέγγισής του που,
µαζί µε την απόστασή της από τη θάλασσα, ή κάποιο από τα γνωστότερα
αρχαιολογικά µνηµεία, βρέθηκε έξω από τις καθιερωµένες διαδροµές των τότε
τουριστικών «καραβανιών». Η αποµόνωση συνέχισε να καλλιεργεί την
αυτάρκεια, ταυτόχρονα όµως, όπως ήταν φυσικό και τη φθίνουσα πληθυσµιακή
εξέλιξη. ( στοιχεία από ΣΧΟΟΑΠ).
Ταυτόχρονα όµως, το γεγονός αυτό φαίνεται σήµερα, µετά την σχετική εµπειρία
που αποκτήθηκε στη διάρκεια των χρόνων αυτών και την αναθεώρηση των
απόψεων που επικράτησαν για το είδος του ενδεδειγµένου για τη περιοχή
τουριστικού µοντέλου, να αποβαίνει σε όφελος για οικισµούς όπως ο Χανδράς.
Με το χαρακτήρα και τη ταυτότητα του οικισµού να έχει διατηρηθεί σε µεγάλο
βαθµό µαζί µε την εξαιρετικά ελπιδοφόρα τάση που τείνει να αναπτυχθεί στη
κοινωνία του οικισµού, µε συνειδητοποίηση της αξίας και προσπάθεια
διατήρησης του κτιριακού αποθέµατος και του γενικότερου χαρακτήρα του
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οικισµού, ο Χανδράς φαίνεται να µπορεί να αποτελέσει ένα άριστο παράδειγµα
ενός σύγχρονου και βιώσιµου µοντέλου τουριστικής ανάπτυξης. Η βούληση
της τοπικής κοινωνίας αποτυπώνεται στο παρακάτω απόσπασµα που
αντιγράφουµε από ιστολόγιο:

«Τετάρτη, 23.8.06., Χανδράς.
Εγκαίνια παραδοσιακού ξενώνα. Συντήρηση κτισµάτων. Χαµόγελο.
Πριν 4-5 χρόνια ένας φωτισµένος άνθρωπος, ο Γιώργος Ορφανουδάκης,
φυσικός, κάτοικος Αθηνών, πρόεδρος του συλλόγου των Απανταχού Χανδριανών
Σητείας «Η Βόιλα», συλλαµβάνει την ιδέα: να σώσει παλιά σπίτια του χωριού του
µε ενδιαφέρουσα αρχιτεκτονική και να τους δώσει ζωή. Εµπνέει ανθρώπους να
γίνουν δωρητές (Ζωζώ Αδαµάκη-Νικηφοράκη), µαστόρους να δουλέψουν µε
µεράκι και κάποιους απ’ αυτούς να δωρίσουν µέρος του ιδρώτα τους (Κωστής
Παπαθανασάκης). Εµπνέει ακόµα την τοπική κοινωνία και τους φορείς της να
στηρίξουν την προσπάθεια, αλλά και κυβερνητικούς παράγοντες να γίνουν
αρωγοί.
Ο στόχος, εξήγησε, δεν είναι το κέρδος. Ήθελε να υπάρχει στο Χαντρά ένας
ξενώνας έτοιµος να φιλοξενήσει τον ξένο ή και το ντόπιο που δεν έχει (ακόµα)
επισκευάσει το πατρικό του. Ο ξενώνας πλουτίζει το χώρο αναδύοντας µνήµες.
Και µεταδίδει ένα ιό ελπίδας. Ο ιδιοκτήτης γειτονικού κτίσµατος Σωκράτης
Γαλιφιανάκης προχώρησε ήδη σε δωρεά του δικού του κτίσµατος.»
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6. Υφιστάµενο Νοµοθετικό Πλαίσιο - µελέτες σε εξέλιξη.
Ο

οικισµός είναι χαρακτηρισµένος ως αδιάφορος, στάσιµος, µεσαίος

οικισµός.
Σύµφωνα µε την νοµοθεσία για την προστασία των Βυζαντινών αρχαιοτήτων
και των Νεωτέρων µνηµείων, προστατεύονται όλα τα κτίσµατα τα προ του
1830. Συνεπώς όλοι οι οικισµοί που προϋπάρχουν του 1830 (άρα και ο
Χανδράς), περιέχουν προστατευόµενα κτίσµατα, κυρίως στα συνεκτικά τους
τµήµατα. Για την αποτελεσµατικότερη προστασία των κτισµάτων αυτών και την
διατήρηση του οικιστικού ιστού και του µορφολογικού χαρακτήρα των οικισµών
αυτών (εφόσον είναι µικροί) ή των παλαιότερων τµηµάτων των (που είναι τα
συνεκτικά τµήµατα στην περίπτωση οικισµών που έχουν αναπτυχθεί τα
νεώτερα χρόνια), προτείνεται ο χαρακτηρισµός των οικισµών αυτών ως
παραδοσιακών. Επίσης σταδιακά προτείνεται ο εντοπισµός των κτιρίων προ
του 1830 και η ανάλογη προστασία των.

Προτείνεται από το ΣΧΟΟΑΠ να κηρυχθούν ως παραδοσιακοί

οικισµοί

διάφορα οριοθετηµένα τµήµατα των δηµοτικών διαµερισµάτων του δήµου
Λεύκης, µεταξύ των οποίων και το ∆.∆. Χανδρά - Χανδράς, Κατελιώνας.
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6. Συµπεράσµατα – Κατευθύνσεις προστασίας
Τέλος επισηµαίνεται ότι, αν και χαρακτηρισµένος ως «στάσιµος», ο οικισµός
του Χαντρά διατηρεί κάποια δυναµική και οι κάτοικοι είναι σε µεγάλο βαθµό
συνειδητοποιηµένοι και συνηθίζουν να προχωρούν σε εργασίες συντήρησης ή
αποκατάστασης

των

υφιστάµενων

κτισµάτων

περισσότερο

από

την

ανοικοδόµησή τους. Το στοιχείο αυτό κρίνεται θετικό και θεωρούµε ότι δεν είναι
άσχετο µε τα παραδείγµατα που δόθηκαν µε αναστηλώσεις παλαιών κτισµάτων
που έχουν γίνει κυρίως από ξένους ιδιοκτήτες. Παράγοντα έλξης αυτού του
ενδιαφέροντος αποτέλεσε η µορφολογική ταυτότητα του οικισµού και το φυσικό
περιβάλλον του αλλά και η ευκολία πρόσβασης µε αυτοκίνητο.
Είναι απαραίτητο, αν θεωρούµε ότι πρέπει να διατηρηθούν τα στοιχεία που
έχουν αποµείνει

από τον παλιό οικισµό, να οριοθετηθούν άµεσα και να

προστατευτούν οι οικιστικοί πυρήνες που έχουν αποµείνει.
Μια τέτοια δράση θα συνέβαλε στην ενθάρρυνση της κυρίαρχης τάσης για τη
διατήρηση των υφιστάµενων κτισµάτων ενώ η κατάλληλη νοµοθετική ρύθµιση
θα αποτελούσε το µοχλό ανάπτυξης και την αφετηρία µιας συλλογικής
προσπάθειας της τοπικής κοινωνίας, µε πρωτεργάτη τον ∆ήµο.
Εδώ είναι ακριβώς και το σηµείο όπου προκειµένου να καθοριστούν
προδιαγραφές που θα προσανατολίζουν προς τη διατήρηση µιας διάρκειας θα
έπρεπε, κυρίαρχα, οι προδιαγραφές αυτές να δίδουν κατευθύνσεις και να
διευκολύνουν το έργο αυτών των αποκαταστάσεων, που κάποιες φορές
κινδυνεύουν να καταλήγουν σε σκηνογραφικές αναπαραστάσεις δίδοντας
έµφαση στις ιστορικά και επιστηµονικά ορθές πρακτικές.
24

22.1 _ Αναγνώριση παραδοσιακών οικισµών Ν.Λασιθίου_ Χανδράς

Όσον αφορά όµως την ουσιαστική αναβίωση του οικισµού µέσα στο ιδιαίτερο
τοπικό περιβάλλον του ∆ήµου Λεύκης, όπου η περιφερειακή θέση του σε
συνδυασµό µε τις ελλείψεις σε µεταφορική υποδοµή λειτούργησε αρνητικά ως
τώρα στην αξιοποίηση των πλούσιων φυσικών του πλεονεκτηµάτων , είναι
αναγκαίο οι επιλογές που θα γίνουν να λειτουργήσουν ως κίνητρα αφενός
συγκράτησης του υπάρχοντος πληθυσµού, και αφετέρου επιστροφής κατοίκων
που µετακινήθηκαν σε άλλες περιοχές του νοµού ή της χώρας και
προσέλκυσης νέων οικιστών.
Σύµφωνα µε τα παραπάνω και σε σχέση και µε τις κατευθύνσεις πολεοδοµικής
οργάνωσης που θέτει το ΣΧΟΟΑΠ, σκοπός είναι η δηµιουργία:
 συνθηκών βιώσιµου οικιστικού περιβάλλοντος, σύµφωνα µε τις αρχές της
βιώσιµης ανάπτυξης, που θα διασφαλίζουν την αναγκαία ασφάλεια, υγιεινή και
λειτουργικότητα στους οικισµούς του ∆ήµου, αξιοποιώντας το αυξανόµενο
ενδιαφέρον ιδιωτικών επενδύσεων σε τουρισµό και β κατοικία
 ευνοϊκών συνθηκών ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων τουρισµού
(αναψυχή-β’ κατοικία) και γεωργίας (παραγωγή-τυποποίηση), οι οποίες έχουν
σηµαντικά συγκριτικά πλεονεκτήµατα, µε κατάλληλη ρύθµιση των χρήσεων γης
προς άρση αλληλοσυγκρουόµενων απαιτήσεων ανάπτυξης και µε ταυτόχρονη
µέριµνα

προστασίας

των

στοιχείων

του

φυσικού

και

πολιτιστικού

περιβάλλοντος.
 ευνοϊκών συνθηκών ανάπτυξης εγκαταστάσεων ανανεώσιµων πηγών
ενέργειας (ΑΠΕ) για την αξιοποίηση του υπάρχοντος αιολικού και ηλιακού
δυναµικού
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7. Προτάσεις Προστασίας
Οι µέχρι τώρα πολεοδοµικές παρεµβάσεις περιορίστηκαν στην

οριοθέτηση

του οικισµού, µε ισχύ γενικών όρων δόµησης κατά τις προβλέψεις του Π∆
24.4.1985 (ΦΕΚ 181∆). Η οριοθέτηση του Χανδρά («απόφαση Νοµάρχη για

χαρακτηρισµό και οριοθέτηση µε αρ. 42/31-1-1986»), περιλαµβάνει σηµαντικές
αδόµητες εκτάσεις πέρα από τον συνεκτικά δοµηµένο οικιστικό πυρήνα.
Στη µελέτη του ΣΧΟΟΑΠ, όπου γίνεται προσπάθεια για µια ολοκληρωµένη
αντιµετώπιση των δεδοµένων και των προοπτικών της ευρύτερης περιοχής
στην οποία περιλαµβάνεται και ο Χανδράς, ο οικισµός κατατάσσεται στη
κατηγορία εκείνων «µε δυνατότητες σταδιακής ανάπτυξης». Προτείνεται
«ανάπτυξη εντός ορίων µε καθορισµό συνεκτικού τµήµατος, µε θέσπιση
κανονιστικών όρων δόµησης για το συνεκτικό και µη συνεκτικό τµήµα και
καθορισµός βασικών κοινόχρηστων χώρων». Επίσης, σύµφωνα µε την ίδια
µελέτη, προτείνεται ο χαρακτηρισµός του ως «παραδοσιακός οικισµός».

• Με βάση την εντύπωση που αποκοµίσαµε από την ενασχόλησή µας µε τον
οικισµό στο περιορισµένο διάστηµα που διήρκεσε αυτή εδώ η εργασία, τις
επισκέψεις µας και τη σχετική βιβλιογραφία, αλλά και λαµβάνοντας υπόψη
µας όλα εκείνα που µε τρόπο επιστηµονικό και τεκµηριωµένο προκύπτουν
από το ΣΧΟΟΑΠ ΤΟΥ ∆ήµου Λεύκης, διατυπώνουµε τις παρακάτω
προτάσεις:
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Προτείνονται τα εξής:
• Ορισµός – οριοθέτηση των οικιστικών πυρήνων που έχουν αποµείνει στο
δηµοτικό διαµέρισµα του Χανδρά
• Καθορισµός του συνεκτικού τµήµατος και των ορίων του οικισµού όπως
ορίζονται στο ΣΧΟΑΠ
• Μελέτες

ανάπλασης

για

συγκεκριµένες

περιοχές

µε

αξιόλογα

εναποµείναντα µορφολογικά χαρακτηριστικά. Οι περιοχές αυτές είναι τα
οικιστικά σύνολα που περιγράφονται πιο πάνω και διαρθρώνονται µε σαφείς
χρονολογικές αναφορές γύρω από τις εκκλησίες του οικισµού.
• Αναδιατύπωση του Κανονιστικού Πλαισίου για όλο τον οικισµό, έτσι
ώστε η νέα δόµηση να εντάσσεται ογκοπλαστικά στην παραδοσιακή
µορφολογία. Η αναδιατύπωση θα πρέπει να εστιάζει στα κυρίαρχα ζητήµατα:
α) της διατήρησης του πολεοδοµικού ιστού
β) της διατήρησης της κλίµακας των όγκων και των αναλογιών
γ) της αποφυγής των δήθεν «παραδοσιακών» αποµιµήσεων

µορφών (π.χ

µεγάλες καµάρες σε πρόσοψη, σκηνογραφικού τύπου λιθεπενδύσεις κ.α),
δ) της αποφυγής κατασκευής pilotis, εξωστών σε όλο το µήκος της πρόσοψης,
κλπ.
• Προστασία και ανάδειξη µεµονωµένων κτισµάτων και µνηµείων (π.χ.
Κρήνη, Χαµάµ).
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• Προστασία

του τοπίου στη περίµετρο του οικισµού, και ιδιαίτερα στην

πλευρά του προς τη Βόιλα, ώστε ο ερειπωµένος αυτός οικισµός-µνηµείο,
που δεσπόζει σε ύψωµα µε ανεµπόδιστη θέα σε ολόκληρο το οροπέδιο, να
συνεχίσει να αποτελεί τοπόσηµο για την περιοχή.
• Έµφαση στη διαδροµή σύνδεσης του οικισµού µε την Βόιλα που απέχει
µόλις 1 χλµ. από τον οικισµό.
• ∆ηµιουργία

και

«φυσιολατρικών

διαδροµών», περιπάτων συνδεδεµένων τόσο µε τα

ιστορικά σύνολα -

«πολιτιστικών

διαδροµών»

µνηµεία (Βόιλα / Ετιά / ναοί στην ευρύτερη περιοχή ), όσο και µε το φυσικό
περιβάλλον και τη γνωριµία µε την φύση και την ενδιαφέρουσα χλωρίδα της
περιοχής.
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ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΧΑΝΤΡΑΣ

| ΟΜΑ∆Α 22 |

. ∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ιστορικά στοιχεία- τοπόσηµα στην ευρύτερη περιοχή

αναγνώριση παραδοσιακών οικισµών- 22.2 ΧΑΝΤΡΑΣ- παράρτηµα

1

1. Ο ΠΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΒΟΪΛΑΣ
Ο επιβλητικός πύργος της Βόϊλας, γνωστός και ως «πύργος του Τζεν Αλή»,
είναι διώροφος, µε δύο οξυκόρυφους θόλους στο ισόγειο και µε αντηριδωτούς
τοίχους που απολήγουν σε cordone στο ύψος του µεσοπατώµατος. Η στέγη
του ορόφου έχει καταρρεύσει, διατηρούνται όµως µεγάλα τµήµατα των
περιµετρικών

τοίχων,

τµήµατα

των

εσωτερικών

τοίχων,

ανοίγµατα,

υπολείµµατα της σκάλας και η ωραία πλακόστρωση του δαπέδου. Όλα τα
ανοίγµατα είναι επιµεληµένα, µε κυψελωτή µορφή στα περιθυρώµατα. Το
θύρωµα

της

εισόδου

έχει

πλούσια

διακοσµητικά

µοτίβα

περιόδου

Είσοδος

τουρκοκρατίας, και έφερε τούρκικη επιγραφή µε τη χρονολογία 1743 (Gerola).
Τα στοιχεία αυτά επιτρέπουν την υπόθεση ότι ο πύργος κατασκευάστηκε κατά
την βενετοκρατία και επισκευάστηκε κατά την τουρκοκρατία, εποχή κατά την
οποία ήταν και έδρα του διοικητή των γενιτσάρων.

, Γενική άποψη από Ν∆

Πύργος Βόιλας, Γενική άποψη από ΒΑ
αναγνώριση παραδοσιακών οικισµών- 22.2 ΧΑΝΤΡΑΣ- παράρτηµα
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Πύργος Βόιλας, Γενική άποψη από ΒΑ – Φωτογρ. αρχείο Gerola, 1901-2

Πλακόστρωση δαπέδου στον όροφο του πύργου
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Dandolo µε τον ηγούµενο της Κυρίας Ακρωτηριανής Γαβριήλ Πεντόγαλο. Η

2. Η ΕΠΑΥΛΗ ΤΩΝ DE MEZZO ΣΤΗΝ ΕΤΙΑ

συγγένεια των αρχιτεκτονικών στοιχείων της έπαυλης µε εκείνα της κοντινής
Η κατοικία των ευγενών βενετών De Mezzo, που ήταν

φεουδάρχες της

περιοχής, δεσπόζει στον οικισµό και αποτελεί ένα από τα µεγαλοπρεπέστερα

µονής της Αγίας Σοφίας (1634) και της Μονής Τοπλού (ανακαίνιση 1613-19)
επιτρέπουν την αναγνώριση ενός κοινού µοντέλου, ίσως µε κοινά σχέδια –
πρότυπα ιταλικής προέλευσης, ακόµη και την ύπαρξη κοινού συνεργείου

και σπουδαιότερα δείγµατα της κοσµικής αρχιτεκτονικής στην Κρήτη.

κατασκευής.
Χρόνος ανέγερσης της 1ης φάσης µπορεί να θεωρηθεί το τέλος του 15ου
αιώνα, ενώ η σηµερινή της µορφή µε τα πλούσια αναγεννησιακά στοιχεία

Με τα δεδοµένα αυτά, µπορούµε να τοποθετήσουµε την κατασκευή της
τελικής µορφής της έπαυλης µεταξύ του 1620 και του 1635.

ανάγεται στις αρχές του 17ου αιώνα. Έχει φρουριακό χαρακτήρα εξωτερικά,
και περιβάλλεται από δύο περιβόλους: εξωτερικό µέχρι το δρόµο προς τα
Ανατολικά, και

εσωτερικό, µε ψηλό αναληµµατικό τοίχο. Η κάτοψη είναι

σχεδόν τετράγωνη, µε επιβλητική κύρια είσοδο στη Νότια πλευρά. Οι
ανάγλυφες

αντωπές

µορφές

(χίµαιρες)

µε

ανθοφόρους

βλαστούς

∆εν υπάρχουν βάσιµες µαρτυρίες σχετικά µε το χρόνο ανέγερσης και τον
κτήτορα της έπαυλης. Ο Gerola αναφέρει ως ιδιοκτήτη της έπαυλης τον

Μετά το θάνατο του Μάρκο ντε Μέτζο το 1609-10, τη διαχείριση της
περιουσίας αναλαµβάνει ο άνδρα της εγγονής του, Antonio Dandolo.
ισχυρός

φεουδάρχης,

κατά

των

χριστιανών,

Μεµέτακας

(Μπαλουξής)

ο

επονοµαζόµενος

Σεραγιανός, υποδιοικητής Σητείας µε έδρα τον Χανδρά. Η έπαυλη είναι µέχρι

αποτελεί

Το κτίριο φαίνεται ότι σωζόταν ακέραιο µέχρι το 1828, όταν µετά τις
συγκρούσεις Τούρκων και χριστιανών αφαιρέθηκε η ξύλινη στέγη του. Στο
σεισµό του 1856, κατέπεσε µεγάλο µέρος των τοίχων του ορόφου και των

ευγενή De Mezzo, µε βάση τα οικόσηµα της πρόσοψης

και

στην έπαυλη. Τελευταίος απόγονος τους υπήρξε ο γνωστός για τις θηριωδίες

σήµερα γνωστή µε την ονοµασία Σεράγιο- Σεράι.

υποβαστάζουν το οικόσηµο των Dei Mezzo.

∆ραστήριος

Μετά την αποχώρηση των βενετών, Τούρκοι αξιωµατούχοι εγκαταστάθηκαν

τη

νέα

ηγετική

προσωπικότητα.

εξωτερικών του κτισµάτων. Από την επανάσταση του 1897 και έπειτα, το
κτίριο λεηλατήθηκε συστηµατικά µε αφαίρεση λίθινων µελών και οικοδοµικού
υλικού. Στην κατάσταση αυτή παρέµεινε επί δεκαετίες, µε περιστασιακή χρήση
σταβλισµού ζώων.

Οι δύο εκκλησίες, ο Άγιος Αθανάσιος, πλησιέστατα της έπαυλης, προς βορρά
και η Παναγία, η κύρια εκκλησία µέσα στον οικισµό, καταγράφονται το 1637
ως ιδιοκτησία της οικογένειας ∆άνδολο, ένδειξη ότι το εύρος της εξουσίας του

Αγοράστηκε το 1959 από την Αρχαιολογική Υπηρεσία και έχει κηρυχθεί ως
ιστορικό διατηρητέο µνηµείο.

νέου αφέντη είχε επεκταθεί.

Είναι γνωστές οι στενές σχέσεις των οικογενειών Mezzo, Cornaro, Salomon,
αναγνώριση παραδοσιακών οικισµών- 22.2 ΧΑΝΤΡΑΣ- παράρτηµα
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Ετιά, Έπαυλη De Mezzo, Γενική άποψη 2008

Εσωτερικό ανατολικής αίθουσας

Παράθυρο ανατολικού δωµατίου,

,

εσωτερική όψη

Σταυροθόλιο δυτικού δωµατίου

Ετιά, Έπαυλη De Mezzo, Πρόσοψη σε φωτογραφία του Gerola,1901-2

Η είσοδος και η σκάλα προς τον όροφο
αναγνώριση παραδοσιακών οικισµών- 22.2 ΧΑΝΤΡΑΣ- παράρτηµα
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3. ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΤΙΑΣ
Ο δίκλιτος ναός της Αγίας Αικατερίνης, που έφερε τοιχογραφίες στο αρχικό
κλίτος,

έχει

αναγεννησιακή

µορφολογία

και

εκλεπτυσµένη

ανάγλυφη

διακόσµηση, ιδιαιτέρως στο κωδωνοστάσιο.
Κατά την παράδοση, η Αγία Αικατερίνη ελειτουργείτο και µε το καθολικό και µε
το ορθόδοξο δόγµα.

Πρόσοψη

Γενική άποψη από την έπαυλη

Αγιοθύριδο Β. κλίτους

Κωδωνοστάσιο

Άποψη από Ν∆

αναγνώριση παραδοσιακών οικισµών- 22.2 ΧΑΝΤΡΑΣ- παράρτηµα
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Giuseppe Gerola, I Monumenti Veneti nell’ isola di Creta, I-IV, Venezia
1905-1932,
1. Νίκη Κριτσωτάκη, Η ενετική έπαυλη των Dei Mezzo στην Ετιά Σητείας,
Πεπραγµένα Η΄ ∆ιεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου, Ηράκλειο 2001,. τ. Β1,
σελ. 347-364
3.

∆άφνη

Χρονάκη,

«Τα

ορθόδοξα

εκκλησιαστικά

µνηµεία

του

διαµερίσµατος Σητείας µέσα από την Απογραφή του 1637», Πεπραγµένα Ι΄
∆ιεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου, (υπό έκδοση)

αναγνώριση παραδοσιακών οικισµών- 22.2 ΧΑΝΤΡΑΣ- παράρτηµα
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΕΕ/ΤΑΚ – ΝΟΜΑΡΧ. ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Οµάδα εργασίας 22 _

ΟΙΚΙΣΜΟΣ 22.2_

Χ Α Ν ∆ Ρ Α Σ ∆ Η Μ Ο Υ

Λ Ε Υ Κ Η Σ

∆ΕΛΤΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΤΟΠΙΟΥ ή ΣΥΝΟΛΟΥ
Αρ.∆ελτίου:

(που µπορεί να ενταχθεί σε καθεστώς προστασίας)
νοµός: ΛΑΣΙΘΙΟΥ

διεύθυνση:

Παλιός πυρήνας οικισµού

Συνοικία ή
θέση

δήµος: ΛΕΥΚΗΣ -ΣΗΤΕΙΑ
οικισµός: ΧΑΝ∆ΡΑΣ

1
Ηµεροµηνία
11 / 2010

επωνυµία ακινήτου : ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΧΑΜΑΜ

ιδιοκτησία /όροφο:
σηµερινή χρήση /όροφο:

ισογ: ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΝΗΜΕΙΟ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ

αρχική χρήση /όροφο:

ισογ: ∆ΗΜΟΣΙΟ ΛΟΥΤΡΟ (ΧΑΜΑΜ)

κατάσταση κτιρίου:

ΚΑΚΗ
κωδικός

ΧΝ∆. Μ φωτογραφία κυρίας όψης

αριθµός δελτίου 1 / ΧΝ∆. Μ-01

ιστορική περίοδος

01

18ος Αιώνας

ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ

απόσπασµα χάρτη
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΕΕ/ΤΑΚ – ΝΟΜΑΡΧ. ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Οµάδα εργασίας 22 _

ΟΙΚΙΣΜΟΣ 22.2_

Χ Α Ν ∆ Ρ Α Σ ∆ Η Μ Ο Υ

Λ Ε Υ Κ Η Σ

περιγραφή: .
Μικρό Οθωµανικό Λουτρό (Χαµάµ) που διασώζεται σε κατάσταση ερείπωσης, αλλά επιδέχεται
αποκατάσταση. Κατασκευάστηκε τον 18ο αιώνα. Έχει υποστεί αλλοιώσεις . Ο ένας τοίχος του
κατεδαφίστηκε για να προσφερθεί πρόσβαση στην οικία που βρίσκεται πίσω από αυτό. Κρίνεται
αναγκαία η στέγαση και η πλήρης αποκατάσταση του όπως επίσης και η απόδοση του στο
Κράτος.

υπόγειο

σύστηµα δόµησης

αριθµός οροφών

Ελεύθερο

ισόγειο

άλλο κτίριο/οικόπεδο

προσθήκες-αλλοιώσεις

ναι

ναι

κτίσµα

όχι

όχι

βιτρίνα ισογείου

κηρυγµένο

ΥΠΕΚΑ

ΥΠΠΟΤ

µνηµείο

προτεινόµενη προστασία:

στέγη

αριθµός δελτίου 1 / ΧΝ∆. Μ-01

ανοίγµατα

άλλο τι: κατεδάφιση τοίχου

ΦΕΚ:

υπό κήρυξη

χαρακτηρισµός

εξώστης

νέο προτεινόµενο

κτιρίου

κύριων όψεων

τµήµατος

συνοδεία

κελύφους

ειδική ρύθµιση
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Οµάδα εργασίας 22 _

φωτογραφία λεπτοµέρειας

αριθµός δελτίου 1 / ΧΝ∆. Μ-01

ΟΙΚΙΣΜΟΣ 22.2_

Χ Α Ν ∆ Ρ Α Σ ∆ Η Μ Ο Υ

Λ Ε Υ Κ Η Σ

φωτογραφία λεπτοµέρειας
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΕΕ/ΤΑΚ – ΝΟΜΑΡΧ. ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Οµάδα εργασίας 22 _

ΟΙΚΙΣΜΟΣ 22.2_

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Χ Α Ν ∆ Ρ Α Σ ∆ Η Μ Ο Υ

Λ Ε Υ Κ Η Σ

κατάσταση διατήρησης
καλή

µέτρια

1. ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
-λιθοδοµή

Χ

2. ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
-λιθοδοµή µε λίθινα πρέκια

Χ

3. ΣΤΕΓΑΣΗ - ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ
- Τρούλος από λιθοδοµή

Χ

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ
- λιθοδοµή

Χ

5. ∆ΑΠΕ∆Α – ΟΡΟΦΕΣ
- λιθοδοµή

κακή

Χ

6. ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΑ
7. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΠΡΟΕΞΟΧΗ
8. ΕΞΩΣΤΗΣ
9. ΚΙΓΚΛΙ∆ΩΜΑΤΑ - ΣΤΗΘΑΙΑ

10. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ - ΣΚΟΥΡΑ
- είσοδ.:
- κουφωµ:
- σκούρα:
11. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ
- τοίχοι: ισογ: εµφανής λιθοδοµή
- κουφωµ:
- περίφραξη:
12. Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
- Υπόκαυστο / οπές θόλου για διαφυγή ατµών
αριθµός δελτίου 1 / ΧΝ∆. Μ-01

Χ

Χ
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Χ Α Ν ∆ Ρ Α Σ ∆ Η Μ Ο Υ

Λ Ε Υ Κ Η Σ

παρατηρήσεις:
Το µνηµείο δεν διατηρείται σε καλή κατάσταση , καθώς δεν υπάρχει επιτήρηση και στο εσωτερικό του
συναντάµε απορρίµµατα και γενικά ξένα στοιχεία.
Το γκρέµισµα του ενός τοίχου για να είναι δυνατή η προσπέλαση στην εγκαταλειµµένη οικία που βρίσκεται
πίσω του, έχει αλλοιώσει την µορφή του και δεν δίνει την αίσθηση του θολωτού. Προτείνεται η
ανακατασκευή του τοίχου καθώς η απουσία του µπορεί να προκαλέσει την κατάρρευση του τρούλου του.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΩΝ
διευθ.:

τηλ.:

ονοµ/νυµο:

διευθ.:

τηλ.:

ονοµ/νυµο:

διευθ.:

τηλ.:

ονοµ/νυµο:

διευθ.:

τηλ.:

ονοµ/νυµο:

διευθ.:

τηλ.:

ονοµ/νυµο

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

αριθµός δελτίου 1 / ΧΝ∆. Μ-01
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Χ Α Ν ∆ Ρ Α Σ ∆ Η Μ Ο Υ

Λ Ε Υ Κ Η Σ

∆ΕΛΤΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΤΟΠΙΟΥ ή ΣΥΝΟΛΟΥ
Αρ.∆ελτίου:

(που µπορεί να ενταχθεί σε καθεστώς προστασίας)
νοµός: ΛΑΣΙΘΙΟΥ

διεύθυνση:

Όριο Παλιού πυρήνα οικισµού

δήµος: ΛΕΥΚΗΣ -ΣΗΤΕΙΑ
οικισµός: ΧΑΝ∆ΡΑΣ

2
Ηµεροµηνία
11 / 2010

Συνοικία ή
θέση

επωνυµία ακινήτου : ΕΝΕΤΙΚΗ ΚΡΗΝΗ ΧΑΝ∆ΡΑ

ιδιοκτησία /όροφο:

∆ΗΜΟΣΙΟ

σηµερινή χρήση /όροφο:

ισογ: ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΝΗΜΕΙΟ / όροφος: Κοινοτικό κατάστηµα

αρχική χρήση /όροφο:

ισογ: ∆ΗΜΟΣΙΑ ΚΡΗΝΗ

κατάσταση κτιρίου:

ΜΕΤΡΙΑ
κωδικός

ΧΝ∆. Μ φωτογραφία κυρίας όψης

αριθµός δελτίου 2 / ΧΝ∆. Μ-02

02

ιστορική περίοδος
ΕΝΕΤΟΚΡΑΤΙΑ µε
17ος Αιώνας
µεταγενέστερες προσθήκες
απόσπασµα χάρτη
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Χ Α Ν ∆ Ρ Α Σ ∆ Η Μ Ο Υ

Λ Ε Υ Κ Η Σ

περιγραφή:
Πρόκειται για συγκρότηµα πέντε κρηνών µε τις αντίστοιχες γούρνες, τοποθετηµένες εν σειρά σε
σχέση µε ισάριθµα τυφλά αψιδώµατα που διαµορφώνουν τον τοίχο της δεξαµενής που βρίσκεται
πίσω από τις κρήνες . Οι κρήνες προστατεύονται µε στεγασµένο χώρο διαµορφωµένο κατά την
πρόσοψή του µε δύο τοξωτά αψιδώµατα. ∆ιακρίνεται και τµήµα της στέψης του συγκροτήµατος
που διαµορφώνεται µε λίθινο γείσο κατά τα βενετσιάνικα πρότυπα.
Μεταγενέστερη προσθήκη καθ΄ύψος κτίσµατος µε σκελετό από οπλισµένο σκυρόδεµα στεγάζει τα
γραφεία της Κοινότητας.

σύστηµα δόµησης

αριθµός οροφών

Πανταχόθεν ελεύθερο
υπόγειο
ναι
όχι

κηρυγµένο

άλλο κτίριο/οικόπεδο
ναι
όχι

κτίσµα

στέγη

βιτρίνα ισογείου

ΥΠΕΚΑ

ΥΠΠΟΤ

µνηµείο

προτεινόµενη προστασία:

προσθήκες-αλλοιώσεις

φωτογραφία λεπτοµέρειας

αριθµός δελτίου 2 / ΧΝ∆. Μ-02

ανοίγµατα

άλλο τι:

ΦΕΚ:

υπό κήρυξη

χαρακτηρισµός

εξώστης

νέο προτεινόµενο
κτιρίου

κύριων όψεων

τµήµατος

συνοδεία

κελύφους

ειδική ρύθµιση

φωτογραφία λεπτοµέρειας
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Οµάδα εργασίας 22 _

φωτογραφία λεπτοµέρειας

αριθµός δελτίου 2 / ΧΝ∆. Μ-02

ΟΙΚΙΣΜΟΣ 22.2_

Χ Α Ν ∆ Ρ Α Σ ∆ Η Μ Ο Υ

Λ Ε Υ Κ Η Σ

φωτογραφία λεπτοµέρειας

3/5

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΕΕ/ΤΑΚ – ΝΟΜΑΡΧ. ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Οµάδα εργασίας 22 _

ΟΙΚΙΣΜΟΣ 22.2_

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Χ Α Ν ∆ Ρ Α Σ ∆ Η Μ Ο Υ

Λ Ε Υ Κ Η Σ

κατάσταση διατήρησης
καλή

µέτρια

1. ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
-λιθοδοµή
-προσθηκη : οπλισµενο σκυροδεµα

Χ
Χ

2. ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
-λιθοδοµή
-τοξωτά αψιδώµατα και γούρνες από πωρόλιθο

Χ
Χ

3. ΣΤΕΓΑΣΗ - ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ
- δώµα από οπλισµενο σκυροδεµα

Χ

κακή

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ
-λιθοδοµή

Χ

5. ∆ΑΠΕ∆Α – ΟΡΟΦΕΣ
λίθινο δάπεδο

Χ

6. ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΑ
-

7. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΠΡΟΕΞΟΧΗ
-

8. ΕΞΩΣΤΗΣ
9. ΚΙΓΚΛΙ∆ΩΜΑΤΑ - ΣΤΗΘΑΙΑ
-

10. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ - ΣΚΟΥΡΑ

αριθµός δελτίου 2 / ΧΝ∆. Μ-02

4/5

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΕΕ/ΤΑΚ – ΝΟΜΑΡΧ. ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Οµάδα εργασίας 22 _

ΟΙΚΙΣΜΟΣ 22.2_

Χ Α Ν ∆ Ρ Α Σ ∆ Η Μ Ο Υ

Λ Ε Υ Κ Η Σ

11. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ
- τοίχοι: εµφανής λιθοδοµή

12. Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

παρατηρήσεις:
Το κοµψό κτίριο της κρήνης, παρά την προσθήκη της ανωδοµής, εντυπωσιάζει µε τις αναλογίες των
τόξων του.
Παρά τη σπουδαιότητά του όµως, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγµα αντιµετώπισης ενετικού
µνηµείου και µάλιστα από το ίδιο το ∆ηµόσιο.
Εκτός από τη σηµερινή εικόνα εγκατάλειψης που γίνεται φανερή από τα απορρίµµατα που
βρίσκονται συγκεντρωµένα στο εσωτερικό του χώρου της Κρήνης και της ∆εξαµενής, σηµειώνονται:
• Η παρουσία του υποστηλώµατος από οπλισµένο σκυρόδεµα για τη στήριξη της ανωδοµής που
προβάλλει στο εσωτερικό της Κρήνης, µπροστά από τις γούρνες!
• Η µεταγενέστερη λιθοδοµή και τα τµήµατα της λιθεπένδυσης.
• Το περίτεχνο κιγκλίδωµα που έρχεται να αντιπαρατεθεί µε τις λεπτοδουλεµένες γλυφές του λίθινου
γείσου της κατασκευής, κ. ά.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΩΝ
διευθ.:

τηλ.:

ονοµ/νυµο:

διευθ.:

τηλ.:

ονοµ/νυµο:

διευθ.:

τηλ.:

ονοµ/νυµο:

διευθ.:

τηλ.:

ονοµ/νυµο:

διευθ.:

τηλ.:

ονοµ/νυµο

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

αριθµός δελτίου 2 / ΧΝ∆. Μ-02
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΕΕ/ΤΑΚ-ΝΟΜΑΡΧ. ΑΥΤΟ∆/ΣΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Οµάδα εργασίας 22 _

ΟΙΚΙΣΜΟΣ 22.2_

Χ Α Ν ∆ Ρ Α Σ ∆ Η Μ Ο Υ

Λ Ε Υ Κ Η Σ

∆ΕΛΤΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΤΟΠΙΟΥ ή ΣΥΝΟΛΟΥ
Αρ.∆ελτίου:

(που µπορεί να ενταχθεί σε καθεστώς προστασίας)
νοµός: ΛΑΣΙΘΙΟΥ

διεύθυνση:

δήµος: ΛΕΥΚΗΣ -ΣΗΤΕΙΑ

Παλιός πυρήνας οικισµού
Κέντρο οικισµού, κοντά στο οθωµανικό χαµάµ.

οικισµός: ΧΑΝ∆ΡΑΣ

3
Ηµεροµηνία
11 / 2010

Συνοικία ή
θέση

επωνυµία ακινήτου : ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ

ιδιοκτησία /όροφο:
σηµερινή χρήση /όροφο:
αρχική χρήση /όροφο:
κατάσταση κτιρίου:

ισογ: ΟΡΘΟ∆ΟΞΟΣ ΝΑΟΣ
ισογ: ΟΡΘΟ∆ΟΞΟΣ ΝΑΟΣ ΕΝΕΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ
ΚΑΛΗ

κωδικός

ΧΝ∆. Μ -

03

ιστορική περίοδος
17ος Αιώνας
ΕΝΕΤΟΚΡΑΤΙΑ
(δηλώνεται στην
απογραφή του 1637)

φωτογραφία κυρίας όψης

αριθµός δελτίου 3 / ΧΝ∆. Μ-03

απόσπασµα χάρτη

1/5

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΕΕ/ΤΑΚ-ΝΟΜΑΡΧ. ΑΥΤΟ∆/ΣΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Οµάδα εργασίας 22 _

ΟΙΚΙΣΜΟΣ 22.2_

Χ Α Ν ∆ Ρ Α Σ ∆ Η Μ Ο Υ

Λ Ε Υ Κ Η Σ

περιγραφή: .
Ο µικρός ναός του ΑΓ. ∆ηµητρίου βρίσκεται στο κέντρο του οικισµού και είναι λιθόκτιστος,
µονόχωρος, θολοσκεπής. Η είσοδος µε το περίτεχνο περίθυρο και το οξυκόρυφο ανακουφιστικό
τόξο βρίσκεται στη νότια όψη του ναού, στην οποία υψώνεται και µικρό κτιστό κωδωνοστάσιο. Ένα
λιθόκτιστο παράθυρο ανοίγεται στη δυτική όψη του ναού και µια µικρή φωτιστική θυρίδα στην αψίδα
του ιερού. Σε πρόσφατη επέµβαση καθαιρέθηκαν τα επιχρίσµατα των τριών όψεών του και
αρµολογήθηκε η τοιχοποιία του, ενώ σύµφωνα µε χάραγµα στο τύµπανο της εισόδου κάποια
ανακαίνιση πραγµατοποιήθηκε το 1836.

υπόγειο

σύστηµα δόµησης

αριθµός οροφών

Ελεύθερο

ισόγειο

άλλο κτίριο/οικόπεδο

προσθήκες-αλλοιώσεις

ναι

ναι

κτίσµα

όχι

όχι

βιτρίνα ισογείου

κηρυγµένο

ΥΠΕΚΑ

µνηµείο

προτεινόµενη προστασία:

αριθµός δελτίου 3 / ΧΝ∆. Μ-03

ΥΠΠΟΤ

εξώστης

ανοίγµατα

άλλο τι: καθαίρεση επιχρισµάτων

ΦΕΚ:

υπό κήρυξη

χαρακτηρισµός

στέγη

νέο προτεινόµενο

κτιρίου

κύριων όψεων

τµήµατος

συνοδεία

κελύφους

ειδική ρύθµιση
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΕΕ/ΤΑΚ-ΝΟΜΑΡΧ. ΑΥΤΟ∆/ΣΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Οµάδα εργασίας 22 _

φωτογραφία λεπτοµέρειας

ΟΙΚΙΣΜΟΣ 22.2_

Χ Α Ν ∆ Ρ Α Σ ∆ Η Μ Ο Υ

φωτογραφία λεπτοµέρειας

∆υτική όψη

Εσωτερικό
αριθµός δελτίου 3 / ΧΝ∆. Μ-03

Λ Ε Υ Κ Η Σ

Ανατολική όψη

Περίθυρο µε
διάκοσµο.

οξυκόρυφο

ανακουφιστικό

τόξο

και

λιθανάγλυφο
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΕΕ/ΤΑΚ-ΝΟΜΑΡΧ. ΑΥΤΟ∆/ΣΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Οµάδα εργασίας 22 _

ΟΙΚΙΣΜΟΣ 22.2_

Χ Α Ν ∆ Ρ Α Σ ∆ Η Μ Ο Υ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Λ Ε Υ Κ Η Σ

κατάσταση διατήρησης
καλή

1. ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
-λιθοδοµή

Χ

2. ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
-λιθοδοµή µε λίθινα πρέκια

Χ

3. ΣΤΕΓΑΣΗ - ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ
- Ηµικυλινδρικός θόλος από λιθοδοµή

Χ

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ
- λιθοδοµή

Χ

5. ∆ΑΠΕ∆Α – ΟΡΟΦΕΣ
- λιθοδοµή

Χ

µέτρια

κακή

6. ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΑ
7. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΠΡΟΕΞΟΧΗ
8. ΕΞΩΣΤΗΣ
9. ΚΙΓΚΛΙ∆ΩΜΑΤΑ - ΣΤΗΘΑΙΑ

10. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ - ΣΚΟΥΡΑ
- είσοδ.:
ξύλο
- κουφωµ: ξύλο
- σκούρα:
11. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ
- τοίχοι: ισογ: εµφανής λιθοδοµή µετά από καθαίρεση επιχρισµάτων
- κουφωµ: σκούρο καφέ
- περίφραξη: λίθινη επένδυση (µεταγ.)
12. Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Περίτεχνο περίθυρο και οξυκόρυφο ανακουφιστικό τόξο στη νότια όψη του
ναού,
- Μικρό κτιστό κωδωνοστάσιο

αριθµός δελτίου 3 / ΧΝ∆. Μ-03

Χ
Χ

Χ
Χ
Χ

Χ
Χ
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΕΕ/ΤΑΚ-ΝΟΜΑΡΧ. ΑΥΤΟ∆/ΣΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Οµάδα εργασίας 22 _

ΟΙΚΙΣΜΟΣ 22.2_

Χ Α Ν ∆ Ρ Α Σ ∆ Η Μ Ο Υ

Λ Ε Υ Κ Η Σ

παρατηρήσεις:
Η είσοδος και νότια πλευρά του ναού του Αγίου ∆ηµητρίου βλέπουν σε µικρό προαύλιο χώρο µε µια µεγάλη
µουριά, οριοθετηµένο µε χαµηλό τοιχίο που αντιστηρίζει το επίπεδο έδρασης του ναού και του προαυλίου, που
εξαιτίας της κλίσης του εδάφους έχει µεγάλη υψοµετρική διαφορά από το δρόµο, που περνά νότια και δυτικά, κάτω
από το ναό. Βόρεια του ναού υπάρχουν οικίες σε απόσταση ενός µόλις µέτρου.
Το µνηµείο διατηρείται σε καλή κατάσταση, ενώ αξίζει να σηµειωθεί επίσης ότι,παρά τον ανεπιτυχή τρόπο
λιθεπένδυσης του τοίχου αντιστήριξης, ο ναός αποτελεί σηµείο αναφοράς για τη περιοχή αυτή του παλιού πυρήνα
του οικισµού καθώς γύρω του αναπτύσσεται ένα ενδιαφέρον πλέγµα πυκνώσεων και αραιώσεων του
πολεοδοµικού ιστού, µε δρόµους, πλατώµατα και αναπτύγµατα του δηµόσιου και ηµιδηµόσιου χώρου.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΩΝ
διευθ.:

τηλ.:

ονοµ/νυµο:

διευθ.:

τηλ.:

ονοµ/νυµο:

διευθ.:

τηλ.:

ονοµ/νυµο:

διευθ.:

τηλ.:

ονοµ/νυµο

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Ο δηµόσιος χώρος γύρω από το µνηµείο.

αριθµός δελτίου 3 / ΧΝ∆. Μ-03
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΕΕ/ΤΑΚ – ΝΟΜΑΡΧ. ΑΥΤΟ∆ / ΣΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Οµάδα εργασίας 22 _
ΟΙΚΙΣΜΟΣ 22.2_
Χ Α Ν ∆ Ρ Α Σ ∆ Η Μ Ο Υ Λ Ε Υ Κ Η Σ

∆ΕΛΤΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΤΟΠΙΟΥ ή ΣΥΝΟΛΟΥ
Αρ.∆ελτίου:

(που µπορεί να ενταχθεί σε καθεστώς προστασίας)
νοµός: ΛΑΣΙΘΙΟΥ

διεύθυνση:

Παλιός πυρήνας οικισµού

δήµος: ΛΕΥΚΗΣ -ΣΗΤΕΙΑ
οικισµός: ΧΑΝ∆ΡΑΣ
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Ηµεροµηνία
11 / 2010

Συνοικία ή
θέση

Επωνυµία ακινήτου:ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

ιδιοκτησία /όροφο:
σηµερινή χρήση /όροφο:
αρχική χρήση /όροφο:
κατάσταση κτιρίου:

ισογ: ΟΡΘΟ∆ΟΞΟΣ ΝΑΟΣ
ισογ: ΟΡΘΟ∆ΟΞΟΣ ΝΑΟΣ
ΚΑΛΗ

κωδικός
ος

ΧΝ∆. Μ φωτογραφία κυρίας όψης

αριθµός δελτίου 4 / ΧΝ∆. Μ -04

04

18

ιστορική περίοδος
Αιώνας

απόσπασµα χάρτη

1/5

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΕΕ/ΤΑΚ – ΝΟΜΑΡΧ. ΑΥΤΟ∆ / ΣΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Οµάδα εργασίας 22 _
ΟΙΚΙΣΜΟΣ 22.2_
Χ Α Ν ∆ Ρ Α Σ ∆ Η Μ Ο Υ Λ Ε Υ Κ Η Σ

περιγραφή: .
Ο ναός της Κοιµήσεως της Θεοτόκου βρίσκεται στο κέντρο του οικισµού και είναι λιθόκτιστος,
επιχρισµένος, θολοσκεπής µε ενδιαφέρουσα ογκοπλαστική διαµόρφωση. Υπάρχει είσοδος µε
περίτεχνο περίθυρο και ηµικυκλικό ανακουφιστικό τόξο που βρίσκεται στη νότια όψη του ναού, στην
οποία υψώνεται και κτιστό κωδωνοστάσιο. Η ανατολική όψη του που διαµορφώνεται µε δύο
κόγχες, έχει διαπλάτυνση («σκάρπα») πολυγωνικής διατοµής στη βάση της κόγχης του νοτιότερου
κλίτους. Η πρόσβαση γίνεται επίσης και από τη βόρεια όψη µέσω της αυλής και (νεότερου(?)
ανοίγµατος. Στη δυτική πλευρά υπάρχει θωράκιο µε λιθανάγλυφο ρόδακα. Ένα λιθόκτιστο
παράθυρο ανοίγεται στη δυτική όψη του ναού. Σε πρόσφατη επέµβαση πρέπει να ανάγεται η
διαµόρφωση των βορείων ανοιγµάτων του ναού.

υπόγειο

σύστηµα δόµησης

αριθµός οροφών

Ελεύθερο

ισόγειο

άλλο κτίριο/οικόπεδο

προσθήκες-αλλοιώσεις

ναι

ναι

κτίσµα

όχι

όχι

βιτρίνα ισογείου

στέγη

εξώστης

ανοίγµατα
( ΒΟΡΕΙΑΣ ΟΨΗΣ)

άλλο τι:

κηρυγµένο

ΥΠΕΚΑ

µνηµείο

προτεινόµενη προστασία:

αριθµός δελτίου 4 / ΧΝ∆. Μ -04

ΥΠΠΟΤ

ΦΕΚ:

υπό κήρυξη

χαρακτηρισµός

νέο προτεινόµενο

κτιρίου

κύριων όψεων

τµήµατος

συνοδεία

κελύφους

ειδική ρύθµιση
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΕΕ/ΤΑΚ – ΝΟΜΑΡΧ. ΑΥΤΟ∆ / ΣΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Οµάδα εργασίας 22 _
ΟΙΚΙΣΜΟΣ 22.2_
Χ Α Ν ∆ Ρ Α Σ ∆ Η Μ Ο Υ Λ Ε Υ Κ Η Σ

φωτογραφία λεπτοµέρειας

φωτογραφία λεπτοµέρειας

Νότια όψη

Περίθυρο µε οξυκόρυφο
λιθανάγλυφο διάκοσµο.

ανακουφιστικό

τόξο

και

Ανατολική όψη

Λεπτοµέρεια δυτικής όψης
αριθµός δελτίου 4 / ΧΝ∆. Μ -04
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΕΕ/ΤΑΚ – ΝΟΜΑΡΧ. ΑΥΤΟ∆ / ΣΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Οµάδα εργασίας 22 _
ΟΙΚΙΣΜΟΣ 22.2_
Χ Α Ν ∆ Ρ Α Σ ∆ Η Μ Ο Υ Λ Ε Υ Κ Η Σ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

κατάσταση διατήρησης
καλή

1. ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
-λιθοδοµή

Χ

2. ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
-λιθοδοµή µε λίθινα πρέκια

Χ

3. ΣΤΕΓΑΣΗ - ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ
- Ηµικυλινδρικός θόλος από λιθοδοµή

Χ

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ
- λιθοδοµή

Χ

5. ∆ΑΠΕ∆Α – ΟΡΟΦΕΣ
- λιθοδοµή

Χ

µέτρια

κακή

6. ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΑ
7. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΠΡΟΕΞΟΧΗ
8. ΕΞΩΣΤΗΣ
9. ΚΙΓΚΛΙ∆ΩΜΑΤΑ - ΣΤΗΘΑΙΑ

10. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ - ΣΚΟΥΡΑ
- είσοδ.:
ξύλο
- κουφωµ: ξύλο
- σκούρα:
11. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ
- τοίχοι: ισογ: λευκό επίχρισµα
- κουφωµ: σκούρο καφέ
- περίφραξη: λευκό επίχρισµα (µεταγ.)
12. Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Περίτεχνο περίθυρο και οξυκόρυφο ανακουφιστικό τόξο στη νότια όψη του
ναού, κτιστό κωδωνοστάσιο
- Ογκοπλαστική διαµόρφωση, «σκάρπα» στη βάση της κόγχης ιερού.
- Λιθανάγλυφο θωράκιο σε δυτική φωτιστική θυρίδα.

Χ
Χ

Χ
Χ
Χ

Χ
Χ

παρατηρήσεις:
Το µνηµείο διατηρείται σε καλή κατάσταση, ενώ αξίζει να σηµειωθεί επίσης ότι, ο ναός αποτελεί σηµείο αναφοράς
για τη περιοχή αυτή του παλιού πυρήνα του οικισµού καθώς γύρω του αναπτύσσεται ένα ενδιαφέρον πλέγµα
πυκνώσεων και αραιώσεων του πολεοδοµικού ιστού, µε δρόµους, πλατώµατα και αναπτύγµατα του δηµόσιου και
αριθµός δελτίου 4 / ΧΝ∆. Μ -04
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΕΕ/ΤΑΚ – ΝΟΜΑΡΧ. ΑΥΤΟ∆ / ΣΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Οµάδα εργασίας 22 _
ΟΙΚΙΣΜΟΣ 22.2_
Χ Α Ν ∆ Ρ Α Σ ∆ Η Μ Ο Υ Λ Ε Υ Κ Η Σ

ηµιδηµόσιου χώρου.
∆υτικά του υπάρχουν οικίες σε πολύ µικρή απόσταση.
Κρίνονται ανεπιτυχείς οι νεότερες επεµβάσεις στα ανοίγµατα της βόρειας πλευράς, η λιθεπένδυση του χώρου της
νότιας εισόδου και η κατασκευή της νότιας θύρας του.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΩΝ
ονοµ/νυµο
ονοµ/νυµο:

διευθ.:

τηλ.:

διευθ.:

τηλ.:

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Ο δηµόσιος χώρος γύρω από το µνηµείο.

αριθµός δελτίου 4 / ΧΝ∆. Μ -04
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΕΕ/ΤΑΚ – ΝΟΜΑΡΧ. ΑΥΤΟ∆ / ΣΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Οµάδα εργασίας 22 _
ΟΙΚΙΣΜΟΣ 22.2_
Χ Α Ν ∆ Ρ Α Σ ∆ Η Μ Ο Υ Λ Ε Υ Κ Η Σ

∆ΕΛΤΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΤΟΠΙΟΥ ή ΣΥΝΟΛΟΥ
Αρ.∆ελτίου:

(που µπορεί να ενταχθεί σε καθεστώς προστασίας)
νοµός: ΛΑΣΙΘΙΟΥ
δήµος:
ΣΗΤΕΙΑ

διεύθυνση:

ΛΕΥΚΗΣ

-

Νεότερη επέκταση οικισµού

Επωνυµία ακινήτου: Ι. ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
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θέση

ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

οικισµός: ΧΑΝ∆ΡΑΣ
ιδιοκτησία /όροφο:
σηµερινή χρήση /όροφο:
αρχική χρήση /όροφο:
κατάσταση κτιρίου:

ισογ: ΟΡΘΟ∆ΟΞΟΣ ΝΑΟΣ
ισογ: ΟΡΘΟ∆ΟΞΟΣ ΝΑΟΣ
ΚΑΛΗ

κωδικός
ος

ΧΝ∆. Μ φωτογραφία κυρίας όψης

αριθµός δελτίου 5 / ΧΝ∆. Μ -05

05

19

ιστορική περίοδος
Αιώνας
ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΙΣΜΟΣ
απόσπασµα χάρτη
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΕΕ/ΤΑΚ – ΝΟΜΑΡΧ. ΑΥΤΟ∆ / ΣΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Οµάδα εργασίας 22 _
ΟΙΚΙΣΜΟΣ 22.2_
Χ Α Ν ∆ Ρ Α Σ ∆ Η Μ Ο Υ Λ Ε Υ Κ Η Σ

περιγραφή: .
Ο διµάρτυρος ναός του Αγίου Χαραλάµπους και του Τιµίου Σταυρού δεσπόζει στο τµήµα του
οικισµού που αποτελεί τη νεότερη επέκτασή του. Είναι δίκλιτος, θολοσκεπής µε επιβλητικό
κωδωνοστάσιο που ως αυτοτελές τµήµα εφάπτεται στον όγκο του ναού τονίζοντας τη νότια είσοδό
του.
Η µορφολογία του ναού διατηρεί αρκετά νεοκλασικά χαρακτηριστικά που χρονολογούνται στις
ου
αρχές του 20 αιώνα. Πάντως οι αναλογίες και η τυπολογία του ναού παραπέµπουν και σε άλλα
παραδείγµατα της περιοχής που χρονολογούνται την περίοδο της βενετοκρατίας. (π.χ. Αγία
Αικατερίνη της Ετιάς)

υπόγειο

σύστηµα δόµησης

αριθµός οροφών

Ελεύθερο

ισόγειο

άλλο κτίριο/οικόπεδο

προσθήκες-αλλοιώσεις
εξώστης ανοίγµατα
στέγη

ναι

ναι

κτίσµα

όχι

όχι

βιτρίνα ισογείου

κηρυγµένο

ΥΠΕΚΑ

µνηµείο

προτεινόµενη προστασία:

αριθµός δελτίου 5 / ΧΝ∆. Μ -05

ΥΠΠΟΤ

ΦΕΚ:

υπό κήρυξη

χαρακτηρισµός

άλλο τι: λίθινη περίφραξη

νέο προτεινόµενο



κτιρίου

κύριων όψεων

τµήµατος

συνοδεία

κελύφους

ειδική ρύθµιση

2/5

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΕΕ/ΤΑΚ – ΝΟΜΑΡΧ. ΑΥΤΟ∆ / ΣΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Οµάδα εργασίας 22 _
ΟΙΚΙΣΜΟΣ 22.2_
Χ Α Ν ∆ Ρ Α Σ ∆ Η Μ Ο Υ Λ Ε Υ Κ Η Σ

φωτογραφία λεπτοµέρειας

φωτογραφία λεπτοµέρειας

Ανατολική όψη

Λεπτοµέρεια νοτιοδυτικής όψης
Νότια όψη

αριθµός δελτίου 5 / ΧΝ∆. Μ -05
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΕΕ/ΤΑΚ – ΝΟΜΑΡΧ. ΑΥΤΟ∆ / ΣΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Οµάδα εργασίας 22 _
ΟΙΚΙΣΜΟΣ 22.2_
Χ Α Ν ∆ Ρ Α Σ ∆ Η Μ Ο Υ Λ Ε Υ Κ Η Σ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

1. ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
-λιθοδοµή

κατάσταση διατήρησης
καλή µέτρια κακή

Χ

2. ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
- λίθινα υπέρθυρα από πωρόλιθο

3. ΣΤΕΓΑΣΗ - ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ
- θόλος από λιθοδοµή
- επικάλυψη

Χ

Χ

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ
- λιθοδοµή

Χ

5. ∆ΑΠΕ∆Α – ΟΡΟΦΕΣ
- ∆άπεδο: Εφυαλωµένα πλακίδια

Χ

6. ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΑ
7. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΠΡΟΕΞΟΧΗ
8. ΕΞΩΣΤΗΣ
9. ΚΙΓΚΛΙ∆ΩΜΑΤΑ - ΣΤΗΘΑΙΑ

10. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ - ΣΚΟΥΡΑ
- είσοδ.:
Θύρα εισόδου, ξύλινη ταµπλαδωτή
- κουφωµ: ξύλο
- σκούρα:
11. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ
- τοίχοι: ισογ: λευκό επίχρισµα
- κουφωµ: σκούρο καφέ βερνίκι
- περίφραξη: λευκό επίχρισµα (µεταγ.) µε κιγκλίδωµα

12. Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
- Κτιστό κωδωνοστάσιο από πωρόλιθο µε ισόδοµο τρόπο δοµής.
- Γωνιακές παραστάδες από πωρόλιθο µε επίκρανα.
- Στοιχεία αναγεννησιακής µορφολογίας και εκλεπτυσµένη ανάγλυφη
διακόσµηση στο κωδωνοστάσιο και τις απολήξεις των κεκλιµένων
τµηµάτων ανατολικής και δυτικής όψης.
- Πώρινα πλαίσια και ανακουφιστικά τόξα στα ανοίγµατα.

αριθµός δελτίου 5 / ΧΝ∆. Μ -05

Χ
Χ

Χ
Χ
Χ

Χ
Χ
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΕΕ/ΤΑΚ – ΝΟΜΑΡΧ. ΑΥΤΟ∆ / ΣΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Οµάδα εργασίας 22 _
ΟΙΚΙΣΜΟΣ 22.2_
Χ Α Ν ∆ Ρ Α Σ ∆ Η Μ Ο Υ Λ Ε Υ Κ Η Σ

παρατηρήσεις:
Το µνηµείο διατηρείται σε καλή κατάσταση και αξίζει να σηµειωθεί ότι αποτελεί σηµείο αναφοράς για τη περιοχή
αυτή του νεότερου τµήµατος του οικισµού. Γύρω του, και ιδιαίτερα στη βόρεια και ανατολική πλευρά, υπάρχουν
κτίσµατα σε πολύ µικρή απόσταση.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΩΝ
ονοµ/νυµο
ονοµ/νυµο:

διευθ.:

τηλ.:

διευθ.:

τηλ.:

ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Ο δηµόσιος χώρος γύρω από το µνηµείο.

αριθµός δελτίου 5 / ΧΝ∆. Μ -05
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΕΕ/ΤΑΚ – ΝΟΜΑΡΧ. ΑΥΤΟ∆ / ΣΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Οµάδα εργασίας 22 _
ΟΙΚΙΣΜΟΣ 22.2_
Χ Α Ν ∆ Ρ Α Σ ∆ Η Μ Ο Υ Λ Ε Υ Κ Η Σ

∆ΕΛΤΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΤΟΠΙΟΥ ή ΣΥΝΟΛΟΥ
Αρ.∆ελτίου:

(που µπορεί να ενταχθεί σε καθεστώς προστασίας)
νοµός: ΛΑΣΙΘΙΟΥ
δήµος:
ΣΗΤΕΙΑ

διεύθυνση:

ΛΕΥΚΗΣ

Κοιµητήριο (ανατολικό άκρο οικισµού)

-
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επωνυµία ακινήτου : ΝΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ (κοιµητηριακός)

οικισµός: ΧΑΝ∆ΡΑΣ
ιδιοκτησία /όροφο:
σηµερινή χρήση /όροφο:
αρχική χρήση /όροφο:
κατάσταση κτιρίου:

ισογ: ΚΟΙΝΗΤΗΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ (ΠΑΝΑΓΙΑ)
ισογ: ΟΡΘΟ∆ΟΞΟΣ ΝΑΟΣ
ΚΑΛΗ

κωδικός

ιστορική περίοδος
τέλος16 αι. –
- αρχές 17ου
ΒΕΝΕΤΟΚΡΑΤΙΑ
ου

ΧΝ∆. Μ φωτογραφία κυρίας όψης

αριθµός δελτίου 6 / ΧΝ∆. Μ -06

06

απόσπασµα χάρτη
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΕΕ/ΤΑΚ – ΝΟΜΑΡΧ. ΑΥΤΟ∆ / ΣΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Οµάδα εργασίας 22 _
ΟΙΚΙΣΜΟΣ 22.2_
Χ Α Ν ∆ Ρ Α Σ ∆ Η Μ Ο Υ Λ Ε Υ Κ Η Σ

περιγραφή: .
Ο µικρός κοιµητηριακός ναός της Παναγίας του Χαντρά βρίσκεται στον περιφραγµένο χώρο του
κοιµητηρίου, στο ανατολικό άκρο του οικισµού. Είναι λιθόκτιστος, µονόχωρος, θολοσκεπής µε
οξυκόρυφο θόλο και οριζόντια απότµηση στο ανώτερο τµήµα της δυτικής πρόσοψής του.
Η είσοδος γίνεται από τη δυτική πλευρά, µέσα από θύρωµα µε οξυκόρυφο τόξο που κοσµείται µε
επάλληλες γλυφές και ανάγλυφο σταυρό στο υπέρθυρο. Στο εσωτερικό είναι εµφανή τα οξυκόρυφα
τόξα που υποβαστάζουν το θόλο και καταλήγουν σε ανάγλυφα «φουρούσια».
Ιδιαίτερο
χαρακτηριστικό αποτελούν τα κεραµικά ηχεία που βρίσκονται στο χαµηλό τµήµα του θόλου κοντά
στη κόγχη του ιερού και σκοπό έχουν να βελτιώσουν την ακουστική του ναού. Μία µικρή φωτιστική
θυρίδα στην αψίδα του ιερού κλείνεται από θωράκιο µε λιθανάγλυφο διάκοσµο.
Απλή µεταλλική κατασκευή στο άκρο της δυτικής όψης στηρίζει την ορειχάλκινη καµπάνα που
διαθέτει καλοδουλεµένο ανάγλυφο διάκοσµο µε παράσταση ανθεµίων καθώς και τη µορφή της
Παναγίας, και αποτελεί το κωδωνοστάσιο.

υπόγειο

σύστηµα δόµησης

αριθµός οροφών

Ελεύθερο

ισόγειο

άλλο κτίριο/οικόπεδο

προσθήκες-αλλοιώσεις

ναι

ναι

κτίσµα

όχι

όχι

βιτρίνα ισογείου

κηρυγµένο

ΥΠΕΚΑ

µνηµείο

προτεινόµενη προστασία:

αριθµός δελτίου 6 / ΧΝ∆. Μ -06

ΥΠΠΟΤ

εξώστης

ανοίγµατα

άλλο τι:

ΦΕΚ:

υπό κήρυξη

χαρακτηρισµός

στέγη

νέο προτεινόµενο

κτιρίου

κύριων όψεων

τµήµατος

συνοδεία

κελύφους

ειδική ρύθµιση

2/5

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΕΕ/ΤΑΚ – ΝΟΜΑΡΧ. ΑΥΤΟ∆ / ΣΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Οµάδα εργασίας 22 _
ΟΙΚΙΣΜΟΣ 22.2_
Χ Α Ν ∆ Ρ Α Σ ∆ Η Μ Ο Υ Λ Ε Υ Κ Η Σ

Φωτογραφίες λεπτοµέρειας

αριθµός δελτίου 6 / ΧΝ∆. Μ -06

Φωτογραφίες λεπτοµέρειας
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΕΕ/ΤΑΚ – ΝΟΜΑΡΧ. ΑΥΤΟ∆ / ΣΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Οµάδα εργασίας 22 _
ΟΙΚΙΣΜΟΣ 22.2_
Χ Α Ν ∆ Ρ Α Σ ∆ Η Μ Ο Υ Λ Ε Υ Κ Η Σ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

κατάσταση διατήρησης
καλή

1. ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
-λιθοδοµή

Χ

2. ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
-λιθοδοµή µε λίθινα πρέκια

Χ

3. ΣΤΕΓΑΣΗ - ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ
Ηµικυλινδρικός οξυκόρυφος θόλος από λιθοδοµή µε χαρακτηριστικής
σύνθεσης υλικό επικάλυψης.

µέτρια

κακή

Χ

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ
- λιθοδοµή

Χ

5. ∆ΑΠΕ∆Α – ΟΡΟΦΕΣ
- λιθοδοµή

Χ

6. ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΑ
7. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΠΡΟΕΞΟΧΗ
8. ΕΞΩΣΤΗΣ
9. ΚΙΓΚΛΙ∆ΩΜΑΤΑ - ΣΤΗΘΑΙΑ
αριθµός δελτίου 6 / ΧΝ∆. Μ -06

4/5

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΕΕ/ΤΑΚ – ΝΟΜΑΡΧ. ΑΥΤΟ∆ / ΣΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Οµάδα εργασίας 22 _
ΟΙΚΙΣΜΟΣ 22.2_
Χ Α Ν ∆ Ρ Α Σ ∆ Η Μ Ο Υ Λ Ε Υ Κ Η Σ

10. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ - ΣΚΟΥΡΑ
- είσοδ.:
ξύλο (µεταγ.), µε βερνίκι
- κουφωµ: ξύλο(µεταγ.), µε βερνίκι

Χ
Χ

11. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ
- τοίχοι: ισογ: λευκή επιχρισµένη λιθοδοµή χωρίς «οδηγούς»
- κουφωµ: σκούρο καφέ βερνίκι
- περίφραξη: λιθοδοµή (µεταγ.)

Χ
Χ
Χ

12. Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
• Οριζόντια απότµηση στη κορυφή του δυτικού τοίχου.
• Θύρωµα µε οξυκόρυφο τόξο, µε επάλληλες γλυφές και ανάγλυφο σταυρό στο
υπέρθυρο.

Χ
Χ

παρατηρήσεις:
Αξιόλογο στοιχείο που συµβάλλει στη χρονολόγηση του ναού σε παλαιότερη χρονική περίοδο είναι η ύπαρξη
«ακουστικών αγγείων» ή «κεραµικών ηχείων».
Το µνηµείο διατηρείται σε καλή κατάσταση.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΩΝ
ονοµ/νυµο
ονοµ/νυµο:

διευθ.:

τηλ.:

διευθ.:

τηλ.:

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Ο δηµόσιος χώρος γύρω από το µνηµείο.

αριθµός δελτίου 6 / ΧΝ∆. Μ -06

5/5

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΕΕ/ΤΑΚ – ΝΟΜΑΡΧ. ΑΥΤΟ∆/ ΣΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Οµάδα εργασίας 22 _
ΟΙΚΙΣΜΟΣ 22.2_
Χ Α Ν ∆ Ρ Α Σ ∆ Η Μ Ο Υ Λ Ε Υ Κ Η Σ

∆ΕΛΤΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΤΟΠΙΟΥ ή ΣΥΝΟΛΟΥ
Αρ.∆ελτίου:

(που µπορεί να ενταχθεί σε καθεστώς προστασίας)

νοµός: ΛΑΣΙΘΙΟΥ

διεύθυνση:

ΟΡΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΥΡΗΝΑ

δήµος: ΛΕΥΚΗΣ
οικισµός: ΧΑΝ∆ΡΑΣ
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θέση

επωνυµία ακινήτου : ΕΡΕΙΠΩΜΕΝΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ∆ΙΑ∆ΟΧΙΚΩΝ ΦΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ.

ιδιοκτησία /όροφο:

ΑΝΗΨΗΤΑΚΗΣ

σηµερινή χρήση /όροφο: ισογ:

ΕΡΕΙΠΙΟ

αρχική χρήση /όροφο: ισογ:

ΚΑΤΟΙΚΙΑ (;)
κακή

κατάσταση κτιρίου:
κωδικός

ΧΝ∆. Π φωτογραφία κυρίας όψης

αριθµός δελτίου ΧΝ∆. Π -01

01

ος

15

ιστορική περίοδος
αιώνας

απόσπασµα χάρτη

1/5

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΕΕ/ΤΑΚ – ΝΟΜΑΡΧ. ΑΥΤΟ∆/ ΣΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Οµάδα εργασίας 22 _
ΟΙΚΙΣΜΟΣ 22.2_
Χ Α Ν ∆ Ρ Α Σ ∆ Η Μ Ο Υ Λ Ε Υ Κ Η Σ

περιγραφή:
- βρίσκεται στο τµήµα του παλιού πυρήνα, στη περιοχή κοντά στη (µεταγενέστερη) εκκλησία του Αγίου
Χαραλάµπους.
- η πρόσβαση γίνεται από στενό άνοιγµα µε αψιδωτό υπέρθυρο που αποτελεί και τη µοναδική του επαφή µε
το κοινόχρηστο χώρο του οικισµού.
-πρόκειται για σύµπλεγµα κτισµάτων κατασκευασµένων σε διαφορετικές χρονικές φάσεις που ξεκινούν
ο
πιθανόν από τον 15 αι. και διατηρούν στοιχεία της βενετοκρητικής παράδοσης.

υπόγειο
ναι
όχι

κηρυγµένο

σύστηµα δόµησης

αριθµός οροφών

-

1

άλλο κτίριο/οικόπεδο
ναι
όχι

ΥΠΕΚΑ

µνηµείο

προτεινόµενη προστασία:

αριθµός δελτίου ΧΝ∆. Π -01

προσθήκες-αλλοιώσεις
κτίσµα

στέγη

βιτρίνα ισογείου

ΥΠΠΟΤ

ανοίγµατα

άλλο τι:

ΦΕΚ:

υπό κήρυξη

χαρακτηρισµός

εξώστης

νέο προτεινόµενο
κτιρίου

κύριων όψεων

τµήµατος

συνοδεία

κελύφους

ειδική ρύθµιση

2/5

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΕΕ/ΤΑΚ – ΝΟΜΑΡΧ. ΑΥΤΟ∆/ ΣΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Οµάδα εργασίας 22 _
ΟΙΚΙΣΜΟΣ 22.2_
Χ Α Ν ∆ Ρ Α Σ ∆ Η Μ Ο Υ Λ Ε Υ Κ Η Σ

φωτογραφία λεπτοµέρειας

αριθµός δελτίου ΧΝ∆. Π -01

φωτογραφία λεπτοµέρειας

3/5

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΕΕ/ΤΑΚ – ΝΟΜΑΡΧ. ΑΥΤΟ∆/ ΣΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Οµάδα εργασίας 22 _
ΟΙΚΙΣΜΟΣ 22.2_
Χ Α Ν ∆ Ρ Α Σ ∆ Η Μ Ο Υ Λ Ε Υ Κ Η Σ

κατάσταση διατήρησης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

1. ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
-λιθοδοµή
-οξυκόρυφο ανακουφιστικό τόξο

κακή

Χ
Χ

ακατέργαστες

δοκούς,

Χ

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ
-λιθοδοµή

5. ∆ΑΠΕ∆Α – ΟΡΟΦΕΣ
Χώµα πατητό

καλή
Χ

2. ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
-λίθινα υπέρθυρα
-Οριζόντιες ξύλινες «δεσιές»

3. ΣΤΕΓΑΣΗ - ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ
-παραδοσιακή κατασκευή δώµατος µε ξύλινες
«πέτσωµα» µε καλάµια και επικάλυψη µε «λεπίδι» .

µέτρια
Χ

Χ

Χ

6. ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΑ
7. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΠΡΟΕΞΟΧΗ
-

8. ΕΞΩΣΤΗΣ
9. ΚΙΓΚΛΙ∆ΩΜΑΤΑ - ΣΤΗΘΑΙΑ
-

10. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ - ΣΚΟΥΡΑ
- Υπολείµµατα ξύλινων κουφωµάτων

Χ

11. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

12. Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
--οξυκόρυφο ανακουφιστικό τόξο

αριθµός δελτίου ΧΝ∆. Π -01

4/5

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΕΕ/ΤΑΚ – ΝΟΜΑΡΧ. ΑΥΤΟ∆/ ΣΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Οµάδα εργασίας 22 _
ΟΙΚΙΣΜΟΣ 22.2_
Χ Α Ν ∆ Ρ Α Σ ∆ Η Μ Ο Υ Λ Ε Υ Κ Η Σ

παρατηρησεις:
Με είσοδο από κοινόχρηστη αυλή γίνεται η πρόσβαση προς τρία διαφορετικού τύπου κτίσµατα.
Η µεταξύ τους σύνδεση πρέπει να είναι µεταγενέστερη.
Ο τυφλός τοίχος προς το κοινόχρηστο χώρο παραπέµπει σε στοιχεία κτισµάτων φρουριακού τύπου.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΩΝ
διευθ.:

τηλ.:

ονοµ/νυµο:

διευθ.:

τηλ.:

ονοµ/νυµο:

διευθ.:

τηλ.:

ονοµ/νυµο:

διευθ.:

τηλ.:

ονοµ/νυµο:

διευθ.:

τηλ.:

ονοµ/νυµο:

διευθ.:

τηλ.:

ονοµ/νυµο:

διευθ.:

τηλ.:

ονοµ/νυµο

ΑΝΗΨΗΤΑΚΗΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

αριθµός δελτίου ΧΝ∆. Π -01

5/5

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΕΕ/ΤΑΚ – ΝΟΜΑΡΧ. ΑΥΤΟ∆ / ΣΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Οµάδα εργασίας 22 _
ΟΙΚΙΣΜΟΣ 22.2_
Χ Α Ν ∆ Ρ Α Σ ∆ Η Μ Ο Υ Λ Ε Υ Κ Η Σ

∆ΕΛΤΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΤΟΠΙΟΥ ή ΣΥΝΟΛΟΥ
Αρ.∆ελτίου:

(που µπορεί να ενταχθεί σε καθεστώς προστασίας)
νοµός: ΛΑΣΙΘΙΟΥ

διεύθυνση:

δήµος: ΛΕΥΚΗΣ

επωνυµία ακινήτου : ∆ΙΩΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΜΕ

Γειτονιά Ι. Ν. Αγίου ∆ηµητρίου

οικισµός: ΧΑΝ∆ΡΑΣ
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ.

ιδιοκτησία /όροφο:

ΑΓΝΩΣΤΗ

σηµερινή χρήση /όροφο: ισογ- οροφ:

ΕΡΕΙΠΩΜΕΝΟ

αρχική χρήση /όροφο: ισογ- οροφ:

ΚΑΤΟΙΚΙΑ (;)
ΜΕΤΡΙΑ- ΚΑΚΗ

κατάσταση κτιρίου:
κωδικός

ΧΝ∆. Π φωτογραφία κυρίας όψης

αριθµός δελτίου ΧΝ∆.Π -02

02

ος

15

ος

– 16

ιστορική περίοδος
αι.
ΕΝΕΤΟΚΡΑΤΙΑ

απόσπασµα χάρτη

1/4

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΕΕ/ΤΑΚ – ΝΟΜΑΡΧ. ΑΥΤΟ∆ / ΣΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Οµάδα εργασίας 22 _
ΟΙΚΙΣΜΟΣ 22.2_
Χ Α Ν ∆ Ρ Α Σ ∆ Η Μ Ο Υ Λ Ε Υ Κ Η Σ

περιγραφή:
Πρόκειται για απλό διώροφο κτίσµα µε εξωτερική κλίµακα για ανεξάρτητη πρόσβαση στον όροφο, δείγµα του
παραδοσιακού κρητικού κτίσµατος της πρώιµης ενετοκρατίας.

σύστηµα δόµησης

αριθµός ορόφων
02

υπόγειο
ναι
όχι

κηρυγµένο

άλλο κτίριο/οικόπεδο
ναι
όχι

κτίσµα

ΥΠΠΟΤ

µνηµείο

χαρακτηρισµός

εξώστης

ανοίγµατα

άλλο τι:

ΦΕΚ:

υπό κήρυξη

φωτογραφία λεπτοµέρειας

αριθµός δελτίου ΧΝ∆.Π -02

στέγη

βιτρίνα ισογείου

ΥΠΕΚΑ

προτεινόµενη προστασία:

προσθήκες-αλλοιώσεις

νέο προτεινόµενο
κτιρίου

κύριων όψεων

τµήµατος

συνοδεία

κελύφους

ειδική ρύθµιση

φωτογραφία λεπτοµέρειας
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

1. ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
-λιθοδοµή

2. ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
-λιθοδοµή

κατάσταση διατήρησης

καλή

µέτρια
Χ

Χ

3. ΣΤΕΓΑΣΗ - ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ
- παραδοσιακή κατασκευή επίπεδου δώµατος µε ξύλινες ακατέργαστες δοκούς,
«πέτσωµα» µε καλάµια και επικάλυψη µε «λεπίδι» .

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ
-λιθοδοµή

5. ∆ΑΠΕ∆Α – ΟΡΟΦΕΣ
-λίθινα κατώφλια

6. ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΑ
- λίθινη κλίµακα που εδράζεται σε κατασκευή µε ανακουφιστικό τόξο.

κακή

Χ

Χ

Χ

Χ

7. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΠΡΟΕΞΟΧΗ
8. ΕΞΩΣΤΗΣ
9. ΚΙΓΚΛΙ∆ΩΜΑΤΑ - ΣΤΗΘΑΙΑ
10. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ - ΣΚΟΥΡΑ
- Υπολείµµατα ξύλινων κουφωµάτων

Χ

11. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ
12. Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
-Αξιοσηµείωτη είναι η παρουσία του τοξωτού υπέρθυρου µε ίχνη λιθανάγλυφου,
πιθανόν στοιχείο σε δεύτερη χρήση.

παρατηρησεις:
Το κτίριο αυτό πρέπει να αντιµετωπιστεί ως χαρακτηριστικό δείγµα των παλαιοτέρων κτισµάτων
αριθµός δελτίου ΧΝ∆.Π -02
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του οικισµού που, παρά τη δίχως ιδιαίτερες αξιώσεις µορφολογία του, συνιστά όµως µία µονάδα σε
ένα ενδιαφέρον σύνολο «γειτονιάς» γύρω από την εκκλησία του Αγ. ∆ηµητρίου µε εξαιρετικά
στοιχεία διάπλασης δηµόσιου χώρου µε τις διαβαθµίσεις του µέχρι τον ιδιωτικό χώρο.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΩΝ
ονοµ/νυµο

ΑΓΝΩΣΤΟΥ

ονοµ/νυµο:

διευθ.:

τηλ.:

διευθ.:

τηλ.:

ΥΠΟΜΝΗΜΑ
κτίσµατα της ίδιας γειτονιάς:

φωτογραφία λεπτοµέρειας στήριξης εξωτερικής κλίµακας του ΧΝ∆.Ν-02

αριθµός δελτίου ΧΝ∆.Π -02
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∆ΕΛΤΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΤΟΠΙΟΥ ή ΣΥΝΟΛΟΥ
Αρ.∆ελτίου:

(που µπορεί να ενταχθεί σε καθεστώς προστασίας)
νοµός: ΛΑΣΙΘΙΟΥ

διεύθυνση:

δήµος: ΛΕΥΚΗΣ

επωνυµία ακινήτου: ΣΥΝΟΛΟ ∆ΙΩΡΟΦΟΥ & ΙΣΟΓΕΙΟΥ

Παλιός πυρήνας οικισµού

οικισµός: ΧΑΝ∆ΡΑΣ

9
Ηµεροµηνία
11 / 2010

Συνοικία
ή θέση

ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΚΟΙΝΗ ΑΥΛΗ

ιδιοκτησία /όροφο:

ΑΓΝΩΣΤΗ

σηµερινή χρήση /όροφο:

ισογ- οροφ:

αρχική χρήση /όροφο:

ισογ- οροφ:

-ΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΜΕΤΡΙΑ

κατάσταση κτιρίου:
κωδικός

ΧΝ∆. Π φωτογραφία κυρίας όψης

ιστορική περίοδος

02

20ος αι.
απόσπασµα χάρτη

1/4
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Οµάδα εργασίας 22 _
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Χ Α Ν ∆ Ρ Α Σ ∆ Η Μ Ο Υ Λ Ε Υ Κ Η Σ

περιγραφή:
Πρόκειται για απλό διώροφο κτίσµα σε σχήµα Γ µε συµµετρική τοποθέτηση ανοιγµάτων και στέγαση µε
πλάκα από οπλισµένο σκυρόδεµα µε γείσο σε προεξοχή, στο οποίο η πρόσβαση γίνεται µέσω εσωτερικής
αυλής. Στην ίδια αυτή αυλή ανοίγεται επίσης µικρό ισόγειο ανεξάρτητο κτίσµα παρόµοιας κατασκευής αλλά
διαφορετικής µορφολογίας (προεξέχον πρέκι παραθύρου).

σύστηµα δόµησης

αριθµός ορόφων
02

υπόγειο
ναι
όχι

κηρυγµένο

άλλο κτίριο/οικόπεδο
ναι
όχι

ΥΠΕΚΑ

µνηµείο
προτεινόµενη προστασία:

προσθήκες-αλλοιώσεις
κτίσµα

στέγη

βιτρίνα ισογείου

ΥΠΠΟΤ

ανοίγµατα

άλλο τι:

ΦΕΚ:

υπό κήρυξη
χαρακτηρισµός

εξώστης

νέο προτεινόµενο
κτιρίου

κύριων όψεων

τµήµατος

συνοδεία

κελύφους

ειδική ρύθµιση
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φωτογραφία λεπτοµέρειας

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
1. ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
-λιθοδοµή

φωτογραφία λεπτοµέρειας

κατάσταση διατήρησης
καλή

µέτρια
Χ

κακή

2. ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Χ

3. ΣΤΕΓΑΣΗ - ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ
-πλάκα οπλισµένου σκυροδέµατος

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ
-λιθοδοµή

Χ

Χ

5. ∆ΑΠΕ∆Α – ΟΡΟΦΕΣ
3/4
αριθµός δελτίου ΧΝ∆.Π -03
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- ξύλινο µεσοπάτωµα (;) - σκυρόδεµα

Χ

6. ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΑ
- (;) / (υποτίθεται ξύλινη εσωτερική κλίµακα)

Χ

7. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΠΡΟΕΞΟΧΗ
- προεξοχή πλάκας οροφής, πρεκιού παραθύρου
8. ΕΞΩΣΤΗΣ
9. ΚΙΓΚΛΙ∆ΩΜΑΤΑ - ΣΤΗΘΑΙΑ
-

10. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ - ΣΚΟΥΡΑ
- Υπολείµµατα ξύλινων κουφωµάτων

Χ

11. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ
12. Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
-

παρατηρησεις:
Το κτίριο αυτό πρέπει να αντιµετωπιστεί ως δείγµα των κτισµάτων του οικισµού που, παρά τη
δίχως ιδιαίτερες αξιώσεις µορφολογία του, συνιστά όµως µία µονάδα που διατηρώντας την
αυτοτέλεια του διώροφου όγκου του, συνδιαλέγεται µε επιτυχία µε το παρακείµενο απλό ισόγειο
κτίσµα, µέσω της µικρής εσωτερικής αυλής, σε ένα σύνολο που εντάσσεται αρµονικά στη κλίµακα
του ιστού του δηµόσιου χώρου στον παλιό πυρήνα.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΩΝ
ονοµ/νυµο

ΑΓΝΩΣΤΟΥ

ονοµ/νυµο:

διευθ.:

τηλ.:

διευθ.:

τηλ.:

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

4/4
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∆ΕΛΤΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΤΟΠΙΟΥ ή ΣΥΝΟΛΟΥ
Αρ.∆ελτίου:

10

(που µπορεί να ενταχθεί σε καθεστώς προστασίας)
νοµός: ΛΑΣΙΘΙΟΥ

διεύθυνση:

Ηµεροµηνία
11 / 2010

Παλιός πυρήνας οικισµού
(νοτίως- Ν∆ της εκκλησίας της Παναγίας)

δήµος: ΛΕΥΚΗΣ

Συνοικία
ή θέση

επωνυµία ακινήτου: ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΕΡΓΑΚΗ

οικισµός: ΧΑΝ∆ΡΑΣ

(ΚΟΝΤΑ

ΣΤΗΝ

ΕΚΚΛΗΣΙΑ

ΤΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΑΣ)

ιδιοκτησία /όροφο:

ΑΓΝΩΣΤΗ

σηµερινή χρήση /όροφο:

ισογ- οροφ:

αρχική χρήση /όροφο:

ισογ- οροφ:

-ΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΜΕΤΡΙΑ

κατάσταση κτιρίου:
κωδικός

ΧΝ∆. Π φωτογραφία κυρίας όψης

ιστορική περίοδος

04

20ος αι.
απόσπασµα χάρτη

1/5
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΕΕ/ΤΑΚ – ΝΟΜΑΡΧ. ΑΥΤΟ∆ / ΣΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
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Χ Α Ν ∆ Ρ Α Σ ∆ Η Μ Ο Υ Λ Ε Υ Κ Η Σ

περιγραφή:
Πρόκειται για απλό ισόγειο κτίσµα τετραγωνικής κάτοψης που βρίσκεται ακριβώς απέναντι από τη Ν∆ γωνία
της εκκλησίας της Παναγίας, µε πρόσβαση (µέσω εσωτερικής αυλής) από τον µικρό δρόµο µπροστά στη
νότια είσοδο του ναού. Έχει στέγαση µε τρίριχτη στέγη από κεραµίδια και ξύλινο γείσο σε προεξοχή,
επιµήκη ορθογωνικά παράθυρα µε σκούρα «γαλλικού» τύπου και «τραβηχτά» πλαίσια σε προεξοχή.
∆ιαθέτει εσωτερική αυλή. Η προς νότο περίφραξή του παραπέµπει σε διαφορετική χρονολόγηση κτίσµατος.
Εξαιτίας της χρονικής περιόδου που διενεργήθηκε η έρευνα δεν έγινε δυνατή η επίσκεψη στο εσωτερικό και
η διερεύνηση των στοιχείων του και της σχέσης του µε το παρακείµενο σε επαφή νοτιότερο κτίσµα που έχει
υποστεί επεµβάσεις.

σύστηµα δόµησης

αριθµός ορόφων
02

υπόγειο
ναι
όχι

κηρυγµένο

άλλο κτίριο/οικόπεδο
ναι
όχι

ΥΠΕΚΑ

µνηµείο
προτεινόµενη προστασία:

προσθήκες-αλλοιώσεις
κτίσµα

στέγη

βιτρίνα ισογείου

ΥΠΠΟΤ

ανοίγµατα

άλλο τι:

ΦΕΚ:

υπό κήρυξη
χαρακτηρισµός

εξώστης

νέο προτεινόµενο
κτιρίου

κύριων όψεων

τµήµατος

συνοδεία

κελύφους

ειδική ρύθµιση
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φωτογραφία λεπτοµέρειας

φωτογραφία λεπτοµέρειας

φωτογραφία λεπτοµέρειας
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
1. ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
-λιθοδοµή

κατάσταση διατήρησης
καλή
Χ

µέτρια

κακή

2. ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

3. ΣΤΕΓΑΣΗ - ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ
- στέγη µε κεραµίδια και προεξέχον ξύλινο γείσο.

Χ

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ
-λιθοδοµή

?

5. ∆ΑΠΕ∆Α – ΟΡΟΦΕΣ
- ξύλινο µεσοπάτωµα (;) - σκυρόδεµα

Χ

Χ

6. ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΑ

7. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΠΡΟΕΞΟΧΗ

8. ΕΞΩΣΤΗΣ
9. ΚΙΓΚΛΙ∆ΩΜΑΤΑ - ΣΤΗΘΑΙΑ
10. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ - ΣΚΟΥΡΑ
- ξύλινα κουφώµατα γαλλικού τύπου

Χ

11. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ
- υπολείµµατα χρωµατισµών (ώχρες, ασβέστης)
12. Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
-

4/5
αριθµός δελτίου ΧΝ∆.Π -04

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΕΕ/ΤΑΚ – ΝΟΜΑΡΧ. ΑΥΤΟ∆ / ΣΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Οµάδα εργασίας 22 _
ΟΙΚΙΣΜΟΣ 22.2_
Χ Α Ν ∆ Ρ Α Σ ∆ Η Μ Ο Υ Λ Ε Υ Κ Η Σ

παρατηρησεις:
Το κτίριο αυτό, από τα ελάχιστα στο τµήµα του παλιού πυρήνα που διαθέτει στέγαση µε κεραµίδια,
ος
εκτιµάται ότι είναι από τα νεότερα της περιοχής (20 αιώνας), ίσως πάνω σε παλαιότερο κτίσµα.
Πάντως ο τρόπος ένταξής του και η σχέση του µε το πλέγµα του δηµόσιου χώρου που υπαγορεύει ο
πολεοδοµικός ιστός το καθιστούν αξιόλογη µονάδα κτιρίου συνοδείας για το σύνολο των κτισµάτων
µε «τοπόσηµο» την εκκλησία της Παναγίας. Εξάλλου η κατάσταση των δοµικών του στοιχείων, οι
αναλογίες και τα λιτά στοιχεία που διαθέτει επιδέχονται κατάλληλη αποκατάσταση.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΩΝ
ονοµ/νυµο

ΣΕΡΓΑΚΗ

ονοµ/νυµο:

διευθ.:

τηλ.:

διευθ.:

τηλ.:

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

5/5
αριθµός δελτίου ΧΝ∆.Π -04

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΕΕ/ΤΑΚ – ΝΟΜΑΡΧ. ΑΥΤΟ∆ / ΣΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Οµάδα εργασίας 22 _
ΟΙΚΙΣΜΟΣ 22.2_
Χ Α Ν ∆ Ρ Α Σ ∆ Η Μ Ο Υ Λ Ε Υ Κ Η Σ

∆ΕΛΤΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΤΟΠΙΟΥ ή ΣΥΝΟΛΟΥ
Αρ.∆ελτίου:

(που µπορεί να ενταχθεί σε καθεστώς προστασίας)

νοµός: ΛΑΣΙΘΙΟΥ

διεύθυνση:

ΠΑΛΑΙΟΣ ΠΥΡΗΝΑΣ
(κοντά στο χαµάµ, στο δρόµο παρακάτω ανατολικά)
επωνυµία ακινήτου : ΕΡΕΙΠΩΜΕΝΟ

δήµος: ΛΕΥΚΗΣ
οικισµός: ΧΑΝ∆ΡΑΣ
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ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ
ιδιοκτησία /όροφο:

ΑΓΝΩΣΤΗ

σηµερινή χρήση /όροφο: ισογ:

ΕΡΕΙΠΙΟ

αρχική χρήση /όροφο: ισογ:

ΚΑΤΟΙΚΙΑ
κακή

κατάσταση κτιρίου:
κωδικός

ΧΝ∆. Π φωτογραφία κυρίας όψης

αριθµός δελτίου ΧΝ∆. Π -05

05

ος

15

ιστορική περίοδος
αιώνας
ΕΝΕΤΟΚΡΑΤΙΑ
απόσπασµα χάρτη

1/5

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΕΕ/ΤΑΚ – ΝΟΜΑΡΧ. ΑΥΤΟ∆ / ΣΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Οµάδα εργασίας 22 _
ΟΙΚΙΣΜΟΣ 22.2_
Χ Α Ν ∆ Ρ Α Σ ∆ Η Μ Ο Υ Λ Ε Υ Κ Η Σ

περιγραφή:
- βρίσκεται στο τµήµα του παλιού πυρήνα, στη περιοχή κοντά στη (µεταγενέστερη) εκκλησία του Αγίου
Χαραλάµπους.
- η πρόσβαση γίνεται από στενό άνοιγµα µε αψιδωτό υπέρθυρο που αποτελεί και τη µοναδική του επαφή µε
το κοινόχρηστο χώρο του οικισµού.
-πρόκειται για σύµπλεγµα κτισµάτων κατασκευασµένων σε διαφορετικές χρονικές φάσεις που ξεκινούν
ο
πιθανόν από τον 15 αι. και διατηρούν στοιχεία της βενετοκρητικής παράδοσης.

υπόγειο
ναι
όχι

κηρυγµένο

σύστηµα δόµησης

αριθµός οροφών

-

1

άλλο κτίριο/οικόπεδο
ναι
όχι

ΥΠΕΚΑ

µνηµείο

προτεινόµενη προστασία:

αριθµός δελτίου ΧΝ∆. Π -05

προσθήκες-αλλοιώσεις
κτίσµα

στέγη

βιτρίνα ισογείου

ΥΠΠΟΤ

ανοίγµατα

άλλο τι:

ΦΕΚ:

υπό κήρυξη

χαρακτηρισµός

εξώστης

νέο προτεινόµενο
κτιρίου

κύριων όψεων

τµήµατος

συνοδεία

κελύφους

ειδική ρύθµιση

2/5

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΕΕ/ΤΑΚ – ΝΟΜΑΡΧ. ΑΥΤΟ∆ / ΣΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Οµάδα εργασίας 22 _
ΟΙΚΙΣΜΟΣ 22.2_
Χ Α Ν ∆ Ρ Α Σ ∆ Η Μ Ο Υ Λ Ε Υ Κ Η Σ

φωτογραφίες λεπτοµέρειας

αριθµός δελτίου ΧΝ∆. Π -05

3/5

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΕΕ/ΤΑΚ – ΝΟΜΑΡΧ. ΑΥΤΟ∆ / ΣΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Οµάδα εργασίας 22 _
ΟΙΚΙΣΜΟΣ 22.2_
Χ Α Ν ∆ Ρ Α Σ ∆ Η Μ Ο Υ Λ Ε Υ Κ Η Σ

κατάσταση διατήρησης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

1. ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
-λιθοδοµή
-οξυκόρυφο ανακουφιστικό τόξο

καλή

µέτρια
Χ
Χ

2. ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
-λίθινα υπέρθυρα
-Οριζόντιες ξύλινες «δεσιές»

3. ΣΤΕΓΑΣΗ - ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ
-παραδοσιακή κατασκευή δώµατος µε ξύλινες
«πέτσωµα» µε καλάµια και επικάλυψη µε «λεπίδι» .

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ
-λιθοδοµή

5. ∆ΑΠΕ∆Α – ΟΡΟΦΕΣ
Χώµα πατητό

κακή
Χ
Χ

Χ
Χ

ακατέργαστες

δοκούς,

Χ

Χ

Χ

Χ

6. ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΑ
7. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΠΡΟΕΞΟΧΗ
8. ΕΞΩΣΤΗΣ
9. ΚΙΓΚΛΙ∆ΩΜΑΤΑ - ΣΤΗΘΑΙΑ
10. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ - ΣΚΟΥΡΑ
- Υπολείµµατα ξύλινων κουφωµάτων

Χ

11. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

12. Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
--οξυκόρυφα ανακουφιστικά τόξα

αριθµός δελτίου ΧΝ∆. Π -05

4/5

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΕΕ/ΤΑΚ – ΝΟΜΑΡΧ. ΑΥΤΟ∆ / ΣΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Οµάδα εργασίας 22 _
ΟΙΚΙΣΜΟΣ 22.2_
Χ Α Ν ∆ Ρ Α Σ ∆ Η Μ Ο Υ Λ Ε Υ Κ Η Σ

παρατηρησεις:
Με είσοδο από κοινόχρηστη αυλή γίνεται η πρόσβαση προς τρία διαφορετικού τύπου κτίσµατα.
Η µεταξύ τους σύνδεση πρέπει να είναι µεταγενέστερη.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΩΝ
διευθ.:

τηλ.:

ονοµ/νυµο:

διευθ.:

τηλ.:

ονοµ/νυµο:

διευθ.:

τηλ.:

ονοµ/νυµο:

διευθ.:

τηλ.:

ονοµ/νυµο

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

αριθµός δελτίου ΧΝ∆. Π -05

5/5

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΕΕ/ΤΑΚ – ΝΟΜΑΡΧ. ΑΥΤΟ∆ / ΣΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Οµάδα εργασίας 22 _
ΟΙΚΙΣΜΟΣ 22.2_
Χ Α Ν ∆ Ρ Α Σ ∆ Η Μ Ο Υ Λ Ε Υ Κ Η Σ

∆ΕΛΤΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΤΟΠΙΟΥ ή ΣΥΝΟΛΟΥ
Αρ.∆ελτίου:

(που µπορεί να ενταχθεί σε καθεστώς προστασίας)
νοµός: ΛΑΣΙΘΙΟΥ

διεύθυνση:

ΚΕΝΤΡΙΚΗ Ο∆ΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ
(ΠΡΙΝ ΤΗ ΠΛΑΤΕΙΑ)

δήµος: ΛΕΥΚΗΣ
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επωνυµία ακινήτου : ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

οικισµός: ΧΑΝ∆ΡΑΣ

ΜΕ ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΕΣ ΕΠΙ∆ΡΑΣΕΙΣ.
ιδιοκτησία /όροφο:

Α∆ΑΜΑΚΗ

σηµερινή χρήση /όροφο: ισογ:

ΚΑΤΟΙΚΙΑ

αρχική χρήση /όροφο: ισογ:

ΚΑΤΟΙΚΙΑ
καλή

κατάσταση κτιρίου:
κωδικός

ΧΝ∆. Ν φωτογραφία κυρίας όψης

αριθµός δελτίου ΧΝ∆. Ν - 01

01

ιστορική περίοδος
ου
ΑΡΧΕΣ 20 αι./ περίπου 1935
απόσπασµα χάρτη

1/5

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΕΕ/ΤΑΚ – ΝΟΜΑΡΧ. ΑΥΤΟ∆ / ΣΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Οµάδα εργασίας 22 _
ΟΙΚΙΣΜΟΣ 22.2_
Χ Α Ν ∆ Ρ Α Σ ∆ Η Μ Ο Υ Λ Ε Υ Κ Η Σ

φωτογραφία πλάγιας όψης

περιγραφή:
ου

Κτίσµα κατοικίας στην περιοχή της νεότερης επέκτασης του οικισµού (αρχές 20

αι.)

Αποτελείται από σύνθεση δυο όγκων : ο πρώτος σχεδόν τετράγωνος σε κάτοψη µε τετράριχτη στέγη και ο
δεύτερος (πιθανότατα µεταγενέστερος-βοηθητικό κτίσµα (;) µε δίριχτη στέγη, που διαµορφώνει και τη γωνία
του κοινόχρηστου χώρου – δρόµου, απ΄όπου υπάρχει επίσης πρόσβαση µέσω κλειστής αυλής.
Οι αναλογίες των ανοιγµάτων και τα λιτά διακοσµητικά στοιχεία παραπέµπουν σε Νεοκλασικές επιρροές
ου
κτισµάτων των µέσων του 19 αι. στον Ελλαδικό χώρο (Λαϊκά Νεοκλασικά), ενώ φαίνεται να έχουν γίνει
επεµβάσεις στο δεύτερο του οποίου η τρίριχτη στέγη µε κεραµίδια ίσως είναι µεταγενέστερη επέµβαση.

υπόγειο
ναι
όχι

κηρυγµένο

σύστηµα δόµησης

αριθµός οροφών

Μεικτό

1

άλλο κτίριο/οικόπεδο
ναι
όχι

ΥΠΕΚΑ

µνηµείο

προτεινόµενη προστασία:

αριθµός δελτίου ΧΝ∆. Ν - 01

προσθήκες-αλλοιώσεις
κτίσµα
βιτρίνα ισογείου

ΥΠΠΟΤ

άλλο τι:

ΦΕΚ:

υπό κήρυξη

χαρακτηρισµός

ανοίγµατα

νέο προτεινόµενο
κτιρίου

κύριων όψεων

τµήµατος

συνοδεία

κελύφους

ειδική ρύθµιση

2/5

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΕΕ/ΤΑΚ – ΝΟΜΑΡΧ. ΑΥΤΟ∆ / ΣΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Οµάδα εργασίας 22 _
ΟΙΚΙΣΜΟΣ 22.2_
Χ Α Ν ∆ Ρ Α Σ ∆ Η Μ Ο Υ Λ Ε Υ Κ Η Σ

φωτογραφία λεπτοµέρειας

αριθµός δελτίου ΧΝ∆. Ν - 01

φωτογραφία λεπτοµέρειας

3/5

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΕΕ/ΤΑΚ – ΝΟΜΑΡΧ. ΑΥΤΟ∆ / ΣΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Οµάδα εργασίας 22 _
ΟΙΚΙΣΜΟΣ 22.2_
Χ Α Ν ∆ Ρ Α Σ ∆ Η Μ Ο Υ Λ Ε Υ Κ Η Σ

κατάσταση διατήρησης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

καλή µέτρια
1. ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
-λιθοδοµή

Χ

2. ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
-λίθινα υπέρθυρα

Χ

3. ΣΤΕΓΑΣΗ - ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ
-ξύλινα ζευκτά / στέγη τετράρικτη / γαλλικό κεραµίδι

Χ

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ
-λιθοδοµή

Χ

5. ∆ΑΠΕ∆Α – ΟΡΟΦΕΣ
Εξωτερικό δάπεδο από βοτσαλωτό / λίθινες βαθµίδες

κακή

Χ

6. ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΑ
-

7. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΠΡΟΕΞΟΧΗ
-

8. ΕΞΩΣΤΗΣ
-

9. ΚΙΓΚΛΙ∆ΩΜΑΤΑ - ΣΤΗΘΑΙΑ
-

10. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ - ΣΚΟΥΡΑ
- είσοδ.: ξύλινη (µεταγ.)
- κουφωµ: ξύλινα (µεταγ.)
- σκούρα: ξύλινα (µεταγ.) / µεταλλικά κιγκλιδώµατα προστασίας (µεταγ.)

αριθµός δελτίου ΧΝ∆. Ν - 01

Χ
Χ
Χ
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΕΕ/ΤΑΚ – ΝΟΜΑΡΧ. ΑΥΤΟ∆ / ΣΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Οµάδα εργασίας 22 _
ΟΙΚΙΣΜΟΣ 22.2_
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11. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ
- τοίχοι: ισογ: πλαστικό σε απόχρωση «κουρασάνι» (πρώτος όγκος –
αυλή), σε λευκό χρώµα το υπόλοιπο.
- Χρωµατικός διαχωρισµός ακριβώς πάνω στην ακµή του κτίσµατος,
πιθανόν για λόγους ιδιοκτησιακού καθεστώτος
- κουφωµ: κύρια είσοδος βερνίκι άχρωµο / παράθυρα :ελαιόχρωµα λευκό

12. Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
• ∆ιακοσµητικά στοιχειά : γωνιακή παραστάδα µε επίκρανο / ανάγλυφο
οριζόντιο κυµάτιο στην περίµετρο του κτιρίου.
• Στο δεύτερο τµήµα η καπνοδόχος αποτελεί στοιχείο λαϊκού κρητικού
κτίσµατος προγενέστερης χρονικής περιόδου (.

παρατηρησεις:
• Οι νεότερες επεµβάσεις έρχονται σε αντίθεση µε το γενικότερο ύφος του σπιτιού .
• Η αποκάλυψη των λίθινων στοιχείων που διαµορφώνουν τα ανοίγµατα, της συνολικής επιφάνειας του
λιθόκτιστου τοίχου προς τη πλευρά της αυλής της κατοικίας που έχει πρόσβαση από τον δευτερεύοντα
δρόµο του οικισµού, καθώς και ο τύπος των σκούρων που χρησιµοποιήθηκαν στη µεταγενέστερη
επέµβαση κρίνονται ανεπιτυχή.
• ∆εν ήταν δυνατή η επίσκεψη στο εσωτερικό του κτιρίου, εξ αιτίας του χρονικού διαστήµατος που
διενεργήθηκε η παρούσα έρευνα, γεγονός που δεν επέτρεψε την αναλυτική καταγραφή & επαλήθευση
των στοιχείων κατασκευής του.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΩΝ
διευθ.:

τηλ.:

ονοµ/νυµο:

διευθ.:

τηλ.:

ονοµ/νυµο:

διευθ.:

τηλ.:

ονοµ/νυµο:

διευθ.:

τηλ.:

ονοµ/νυµο:

διευθ.:

τηλ.:

ονοµ/νυµο:

διευθ.:

τηλ.:

ονοµ/νυµο:

διευθ.:

τηλ.:

ονοµ/νυµο

Α∆ΑΜΑΚΗ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

αριθµός δελτίου ΧΝ∆. Ν - 01
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΕΕ/ΤΑΚ – ΝΟΜΑΡΧ. ΑΥΤΟ∆ / ΣΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Οµάδα εργασίας 22 _
ΟΙΚΙΣΜΟΣ 22.2_
Χ Α Ν ∆ Ρ Α Σ ∆ Η Μ Ο Υ Λ Ε Υ Κ Η Σ

∆ΕΛΤΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΤΟΠΙΟΥ ή ΣΥΝΟΛΟΥ
Αρ.∆ελτίου:

(που µπορεί να ενταχθεί σε καθεστώς προστασίας)
νοµός: ΛΑΣΙΘΙΟΥ

διεύθυνση:

δήµος: ΛΕΥΚΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ (∆ιονυσίου Σολωµού)
πάροδος προς δυσµάς (Κων/νου Αντύπα)

οικισµός: ΧΑΝ∆ΡΑΣ

και
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Συνοικία ή
θέση

επωνυµία
ακινήτου
:
ΣΥΝΟΛΟ
ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΦΑΣΕΩΝ.
ιδιοκτησία /όροφο:

Α∆ΑΜΑΚΗ

σηµερινή χρήση /όροφο: ισογ:
αρχική χρήση /όροφο:

ΚΑΤΟΙΚΙΑ

ισογ. Κεντρικού κτίσµατος: ΚΑΤΟΙΚΙΑ , δυτικού τµήµατος: βοηθητικό κτίσµα(;)
καλή

κατάσταση κτιρίου:
κωδικός

ΧΝ∆. Νφωτογραφία κυρίας όψης

αριθµός δελτίου ΧΝ∆. Ν - 02

02

ιστορική περίοδος
ου
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑ: ΑΡΧΕΣ 20 αι./
∆ΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ: τουρκοκρατία
απόσπασµα χάρτη
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΕΕ/ΤΑΚ – ΝΟΜΑΡΧ. ΑΥΤΟ∆ / ΣΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Οµάδα εργασίας 22 _
ΟΙΚΙΣΜΟΣ 22.2_
Χ Α Ν ∆ Ρ Α Σ ∆ Η Μ Ο Υ Λ Ε Υ Κ Η Σ

Γωνία πλατείας ∆. Σολωµού/ Κ. Αντύπα

Άποψη από οδό Κ. Αντύπα

αριθµός δελτίου ΧΝ∆. Ν - 02
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΕΕ/ΤΑΚ – ΝΟΜΑΡΧ. ΑΥΤΟ∆ / ΣΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Οµάδα εργασίας 22 _
ΟΙΚΙΣΜΟΣ 22.2_
Χ Α Ν ∆ Ρ Α Σ ∆ Η Μ Ο Υ Λ Ε Υ Κ Η Σ

περιγραφή:
Σύνολο από δύο κτίσµατα διαφορετικών χρονικών φάσεων κατασκευής, ενοποιηµένων για χρήση κατοικίας.
Βρίσκεται σε κεντρικότατο σηµείο του σηµερινού οικισµού, πάνω στη πλατεία, στη πλευρά που οριοθετείται
ου
η νεότερη επέκτασή του(αρχές 20 αι.) και, εκτός της πλατείας, περιβάλλεται από δύο ακόµη δρόµους του
οικισµού.
Αποτελείται από δύο διακεκριµένους κτιριακούς όγκους:
ο πρώτος, γωνιακός και µε πρόσοψη στη πλατεία, φέρει σαφείς νεοκλασικές επιδράσεις κτισµάτων των
ου
µέσων του 19 αι. στον Ελλαδικό χώρο (Λαϊκά Νεοκλασικά), τόσο στις αναλογίες των ανοιγµάτων όσο και
στα λιτά διακοσµητικά στοιχεία του (παραστάδες αυλόθυρας, ταινία τύπου «ζωφόρου» που διατρέχει τον
ορθογώνιο όγκο). Στεγάζεται µε δίρριχτη στέγη.
Ο δεύτερος όγκος στο πίσω µέρος µε απλή ορθογώνια κάτοψη είναι προγενέστερος, καταλαµβάνει τη Β∆
γωνία της ιδιοκτησίας, έχει ένα µοναδικό άνοιγµα προς τον κοινόχρηστο χώρο και στέγαση µε επίπεδο
δώµα. Είναι φανερές οι νεότερες επεµβάσεις στο τµήµα αυτό (πλάκα από οπλισµένο σκυρόδεµα), όσο και
στο προηγούµενο, όπου έχει γίνει προσθήκη στοιχείου µε δίρριχτη οξυκόρυφη στέγη µε κεραµίδια (στοιχείο
ρεζιοναλισµού).
Το σύνολο περιβάλλει αυλή µε υψηλό µαντρότοιχο προς τους εσωτερικούς δρόµους του οικισµού και
πρόσβαση από τη πλευρά της πλατείας.
Ενδιαφέρον στοιχείο η αυλή µε πλακόστρωση από βοτσαλωτό δάπεδο.

υπόγειο
ναι
όχι

κηρυγµένο

σύστηµα δόµησης

αριθµός οροφών

Μεικτό

1

άλλο κτίριο/οικόπεδο
ναι
όχι

ΥΠΕΚΑ

µνηµείο

προτεινόµενη προστασία:

αριθµός δελτίου ΧΝ∆. Ν - 02

προσθήκες-αλλοιώσεις
κτίσµα
βιτρίνα ισογείου

ΥΠΠΟΤ

άλλο τι: τµήµα στέγασης

ΦΕΚ:

υπό κήρυξη

χαρακτηρισµός

ανοίγµατα

νέο προτεινόµενο
κτιρίου

κύριων όψεων

τµήµατος

συνοδεία

κελύφους

ειδική ρύθµιση

3/6

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΕΕ/ΤΑΚ – ΝΟΜΑΡΧ. ΑΥΤΟ∆ / ΣΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Οµάδα εργασίας 22 _
ΟΙΚΙΣΜΟΣ 22.2_
Χ Α Ν ∆ Ρ Α Σ ∆ Η Μ Ο Υ Λ Ε Υ Κ Η Σ

φωτογραφία λεπτοµέρειας/ Αυλόθυρα

φωτογραφία λεπτοµέρειας/ επεµβάσεις

φωτογραφία λεπτοµέρειας/ µαντρότοιχος

φωτογραφία λεπτοµέρειας/ επεµβάσεις

φωτογραφία λεπτοµέρειας/ Εσωτερική αυλή–βοτσαλωτό

αριθµός δελτίου ΧΝ∆. Ν - 02
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΕΕ/ΤΑΚ – ΝΟΜΑΡΧ. ΑΥΤΟ∆ / ΣΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Οµάδα εργασίας 22 _
ΟΙΚΙΣΜΟΣ 22.2_
Χ Α Ν ∆ Ρ Α Σ ∆ Η Μ Ο Υ Λ Ε Υ Κ Η Σ

κατάσταση διατήρησης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

καλή
1. ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
-λιθοδοµή

Χ

2. ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
-λίθινα υπέρθυρα

Χ

3. ΣΤΕΓΑΣΗ - ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ
Α κτίσµα: -ξύλινα ζευκτά / στέγη δίρρικτη / κεραµίδι
Β »
- δώµα, νεότερη πλάκα από σκυρόδεµα

κακή

Χ

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ
-λιθοδοµή

5. ∆ΑΠΕ∆Α – ΟΡΟΦΕΣ
Εξωτερικό δάπεδο από βοτσαλωτό / λίθινες βαθµίδες
Εσωτερικό (;)

µέτρια

Χ

Χ

6. ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΑ
-

7. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΠΡΟΕΞΟΧΗ
-

8. ΕΞΩΣΤΗΣ
-

9. ΚΙΓΚΛΙ∆ΩΜΑΤΑ - ΣΤΗΘΑΙΑ
-µεταγενέστερα

10. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ - ΣΚΟΥΡΑ
- είσοδος: ξύλινη (µεταγ.)
- κουφώµατα: ξύλινα (µεταγ.)
- σκούρα: ξύλινα (µεταγ.)

αριθµός δελτίου ΧΝ∆. Ν - 02

Χ
Χ
Χ
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΕΕ/ΤΑΚ – ΝΟΜΑΡΧ. ΑΥΤΟ∆ / ΣΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
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11. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ
ισόγειο: πλαστικό σε απόχρωση «ώχρας» µε λευκή περιµετρική
- τοίχοι:
ταινία στη στέψη.
Παλαιότερο κτίσµα (στην οδό Κ. Αντύπα): ασβεστωµένη λιθοδοµή
Προσθήκες από σκυρόδεµα : λευκό πλαστικό
- κουφώµατα: ελαιόχρωµα ανοιχτού πράσινου χρώµατος

12. Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
∆ιακοσµητικά στοιχειά : παραστάδες στην αυλόθυρα προς τη πλατεία.
- περιµετρική διακοσµητική ταινία στη στέψη του κτιρίου
- βοτσαλωτό δάπεδο εσωτερικής αυλής

παρατηρησεις:
• Είναι πιθανόν να πρόκειται για µετασκευή (µε νεοκλασική διάθεση) παλαιότερου κτίσµατος. Αυτό δεν έγινε
δυνατό να διαπιστωθεί γιατί δεν υπήρξε δυνατότητα επίσκεψης στο εσωτερικό του
• Η προσθήκη πλάκας σκυροδέµατος δεν έχει ενταχθεί κατάλληλα στη κατασκευή.
• Το οξυκόρυφο της στέγασης στη σοφίτα έρχεται σε αντίθεση µε το γενικότερο ύφος του σπιτιού .
• ∆εν ήταν δυνατή η επίσκεψη στο εσωτερικό του κτιρίου, εξ αιτίας του χρονικού διαστήµατος που
διενεργήθηκε η παρούσα έρευνα, γεγονός που δεν επέτρεψε την αναλυτική καταγραφή & επαλήθευση
των στοιχείων κατασκευής του.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΩΝ
διευθ.:

τηλ.:

ονοµ/νυµο:

διευθ.:

τηλ.:

ονοµ/νυµο:

διευθ.:

τηλ.:

ονοµ/νυµο:

διευθ.:

τηλ.:

ονοµ/νυµο:

διευθ.:

τηλ.:

ονοµ/νυµο:

διευθ.:

τηλ.:

ονοµ/νυµο:

διευθ.:

τηλ.:

ονοµ/νυµο

Α∆ΑΜΑΚΗ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

αριθµός δελτίου ΧΝ∆. Ν - 02
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΕΕ/ΤΑΚ – ΝΟΜΑΡΧ. ΑΥΤΟ∆ / ΣΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
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∆ΕΛΤΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΤΟΠΙΟΥ ή ΣΥΝΟΛΟΥ
Αρ.∆ελτίου:

(που µπορεί να ενταχθεί σε καθεστώς προστασίας)
νοµός: ΛΑΣΙΘΙΟΥ

διεύθυνση: Εντός των ορίων του οικισµού,

δήµος: ΛΕΥΚΗΣ -ΣΗΤΕΙΑ

περιοχή δυτικών παρυφών του νεότερου

οικισµός: ΧΑΝ∆ΡΑΣ

τµήµατος.
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θέση

επωνυµία ακινήτου : ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ιδιοκτησία /όροφο:
σηµερινή χρήση /όροφο: ισογ: ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
αρχική χρήση /όροφο:

ισογ: ∆ΙΘΕΣΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΑΛΗ

κατάσταση κτιρίου:
κωδικός

ΧΝ∆. Ν φωτογραφία κυρίας όψης

αριθµός δελτίου ΧΝ∆.Ν -03

03

ου

Μέσα 20

ιστορική περίοδος
Αιώνα
(1957)
απόσπασµα χάρτη
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΕΕ/ΤΑΚ – ΝΟΜΑΡΧ. ΑΥΤΟ∆ / ΣΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Οµάδα εργασίας 22 _
ΟΙΚΙΣΜΟΣ 22.2_
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περιγραφή:
Βρίσκεται στο δυτικό άκρο του οικισµού, µέσα σε µεγάλη, ελεύθερη από κτίσµατα έκταση, µε ανοιχτό
ορίζοντα προς νότο.
Πρόκειται για κτίσµα µε απλή ορθογώνια κάτοψη και όγκο παραλληλεπιπέδου, µε λιτή και συµµετρική ως
προς τον κατακόρυφο άξονα διάταξη των ανοιγµάτων του, δείγµα σχολικού κτιρίου της εποχής του
µοντερνισµού στην Ελλάδα.
Με νότιο προσανατολισµό, διαθέτει ως χαρακτηριστικό στοιχείο του τα οριζόντια προστεγάσµατα –
προβόλους από οπλισµένο σκυρόδεµα για τη σκίαση των µεγάλων ανοιγµάτων. Στη δυτική πλευρά υπάρχει
πρόσκτισµα για βοηθητική χρήση.
Εσωτερικά η κάτοψη διακρίνεται από τις συνθετικές αρχές της ίδιας περιόδου. Η κατασκευή του από
λιθοδοµή και πλάκα οπλισµένου σκυροδέµατος είναι επιµεληµένη, οι ποδιές των παραθύρων του είναι
κατασκευασµένες από µωσαϊκό, διαθέτει δε ένα ενδιαφέρον στοιχείο πρώιµης βιοκλιµατικής προσέγγισης
στο σχεδιασµό του για την επίτευξη φυσικού αερισµού – δροσισµού (βλ. 12 παρατηρήσεις).
Λειτούργησε από την εποχή της κατασκευής του (1957) ως διθέσιο δηµοτικό σχολείο και εγκαταλείφθηκε
πρόσφατα όταν το δηµοτικό µεταφέρθηκε στους γειτονικούς Αρµένους. Σήµερα στεγάζει στο µισό τµήµα του,
όπου έχουν γίνει επεµβάσεις, αλλαγή κουφωµάτων κ.λ.π. τα γραφεία του τοπικού πολιτιστικού συλλόγου
ενώ, την εποχή αυτή βρίσκονται σε εξέλιξη ηλεκτρολογικές εργασίες για τη χρησιµοποίηση και του
υπόλοιπου τµήµατος του κτιρίου ως χώρο εκδηλώσεων του ιδίου συλλόγου.

υπόγειο
ναι
όχι

κηρυγµένο

σύστηµα δόµησης

αριθµός οροφών

Αυτόνοµο σύνολο

ισογειο

άλλο κτίριο/οικόπεδο
ναι
όχι

ΥΠΕΚΑ

µνηµείο

προτεινόµενη προστασία:

αριθµός δελτίου ΧΝ∆.Ν -03

προσθήκες-αλλοιώσεις
κτίσµα

στέγη

βιτρίνα ισογείου

ΥΠΠΟΤ

ανοίγµατα

άλλο τι:

ΦΕΚ:

υπό κήρυξη

χαρακτηρισµός

εξώστης

νέο προτεινόµενο
κτιρίου

κύριων όψεων

τµήµατος

συνοδεία

κελύφους

ειδική ρύθµιση
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φωτογραφία λεπτοµέρειας

αριθµός δελτίου ΧΝ∆.Ν -03

φωτογραφία λεπτοµέρειας
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

κατάσταση διατήρησης
καλή

1. ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
-λιθοδοµή

Χ

2. ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
- πρέκια από οπλισµένο σκυρόδεµα µε σιδηρό οπλισµό

Χ

3. ΣΤΕΓΑΣΗ - ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ
- πλάκα από οπλισµένο σκυρόδεµα σε πολύ καλή κατάσταση διατήρησης
- µονωτικές πλάκες
4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ
- λιθοδοµή

5. ∆ΑΠΕ∆Α – ΟΡΟΦΕΣ
-εξωτερικά :τσιµεντένιο δάπεδο
-εσωτερικά: δάπεδο

6. ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΑ
7. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΠΡΟΕΞΟΧΗ
- πρόβολοι από οπλισµένο σκυρόδεµα για τη σκίαση των νοτίων ανοιγµάτων

µέτρια

κακή

Χ

Χ

Χ

Χ

8. ΕΞΩΣΤΗΣ
9. ΚΙΓΚΛΙ∆ΩΜΑΤΑ - ΣΤΗΘΑΙΑ
Χ
10. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ - ΣΚΟΥΡΑ
- είσοδος :
αλουµινένιο δίφυλλο άνοιγµα µε φεγγίτη και
σιδηρό κιγκλίδωµα προστασίας (µεταγ.)

Χ

- κουφώµατα:

Χ
Χ

(νεότερα): αλουµινίου τρίφυλλα µε φεγγίτη (µεταγ.)
(παλαιότερα) : ξύλινα ανοιγόµενα τρίφυλλα µε φεγγίτη

11. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ
- τοίχοι:
ισόγειο: χρώµα λευκό πλαστικό (αλλοιωµένο).
- κουφώµατα: τα αρχικά ξύλινα διατηρούν υπολείµµατα ελαιοχρώµατος
σε µπλε απόχρωση
τα νεότερα: λευκό αλουµίνιο
- οριζόντια σκίαστρα από οπλισµ. Σκυρόδεµα:
∆ιακρίνονται υπολείµµατα χρωµατισµού (ώχρα)
στο «σόκορο» των προβόλων.

αριθµός δελτίου ΧΝ∆.Ν -03

Χ
Χ

Χ
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12. Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί το σύστηµα φυσικού αερισµού που είχε
προβλεφθεί µε τη κατασκευή «κουτούτων» από πήλινους σωλήνες που
διατρέχουν το πάχος του λίθινου τοίχου κατά ζεύγη, σε συγκεκριµένα ύψη: το
πρώτο χαµηλά, κοντά στο δάπεδο και το δεύτερο ακριβώς πάνω από τον
πρόβολο σκίασης. Κατά τους θερµούς µήνες ο αέρας κυκλοφορούσε στο χώρο
και τις βραδινές ώρες προσέφερε δροσισµό, διατηρώντας ικανοποιητικές
συνθήκες παραµονής, ενώ κατά τους ψυχρούς µήνες οι οπές έκλειναν µε
κοµµάτια ύφασµα.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Η ιδιαίτερη αξία του κτιρίου έγκειται στο γεγονός ότι αποτελεί µοναδικό δείγµα της εποχής της αρχιτεκτονικής
του µοντερνισµού, όπως αυτή µεταφέρθηκε µε καθυστέρηση 20 περίπου χρόνων στις αποµακρυσµένες
γωνιές του ελλαδικού χώρου. Αποτελεί απλοποιηµένο δείγµα των σηµαντικών σχολείων του µοντερνισµού
της δεκαετίας του ΄30 που συµπυκνώνουν τη λειτουργικότητα µέσα στους απλούς γεωµετρικούς όγκους και
τις λιτές φόρµες των στοιχείων τους.
Αξιοσηµείωτος είναι επίσης ο τρόπος που ο οικισµός απέκτησε το –σύγχρονο για την εποχή του- σχολικό
κτίριο. Το οικόπεδο ήταν δωρεά του δασκάλου Παπαδηµητρίου, κάτοικου τότε –και ακόµη σήµερα- του
Χανδρά προς τη κοινότητα.
Ο περιβάλλων χώρος του κτίσµατος είναι χώρος ανοιχτός, µε θέα προς τη νότια πλευρά του οροπεδίου. Θα
ήταν σκόπιµο να παραµείνει αδόµητος.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΩΝ
ονοµ/νυµο

διευθ.:

τηλ.:

ονοµ/νυµο:

διευθ.:

τηλ.:

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

αριθµός δελτίου ΧΝ∆.Ν -03
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∆ΕΛΤΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΤΟΠΙΟΥ ή ΣΥΝΟΛΟΥ
Αρ.∆ελτίου:

(που µπορεί να ενταχθεί σε καθεστώς προστασίας)
νοµός: ΛΑΣΙΘΙΟΥ

διεύθυνση:

δήµος: ΛΕΥΚΗΣ

Νεώτερο τµήµα οικισµού
∆ίπλα στον Ι. Ν. Αγίου Χαραλάµπους

οικισµός: ΧΑΝ∆ΡΑΣ

15
Ηµεροµηνία
11 / 2010

Συνοικία ή
θέση

επωνυµία ακινήτου : ΞΕΝΩΝΑΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝ∆ΡΑ

ιδιοκτησία /όροφο:
σηµερινή χρήση /όροφο: ισογ- οροφ:

ΞΕΝΩΝΑΣ

αρχική χρήση /όροφο: ισογ- οροφ:

ΚΑΤΟΙΚΙΑ Ιωσήφ Αδαµάκη
ΚΑΛΗ (έχει γίνει αποκατάσταση)

κατάσταση κτιρίου:
κωδικός

ΧΝ∆. Ν φωτογραφία κυρίας όψης

αριθµός δελτίου ΧΝ∆.Ν -04

04

ου

τέλη 18

ιστορική περίοδος
αι.
ΕΝΕΤΟΚΡΑΤΙΑ

ος

– 19

απόσπασµα χάρτη
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περιγραφή:
Πρόκειται για διώροφο κτίσµα µε τα µορφολογικά χαρακτηριστικά του παραδοσιακού κρητικού σπιτιού, µε
απλούς πρισµατικούς όγκους, και τµήµα δώµατος στον όροφο και µε χαρακτηριστική κτιστή παραδοσιακή
καπνοδόχο. Βρίσκεται στο νεότερο τµήµα του οικισµού, στον άµεσο περιβάλλοντα χώρο του ναού του Αγίου
Χαραλάµπους. Έχει υποβληθεί σε έργα αποκατάστασης καθώς αποτελεί δωρεά κατοίκου προς την
κοινότητα για τη λειτουργία ξενώνα.

σύστηµα δόµησης

αριθµός ορόφων

ελεύθερο
υπόγειο
ναι
όχι

κηρυγµένο

02

άλλο κτίριο/οικόπεδο
ναι
όχι

ΥΠΕΚΑ

µνηµείο
προτεινόµενη προστασία:

αριθµός δελτίου ΧΝ∆.Ν -04

προσθήκες-αλλοιώσεις
κτίσµα

στέγη

βιτρίνα ισογείου

ΥΠΠΟΤ

ανοίγµατα

άλλο τι:

ΦΕΚ:

υπό κήρυξη
χαρακτηρισµός

εξώστης

νέο προτεινόµενο
κτιρίου

κύριων όψεων

τµήµατος

συνοδεία

κελύφους

ειδική ρύθµιση
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φωτογραφία λεπτοµέρειας

φωτογραφία λεπτοµέρειας

Παραδοσιακή χτιστή καπνοδόχος

Το κτίσµα δίπλα στην εκκλησία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
1. ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
-λιθοδοµή

κατάσταση διατήρησης
καλή
Χ

2. ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
-λιθοδοµή

Χ

3. ΣΤΕΓΑΣΗ - ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ
- επίπεδο δώµα

Χ

αριθµός δελτίου ΧΝ∆.Ν -04

µέτρια

κακή
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4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ
-λιθοδοµή

Χ

5. ∆ΑΠΕ∆Α – ΟΡΟΦΕΣ
-λίθινα κατώφλια

Χ

6. ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΑ
- λίθινη κλίµακα

Χ

7. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΠΡΟΕΞΟΧΗ
- διαµόρφωση απότµησης ανατολικής γωνίας ισογείου

Χ

8. ΕΞΩΣΤΗΣ
- δώµα στο «ανώγειο»
9. ΚΙΓΚΛΙ∆ΩΜΑΤΑ - ΣΤΗΘΑΙΑ
- ξύλινο κιγκλίδωµα στο δώµα (µεταγ. )

Χ

10. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ - ΣΚΟΥΡΑ
- ξύλινα κουφώµατα (µεταγ. )

Χ

11. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ
12. Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
- χτιστή καπνοδόχος

Χ

παρατηρησεις:
Στην επέµβαση αποκατάστασης του κτίσµατος θα πρέπει να σηµειωθεί η λανθασµένη –για κτίρια
αυτού του τύπου - πρακτική της αποκάλυψης της φέρουσας λιθοδοµής που δεν είχε κατασκευαστεί
για να είναι εµφανής, αφού έγινε καθολική καθαίρεση των επιχρισµάτων του.
Το κτίριο αυτό πρέπει να αντιµετωπιστεί ως ένα δείγµα των παλαιοτέρων κτισµάτων της περιοχής
αυτής η οποία αναπτύχθηκε µεταγενέστερα από τον πυρήνα του οικισµού, µε κτίσµατα που
ου
ου
διαθέτουν χαρακτηριστικά µορφολογικά γνωρίσµατα του τέλους 19 , αρχών 20 αιώνα. (βλ. φωτο
υποµνήµατος)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΩΝ
ονοµ/νυµο:

ΙΩΣΗΦ Α∆ΑΜΑΚΗΣ
(∆ωρεά στη κοινότητα)

ονοµ/νυµο:

αριθµός δελτίου ΧΝ∆.Ν -04

διευθ.:

τηλ.:

διευθ.:

τηλ.:
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∆ΕΛΤΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΤΟΠΙΟΥ ή ΣΥΝΟΛΟΥ
Αρ.∆ελτίου:

(που µπορεί να ενταχθεί σε καθεστώς προστασίας)
νοµός: ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Νεώτερο τµήµα οικισµού –

διεύθυνση:

δήµος: ΛΕΥΚΗΣ

(δυτικά του κεντρικού δρόµου)

οικισµός: ΧΑΝ∆ΡΑΣ

16
Ηµεροµηνία
11 / 2010

Συνοικία ή
θέση

επωνυµία ακινήτου : ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

ιδιοκτησία /όροφο:

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

σηµερινή χρήση /όροφο: ισογ- οροφ:

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

αρχική χρήση /όροφο: ισογ- οροφ:

ΚΑΤΟΙΚΙΑ

κατάσταση κτιρίου:

ΚΑΛΗ (έχει γίνει αποκατάσταση)
κωδικός

ΧΝ∆. Ν φωτογραφία κυρίας όψης

αριθµός δελτίου ΧΝ∆. Ν -05

05

ος

18

ος

– 19

ιστορική περίοδος
αι.
ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ
απόσπασµα χάρτη
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περιγραφή:
Πρόκειται για ισόγειο κτίσµα που αποτελεί σύνθεση δύο όγκων σε σχήµα Γ, µε πρόσβαση, µέσω τοξωτού
ανοίγµατος, από υπερυψωµένη ως προς το δρόµο αυλή. Αποτελεί δείγµα παραδοσιακού κτίσµατος
κρητικής κατοικίας στο οποίο έχουν γίνει επεµβάσεις (επίχρισµα, χαµήλωµα τοίχου περίφραξης κ.λ.π.), για
τη µετατροπή του σε λαογραφικό µουσείο.

σύστηµα δόµησης

αριθµός ορόφων
02

υπόγειο
ναι
όχι

κηρυγµένο

άλλο κτίριο/οικόπεδο

προσθήκες-αλλοιώσεις

ναι
όχι

ΥΠΕΚΑ

µνηµείο

προτεινόµενη προστασία:
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κτίσµα

στέγη

βιτρίνα ισογείου

ΥΠΠΟΤ

τοίχος περίφραξης

ΦΕΚ:

υπό κήρυξη

χαρακτηρισµός

εξώστης ανοίγµατα
άλλο τι: επιχρίσµατα,

νέο προτεινόµενο

κτιρίου

κύριων όψεων

τµήµατος
κελύφους

συνοδεία
ειδική ρύθµιση
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φωτογραφία λεπτοµέρειας
φωτογραφία λεπτοµέρειας
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κατάσταση διατήρησης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
1. ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
-λιθοδοµή

καλή
Χ

2. ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
-λίθινα υπέρθυρα, παραστάδες θυρών και πλαίσια παραθύρων

µέτρια

κακή

Χ

3. ΣΤΕΓΑΣΗ - ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ
- παραδοσιακή κατασκευή επίπεδου δώµατος µε ξύλινες ακατέργαστες δοκούς,
«πέτσωµα» µε καλάµια και παραδοσιακή κατασκευή δώµατος.

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ
-λιθοδοµή

5. ∆ΑΠΕ∆Α – ΟΡΟΦΕΣ
-λίθινα κατώφλια

Χ

Χ

6. ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΑ

7. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΠΡΟΕΞΟΧΗ
8. ΕΞΩΣΤΗΣ
9. ΚΙΓΚΛΙ∆ΩΜΑΤΑ - ΣΤΗΘΑΙΑ
Χ

- από ξύλο ακατέργαστο (µεταγ.)
10. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ - ΣΚΟΥΡΑ
- ξύλινα µε βερνίκι (µεταγ.)

Χ

11. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ
12. Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
-Αξιοσηµείωτη είναι η παρουσία στοιχείων όπως τα λίθινα υπέρθυρα των
ανοιγµάτων, ο «σταµνοστάτης», αριστερά της εισόδου, η γλυφή στο σοβά ως
υδρορροή, το «φουρνόσπιτο» κ.ά.
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παρατηρησεις:
Το κτίριο αυτό, χαρακτηριστικό δείγµα παραδοσιακού κρητικού σπιτιού που χρονολογείται από τη
περίοδο της Τουρκοκρατίας, είναι δωρεά των οικογενειών Κουφάκη και Ρουσοµουστακάκη για τη
δηµιουργία Λαογραφικού Μουσείου. Οι εργασίες αποκατάστασης έγιναν από το Σύλλογο
Χανδριανών «η Βόιλα» και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Χαντρά.
Στη γειτονιά αυτή (νεότερη επέκταση), συναντάµε αρκετές περιπτώσεις
αποκαταστάσεων
κτισµάτων µε περισσότερο ή λιγότερο επιτυχηµένο τελικό αποτέλεσµα.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΩΝ
ονοµ/νυµο: οικογένεια ΚΟΥΦΑΚΗ
ονοµ/νυµο: οικογένεια ΡΟΥΣΟΜΟΥΣΤΑΚΑΚΗ

∆ΩΡΕΑ ΣΤΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
∆ΩΡΕΑ ΣΤΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ
κτίσµατα της ίδιας γειτονιάς:

αριθµός δελτίου ΧΝ∆. Ν -05

5/5

