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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.1.

01

Το προτεινόμενο μνημείο

1.1.1. Η Σπιναλόγκα αποτελεί μία νησίδα έκτασης 85 στρεμμάτων και μέγιστου υψόμετρου
53 μέτρων στο στόμιο του φυσικού λιμένα της Ελούντας του Νομού Λασιθίου Κρήτης. Ο
χώρος αντανακλά σημαντικές πολιτιστικές αξίες, οι οποίες απορρέουν τόσο από τη χρήση
της νησίδας, όσο και από τις ανθρώπινες δραστηριότητες που έλαβαν χώρα σε αυτή από
την αρχαιότητα ως τον 20ο αιώνα.
Ο χώρος περιτειχίστηκε κατά την αρχαιότητα, για την προστασία της αρχαίας πόλης του
Ολούντος. Κατά τα τέλη του 16ου αιώνα, οι Βενετοί κατασκεύασαν εκεί ένα από τα
σημαντικότερα επιθαλάσσια προμαχωνικά οχυρά της Μεσογείου, για το οποίο
συνεργάστηκαν ορισμένοι από τους πιο διάσημους στρατιωτικούς μηχανικούς της
Βενετίας.1 Παράλληλα, ως λιμάνι, λόγω της καίριας γεωγραφικής θέση της, αποτέλεσε
σταυροδρόμι επικοινωνίας ανθρώπων και πολιτισμών, καθώς διευκόλυνε όχι μόνο το
εμπόριο, αλλά και τη διακίνηση ιδεών και τεχνών από και προς την Ανατολή, στο πέρασμα
του χρόνου.
Το οικιστικό σύνολο της Σπιναλόγκας κατά τον 19ο αιώνα, εξελίχθηκε στο μεγαλύτερο
μουσουλμανικό κέντρο της Ανατολικής Κρήτης μετά το Χάνδακα.2 Το 1903, η Κρητική
Πολιτεία αποφάσισε την ίδρυση Λεπροκομείου στη Σπιναλόγκα και τον υποχρεωτικό
εγκλεισμό των ασθενών στο νησί. Εκατοντάδες άνθρωποι εξαναγκάστηκαν να ζήσουν στο
χώρο αυτό απομονωμένοι, μακριά από τους οικείους τους, γεγονός που στιγμάτισε τη
νησίδα καθιστώντας την πλέον, ουσιαστικά και μεταφορικά, τόπο μαρτυρίου. Το
Λεπροκομείο λειτούργησε έως το 1957 και έκτοτε η νησίδα παρέμεινε έρημη και
ακατοίκητη. 3

1.1.2. Η Σπιναλόγκα σήμερα
Το 1963 χαρακτηρίστηκε δημόσιο τουριστικό κτήμα και η κυριότητα του περιήλθε στο
Δημόσιο, γεγονός που διαφύλαξε την φυσιογνωμία του από άστοχες και ασύμβατες
παρεμβάσεις, όπως συμβαίνει σε περιπτώσεις που αντίστοιχοι χώροι έχουν περιέλθει σε
ιδιώτες. Το 1976 χαρακτηρίστηκε ως αρχαιολογικός χώρος προστατευόμενος από το
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Αρακαδάκη Μ., Το φρούριο της Σπιναλόγκας (1571-1715), Συμβολή στη μελέτη των επάκτιων και
νησιωτικών οχυρών της Βενετικής Δημοκρατίας, Άγιος Νικόλαος, 2001
2
Μοσχόβη Γ., Ο οχυρωμένος οικισμός της νησίδας Σπιναλόγκας 18ος-19ος αιώνας, Πεπραγμένα
θ’Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου, Ηράκλειο 2005, τ. Γ1, σ. 121-138.
3
Γριβέλ Ζ., Η νόσος του Χάνσεν στην Ελλάδα και στην Κρήτη κατά τον εικοστό αιώνα, Ελούντα, 2002.
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Υπουργείο Πολιτισμού, γεγονός που διασφάλισε ακόμα περισσότερο την διατήρηση των
ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της νησίδας
Από το 1997 ως και το 2005, με τη χρηματοδότηση του Β΄ & Γ΄ Κ.Π.Σ στη Σπιναλόγκα
εκτελέστηκαν μεγάλης έκτασης εργασίες στερέωσης, και αναστήλωσης που ανέδειξαν το
μνημειακό πλούτο και τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του χώρου, αφού προηγήθηκαν οι
απαραίτητες αποτυπώσεις για την τεκμηρίωση των επεμβάσεων και τη σύνταξη των
σχετικών μελετών.4
Η Σπιναλόγκα σήμερα αποτελεί έναν από τους μείζονες αρχαιολογικούς χώρους της
Ελλάδας, καθώς αποτελεί τον δεύτερο χώρο σε επισκεψιμότητα στην Κρήτη.

1.2.

Το Σχέδιο Διαχείρισης

1.2.1. Σκοποί
Στόχος του Σ.Δ. είναι να αποτελέσει ένα εγχειρίδιο οδηγιών και καλών πρακτικών για την
προστασία του περιβαλλοντικού και πολιτιστικού αποθέματος της νησίδας της
Σπιναλόγκας, αλλά και της ευρύτερης περιοχής συνοδείας της. Στο πλαίσιο αυτό
εντάσσονται:


Η ανάδειξη των ιδιαίτερων πολιτιστικών αξιών της Σπιναλόγκας



Η διαφύλαξη της υλικής και άυλης κληρονομιάς του μνημείου



Η προώθηση της σύμμετρης ανάπτυξης της τοπικής κοινωνίας

1.2.2. Περιεχόμενο του Σχεδίου Διαχείρισης
Το σχέδιο διαχείρισης περιλαμβάνει μια σειρά ενεργειών προς την κατεύθυνση της
συντονισμένης και συλλογικής διαχείρισης του μνημείου. Μέσω του σχεδίου
αναγνωρίζονται και αναλύονται ζητήματα που αφορούν στην προστασία και την ανάδειξη
της Σπιναλόγκας, όπως αυτά αναδείχθηκαν μέσα από τη διαβούλευση με την τοπική
κοινωνία και άλλους εμπλεκόμενους φορείς. Ταυτόχρονα προτείνεται ένα πρόγραμμα
δράσεων προς την κατεύθυνση της επίλυσης των περιγραφόμενων ζητημάτων και της
βελτίωσης των υφιστάμενων συνθηκών.

1.2.3. Περιοχή εφαρμογής του Σχεδίου Διαχείρισης
Η εφαρμογή του Σ.Δ. κρίνεται απαραίτητη όχι μόνο στα στενά γεωγραφικά όρια της
νησίδας της Σπιναλόγκας, αλλά και σε μια ευρύτερη περιοχή γύρω από αυτήν, η οποία
επηρεάζει το μνημείο και επηρεάζεται από αυτό. Η περιοχή αυτή προσδιορίζεται από τις
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Μοσχόβη Γ., «Ο οχυρωμένος οικισμός της Σπιναλόγκας. Σύγχρονες χρήσεις».
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γεωγραφικές εκτάσεις βόρεια, δυτικά και νότια του ομώνυμου όρμου της Σπιναλόγκας που
έχουν οπτική επαφή με το μνημείο καθώς και με ολόκληρη τη χερσόνησο Σπιναλόγκας και
τη βραχονησίδα Κολοκύθα.
Παράλληλα μέσα στο Σ.Δ. προβλέπονται δράσεις, η εφαρμογή των οποίων θα μπορούσε
να αφορά όχι μόνο τη γύρω από τη Σπιναλόγκα περιοχή, αλλά και ολόκληρο το νομό
Λασιθίου ή ενδεχομένως το σύνολο της περιφέρειας της Κρήτης.

1.2.4. Αναγκαιότητα του Σχεδίου Διαχείρισης
Η σύνταξη ενός συστηματικού σχεδίου για τη διαχείριση ενός ιδιαίτερου μνημείου
πολιτιστικής κληρονομιάς, όπως η Σπιναλόγκα είναι αναγκαία. Η ιδιαιτερότητα της
περιοχής της Σπιναλόγκας με την έντονη τουριστική ανάπτυξη καθιστά επιτακτική την
εφαρμογή συντονισμένων ενεργειών προς την κατεύθυνση της προστασίας του φυσικού
και πολιτιστικού πλούτου. Ταυτόχρονα σύνθετα ζητήματα όπως η προστασία της
συλλογικής μνήμης, ο σεβασμός του μνημείου ως τόπος μαρτυρίου, αλλά και η ανάδειξή
του σε χώρο ελπίδας μπορούν να αντιμετωπιστούν με επιτυχία μέσα από ένα
κατευθυντήριο οδηγό, όπως το παρόν Σ.Δ.

1.2.5. Προετοιμασία του Σχεδίου Διαχείρισης
Η προετοιμασία του Σχεδίου Διαχείρισης έγινε με πρωτοβουλία της Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης Λασιθίου και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας / Τμήμα Ανατολικής
Κρήτης, των δύο φορέων που είχαν την αρχική πρωτοβουλία το 2009 για τη σύνταξη του
φακέλου υποψηφιότητας της Σπιναλόγκας για τον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας
πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO.
Για την επεξεργασία του σχεδίου συγκροτήθηκε πενταμελής, διεπιστημονική ομάδα
εργασίας αποτελούμενη από αρχιτέκτονες μηχανικούς, πολιτικούς μηχανικούς και
αρχαιολόγο.
Σε πρώτη φάση συντάχθηκε ο φάκελος για την ένταξη της Σπιναλόγκας στον ενδεικτικό
κατάλογο μνημείων του ΥΠΠΟΤ, διαδικασία απαραίτητη για την μετέπειτα ένταξη του
μνημείου στον κατάλογο της UNESCO, ο οποίος αποτέλεσε τη βάση για τη σύνταξη του
τελικού Σ.Δ.. Στη σύνταξη του σχεδίου λήφθηκαν υπόψη παραδείγματα καλών πρακτικών
και αντίστοιχων σχεδίων τόσο από την Ελλάδα όσο και από άλλα κράτη.
Η πρώτη φάση παραδόθηκε στο ΤΕΕ-ΤΑΚ και στην Περιφέρεια Κρήτης, που αποτελεί το
θεσμικό διάδοχο των παλαιών Νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων και ανέλαβε την προώθηση
και την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας και την υποβολή του αιτήματος για την
ένταξη στον κατάλογο της παγκόσμια πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO.

6

Ο φάκελος για τον ενδεικτικό κατάλογο εστάλη και στους εμπλεκόμενους φορείς (13η Ε.Β.Α,
Υπηρεσία Νεώτερων Μνημείων, Δήμος Αγίου Νικολάου) για τη σύμφωνη γνώμη τους.
Μετά από περαιτέρω επεξεργασία παρουσιάστηκε στην τοπική κοινωνία και σε άλλους
εμπλεκόμενους στη διαχείριση φορείς στο πλαίσιο δύο ανοικτών συζητήσεων για το κοινό.
Παράλληλα επιδόθηκε στον ίδιο τον Υπουργό Πολιτισμού, Παύλο Γερουλάνο, καθώς και
στη γ.γ. του ΥΠΠΟΤ Λίνα Μενδώνη [2011]. Τέλος παρουσιάστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο
Αγίου Νικολάου.
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2.1 Χαρακτηριστικά θέσης
Ονομασία: Το νησί Σπιναλόγκα - Spinalonga Island
Χώρα: Ελλάδα
Περιφέρεια: Κρήτη
Νομός: Λασίθι
Δήμος: Άγιος Νικόλαος
Γεωγραφικό μήκος και γεωγραφικό πλάτος ή συντεταγμένες UTM
Γεωγραφικό Μήκος : 25ο _44΄_17,19΄΄ Ε Γεωγραφικό Πλάτος: 35ο _17΄_51,30΄΄ Ν

2.2 Οριοθέτηση
Το μνημείο προς ένταξη στον κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς ταυτίζεται
ουσιαστικά με την οχυρή νησίδα Σπιναλόγκα που βρίσκεται στο βορειότερο σημείο ενός
συνόλου νησιών, τα οποία διαμορφώνουν το φυσικό λιμένα της Ελούντας. Αλληλένδετη με
το μνημείο είναι και η περιοχή επιρροής και προστασίας που οριοθετείται γύρω από αυτό.
Το ημικυκλικό αμφιθέατρο με θέα τη νησίδα που συντίθεται από τις περιοχές βόρεια,
δυτικά και νότια αυτής ορίζεται ως περιοχή συνοδείας του μνημείου. Στην έκταση αυτή
εντάσσονται σημαντικοί, θεσπισμένοι αρχαιολογικοί χώροι. Επιπλέον για τη συγκεκριμένη
περιοχή υφίσταται ήδη εγκεκριμένο ΣΧΟΑΠ από το Δήμο Αγίου Νικολάου. Αναλυτικά
στοιχεία για το πολιτιστικό περιεχόμενο της ζώνης προστασίας παρατίθενται στο κεφάλαιο
3. του Σχεδίου Διαχείρισης.

2.3 Περιγραφή προτεινόμενου μνημείου
Η μικρή βραχονησίδα Σπιναλόγκα, τοποθετημένη φυσικά στην είσοδο του φυσικού
λιμανιού της Ελούντας διαδραμάτισε μέσα στους αιώνες διαφορετικούς ρόλους, που
συνδέονταν με τη στρατηγικής σημασίας θέση της. Η πρώτη οχύρωση της νησίδας κατά την
αρχαιότητα αποσκοπεί στην προστασία της γειτονικής αρχαίας πόλης Ολούντος.
Κατά τα τέλη του 16ου αιώνα, λαμβάνει χώρα στη Βενετοκρατούμενη Κρήτη ένα ευρείας
έκτασης οχυρωματικό πρόγραμμα για τη θωράκιση του νησιού. Στο πλαίσιο αυτό
κατασκευάζεται στη Σπιναλόγκα ένα από τα σημαντικότερα επιθαλάσσια προμαχωνικά
οχυρά της Μεσογείου. Για την οχύρωση της νησίδας προκρίθηκε η λύση του προμαχωνικού
μετώπου. Ο σχεδιασμός και η κατασκευή του οχυρού περιβόλου της Σπιναλόγκας
απασχόλησε μερικούς από τους πιο διάσημους ενετούς στρατιωτικούς μηχανικούς. Οι

9

λύσεις που προκρίθηκαν φανερώνουν τον προσεκτικό, λεπτομερή σχεδιασμό που έλαβε
υπόψη και προσαρμόστηκε με επιτυχία σε ένα εξαιρετικά απαιτητικό φυσικό ανάγλυφο.5
Κατά την περίοδο του Κρητικού Πολέμου η Σπιναλόγκα αποτέλεσε ελκυστικό τόπο
διαμονής για χριστιανούς φυγάδες και πρόσφυγες. Η εγκατάστασή τους στο βενετσιάνικο
στρατόπεδο αλλοίωσε τον αμιγώς στρατιωτικό χαρακτήρα του φρουρίου.
Το 1715 μετά από σύντομη πολιορκία οι Οθωμανοί εκπόρθησαν το φρούριο της
Σπιναλόγκας. Ο Οθωμανικός οικισμός διέθετε επτά γειτονιές και κάθε γειτονιά είχε ως
σημείο αναφοράς ένα ναό.6 Ο στρατιωτικός χαρακτήρας της νησίδας διατηρείται εν μέρει
ενώ οι κάτοικοι είναι πλέον μουσουλμάνοι. Από τα μέσα του 19ου αι. ο οικισμός της
Σπιναλόγκας σημείωσε μεγάλη πληθυσμιακή και οικονομική άνθηση, φθάνοντας να
κατοικείται από 1112 άτομα και να λειτουργεί ως ανεξάρτητος δήμος. Η αρχιτεκτονική
ανάπτυξη του οικισμού ακολούθησε το φυσικό ανάγλυφο της νότιας και δυτικής πλευρά
της νησίδας πατώντας πάνω στα ίχνη της προηγούμενης εγκατάστασης.
Διέθετε Οθωμανική Σχολή και υπήρξε έδρα εμπορικών εταιριών. Οι κάτοικοί της είχαν ως
κύρια ασχολία το εμπόριο και τη ναυτιλία. Υπολογίζεται ότι κατά τα τέλη του 19ου αι.
υπήρχαν περίπου 200 κατοικίες και περί τα 27 καταστήματα, (παντοπωλεία, κρεοπωλεία,
υποδηματοποιεία ραφείο, επιπλοποιείο, καπνοπωλείο, φούρνος). Η ευμάρεια των
κατοίκων της Σπιναλόγκας αποτυπώνεται πολύ χαρακτηριστικά στα αρχιτεκτονικά
κατάλοιπα του οικισμού. Τα κτήρια συνδυάζουν χαρακτηριστικά της βαλκανικής
αρχιτεκτονικής και της τοπικής αρχιτεκτονικής παράδοσης. Ο οικισμός φωτογραφήθηκε
από τον Βehaeddin (1898) και τον Gerola (1901) και έτσι διατηρήθηκαν εικόνες που έχουν
για πάντα χαθεί. Ο ακμάζων οικισμός περιήλθε σε παρακμή λόγω των πολιτικών εξελίξεων
που έλαβαν χώρα στην Κρήτη κατά τα τελευταία έτη του 19ου αιώνα, και ανάγκασαν σε
μετανάστευση την πλειονότητα των κατοίκων της Σπιναλόγκας.
Το 1903, η Κρητική Πολιτεία αποφάσισε την ίδρυση Λεπροκομείου στη Σπιναλόγκα και τον
υποχρεωτικό εγκλεισμό των ασθενών στο νησί. Eκατοντάδες άνθρωποι εξαναγκάστηκαν να
ζήσουν στο νησί, απομονωμένοι, μακριά από τους οικείους τους, παλεύοντας με τη
βασανιστική νόσο. Το γεγονός αυτό στιγμάτισε τη νησίδα καθιστώντας την πλέον,
ουσιαστικά και μεταφορικά, τόπο μαρτυρίου.
Ο κάθε άρρωστος ζούσε ανεξάρτητος στο δικό του χώρο και ήταν υπεύθυνος για τη
διαβίωσή του Η πολιτεία τους χορηγούσε μηνιαίο επίδομα για να προμηθεύονται τα
απαραίτητα είδη διατροφής. Ο εγκλεισμός και η ασθένεια δεν έκαμψαν την επιθυμία τους

5

Μοσχόβη Γ., Σπιναλόγκα, (αρχαιολογικός οδηγός).
Ν. Σταυρινίδης, Μεταφράσεις Τούρκικων Ιστορικών Εγγράφων , τ. Γ΄ σ. 432 –433, αρ. 1883 και σ.
436-445 αρ. 1888, 1889.
6
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για ζωή. Οι Χανσενικοί οργανώθηκαν σε μικροκοινωνία, καλλιέργησαν τη γη της νησίδας,
αγάπησαν, παντρεύτηκαν, γέννησαν παιδιά.7
Η νέα κατοίκηση της νησίδας έφερε σημαντικές αλλαγές στην πολεοδομική και οικιστική
οργάνωση του υπάρχοντος οικισμού. Το οχυρό δυσκόλευε την καθημερινή ζωή των
ασθενών. Τα υψηλά τείχη που αυτή τη φορά προστάτευαν τους «έξω» από τους «μέσα»
εμπόδιζαν την οπτική επαφή τους με τη θάλασσα και γι’ αυτό προσπάθησαν με κάθε τρόπο
να τα «καταργήσουν». Το 1939, προκειμένου να εξασφαλιστεί η άνετη περιήγηση της
νησίδας, πραγματοποιήθηκε η διάνοιξη του περιμετρικού δρόμου. Το οθωμανικό τέμενος
μετατράπηκε σε νοσοκομείο. Επιπλέον για τις λειτουργικές ανάγκες του λεπροκομείου
κατασκευάστηκαν νέα κτίρια. Σήμερα έχουν απομείνει δύο από αυτά στη ΒΔ πλευρά του
νησιού.
Το Λεπροκομείο λειτούργησε έως το 1957 και έκτοτε η νησίδα παρέμεινε έρημη και
ακατοίκητη. Η Σπιναλόγκα ήλθε ξανά στο προσκήνιο, ως ένα από τα κυριότερα αξιοθέατα
των επισκεπτών της Κρήτης, όταν, ήδη από τη δεκαετία του 1970, η ευρύτερη περιοχή
Αγίου Νικολάου – Ελούντας άρχισε να αναδεικνύεται σε μεγάλο παραθεριστικό θέρετρο.8

2.4 Σημασία του προτεινόμενου μνημείου
2.4.1 Περιληπτική καταγραφή της σημασίας

Η Σπιναλόγκα αποτελεί ένα έξοχο παράδειγμα ανάμεσα στις οχυρές νησίδες που
συναντούμε στον κόσμο.

Αθροιστικά συνδυάζει σε διαφορετικές ιστορικές

περιόδους όλες εκείνες τις προϋποθέσεις που την καθιστούν διακριτό και
εξαιρετικό δείγμα διευρυμένης αντίληψης και υψηλής τέχνης. Η ιδιαιτερότητά της
εντοπίζεται τόσο στη λειτουργική της αξιοποίηση ως επάκτιου προμαχωνικού
οχυρού, όσο και στη δημιουργία ενός οικιστικού ιστού με αυτάρκεια και
ρηξικέλευθη εκμετάλλευση της περιορισμένης άνυδρης και άγονης χερσαίας
επιφάνειας για τη φιλοξενία ανθρώπινων κοινοτήτων.
Οι ευρηματικοί τρόποι με τους οποίους συγκροτήθηκαν οι οργανικές σχεδιαστικές
και γεωμετρικές χαράξεις στο φυσικό της ανάγλυφο αλλά και οι in situ
εμπνευσμένες πρωτότυπες συλλήψεις, αποκαλύπτουν το υψηλό επίπεδο
διανοητικής και φυσικής επεξεργασίας της λειτουργικής και της κατασκευαστικής
της ολοκλήρωσης και καθιστούν τη Σπιναλόγκα ένα πραγματικό αριστούργημα της
7

Για το Λεπροκομείο της Σπιναλόγκας βλέπε: Ζ. Γριβέλ, Η νόσος του Χάνσεν στην Ελλάδα και στην
Κρήτη κατά τον εικοστό αιώνα, Ελούντα 2002, Μ. Σαββάκης, Οι λεπροί της Σπιναλόγκας, Αθήνα 2008,
Γ. Μοσχόβη, ό.π. (σημ. 1), σ. 28-35.
8
Μοσχόβη Γ., «Ο οχυρωμένος οικισμός της Σπιναλόγκας. Σύγχρονες χρήσεις».
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ανθρώπινης δημιουργικής διάνοιας, που παραμένει αυθεντικό μέχρι τις μέρες
μας.Η οχυρή νησίδα της Σπιναλόγκας αποτελεί εξαιρετικό παράδειγμα συνεχούς
κατοίκησης με αλλαγή χρήσεων από την αρχαιότητα έως τη σύγχρονη εποχή, καθώς
και σταυροδρόμι επικοινωνίας ανάμεσα σε ανθρώπους και πολιτισμούς.
Αυτό που καθιστά τη Σπιναλόγκα μνημείο εξέχουσας οικουμενικής αξίας είναι το γεγονός
ότι πάνω στο νησί συνυπάρχουν και συνδιαλέγονται αρχιτεκτονικά κατάλοιπα, διαφόρων
πολιτιστικών επιρροών, που εμπλουτίζουν ιστορικά το χώρο και παρουσιάζουν τις φάσεις
κατοίκησής της, γεγονός που σπάνια συναντάται σε άλλες νησίδες στον υπόλοιπο κόσμο ,
σε συνδυασμό με την ανάδειξή της – λόγω της τελευταίας χρήσης της – σε νησί της ένοχης
σιωπής , σε μνημείο του ανθρώπινου πόνου , σε κραυγή κατά του κοινωνικού
αποκλεισμού.
Η στρατηγική θέση της Σπιναλόγκας είχε γίνει αντιληπτή ήδη από την αρχαιότητα και η
οχύρωση της απέβλεπε στην εξασφάλιση, του φυσικού λιμανιού-κόλπου της Ελούντας από
τον κίνδυνο επιδρομών.
Ο οχυρωματικός σχεδιασμός και η ανοικοδόμησή της που έγινε από τους Ενετούς το 16ο
αιώνα, αντιπροσωπεύει ένα από τα πιο σύνθετα και ολοκληρωμένα παραδείγματα
προηγμένης οχυρωματικής αρχιτεκτονικής στην κατηγορία των παράκτιων οχυρών, αλλά
και ένα ιδιαίτερα αξιόλογο παράδειγμα αξιοποίησης του φυσικού ανάγλυφου και ένταξης
σε αυτό. Παράλληλα, εμφανίζει ισχυρά στοιχεία αυθεντικότητας, από τεχνική και
αρχιτεκτονική άποψη, αλλά και στοιχεία μοναδικότητας, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο,
ανάμεσα σε πολλά οχυρά συγκροτήματα της κατηγορίας του (νησιώτικα οχυρά με
προμαχώνες) και της εποχής του (16ος-18ος αι.).
Γεγονός που ενισχύει την ένταξη της Σπιναλόγκας στον κατάλογο των μνημείων με
εξέχουσα οικουμενική αξία, αποτελεί – όπως σημειώθηκε και προηγουμένως - η τελευταία
χρήση της νησίδας ως τόπος αποκλεισμού των χανσενικών. Το γεγονός αυτό αποτελεί το
τραγικότερο κομμάτι της ιστορίας της νησίδας και της προσδίδει μια μοναδική
ιδιαιτερότητα. Η Σπιναλόγκα, έχοντας μια σύνθετη φυσιογνωμία ως μνημειακό σύνολο,
εγγράφεται σήμερα στη συλλογική συνείδηση και μνήμη της ανθρωπότητας ως μαρτυρικός
τόπος, αποτελώντας ίσως το μοναδικό τέτοιο παράδειγμα στην Ευρώπη. Ταυτόχρονα,
αποτελεί πηγή έμπνευσης για καλλιτεχνική δημιουργία, γεγονός που γίνεται αντιληπτό
μέσα από τη λογοτεχνία και τον κινηματογράφο.

2.4.1 Τεκμηρίωση για ένταξη
I.

«Να αποτελεί αριστούργημα της ανθρώπινης δημιουργικής διάνοιας.»
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Αριστούργημα της ανθρώπινης δημιουργικής διάνοιας χαρακτηρίζεται κάθε ανθρωπογενές
εγχείρημα ή δημιούργημα που βασίζεται στην κινητοποίηση της αφανούς εσωτερικής
όρασης,

εμφανίζεται

να

συναρθρώνει

όλες

τις

πολύπλοκες

συνάψεις

που

πραγματοποιούνται στη φυσιολογία των ανθρώπινων νευρωνικών εγκεφαλικών κυττάρων
και επιτρέπουν την πρωτογενή ερμηνεία των πολλαπλών αισθητηριακών και διανοητικών
ερεθισμάτων και το μετασχηματισμό τους σε συγκροτημένο σύστημα βουλητικών επιλογών
και πρακτικών εγχειρημάτων και καταλείπει ένα ευδιάκριτο ίχνος στη συλλογική εμπειρία
και το «σχήμα» του χρόνου. 9
H οργάνωση της φυσικής νησίδας της Σπιναλόγκας σε επιθαλάσσιο προμαχωνικό οχυρό
από τους Ενετούς με ένα εκτεταμένο πρόγραμμα τεχνικών και κατασκευαστικών
προβλέψεων, συμβατό με την κλίμακα και τις οργανικές ιδιαιτερότητες ενός γεωγραφικού
μορφώματος, οδήγησε στο μετασχηματισμό της πρωτόλειας γεωλογικής της μορφοκρατίας
σε γεωμετρημένη φρουριακή σχηματοποίηση ικανή να εξυπηρετεί τις αμυντικές
ανθρώπινες ανάγκες. Επίσης, η ανάπτυξη ενός κατοικημένου περίκλειστου οικισμού με
εξαιρετική αξιοποίηση, τόσο των διαθέσιμων αποθεμάτων μιας περιορισμένης
τοπογραφικά έκτασης γης, όσο και του αφετηριακά κτισμένου λειτουργικού προμαχωνικού
εξοπλισμού, με αξιοπρόσεκτη ανταπόκριση στα θεμελιώδη ανθρωπομετρικά μεγέθη και τις
ανάγκες ενός συλλογικού ιστού κατοίκησης, ενσωμάτωσαν

ευφυείς διανοητικούς

χειρισμούς μέσω των οποίων διαμορφώθηκε διαχρονικά η σημερινή της δομή, καθοριστική
για την αισθητηριακή πρόσληψη και τη συνολική της εικόνα.
Η επιλογή της Σπιναλόγκας έγινε με γνώμονα την πλεονεκτική φυσική θέση της νησίδας στο
κέντρο μιας οπτικά ελεγχόμενης γεωγραφικά περιοχής, που εξασφαλίζει εποπτεία τόσο στο
ηπειρωτικό εσωτερικό όσο και στον θαλάσσιο ορίζοντα. Το υψηλό επίπεδο διανοητικής και
φυσικής επεξεργασίας της λειτουργικής

και της κατασκευαστικής της ολοκλήρωσης

αποκαλύπτεται από τους ευρηματικούς τρόπους με τους οποίους συγκροτήθηκαν οι
οργανικές σχεδιαστικές και γεωμετρικές χαράξεις στο φυσικό της ανάγλυφο. Το γεγονός
αυτό παρουσιάζεται με την ιδιαίτερη επιμέλεια με την οποία εκτελούσαν τις αποτυπώσεις ,
με συστηματική χρήση προπλασμάτων και υψηλή ακρίβεια με την οποία μετέφεραν τα
στοιχεία των σχεδίων στο έδαφος αλλά και με τις in situ εμπνευσμένες πρωτότυπες
συλλήψεις μέσω των οποίων υλοποιήθηκε ως συνολικό ανθρωπογενές εγχείρημα κατά τη
διάρκεια περιόδων, με περιορισμένα υποστηρικτικά μέσα. Οι παραπάνω ευρηματικοί
τρόποι υλοποίησης του έργου εκφράζουν την ισχυρή συνάφεια και την πολύπλευρη
ώσμωση της απτής πραγματικής κατάστασης και της επινοημένης τεκτονικής ιδέας που
επιβεβαιώνει τη συνθετική δεινότητα των δημιουργών και τις κορυφαίες νοηματικές τους

9

Zeki S., «Εσωτερική όραση, Μια εξερεύνηση της τέχνης και του εγκεφάλου», Πανεπιστημιακές
Εκδόσεις Κρήτης, 2002.
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συνάψεις και καθιστά τη Σπιναλόγκα ένα πραγματικό αριστούργημα της ανθρώπινης
δημιουργίας.
Η κατασκευή προμαχωνικού μετώπου (fronte bastionato) και όχι απλού τείχους στο νότιο
τμήμα του περιβόλου, λόγω της πολύ μικρής απόστασης της νησίδας από την κοντινή ξηρά,
αποτελεί τυπική επιλογή. Η επιλογή αυτή ωστόσο μελετήθηκε με σχολαστική ακρίβεια και
προσαρμόστηκε με τον καλύτερο τρόπο στο δεδομένο ανάγλυφο του εδάφους. Η
ημισέληνος Moceniga, ο επιβλητικός καμπυλόγραμμος προμαχώνας με το φτερωτό Λέοντα
του Αγίου Μάρκου, που δεσπόζει πάνω από το νότιο μέτωπο της Σπιναλόγκας, αν και
κατασκευάστηκε λίγο αργότερα, είχε εξ αρχής απόλυτα ενταχθεί σε αυτό, ως πανίσχυρος
πύργος (cavaliere), απέναντι στα επιθετικά πυρά από την κορυφή της κοντινής ξηράς.
Το νότιο μέτωπο έχει μελετηθεί και κατασκευαστεί έτσι, ώστε τα ευθύγραμμα μέρη του,
δηλαδή τα μέτωπα των δύο κύριων ημιπρομαχώνων και το ενδιάμεσο τείχος (cortina) να
επιβαρύνονται με τον ίδιο τρόπο. Επιπλέον, οι άξονες συμμετρίας των τριών νότιων
ημιπρομαχώνων (Tiepolo, Donato και του orecchione Scaramella), συγκλίνουν με ακρίβεια
σε ένα σημείο, το κέντρο του λεγόμενου «οχυρού πολυγώνου», που αποτελεί το υπόβαθρο
για την ανάπτυξη ενός προμαχωνικού μετώπου, όπως προβλέπει η αντίστοιχη θεωρία της
προμαχωνικής οχύρωσης.
Η κύρια είσοδος στο λιμάνι της Σπιναλόγκας φυλάσσεται από έναν καμπυλόγραμμο
προμαχώνα τοποθετημένο στο βόρειο άκρο της νησίδας, την ημισέληνο Michiel. Η
ημισέληνος Michiel της Σπιναλόγκας είναι μια σπάνια περίπτωση επιθαλάσσιου
προμαχώνα με ασύμμετρη χάραξη, με ένα περίγραμμα που συντίθεται κατά τρόπο ιδιοφυή
από σύστημα κύκλων με σταδιακά αυξανόμενες ακτίνες. Μοναδική περίπτωση
ημισελήνου, στην οποία η λειτουργία της ισχυρής, γραμμικής διάταξης χαμηλών πυρών,
ζωτικών στα παράκτια οχυρά για βολές εναντίον πλοίων, προσαρμόστηκε, με απόλυτη
επιτυχία, σε τόσο περιοριστικά τοπογραφικά δεδομένα. Η ημισέληνος Michiel είναι λοιπόν
το οχύρωμα εκείνο, που κατ’ εξοχήν σφραγίζει και δικαιώνει το χαρακτήρα της Σπιναλόγκας
ως επάκτιου οχυρού10.
Η φρουριακή αρχιτεκτονική που υλοποιήθηκε και εξελίχθηκε στη Σπιναλόγκα αποτελεί μια
καινοτόμο εφαρμογή από τον ανθρώπινο νου της θεωρίας στην πράξη, αλλά και ένα έργο
τέχνης με γνήσιες αισθητικές αρετές, που παραμένει αυθεντικό μέχρι τις μέρες μας.

II.

«Να επιδεικνύει σημαντικές ανθρώπινες αξίες για μακρά περίοδο
χρόνου ή σε μία πολιτιστική περιοχή του κόσμου, σε εξελίξεις στην

10

Αρακαδάκη Μ., Το φρούριο της Σπιναλόγκας (1571-1715) / Συμβολή στη μελέτη των επάκτιων και
νησιωτικών οχυρών της Βενετικής Δημοκρατίας, τ. Β’, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λασιθίου, Άγιος
Νικόλαος, 2001, σελ. 243-280.
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αρχιτεκτονική ή την τεχνολογία, τις μνημειακές τέχνες, την πολεοδομία
ή τον σχεδιασμό τοπίου.»

Η καίρια γεωγραφική θέση της Σπιναλόγκας στις ακτές της Ανατολικής Κρήτης, και
συγκεκριμένα στην είσοδο του φυσικού λιμανιού της Ελούντας, ως ενδιάμεσος σταθμός
προς την Εγγύς και Μέση Ανατολή, προσδιόρισε από νωρίς τον ιστορικό ρόλο που
επρόκειτο να διαδραματίσει ανά τους αιώνες. Ως μέρος ενός ευρύτερου νησιωτικού
χώρου, της Κρήτης, που υπήρξε πάντοτε σταυροδρόμι ανθρώπων και πολιτισμών, η
Σπιναλόγκα κατάφερε να αναδειχθεί σε αντιπροσωπευτικό σημείο συγκερασμού και
αρμονικής έκφρασης διαφορετικών ιδεολογικών και πολιτιστικών συγκυριών.
Η ισχυρή αμυντική προστασία του κόλπου της Ελούντας υπήρξε διαχρονικά αντικείμενο
ενδιαφέροντος πολλών, τόσο γηγενών όσο και ξένων επικυρίαρχων καθώς αποτελούσε
σημαντικό εμπορικό σταθμό και κατά συνέπεια κέντρο διακίνησης ιδεών. Οι αρχαίοι
Ολούντιοι πρώτοι οχύρωσαν τη νησίδα της Σπιναλόγκας, συνειδητοποιώντας τον σημαντικό
της ρόλο στην προστασία του φυσικού κόλπου-λιμένα της Ελούντας. Από το αρχαίο εκείνο
τείχος σώζεται σήμερα μόνο ένα μικρό τμήμα των θεμελίων του στη βόρεια πλευρά της
νησίδας, ενσωματωμένο στη μεταγενέστερη ενετική οχύρωση.11
Την ανάγκη να οχυρωθεί η νησίδα για την προστασία της ευρύτερης περιοχής από εχθρικές
επιθέσεις και πειρατικές επιδρομές συνειδητοποίησαν αργότερα και οι Ενετοί, οι οποίοι
κατασκεύασαν το ισχυρότατο φρούριο μεταξύ του 1579-1590.12 Έκτοτε, η νησίδα θα
εκπληρώσει με επιτυχία το ρόλο της, ως προπύργιο για την προάσπιση του μεγαλείου και
της δόξας της Γαληνοτάτης, στους δρόμους και τα λιμάνια της Ανατολής. Επί ενάμιση
αιώνα υπήρξε σταθμός ανεφοδιασμού και ισχυρή ναυτική – στρατιωτική βάση της
Δημοκρατίας στην πιο σπουδαία της κτήση, το «Βασίλειο» της Κρήτης.
Ως λιμάνι και ως οχυρό, η Σπιναλόγκα διαδραμάτισε σημαντικό επικοινωνιακό, αμυντικό
και αποτρεπτικό ρόλο στην ανατολική Μεσόγειο σε μια περίοδο της Ευρωπαϊκής Ιστορίας,
κατά την οποία στην περιοχή αυτή συγκρούστηκαν δύο πανίσχυροι αντίπαλοι και δύο
διαφορετικοί κόσμοι: η Ανατολή του Ισλάμ με τους Οθωμανούς και ο χριστιανικός κόσμος
της Δύσης με τους Βενετούς.
Στο σχεδιασμό και την κατασκευή του οχυρού περιβόλου της Σπιναλόγκας συνεργάστηκαν
μερικοί από τους πιο διάσημους στρατιωτικούς μηχανικούς που εργάστηκαν στην
υπηρεσία της Βενετίας στα τέλη του 16ου αιώνα (Genese Bressani, Sforza Pallavicini, Latino
Orsini), καθιστώντας την ένα από τα πιο προηγμένα επάκτια οχυρά της Μεσογείου για την
εποχή της. Οι προμαχωνικές οχυρώσεις της συνιστούν ένα ενιαίο αμυντικό – επιθετικό
σύστημα, που ενσωματώνει και απεικονίζει τις κρατούσες την περίοδο εκείνη αντιλήψεις
11
12
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γύρω από τη στρατιωτική αρχιτεκτονική, προσαρμοσμένες σε ένα εξαιρετικά δύσκολο
τοπογραφικό ανάγλυφο.13
Κατά την περίοδο του Κρητικού Πολέμου (1647-1669) οπότε προσέφυγαν στη Σπιναλόγκα
χριστιανοί από τις κοντινές τουρκοκρατούμενες επαρχίες, ο χώρος απέκτησε και οικιστικό
χαρακτήρα. Σύμφωνα με στοιχεία του Τουρκικού Αρχείου Ηρακλείου, ο προσφυγικός
οικισμός αποτελείτο από επτά γειτονιές και κάθε γειτονιά είχε ως σημείο αναφοράς ένα
ναό14. Η διαμονή των προσφύγων στη νησίδα διήρκησε έως το 1715, οπότε το φρούριο
μετά από πολιορκία παραδόθηκε με συνθήκη στους Οθωμανούς.
Κατά το 18ο και το πρώτο μισό του 19ου αιώνα δημιουργήθηκε στη Σπιναλόγκα ένας
μικρός στρατοκρατούμενος οικισμός, ο οποίος υπήρξε και τόπος φυλακής και εξορίας. Η
τουρκική φρουρά και ο αμιγώς μουσουλμανικός πληθυσμός της νησίδας ζούσαν
απομονωμένοι, καθώς το λιμάνι είχε πλέον περιορισμένη εμπορική σημασία και η
επίσκεψη ξένων επιτρεπόταν μόνο μετά από ειδική άδεια.
Οι συνθήκες αλλάζουν από τα μέσα του 19ου αι., οπότε ο οικισμός της Σπιναλόγκας
γνωρίζει έντονη πληθυσμιακή και οικονομική άνθηση, φθάνοντας να κατοικείται από 1112
άτομα και να λειτουργεί ως ανεξάρτητος δήμος. Η Σπιναλόγκα διέθετε Οθωμανική Σχολή
και τελωνείο και υπήρξε έδρα εμπορικών εταιριών.15
Ο οικισμός αναπτύχθηκε σε κλιμακωτή διάταξη σε όλη τη δυτική και νότια πλευρά της
νησίδας και ακολούθησε τα βασικά χωροταξικά στοιχεία της προγενέστερης εγκατάστασης.
Διατηρήθηκαν ανέπαφες οι οχυρώσεις, οι οδικοί άξονες που είχαν χαραχθεί από την εποχή
της ανέγερσης του φρουρίου και πολλές θολωτές δεξαμενές, οι οποίες λειτουργούν και
υδροδοτούν το νησί έως σήμερα.
Το οικιστικό σύνολο που αναπτύχθηκε, περιορισμένο τόσο από τα φυσικά χαρακτηριστικά
της νησίδας, όσο και από το ήδη υπάρχον αρχιτεκτονικό υπόβαθρο, αποτέλεσε ένα
ιδιαίτερο δείγμα πολεοδομικής οργάνωσης και διαχείρισης του χώρου σε μια εύθραυστη
μικροκλίμακα. Στη σπάνια αυτή περίπτωση πυκνοδομημένης και πυκνοκατοικημένης
οχυρής νησίδας, ο συγκερασμός του δυτικού ορθολογισμού με την ανατολίτικη
παρορμητικότητα συμπλήρωσαν ιδανικά τις οχυρώσεις, συνθέτοντας μια μοναδική
ενότητα με διεθνή αξία και με ιδιαίτερη σημασία για την ιστορία της αρχιτεκτονικής και της
πολεοδομίας. Η εικόνα του μουσουλμανικού οικισμού της Σπιναλόγκας παραμένει ζωντανή
κυρίως μέσα από το φωτογραφικό φακό του Behaeddin(1898) και του Gerola (1901), καθώς
τα επόμενα χρόνια αλλοιώθηκε από τις νεότερες επεμβάσεις.16
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Κατά την περίοδο της Αυτονομίας υπό το καθεστώς της διεθνούς κατοχής (1897-1901), οι
ανατολικές επαρχίες της Κρήτης βρέθηκαν κάτω από τον έλεγχο της Γαλλίας. Τότε ένα
απόσπασμα 100 ανδρών του Γαλλικού πολεμικού ναυτικού επέλεξε για την πενταετή
παραμονή του το φρούριο της Σπιναλόγκας. Οι περισσότεροι κάτοικοι, ακολουθώντας το
ρεύμα της εποχής, μετανάστευσαν κυρίως προς τα παράλια της Μικράς Ασίας και άρχισε
για τη Σπιναλόγκα μια εποχή παρακμής.
Το 1903 ψηφίστηκε νόμος που όρισε τη Σπιναλόγκα ως τόπο εγκατάστασης των χανσενικών
της Κρήτης, καθώς η οχυρή νησίδα αποτελούσε ιδανικό τόπο εγκλεισμού, τόσο λόγω της
θέσης της σε μικρή απόσταση από την ξηρά, όσο και λόγω των ήδη υπαρχουσών κτηριακών
εγκαταστάσεων. Τον επόμενο χρόνο, το 1904, εγκαταστάθηκαν εκεί οι πρώτοι χανσενικοί.
Οι ασθενείς προσπάθησαν να οργανώσουν το χώρο σύμφωνα με τις ανάγκες της
μαρτυρικής ζωής τους με αποτέλεσμα την αλλαγή χρήσης και λειτουργίας ορισμένων
κτηρίων καθώς και την προσθήκη νέων βοηθητικών κτισμάτων. Οι μεγαλύτερες επεμβάσεις
έγιναν κατά τη δεκαετία του ’30 για την ικανοποίηση συγκεκριμένων αναγκών.
Κατασκευάστηκαν υπό την εποπτεία του κράτους και με οργανωμένο τρόπο νέα κτήρια
μεγάλων διαστάσεων, που εξέφραζαν την αρχιτεκτονική μιας εποχής, κατά την οποία η
Ελλάδα γνωρίζει τη διάδοση του ευρωπαϊκού μοντερνισμού. Για την ανέγερσή τους
κατεδαφίστηκαν τμήματα των παλαιότερων κτηρίων και των οχυρώσεων. Στο πιο
χαρακτηριστικό

από

αυτά, το

νοσοκομείο, που

προέκυψε με

επέκταση του

μουσουλμανικού τζαμιού και πρώην καθολικού ναού της Αγίας Βαρβάρας, περικλείονται
και συνοψίζονται όλες οι φάσεις ζωής της νησίδας τους τέσσερις τελευταίους αιώνες. 17

IV.

«Να αποτελεί σημαντικό παράδειγμα τύπου κτηρίου, αρχιτεκτονικού ή
τεχνολογικού συνόλου ή τοπίου που απεικονίζει σημαντική ή
σημαντικές φάσεις της ανθρώπινης ιστορίας.»

Το επιθαλάσσιο προμαχωνικό οχυρό της Σπιναλόγκας, κατασκευασμένο από τους Βενετούς
στα τέλη του 16ου αιώνα, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο,
παραδείγματα προηγμένης οχυρωματικής αρχιτεκτονικής στην κατηγορία των παράκτιων
οχυρών, αλλά και ιδιαίτερα αξιόλογο παράδειγμα αξιοποίησης του φυσικού ανάγλυφου,
σεβασμού του τοπίου και επιτυχούς προσαρμογής του αρχιτεκτονήματος στο χώρο και
στους σκοπούς που έπρεπε να υπηρετήσει.
Η στρατηγική θέση της Σπιναλόγκας, λοιπόν, είχε γίνει αντιληπτή ήδη από την αρχαιότητα.
Οι λόγοι της οχύρωσής της από τους Βενετούς με το σωζόμενο ως σήμερα επιβλητικό
φρούριο μπορούν να γίνουν καλύτερα κατανοητοί με μια σύντομη αναδρομή στην ιστορία
τόσο της νησίδας και της περιοχής της, όσο και της Κρήτης γενικότερα.
17
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Η Κρήτη, ήδη από το 1211, όταν πέρασε στην κυριότητα της Βενετίας, ήταν η πιο σημαντική
κτήση του «Stato da Mar» της Γαληνοτάτης στην καρδιά της ανατολικής Μεσογείου. H θέση
της μεγαλονήσου εξασφάλιζε στη Βενετία την κυριαρχία στους εμπορικούς δρόμους της
Ανατολής αλλά και τη διατήρηση του γοήτρου της ως θαλασσοκράτειρας.
Το λιμάνι της Σπιναλόγκας δεν απασχόλησε τις Βενετικές αρχές σε περιόδους ειρήνης.
Όμως, αμέσως μετά την άλωση της Αμμοχώστου (7 Αυγούστου 1571) και την απώλεια της
Κύπρου, η Βενετική Γερουσία ψήφισε (11 Οκτωβρίου 1571) την ανέγερση φρουρίων στα
τρία σημαντικά κρητικά λιμάνια της Σούδας, της Σπιναλόγκας και των Φρασκιών.
Το φρούριο άρχισε να κατασκευάζεται από τους Βενετούς το καλοκαίρι του 1579, επάνω
στην έρημη έως τότε βραχονησίδα, όπου υπήρχαν μόνο τα λείψανα του αρχαίου οχυρού
περιβόλου, μερικές δεξαμενές και ο βυζαντινός ναΐσκος του Αγίου Νικολάου. Το φρούριο
παρέμεινε στη βενετική κυριαρχία, ως ισχυρή στρατιωτική και ναυτική βάση, επί 140
σχεδόν χρόνια (1579-1715). Στις 4 Οκτωβρίου 1715, έπειτα από πολύμηνη σκληρή
πολιορκία, η νησίδα παραδόθηκε με συνθήκη στους Τούρκους, λίγες μόνο μέρες μετά την
άλωση του φρουρίου της Σούδας, που προστάτευε το ομώνυμο λιμάνι κοντά στα Χανιά. Η
συνθήκη του Passaroviz (1718), με την οποία έκλεισε ο τελευταίος ενετοτουρκικός πόλεμος
(1714-18), άφησε τα δύο κρητικά επιθαλάσσια φρούρια «των βράχων» οριστικά στην
κυριαρχία των Οθωμανών.
Η Σπιναλόγκα ανήκει στον ολοκληρωμένο τύπο της οχυρής νησίδας με περιμετρική τείχιση.
Αν και το φρούριο απέχει πολύ από την κανονική μορφή οχυρού, τίποτα στη δομή του δεν
είναι τυχαίο, καθώς τα τοπογραφικά δεδομένα της βραχονησίδας έπαιξαν καθοριστικό
ρόλο στη μελέτη της οχύρωσης. Οι στρατιωτικοί μηχανικοί της Γαληνοτάτης
εκμεταλλεύτηκαν με επιτυχία το ιδιαίτερο φυσικό ανάγλυφο της Σπιναλόγκας προκειμένου
να αναπτύξουν ένα όσο το δυνατόν ισχυρότερο οχυρωματικό σύστημα. Όλα τα τμήματα
της οχύρωσης συνεργάζονταν, αλληλοκαλύπτονταν και αλληλοσυμπληρώνονταν μεταξύ
τους με τέτοιον τρόπο, ώστε, σε συνδυασμό και με τη θέση του φρουρίου στην είσοδο του
φυσικού λιμανιού, να συγκροτούν μιαν επάκτια οχύρωση σχεδόν απόρθητη, στην πράξη,
για τα δεδομένα του τέλους του 16ου αιώνα.
Θα πρέπει να εξαρθεί η κατασκευαστική αρτιότητα του περιβόλου, η οπτική του ενότητα
με το χώρο με τη χρήση τοπικών δομικών υλικών, η άριστη ογκοπλασία του, συνδυασμός
στιβαρών ευθύγραμμων με πλαστικά καμπυλόγραμμα οχυρώματα και η αντίθεσή του με
τα μικρά, κυβόσχημα, αμφιθεατρικά κτισμένα σπιτάκια του οικισμού. Καθώς η νησίδα
υψώνεται από τα νερά μέσα σε ένα φυσικό τοπίο ξεχωριστής ομορφιάς, όλα αυτά τα
στοιχεία χαρίζουν στο οχυρό συγκρότημα μια σπάνια αισθητική ποιότητα.18
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VI.

«Να συνδέεται άμεσα ή διακριτά με γεγονότα ή ζώσες παραδόσεις , με
ιδέες ή πίστεις ( ή πεποιθήσεις ) με καλλιτεχνικά ή λογοτεχνικά έργα
εξέχουσας παγκόσμιας σημασίας.»

“Πιστεύω ακράδαντα πως κάποια μέρα, όταν ο ανθρωπισμός θα επικρατήσει πάνω στη γη,
η δικαιοσύνη θα αποδοθεί επανορθώνοντας τις θανάσιμες παραλήψεις και πράξεις των
ανθρώπων, ηθελημένες ή αθέλητες. Και τότε, όπως οι αληθινοί και τίμιοι άνθρωποι
πηγαίνουν στο Νταχάου – Άουσβιτς, κ.λπ. και γονατίζουν και με τα δάκρυα τους
προσπαθούν να ξεπλύνουν την ντροπή για ό,τι έγινε εκεί. Το ίδιο θα γίνει και στο μικρό
νησάκι της Σπιναλόγκας, που τα καθαγίασαν αφανείς μάρτυρες και ήρωες, οι
δυστυχισμένοι Χανσενικοί.”
Επαμεινώνδας Ρεμουντάκης
Iδρυτής της Αδελφότητας Ασθενών Σπιναλόγκας19
Τελευταίο σταθμό στην ιστορική διαδρομή του μνημείου αποτέλεσε η χρήση του ως τόπου
εγκλεισμού νοσούντων συνανθρώπων, ως τόπου, δηλαδή, εφαρμογής πολιτικών
κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων πληθυσμού. Το γεγονός αυτό αποτελεί το
τραγικότερο κομμάτι της ιστορίας της Σπιναλόγκας και προσδίδει στη νησίδα μια μοναδική
ιδιαιτερότητα.
Το 1904, λίγα χρόνια μετά την αποχώρηση των Μεγάλων Δυνάμεων από την Κρήτη , η
Κρητική πολιτεία, μετέτρεψε τη νησίδα σε αποικία χανσενικών. Η απομόνωση που παρείχε,
σε συνδυασμό με την εύκολη πρόσβαση και την ύπαρξη αξιοπρεπούς οικιστικού συνόλου
απετέλεσαν τους λόγους επιλογής της νησίδας ως τόπου συγκέντρωσης των ασθενών.20
Αρχικά μεταφέρθηκαν στη Σπιναλόγκα ασθενείς από την Κρήτη, αλλά σταδιακά κατέληξαν
να ζουν εκεί χανσενικοί από ολόκληρη την Ελλάδα. Τις πρώτες τρεις δεκαετίες του 20ου
αιώνα εκτοπίστηκαν στη Σπιναλόγκα, συνολικά, 1.000 περίπου άνδρες και γυναίκες.21 Ο
πόνος των ανθρώπων που υποχρεώθηκαν να ζήσουν στον χώρο αυτό μια καθημερινότητα
υπό περιορισμό, αποκλεισμένοι, μακριά από τις οικογένειες τους, ακολουθώντας
κανονιστικά διατάγματα θεσπισμένα από την πολιτεία ειδικά γι’ αυτούς, διαχειριζόμενοι
μια ασθένεια ιδιαίτερα βασανιστική από την φύση της, αλλά και με βαρύ κοινωνικό
φορτίο, έχει φορτίσει την νησίδα με μια τραγικότητα ανάλογη των γερμανικών
στρατοπέδων συγκέντρωσης και των άλλων τόπων κοινωνικού αποκλεισμού ανά τον
κόσμο.
Η τραγικότητα συνυπήρξε όμως με την ελπίδα, καθώς ο εγκλεισμός και η ασθένεια δεν
έκαμψαν την επιθυμία τους για ζωή. Αντίθετα, οργάνωσαν τον χώρο τους και
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διαμόρφωσαν μια δική τους μικροκοινωνία, αλληλοϋποστηριζόμενοι, σε πείσμα της
περιβάλλουσας κοινωνίας που τους απέβαλε.
Η νέα κατοίκηση της νησίδας έφερε σημαντικές αλλαγές και στην πολεοδομική και
οικιστική οργάνωση του προϋπάρχοντος οικισμού. Οικοδομήθηκαν νέα κτήρια με σκοπό τη
βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των λεπρών, ωστόσο προκλήθηκε μεγάλη καταστροφή
των παλαιότερων κτισμάτων με την ανέγερση μεγάλων οικοδομικών συγκροτημάτων.
Επίσης, για τη διάνοιξη περιμετρικού δρόμου, χρειάστηκε να καταστραφεί τμήμα του
ενετικού τείχους.
Τις τελευταίες δεκαετίες της λειτουργίας του Λεπροκομείου, η άφιξη νέων ανθρώπων με
υψηλό μορφωτικό επίπεδο έδωσε νέα δυναμική στον αγώνα της κοινότητας για τη
διεκδίκηση μιας καλύτερης ποιότητας ζωής, μέσω μαζικών κινητοποιήσεων και με τη
δημιουργία της « Αδελφότητας Ασθενών της Σπιναλόγκας». Μετά το 1948 ξεκίνησε και στη
Σπιναλόγκα η νέα αντιλεπρική θεραπεία, η οποία είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα και
οδήγησε στην κοινωνική επανένταξη των ασθενών, οι περισσότεροι από τους οποίους
επέστρεψαν στον τόπο καταγωγής τους.
Το τελευταίο αυτό και θλιβερότερο κεφάλαιο της ιστορίας της Σπιναλόγκας έκλεισε το 1957
με την κατάργηση του ιδρύματος, την πλήρη εκκένωση του νησιού και τη μεταφορά όσων
χανσενικών είχαν απομείνει εν ζωή, σε θεραπευτήριο της Αθήνας. 22
Η Σπιναλόγκα, έχοντας μια σύνθετη φυσιογνωμία ως μνημειακό σύνολο, εγγράφεται
σήμερα στη συλλογική συνείδηση ως μαρτυρικός τόπος. Ταυτόχρονα, η υλική και άυλη
υπόσταση του διαχρονικού αυτού μνημείου πολιτισμού έχει αποτελέσει και εξακολουθεί ν’
αποτελεί πηγή έμπνευσης για καλλιτεχνική δημιουργία. Αυτό γίνεται αντιληπτό πολύ
χαρακτηριστικά μέσα από τη λογοτεχνία και τον κινηματογράφο.
Το πρώτο λογοτεχνικό έργο που αναφέρεται στη ζωή των ασθενών στη Σπιναλόγκα
γράφτηκε από τη Γαλάτεια Καζαντζάκη και είναι η νουβέλα «Οι λεπροί - Η άρρωστη
πολιτεία» (1914). Ακολούθησαν ο Θέμος Κορνάρος με το διήγημα «Σπιναλόγκα: Ad Vitam»
(1933), o Γουλιέλμος Άμποτ με το μυθιστόρημα «Γη και Νερό» (1936). Πρόσφατα ο JeanYves Masson με το μυθιστόρημα «Η απομόνωση» (1996), η Victoria Hislop με το best-seller
«το Νησί» (2005), αλλά και η Νίκη Τρουλλινού στο διήγημά της «Καφενείο το Ρομάντζο»
(2006), έχουν εμπνευστεί από τη ζωή των ασθενών στο νησί.
Ταινίες μικρού μήκους από διάσημους ξένους σκηνοθέτες, όπως ο γερμανός Werner
Herzog με την «Τελευταία Λέξη» (1967), ο γάλλος Daniel Pollet με την ταινία «Η Τάξη»
(1974), και πρόσφατα ο Κωστής Αθουσάκης με την «Σπιναλόγκα» (2007), αναφέρονται στο
Λεπροκομείο και στη ζωή των αρρώστων στη νησίδα. Το ίδιο θέμα έχουν και οι μεγάλου
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μήκους ταινίες όπως «Το νησί της Σιωπής» (1958), της Λίλας Κουρκουλάκου και η ταινία
«Hannibal» (1972), του Xavier Koller.23

Δηλώσεις αυθεντικότητας και ακεραιότητας
Η οχυρή νησίδα της Σπιναλόγκας θεωρείται μοναδικό μνημείο τόσο από αρχιτεκτονική, όσο
και από κοινωνική αλλά και ιστορική άποψη. Η αυθεντικότητα της νησίδας είναι φανερή
καθώς η πολιτιστική της αξία εκφράζεται αξιόπιστα μέσα από τη καλή κατάσταση
διατήρησης των χαρακτηριστικών της μορφής και του σχεδιασμού, των υλικών και των
συστατικών στοιχείων, της χρήσης και της λειτουργίας, των τεχνικών και των παραδόσεων,
της τοποθεσίας και του περιβάλλοντος χώρου και τέλος του πνεύματος, της αίσθησης και
της περιρρέουσας ατμόσφαιράς της.
Την ιστορία του μνημείου, που είναι μακρόχρονη και συνεχιζόμενη, πιστοποιούν πληθώρα
αξιόπιστων γραπτών ιστορικών πηγών και πληροφοριών που είναι σήμερα διαθέσιμες και
εντοπίζονται κυρίως στα έγγραφα του Δουκικού Αρχείου της Κρήτης, σε βιβλιοθήκες της
Βενετίας, στα έγγραφα του Ιεροδικείου του Χάνδακα (Ηρακλείου) καθώς και σε
απομνημονεύματα αλλά και αρχειακό υλικό κατά την περίοδό του ως σανατόριο
χανσενικών. Όλα τα παραπάνω γραπτά ιστορικά τεκμήρια, μαζί με τις προφορικές
μαρτυρίες και εποπτικές πηγές, καθιστούν δυνατή τη γνώση της ιστορίας, της φύσης, των
ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και της σημασίας του πολιτιστικού αποθέματος της οχυρής
νησίδας.
Οι εναλλαγές στη χρήση της νησίδας είναι φανερές μέσα από αρχιτεκτονικά κατάλοιπα,
διαφόρων πολιτιστικών επιρροών, καθώς συναντάμε κατασκευές από τα χρόνια της
ενετικής κυριαρχίας όπως επίσης και οθωμανικά κτίρια, τα οποία σε δεύτερη χρήση
αποδόθηκαν στους κατοίκους του λεπροκομείου. Τέλος έχουμε τις νεώτερες εγκαταστάσεις
των αρχών του 20ου αιώνα, οι οποίες δημιουργήθηκαν για να καλύψουν τις ανάγκες του
οικισμού των χανσενικών.24
Από το 1997 ως και το 2005, στη Σπιναλόγκα εκτελέστηκαν μεγάλης έκτασης
αναστηλωτικές εργασίες, με τη χρηματοδότηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων, για την
αποκατάσταση των οχυρώσεων και την εντός αυτών διάσωση του οικιστικού συνόλου. Οι
εργασίες αυτές βασίστηκαν στην ολοκληρωμένη και λεπτομερή ιστορική τεκμηρίωση και
σύνταξη μελετών, μέσα από τις πλούσια διαθέσιμες ιστορικές μαρτυρίες και την εκπόνηση
σχεδιαστικών αποτυπώσεων για την τεκμηρίωση των επεμβάσεων. Μοναδικό στόχο των
παραπάνω εργασιών αποτέλεσε η ανάδειξη της σύνθετης φυσιογνωμίας του μνημείου και
του ιδιαίτερου χαρακτήρα του.
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Είναι γεγονός, ότι διατηρείται σε μεγάλο ποσοστό η μορφή ,ο σχεδιασμός και τα υλικά των
κτιριακών εγκαταστάσεων όλων των περιόδων, παρά τις σημαντικές αλλαγές στην
πολεοδομική και την οικιστική οργάνωση της νησίδας στην πορεία των χρόνων. Την
προηγμένη οχυρωματική και επάκτια φρουριακή αρχιτεκτονική της ενετικής περιόδου
διαδέχτηκε ο σχεδιασμός της νησίδας από τους Οθωμανούς, ο οποίος διατήρησε ή και
σεβάστηκε σε συντριπτικό βαθμό τον αρχικό σχεδιασμό των Ενετών μηχανικών. Την
περίοδο του σανατορίου η μορφή και ο σχεδιασμός των κτιριακών επεμβάσεων και
προσθηκών που έγιναν, αν και απείχαν από τις αισθητικές και λειτουργικές αντιλήψεις του
αρχικού σχεδιασμού, εκφράζουν με ειλικρίνεια μια συγκεκριμένη ιστορική συγκυρία,
καθώς επίσης, εμπλουτίζουν την ιστορικότητα του χώρου.
Για τις εργασίες στερέωσης χρησιμοποιήθηκε το διάσπαρτο οικοδομικό υλικό κάθε
κατοικίας, ενώ ακόμη και τα κινητά στοιχεία τους (ξύλινα δοκάρια, μεταλλικά και ξύλινα
στοιχεία), συντηρήθηκαν και επανατοποθετήθηκαν όπου αυτό ήταν δυνατόν. Για την
κατασκευή νέων στοιχείων οργανώθηκε ένα αυτοδύναμο εργοτάξιο από ντόπιους
μάστορες που εργάστηκαν in situ σε συνεργασία με τους συντηρητές, οι οποίοι
αναπαρήγαγαν τα αυθεντικά σχέδια με αποτέλεσμα την αναβίωση τεχνικών ξεχασμένων
από τη σύγχρονη πρακτική.
Οι περιορισμένες και απολύτως αναγκαίες παρεμβάσεις που προαναφέρθηκαν είχαν ως
απώτερο στόχο το μνημείο να αφεθεί σχεδόν ανέγγιχτο να ακτινοβολεί την ιστορία του.
Χωρίς να προκαλείται, λοιπόν, αλλοίωση στο τοπίο που το περιβάλλει, καθίσταται διακριτή
και ευανάγνωστη η φυσιογνωμία του στους επισκέπτες του, προσφέροντάς τους
παράλληλα ασφάλεια κατά την περιήγηση.
Τα κτήρια της περιόδου λειτουργίας του ως χανσενικό σανατόριο που έχουν απομείνει έως
σήμερα, αν και έχουν κακή κατάσταση διατήρησης, αποτελούν αρχιτεκτονική μαρτυρία
μιας περιόδου που στιγμάτισε το νησί. Σε έναν κόσμο που συνεχώς βάλλεται από δυνάμεις
της παγκοσμιοποίησης και της ομογενοποίησης και όπου η πολιτιστική ταυτότητα ενίοτε
επιδιώκεται μέσω ενός επιθετικού εθνικισμού και καταπίεσης των ετεροτήτων, η νησίδα
της Σπιναλόγκας έχοντας μια σύνθετη φυσιογνωμία ως μνημειακό σύνολο ταυτίζεται
σήμερα στη συλλογική συνείδηση και μνήμη της Ανθρωπότητας και ως μαρτυρικός τόπος
και αποτελεί έναν χώρο έμπνευσης για καλλιτεχνικές αφηγήσεις.
Τέλος, σε τρία κτίρια της αγοράς, παλαιά καταστήματα, παρουσιάζεται μέσα από εικόνες
και κείμενα η διαχρονική ιστορία του νησιού, παρέχοντας τη δυνατότητα στον επισκέπτη
να βιώσει μέσα από την ιστορική αναδρομή πιο έντονα την περιήγησή του στο χώρο.
Η ακεραιότητα του αρχιτεκτονικού και φυσικού πλούτου της νησίδας διαφυλάσσεται ήδη
από το 1963, όταν αυτή περιήλθε στην κυριότητα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού
ως δημόσιο τουριστικό κτήμα. Παράλληλα, ο χαρακτηρισμός της ως «τοποθεσία ιδιαίτερου
φυσικού κάλλους» το 1970, με απόφαση του Υπουργού Προεδρίας, και ως αρχαιολογικός
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χώρος το 1976, με απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού, συνέβαλλε αποφασιστικά στο να
αποτραπούν επεμβάσεις στο νησί που θα το αλλοίωναν ανεπανόρθωτα. Παράλληλα, ο
αργός ρυθμός ανάπτυξης της γύρω περιοχής επέτρεψε να δημιουργηθούν όροι δόμησης
και περιορισμοί που έχουν ως στόχο την καλύτερη οργάνωση και ανάπτυξη της ευρύτερης
περιοχής προστασίας του μνημείου.
Τέλος, οι αναστηλωτικές εργασίες που πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια βοήθησαν
στη διάσωση και την ανάδειξη του αρχαιολογικού και αρχιτεκτονικού πλούτου της νησίδας,
καθιστώντας σήμερα τη Σπιναλόγκα έναν από τους πιο σημαντικούς οργανωμένους
αρχαιολογικούς χώρους της Κρήτης.25
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03

ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ

3.1.1. Οριοθέτηση περιοχής_ Φυσική γεωγραφία _Τοπίο

H Σπιναλόγκα και το ευρύτερο θαλάσσιο και επάκτιο περιβάλλον της
H oχυρή νησίδα της Σπιναλόγκας , τοποθετείται στο βορειότερο σημείο μιας συστάδας
νησιών (χερσόνησος Σπιναλόγκας ή Νησί, Γλαρονήσι, Σπιναλόγκα) που οριοθετεί τον κλειστό
κόλπο της Ελούντας από τον κόλπο του Μεραμπέλλου διαμορφώνοντας ένα μεγάλο
γεωγραφικό φράγμα το οποίο κυριαρχεί στην τοπιογραφική πραγματικότητα της ευρύτερης
περιοχής. Η θαλάσσια αυτή λεκάνη (Κόρφος) στη δυτική της πλευρά προστατεύεται από τους
συμπαγείς ασβεστολιθικούς γεωλογικούς σχηματισμούς της περιοχής της Πάνω Ελούντας και
του Βρουχά και αποτελεί το χώρο ήπιων δραστηριοτήτων των παραθαλάσσιων οικισμών της
Ελούντας, του Τσιφλικιού και της Πλάκας.
Η Σπιναλόγκα αποτελεί το ευδιάκριτο σημείο αναφοράς καθώς ιστορικά εξελίχθηκε αρχικά
σε επιθαλάσσιο Ενετικό προμαχωνικό οχυρό (τελευταίο αμυντικό «θέατρο» του Κρητικού
πολέμου) που με συνεχείς ανθρωπογενείς παρεμβάσεις μετασχηματίστηκε σε κατοικήσιμο
μικρό οικισμό που χρησιμοποιήθηκε μέχρι και το 1957 από την κοινότητα των χανσενικών,
οπότε και εγκαταλείφθηκε για να μετατραπεί σταδιακά σε ένα από τους κορυφαίους
μνημειακούς προορισμούς της Κρήτης.
Το θαλάσσιο μέτωπο της ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής της Ελούντας, περιτρέχεται από
το τοπικό οδικό δίκτυο στη δυτική του πλευρά που συνδέει τους οικισμούς του Σχίσματος και
της Πλάκας και εξυπηρετεί τη σύνδεση του αστικού ιστορικού κέντρου του Αγίου Νικολάου
με την περιοχή του Πάνω Μεραμπέλλου και το ιστορικό της κέντρο τη Νεάπολη. Η περιοχή
αυτή χαρακτηρίζεται από οικιστική διασπορά και συγκεντρώσεις ξενοδοχειακών υποδομών
υψηλών προδιαγραφών καθώς έχει εξελιχθεί για πολλούς λόγους σε σημαντικό τουριστικό
προορισμό στην ανατολική μεσόγειο τα τελευταία 40 χρόνια.
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Η υψομετρία του φυσικού γεωαναγλύφου της άμεσης περιοχής συνοδείας της Σπιναλόγκας,
με αφετηρία τους πρόποδες του όρους Οξά σε σημείο 300 μ. (στο μέσο της διαδρομής
μετάβασης από τον Άγιο Νικόλαο προς την Ελούντα), καταδύεται σταδιακά στη στάθμη της
θάλασσας για μια απόσταση 6 χιλ. και αφού συναντήσει διαδοχικά το Σχίσμα, το
Μαυρικιανό, το Τσιφλίκι και την Πλάκα (απέναντι από τη νησίδα της Σπιναλόγκας)
ανηφορίζει και πάλι προς το τον οικισμό του Βρουχά , μέσα από μια οφιοειδή διαδρομή
ανοικτού οπτικού πεδίου, για να προχωρήσει στη συνέχεια προς την ξηροθερμική περιοχή
των «οικισμών της πέτρας» του Πάνω Μεραμπέλλου.
Η διαδρομή αυτή αποτελεί μια επική διήγηση του φυσικού τοπίου, συνδυασμένη με τις
συνέχειες και τις ασυνέχειες ενός πολύτροπου οικιστικού και ιστορικού αποθέματος. Η
σημερινή του εικόνα συγκροτείται από τις πολλαπλές συνάψεις των σπαραγμάτων της
μνημειακής στρωματογραφίας, με τις φυσικές διαμορφώσεις ενός αειφορικού και
μακρόχρονου παραγωγικού περιβάλλοντος, με τους λαξεμένους σε πέτρα οικισμούς μιας
μακρόχρονης κατοίκησης, με τα αναλλοίωτα χαρακτηριστικά στοιχεία του ανθρωπογενούς
εξοπλισμού που καθόρισε τις ανάγκες και την εξέλιξή του.
Η ανακάλυψη και η ανάδειξη του πνεύματος του Τόπου [genius loci], εξακολουθεί να
αποτελεί πολυεπίπεδο εγχείρημα καθώς απαιτεί τη συστηματική καταγραφή και κατανόηση
της φυσιογνωμίας του, την αναζήτηση των αιτιωδών σχέσεων που καθόρισαν τις μοναδικές
ιδιολέκτους που τον καθόρισαν, την αποτίμηση των στοιχείων ταυτότητας

που τον

συγκροτούν και την ανάδειξη των πολιτιστικών αξιών που δεν έχει ρευστοποιήσει ο χρόνος,
επιτρέποντας να διασωθεί το πραγματικό νόημα που εξακολουθεί να τον συνέχει.
Σημαντικό ζητούμενο αποτελεί πάντα η ανάδυση της εσωτερικής λογικής που τον συνέχει
και καθιστά ενεργή την αμφίδρομη και ολοκληρωμένη σύνθεση των σημαινόντων και των
σημαινομένων του.

Υπογραμμίζεται πως το γεγονός της ανάγκης φυσικής εποπτείας,

περιήγησης και κατανόησης των άμεσων παραμέτρων αλλά και των ευρύτερων
προσλήψεων του Τόπου, που όπως σε όλες τις περιπτώσεις, έτσι και στο χώρο της
Σπιναλόγκας αποτελεί την ελάχιστη κρίσιμη πληροφόρηση που απαιτείται για μια
καταστεί πλήρης η γνωριμία με τον ιστορικό και φυσικό περιβάλλον του μνημείου,
αποτελεί καταστατική συνιστώσα στην οργάνωση του εγχειρήματος ένταξης της στην
αφήγηση της περιοχής και του οικουμενικού ανθρώπινου πολιτισμού.

3.1.2 Μεταβάσεις _ δρόμοι, στάσεις και διαδρομές στη ροή του χρόνου
H θέση και ο εντοπισμός ενός μνημειακού χώρου όπως η Σπιναλόγκα, δεν χαρακτηρίζεται
μόνο από το γεωγραφικό προσδιορισμό του και τις συντεταγμένες του σε ένα μεγάλο
σύστημα αναφοράς, αλλά έχει δυναμική σχέση με την παρουσία του σε ένα καμβά τοπικών
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κινήσεων και οργανωμένης μετάβασης που αποκαλύπτει το πραγματικό βάρος και τη σχέση
που έχει κατακτήσει στην ευρύτερη οργάνωση των δραστηριοτήτων μιας περιοχής.
Η τοπική αφήγηση, με τις μεγάλες αφαιρέσεις της στη διάρκεια της ιστορικής εξέλιξης, είναι
ο κοινός καμβάς που ενσωματώνει τις πυκνώσεις και τις ρευστοποιήσεις που διαμορφώνει η
ροή των δεδομένων και της πραγματικότητας. Σε όλες τις περιοχές μιας ευρύτερης
πολιτισμικής ενότητας υπάρχουν τοπικά δίκτυα δρόμων, διαδρομών και κινήσεων που
αποκαλύπτουν με τη συχνότητα της χρήσης και την παρουσία τους στην τοπική εμπειρία,
ποιες είναι σε κάθε περίοδο οι προτεραιότητες

και οι πρωτεύουσες λειτουργίες που

εντάσσονται στον κάναβο των δραστηριοτήτων που διαμορφώνουν τις προτιμήσεις και τη
μορφή του ίδιου του Τόπου.
Ο δρόμος που συνδέει το αστικό κέντρο της περιοχής και έδρα του σημερινού Δήμου, τον
Άγιο Νικόλαο με την περιοχή του μνημείου της Σπιναλόγκας, είναι χαραγμένος ουσιαστικά
πάνω στο ίχνος της αρχαίας χερσαίας χάραξης που ένωνε το λιμάνι των Λατίων με την αρχαία
Ολούντα. Σε συνέχεια αυτής της διαδρομής έγινε η επέκταση της πορείας που οδήγησε τα
βήματα των Ενετών απέναντι από τη Σπιναλόγκα, στη θέση που κατέχει ο σημερινός οικισμός
της Πλάκας.
Αυτή η πρωταρχική όδευση μετάβασης από το Καστέλλο Μιραμπέλλο του μηχανικού
Sanmicheli (στο σημερινό Άγιο Νικόλαο) στο οχυρωμένο νησί της Σπιναλόγκας των μηχανικών
Genese Bressani, Sforza Pallavicini και Latino Orsini, συγκέντρωσε όλα τα ιστορικά ίχνη μιας
πολύχρονης ανθρώπινης παρουσίας .Υπήρξε ο κύριος άξονας που μέχρι την τελευταία ημέρα
της χρήσης της Σπιναλόγκας το 1957 ως λεπροκομείου – τόπου αποκλεισμού ανθρώπων,
συνέδεε τους πληθυσμούς που κατοίκησαν την περιοχή

με το χώρο του σημερινού

μνημείου. Οι άλλοι ήταν οι θαλάσσιοι δρόμοι που και σήμερα εξακολουθούν να την
ενώνουν με τα λιμάνια της περιοχής του Αγίου Νικολάου, της Ελούντας και της Πλάκας.
Στην πανάρχαια αυτή διαδρομή, συναντούμε και σήμερα, επώνυμες τοποθεσίες, φυσικά
τοπία και ορίζοντες, κοντινές και μακρινές κορυφογραμμές ,σημεία και σπαράγματα
αρχαιολογικών ανακαλύψεων που στέκουν για χιλιάδες χρόνια εκεί, μάρτυρες μιας
μακραίωνης αδιάκοπης δραστηριότητας στην περιοχή, που γνώρισε στη διάρκεια της
ιστορίας, ημέρες ακμής και ειρηνικού βίου, κατακτήσεων, πολέμων και μετασχηματισμών,
και εξακολουθεί να αποτελεί το ισχυρό πεδίο αναφορών και συσχετισμού του τόπου με τον
ιστορικό χρόνο.
O γεωγραφικός αυτός χώρος εκτός από τις ανθρωπογενείς αποθέσεις που αποτελούν υλικά
τεκμήρια της ιστορικής περιπέτειας, διαθέτει και μια πλειάδα άϋλων αναφορών και
γεγονότων που είχαν ως προσκήνιό τους τη σκληρή γη και την ειρηνική θάλασσα του κόλπου.
Στιγμές και βιώματα του χρόνου που αποτυπώθηκαν σε εικόνες και φωτογραφίες ή
χρωμάτισαν τελάρα ζωγραφικής και λιθογραφικές αφίσες, μαρτυρίες και εμπνεύσεις που
έγιναν ποιητικές και λογοτεχνικές αφηγήσεις ή μαχητικές κινηματογραφικές καταγραφές.
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Ονόματα και λέξεις που χαράχτηκαν σε σκληρές πέτρες σε αρχαίους ναούς και εκκλησίες ή
γράφτηκαν σε τοίχους της πρόσφατης αντίστασης τις ασέληνες νύχτες, που έδωσαν αφορμές
για άρθρα και πρωτοσέλιδα εφημερίδων, που υψώθηκαν σε πανώ και αποτέλεσαν
μανιφέστα αξιοπρέπειας στη μαρτυρική Σπιναλόγκα από ασθενείς στο σώμα οραματικούς
μαχητές. Στοιχεία μιας κουλτούρας που έχουν πάντα σχέση με αξίες του ανθρώπινου
πολιτισμού ακατάλυτες, με την κοινή κληρονομιά της συνύπαρξης , με τοπικές γεύσεις και
προϊόντα, με τις μικρές και σπουδαίες συνάμα καθημερινές ανάγκες της ζωής και τον κάματο
της συνέχειας ,με την απλή γλώσσα των αισθητών πραγμάτων που ορίζει ένα κοινό και
πολύχρονο βίο.

ΣΤΑΣΗ_01 / Στα σημερινά Λενικά (Ελληνικά) , στη μέση της κύριας διαδρομής από τον Άγιο
Νικόλαο στη Σπιναλόγκα, βρίσκεται το Αφροδίσιον ή Ιερό της Αφροδίτης και του Άρη, ένας
αρχαιολογικός χώρος του 2ου π.Χ. αι., όπου η παράδοση τοποθετεί την υπογραφή της
συνθήκης των γειτονικών πόλεων Λατίων-Ολουντίων περίπου το 121 π.Χ.(!) .Τα σπαράγματα
αυτής της εγκατάστασης υπήρχαν καταχωμένα και σιωπηλά εκεί ,τις ένδοξες μέρες του 16ου
αι. που οι ενετοί μηχανικοί θεμελίωναν τον προμαχώνα Donato και οι νύχτες έλουζαν με το
φως του φεγγαριού τις σκαλωσιές της ημισελήνου Michiel, στο βόρειο επιθαλάσσιο
προμαχώνα της οχυρούμενης νησίδας της Σπιναλόγκας. Το 1937, η σκαπάνη των Γάλλων
αρχαιολόγων έφερε στο φως μεταξύ των άλλων το δωρικό επίκρανο και την επιγραφή
«ΑΦΡΟΔΙΤΑ…ΜΑΝΤΕΣ» που κείτονται εκεί περιμένοντας την ώρα που θα συντηρηθούν, θα
γίνουν επισκέψιμα και θα ενταχθούν στην αφήγηση του Τόπου.

ΣΤΑΣΗ_02/ Στο «Νησί» της Ελούντας στην περιοχή του καναλιού, τα ψηφιδωτά με τα
δελφίνια της παλαιοχριστιανικής βασιλικής του 5ου αι. κείτονταν στο δάπεδο ενός
σπουδαίου λατρευτικού χώρου των πρώτων χριστιανικών χρόνων, δοξολογώντας το όραμα
μιας καινούριας θρησκείας που ήρθε για να μετασχηματίσει την ανθρώπινη πίστη και να
δώσει νέες ελπίδες σε ένα κόσμο που είχε πια περάσει στη φθορά, βυθισμένος δίπλα σε
μικρή απόσταση μέσα στα αβαθή νερά που φιλοξένησαν κάποτε το ακμαίο κέντρο της
αρχαίας Ολούντας. Η Άλυγγος, το κατοπινό όνομά της διασώθηκε κι αυτό, όπως και τα
σπαράγματα ναών και ανθρώπινων εγκαταστάσεων που διηγούνται με τρόπο μοναδικό τη
διαρκή δραστηριότητα που ανέπτυξαν οι άνθρωποι στο μοναδικής ποιότητας φυσικό
περιβάλλον της διατηρημένης και αδόμητης -ευτυχώς μέχρι σήμερα- χερσονήσου της
Κολοκύθας. Ο χώρος του καναλιού με τη γέφυρα που συνδέει τη γη με το νησί, αποτελεί ένα
παλίμψηστο μοναδικής πυκνότητας καθώς συναιρεί όλες τις αποθέσεις μιας σπάνιας
φυσιολατρικής διαδρομής και μαζί συγκεντρώνει σε μια σχετικά περιορισμένη γεωγραφικά
έκταση όλες τις αποθέσεις, τα σπαράγματα, τους αρχαιολογικούς χώρους και τα
ανθρωπογενή κατάλοιπα μιας μεγάλης σε διάρκεια ιστορικής περιόδου της Ελούντας, σε
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απόσταση αναπνοής από τη Σπιναλόγκα, για την εικαστική εποπτεία της οποίας αποτελούσε
πάντα το ιδανικό σημείο.

ΣΤΑΣΗ_03 /

Κατά την περίοδο του μεσοπολέμου, η αεροπορική εταιρεία IMPERIAL

AIRWAYS, στη διάρκεια της μεγάλης πτήσης προς την Ανατολή που ξεκινούσε από το Λονδίνο
και περνούσε από την Αίγυπτο για να καταλήξει στην Ινδία, είχε ως ενδιάμεσο σταθμό της
τον προστατευμένο κλειστό κόλπο της Ελούντας, όπου γινόταν η προσθαλάσσωση των
υδροπλάνων της. Σε μικρή απόσταση από το σημείο αυτό οι επιβάτες είχαν τη δυνατότητα να
βλέπουν από ψηλά το λεπροκομείο που φιλοξενούνταν στο οχυρό νησί της Σπιναλόγκας και
οι αποκλεισμένοι εκεί να κάνουν ίσως όνειρα για μια πτήση που θα τους επέτρεπε μια
«έφοδο στον ουρανό» και γιατί όχι στην Ελευθερία. Στις 22.08.1936, στα χρόνια μιας
δύσκολης εποχής, το υδροπλάνο Scipio –SHORT S.17 KENT, κατά την προσθαλάσσωσή του
από ατύχημα βούτηξε στα νερά και έδωσε για κάποιους τραγικό τέλος σε μια γοητευτική
ταξιδιωτική και πτητική εμπειρία που αρκετά χρόνια (μέχρι το 1941) είχε ένα ενδιάμεσο
σταθμό της δίπλα στην οχυρή νησίδα που φιλοξενούσε τότε ένα τόπο εγκλεισμού και
μαρτυρίου.

ΣΤΑΣΗ_04 / Στη θέση Τσιφλίκι στη διαδρομή του επάκτιου δρόμου από την Ελούντα στην
Πλάκα, λίγο πριν αντικρύσει κανείς τη νότια πλευρά της Σπιναλόγκας με τον προμαχώνα
Tiepolo και την ημισέληνο Moceniga, που δεσπόζουν με το βάρος τους στις οχυρώσεις της
νησίδας, απλώνεται σε ικανό μήκος το οθωμανικό κατάλυμα του τοπικού τσιφλικά του 19ου
αιώνα που επιβάλλει με το ανάπτυγμά του και τους μνημειακούς λιθόκτιστους τοίχους την
παρουσία του σε έξαρση πάνω από το δρόμο και διατηρείται χωρίς επαρκή συντήρηση με
όλα τα προβλήματα που έφερε ο χρόνος να περιμένουν την επίλυσή τους. Όταν οι τελευταίοι
Ενετοί έφυγαν το 1715 από τη Σπιναλόγκα και την παρέδωσαν στους νέους κυρίαρχους της
Κρήτης, ίσως στη θέση αυτή (πιθανολογείται πως κτίστηκε το 1616) να ήτανε τ΄αγνάντι απ΄
όπου οι στεριανοί είδαν στις γαλέρες της Γαληνοτάτης με φουσκωμένα τα πανιά να κάνουν
τον τελευταίο τους απόπλου από το νησί της Κρήτης, που είχανε για 500 χρόνια κάτω από την
κυριαρχία τους.

ΣΤΑΣΗ_05 / Ο οικισμός της Πλάκας με το θαλάσσιο του μέτωπο, αντικρυστά στη δυτική
οχύρωση του νησιού με την αιχμή Bembo και την τοσκανικού ρυθμού πύλη Μaestra,
φιλοξενεί μια μικρή προβλήτα για το πέρασμα απέναντι. Μέχρι πριν από λίγα χρόνια είχε
γραμμένα σε τοίχους συνθήματα μιας όχι μακρινής εποχής (1967-74) που είχε καταλυθεί
στον Τόπο μας η Δημοκρατία. Το κτίσμα του Νομίατρου Εμμ.Γραμματικάκη, με ευρύ οπτικό
πεδίο στην οχυρή νησίδα, κάτω από τους ασβεστωμένους του τοίχους φιλοξενεί ίσως ακόμη
αυτές τις σιωπηρές κραυγές, που μόλις δέκα χρόνια (1967) μετά την οριστική κατάργηση του
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λεπροκομείου της Σπιναλόγκας απέναντι, ήρθαν να συντηρήσουν τον αντίλαλο του
ανθρώπινου πόνου και του μαρτυρίου που φιλοξενήθηκε εκεί από το 1903 και μετά,
ξορκίζοντας λες την απειλή της αρρώστιας και το φόβο των αρτιμελών στη μεγαλύτερη
διάρκεια του 20ου αιώνα. Τα χρόνια της δικτατορίας του ’67 οι άρρωστοι εξόριστοι
αντικαταστάθηκαν από τους «αντεθνικά σκεπτόμενους» αντιπάλους ενός επικίνδυνου και
φαιδρού καθεστώτος.

3.2
3.2.1.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΟΥΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ ΣΠΙΝΑΛΟΓΚΑΣ
Ο εγγύς φυσικός & ιστορικός χώρος
_ Περιοχή άμεσης επιρροής
_ Τόποι γειτνίασης & σημεία φυσικής εποπτείας
_ Το πρωτεύον δίκτυο αναφοράς

Ο εγγύς φυσικός και ιστορικός χώρος της Σπιναλόγκας προσδιορίζεται γεωγραφικά
ως η περιοχή του σημερινού Δήμου Αγίου Νικολάου με όλες τις συνάψεις που
καθόρισαν τη διαδρομή της στο χρόνο. Περιλαμβάνει το άμεσο περιβάλλον μέσα στο
οποίο εντάσσεται και αναπτύχθηκε στη διάρκεια μιας μακράς περιόδου μέχρι και
σήμερα, η οχυρή νησίδα της Σπιναλόγκας που κυρίως αναφέρεται στην περιοχή της
Ελούντας.
Το τοπίο και η σχέση που διαμορφώνει η γεωμορφολογία της ηπειρωτικής ζώνης με
το θαλάσσιο περιβάλλον, οι περιοχές γειτνίασης και τα ανθρωπογενή κατάλοιπα που
επιτρέπουν μια άμεση οπτική εποπτεία και η επιλογή των καλύτερων σχετικών
σημείων, οι διάσπαρτοι ανθρωπογενείς σχηματισμοί που φιλοξένησαν ανθρώπους
και δραστηριότητες, τα λιμάνια και οι θαλάσσιοι δρόμοι ,οι μεταβάσεις και οι
φυσικές κινήσεις στην ξηρά, τα ρεύματα των ιδεών και των προτιμήσεων κάθε
εποχής, οι εγκαταστάσεις και οι μνημειώσεις των χρόνων στον ιστορικό καμβά της
περιοχής, οι αρχαιολογικοί χώροι και όλες οι εκφράσεις του πολιτισμού, της
κουλτούρας και της αδιάλειπτης παρουσίας, γηγενών και κατακτητών που αποτελούν
τεκμήρια της παραγωγικής και κοινωνικής εξέλιξης του τόπου, είναι το παλίμψηστο
που διέσωσε η ροή του χρόνου και εμφανίζεται σήμερα στην άμεση αλλά και την
ευρύτερη περιοχή συνοδείας του μνημείου.
Η αξιολόγηση και η επιλεκτική παρουσίαση των κομβικών αναφορών που
συγκροτούν την τοπική αφήγηση γίνεται παρακάτω με τρόπο που αντλεί τις
αναφορές του από τη θεωρία του Πολιτισμού και χρησιμοποιεί τα αναλυτικά
εργαλεία που επιτρέπουν μια ευρύτερη ανθρωπολογική ανάγνωση του Τόπου. Όσα
στοιχεία προκρίνονται και παρουσιάζονται, συνθέτουν ουσιαστικά το μεγάλο
μωσαϊκό της ιστορικής τοιχογραφίας και του συνολικού «πνεύματος του Τόπου» που
ενσωμάτωσε και εξακολουθεί να διασώζει μέχρι σήμερα το ίδιο το μνημείο και
αποτελούν βέβαια τα κεντρικά ζητήματα αναφοράς, ανάδειξης και προστασίας του.
Αυτό το άμεσο δίκτυο σημείων συνοδείας, διαθέτει σαφή προτεραιότητα
προγραμματικής αντιμετώπισης, καθώς αποτελεί στοιχείο κορμού στο «συνολικό
σχέδιο της ένταξης της Σπιναλόγκας» στον κατάλογο της παγκόσμιας πολιτιστικής
κληρονομιάς και σημαντικό μέρος του σχετικού διαχειριστικού εγχειρήματος.
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3.2.1.1

_ Η πόλη του Αγίου Νικολάου_Castel Mirabel
_ Πόλος διαρκούς μετασχηματισμού
_ [8 χιλ.από τη Σπιναλόγκα]

H πόλη του Αγίου Νικολάου, έδρα του ευρύτερου ομώνυμου Δήμου και κέντρο παραγωγικής
και κοινωνικής δραστηριότητας, αποτελεί από το 1903 την πρωτεύουσα του Νομού
Λασιθίου. Η δημογραφική της εξέλιξη υπήρξε εντυπωσιακή τα μεταπολεμικά χρόνια και ο
μετασχηματισμός της ιστορικής της τοπογραφίας - με απώτερη αναφορά τη δημιουργία του
περίφημου Castel Mirabel από τους Γενοβέζους στην αρχή του 13ου αιώνα, που επέκτεινε ο
βενετός Giacomo Foscarini, κατέστρεψαν οι πειρατές του Barbarossa το 1537 και συντήρησε
ο βενετσιάνος στρατιωτικός μηχανικός Michele Sanmicheli το 16ο αιώνα με εντολή του
γενικού προβλεπτή της Κρήτης Giovanni Vitturi, συνεχίστηκε αδιάκοπα στην εποχή της
ενετικής κυριαρχίας τότε που ο στρατιωτικός μηχανικός Rafaello Μonanni [περ. 1631]
σχεδίαζε σε σκαρίφημα τους κοντινούς στο κάστρο σκόρπιους ανεμόμυλους (ένας σώζεται
μέχρι σήμερα στη συνοικία του Μύλου) μέχρι τους πρόσφατους χρόνους το 19ο αι. (στο τέλος
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της οθωμανικής κυριαρχίας) αλλά και στις αρχές της απελευθέρωσης το 1900, που o
Giuseppe Berinda (δεκαετία 1870), o Paul Blanc (1895), ο Giuseppe Gerola (1901),ο Fred
Boissonas (1911), ο Rahmi Βehaeddin (1925),

και η Nelly’s (1927) κατέγραφαν με το

φωτογραφικό τους φακό, τους τόπους ,τα μνημεία και τις

εικόνες ενός τοπίου που

μετασχηματίστηκε με ριζικό τρόπο στο τέλος του 20ου αιώνα.

Rafaello Μonanni / 1631

Giuseppe Berinda / περ.1875

Λιμάνι Αγίου Νικολάου , φωτο. Fred Boissonas /1911

Σήμερα η πόλη του Αγίου Νικολάου αποτελεί την αφετηρία για την περιήγηση σε όλες τις
ιστορικές τοποθεσίες του ευρύτερου γεωγραφικού χώρου που περιβάλλει τη Σπιναλόγκα και
αποτελούσε το παραθαλάσσιο μέτωπο της Καστελανίας Μεραμπέλλου κατά τη διάρκεια της
ενετικής παρουσίας. Το κάστρο που απεικόνιζαν οι γκραβούρες του Francesco Basilicata και
του Marco Boschini, στη θέση του σημερινού διοικητηρίου δεν έχει διασωθεί αλλά υπάρχει
ακόμη σε μικρή απόσταση ο υδρότοπος του Αλμυρού, ο κλειστός όρμος του Αγίου Νικολάου
με τον ομώνυμο ναϊσκο που έδωσε στην πόλη το όνομά της και η «Λίμνη» που αποτελεί
τοπόσημο έχοντας ενωθεί με τη λεκάνη του ιστορικού λιμανιού μέσω μιας μικρής διώρυγας
που διανοίχτηκε το 1901 στην αρχή της ανεξαρτησίας από τη Γαλλική αρμοστεία. Στο κέντρο
της έχουν αναδυθεί από τις ανασκαφές του 1995 τα σπαράγματα του ελληνιστικού και
ρωμαϊκού κέντρου της πόλης Καμάρας που αναπτύχθηκε την αρχαία περίοδο και τα
σπαράγματά της βρίσκονται σιωπηλά θαμμένα στη γη, τόσο διαφορετικά από τη σημερινή
της σύγχρονη όψη.
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3.2.1.2. ΄Αγιος Νικόλαος _Υποδομές / Μελέτες / Σχεδιασμός
Η ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου της Καμάρας στο κέντρο του πολεοδομικού ιστού της
πόλης του Αγίου Νικολάου για τον οποίο ήδη υπάρχει πρόταση στη μελέτη αστικής
ανάπλασης της περιοχής του Νομαρχιακού Μεγάρου [2011] αποτελεί πρώτη προτεραιότητα
για την οργάνωση του μνημειακού αποθέματος και της στρωματογραφίας του αρχαιολογικού
της δικτύου. Η δημιουργία του κτίσματος της «ψηφιακής πύλης της πόλης» που θα
φιλοξενήσει και γραφείο πληροφόρησης για τη Σπιναλόγκα και την UNESCO [info-point_03]
είναι μέρος των προτάσεων της μελέτης.
Παράλληλα προτείνεται η διάσωση, κήρυξη σε καθεστώς προστασίας και αποκατάσταση του
παλαιού (ενετικού) ανεμόμυλου στη συνοικία του Μύλου και ενός μικρού ισόγειου
κτίσματος του παλιού πυριτιδοποιείου στο Αμμούδι (ιδιοκτησίας Ι.& Α.Ν.Τζώρτζη ) που
χρονολογείται πιθανότατα στην ίδια περίοδο. Τα παραπάνω αποτελούν βασικές επιλογές για
την οργάνωση του πλέγματος των αναφορών που σχετίζονται με την εξέλιξη της ιστορικής
τοπογραφίας και του αστικού περιβάλλοντος και διατηρούν ισχυρή σχέση με την πρώιμη
ρωμαϊκή και τη μέση ενετική περίοδο της περιοχής.
Τέλος θα υπάρξει αντιμετώπιση των σύγχρονων αναγκών που εμφανίζονται τόσο στον
ιστορικό ναό του Αγίου Νικολάου στην περιοχή του Καθολικού –που χρήζει επαρκούς
συντήρησης – όσο και στη σημαντική εκκλησία της Παναγίας της Βρεφοτρόφου μέσα στην
πόλη, όπου διασώζεται και ευανάγνωστη λατινική επιγραφή της ενετικής περιόδου.

3.2.1.2. _Ο Αρχαιολογικός χώρος ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΝ
(Ιερό Αφροδίτης και Άρη)_ 2ος αι. π.Χ._
_ περιοχή Ελληνικά [Λενικά]
_ [4 χιλ.]

Φωτο. Αφροδίσιον,2012

# Αφροδίσιον_Περιγραφή / Γενικά στοιχεία
Ανάμεσα στον Άγιο Νικόλαο και την Ελούντα, στους πρόποδες του όρους Οξά, βρίσκεται το
ιερό της Αφροδίτης και του Άρη ή «αρχαίον Αφροδίσιον» ή «ιερόν (στο) Δέρα» ή ιερό «Άρη
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Δέρα», η κυριότητα του οποίου αποτέλεσε αιτία για μακροχρόνια διαμάχη ανάμεσα στους
Λατίους και τους Ολουντίους, διαμάχη που προ κάλεσε την παρέμβαση των Κνωσίων και των
Ρωμαίων.
Με βάση τις σωζόμενες επιγραφές πιθανολογείται ότι η ευρύτερη περιοχή «Δέρα»
περιελάμβανε και άλλα ιερά αφιερωμένα σε άλλους θεούς πέραν του γνωστού Αφροδισίου.
Ο ναός, χρονολογημένος στο 2ο αι. π.Χ., ίσως πριν το 121 π.Χ., έτος έναρξης της διαμάχης
Λατίων – Ολουντίων, είναι σχεδόν τετράγωνος με διαστάσεις 12Χ12 μ. Κτισμένος από ντόπιο
ιδιαίτερα σκληρό ασβεστόλιθο αποτελείται από δύο ισομεγέθεις αίθουσες -αφιερωμένες η
μία η βόρεια στην Αφροδίτη και η άλλη η νότια στον Άρη- και έναν κοινό προθάλαμο στα
ανατολικά, την παστάδα.
Στο βάθος καθεμιάς από τις δύο αίθουσες υπήρχε ένα θρανίο, πάνω στο οποίο
τοποθετούσαν οι πιστοί τις προσφορές. Τα δάπεδα και των δύο αιθουσών ήταν
πλακόστρωτα, ενώ του προθαλάμου ήταν στρωμένο με κεραμίδες επίπεδες, όμοιες με αυτές
που κάλυπταν την οροφή. Κάτω από την παστάδα αποκαλύφθηκε η εσχάρα, ένας χαμηλός
δηλαδή βωμός που ανήκε στο ἀρχαῖον Ἀφροδίσιον, στην παλαιότερη δηλαδή φάση του
ναού, αυτήν της γεωμετρικής περιόδου.
Η ανασκαφική έρευνα, που διεξήχθη στην περιοχή του από τη Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή το
1937, έφερε στο φως διάφορα ευρήματα -αφιερώματα των πιστών- αλλά και σημαντικές
επιγραφές σχετικές με την ανοικοδόμηση και τις επισκευές του από τους Λατίους, αλλά και
άλλες σχετικές με τη διαμάχη των Λατίων με τους Ολουντίους και τη διαιτησία των Κνωσίων
και την επικύρωσή της από τους Ρωμαίους. Εντοιχισμένη στο ναό βρίσκεται ακόμη μια
αναθηματική επιγραφή που αφιερωμένη στην Αφροδίτη μνημονεύει τη νίκη των Λατίων επί
των Ολουντίων όταν «κόσμοι» της πόλης ήταν από τη φυλή των Αισχέων. Η επιγραφή
χρονολογήθηκε σύμφωνα με ορισμένους μελετητές το 121-120 π.Χ. ή σύμφωνα με άλλους το
113π.Χ. ή λίγο νωρίτερα.
Μία ακόμη αναθηματική επιγραφή που χρονολογείται στο τέλος του 2ου αι. και βρέθηκε στον
πρόναο αναφέρεται στην «Κυπρογένεια», επίθετο της Αφροδίτης επιβεβαιώνοντας τη
λατρεία της στο ιερό.

# Αφροδίσιον _ Υποδομές και ανάδειξη
Ο χώρος αυτός παρά τη σημαντική θέση που κατείχε στην Ιστορία της περιοχής κατά την
αρχαία εποχή και την πρώτη συστηματική ανασκαφή της Γαλλικής αρχαιολογικής σχολής το
1937 που αποκάλυψε και διέσωσε σημαντικά του τμήματα, δεν αποτελεί σήμερα
οργανωμένο επισκέψιμο αρχαιολογικό χώρο.
Υπάρχει ανάγκη άμεσης οριοθέτησης της αρχαιολογικής ζώνης προστασίας του, δημιουργίας
προσπέλασης και νέας συστηματικής ανασκαφικής έρευνας που θα αναδείξει και θα
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προβάλλει το Αφροδίσιον ως διακριτή στάση και αναφορά στην περιήγηση του ιστορικού
περιβάλλοντος του μνημείου της Σπιναλόγκας και θα τον καταστήσει επισκέψιμο
αρχαιολογικό χώρο.
Η παρουσία του Αφροδίσιου στο «ιστορικό όριο» των περιοχών του Αγίου Νικολάου και της
Ελούντας , τον καθιστά δεύτερη διακριτή αναφορά στη φυσική και ιστορική διαδρομή της
περιοχής συνοδείας.

3.2.1.3. _Κόλπος Ελούντας _ Χερσόνησος Σπιναλόγκας [Νησί]
_[2 χιλ.]

Boschini: Η Χερσόνησος της Σπιναλόγκας, η Σπιναλόγκα και ο κλειστός κόλπος της Ελούντας.

# Γενική περιγραφή_ Το φυσικό και ανθρωπογενές απόθεμα
Η Ελούντα με τους διάσπαρτους οικισμούς που την αποτελούν απλωμένοι τριγύρω από την
προστατευμένη θαλάσσια λεκάνη, αποτελεί το ανθρωπογενές περιβάλλον που έχει άμεση
σχέση και διαθέτει οπτική εποπτεία στο χώρο της οχυρής νησίδας της Σπιναλόγκας. Με το
σύμπλεγμα των νησιών και τον κλειστό κόλπο του Κόρφου σχηματίζουν ένα μοναδικό
γεωγραφικό περιβάλλον εξαιρετικής ποιότητας που αποτελεί το θέατρο των ιστορικών
συμβάντων που είχαν πάντα στενή σχέση με το μνημείο.
Η περιήγηση στο φυσικό τοπίο εμπλουτίζεται από τα σπαράγματα μιας μεγάλης ιστορικής
διαδρομής που έχει αφετηρίες στην αρχαία εποχή και φθάνει μέχρι τη μεσοπολεμική εποχή
του 20ου αι. με τις πτήσεις της Imperial airways προς την Ινδία και την Ανατολή να ίπτανται
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πάνω από το λεπροκομείο της Σπιναλόγκας, τόπο αποκλεισμού και μαρτυρίου για τους
ασθενείς χανσενικούς εξόριστους ενός αιώνα γεμάτου γενοκτονίες, αιματηρούς παγκόσμιους
πολέμους, ολοκαυτώματα και εξορίες του «άλλου» και του διαφορετικού.
Τα ολόσωμα πυροβολεία από σκυρόδεμα (μπούνκερ) , που διασώζονται σκόρπια ακόμη στην
περιοχή από την περίοδο της ναζιστικής λαίλαπας (1941-1944), μνημειώνουν με
χαρακτηριστικό τρόπο τον παραλογισμό που οδηγεί πάντα τους ανθρώπους εναντίον των
«εχθρών» που όταν δεν υπάρχουν πρέπει να ανακαλυφθούν.
Η σύγκρουση και η βία, αποτέλεσαν τις βασικές εκφράσεις ενός αιώνα, που στην αυγή του
21ου ο ανθρώπινος Πολιτισμός οφείλει με έμπρακτο τρόπο να εναντιωθεί και να ξεπεράσει
οριστικά, προτείνοντας και προβάλλοντας το όραμα ενός Κόσμου συνεννόησης και σεβασμού
της ανθρώπινης υπόστασης, κόντρα στην κυριαρχία των ενστίκτων και της επιλεκτικής
«προσωπικής» βαρβαρότητας. Οι δημοκρατικοί θεσμοί και τα διεθνή φόρουμ αποτελούν τα
πιο σημαντικά εργαλεία.

Googlearth / H περιοχή του Καναλιού με τις αλυκές, την αλαταποθήκη «Χιόνα», τον πορθμό με τις
γέφυρες , το ψηφιδωτό της παλαιοχριστιανικής βασιλικής ,τη βυθισμένη Ολούντα και την εκκλησία της
Ανάληψης.

Στην περιοχή του Καναλιού της Ελούντας μια στενή λωρίδα γης συνδέει το εσωτερικό με τη
μεγάλη αδόμητη χερσόνησο της Σπιναλόγκας που οι κάτοικοι της περιοχής αποκαλούν
«Νησί».Η έκτασή του περιλαμβάνεται μέσα στην καθορισμένη από το ΥΠ.ΠΟ.Τ. «Α’
αρχαιολογική ζώνη απόλυτης προστασίας»

που περιγράφεται στην απόφαση

με

αριθμ.ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ24/5842/278/14-02-2000, ΦΕΚ 304Β’/10-03-2000 του Υπουργού
Πολιτισμού (καθώς και προγενέστερες παρόμοιες αποφάσεις) και αφορά ολόκληρη τη
χερσόνησο της Σπιναλόγκας.

36

Σημειώνεται πως για τη σκοπιμότητα κατασκευής έργων εκβάθυνσης και αναστήλωσης του
καναλιού είναι σύμφωνο -με ορισμένες προϋποθέσεις- και το Υπουργείο Πολιτισμού,
σύμφωνα με το έγγραφο με αριθμ. ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ24/27108/1062/30-6-86 ,του Τμήματος
Αρχαιολογικών Χώρων της Διεύθυνσης Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων.
Αποτελεί τον πυρήνα της βυθισμένης πολιτείας της αρχαίας Ολούντος, ισχυρής πόλης της
μινωικής και ελληνιστικής περιόδου, ερείπια της οποίας φαίνονται σήμερα στο βυθό της
θάλασσας τριγύρω από την περιοχή. Το γεωγραφικό πλάτος είναι 35ο 15’ Β και το
γεωγραφικό μήκος 25ο 45’ Α. Το κανάλι πιστεύεται, ότι ήταν το κέντρο τόσο της αρχαίας
ελληνικής, όσο και της ρωμαϊκής Ολούντος, της οποίας η έκταση από τα πρώιμα Μινωικά
χρόνια έως και τους ρωμαϊκούς χρόνους, εκτιμάται σύμφωνα με τους αρχαιολόγους στα 25
Km2. Κατά καιρούς σε διάφορες σποραδικές ανασκαφές, έχουν βρεθεί αξιόλογα ευρήματα
που εκτίθενται στα αρχαιολογικά μουσεία Αγίου Νικολάου και Ηρακλείου αλλά και διεθνώς.
Συστηματικές ανασκαφές στην περιοχή γύρω από το κανάλι έγιναν το 1937-38 από τη
Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή και το 1955, το 1960 και το 1972 από τους Έλληνες
αρχαιολόγους Α. Ορλάνδο, Ν. Πλάτων και Κ. Δαβάρα αντίστοιχα. Η διάνοιξη του καναλιού,
έγινε από απόσπασμα του Γαλλικού Ναυτικού το 1897 και ολοκληρώθηκε το 1898, όταν η
Γαλλία ήταν εγγυήτρια δύναμη στην επαρχία Μεραμπέλου. Κατά τη διάνοιξη του καναλιού
τότε, βρέθηκαν αρκετά αξιόλογα ευρήματα που βρίσκονται σήμερα στο μουσείο του
Λούβρου στη Γαλλία και σε αρχαιολογικές συλλογές. Στην περιοχή της αρχαίας Ολούντος
σύμφωνα με αρχαίους ιστορικούς φυλάσσονταν το ξύλινο άγαλμα (ξόανο) της κρητικής θεάς
της γονιμότητας , της Βρυτομάρτιδος που κατά το μύθο είχε φιλοτεχνήσει ο Δαίδαλος.
Πολύ κοντά στο κανάλι (100 μ. δυτικά), βρίσκονται οι ενετικές αλυκές, μια περιοχή ελώδους
υδροβιότοπου σήμερα. H λειτουργία τους χρονολογείται από την εποχή της Ενετοκρατίας, με
μεγάλη άνθιση και κατά την Tουρκοκρατία, όπως μαρτυρούν έγγραφα του τουρκικού
αρχείου Ηρακλείου. Η λειτουργία των αλυκών διακόπηκε το 1968 και σήμερα ιδιοκτησιακά
ανήκουν στο Υπουργείο Γεωργίας.
Ολόκληρη η περιοχή είναι προσιτή και εύκολα προσβάσιμη από την περιοχή της Ελούντας.
Μετά τη διώρυγα, ο λιθόστρωτος δρόμος προχωρεί βόρεια προς το νησί, παράλληλα με την
ακτογραμμή, προσπερνώντας το νότιο από τους δύο όρμους της δυτικής πλευράς της
χερσονήσου, τον ονομαζόμενο στις βενετικές πηγές «Christo», με πανοραμική θέα προς τις
δυτικές ακτές του λιμανιού και τους οικισμούς της Ελούντας. Στη συνέχεια γίνεται ανηφορικό
μονοπάτι, πριν φτάσει και πάλι στη στάθμη της θάλασσας, στον αμμώδη μυχό του εξαιρετικά
γραφικού όρμου «Μέσα Βάθυ», άλλοτε διαμετακομιστικό σταθμό των υδροπλάνων της
Βρετανικής αεροπορικής εταιρίας IMPERIAL AIRWAYS, στα ταξίδια της προς Αφρική ,Μ.
Ανατολή και Ινδία.
Στην ίδια περιοχή και σε απόσταση περίπου 150 μ. ΒΑ του καναλιού, βρίσκεται ψηφιδωτό
δάπεδο Παλαιοχριστιανικής Βασιλικής του 5ου μ.Χ. αιώνα,, που ανέσκαψε ο καθηγητής
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Αναστάσιος Ορλάνδος προσπαθώντας να ανακαλύψει τα ίχνη της αρχαίας πόλης κάτω από
τα ρηχά νερά, στο μυχό του όρμου του Πόρου. Ακριβώς ανατολικά και σε απόσταση 100 μ.
βρίσκεται το κατάλευκο με φόντο τους φαιούς βράχους ξωκλήσι της Αναλήψεως του Σωτήρα,
όπως την εποχή που ο Bassilicata και ο Boschini το σημείωναν στους χάρτες τους (17ος αι.).
Λίγο μετά τη διώρυγα, ο χωματόδρομος διχάζεται προς τα ανατολικά μέσω της περιοχής
«Διανισκάρι» και περνώντας από τις παρυφές του υψώματος «Λούτρα» (+ 138 μ.), φτάνει
στο λιμάνι της Κολοκύθας. Το λιμάνι - κόλπος είναι ιδιαίτερης φυσικής ομορφιάς και
πολυσύχναστο κατά τους θερινούς μήνες από τουριστικά σκάφη με κολυμβητές. Ο κόλπος
κλείνεται και προστατεύεται ανατολικά από τη βραχονησίδα Κολοκύθα ή Γλαρονήσι (a guisa
di gamba, όπως ευφάνταστα την περιγράφουν τα βενετικά χειρόγραφα), με κατακόρυφες
βραχώδεις ακτές προς Β. και χαμηλή, σχεδόν στη στάθμη της θάλασσας, προς Ν. Στο Ν.Δ.
μυχό του λιμανιού σώζονται περιφραγμένα με τη φροντίδα της αρμόδιας αρχαιολογικής
υπηρεσίας, τα ερείπια μιας ακόμη παλαιοχριστιανικής Βασιλικής με τοιχοποιίες
κατασκευασμένες από σκούρο, σκληρό ασβεστόλιθο της περιοχής και διάσπαρτα λευκά
μαρμάρινα αρχιτεκτονικά μέλη.

Mαρμάρινα μέλη παλαιοχριστιανικής βασιλικής και μπουρούνια του Αγίου Φωκά στη χερσόνησο της Σπιναλόγκας

Στο Β. άκρο του λιμανιού, πάνω στο χαμηλό βραχώδες δίδυμο ακρωτήριο που οι ντόπιοι
αποκαλούν «μπουρούνια του Αγ. Φωκά», αλλά και στις ανατολικές υπώρειες του υψώματος
«Λούτρα» σώζονται οι πρόσφατα αναστηλωμένοι με τη φροντίδα της 13 ης Εφορείας
Βυζαντινών & Μεταβυζαντινών Μνημείων Κρήτης, ναοί των Αγ. Φωκά και Λουκά
αντιστοίχως, γνωστοί από χαρτογραφικές πηγές του 17ου αι.
H περιοχή της αρχαίας Ολούντος γύρω από το κανάλι, όπως και της Σπιναλόγκας, είναι
κηρυγμένοι τόποι ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους σύμφωνα με την απόφαση 13/20-6-1970 του
Κ.Α.Σ, και την υπουργική απόφαση υπ΄ αριθ. 9397/12-9-1970/ ΦΕΚ 666/23-9-1970.Από το
1929 έως και το 1940, η λιμνοθάλασσα (Κόλπος ή Κόρφος), ήταν διαμετακομιστικός σταθμός
ανεφοδιασμού καυσίμων της Βρετανικής αεροπορικής εταιρείας IMPERIAL AIRWAYS, που
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εκτελούσε με μικρά ελικοφόρα υδροπλάνα, τη μοναδική τότε αεροπορική γραμμή Ευρώπης –
Αφρικής – Μ. Ανατολής – Ινδιών.

3.2.1.4 _Ανάδειξη Καναλιού/ Βελτίωση προσβασιμότητας

Φωτο: F.Boissonas,1911

Κινητή πεζογέφυρα Καναλιού , Φωτο: F.Boissonas,1911
H εμβληματική ανοιγόμενη κινητή πεζογέφυρα που τεκμηρίωσε φωτογραφικά στις αρχές του
20ου αιώνα ο σπουδαίος ελβετός φωτογράφος Fred Boissonas στη διάρκεια των επισκέψεών
του στην Κρήτη [1911, 1918], δείχνει με χαρακτηριστικό τρόπο τη μοναδική ισορροπία που
υπήρχε ανάμεσα στο ανέγγιχτο τοπίο της περιοχής του κόλπου της Ελούντας και των
ανθρωπογενών παρεμβάσεων που ήταν αποτέλεσμα μιας οικονομίας του χώρου και των
αναγκών των ανθρώπων. Η φυσική γεωγραφία της ευρύτερης περιοχής δεν έχει αλλάξει. Έχει
όμως διαφοροποιηθεί αισθητά η σχέση των ανθρώπων μέσω της τοπικής χωροταξικής
εξέλιξης με την παραγωγική δομή εκείνης της απώτερης περιόδου που οι χρήσεις ήταν ήπιες
και η απασχόληση είχε αποκλειστικά σχεδόν πρωτογενή χαρακτήρα. Ο όψιμος 20ος αιώνας
εκτός από την εγκατάσταση πλήθους υποδομών και το μετασχηματισμό της απασχόλησης,
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έφερε νέα υλικά με κυρίαρχο το σκυρόδεμα, που καθόρισαν με ένα δικό τους τρόπο την
εικόνα και τη σημερινή του φυσιογνωμία.
Η θεσμική προστασία της Κολοκύθας και της αρχαιολογικής ζώνης των αλυκών, κατάφερε να
περιορίσει αισθητά τις αλλοιώσεις που έχει υποστεί σε μεγάλη έκταση η ευρύτερη περιοχή
του Σχίσματος και να διασώσει στην περιοχή του καναλιού και της σημερινής γέφυρας
οχημάτων που έχει κατασκευαστεί σχετικά πρόσφατα (1950), ένα σημαντικό μέρος της
ιστορικής γεωγραφίας που περιλαμβάνει και την έκταση των παλιών αλεστικών ανεμομύλων
και αποτελεί σημείο εξαιρετικής εποπτείας του τοπίου του κόλπου και των σχηματισμών των
λόφων της περιοχής.
Η πληθώρα των μνημείων που υπάρχουν στον ευρύτερο χώρο και η μοναδική ποιότητα που
διαθέτει το τοπίο, μέσω των διαρκών εναλλαγών της σχέσης της ξηράς με τη θαλάσσια
επάκτια φυσική γεωγραφία, συνθέτουν μια ενδιαφέρουσα διαδρομή εμπειριών και
ξενάγησης σε ένα μοναδικό περιβάλλον που αξίζει να προστατευτεί και να αναδειχτεί
περισσότερο και να ενταχθεί στη συνολικότερη αφήγηση της περιοχής της Ελούντας και της
Σπιναλόγκας. Η ίδια η οχυρή νησίδα της Σπιναλόγκας , διακρίνεται ως σηματωρός σε αρκετή
απόσταση από το σημείο αυτό εμπλουτίζοντας με την παρουσία της το οπτικό βάθος μιας
μακρινής εποπτείας και αποτελώντας μια εξαιρετική εικόνα μνημειωμένη στο χρόνο και στην
ιστορική τοπιογραφική και εικαστική εμπειρία του Κόλπου.

# Παρέμβαση αποκατάστασης γεφυρών
Θεωρείται επιβεβλημένη η αποκατάσταση της ιστορικής σύνδεσης του καναλιού, με την
αναδημιουργία της παλιάς ανοιγόμενης κινητής πεζογέφυρας που θα προσδώσει στην
περιοχή τα χαρακτηριστικά μιας ήπιας και αειφορικής διαχείρισης συμβατής με την κλίμακα
και τις εντάσεις που διαθέτει το φυσικό και το ιστορικό περιβάλλον. Παράλληλα χρειάζεται
ειδική μελέτη πλήρους ανακατασκευής της υφιστάμενης σήμερα γέφυρας τροχοφόρων από
σκυρόδεμα, που παρουσιάζει εμφανείς φθορές και δεν διαθέτει καταφανώς την ειδική
επεξεργασία που απαιτεί η ένταξη μέσα στο ευαίσθητο περιβάλλον που τη φιλοξενεί.

3.2.1.5._Παλαιοχριστιανική Βασιλική Πόρου
_ «Παλίμψηστο» ψηφιδωτό
_ 2 χλμ.
ΧΡΟΝΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ / 5ος αι. μ.Χ.
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΠΙΝΑΛΟΓΚΑ / 2000 μ.
ΕΠΟΠΤΕΙΑ / Υ.Π.ΠΟ.Τ.
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Το ψηφιδωτό της Παλαιοχριστιανικής Βασιλικής [αποτύπωση]

To ψηφιδωτό δάπεδο της Παλαιοχριστιανικής βασιλικής του Πόρου στην περιοχή του
καναλιού της Ελούντας , μνημείο μιας σχετικά πρώιμης περιόδου της αρχιτεκτονικής της νέας
θρησκείας του Χριστιανισμού, αντιπροσωπεύει μια σημαντική παράσταση ικανού
γεωμετρικά μεγέθους που εξακολουθεί να διατηρεί μέχρι σήμερα ενσωματωμένα όλα τα
χαρακτηριστικά της πρωταρχικής καλλιτεχνικής της προσέγγισης αλλά και όλες τις αλλαγές
και τις τροποποιήσεις που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας της σε κοντινούς
χρόνους από διαφορετικούς τεχνίτες .
Η συνθετική οργάνωση της παράστασης προκύπτει από την παράθεση ανισοκατανεμημένων
γεωμετρικών υποδιαιρέσεων που χρησιμοποιούν πολύτροπα στοιχεία και τμήματα αυστηρού
τετραγωνικού κανάβου που συμπλέκονται με κυκλικές ανεικονικές χαράξεις και
περιορισμένο αλλά υπαρκτό αριθμό εικονικών θεμάτων που έχουν σχέση με σχολαστικά
επεξεργασμένες αποδόσεις φυτικού διακόσμου και μορφών της θαλάσσιας ζωής (κυρίως
ιχθύων και δελφινιών).
Η γενική σχηματοποίηση εμφανίζει μια πρωτόλεια χάραξη που δεν φαίνεται να υπακούει σε
συγκεκριμένες συνθετικές αφετηρίες ή δεσμεύσεις μεγεθών και αποκαλύπτει την
παραθετική επινοητικότητα διαφορετικών –το πιθανότερο- δημιουργών που με λιγότερη ή
περισσότερη σχεδιαστική επάρκεια κατάφεραν να αποδώσουν μια παλίμψηστη ψηφιδωτή
παράσταση που εμφανίζεται σήμερα ως ενιαίο σύνολο και συναιρεί σε μια εικόνα πολλαπλές
συμβολικές και νοηματικές διατυπώσεις με σαφή «λειτουργικό» χαρακτήρα στην κλιμάκωση
της αρχιτεκτονικής και της δογματικής ερμηνείας ενός πρωτοχριστιανικού εκκλησιαστικού
χώρου.
Η πρώιμη αναζήτηση των σημασιολογικών και καλλιτεχνικών προτύπων του αναδυόμενου
πρωτοχριστιανικού ιδιώματος αποτυπώνεται εδώ με εξαιρετικό τρόπο και μαρτυρεί με
εμφανή τρόπο την ευανάγνωστη σχέση του και τις πολύπλοκες και ουσιώδεις συνάψεις του
με τις προγενέστερες υστεροελληνιστικές εκφραστικές προτιμήσεις κατά τη φάση της
οριστικής μετάβασης σε μια χριστιανική εικονογραφία με τη χρήση νέων λατρευτικών και
θρησκευτικών σημαινομένων.
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Οι ανεικονικές γεωμετρικές γραμμικές προτιμήσεις, συμπλέκονται κατ΄οικονομία με
αναφορές και συμβολιστικές συναιρέσεις με μοτίβα και βιομορφικές αποδόσεις που
κατέχουν πρωτεύουσα θέση στις εμβληματικές επιλογές και την εικονογραφία της
χριστιανικής ομολογίας. Η ανάμειξη διαφορετικών και προερχόμενων από πολυεπίπεδες
επιρροές συνθετικών αφηγηματικών δεδομένων, μαρτυρεί την ενεργή προσπάθεια των
πρώιμων Χριστιανών καλλιτεχνών να κατακτήσουν ένα εκφραστικό ιδίωμα και να
ισορροπήσουν τη μορφή με το περιεχόμενο των δογματικών προσανατολισμών της νέας
θρησκείας, κατακτώντας μια καλλιτεχνική γλώσσα επάξια των πολλαπλών σημαινόντων και
των σημαινομένων της εκκλησίας του Θεανθρώπου.

# Παρέμβαση προστασίας
Η άμεση αντιμετώπιση της έκθεσης ενός σημαντικού μνημείου στις δυσμενείς καιρικές
συνθήκες και η απόλυτη ανάγκη συντήρησης και περιορισμού των υφιστάμενων φθορών,
απαιτούν την κατασκευή ενός κατάλληλου στεγάστρου, που θα προκύψει

μετά από

σχολαστικό και προσεκτικό σχεδιασμό. Το ψηφιδωτό της Παλαιοχριστανικής Βασιλικής του
Πόρου θα πρέπει να είναι λόγω της μοναδικότητας και της υψηλής ιστορικής και αισθητικής
του αξίας, μια από τις πιο λαμπερές ψηφίδες στο «παλίμψηστο» των παρεμβάσεων στην
περιοχή συνοδείας της Σπιναλόγκας.

3.2.1.6_Αλυκές Ελούντας _ Επαναλειτουργία

Φωτο. : Ο χώρος των αλυκών Ελούντας σήμερα.

Το αλάτι ήταν ένα από τα βασικά προϊόντα της περιοχής της Ελούντας από τα χρόνια της
Βενετοκρατίας. Οι αλυκές ήταν από τις πιο πλουτοπαραγωγικές πηγές για την τοπική
οικονομία. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον για την επαναλειτουργία των
παραδοσιακών αλυκών στο πλαίσιο μιας προσέγγισης που σέβεται το περιβάλλον και
αναδεικνύει τις τοπικές αξίες με σύγχρονο τρόπο .Η αναγκαιότητα αυτού του εγχειρήματος,
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φαίνεται από το γεγονός ότι σήμερα σε όλες τις ακτές της Ευρώπης και της Μεσογείου, από
τη Βρετάνη στη γαλλική ακτή του Ατλαντικού ως τη Μαύρη Θάλασσα, όπως και σε πολλά
νησιά, κάποιες περιοχές παράγουν ακόμη αλάτι με τον ίδιο τρόπο ή με ελάχιστες
διαφοροποιήσεις από ότι συνέβαινε πριν από 1000 χρόνια. Οι αλυκές αυτές αποτελούν
πολιτιστική κληρονομιά του Κόσμου μας. Εκτός από αυτό βέβαια αποτελούν και σημαντικούς
υγροτόπους για εκείνα που φωλιάζουν αλλά και για τα μεταναστευτικά πουλιά, παίζοντας
παράλληλα σημαντικό ρόλο στην τοπική οικονομία.
Οι παραδοσιακές

αλυκές

είναι πολύτιμες

για παιδαγωγικούς, τουριστικούς και

επιστημονικούς σκοπούς. Το αλάτι τους είναι υψηλής ποιότητας και προσφέρουν
παραγωγική απασχόληση σε ικανό αριθμό ανθρώπων. Σήμερα οι περισσότερες απειλούνται
από εγκατάλειψη ή αλλαγή χρήσης (πχ. υδατοκαλλιέργειες). Η διατήρηση και η ανάδειξη
τέτοιων αλυκών αποτέλεσε βασικό στόχο του ευρωπαϊκού προγράμματος ALAS (all about
salt) παλαιότερα.

# Παρέμβαση επαναλειτουργίας αλυκών
Η οργάνωση του εγχειρήματος και η λειτουργία

τουλάχιστον ενός από τα υπάρχοντα

διαμερίσματα εξάτμισης θαλασσινού νερού και συλλογής αλατιού («τηγανιού») θα
αποτελέσει πρόκριμα διάσωσης και ανάδειξής τους, θα δώσει τη δυνατότητα παραγωγικής
τους αξιοποίησης και παράλληλα θα ενταχθεί στη συνολική ξενάγηση και γνωριμία με
χαμένες παραδοσιακές δραστηριότητες της περιοχής που επανασυνδέουν την τοπική
πραγματικότητα με τις αφετηρίες της ιστορικής εμπειρίας που τοποθετούνται στην ενετική
εποχή, την περίοδο δημιουργίας της οχυρής νησίδας της Σπιναλόγκας.

3.2.1.7._Μουσείο αλατιού-ακονιού _Κτίσμα αλαταποθήκης «Χιόνα»
Η σκοπιμότητα δημιουργίας ενός μουσείου αλατιού-ακονιού κρίνεται ουσιαστική καθώς
αναφέρεται σε δυο ιστορικές παραδοσιακές και εξαγωγικές παραγωγικές δραστηριότητες
ιδιαίτερης σημασίας για την Ελούντα. Η λειτουργία ενός μουσείου αλατιού – ακονιού, θα
στεγάσει την ιστορική αφήγηση, στον ίδιο ακριβώς χώρο που αναπτύχθηκε η απασχόληση
που αποτελούσε παλιότερα την οικονομική βάση της περιοχής. Οι παρακείμενες αλυκές της
Ελούντας, ξεκίνησαν να λειτουργούν κατά την ενετική περίοδο, συνέχισαν να λειτουργούν επί
τουρκοκρατίας και έκλεισαν στις αρχές της δεκαετίας του 1970, όταν καταργήθηκε το κρατικό
μονοπώλιο αλατιού. Υπάρχουν πλούσια ιστορικά στοιχεία στα Κρατικά Αρχεία της Βενετίας,
στη Μαρκιανή Βιβλιοθήκη και στα έγγραφα του Τουρκικού Αρχείου Ηρακλείου, τα οποία
αναφέρονται με εκπληκτικές λεπτομέρειες στις δραστηριότητες των αλυκών της Ελούντας και
θα αποτελέσουν μοναδικό υλικό παρουσίασης του μουσείου.
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Το μουσείο θα καταστεί αληθινό κέντρο συλλογής, τεκμηρίωσης, έκθεσης και προβολής
οποιουδήποτε ιστορικού στοιχείου, αντικειμένου ή υλικού σχετικού με την παρουσία και τη
λειτουργία των αλυκών της Ελούντας. Παράλληλα θα αποτελέσει χώρο «αναβίωσης» και
προβολής μιας παραδοσιακής ενασχόλησης του τοπικού πληθυσμού και ένταξής του μέσα σε
ένα πλέγμα πολιτιστικής περιήγησης που Θα συμβάλει καθοριστικά στην ανάδειξη των
στοιχείων ταυτότητας του Τόπου.

Η παλιά αλαταποθήκη «Χιόνα», και στο βάθος η Σπιναλόγκα.

Το κτίσμα «Χιόνα» , παλαιά λιθόκτιστη ισόγεια αίθουσα με μονόχωρη ορθογωνική κάτοψη,
χωροθετείται σε περιοχή χαρακτηρισμένη ως «Α’ αρχαιολογική ζώνη προστασίας» από το
ΥΠ.ΠΟ.Τ. αλλά και ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους, με ένα ευρύτερο σύνολο στοιχείων γύρω
που επαυξάνουν τη σπουδαιότητα και τη μοναδικότητα της. Η νέα χρήση του Θα αποτελέσει
ενδιαφέρουσα πρόταση σε μια περιοχή που σφύζει από τουρισμό υψηλής ποιότητας και θα
προσθέσει ένα ισχυρό στοιχείο ποιοτικής αναβάθμισης και εμπλουτισμού των επισκέψιμων
χώρων της περιοχής συνοδείας.
Ως εξειδικευμένο μουσείο αλατιού – ακονιού παρουσιάζει στοιχεία πρωτοτυπίας, λόγω
έλλειψης αντίστοιχων χώρων στην Κρήτη (όπως στον Πολιχνίτο της Λέσβου) και μπορεί να
αποτελέσει πρότυπο για την ίδρυση και λειτουργία υποδομών αυτού του χαρακτήρα.
Διαθέτει υψηλή συμπληρωματικότητα στο ολοκληρωμένο σχέδιο αναστηλωτικών έργων που
εξελίσσεται στο φρουριακό σύνολο της Σπιναλόγκας από το 1997 και στα έργα ανάδειξης του
παραδοσιακού οικισμού της Επάνω Ελούντας μέσα από την ένταξή του στο πρόγραμμα
Habitat Agenda για βιώσιμους οικισμούς. Το λιθόκτιστο κτίριο της Χιόνας έχει ήδη
χαρακτηριστεί αρχαιολογικό και διατηρητέο (υπάγεται στις διατάξεις του σχετικού νόμου
καθώς έχει τεθεί σε καθεστώς προστασίας) καθώς διαθέτει ξεχωριστή αρχιτεκτονική και
ιστορική αξία.
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Υπάρχει εγκεκριμένη μελέτη πλήρους αποκατάστασης και επανάχρησής του για τη στέγαση
του μουσείου που προαναφέρθηκε. Η ολοκλήρωσή του θα εμπλουτίσει ουσιαστικά το δίκτυο
των κτιρίων υποδομής της περιοχής συνοδείας της Σπιναλόγκας.

3.2.1.8_Εκκλησία της Ανάληψης
Στην ανατολική πλευρά της σημερινής διώρυγας, σε απόσταση 95 μ. νότια από τη γνωστή
ανασκαμμένη παλαιοχριστιανική Βασιλική του 2ου μισού του 5ου αι. με τα διακοσμημένα
ψηφιδωτά δάπεδα και νοτιοανατολικά από τον ισθμό, βρίσκεται ναός αφιερωμένος στην
Ανάληψη. Είναι πολύ κοντά στη θάλασσα, σε περιτοιχισμένο περίβολο, μέσα στον οποίο
εντοπίζονται τα ίχνη των θεμελίων κάποιων κτισμάτων, καθώς και άνοιγμα δίπλα στη Β.ΒΔ.
όψη, το οποίο μπορεί να ανήκει σε ένα πηγάδι ή μία δεξαμενή. Τα έτη 1607, 1618, 1625 και
1651 ο ναός αποτυπώνεται σε βενετσιάνικους χάρτες και σχέδια.

Η εκκλησία της Ανάληψης και η βυθισμένη Ολούντα

Ο ιδιαίτερα επιμήκης μονόκλιτος ναός, είναι αποτέλεσμα πολλών οικοδομικών φάσεων, κατά
τις οποίες έχουν προστεθεί ή επισκευαστεί διάφορα τμήματα, όπως φάνηκε μετά την
καθαίρεση των επιχρισμάτων του. Ο ναός είναι διαστάσεων 10,80 μ. Χ 4,12 μ. και επιφάνειας
46,75 τμ. Από τις δύο επιμήκεις πλευρές του είναι ορατός ο διαχωριστικός αρμός των δύο
επιμέρους τμημάτων του που έγιναν σε διαφορετικές χρονικές περιόδους. Ο αρχικός ναός,
πυρήνας του μνημείου, ήταν διαστάσεων 5,80 μ. Χ 4,12 μ. και επιφανείας 26,30 τμ. Σε
μεταγενέστερη περίοδο από τη Ν. ΝΔ. πλευρά του προστέθηκε τμήμα 5,00 μ. Χ 4,12 μ. ήτοι
επιφανείας 20,45 τμ.
Η είσοδος στο ναό γίνεται από τη Ν. ΝΑ. όψη με θύρα ανοίγματος 1,09 μ. Χ 1,97 μ. που
σχηματίζουν λαξευμένες ασβεστολιθικές πέτρες (πελέκια) διατομής 20X27,50 cm2 και
24Χ27,5 cm2 (ανώφλι). Επάνω από το θύρωμα φέρει σε εσοχή της τοιχοποιίας ημικυκλικό
ανακουφιστικό τόξο πλάτους 1,10 μ. και ύψους 0,62 μ.Στην ίδια Ν.ΝΑ. όψη, και στον αρχικό
πυρήνα του ναού, υπάρχει παράθυρο διαστάσεων 0,71 μ. Χ 0,93 μ. σχηματιζόμενο από
επίσης λαξευμένες πέτρες διατομής 17Χ18,50 cm2.Η Δ.ΝΔ. όψη του κορυφώνεται σε
τραπεζοειδή μορφή με μέγιστο ύψος στο +4,84 μ. και ελάχιστο στις άκρες στο + 4,12 μ. από
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το σημερινό δάπεδο του ναού. Επίσης στην ανώτερη πλευρά και στο μέσο της όψης υπάρχει
μικρός στρογγυλός φεγγίτης που σχηματίζεται σε σκαλιστή ενιαία τετράγωνη ψαμμιτική
πέτρα όψης 35Χ35 cm2.Στη Β.ΒΔ. όψη, και στον αρχικό πυρήνα του ναού, υπάρχει όμοιο
παράθυρο με εκείνο της Ν.ΝΑ. όψης, διαστάσεων 0,70 μ.Χ0,93 μ. κατασκευασμένο από
λαξευτό ασβεστόλιθο (πελέκια) διατομών 15Χ17 cm2 και 19Χ17 cm2.
Από την αρχιτεκτονική μορφολογία της στέγης του ναού μπορεί να διαπιστωθεί ότι ανήκει σε
παραλλαγή του σταυρεπίστεγου αρχιτεκτονικού τύπου ναών (κατηγορίας Α) που
εμφανίστηκαν στο δεύτερο μισό του 13ου αιώνα και που επιχωριάζει στην κυρίως Ελλάδα.
Και τούτο γιατί η κατά μήκος καμάρα του (εσωτερικά στο +4,04 μ.), διακόπτεται από μια
δεύτερη υψηλότερα τοποθετούμενη (εσωτερικά στο + 4,25 μ.)έτσι ώστε να σχηματίζεται το
σχήμα του σταυρού.Οι ημικυκλικοί θόλοι που καλύπτουν το μνημείο διαμορφώνουν
εξωτερικά δύο διαφορετικά επίπεδα στέγασης που σε εγκάρσια τομή προσεγγίζουν
υπερβολικό ημικίλυνδρο. Στο αρχικό τμήμα του ναού και σε ύψος +3,74 από το δάπεδο
κορυφώνονται δύο εγκάρσια ημικυκλικά λίθινα τόξα πλάτους στη βάση τους 1,85 μ. (στο +
2,44 μ.) τα οποία προεξέχουν κάτωθεν της ημικυλινδρικής οροφής στα σημεία αυτά, περί τα
μισό μέτρο (από 0,52 έως 0,54 cm). Τα δύο αυτά τόξα απέχουν μεταξύ τους 1,85 μ. Ανάμεσα
στα δύο εγκάρσια αυτά τόξα, κάθετα προς τούτα και εν επαφή με τους πλαϊνούς εσωτερικούς
τοίχους υπάρχουν σε προεξοχή από την κύρια τοιχοποιία δύο επίσης ημιελλειπτικά τόξα
(σφενδόνια) που συγκρατούν μεταξύ τους τα πρώτα.
Εσωτερικά και εν επαφή με τους πλαϊνούς τοίχους του αρχικού τμήματος, είναι
κατασκευασμένοι τέσσερεις πεσσοί (δύο σε κάθε τοίχο) διαστάσεων περίπου 40Χ40 έκαστος,
οι οποίοι απέχουν μεταξύ τους 1,35 μ. και ανυψώνονται ενούμενοι μεταξύ τους
σχηματίζοντας τόξο με κορυφή στο + 2,13 μ. Παρατηρείται ότι τα δύο εγκάρσια ημικυκλικά
λίθινα τόξα που περιγράφηκαν προηγουμένως, (βλ. κάτοψη και κατά μήκος τομή Α-Α), δεν
είναι ακριβώς πάνω από τους πεσσούς, γεγονός που ενισχύει τη βεβαιότητα ότι ο ναός έχει
υποστεί κατά περιόδους διάφορες προσθήκες και επεμβάσεις.Το δίλοβο αγιοθύριδο στην
κόγχη του ιερού είναι κατασκευασμένο από μονολιθική ψαμμιτική πλάκα διαστάσεων
0,34Χ0,44.
Μετά την καθαίρεση των εξωτερικών και εσωτερικών επιχρισμάτων αποκαλύφθηκαν οι
δομικοί λίθοι των τοιχοποιιών και του θόλου. Οι δομικοί λίθοι τόσο στον αρχικό όσο και στο
τμήμα της προσθήκης αποτελούνται από ακανόνιστες αλλά και λαξευμένες πέτρες από
ασβεστόλιθο όσο και από ψαμμίτη στην πλειονότητα. Κατά της εργασίες δοκιμαστικών
τομών, περί τα 12 cm αποκαλύφθηκε παλαιότερο δάπεδο από φυσικές πλάκες. Η στατική
εικόνα του ναού δεν παρουσιάζει προβλήματα, δεδομένου, ότι τόσο πριν την καθαίρεση των
κονιαμάτων όσο και μετά, δεν έχουν εντοπιστεί ρωγμές στα φέροντα στοιχεία (τοίχοι,
καμάρες, θόλος, τεταρτοσφαίριο, ιερό κ.λ.π). Επίσης δεν παρατηρήθηκαν σημάδια από
καθιζήσεις ή άλλης μορφής αστοχίες.
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# Παρέμβαση αποκατάστασης
Στην εκκλησία βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη πρόγραμμα εργασιών αποκατάστασης από την
αρμόδια 13η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων και έχουν εκπονηθεί οι απαιτούμενες πρώτες
μελέτες για τη συνέχιση του έργου.
Η πλήρης αποκατάσταση και η ανάδειξή του θα αποτελέσει ουσιαστική συμβολή στην
ενίσχυση του δικτύου των μνημείων της βενετικής περιόδου στην Ελούντα. Η περιοχή
Συνοδείας της Σπιναλόγκας με την ολοκλήρωση αυτής της παρέμβασης ενισχύει ακόμη
περισσότερο τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ως πεδίου δραστηριότητας μιας σημαντικής
ιστορικής περιόδου και παράλληλα προσφέρει με πολυεπίπεδο τρόπο μια περιήγηση
εμπλουτισμένη με ποικίλες εκφράσεις και υλικά τεκμήρια του επιπέδου ζωής και της
καθημερινότητας που την καθόρισε.

3.2.1.9_Βυθισμένη πόλη της Ολούντος
Τα σπαράγματα της βυθισμένης πόλης της Ολούντος , όταν η «ρήχη» δηλαδή η απομείωση
της στάθμης της θάλασσας του καναλιού το επιτρέπει (έτσι την αποκαλούν οι ντόπιοι),
αναδύονται στην επιφάνεια κάτω από τις ακτίνες του ήλιου και διεκδικούν έστω και
προσωρινά τη θέση τους στο θέατρο του φυσικού τοπίου που τα υποδέχτηκε την αρχαία
εποχή.
Οι πέτρινοι βυθισμένοι τοίχοι με τις εμφανείς καμπυλόσχημες χαράξεις, σπαράγματα ίσως
μιας αρχαίας λιμενικής εγκατάστασης, φανερώνονται και μετατρέπονται σε μικρά εφήμερα
βατά μονοπάτια που μπορεί να διασχίσει ο επισκέπτης ενός σιωπηλού αρχαιολογικού χώρου
που είναι πια ύφαλος, καλυμμένος τις περισσότερες μέρες του χρόνου από την επικράτεια
του νερού.

Η βυθισμένη Ολούντα

Το πλέγμα αυτό των αρχαίων διασταυρούμενων λιθοδομών με την εντυπωσιακή ακόμη
συνάφεια μεταξύ τους βρίσκεται σε μικρή απόσταση από την είσοδο της αυλής της παλιάς
εκκλησίας της Ανάληψης. Σε μια περιορισμένη γεωγραφικά έκταση ,που αναπτύσσεται σε
μήκος 400 μ. η περιοχή του Καναλιού εξακολουθεί να αποκαλύπτει με μοναδικό τρόπο την
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ιστορική και αρχαιολογική στρωματογραφία μιας αδιάλειπτης, πυκνής ανθρωπογενούς
αφήγησης. Το παλίμψηστο της περιοχής αποκαλύπτεται σε όλο το χρονικό του βάθος,
συμπαραθέτοντας αρχαία, βυζαντινά , ενετικά και νεότερα κατάλοιπα και παρουσιάζοντας
μια σπάνια και εκτεταμένη ευρύτητα.

# Παρέμβαση σήμανσης και ανάδειξης
Η σήμανση και η τεκμηρίωση in situ της βυθισμένης Ολούντος, θα αποτελέσει πρώτο
ουσιαστικό βήμα για την ανάδειξη και τη γνωριμία με το χώρο. Η συστηματική
έρευνα και η βελτίωση της επισκεψιμότητάς του είναι ζητήματα που έχουν άμεση
σχέση και με την εξελισσόμενη αποκατάσταση της εκκλησίας της Ανάληψης.

3.2.1.10. Παραλία Κολοκύθας
_ Αρχαιότητες [ΚΔ΄Ε.Π.Κ.Α.]
_ Φυσιολατρικές περιοχές
_ Παρατηρητήρια
_ Μετόχια

# Παρέμβαση _Οργάνωση δυο πεζοπορικών διαδρομών
H ανατολική πλευρά της χερσονήσου της Σπιναλόγκας , με το φυσικό περιβάλλον και
τις ανθρωπογενείς αποθέσεις που περιλαμβάνει, αποτελεί μια από τις δυο μεγάλες
διαδρομές τοπικού χαρακτήρα που μπορεί να ακολουθήσει ο επισκέπτης του
καναλιού της Ελούντας. Η βελτίωση της δυνατότητας κίνησης πεζών και η επαρκής
σήμανση θα συμβάλουν στην περαιτέρω προστασία της και την οργάνωση των
χρήσεων στην περιοχή και θα αναδείξουν τις ποιότητες μιας ανέγγιχτης
τοπιογραφικής ενότητας που έχοντας ως κέντρο της την παραλία της Κολοκύθας,
παρέχει ένα ευρύ οπτικό πεδίο στον κόλπο του Μεραμπέλλου και το χαρακτηριστικό
γλαρονήσι. Η απόλυτη ένταξη της χερσονήσου σε καθεστώς αδόμητης περιοχής με
σχετική απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού, διαφύλαξε την ποιότητα του φυσικού
περιβάλλοντος και συνέβαλε καθοριστικά στην προστασία των διάσπαρτων
αρχαιολογικών χώρων.
Η δυτική πλευρά της χερσονήσου της Σπιναλόγκας, αποτελεί το χώρο ανάπτυξης της
δεύτερης μεγάλης διαδρομής πεζοπορίας. Η διαρκής θέα στον κλειστό κόλπο του
Κόρφου και στον ορίζοντα της χαμηλής κορυφογραμμής των βουνών που οριοθετούν
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το γεωγραφικό χώρο που αναπτύχθηκαν οι οικισμοί της Ελούντας, την καθιστά
εξαιρετικά ενδιαφέρουσα.
Η εποπτεία της θαλάσσιας λεκάνης που υπήρξε το ιστορικό λίκνο της δημιουργίας της
Σπιναλόγκας, ολοκληρώνεται με τη φυσική προσέγγιση της νότιας πλευράς της
οχυρής νησίδας, που απέχει ελάχιστη απόσταση καθώς διαχωρίζεται από ένα μικρό
πορθμό που ενώνει την κλειστή εσωτερική θάλασσα με το ανοικτό πέλαγος στην
περιοχή του ακρωτηρίου του Αγίου Ιωάννη.
Η δυτική πλευρά της χερσονήσου, αθέατη σε κρίσιμες ιστορικές περιόδους από την
πλευρά της ανοικτής θάλασσας, ήταν ο χώρος που επέτρεψε να αναπτυχθούν
παραγωγικές δραστηριότητες του τοπικού πληθυσμού της περιοχής και ιδιαίτερα
όσες είχαν σχέση με καλλιέργειες και κτηνοτροφία. Οι εγκαταστάσεις [μετόχια] που
διασώζονται μέχρι σήμερα, αποτελούν μαρτυρίες του λαϊκού πολιτισμού που αξίζει
να συντηρηθούν και να αποτελέσουν υλικό περιήγησης στις πρωτογενείς εκφράσεις
μιας απώτερης παραγωγικής συνθήκης του τόπου που σήμερα βρίσκεται σε σαφή
υποχώρηση.

3.2.1.11._Εκκλησίες Αγίου Λουκά και Αγίου Φωκά

Φωτο.: Εκκλησίες Αγίου Λουκά και Αγίου Φωκά.

H παρουσία στη χερσόνησο της Σπιναλόγκας των δυο μικρών εκκλησιών του Αγίου
Λουκά και του Αγίου Φωκά που αποκαταστάθηκαν πρόσφατα και εξακολουθούν να
έχουν λειτουργικό χαρακτήρα για την τοπική ορθόδοξη κοινότητα, αποτελεί
σημαντικό παράγοντα για την προστασία και τη διαρκή αναβάθμιση του ευαίσθητου
περιβάλλοντος της περιοχής. Παράλληλα παρέχει τη δυνατότητα της ενεργού
παρουσίας των κατοίκων της Ελούντας που με τον τρόπο αυτό εξακολουθούν να
συντηρούν τους δεσμούς τους με μια γεωγραφική ενότητα που ιστορικά φιλοξένησε
πολλές από τις δραστηριότητες της τοπικής κοινωνίας και τα τελευταία 40 χρόνια
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ουσιαστικά παραχωρήθηκε με τη βούλησή τους για την ανάδειξη και την προστασία
ενός μοναδικού φυσιολατρικού και αρχαιολογικού περιβάλλοντος.

3.2.1.12_ Ιmperial Airways_ 1929-1940_Πτήσεις στον Κόσμο

Ο κλειστός κόλπος της Ελούντας, στη διάρκεια του μεσοπολέμου ήταν ένας ενδιάμεσος
σταθμός εφοδιασμού και ανάπαυλας στη μεγάλη πτήση που ξεκινώντας από το Λονδίνο,
περνούσε από την Αλεξάνδρεια στην Αίγυπτο και τη Μέση Ανατολή για να φτάσει μέχρι την
Ινδία και την Αυστραλία. Εκείνα τα χρόνια η Ινδία αποτελούσε ακόμη αποικία της Βρετανικής
αυτοκρατορίας και ο Μαχάτμα Γκάντι με το «μη βίαιο» αγώνα του για την ανεξαρτησία της
έκτιζε το όραμα ενός Κόσμου που ήθελε να ξεπεράσει τη λογική της κυριαρχίας των ισχυρών
δημιουργώντας δεσμούς με τις εθνικές αφηγήσεις, στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου άκμαζε
μια σπουδαία ελληνική παροικία με εκλεκτά της τέκνα ποιητές σαν τον Κ.Π.Καβάφη [18701933] και το γειτονικό νησί της Σπιναλόγκας αποτελούσε αρκετά χρόνια κιόλας [από το 1903]
τόπο αποκλεισμού και μαρτυρίου των λεπρών ασθενών.
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Στα ίδια αβαθή νερά που περιέπλεαν τα μικρά σκάφη που μετέφεραν στους «απέναντι» της
μαρτυρικής οχυρής νησίδας προμήθειες και υπηρεσίες, γινόταν τακτικά μέχρι το 1940 ,η
προσθαλάσσωση του Scipio, του υδροπλάνου της Imperial Airways, που εκτός από το
πλήρωμά του μπορούσε να μεταφέρει 15 επιβάτες, εφόδια και ταχυδρομικό υλικό στις
εσχατιές ενός εξωτικού για την εποχή εκείνη προορισμού που οι περισσότεροι μπορούσαν
μόνο να διαβάζουν στα βιβλία. Οι φωτογραφίες της εποχής του 1936 κατάφεραν να
απαθανατίσουν ακόμη και το δραματικό περιστατικό ενός αεροπορικού ατυχήματος στις
22.08.1936, την ώρα της προσθαλάσσωσης της πτήσης από την Αίγυπτο.
Στο παλιό λιθόκτιστο κτίσμα που σώζεται ακόμη στο Σχίσμα της Ελούντας, στεγαζόταν τα
γραφεία της αεροπορικής εταιρείας που έκανε πραγματικότητα την πρώτη μεγάλη πτήση
ανάμεσα σε τρεις ηπείρους εκείνα τα δύσκολα χρόνια και αποδείκνυε πως οι παραδοσιακοί
θαλάσσιοι δρόμοι σταδιακά θα παραχωρούσαν τη θέση τους στους αιθέρες για τη
μετακίνηση των ανθρώπων με την ανάπτυξη της αεροπλοϊας που αποτελούσε την πρόκληση
ενός «θαυμαστού καινούριου κόσμου».

# Παρέμβαση _ Τεκμηρίωση περιόδου και υλικού
Η αναζήτηση και η επανέκθεση τεκμηρίων και υλικού από την εποχή του μεσοπολέμου στην
Ελούντα και η συστηματική έρευνα για όλα τα δεδομένα μιας μοναδικής ταξιδιωτικής
εμπειρίας που επέλεξε ως στάση μιας διηπειρωτικής πτήσης τον ήρεμο κόλπο της Ελούντας
αποκτά ένα συμβολικό περιεχόμενο αυτή την ιδιαίτερη περίοδο που η περιοχή φιλοξενούσε
το λεπροκομείο στη Σπιναλόγκα. Η ιδέα του πλανητικού ταξιδιού, η αναζήτηση της
περιπέτειας και των ορίων του γνωστού κόσμου, ο οριενταλισμός και οι εξωτικές αφηγήσεις
και παράλληλα τόσο κοντά και άμεσα η υστέρηση και η αρρώστια στην πιο ακραία της
διατύπωση, σε μια χώρα που προσπαθούσε να αναπτύξει με τα μικρά περιορισμένα της μέσα
μια καινούρια εθνική αφήγηση.
Η δημιουργία μιας μόνιμης ιστορικής παρουσίασης για το θέμα των αερογραμμών προς τη
Μέση Ανατολή και την Ινδία και την Imperial, που υπήρξε χώρος παραγωγικής απασχόλησης
για την τοπική οικονομία σε μια δύσκολη περίοδο και η διευρυμένη αναφορά στην
εμβληματική περίοδο του μεσοπολέμου, εποχή αναβρασμού και έντονων μετασχηματισμών
διεθνώς, θα δώσουν τη δυνατότητα μιας ενδιαφέρουσας σύνδεσης των ευρύτερων
παραδοσιακών ιστορικών αναφορών με μια περίοδο που είχε καταστατική επίδραση στην
εξέλιξη και την εικόνα του σημερινού μεταπολεμικού κόσμου και της Ευρώπης.

3.2.1.13. # Γενικές παρεμβάσεις στην περιοχή του Καναλιού
Την τελευταία εικοσιπενταετία, το κανάλι έχει υποστεί σοβαρές ζημιές στα λίθινα (από
αμμούδα) κρηπιδώματά του, από τα θαλάσσια ρεύματα, την υδραυλική υποσκαφή και τη
δίχως έλεγχο διέλευση των ταχύπλοων σκαφών (ο κυματισμός που δημιουργούν οι σχετικά
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μεγάλες ταχύτητες διέλευσής τους σε συνδυασμό με το μικρό βάθος και τις στροφές του
έλικα ,δηλ. της προπέλας, προώθησής τους).Η πρώτη απόπειρα διάνοιξης έγινε το 1897,
λόγω της γεωγραφικής θέσης του, αφού απάλλασσε τους ναυτικούς και τους ψαράδες της
περιοχής από μια υποχρεωτική πορεία 6,5 ναυτικών μιλίων, που τους υποχρέωνε να
περιπλεύσουν ολόκληρη τη χερσόνησο της Σπιναλόγκας («Νησί» για τους ντόπιους), να
περάσουν από τον πορθμό της Σπιναλόγκας και να καταλήξουν στο ίδιο σημείο. Το μήκος του
καναλιού είναι 170 μ. και το μέσο πλάτος του 7,5 - 8 μ., και το γεωμετρικό σχήμα του σε
κάτοψη είναι ένα επιμηκυμένο S.
Το μέσο βάθος του καναλιού κυμαίνεται σήμερα από 1 έως 1,30 μ. και αυτό λόγω των
έντονων προσχώσεων που έχουν συσσωρευτεί από τη διάνοιξή του την τελευταία
εκατονταετία. Σύμφωνα με μαρτυρίες, στις αρχές του αιώνα το βάθος του σε όλο το μήκος
και το πλάτος του ήταν τουλάχιστον 2.00 μ. Περίπου 40 μ. από την δυτική έξοδό (μπούκα)
του, υφίσταται η μοναδική γέφυρα από οπλισμένο σκυρόδεμα, με αρκετά στατικά
προβλήματα (αποφλοίωση επικάλυψης του κυρίου οπλισμού, σκυρόδεμα κακής ποιότητας
κλπ.) που συνδέει τη χερσόνησο «Νησί» με την περιοχή της Ελούντας. Σε ανατολικότερο
σημείο του καναλιού (βλ. φωτ. ) υπήρχε ξύλινη πεζογέφυρα, από την οποία σήμερα σώζονται
μόνο τα αντερείσματα της.
Το κανάλι μαζί με το μείζονα περιβάλλοντα χώρο του, που σε συνδυασμό με τις πολυποίκιλες
οπτικές φυγές του τοπίου πανταχόθεν στον ορίζοντα, το σχεδόν μηδενικό υψόμετρο από τη
θάλασσα, τους τρεις παραδοσιακούς ανεμόμυλους και τις γύρωθεν περιφράξεις των αγρών
με τους πολύ συνηθισμένους στην περιοχή «τράφους» (ξερολιθιές), αποτελεί ένα μοναδικό
σύμπλεγμα ισθμού που πρέπει να τύχει μιας συνολικής αναμόρφωσης, μορφολογικής
ανάπλασης και ανάδειξης, με σεβασμό στην ιστορική και αρχαιολογική ιδιαιτερότητα της
περιοχής.
Για την προστασία του καναλιού, θα περισυλλεγούν οι γωνιασμένες αμμούδες (πωρόλιθος)
οι

οποίες

αποτελούσαν

την

οριοθέτηση

των

όχθεων,

του

διαύλου

και

θα

επανατοποθετηθούν στο πρότερα σημεία τους. Προβλέποντας ένα μέσο βάθος εκσκαφής
περί το 1.00 μ. και λαμβάνοντας υπόψιν ότι η υδάτινη επιφάνεια του καναλιού είναι 1360 μ2,
θα προκύψουν αμμοϊλυώδη υλικά εκσκαφής περί τα 1360 μ3 τα οποία θα μεταφερθούν σε
κοντινή

τοποθεσία

χωρίς

επιπτώσεις

στο

περιβάλλον.

Επίσης

προτείνεται

να

επανακατασκευαστεί η ξύλινη πεζογέφυρα που υπήρχε με αρχιτεκτονική-μορφολογική λύση
συμβατή με αρχαιολογικό χώρο και πλακόστρωση του περιβάλλοντος χώρου με ντόπια
πέτρα, κατασκευή ξύλινων καθιστικών και τέλος κατασκευή υπόγειου δικτύου με στεγανή
σωλήνωση και παράλληλη κατασκευή παραδοσιακών φωτιστικών σωμάτων - φανών καθώς
και φωτεινή σηματοδότηση στην είσοδο-έξοδο του καναλιού για ασφάλεια της ναυσιπλοίας.
Το συνολικό μήκος της παραπάνω αναφερόμενης διώρυγας είναι περίπου 170 μ., ενώ ο
περιβάλλον χώρος διαμόρφωσης είναι περίπου 3 στρέμματα. Η πρώτη διάνοιξη όπως
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προαναφέρθηκε έγινε το 1897, λόγω της γεωγραφικής θέσης του, αφού απάλλασσε τους
ναυτικούς και τους ψαράδες της περιοχής από μια υποχρεωτική πορεία 6,5 ναυτικών μιλίων,
αφού έπρεπε να περιπλεύσουν ολόκληρη τη χερσόνησο «Νησί», να περάσουν από τον
πορθμό της Σπιναλόγκας για να καταλήξουν στο ίδιο σημείο.
Το μήκος του διαύλου είναι 170 μ. και το μέσο πλάτος του 5 - 6 μ., και το σχήμα του εν
κατόψει είναι ένα επιμηκυνσμένο S.Εκατό δέκα χρόνια αργότερα από την πρώτη του
διάνοιξη, η σκοπιμότητα ύπαρξης και λειτουργίας της διώρυγας εξακολουθεί να είναι ισχυρή,
αφού απαλλάσσει τους ψαράδες, τους περιηγητές και τους τουρίστες από μια υποχρεωτική
πορεία περίπλου ολόκληρης της χερσονήσου «Νησί».
Εξίσου σημαντική θα είναι η συμβολή των προτεινόμενων έργων στην αισθητική
αναβάθμιση, προαγωγή, ανάδειξη και προστασία της αρχιτεκτονικής του εξαιρετικού τοπίου
σ’ αυτό το σημείο, κατά συνέπεια η προστασία και ανάδειξη ενός αρχαιολογικού χώρου.Σε
μεταγενέστερο στάδιο θα ήταν σημαντική προσπάθεια η απαλλοτρίωση από το ΥΠΠΟ των
τριών παραπλήσιων ανεμόμυλων και των αγρών που έχουν εντοπιστεί αρχαία (όπως η
Παλαιοχριστιανική Βασιλική) και η συνολικότερη διαμόρφωση και ανάδειξη του τόπου. Η
επανακατασκευή στο ανατολικότερο σημείο της διώρυγας της ξύλινης πεζογέφυρας, (από
την οποία σήμερα σώζονται μόνο τα αντερείσματα της), όπως ακριβώς κατασκευάστηκε το
1933, θα προσφέρει επίσης σημαντική αισθητική αναβάθμιση, σε ένα τοπίο που αποτελεί
σημείο αναφοράς για την Ελούντα.
Τέλος η σημαντική αστοχία των κρηπιδωμάτων, των όχθεων του καναλιού από την
υδραυλική υποσκαφή, τα ρεύματα και την αλόγιστη κυκλοφορία των ταχύπλοων, ενισχύει
την άποψη εκτέλεσης των προτεινόμενων έργων που θα είναι περιορισμένης έκτασης,
αρμονικά εντασσόμενες και σύμμετρες με το περιβάλλον, στο οποίο οι επιπτώσεις θα είναι
μόνο θετικές.

3.2.1.14. Σχίσμα / Πάνω Ελούντα / Μαυρικιανό / Τσιφλίκι
Το δίκτυο των οικισμών που αποτελεί την Ελούντα, περιλαμβάνει μια σειρά από
ανθρωπογενείς

σχηματισμούς

που

διαθέτουν

σήμερα

διαφορετικό

βαθμό

διατήρησης και οικιστικής εξάπλωσης. Έχουν ισχυρούς δεσμούς μεταξύ τους και
παρουσιάζουν

σημαντικά

πολεοδομικά

προβλήματα

που

αναφέρονται

σε

διαφορετικές ανάγκες. Συνοπτικά το πλαίσιο παρεμβάσεων στην περιοχή των
οικισμών της Ελούντας, με σκοπό την ανάδειξή τους και την ενσωμάτωσή τους στο
ευρύτερο σχέδιο για την περιοχή συνοδείας, περιλαμβάνει τις παρακάτω
παρεμβάσεις:
_Διαμόρφωση παραλιακού μετώπου οικισμού Σχίσματος.
_Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Σχίσματος [αρχιτεκτονικός διαγωνισμός σε εξέλιξη].
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_Απομάκρυνση του καρνάγιου.
_Παρέμβαση στο θαλάσσιο μέτωπο- σύνδεση με την Πλάκα.
_Νέα χάραξη δρόμου από Τσιφλίκι προς Πλάκα.
_Πλαίσιο ειδικών όρων δόμησης στην Επάνω Ελούντα [παραδοσιακός οικισμός].
_Ολοκλήρωση παράκαμψης Σχίσματος – συνδέσεις με Νησί και Ελούντα.

3.2.1.15. Οικισμός Πλάκας / άμεση περιοχή εποπτείας Σπιναλόγκας
3.2.1.16_ Κτίσμα ύστερης ενετοκρατίας _Τσιφλίκι [1616] /
_ Αποκατάσταση & αξιοποίηση

_ Απόσταση / 800 μ.

Το κτίσμα Τσιφλίκι _φωτο.2012

# Ιστορικά στοιχεία
Στην περιοχή Τσιφλίκι, 600 μ. πριν από τον οικισμό της Πλάκας, σε σημείο με ιδιαίτερη
εποπτεία του κόλπου της Ελούντας ,της χερσονήσου της Σπιναλόγκας και της νοτιοδυτικής
πλευράς της Σπιναλόγκας,σε μικρή έξαρση του εδάφους από το επίπεδο της θάλασσας και σε
μικρή απόσταση (50 μ.) από τον κεντρικό δρόμο που διατρέχει τη δυτική του πλευρά,
διατηρείται σε ανεκτή κατάσταση ένα επίμηκες κτίσμα της ύστερης βενετικής περιόδου [ περ.
1616] που χρησιμοποιήθηκε ως κοσμικό κτίριο κυρίως κατά τα χρόνια της οθωμανικής
κυριαρχίας [1669-1898] και στέγασε μεταξύ των άλλων στο τέλος του 19ου αι. το βασικό
εποχιακό ενδιαίτημα του τσιφλικιού του Σακήρ Αγά Παπουτσόγλου από την κοντινή περιοχή
της Φουρνής.
Στη γκραβούρα του F.Basilicata [1638], εικονογραφείται στο σημείο αυτό η εκκλησία της
Αγίας Παρασκευής (Santa Vernerda), που υπάρχει μέχρι σήμερα, ως συγκρότημα που
περιλαμβάνει και ορισμένα κεραμοσκεπή παρακολουθήματα, που δικαιολογούν τις γραπτές
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αναφορές που συναντούμε αργότερα και αναφέρονται στην ύπαρξη «μετοχιού της Αγίας
Παρασκευής» στη θέση Τσιφλίκι.

# Σημερινή κατάσταση _Περιγραφή
Το κτίσμα «Τσιφλίκι», έχει κηρυχθεί διατηρητέο μνημείο της ύστερης βενετοκρατίας και έχει
τεθεί σε καθεστώς προστασίας με δυο διαδοχικές αποφάσεις του ΥΠΠΟΤ, το 1980 και το
1986. Από τότε μέχρι σήμερα, παρουσιάζει εικόνα εγκατάλειψης και δεν έχει συντελεστεί
ουσιαστική πρόοδος στο ζήτημα της συντήρησης και της ανάδειξής του, γεγονός που πρέπει
να συνδυαστεί και με τη διαίρεσή του σε τμήματα, που ανήκουν σε αρκετούς διαφορετικούς
ιδιοκτήτες.
Αποτελείται από μια συστάδα διώροφων και ισόγειων κτισμάτων που έχουν προκύψει
εμφανώς με προσθετικό τρόπο προς τη νότια πλευρά, με αφετηρία ένα αρχικό διώροφο
τμήμα στη βόρεια πλευρά, που ίσως αποτέλεσε ,όπως συμπεραίνεται από τη σχολαστική
δομοκατασκευαστική του εξέταση, τον αρχιτεκτονικό πυρήνα για τη δημιουργία της
συνολικής εγκατάστασης. Οι πέτρινοι τοίχοι από αργολιθοδομή προσεκτικής επεξεργασίας
,κατά κανόνα επιχρισμένοι για ενίσχυση της ακαμψίας τους, διαθέτουν επαρκές πάχος μόνο
με τα απαραίτητα περιορισμένα ανοίγματα, γεγονός που τους επέτρεψε να διατηρηθούν
μέχρι σήμερα. Το σύνολο ενισχύεται εξωτερικά τόσο στη βόρεια όσο και στη νότια στενή
πλευρά με αντηρίδες που στη δεύτερη περίπτωση είναι ιδιαίτερα ογκώδεις. Το πιθανότερο
είναι να είχαν προστεθεί μετά από τη διαταραχή της συνοχής του συνόλου εξ αιτίας μιας
δυναμικής σεισμικής καταπόνησης της μεγάλης σε μέγεθος κτιριακής δομής.

# Παρέμβαση αποκατάστασης & συνολικής επανάχρησης
Η ποιότητα του κτιριακού συνόλου κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αντιπροσωπεύει
ένα από τα ελάχιστα σωζόμενα κτίρια κοσμικής επαρχιακής αρχιτεκτονικής των ύστερων
χρόνων της βενετικής περιόδου που χρησιμοποιήθηκε συστηματικά κατά τη διάρκεια της
οθωμανικής κυριαρχίας όπως αναφέρεται σε διάφορες αντίστοιχες πηγές. Παράλληλα
διαθέτει επαρκή βαθμό διατήρησης που επιτρέπει την ολοκληρωμένη σχεδιαστική του
αποτύπωση και τεκμηρίωση και την ένταξή του σε πρόγραμμα συνολικής αποκατάστασης
που θα αναδείξει την περιορισμένη κτιριακή στρωματογραφία της αντίστοιχης περιόδου.
Η χωροθέτηση του «Τσιφλικιού» στον άμεσο χώρο γειτνίασης και οπτικής επαφής της οχυρής
νησίδας, ενισχύει την ανάγκη ένταξής του σε βραχυπρόθεσμο πρόγραμμα διάσωσης,
ανάδειξης και συνολικής επανάχρησης, αφού γίνει άμεσα η τακτοποίηση του ιδιοκτησιακού
καθεστώτος. Η κτιριακή επιφάνειά του και η ελεύθερη έκταση γύρω του, θα προσφέρουν
σημαντικούς και ποιοτικούς χώρους για τη στέγαση υποδομών και δράσεων που σχετίζονται
με τη διαχείριση της ευρύτερης περιοχής συνοδείας του μνημείου της Σπιναλόγκας.
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Το συγκρότημα αυτό μπορεί να αποτελέσει χώρο υποδοχής, τεκμηρίωσης, ενημέρωσης και
τεχνικής υποστήριξης του προτεινόμενου «Οργανισμού Σπιναλόγκας» και παράλληλα θα
καταστεί η «ψηφιακή πύλη» του όλου εγχειρήματος προστασίας του μνημείου και της
περιοχής συνοδείας που θα αναλάβει ουσιαστικό ρόλο στη διαδικασία της

ευρύτερης

περιήγησης του Τόπου και σε όλα τα ζητήματα κατανόησης των αξιών του και διαμόρφωσης
διαδραστικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

3.2.1.17_ Mπούνκερ περιόδου ναζιστικής Κατοχής [1941- 44]
_ Η κοινοτοπία του «κακού» & η Μνήμη
ΧΡΟΝΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ/1941_ΝΑΖΙ
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΣΠΙΝΑΛΟΓΚΑ / 700 μ.
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ/ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΧΩΡΟΣ

Φωτο.: Το πολυβολείο (μπούνκερ) της περιόδου της ναζιστικής κατοχής [1941-44]

# Η πρόσφατη Ιστορία και η ανάγκη της Μνήμης
Στο σημείο εισόδου στον οικισμό της Πλάκας, στον κεντρικό δρόμο πάνω από την παραλία
της Αγίας Μαρίνας [εκκλησίας της βενετοκρατίας που εικονογραφείται στην απεικόνιση του
F.Basilicata/1638] και σε σημείο άμεσης εποπτείας της Σπιναλόγκας σε απόσταση αναπνοής,
υπάρχει ένα από τα δεκάδες παρατηρητήρια-πολυβολεία της ναζιστικής κατοχικής
παρουσίας στην Κρήτη[1941-44]. Είναι ένα συμπαγές ημισφαιρικό κτίσμα από σκυρόδεμα
[μπούνκερ], που διέθετε όπως όλα τα αντίστοιχα κατασκευάσματα τρεις μικρές οριζόντιες
σχισμές και οπτικό πεδίο στραμμένο προς το δρόμο και το θαλάσσιο ορίζοντα.
Στόχος του μπούνκερ αυτού ήταν η παρακολούθηση του «εχθρού» και η χρήση των όπλων
εναντίον του. Στην περίοδο της «κοινοτοπίας του κακού», ο ύπνος της λογικής είχε γεννήσει
τα τέρατα που συνεπάγεται η απώλεια του νοήματος. Απόλυτη πρακτική αποτελούσε ο
έλεγχος του ατομικού βίου και η στέρηση της ελεύθερης βούλησης και πολλές φορές της
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ίδιας της ζωής. Χαρακτηριστικά τόσο ταυτόσημα στη διάρκεια των 4 χρόνων της κατοχικής
περιόδου με όσα επεφύλαξε στους ασθενείς με τη νόσο του Χάνσεν ,ο αντικρινός τόπος του
μαρτυρίου και πόνου που φιλοξενούσε η Σπιναλόγκα.
Η ύπαρξη αυτής της εγκατάστασης, που οι περισσότεροι κάτοικοι και επισκέπτες
προσπερνούν ανυποψίαστοι σήμερα, αποτελεί μια ελάχιστη σε μέγεθος ανθρωπογενή
κατασκευή αλλά εξακολουθεί πάντα να διαθέτει εξαιρετική συμβολική και κυριολεκτική
σημασία. Δεν παύει να αποτελεί μια μικρή νησίδα στον ωκεανό της Μνήμης, που μπορεί να
ανακαλεί στην κοινή συνείδηση, την επώδυνη εμπειρία της ανθρώπινης περιπέτειας του
Τόπου και της Ευρώπης στη διάρκεια ενός ταραγμένου 20ου αιώνα. Ως στοιχείο μιας διαρκούς
αφύπνισης προσλαμβάνει μια ξεχωριστή θέση στην υπεράσπιση της α-λήθειας και στον
αγώνα του «Πολίτη του Κόσμου» που εναντιώνεται στους πολυποίκιλους μηχανισμούς της
λήθης.

β. Περιγραφή σημερινής κατάστασης
To κτίσμα παρατηρητήριο – πολυβολείο –μπούνκερ της κατοχής, βρίσκεται στην αριστερή
πλευρά του δρόμου Ελούντας-Πλάκας και έχει συντηρηθεί σχετικά πρόσφατα (2002), κατά τη
διάρκεια κατασκευής παρακείμενης ξενοδοχειακής εγκατάστασης. Η αποκατάστασή του δεν
έγινε με συστηματικό τρόπο, καθώς προκρίθηκε η κατασκευή επικαλυπτικού επιχρίσματος με
χρώμα, που δεν ανταποκρίνεται στον αρχικό χαρακτήρα του και την κατασκευαστική γλώσσα
της αντίστοιχης περιόδου του μεσοπολέμου.
Τα μπούνκερ αυτού του τύπου ήταν κατασκευασμένα αποκλειστικά από ανεπίχριστο
οπλισμένο σκυρόδεμα, μεγάλου πάχους με κλειστή φρουριακή δομή για να είναι ανθεκτικά
σε επιθέσεις και να αποτρέπεται η δυνατότητα καταστροφής τους από την τοπική Αντίσταση.
Ο όγκος και η τυπολογία τους τα καθιστά ευδιάκριτα θλιβερά κατάλοιπα μίσους μιας
περιόδου της ευρωπαϊκής Ιστορίας, που ο ναζιστικός τρόμος είχε καταφέρει να εγκατασταθεί
παντού και να ανοίξει διάπλατα τις πύλες της κόλασης για τους λαούς ολόκληρης της
ηπείρου.

Γ. Πληροφοριακή σήμανση _ « Ίχνη συλλογικής μνήμης»
Η σημερινή του σιωπηλή παρουσία αποτελεί τεκμήριο που πρέπει να αναδειχτεί, με την
πλήρη αποκατάσταση στην αρχική του μορφή και τη σήμανσή του με πληροφοριακό υλικό
που θα αναφέρεται στη χρήση του τα τραγικά χρόνια του μεγάλου παγκόσμιου πολέμου. Η
οπτική επαφή με το απέναντι σιωπηλό μνημείο της Σπιναλόγκας, επιτρέπει την άτυπη
αποκατάσταση ενός σπαρακτικού διαλόγου των «ιχνών της μνήμης» στη διάρκεια μιας
περιόδου που οι έγκλειστοι ασθενείς του μαρτυρικού νησιού της Σπιναλόγκας-λεπροκομείου,
βίωναν το δικό τους προσωπικό καθημερινό αποκλεισμό σε μια ευρύτερη κατοχική
συνθήκη, στη διάρκεια της οποίας ο ολοκληρωτισμός των ναζί και της φασιστικής λαίλαπας
που αντιπροσώπευε, είχε μετατρέψει την περιοχή και τη χώρα, σε τεράστιο στρατόπεδο
συλλογικής στέρησης της ελευθερίας.
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3.2.1.18_Κτίσμα Νομίατρου Eμμ. Γραμματικάκη
_ Σημείο πληροφόρησης επισκεπτών μνημείου _info point_01
ΧΡΟΝΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ /1935_ΙΔΙΩΤΕΣ
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΣΠΙΝΑΛΟΓΚΑ / 800 μ.
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ/ ΙΔΙΩΤΕΣ

α. Σύντομη ιστορία του κτίσματος
Tο παλιό διώροφο κτίσμα ιδιοκτησίας του ιατρού Εμμ. Γραμματικάκη, βρίσκεται στις
παρυφές του οικισμού της Πλάκας, πολύ κοντά στο σημείο της μικρής προβλήτας από την
οποία γίνεται η θαλάσσια μετακίνηση των σκαφών προς τη νησίδα της Σπιναλόγκας. Στέγασε
την κατοικία (α’ όροφος) και το γραφείο και το χώρο εργασίας του (ισόγειο) , κατά τη
διάρκεια της κρίσιμης περιόδου [1924 - 1957] που ως γιατρός του νοσοκομείου της
Σπιναλόγκας (μέχρι το 1951) και ως νομίατρος του νομού Λασιθίου στη συνέχεια είχε την
ευθύνη της παρακολούθησης και της επίσημης εποπτείας των αναγκών περίθαλψης των
έγκλειστων ασθενών της Σπιναλόγκας. Όταν έκλεισε η Σπιναλόγκα ως χώρος αποκλεισμού
των χανσενικών ασθενών [1957], το κτίσμα σταδιακά εγκαταλείφθηκε καθώς στη συνέχεια
για κάποιο διάστημα αποτέλεσε χώρο προσωρινής παραθεριστικής διαμονής και τελικά
παρέμεινε αχρησιμοποίητο και κλειστό όπως βρίσκεται σήμερα.
Αποτελείται από ισόγειο με λιθοδομή και η προσθήκη του α΄ ορόφου που έγινε για να
διευρύνει την επάρκεια των χώρων του , διαθέτει τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της
αρχιτεκτονικής του μεσοπολέμου [1935]. Από τα κατασκευαστικά και μορφολογικά του
στοιχεία φαίνεται πως δημιουργήθηκε κατά την πρώιμη περίοδο του μοντέρνου κινήματος. Η
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αρχιτεκτονική των κατοικιών ενσωματώνοντας σταδιακά το λεξιλόγιο της νεωτερικότητας και
του Bauhaus, είχε αρχίσει να περιορίζει δραστικά τα τελευταία εκλεκτικιστικά εκφραστικά
στοιχεία της δεκαετίας του 1920 και προδιέγραφε την επικράτηση και την κυριαρχία μιας
καινοφανούς αφαιρετικής συνθετικής και κατασκευαστικής επεξεργασίας συμβατής με τις
δυνατότητες και τον εξορθολογισμό που εισήγαγε η αμφισβήτηση των ιστορικών ρυθμών και
των ρομαντικών τους επιβιώσεων. Το κτίσμα Κ. Γραμματικάκη είναι ένα σχετικά πρώιμο
δείγμα της «νέας εποχής του οπλισμένου σκυροδέματος».

β. Αξιολόγηση της σημερινής κατάστασης
Η κατάσταση του κτίσματος σήμερα παρουσιάζει εικόνα εγκατάλειψης. Παρατηρούνται
εμφανείς φθορές στο εξωτερικό του κέλυφος και ιδιαίτερα στα στοιχεία του οπλισμένου
σκυροδέματος που δεν έτυχαν της συντήρησης που απαιτείται στη διάρκεια του χρόνου
(εξώστες) και στα εξωτερικά επιχρίσματα. Αξιολογείται όμως πως εξακολουθεί να διατηρεί τη
στατική του επάρκεια και τη φέρουσα ικανότητα που λόγω και του περιορισμένου μεγέθους
του δεν έχει υποστεί διαταραχή. Οι αλλοιώσεις που παρατηρούνται είναι δυνατό να
αντιμετωπιστούν και το κτίσμα μπορεί να ανακτήσει την αρχική αρχιτεκτονική του ποιότητα
μέσω ενός μελετημένου προγράμματος συντήρησης και αποκατάστασης που θα το
επαναφέρει σε κατάσταση αξιοποίησης και επανάχρησης.

γ. Πρόταση αξιοποίησης και ένταξης στον κτιριακό εξοπλισμό
υποστήριξης του μνημείου της Σπιναλόγκας
_ Σημείο πληροφόρησης _01 [info-point_01]

H ιστορική χρήση του κτίσματος Εμμ. Γραμματικάκη αλλά και η θέση του ακριβώς απέναντι
από την οχυρή νησίδα στο σημείο της αφετηρίας του πλου που την επισκέπτεται, αποτελούν
τις πιο σημαντικές παραμέτρους που καθορίζουν και το πλαίσιο μιας μελλοντικής του
αξιοποίησης.
Σήμερα το κτίσμα ανήκει σε ιδιώτες και έχει εγκαταλειφθεί. Η διαμόρφωση μιας πρότασης
για την ανάδειξή του, αναμφίβολα προϋποθέτει τη διαπραγμάτευση για τη μακροχρόνια
μίσθωση ή την αγορά του. Η ανάγκη συστηματικής συντήρησης και ανάδειξης του κελύφους,
θα συνοδεύεται και από μια πρόταση αξιοποίησης και ένταξης νέων -υποστηρικτικών για το
μνημείο και την περιοχή συνοδείας- χρήσεων.
Η δημιουργία ενός οργανωμένου και λειτουργικού «Σημείου πληροφόρησης _02» για τους
επισκέπτες αλλά και το ειδικό κοινό, θα αποτελέσει την αρτιότερη υποδοχή για την
υλοποίηση μιας επίσκεψης στο μνημείο της Σπιναλόγκας. Η ύπαρξη αυτού του χώρου ,
απαραίτητη σε όλες τις αντίστοιχες περιπτώσεις, θα δώσει τη δυνατότητα για άμεση επαφή
με όλο το πληροφοριακό , εποπτικό και εκπαιδευτικό υλικό που θα έχει παραχθεί και θα
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παρέχεται για τη Σπιναλόγκα και την ευρύτερη περιοχή, με όλες τις μεθόδους της
παραδοσιακής και της ψηφιακής παρουσίασης. Ταυτόχρονα θα αποτελεί και μια πηγή
ενημερωτικού υλικού για τον παραδοσιακό οικισμό της Πλάκας, τις τοπικές ιδιαιτερότητες
και τις δυνατότητες περιήγησης, εξυπηρετήσεων και διαμονής που προσφέρονται για τους
επισκέπτες.
Η λειτουργία αυτού του «Σημείου πληροφόρησης_02» θα έχει το χαρακτήρα μιας σύντομης
ενημέρωσης ή ενός διαλείμματος της ευρύτερης περιήγησης στην περιοχή συνοδείας και θα
έχει συμπληρωματικό χαρακτήρα όπως τα άλλα δύο αντίστοιχα σημεία σε ‘Αγιο Νικόλαο (01)
και Νεάπολη(03). Το «σημείο πληροφόρησης 2_Σπιναλόγκα» θα παρέχει με συνοπτικό και
σύντομο τρόπο ένα μέρος από την ολοκληρωμένη παρουσίαση που θα υλοποιείται με
πολυεπίπεδη προσέγγιση στην έδρα του διαχειριστικού προγράμματος «ΣπιναλόγκαUNESCO» που θα στεγάζεται κεντρικά στο συγκρότημα της περιοχής «Τσιφλίκι».

3.2.1.19_Υποδομές οικισμού Πλάκας
_ Συνοπτικός προγραμματικός κατάλογος
O oικισμός της Πλάκας είναι το άμεσο οικιστικό περιβάλλον που αναπτύχθηκε ιστορικά
απέναντι από τη νησίδα της Σπιναλόγκας. Σήμερα έχει 150 κατοίκους και είναι κηρυγμένος
παραδοσιακός οικισμός από το 1978. Το παραλιακό του μέτωπο, αποτελεί την πλησιέστερη
κατοικημένη περιοχή που συνδέθηκε στη διαδρομή των χρόνων με τη μετάβαση και την
τροφοδοσία του φρουρίου. Διαθέτει μικρή προβλήτα για την εξυπηρέτηση του πλου προς τη
νησίδα και στην παραλιακή του ζώνη υπάρχουν χρήσεις και δραστηριότητες τουριστικού
χαρακτήρα και υποδοχής επισκεπτών. Κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα αποτέλεσε το βασικό
χερσαίο χώρο αναφοράς με τον οποίο συνδεόταν το λεπροκομείο και εξυπηρετούσε τις
άμεσες ανάγκες των εγκλεισμένων ασθενών αλλά και των οικείων επισκεπτών τους.
Η Πλάκα υπήρξε αφετηρία για «το πέρασμα της Αχερουσίας προς τη Σπιναλόγκα» και για το
λόγο αυτό εξακολουθεί να διαθέτει και σήμερα ένα ιδιαίτερο συμβολικό χαρακτήρα.Τα
βασικά

ζητήματα

που

καταγράφονται

σήμερα

και

αποτελούν

προγραμματικές

προτεραιότητες για τη συνολικότερη αναβάθμιση του οικισμού και την ένταξή του σε μια
οργανωμένη περιήγηση της περιοχής συνοδείας και του μνημείου της Σπιναλόγκας, είναι
συνοπτικά τα παρακάτω:
_Μελέτη ανάπλασης-στερέωσης παραλιακού μετώπου και σημάνσεις.
_Βελτίωση υποδομής προβλήτας Σπιναλόγκας.
_Πρόγραμμα αποκατάστασης παραδοσιακών κτισμάτων οικισμού
και αναβάθμιση κτισμένου παραλιακού μετώπου.
_Δημιουργία κοινόχρηστου χώρου στάθμευσης.
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3.2.1.20. Βρουχάς και «οικισμοί της πέτρας»
_ Λούμας , Σέλες, Σκινιάς ,Καρύδι, Δωριές.

> ΘΕΜΑ 01_ ΤΟΠΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ_ Οι φυσικοί πόροι

01.01_Νερό_Ανάδειξη δεξαμενών νερού στο Βρουχά

(μια σε καθεστώς προστασίας ήδη) και τις Δωριές.

Η διαχείριση του περιορισμένου υδατικού αποθέματος της περιοχής των οικισμών του
Μεραμπέλλου υπήρξε ιστορικά ένα σημαντικό ζήτημα που είχε άμεση σχέση με τις ανάγκες
της τοπικής οικονομίας

και τις συνθήκες διαβίωσης των ανθρώπων. Οι ξηροθερμικές

κλιματικές ιδιαιτερότητες καθιστούσαν πάντα το περιορισμένο απόθεμα νερού πολύτιμο και
προέτρεπαν στην αναζήτηση μεθόδων συλλογής και εξοικονόμησης που αποτελούσαν μέρος
της καθημερινότητας και υποχρέωναν τους κατοίκους της περιοχής σε μια προσεκτική
διαχείριση και στη δημιουργία δεξαμενών και συλλεκτών των ομβρίων.
Μεταξύ των οικισμών της ευρύτερης περιοχής περιλαμβάνονται οι γειτονικοί στη Σπιναλόγκα
της Ελούντας, της Πλάκας και του Βρουχά. Η άφθονη παρουσία της πέτρας έδωσε τη
δυνατότητα χρησιμοποίησης ενός σκληρού δομικού υλικού για την κατασκευή μερικών
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χαρακτηριστικών υποδομών αυτού του χαρακτήρα. Η ανάδειξη και η αποκατάστασή τους
σήμερα, έχει διπλό χαρακτήρα. Προβάλλει τα στοιχεία της τοπικής αρχιτεκτονικής και
κατασκευαστικής παράδοσης, εντάσσοντάς τα στην αφήγηση της περιοχής και παράλληλα
αναδεικνύει τις αξίες της ενεργειακής βιωσιμότητας με την προβολή της αειφορίας και την
αναζήτηση των καλών πρακτικών του παρελθόντος που σχετίζονται με μια ουσιαστική
βιοκλιματική προσέγγιση και λαμβάνουν υπόψη την επάρκεια των φυσικών πόρων και την
ανάγκη προστασίας και διαχείρισής τους με ορθολογικό τρόπο.
Η μεγάλη δεξαμενή ομβρίων αποθεμάτων νερού κοντά στο Βρουχά, αποτελεί μέχρι σήμερα
ένα σπουδαίο κατασκευαστικό επίτευγμα που διαθέτει σημαντικό για την εποχή του μέγεθος
και εξακολουθεί να χρησιμοποιείται για την κάλυψη σχετικών αναγκών. Η γεωμετρική του
κυλινδρική μορφή με διάμετρο 12 μ. και η ποιότητα της προσεκτικής λιθοδομής με την οποία
έχει κατασκευασθεί, το καθιστούν λειτουργικό ακόμη και παράλληλα επιτρέπουν τη
διατήρηση και την προστασία του με λιτά μέσα και σχετικά περιορισμένη χρηματοδοτική
πρόβλεψη.
Στην περιοχή του αιολικού πάρκου του Βρουχά, συναντάται μια δεύτερη κυκλική δεξαμενή
χωροθετημένη σε σημείο με μεγάλη δυνατότητα εποπτείας του θαλάσσιου τοπίου του
Κόλπου του Μεραμπέλλου. Η θέση της στο ανάγλυφο της περιοχής και τα ανεμολογικά
δεδομένα που επικρατούν συντηρούν διαρκώς τους μικρούς κυματισμούς του υδάτινου
αποθέματός της και επιτρέπουν την παρατήρηση ρεστίας ακόμη και τους θερινούς
υπήνεμους μήνες. Ο εξώστης για την υποστήριξη και την προστασία εκείνων που αντλούν
νερό, αποτελεί χαρακτηριστικό τυπολογικό της στοιχείο.
Στο κέντρο του κοντινού οικισμού Δράσι, στη διαδρομή από το Βρουχά προς τη Νεάπολη,
δεσπόζει με το ορθογωνικό σχήμα και το μεγάλο της μέγεθος η συλλεκτήρια δεξαμενή
ομβρίων που εξυπηρετεί ευρύτερες τοπικές ανάγκες. Η κλίμακά της που δεσπόζει στο χώρο
και οι περίτεχνες και προσεκτικές κατασκευαστικές λεπτομέρειες την αναδεικνύουν στη
σημαντικότερη ανθρωπογενή κατασκευή στο Δράσι αλλά και τους γειτονικούς οικισμούς. Το
γεγονός αυτό τονίζει ιδιαίτερα τη σημασία που κατείχε μέχρι πρόσφατα, η διαχείριση των
σπάνιων αποθεμάτων νερού και παράλληλα αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο που
υπογραμμίζει τις βασικές προτεραιότητες που εξακολουθούν μέχρι σήμερα να καθορίζουν τις
προτιμήσεις και την κύρια κατεύθυνση των τοπικών δραστηριοτήτων.
Η συντήρηση του δικτύου των υδατοδεξαμενών και η ένταξή του μέσα στον κύκλο της
τοπικής αφήγησης, εμπλουτίζει την πρόταση διαχείρισης με μια σπάνια πια σε αστικό
περιβάλλον και εξαιρετικά ενδιαφέρουσα λειτουργική εγκατάσταση υποστήριξης του
ανθρώπινου βίου, που διαθέτει ισχυρό συμβολικό και κυριολεκτικό περιεχόμενο. Η
εξάντληση των πόρων και η διαρκής συζήτηση για την αξιοποίηση των ήπιων μορφών
ενέργειας δεν προσανατολίζεται πάντα όπως δείχνει η πρόσφατη εμπειρία, σε προσεγγίσεις
βασισμένες στην αρχή της αειφορίας και της βιωσιμότητας.
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Τα τοπικά συστήματα αξιοποίησης των φυσικών πόρων και διαχείρισης του νερού που έχουν
διασωθεί γύρω από τη Σπιναλόγκα, τονίζουν την ανάγκη μαθητείας στα απλά καθημερινά
έργα μιας -όχι και πολύ- μακρινής περιόδου, που εξακολουθούν να αντέχουν στο χρόνο και
να σηματοδοτούν πάντα την ουσιαστική σχέση και τη βαθιά κατανόηση των ανθρώπινων
κοινοτήτων που τα δημιούργησαν με το πραγματικό περιεχόμενο των αναγκών τους.

01.02_Άνεμος

_ Ανεμόμυλοι στο Βρουχά [αποκατάσταση] / Πανεμίδια

και σκοπιές στο μέτωπο του πελάγους

Φωτο. : Συστάδα ανεμομύλων στο Βρουχά

Η ανεπάρκεια του στοιχείου του νερού αποτελούσε όπως τονίστηκε προηγουμένως, την
αφορμή για τη δημιουργία ενός εξαιρετικού λιθόκτιστου δικτύου εγκαταστάσεων συλλογής
και διαχείρισης του υδατικού αποθέματος. Στον αντίποδα όμως σε σχέση με τα ποσοτικά
αυτά διαθέσιμα εξακολουθούν πάντα να βρίσκονται τα αντίστοιχα ανεμολογικά δεδομένα
της περιοχής.
Το πλούσιο αιολικό δυναμικό και οι ισχυροί τοπικοί άνεμοι που ενισχύονται από το
θαλάσσιο μέτωπο της περιοχής του ακρωτηρίου του Αγίου Ιωάννη του Αφορεσμένου στη
βόρεια πλευρά της ηπειρωτικής ζώνης του Λασιθίου, παρέχουν την ευκαιρία αξιοποίησης της
ανανεώσιμης αυτής ενεργειακής πηγής για την κάλυψη ανθρώπινων αναγκών.
Τα ανοικτά και εκτεθειμένα στους ανέμους που επικρατούν σημεία του τοπικού δικτύου
κυκλοφορίας, τα διάσελα των χαμηλών και προσβάσιμων ορεινών όγκων και οι τοπικές
εξάρσεις των χαμηλών λόφων που αναδύονται μέσα από το κυρίαρχο πετρώδες τοπίο της
περιοχής, αποτέλεσαν τους προνομιακούς χώρους δημιουργίας των εγκαταστάσεων των
αλεστικών ανεμομύλων που σε αρκετές περιπτώσεις διασώζονται σε ανεκτή κατάσταση μέχρι
σήμερα.
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Οι ανεμόμυλοι άλλοτε μεμονωμένοι σε περάσματα και συναντήσεις δρόμων, σε ήπιες
κορυφές ή στην οριογραμμή του ορίζοντα και άλλοτε κατά ζεύγη, τριάδες, τετράδες ή και
ολόκληρες όχι σπάνια συστάδες αποτελούσαν τοπόσημα και σημεία αναφοράς και
κοινωνικής συναναστροφής. Αποκλειστικά λιθόκτιστοι αυτοί οι πεταλόσχημοι ή κυκλικοί σε
κάτοψη κτιριακοί δόμοι, ήταν διεσπαρμένοι ανάμεσα σε όλους τους οικισμούς της περιοχής
και ικανοποιούσαν με διαρκή τρόπο τις ανθρώπινες ανάγκες και την παραγωγή ενός ζωτικού
προϊόντος όπως το αλεύρι και τα διάφορα προϊόντα της επεξεργασίας των καρπών και των
δημητριακών.
Ο αιθήρ μετά το ύδωρ, αποτελούσε έτσι το δεύτερο καταστατικό στοιχείο που καθόριζε με
την έντονη παρουσία του το συνολικό κύκλο της τοπικής αειφορίας και συνέβαλε με
αποφασιστικό τρόπο στο εποικοδόμημα του ανθρώπινου βίου και στην ικανοποίηση των
πραγματικών του αναγκών. Κατά την έννοια αυτή οι εγκαταστάσεις που σώζονται μέχρι
σήμερα και αφορούν την αξιοποίηση του αιολικού αποθέματος, διαθέτουν αξία και πρέπει
να προστατευθούν, μέσω μιας προσέγγισης που θα κατανοεί το βάρος τους στην εξελικτική
διαδικασία της περιοχής, αλλά και της ανάδειξης των πρακτικών που ενσωμάτωσαν στη
διάρκεια της πλήρους λειτουργίας τους.
Η σύγχρονη συζήτηση και η μέχρι τώρα πρακτική για την παραγωγή ενέργειας από τις
ανανεώσιμες πηγές έχει να αντλήσει πολλά διδάγματα από τους τρόπους προσέγγισης αλλά
και από τη μνημειωμένη σχέση των υποδομών αυτών με το σκληρό τοπίο της ευρύτερης
περιοχής της Σπιναλόγκας. Ακόμη και σήμερα

οι ανεμόμυλοι εξακολουθούν να

αποδεικνύονται ανθεκτικοί και αναμφίβολα διαθέτουν αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά
ηπιότητας και ποιότητας που προβάλλουν τις γεωγραφικές ιδιαιτερότητες του Τόπου χωρίς
να υπονομεύουν και να αλλοιώνουν τις οριοθετημένες συντεταγμένες, τα χαρακτηριστικά
και κυρίως τις κλίμακες και τα κυρίαρχα μεγέθη που καθόρισαν την ιστορική και οικιστική
του χωρογραφία.
Η συντήρηση και η ανάδειξη χαρακτηριστικών μεμονωμένων ανεμομύλων, η διάσωση και
η επανάχρησή τους με ήπιους τρόπους και η ένταξή τους στον ευρύτερο σχολιασμό της
περιήγησης της περιοχής συνοδείας του μνημείου της Σπιναλόγκας θα αποτελέσει μαζί με τις
υδατοδεξαμενές ένα από τα πιο ευδιάκριτα χαρακτηριστικά θέματα του ευρύτερου
διαχειριστικού προγράμματος.

>ΘΕΜΑ 02_ ΤΟΠΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ_ Το τοπίο

02.01_Δημιουργία παρατηρητηρίου
ευρύτερης περιοχής Σπιναλόγκας
[bird-eye]
(στο τριγωνομετρικό σημείο)
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Η θέα προς την ευρύτερη περιοχή της Σπιναλόγκας και την Ελούντα

Η φυσική γεωγραφία της περιοχής της Σπιναλόγκας δημιουργείται από τη συνύπαρξη του
ιδιαίτερου γεωαναγλύφου της παραλιακής χερσαίας διαμόρφωσης των λόφων της Οξάς, των
Πεινών και του Βρουχά, που συνθέτουν μια ορεινή συστάδα με το μέτωπο στραμμένο προς
το ανατολικό θαλάσσιο περιβάλλον που αποτελεί κομμάτι του ευρύτερου κόλπου του
Μεραμπέλλου. Η παρεμβολή των νησιών της Κολοκύθας, του Γλαρονησιού και της
Σπιναλόγκας ανακόπτει την αχανή προοπτική του θαλασσινού ορίζοντα και μετασχηματίζει
τις οπτικές φυγές σε κοντινές απαντοχές του βλέμματος. Το δέος των υψηλών απότομων
βράχων που ορίζουν τις κλίμακες των χθόνιων δυνάμεων που σχημάτισαν φαράγγια και
γκρεμούς μεταμορφώνεται σταδιακά σε μια ήπια αλληλουχία από νησιωτικές λωρίδες γης
που κλιμακώνονται με μειλίχιες εξάρσεις και καθώς αναδύονται από το βαθύ γαλάζιο του
πελάγους, εκπέμπουν ένα θάμπος υμνητικό που συμπλέκεται με τις ακαθόριστες ριπές των
μακρινών διαθλάσεων των Σητειακών βουνών και καθορίζει τη συγκλονιστική ατέρμονη
διήγηση του τοπιογραφικού έπους της Ελούντας.
Η εποπτεία του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής από το σημείο που βρίσκεται το
τριγωνομετρικό σημείο αναφοράς της τοπικής γεωδαισίας, παρέχει τη δυνατότητα για μια
σπάνια αισθητηριακή εμπειρία με επίκεντρο τη νησίδα της Σπιναλόγκας που τις
απογευματικές ώρες που τη λούζει το φως του ήλιου λίγο πριν την ώρα της αμφιλύκης του
καλοκαιρινού απόβραδου μοιάζει να αστράφτει σαν αρχαίο μαρμαρωμένο σκαρί που
μνημειώθηκε για πάντα την ώρα που έπλεε μέσα στα ειρηνικά ρεύματα του κόλπου.
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Η δημιουργία μιας απλής διαμόρφωσης και ενός παρατηρητηρίου στις συντεταγμένες αυτές,
θα αποτελεί ένα σημαντικό σημείο της τοπικής ξενάγησης και θα δώσει τη δυνατότητα στον
περιηγητή να αντικρύσει από μιαν απόσταση, χωρίς τις παραμορφώσεις και τις αλλοιώσεις
μιας κοντινής σκόπευσης, όλες τις ανέγγιχτες ποιότητες του τοπίου που συγκίνησαν τώρα και
χιλιάδες χρόνια, επισκέπτες και περιηγητές, ντόπιους περαστικούς και ξένους κατακτητές
πολλές φορές και βέβαια όλους εκείνους που με το πέρασμά τους διαμόρφωσαν το
παλίμψηστο μιας μακράς αφήγησης που καθόρισε και εξακολουθεί και τώρα να διαπερνά
όλες τις όψεις και το πνεύμα αυτού του σπάνιου τόπου.

02.02 _Διαδρομή πεζών και εποπτείας τοπίου Σπιναλόγκας
(χαμηλά απέναντι από τη νησίδα)

Στη νότια πλευρά της κορυφογραμμής που ορίζει τον κλειστό θαλάσσιο κόλπο της
Ελούντας και διαθέτει άμεση φυσική γειτνίαση με τη βόρεια πλευρά της
Σπιναλόγκας, υπάρχει δασικός δρόμος που ενώνει την περιοχή του οικισμού της
Πλάκας με τις χαμηλές επάκτιες περιοχές του ακρωτηρίου του Αγίου Ιωάννη και έχει
ευρύ μέτωπο θέας προς το μνημείο.
Η οργάνωση μιας πεζοπορικής διαδρομής και η αναβάθμιση της ποιότητας του
οδοστρώματος θα δημιουργήσει τη δυνατότητα μιας εξαιρετικής διαδρομής
εποπτείας της οχυρής νησίδας.
O δρόμος αυτός αποτελεί την καλύτερη πεζοπορική διαδρομή της ευρύτερης
γεωγραφικής ενότητας της Σπιναλόγκας, προσφέρεται για άμεση οπτική εποπτεία
προς το μνημείο και η υψομετρική του στάθμη στο επίπεδο της νησίδας τον καθιστά
μοναδικό σημείο για την οργάνωση σχετικών δραστηριοτήτων.

02.03 _Αποκατάσταση Φάρου Αφορεσμένου
(ένταξη σε καθεστώς προστασίας)
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Ο Φάρος του Αφορεσμένου [2011]
To βορειότερο σημείο εποπτείας του θαλάσσιου μετώπου του Λασιθίου, βρίσκεται στο
ακρωτήριο του Αγίου Ιωάννη του Αφορεσμένου όπου εξακολουθεί μέχρι σήμερα να
διασώζεται και ο παλιός λιθόκτιστος φάρος του τέλους του 19ου αιώνα. Μέλος ενός
εκτεταμένου φαρικού ελληνικού δικτύου μέχρι πρόσφατα ο παραδοσιακός αυτός φωτεινός
σηματωρός, φέρει σήμερα εμφανή τα ίχνη της πρόσφατης εγκατάλειψης και της έκθεσής του
στις κατά κανόνα επικρατούσες δυσμενείς καιρικές συνθήκες της περιοχής.
Κατασκευασμένος από μαλακό πωρόλιθο και χωρίς την προστασία επιχρισμάτων, έχει
υποστεί σημαντικές και ευδιάκριτες αλλοιώσεις στο κέλυφος των τοίχων που καθιστούν
εμφανή τη διαταραχή της συνεκτικότητας της δομής, ενώ ολόκληρη η πλάκα από σκυρόδεμα
της πιο πρόσφατης χρονολογικά επέκτασής του στη δυτική πλευρά έχει σήμερα καταρρεύσει
και κινδυνεύει να παρασύρει και το υπόλοιπο τμήμα του αρχικού πυρήνα του κτίσματος, αν
δεν υπάρξει άμεση παρέμβαση στερέωσης και αποκατάστασής του.
Η εσωτερική σκάλα ανόδου προς το χώρο τροφοδοσίας του συστήματος της φωτεινής
εκπομπής είναι κατασκευασμένη από ολόσωμες μονολιθικές βαθμίδες από πωρόλιθο.
Τοποθετημένες με προσεκτικό και ακριβή τρόπο συγκροτούν μια ενδιαφέρουσα σπειροειδή
ανελισσόμενη επιφάνεια και καθώς εδράζονται όλες προσθετικά σε ένα κατακόρυφο άξονα,
δημιουργούν ένα μοναδικό αρχιτεκτονικό και κατασκευαστικό αποτέλεσμα.
Το ανώτερο μεταλλικό κωνικό κάλυπτρο του φάρου, αποτυπωμένο σε σχετικά πρόσφατη
φωτογράφιση (1997) δεν υπάρχει σήμερα στη θέση του καθώς έχει διαρπαγεί από τους
δυνατούς βόρειους ανέμους που επικρατούν το χειμώνα. Μαρτυρίες καθιστούν πιθανή την
υπόθεση να έχει περισυλλεγεί από σκάφος της αρμόδιας υπηρεσίας διαχείρισης του φαρικού
δικτύου.
Η λειτουργία ενός φάρου συνδέεται για πολλούς αιώνες με τη δυνατότητα ασφαλούς
θαλάσσιας μετακίνησης και η γεωγραφική παρουσία του είναι σπάνια και προσδιορισμένη
από σαφή τοπολογικά δεδομένα. Η ύπαρξη ενός τόσο ειδικού κτίσματος αποτελεί μόνο
ένδειξη ανάγκης και η κατασκευή και η συντήρησή του ένα εγχείρημα διαρκών απαιτήσεων.
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Οι φάροι δεν αποτελούν δομές που δημιουργούνται σε τυχαίους χώρους με την ελεύθερη
επιλογή των κατασκευαστών τους αλλά προκύπτουν από την αμείλικτη φυσική ιεραρχία και
το τοπίο που σε ορισμένες περιπτώσεις δεν αποτελεί μόνο γεωγραφικό χαρακτηριστικό αλλά
μπορεί να αποβεί καταστροφικό και επικίνδυνο.
Η δημιουργία τους είναι μια ανθρωπογενής συμβολή στην αιώνια μάχη με τα φυσικά
φαινόμενα και τις χθόνιες δυνάμεις που τα φιλοξενούν και μπορούν να καταστούν μοιραίες
για την ευάλωτη δική μας συνθήκη. Υπάρχουν πάντα για να οδηγούν, να αποτρέπουν, να
προστατεύουν, να δείχνουν πορείες, να φωτίζουν με στιγμιαίες ριπές στα τέσσερα σημεία
του ορίζοντα, τη ρότα και τον πλου, την ανθρώπινη μοίρα μέσα στην απεραντοσύνη του
πελάγους και της ανειρήνευτης θάλασσας.
Η μορφή τους αποκτά έτσι εκτός από χρήσιμη πρακτική αξία και ένα βαθύ συμβολικό
χαρακτήρα που λίγο απέχει από το χαρακτηρισμό ενός φωτεινού σηματοδότη, που κρατά
ζωντανή την ίδια την ύπαρξη και της παρέχει πίστωση χρόνου στην πάλη με το πρωταρχικό
έρεβος, τα φυσικά στοιχειά και την ατέλειωτη πορεία της στο χρόνο. Η ανθρώπινη περιπέτεια
είναι δεμένη έτσι χιλιάδες χρόνια με το υγρό στοιχείο σε ένα εναγκαλισμό που ποτέ δεν
τελειώνει.

>ΘΕΜΑ 03_ ΤΟΠΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ_ Η Αρχιτεκτονική της πέτρας
03.01 _Οικισμοί Πάνω και Κάτω Λούμα /ανάπλαση

Λούμα, φωτο.Phil Bebbington
Το οικιστικό απόθεμα της περιοχής του Μεραμπέλλου από την Ελούντα και την Πλάκα ίσαμε
τη Φουρνή και την ιστορική πρωτεύουσα Νεάπολη, περιλαμβάνει μερικούς από τους πιο
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χαρακτηριστικούς ανθρωπογενείς σχηματισμούς, με μεγάλο πλούτο πολεοδομικού και
αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος και ξεχωριστή ισορροπία ανάμεσα στο πετρώδες φυσικό
περιβάλλον και τα ανθρώπινα δημιουργήματα.
Το πνεύμα που διατρέχει τις ιδιομορφίες του σκληρού τοπίου και τις στοιχειώσεις των
λιθοδομών που με

πολλούς

διαφορετικούς τρόπους

χαρακτηρίζουν την τοπική

στρωματογραφία, απόλυτα συμβατό με τις κλίμακες και τα μεγέθη μιας ισορροπημένης
διαχείρισης των φυσικών και των ανθρώπινων πόρων, για εκατοντάδες χρόνια αποτυπώνει
και μνημειώνει στο σκληρό περιβάλλον της περιοχής τα ίχνη ενός μοναδικού Τόπου. Μικρά
και χαμηλά πέτρινα σπίτια, αυλές κτισμένες με ξερολιθιές, δεξαμενές νερού και
φουρνόσπιτα, αλεστικοί μύλοι και εκκλησιές, όλα υπακούουν στην ακατάλυτη κυριαρχία της
πέτρας και εκφράζουν ακόμη και σήμερα τις απαντοχές ενός ταπεινού και αξιοπρεπούς βίου,
που εξακολουθεί να αντιστέκεται σε σημαντικό βαθμό στην παρουσία και τις επιρροές ενός
καινοφανούς και εντατικού παραγωγικού αναπροσανατολισμού που χαρακτηρίζει συνολικά
την ευρύτερη περιοχή.
Αποκτούν έτσι ιδιαίτερη αξία οι πρακτικές διατήρησης, προστασίας και ανάδειξης αυτών των
οικιστικών και αρχιτεκτονικών συνόλων και η ανάληψη πρωτοβουλιών που θα συμβάλει στη
διάσωση και τη διάρκειά τους στο χρόνο. Μέσα από ένα νέο πλαίσιο παρεμβάσεων μπορούν
να αναπτυχθούν τοπικές δράσεις και να ενθαρρυνθεί ο πληθυσμός που διατηρείται ακόμη,
να συμμετέχει ενεργά σε όλα τα ζητήματα που θα μπορέσουν να δώσουν νέα πνοή και να
ενσωματώσουν την τοπική εξέλιξη στις πραγματικές σύγχρονες ανάγκες, παίρνοντας πάντα
υπόψη όλες τις ποιότητες που χαρακτηρίζουν τα πολεοδομικά και τα αρχιτεκτονικά τους
γνωρίσματα.
Οι μικροί οικισμοί Πάνω και Κάτω Λούμα, σύνολα με σημαντική διατήρηση αλλά και μεγάλο
βαθμό εγκατάλειψης, εξακολουθούν να διασώζουν μερικά από τα πιο ευδιάκριτα τυπολογικά
και μορφολογικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν την τοπική λαϊκή αρχιτεκτονική.
Η αμφίπλευρη γραμμική τους ανάπτυξη στο μέτωπο του κεντρικού δρόμου της περιοχής και
τα στοιχεία της μικροκλίμακας που εξακολουθούν να κυριαρχούν, μαζί με τη μετρημένη
οργανικότητα των στοιχείων των λιθοδομών που αποτελούν τα κύρια χαρακτηριστικά τους,
προσδίδουν στους οικισμούς αυτούς μια υψηλή αφηγηματική και παιδευτική αξία και τους
καθιστούν ένα ανοικτό εργαστήριο ιδεών και κατασκευαστικών μεθόδων που αξίζει να τύχει
ολοκληρωμένης αντιμετώπισης.
Μια ολοκληρωμένη μελέτη απογραφής και αξιολόγησης αυτών των συνόλων κρίνεται
απαραίτητη για την προβολή και την ανάδειξη όλων των σχετικών ζητημάτων αλλά και για
την αναζήτηση προγραμματικού και διαχειριστικού πλαισίου ικανού να διεκπεραιώσει τις
προβλέψεις ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού που θα έχει ως τελικό στόχο τη διάσωση και
την προστασία τους.
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3.2.1.21 .Νεάπολη_Οικισμοί πάνω Μεραμπέλλου_Δρήρος_Μετόχια

>ΘΕΜΑ 04_ ΤΟΠΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ_ Διαδρομές στα μνημεία και τα ιστορικά κέντρα

04.01.Μονή Αρετίου_Μονή Καρδαμούτζας_Φουρνή_Νεάπολη

Μονή Αρετίου, πρώτη εσωτερική αυλή_ φωτο 2011

Η διαδρομή που συνδέει την περιοχή του οικισμού της Πλάκας, απέναντι από τη Σπιναλόγκα,
με το Βρουχά και τα υπόλοιπα χωριά του πάνω Μεραμπέλλου, διατρέχει για μερικά
χιλιόμετρα, ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ξηροθερμικά τοπία του γεωγραφικού
περιβάλλοντος της βόρειας πλευράς του Λασιθίου και συνδέει μεταξύ τους φυσικές
διαμορφώσεις και ανθρώπινα δημιουργήματα, που αποτελούν χαρακτηριστικά τοπόσημα
μιας μεγάλης ιστορικής περιόδου.
Ξεχωριστή θέση στην ανθρωπογενή αρχιτεκτονική στρωματογραφία κατέχουν οι μονές
Αρετίου και Καρδαμούτζας, που μετά τις επισκευαστικές εργασίες αποκαταστάσεων που
πραγματοποιήθηκαν με συστηματικό τρόπο τα τελευταία 20 χρόνια, αποτελούν μοναδικά
δείγματα μιας σπουδαίας συνθετικής και κατασκευαστικής επεξεργασίας. Η μοναστηριακή
αρχιτεκτονική της περιοχής με αναφορές σε πολλές ιστορικές φάσεις εξέλιξης των
ναοδομικών και κτιριακών τύπων μαρτυρεί τη συνολικότερη σχέση με το εκκλησιαστικό
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κέντρο της Νεάπολης, που εξακολουθεί να φιλοξενεί την τοπική μητρόπολη της ευρύτερης
περιοχής. Η άμεση γειτνίαση με τους ιστορικούς οικισμούς της Φουρνής, όπου υπάρχουν
σημαντικά δείγματα εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής και η παρουσία σε κοντινή απόσταση του
ιστορικού κέντρου και παλιάς πρωτεύουσας του Λασιθίου ημιαστικής Νεάπολης,
αποκαλύπτουν την ύπαρξη ενός σημαντικού εκκλησιαστικού και λατρευτικού κέντρου, που
μέχρι σήμερα εξακολουθεί να εμπλουτίζεται με μερικά από τα σημαντικότερα μνημεία
υπάρχουν στον ευρύτερο γεωγραφικό προορισμό που συγκροτεί τη σημερινή ενότητα του
Δήμου Αγίου Νικολάου.

>ΘΕΜΑ 05_ ΤΟΠΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ_ Η μεγάλη αρχιτεκτονική παράδοση

05.01. Νεάπολη_Οικισμοί πάνω Μεραμπέλλου_Δρήρος_Μετόχια

# Οι πολύτροπες συνάψεις ενός μοναδικού ιστορικού κέντρου
H Νεάπολη, παλιά πρωτεύουσα του Νομού Λασιθίου μέχρι το 1903 και ημιαστικό ιστορικό
κέντρο του Πάνω Μεραμπέλλου και της περιοχής του, αποτελεί το δεύτερο μεγάλο πόλο
αναφοράς που ολοκληρώνει τη διαδρομή που με αφετηρία τον Άγιο Νικόλαο και ενδιάμεσο
σταθμό τη Σπιναλόγκα, περιλαμβάνει τη μεγάλη φυσιολατρική, οικιστική και αρχαιολογική
περιήγηση που αφορά την άμεση περιοχή συνοδείας του μνημείου και αποτελεί το χώρο
γειτνίασης και επιρροής στην ιστορική του διαδρομή και εξέλιξη.
Η Νεάπολη υπήρξε στη διάρκεια του 19ου αιώνα, το αναδυόμενο οικιστικό κέντρο που
φιλοξένησε την οθωμανική διοίκηση και τον Κωστή Αδοσίδη πασά, πρώιμο και οραματικό
εκφραστή μιας πολεοδομικής οργάνωσης , πρωτοπόρας για την εποχή της. Διαθέτει μια
αρχιτεκτονική στρωματογραφία μεγάλου εύρους με εξαιρετικά δείγματα κατασκευών των
τριών τελευταίων αιώνων, ανάμεσα στα οποία κατέχουν εξέχουσα θέση ο μητροπολιτικός
ναός της Μεγάλης Παναγίας (ολοκληρώθηκε το 1926), η συστάδα κτισμάτων δημόσιου
χαρακτήρα με το παλαιό Γυμνάσιο και τα Δικαστήρια, το παλαιό κτίσμα των οθωμανικών
στρατώνων (σημερινή Παιδόπολη), το παλιό δημοτικό σχολείο και βέβαια το εξαιρετικό
μεσοπολεμικό κτίσμα του 1933 που στέγασε αρχικά το ξενοδοχείο «Δικταίον» (σημερινά
γραφεία μητρόπολης Πέτρας και Χερρονήσου) και τα πιο πρόσφατα μοντέρνα κτίσματα των
Σχολών Νεάπολης και του ΟΤΕ, όψιμα δείγματα της ποιοτικής αρχιτεκτονικής
μοντερνικότητας του 1960. Παράλληλα πρέπει να σημειωθεί η έντονη παρουσία ιδιωτικών
κτιρίων όλων των περιόδων με ξεχωριστή επεξεργασία και το ξενοδοχείο «Νεάπολις»,
μοναδικό δείγμα ενός ποιητικού μεταπολεμικού ρασιοναλισμού με ευδιάκριτη παρουσία
στον ιστό της πόλης.
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Η Νεάπολη, αποτελεί τον ημιαστικό ιστορικό πυρήνα της περιοχής και διαθέτει εκτεταμένο
αρχειακό υλικό στο παράρτημα των ΓΑΚ, ενώ στην περιοχή της επιρροής της τοποθετούνται ο
αρχαιολογικός χώρος της Δρήρου , τα χωριά και τα μετόχια του πάνω Μεραμπέλλου και του
κάμπου των Λιμνών και το κέντρο εκκλησιαστικής δραστηριότητας με τη Μητρόπολη και τα
πολλά μοναστήρια που υπάρχουν και λειτουργούν στην ευρύτερη γεωγραφική της ενότητα.
Η Παναγία στο Βιγλί, το χωριό Νοφαλιάς , οι εκκλησίες της Φουρνής διασώζουν μέχρι σήμερα
τις μαρτυρίες της Καστελλανίας Μεραμπέλλου και αποκαλύπτουν τα ίχνη της πολύτροπης
ιστορικής της ταυτότητας.
Η οργάνωση μιας διαδρομής με επίκεντρο τη Σπιναλόγκα στη Νεάπολη, ολοκληρώνει με
μεγάλη πληρότητα, όλες τις ξεχωριστές προσλήψεις μιας αφήγησης στο τοπίο και τους
τόπους της περιοχής και παρέχει τη δυνατότητα επαφής με μια από τις σημαντικότερες
ιστορικές πόλεις της Κρήτης.

# Προτεινόμενη παρέμβαση:

_ Αποκατάσταση και ανάδειξη του κτίσματος Bauhaus στην Πλατεία Νεάπολης
_ Σημείο πληροφόρησης _04 [info-point_04]

Το παλιό ξενοδοχείο Δικταίον στη Νεάπολη / φωτο. Παπαμιτσάκης

Το μεσοπολεμικό κτίσμα που στεγάζει σήμερα γραφεία της Μητρόπολης Πέτρας και
Χερρονήσου, αποτελεί ένα σπουδαίο δείγμα αρχιτεκτονικής της δεκαετίας του 1930 και
ενσωματώνει με χαρακτηριστική ευρύτητα όλες τις

μορφολογικές και κατασκευαστικές
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προτιμήσεις ενός ριζοσπαστικού αρχιτεκτονικού συνθετικού λεξιλογίου, που εξέφρασε με το
Bauhaus, όλο τον καλλιτεχνικό και ιδεολογικό αναβρασμό της ευρωπαϊκής νεωτερικότητας
στα ταραγμένα χρόνια των αρχών του 20ου αιώνα. Η αρχιτεκτονική επεξεργασία και η
κατασκευαστική ποιότητα του κτιρίου, διασώζουν τα χαρακτηριστικά μιας σχετικά πρώιμης
αφαιρετικής μοντέρνας γλώσσας και παράλληλα ενσωματώνουν δημιουργικές και
δομοκατασκευαστικές λεπτομέρειες που αποκαλύπτουν μια σπάνια αναζήτηση εκφραστικού
αρχιτεκτονικού λεξιλογίου και το καθιστούν ολοκληρωμένο έργο, επιτομή όλων των
αναζητήσεων της περιόδου του μεσοπολεμικού μοντερνισμού.
H κήρυξή του ως διατηρητέου κτιρίου, η προσεκτική αποκατάσταση και η ένταξη σε αυτό
δημόσιων χρήσεων με τη συνεργασία της Μητρόπολης Πέτρας, μπορούν να προσδώσουν
στην παρουσία του το χαρακτήρα ενός πολιτιστικού κέντρου, υπερτοπικής σημασίας, που
μπορεί να στεγάσει δραστηριότητες περιφερειακού επιπέδου, να αναδείξει το ιστορικό
απόθεμα της Νεάπολης και

να αποτελέσει «ψηφιακή πύλη» που θα αξιοποιήσει με

καινοτομικό τρόπο όλες τις τεχνολογίες αιχμής για την πληροφόρηση και την προβολή του
μνημειακού αποθέματος της περιοχής και τη διασύνδεσή του με τους εθνικούς, τους
ευρωπαϊκούς και τους διεθνείς θεσμούς και τις αντίστοιχες πρακτικές προστασίας και
βέβαια την UNESCO [info-point_04].
Το ικανό μέγεθος του κτίσματος και η ύπαρξη αίθουσας εκδηλώσεων μπορεί να το
καταστήσει χώρο αναφοράς στην ανατολική Κρήτη, για τη συνεργασία και τη δημιουργία
ενός προγράμματος εκδηλώσεων με πόλο αφετηρίας το ΚΑΜ , στο Αρσενάλι στα Χανιά. Η
ώσμωση με τις θετικές εμπειρίες μιας πολύχρονης δραστηριότητας εξαιρετικής ποιότητας
στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου, στα χρόνια της καλλιτεχνικής διεύθυνσης του
Δημήτρη Αντωνακάκη, είναι ικανή μα τροφοδοτήσει μια νέα ροή δράσεων που θα συνθέσει
ένα δυναμικό δίκτυο πολιτιστικής έκφρασης σε επίπεδο Κρήτης, παρέχοντας τη δυνατότητα
ανάπτυξης ποικίλων δεσμών μέσω της δημιουργικής δράσης και της διαμόρφωσης των
απαιτούμενων ανθρώπινων δικτύων. Ο κεντρικός ρόλος της Περιφέρειας Κρήτης κρίνεται
πως στην περίπτωση αυτή μπορεί να αποβεί καταλυτικός , παρέχοντας τη θεσμική και
επιχειρησιακή κάλυψη που θα σφυρηλατεί την εξωστρέφεια και θα επιτρέπει την ανάδυση
μιας νέας οπτικής και οργάνωσης που θα στηρίζεται έμπρακτα στην καλλιέργεια ενός
πνεύματος συγκρητισμού.
Το κτίσμα του 1933, εμβληματικό αρχιτεκτόνημα μιας μοναδικής σε ποιότητα νεωτερικής
προσέγγισης του προηγούμενου αιώνα, της σχολής του Bauhaus, θα αποτελέσει τον πυκνωτή
μιας μεγάλης τοπικής αφήγησης με κέντρο αναφοράς ένα σημαντικό μνημείο και παράλληλα
θα αποτελέσει τον πομπό που θα επιχειρήσει την ευρύτερη διασύνδεση της ανατολικής
Κρήτης με τα ρεύματα που διατρέχουν ολόκληρη την περιφέρεια μεταφέροντας και
γονιμοποιώντας τις αναζητήσεις, τις διασυνδέσεις και τις πολύμορφες συνάψεις της με τη
διαρκή και δυναμική ροή των δεδομένων της Μεσογείου και του Κόσμου.
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3.2.2. Ο ευρύτερος γεωγραφικός & ιστορικός χώρος
_ Αναφορές & συνάψεις
Η ευρύτερη περιοχή συνοδείας της Σπιναλόγκας, περιλαμβάνει ολόκληρη την
ιστορική ενότητα του Μεραμπέλλου, που προσδιορίζει σήμερα και τα διοικητικά όρια
του Δήμου Αγίου Νικολάου. Εκτός από το ημιαστικό ιστορικό κέντρο της Νεάπολης
στην περιοχή του Πάνω Μεραμπέλλου, περιλαμβάνει και τον ευρύτερο χώρο της
Κριτσάς που αποτελεί τον παραδοσιακό ιστορικό αγροτικό χώρο, που εκτείνεται από
την επάκτια ζώνη στην Αμμουδάρα και το Βαθύ μέχρι το οροπέδιο Καθαρού και τον
ορεινό σχηματισμό της Δίκτης με κορυφή το Λάζαρο. Η ενότητα της Κριτσάς
περιλαμβάνει τον παραδοσιακό κεντρικό οικισμό και αρκετούς διάσπαρτους
μικρότερους σε όλη την έκτασή της και διαθέτει δυο σημαντικούς αρχαιολογικούς
προορισμούς,την αρχαία πόλη Λατώ Ετέρα και τον τρίκλιτο βυζαντινό ναό της
Παναγίας Κεράς. Στην Κριτσά σώζονταν μέχρι το 1926 το ενετικό αρχοντικό των
Corner, που τεκμηρίωσε φωτογραφικά ο Gerola to 1900

και παλιός αμυντικός

πύργος του οποίου διασώζονται μέχρι σήμερα τα ερείπια. Η αρχιτεκτονική
στρωματογραφία του οικισμού με έντονη την παρουσία της εξέλιξης του
λαϊκότροπου κατασκευαστικού ιδιώματος και πολλές παλιές τοιχογραφημένες
εκκλησίες και το φυσικό του περιβάλλον αθροίζουν πολύμορφα χαρακτηριστικά που
διαμορφώνουν μια ισχυρή ενότητα γεωγραφικής και ανθρωπογενούς συγκρότησης
μοναδικής στην ευρύτερη περιοχή.
_ Πεδία και τρόποι πολιτιστικής συνάφειας
Oι παραγωγικές δραστηριότητες παραδοσιακού χαρακτήρα, η γεωργική και η
κτηνοτροφική παραγωγή και οι ισχυροί δεσμοί των περιοχών με τα τοπικά
πολιτιστικά χαρακτηριστικά εξακολουθούν να αποτελούν προνομιακά πεδία
διατήρησης της δημογραφικής συνοχής του γηγενούς πληθυσμού. Ο μετασχηματιμός
της παραγωγικής διάταξης των τελευταίων 40 χρόνων, με την ανάπτυξη του
τουρισμού και την εγκατάσταση τα τελευταία 20 χρόνια σημαντικού αριθμού
μεταναστών, δημιούργησε νέους τρόπους συνεννόησης και συνύπαρξης και
επέτρεψε την ανάπτυξη νέων σχέσεων και δεσμών με στοιχεία και νοοτροπίες που
χαρακτηρίζουν διαφορετικές κουλτούρες. Στην περιοχή του Αγίου Νικολάου, ίσως
περισσότερο από οπουδήποτε αλλού στην Κρήτη, έχει παγιωθεί μια αντίληψη ανοχής
της διαφορετικότητας και έχει διαμορφωθεί ένα μεγάλο ανοικτό πεδίο προσλήψεων,
που επιτρέπει ωσμώσεις και επιρροές από ρεύματα, ιδέες και αντιλήψεις που
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διατρέχουν τον ευρύτερο γεωγραφικό χώρο της περιφέρειας και σε ορισμένες
περιπτώσεις προέρχονται και από πολύ μακρινούς τόπους. Αυτό το γεγονός σε
συνδυασμό με τους διαρκώς ανανεούμενους δεσμούς με μια σπουδαία τοπική
παράδοση, αποτελεί την πιο σημαντική συνιστώσα της σημερινής ταυτοτικής
περιγραφής του πνεύματος του τόπου.
_ Το δευτερεύον δίκτυο τόπων
Το πυκνό δίκτυο οικισμών του Δήμου Αγίου Νικολάου που περιλαμβάνει μεγάλο
αριθμό ιστορικών τόπων με ευδιάκριτα κοινά στοιχεία αλλά και ιδιαιτερότητες που
εμπλουτίζουν το τοπικό απόθεμα, είναι ένα ευρύτερος χώρος αναφορών που
συμπληρώνουν με πολύμορφο τρόπο τα χαρακτηριστικά της τοπικής αφήγησης. Ο
Κρούστας, η Πρίνα, το Καλό Χωριό, τα Λακώνια, οι Λίμνες , το Χουμεριάκο, οι
Βρύσες,οι Ποτάμοι ,το Βραχάσι, η Μίλατος και όλοι οι μικρότεροι οικισμοί που τους
ενώνουν, συνθέτουν ένα μοναδικό δίκτυο με ενδιαφέρουσες ιστορικές, γεωγραφικές
και ανθρωπολογικές παραμέτρους, που αναδεικνύουν το βάθος και την αντοχή τους
στο χρόνο.
3.2.2.1. Διαδρομές-μετάβαση
_Άγιος Νικόλαος – Σπιναλόγκα
_Ελούντα – Σπιναλόγκα
_Πλάκα – Σπιναλόγκα
_Άγιος Νικόλαος_Σπιναλόγκα_Νεάπολη_Άγιος Νικόλαος
_Κριτσά – Σπιναλόγκα
3.2.2.2. Σημεία πληροφόρησης (5 info-points) για τη Σπιναλόγκα:


Άγιος Νικόλαος / Ψηφιακή πύλη της πόλης & Κεντρικός επιβατικός σταθμός
στο λιμάνι



Ελούντα / Κτίριο Χιόνας & Μουσείο Imperial airways



Πλάκα / Κτίσμα «Γραμματικάκη»



Νεάπολη / Κτίριο Λέσχης Νεάπολης



Κριτσά / Ελαιουργείο Αρχαύλη

3.2.2.3. Δράσεις στον Κόλπο της Ελούντας (ενάλιες αρχαιότητες)
3.2.2.4. Άϋλες δράσεις
_ Τοπικές γεύσεις ευρύτερης περιοχής- Γαστρονομία / Οργάνωση αντίστοιχων
θεματικών πεδίων
_Τοπικά προϊόντα / Λάδι και γαλακτοκομικά Κριτσάς /Μέλι Πρίνας / Αλάτι Ελούντας/
Αμύγδαλο και φτάζυμο Κρούστα/ Αλεύρι Βρουχά κλπ
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_Καλλιτεχνικά γεγονότα και δράσεις Πολιτισμού στην περιοχή της Σπιναλόγκας
(δυναμικού χαρακτήρα) που εντάσσουν την περιοχή σε ένα ευρύτερο περιφερειακό
σχεδιασμό υπερτοπικού χαρακτήρα.
3.2.2.5. Εξοπλισμός ευρύτερης περιοχής συνοδείας
_Κεντρικός επιβατικός σταθμός λιμένος Αγίου Νικολάου
_Λειτουργία Ελαιουργείου Αρχαύλη στον οικισμό της Κριτσάς
_Δημιουργία Παλαιοντολογικού Κέντρου & Μουσείου Οροπεδίου Καθαρού Κριτσάς
_Προστασία θαλάσσιου ενάλιου πλούτου / θαλάσσιες διαδρομές
_Διαδρομές «εν πλώ» / Περιήγηση στο μέτωπο του Κόλπου του Μεραμπέλλου.

3.3.1. Πολιτιστικές αξίες
_Το «τοπικό απόθεμα», προϋπόθεση των συνάψεων της κουλτούρας
της περιοχής με τις συνιστώσες μιας οικουμενικής πολιτισμικής
«βάσης δεδομένων»
Η περιοχή αναφοράς του μνημείου της Σπιναλόγκας, τόσο η άμεση όσο και η
ευρύτερη με βασικούς ιστορικούς τόπους την Ελούντα, τον ΄Αγιο Νικόλαο, τη
Νεάπολη και την Κριτσά αποτελεί μια εκτεταμένη γεωγραφική περιοχή που
εξακολουθεί να ενσωματώνει μέχρι σήμερα ξεχωριστά πολιτιστικά χαρακτηριστικά
που διαθέτουν σημαντικές συνοχές και αντοχές στις διαδικασίες ρευστοποιήσεων
που προκαλεί η ανθρώπινη εξέλιξη. Η ανατολική περιοχή της Κρήτης στο Λασίθι,
κατέχει το δικό της ιδιαίτερο ρόλο στη συνολική ιστορική διαδρομή της μεγαλονήσου
και βέβαια διατηρεί μέχρι σήμερα ένα σημαντικό απόθεμα αξιών που την περιγράφει
και στοιχειοθετεί τη συμβολή της στην υπόθεση του Πολιτισμού της περιφέρειας.
Η παρουσία της κληρονομημένης παράδοσης και της τοπικής ιδιαιτερότητας
εκφράζεται με πολλούς τρόπους στο χώρο της παραγωγικής συγκρότησης του
πρωτογενούς τομέα και των δραστηριοτήτων του που εξακολουθούν να διαθέτουν
αντοχές μέχρι σήμερα. Η

πανάρχαια καλλιέργεια της ελιάς, η μικρή οικόσιτη

κτηνοτροφία αλλά και η συνεχής ιστορικά παρουσία της στους ορεινούς όγκους και
οι γεωργικές ασχολίες που αποτελούν συμπληρωματική πηγή εισοδήματος ακόμη και
σήμερα μετά την αναδιάταξη των τελευταίων 40 χρόνων που έφερε η τουριστική
ανάπτυξη, αποτελούν πεδία που επιτρέπουν τη διατήρηση και τη διάσωση αξιόλογων
στοιχείων της τοπικής κοινωνικής και πολιτιστικής έκφρασης.
Η τοπική παράδοση των ιστορικών κοινοτήτων είχε συνυφάνει με πολλούς
εκφραστικούς τρόπους τον ετήσιο παραγωγικό κύκλο και τη σχέση των ανθρώπων με
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τη γη και τη γονιμότητα. Μέχρι σήμερα στην Κρήτη, από την ανατολική ίσαμε τη
δυτική της άκρη, εξακολουθεί να επιβιώνει μια μεγάλη παραγωγική παράδοση που
εφοδιάζει με προϊόντα το νησί και διαθέτει ισχυρό εξαγωγικό χαρακτήρα και στην
υπόλοιπη επικράτεια. Η ποιότητά τους αποτελεί και μια σπουδαία βάση για την
παρουσία μιας μεσογειακής γαστρονομικής παράδοσης αλλά και μιας εξαιρετικά
ισορροπημένης κρητικής διατροφής που μπορεί να αποτελέσει αυτόνομη αξία για
ένταξη στον κατάλογο της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς.
Οι παράλληλες με τα παραπάνω δραστηριότητες οικιακού επιπέδου ή περιορισμένης
βιοτεχνικής κλίμακας που υποστήριζαν τις συμπληρωματικές ανάγκες σε εξοπλισμό
κατοικιών, ρουχισμού, υφασμάτων

και

προϊόντων χειροτεχνίας, παρά τη

συστηματικό μετασχηματισμό της τελευταίας 50ετίας, διατήρησαν τη σχέση με τις
καταγωγικές τους αφετηρίες και εξακολουθούν να αποτελούν περιορισμένες αλλά
υπαρκτές αναφορές μέσα στη μεγάλη αναδιάταξη που έχει με πολλούς τρόπους
συντελεστεί. Σε πολλούς οικισμούς και μικρές ανθρώπινες κοινότητες υπάρχει πάντα
χώρος για τη φιλοξενία παραδοσιακών απασχολήσεων αλλά και παραγωγικών
καινοτομικών προτάσεων που αξιοποιούν τη μεγάλη θετική εμπειρία και προβάλλουν
με νέους τρόπους τα αποτελέσματα μιας διαρκούς ώσμωσης των παραδοσιακών
αξιών με το καινούριο.
Η κρητική μουσική παράδοση, κοινός τόπος συνάντησης της νέας γενιάς δημιουργών
με τα εκφραστικά αποθέματα που διατρέχουν με πολυσήμαντους τρόπους ολόκληρη
τη μεγαλόνησο, αποτελεί ένα χώρο που στοιχειοθετεί και τεκμηριώνει παράλληλα
και όλο το εποικοδόμημα των ποικίλων και πολύχρονων δεσμών της τοπικής
κουλτούρας με την πολιτιστική

διείσδυση της εποχής του διαδικτύου και της

δημιουργίας της κοινωνικής διαδραστικής πλατφόρμας που εισήγαγε. Οι τοπικές
εκφράσεις που δεν κατάφερε να ρευστοποιήσει ο χρόνος και η διεθνοποιημένη
κυριαρχία των ανθρώπινων μετακινήσεων και του τουρισμού, αποτελούν στις
ιστορικές ιδιαίτερα οικιστικές και ανθρώπινες κοινότητες της περιοχής, διακριτούς
και σημαντικούς πόλους οργάνωσης μιας ανθεκτικής πολιτιστικής έκφρασης που
εξακολουθεί να διατυπώνεται με ανανεωμένους σε αρκετές περιπτώσεις τρόπους.
Έτσι μαζί με τις γιορτές θρησκευτικού χαρακτήρα και τις παραδοσιακές εκδηλώσεις
που έχουν διαμορφώσει ένα συνεκτικό τοπίο σχέσεων για τα μέλη των τοπικών
παραδοσιακών

κοινοτήτων,

έχουν

αναπτυχθεί

τα

τελευταία

χρόνια

και

δραστηριότητες και πολιτιστικά γεγονότα που δημιουργούν νέους εκφραστικούς
χώρους, που υποδέχονται τις πρόσφατες ανθρώπινες κοινότητες των μεταναστών
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μαζί με την ανανεωμένη δυνατότητα επαφών που έχει προκαλέσει η σύγχρονη
δημογραφική κινητικότητα, όσο και τα ρεύματα, τις ιδέες και τις ποικίλες εκφράσεις
που διατρέχουν το ευρύτερο μεσογειακό περιβάλλον και διαμορφώνουν κροσσούς
συμβολής με τις «πυκνώσεις» της τοπικής ταυτότητας και των χαρακτηριστικών
ιδιολέκτων και

εκδοχών της. Ο πολιτιστικός χώρος της περιοχής σήμερα

χαρακτηρίζεται από μια διευρυμένη κινητικότητα και αποτελεί ένα ζωτικό πεδίο
εκφράσεων και συνάψεων ικανών να συμβάλλουν καθοριστικά στη διαμόρφωση
μιας κοινωνίας ανοχής και αποδοχής της διαφορετικότητας, σε ένα περιφερειακό
περιβάλλον συμβατό με τις αξίες και τους δεσμούς που οφείλει να θεσμοποιεί η
σημερινή διεθνής πραγματικότητα και η υπόθεση του ανθρώπινου Πολιτισμού.

3.3.2. Φυσιογνωμία _ Ταυτότητα περιοχής

H περιοχή συνοδείας του μνημείου της Σπιναλόγκας, τόσο η άμεση όσο και η
ευρύτερη διαθέτει φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά που την καθιστούν διακριτή στη
συνολικότερη περιφερειακή ενότητα της Κρήτης. Ο κόλπος του Μεραμπέλλου
αποτελεί την κοινή γεωγραφική θαλάσσια λεκάνη, μέσω της οποίας αναπτύχθηκε η
ιστορική κινητικότητα που θεμελίωσε στο χρόνο το χαρακτήρα και την ιδιαιτερότητα
του Τόπου.
Η μοναδική σχέση του ηπειρωτικού περιβάλλοντος με τη θάλασσα και οι έντονη
γεωμορφολογικοί του σχηματισμοί, προσδίδουν την ευρύτερη ενότητα την εικόνα
ενός επικού τοπιογραφικού αφηγήματος. Η φυσιογνωμία του αποτυπώθηκε
ιστορικά σε τεκμηριώσεις γεωγράφων, περιηγητών και φωτογράφων που
προβάλλουν τις αφετηρίες και τους μετασχηματισμούς της στη διάρκεια των
τελευταίων αιώνων. Τα σημερινά ιστορικά και αρχαιολογικά δεδομένα αυτής της
διαδρομής, αποτελούν το μνημειακό της απόθεμα και διασώζουν τις πολύτροπες
συνάψεις του φυσικού χώρου με τις ανθρωπογενείς στοιχειώσεις που καθόρισαν και
περιγράφουν και ένα σημαντικό μέρος της σημερινής του Ταυτότητας.
Οι ανθρώπινες κοινότητες που κατοίκησαν ιστορικά την περιοχή και εκείνοι που τον
κατέκτησαν στη διάρκεια μιας πολύχρονης και διαρκούς κινητικότητας που
χαρακτήρισε το μεσογειακό χώρο, άφησαν ανεξίτηλα ίχνη και σημεία, που μέχρι
σήμερα έχουν ενσωματωθεί στην τοπική λαογραφία, τις ξεχωριστές παραδόσεις και
την κουλτούρα που εξακολουθεί να είναι παγιωμένη στις αντιλήψεις και το βασικό
78

πυρήνα της νοοτροπίας που χαρακτηρίζει τα ανθρωπολογικά δεδομένα της
ευρύτερης περιοχής.
Οι κάτοικοι της ανατολικότερης περιοχής της Κρήτης, διακρίνονται για την ηπιότητα
των εθίμων και των παραδοσιακών τους απασχολήσεων και είναι κάποτε με έντονο
τρόπο διακριτή η διαφοροποίησή τους από τις επιβιώσεις κοινωνικών συμπεριφορών
και προτύπων μιας τοπικής κουλτούρας που επιτρέπει ακραίες συντηρητικές και
ανταγωνιστικές συμπεριφορές. Στην παγίωση αυτής της κατάστασης αναμφίβολα
συνέβαλε στους πρόσφατους χρόνους η διαρκής παρουσία και η επιρροή που ασκεί η
παρουσία ανθρώπων από πολλές διαφορετικές κουλτούρες, που αποτυπώθηκαν με
τη γενίκευση του τουριστικού φαινομένου τα τελευταία 50 χρόνια με επίκεντρο την
περιοχή του Αγίου Νικολάου και της Ελούντας.
Η Κρήτη και η περιοχή της Ελούντας, αποτελεί σήμερα το πεδίο όπου αναπτύσσονται
οι «κροσσοί συμβολής» των ρευμάτων που διατρέχουν μια μεγάλη ευρωπαϊκή και
μεσογειακή περιοχή και σχηματοποιούνται από τους ιστορικούς αλλά και τους
σύγχρονους κυματισμούς της εξέλιξης. H περιοχή του Αγίου Νικολάου και της
Σπιναλόγκας, αποτελεί το κέντρο μιας συστηματικής παραγωγικής αναδιάταξης που
έχει μεταβάλλει στη διάρκεια της τελευταίας γενιάς τα χαρακτηριστικά ενός
προγενέστερου κλειστού συστήματος τοπικών αναφορών και έχει μετασχηματίσει τις
παραμέτρους που καθορίζουν τη σημερινή του ταυτότητα, εισάγοντας τα δεδομένα
μιας εξωστρεφούς και ανοικτής σε επιρροές μεσογειακής πολιτισμικής ενότητας. Οι
ωσμώσεις με τις ιδέες και τις εκφράσεις σε όλα τα επίπεδα μιας διεθνοποιημένης
προσέγγισης της κοινωνικής και πολιτικής διαπραγμάτευσης έχουν αποτυπωθεί και
στην εικονογραφία των τοπικών προτύπων και συμπεριφορών χωρίς να έχουν
αναγκαστικά ρευστοποιήσει τα ιστορικά και παραδοσιακά χαρακτηριστικά του
Τόπου, που εξακολουθεί να διατηρεί μια εσωτερική ενότητα και να διαφυλάσσει την
ιδιαιτερότητα της αυτόνομης παρουσίας του στον περιφερειακό μετανεωτερικό
πολιτισμικό καταμερισμό.

3.4. Σημασία της περιοχής συνοδείας για την προστασία του μνημείου

H περιοχή συνοδείας του μνημείου της Σπιναλόγκας, αποτελεί το γεωγραφικό και
ιστορικό χώρο μέσα στον οποίο ενσωματώνεται. Η έννοια του Τόπου συντηρείται και
διασώζεται μέσα από τους δεσμούς που έχουν διαμορφωθεί στο χρόνο και παράγουν
το αναγκαίο συνεκτικό υλικό που απαιτείται για τις πολύμορφες συνάψεις που
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καθορίζουν την αντοχή του στο χρόνο. Η οχυρή νησίδα της Σπιναλόγκας, φέρει τα
ίχνη μιας πολυσήμαντης εξέλιξης και περικλείει εκτός από τις φυσικές και
ανθρωπογενείς διαμορφώσεις και όλα τα στοιχεία μιας διαχρονικής αντίληψης που
αποτύπωσε το επίπεδο προσλήψεων και κατανόησης των ανθρώπων που κατοίκησαν
την περιοχή. Η αρχιτεκτονική της αξιοποίηση για τη δημιουργία μιας οχυρωμένης
νησίδας, απαραίτητης για την υπεράσπιση του Stato da Mar της Γαληνοτάτης σε μια
κρίσιμη για τις τύχες της περίοδο στη Μεσόγειο, ήταν συνυφασμένη με την ευρύτερη
περιοχή της Καστελλανίας Μεραμπέλλου και τις στρατηγικές που είχαν προκρίνει οι
τότε κυρίαρχοι Ενετοί για να υπερασπιστούν την παρουσία τους στην Κρήτη.
Η κατοπινή της κατάληψη από τους Οθωμανούς το 1715 και ενώ ο Χάνδακας είχε ήδη
παραδοθεί από το 1669 στον Κιοπρουλή, την οδήγησε σε μια περίοδο χρήσεων κατά
κανόνα συμβατών με τις ανάγκες της οθωμανικής παρουσίας, ενώ στα τέλη του 19 ου
αιώνα,

η

δημιουργία

ενός

ολόκληρου

«οχυρού»

οθωμανικού

οικισμού,

προδιέγραφε με χαρακτηριστικό τρόπο το φόβο και την ανάγκη προστασίας από τους
γηγενείς που είχε αρχίσει να αισθάνεται ο μουσουλμανικός πληθυσμός της περιοχής.
Η Κρήτη κατά το 19ο αιώνα είχε μετατραπεί σε θέατρο συνεχών επαναστάσεων και
ξεσηκωμού κατά της δεσποτείας των οθωμανών, που το 1898 υποχρεώθηκαν τελικά
να αποχωρήσουν παραχωρώντας τη διοίκησή της μέχρι το 1902, στις μεγάλες
δυνάμεις της εποχής. Η απόφαση της βουλής της Κρητικής Πολιτείας για τη
μετατροπή το 1903 της Σπιναλόγκας σε χώρο λεπροκομείου αποτέλεσε την τελευταία
μεγάλη πολιτική απόφαση που καθόρισε τη χρήση της για τα επόμενα 54 χρόνια.
Στη διάρκεια αυτού του μετασχηματισμού, η ευρύτερη περιοχή συνοδείας, υπήρξε ο
Τόπος που βίωσε τα γεγονότα και όλη την εξέλιξη των ιστορικών ρευμάτων της
μεγαλονήσου, καταγράφοντας με υλικό και άϋλο τρόπο όλες τις στοιχειώσεις και τα
έργα των ανθρώπων της περιοχής και των εκπροσώπων των δυνάμεων που
κυριαρχούσαν. Οι αρχαιότητες και τα μνημεία, οι οικισμοί της περιοχής και το
αναδυόμενο αστικό κέντρο της πόλης του Αγίου Νικολάου, οι εγκαταστάσεις και τα
κτίσματα της απώτερης και της πρόσφατης εμπειρίας, αποτελούν σήμερα τη μεγάλη
ιστορική τοιχογραφία του Τόπου και διασώζουν με τον ξεχωριστό χαρακτήρα που
διαθέτουν, το συνολικότερο πνεύμα που τον περιγράφει και τον ορίζει από τις
έσχατες καταγωγικές του αναφορές ίσαμε σήμερα [genius loci].
Στην περίπτωση της Σπιναλόγκας, όπως και σε κάθε αντίστοιχη μνημειακή
μαρτυρία, η λογική της διατήρησης , της προστασίας και της ανάδειξης, οφείλει να
διατρέχει όχι μόνο σημειακά και αποσπασματικά το φυσικό χώρο που την
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υποδέχεται, αλλά να ενεργοποιεί με κάθε τρόπο όλες τις απαιτούμενες «καλές
πρακτικές» κατανόησης, ερμηνείας και χειρισμών τόσο σε αναλυτικό όσο και σε
επιχειρησιακό επίπεδο, που θα συμβάλουν στην ανάδειξη της φυσιογνωμίας και της
ταυτότητας της περιοχής αλλά και στην ουσιαστική προστασία όλων εκείνων των
χαρακτηριστικών της που έχουν αξία και μπορούν να διαρκούν και να εναντιώνονται
στους μηχανισμούς της ρευστοποίησης και τη λήθη του χρόνου.

3.5.: Ιδιοκτησιακό και νομικό καθεστώς για την περιοχή συνοδείας

H νησίδα της Σπιναλόγκας αποτελεί δημόσιο κτήμα. Στην περιοχή συνοδείας της,
όπως περιγράφεται αναλυτικά στο κεφ.3.1, περιλαμβάνονται μνημεία και
εγκαταστάσεις που αποτελούν στις περισσότερες περιπτώσεις, ιδιοκτησία του
Δημοσίου. Ιδιαίτερης σημασίας για την ολοκληρωμένη σύνθεση της πρότασης
διαχείρισης θεωρούνται και οι εκτάσεις και τα κτίσματα που διέπονται από μεικτό ή
ιδιωτικό ιδιοκτησιακό καθεστώς και τα οποία αναλυτικά είναι τα παρακάτω:

3.5.1: Άγιος Νικόλαος [Βλ.και σχ.κεφ.3.2.1.1]
>Αρχαιολογικός χώρος Καμάρας στο κέντρο της πόλης
Ανασκαφική έρευνα σε εξέλιξη / έκταση ιδιωτών υπό απαλλοτρίωση από το Υ.Π.ΠΟ.Τ.

>Ισόγειο κτίσμα παλαιού πυριτιδοποιείου [όψιμης βενετικής περιόδου]
Ιδιοκτησία κληρονόμων Τζώρτζη [ρυμοτομούμενο εν μέρει – ανάγκη άμεσης κήρυξης
σε καθεστώς προστασίας]

>Παλαιός κυλινδρικός μύλος / Χρήση ως κατοικία [συνοικία Μύλος σχεδίου πόλης] /
Ιδιοκτησία Β. Σεϊνόγλου / ανάγκη άμεσης κήρυξης ως διατηρητέου μνημείου.

3.5.2: Αφροδίσιον – Λενικά [Βλ.και σχ.κεφ.3.2.1.2]
>Αγορά τμήματος ελαιώνα για διαμόρφωση προσπέλασης αρχαιολογικού χώρου
[Υ.Π.ΠΟ.Τ.] / Συνέχιση ανασκαφικής έρευνας.
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3.5.3 : Κανάλι Ελούντας [Βλ. και σχ.κεφ.3.2.1.3]
> Αγορά γεωργικής γης από το Υ.Π.ΠΟ.Τ. για την πραγματοποίηση διανοίξεων και την
οργάνωση των απαραίτητων προσπελάσεων και μιας ενιαίας συνολικής διαδρομής
περιήγησης στην εκκλησία της Ανάληψης, τη βυθισμένη Ολούντα, το ψηφιδωτό της
Παλαιοχριστιανικής βασιλικής και τον αποθέτη στην περιοχή του Καναλιού της
χερσονήσου της Σπιναλόγκας.

>Δημιουργία χώρου για τη στέγαση μικρού μουσείου της IMPERIAL AIRWAYS, στο
κτίσμα που στέγαζε ιστορικά το χώρο της αεροπορικής εταιρείας
Ιδιοκτησία ιδιωτών / ανάγκη διαπραγμάτευσης.

3.5.4: Οικισμός Πλάκας [Βλ. και σχ.κεφ.3.2.1.16 & 3.2.1.18]
> Κτίσμα όψιμης βενετοκρατίας στο Τσιφλίκι / Διάφορες ασύμβατες χρήσεις σε
μνημείο ήδη κηρυγμένο σε καθεστώς προστασίας [1978] / Πολλοί ιδιοκτήτες /
Ανάγκη άμεσης διαπραγμάτευσης για την οριστική τακτοποίηση της ιδιοκτησιακής
του κατάστασης και την προστασία του/ Μελλοντική ένταξη Οργανισμού διαχείρισης
Σπιναλόγκας και Μουσείου.

> Κτίσμα ιατρού Κ. Γραμματικάκη στον οικισμό της Πλάκας / Ιδιοκτησία ιδιωτών/
Διαπραγμάτευση αγοράς και αποκατάσταση για τη στέγαση του κεντρικού infopoint_01 τoυ μνημείο της Σπιναλόγκας στην Πλάκα.

3.5.5.: Βρουχάς και «οικισμοί της πέτρας»
_Λούμας_ _Σέλες_Σκινιάς_Καρύδι_Δωριές [Βλ. και σχ.κεφ.3.2.1.20]
>

Οριοθέτηση

έκτασης

(στο

τριγωνομετρικό

σημείο

της

περιοχής)

και

διαπραγμάτευση αγοράς του τμήματος που απαιτείται για τη δημιουργία
προσπέλασης και χώρου παρατηρητηρίου ευρύτερης περιοχής Σπιναλόγκας /
Ιδιοκτησία ιδιωτών

> Καταγραφή και ειδικό κτηματολόγιο [ιδιωτών και δημοσίου] δικτύου παλαιών
λιθόκτιστων υδατοδεξαμενών , ανεμομύλων , πανεμιδιών και σκοπιών / Εκπόνηση
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μελέτης αποκατάστασης και πρόταση διαχείρισης για την ένταξή τους σε καθεστώς
προστασίας και την ανάδειξή τους.

3.5.6.: Νεάπολη_Οικισμοί πάνω Μεραμπέλλου_Δρήρος_Μετόχια
[Βλ. και σχετ .κεφ.3.2.4.01]
> Αποτύπωση και εκπόνηση μελέτης αποκατάστασης κτιριακού συγκροτήματος
παλαιάς Λέσχης Νεάπολης [κριριακού τύπου Bauhaus]

σε συνεργασία με τη

Μητρόπολη Πέτρας και Χερρονήσου στην οποία ανήκει / Προγραμματική σύμβαση
πολυχρόνιας μίσθωσης και αξιοποίηση του κτίσματος για πολιτιστικές δράσεις
περιφερειακού χαρακτήρα / ΄Αμεση ανάγκη κήρυξης σε καθεστώς προστασίας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ # 04
/ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ /
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4.1 Εισαγωγή
Η οχυρή νησίδα της Σπιναλόγκας, με το συνολικό φρουριακό και οικιστικό της σύνολο, είναι
ένα ζωντανό μνημείο, ενταγμένο στις πολλαπλές εκφάνσεις του τουρισμού των τελευταίων
δεκαετιών στην περιοχή της ανατολικής Κρήτης. Το μνημείο ως καθοριστική συνιστώσα του
τόπου και του τοπίου, εμπλεκόμενο με τις απαιτήσεις και τις ανάγκες της σύγχρονης ζωής
και συγχρόνως με τις ευαισθησίες και τις ιδιαιτερότητες ενός ευρύτερου και ευαίσθητου
περιβαλλοντικού αποθέματος, δεν μπορεί παρά να απειλείται από τις αντίστοιχες πιέσεις
που συνοδεύουν τη σύγχρονη δραστηριότητα.

4.2 Περιοχή εφαρμογής

Αεροφωτογραφία της ευρύτερης περιοχής της Σπιναλόγκας και του κόλπου της Ελούντας

Η προτεινόμενη περιοχή άμεσης επιρροής του μνημείου, ταυτίζεται με τις περιοχές βόρεια,
δυτικά και νότια του ομωνύμου όρμου της Σπιναλόγκας που έχουν οπτική επαφή με το
μνημείο καθώς και με ολόκληρη τη χερσόνησο Σπιναλόγκας και τη βραχονησίδα Κολοκύθα.
Οι περιοχές αυτές εντάσσονται μέσα στα κτηματικά όρια ολόκληρης της Δημοτικής
Κοινότητας Ελούντας, και τμήματα των ορίων των Δημοτικών Διαμερισμάτων Βρουχά και
Φουρνής και δημιουργούν ένα εν δυνάμει ημικυκλικό αμφιθεατρικό γεωμορφολογικό
σύνολο με θέα προς την οχυρή νησίδα. Στην περιοχή αυτή υπάγονται όλοι οι οικισμοί της
Δημ. Κοινότητας Ελούντας, ολόκληρη η παράκτια ζώνη υψηλών τουριστικών απαιτήσεων της
Ελούντας, καθώς και όλοι οι θεσπισμένοι και κηρυγμένοι από το ΥΠ.ΠΟ.Τ αρχαιολογικοί
χώροι της περιοχής και ο κηρυγμένος ενάλιος όρμος αρχαιοτήτων της Ελούντας (όρμος
Σπιναλόγκας).
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Η ανατολική πλευρά του Μεραμπέλλου και ο κόλπος της Ελούντας και της Σπιναλόγκας [googlearth]

4.3. Σκοποί του διαχειριστικού σχεδίου
Το Σχέδιο Διαχείρισης καλείται να επιλύσει ένα εξαιρετικά δύσκολο και απαιτητικό πρόβλημα
ισορροπίας: Από τη μία οφείλει να προστατέψει το φρουριακό σύνολο της οχυρής νησίδας
και της περιοχής συνοδείας της, καθώς και τις μοναδικές αξίες της, να αναδείξει τα ιδιαίτερα
στοιχεία των πολλαπλών συμβολισμών της, και να γίνει πόλος ανάδειξης του αποκλεισμού
και του κοινωνικού ρατσισμού, ιδιαίτερα σε ένα παγκοσμιοποιημένο και πολυπολιτισμικό
κόσμο.
Παράλληλα, οφείλει να εξασφαλίσει στους χρήστες της, τις προϋποθέσεις για μία σύγχρονη
ποιότητα ζωής, να βελτιώσει τις υφιστάμενες συνθήκες και τις υποδομές, να δώσει ευκαιρίες
για ανάπτυξη και επενδύσεις, να τονώσει και να ενισχύσει την τοπική αγορά και να βρει
λύσεις για την οικονομική, κοινωνική ανάπτυξη και πρόοδο της περιοχής, στις κατευθύνσεις
των αρχών της βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης. Ταυτόχρονα θα εγγυάται τις αρχές και
κατευθύνσεις της Ελληνικής και Διεθνούς νομοθεσίας για την προστασία μνημείων και
ιστορικών τόπων, όπως αυτή εκφράζεται μέσα από κείμενα και νομικές δεσμεύσεις.

4.4. Περιεχόμενα του διαχειριστικού σχεδίου
Όλες οι επιμέρους δράσεις του Σ.Δ. θα πρέπει να σκοπεύουν στην απρόσκοπτη επίτευξη ενός
καθεστώτος διατήρησης και προστασίας της αυθεντικότητας και ακεραιότητας της οχυρής
νησίδας, αλλά και προστασίας της σημερινής τάξης του φυσικού και ανθρωπογενούς
περιβάλλοντος της άμεσης περιοχής επιρροής – γειτνίασης με το μνημείο.
Η ανάγκη από τη μια για την προστασία της οχυρής νησίδας και από την άλλη η δυνατότητα
ανάπτυξης και προόδου στην εν τοις πράγμασι για μια τεσσαρακονταετία τουριστική περιοχή
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γειτνίασης του μνημείου, μοιάζουν εξ αρχής σαν αντιφατικά μεταξύ τους γεγονότα που το
ένα αναιρεί και ακυρώνει το άλλο.
Οι σύγχρονες όμως τάσεις ανάδειξης των μνημείων σε συνδυασμό με τις διεθνείς συνθήκες
και χάρτες, μαζί με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης συνδιαμορφώνουν ένα πλαίσιο και
έναν καταστατικό χάρτη προστασίας που θα αποτελεί το σχέδιο διαχείρισης.
Εκτός όμως από τη σύγκρουση υπάρχει και μία άλλη παράμετρος. Η ύπαρξη του μνημειακού
συνόλου της οχυρής νησίδας στοιχειοθετεί ένα κεφάλαιο για τον τόπο. Η εμβέλεια των αξιών
του δημιουργεί μοναδικές ευκαιρίες για σωστή και ορθολογική ανάπτυξη, ενώ η ανάπτυξη
μέσω ορθών επενδύσεων μπορεί να εξασφαλίσει τις κατάλληλες συνθήκες για τη Διατήρηση
και Προστασία του Μνημείου και την ασφαλή κληροδότησή του στις επόμενες γενιές.
Σε αυτήν την κατεύθυνση, ενδιαφέρει ιδιαίτερα η γνώση που έχουμε για το Μνημείο. Η
τεκμηρίωση, όπως συμβαίνει σε όλους τους τομείς της έρευνας, αποτελεί τον θεμέλιο λίθο
της ανάλυσης, μέσω της οποίας γνωρίζουμε το αντικείμενο που μελετάμε. Η ολοκληρωμένη
και σφαιρική γνώση όλων των ζητημάτων που αφορούν στο Μνημείο είναι εξαιρετικά
σημαντική και αποτελεί τη βάση για σωστές διαχειριστικές επιλογές. Η τεκμηρίωση θα
πρέπει να καλύψει κατ΄αρχή όλους τους τομείς που παρουσιάζουν

ελλείψεις και στη

συνέχεια να επεκταθεί σε τομείς που δεν έχουν ακόμα εξεταστεί. Επίσης, θα πρέπει η
παραπάνω γνώση να διαδοθεί και να αποτελέσει το κλειδί για την κατανόηση των μοναδικών
αξιών – συμβολισμών του Μνημείου από το ευρύ κοινό και όχι μόνο από την επιστημονική
κοινότητα.
Βασικό στοιχείο για τη ζωή του Μνημείου και της περιοχής συνοδείας του, αποτελούν οι
επισκέπτες (τουρισμός) κατά την επτάμηνη θερινή περίοδο. Πρώτα γιατί τονώνουν την
οικονομία και συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη και στη συνέχεια γιατί η γνωριμία τους
με την οχυρή νησίδα και τις αξίες της, βοηθάει στη διάδοση της σχετικής γνώσης και
προάγει τα σχετικά με την Πολιτιστική Κληρονομιά θέματα.

Το Σχέδιο Διαχείρισης θα αντιμετωπίσει ένα επίσης δύσκολο πρόβλημα. Από τη μία οι
επισκέπτες αποτελούν βασική πηγή εσόδων δίνοντας ευκαιρίες για τη διάδοση των
μοναδικών αξιών του, ενώ από την άλλη το επιβαρύνουν και σε ορισμένες
περιπτώσεις μπορεί να προκαλέσουν άμεσα ή έμμεσα ακόμα και φθορές. Οι
επισκέπτες πρέπει να μπορούν να έρχονται με ευκολία στο Μνημείο και να κινούνται
με άνεση μέσα σε αυτό σε (προ)καθορισμένες διαδρομές περιήγησης. Κάτι τέτοιο
βοηθάει κατ΄ αρχήν τον ίδιο τον επισκέπτη να γνωρίσει όσο το δυνατό μεγαλύτερο
μέρος του Μνημείου, να αποκομίσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη γνώση, να
ψυχαγωγηθεί και να ικανοποιηθεί. Η επισκεψιμότητα στο μνημείο, ωφελεί και το
μόνιμο πληθυσμό της περιοχής γιατί η ικανοποίηση του επισκέπτη τον κάνει πιο
δεκτικό στα χρήσιμα μηνύματα που θα δεχτεί με αποτέλεσμα να συμβάλλει στη
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τόνωση της τοπικής οικονομίας αγοράζοντας - ξοδεύοντας περισσότερο. Ωφελεί και
το ίδιο το μνημείο και στην προστασία του Μνημείου καθώς θα συμβάλλει και ο ίδιος
αποδεχόμενος, γνωρίζοντας, και κατανοώντας τις μοναδικές του αξίες. Συνεπώς η
παροχή υψηλών προδιαγραφών υπηρεσιών προς τους επισκέπτες είναι προϋπόθεση
για την ολοκληρωμένη διαχείριση του Μνημείου. Οι βασικές ενότητες ζητημάτων,
που προκύπτουν από τα παραπάνω και πρέπει να αντιμετωπιστούν με τον πιο
κατάλληλο τρόπο από το Σχέδιο Διαχείρισης είναι οι εξής :


Εφαρμογή του Σχεδίου και Επιπτώσεις.



Προστασία και Διατήρηση του Μνημείου.



Τεκμηρίωση, Εκπαίδευση και Έρευνα.



Πρόσβαση και Μετακινήσεις.



Διαχείριση των Επισκεπτών.

Η αντιμετώπιση των παραπάνω ζητημάτων πρέπει να γίνεται πάντα θέτοντας ως
προτεραιότητα την Προστασία του Μνημείου, με βάση μία μακροπρόθεσμη οργάνωση και
σχεδιασμό και όπου είναι δυνατόν, να επιδιώκεται και να επιτυγχάνεται η συμμετοχή του
κοινού, είτε της τοπικής κοινωνίας είτε των επισκεπτών. Οι πηγές για την αναγνώριση και την
τεκμηρίωση των ζητημάτων προς αντιμετώπιση είναι αρκετές και με ποικίλη θεματολογία.
Μερικές από αυτές παρουσιάζονται πιο κάτω :
Στα επόμενα εξετάζονται αρχικά, τα επιμέρους ζητήματα που συγκροτούν τις πέντε βασικές
ενότητες και παραθέτονται οι στόχοι, στους οποίους θα προσανατολιστεί το Σχέδιο
Διαχείρισης για την επίλυση των ζητημάτων. Για το κάθε ζήτημα, σε μια πρώτη παράγραφο,
καταγράφονται «παραδοχές», οι οποίες είτε περιγράφουν εντοπισμένα προβλήματα του
Μνημείου και της ευρύτερης περιοχής του, είτε σκιαγραφούν απόψεις για την αντιμετώπιση
των προβλημάτων, συντελώντας στην γενικότερη κατανόηση του προβλήματος και στον
εντοπισμό των στόχων.
Οι «στόχοι» παρατίθενται στη δεύτερη παράγραφο, χωρίς αξιολογική σειρά και χωρίς να
υπάρχει απόλυτη αντιστοιχία παραδοχής και στόχου. Είναι δυνατόν, για παράδειγμα, δύο ή
περισσότερες παραδοχές να οδηγούν σε ένα στόχο, όπως και μία παραδοχή να παραπέμπει
σε δύο ή περισσότερους στόχους.

4.5. Εφαρμογή του σχεδίου και επιπτώσεις
Η πρώτη αυτή ενότητα πραγματεύεται τα ζητήματα που σχετίζονται με την εφαρμογή του
Σχεδίου Διαχείρισης (Σ.Δ). Τα ζητήματα αυτά είτε αφορούν σε διαδικασίες προετοιμασίας του
Σχεδίου, είτε προκύπτουν ως επιπτώσεις από την εφαρμογή του, πρέπει να αντιμετωπιστούν
έγκαιρα. Για να γίνει κάτι τέτοιο χρειάζεται άριστη οργάνωση του μηχανισμού υλοποίησης
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του Σ.Δ., συντονισμός και ενημέρωση των φορέων που σχετίζονται με την εφαρμογή του. Η
εφαρμογή του Σ.Δ. είναι αυτονόητο ότι θα προκαλέσει πολλές και σημαντικές αλλαγές στην
περιοχή της δημοτικής Κοινότητας Ελούντας και σε τμήμα του Δημοτικού Διαμερίσματος
Βρουχά. Ένας από τους στόχους του Σ.Δ. είναι οι αλλαγές αυτές να είναι προβλέψιμες και
ελέγξιμες, ώστε να μην προκαλέσουν αλλοιώσεις και φθορές και να μην υπονομεύσουν τις
μοναδικές αξίες του Μνημείου.
Πρέπει να εξασφαλιστεί ένα κατάλληλο και βιώσιμο θεσμικό πλαίσιο το οποίο θα μπορεί να
εγγυηθεί τη σωστή και με ακρίβεια εφαρμογή του Σ.Δ. Το παραπάνω πλαίσιο θα πρέπει να
καλύπτει όλα τα θέματα και τις παραμέτρους που θίγονται στο Σ.Δ., όπως ο πολεοδομικός
σχεδιασμός, η ορθή και με ακρίβεια αποτίμηση των κινδύνων που το απειλούν ή ενδέχεται
να το απειλήσουν στο μέλλον, ο ακριβής καθορισμός των ορίων του κλπ.
Τα συστηματικά -από το 1997 έως το 2005- έργα ανάπλασης και ανάδειξης του Μνημείου,
που συνεχίζονται και σήμερα, μέσα από ευρωπαϊκούς χρηματοδοτικούς πόρους,
δημιούργησαν μία δυναμική νέων ευκαιριών για την προβολή του. Η βελτίωση της
εμφάνισης του Μνημείου, των προσβάσεων προς αυτό, των υποδομών, και κυρίως του
πολιτισμικού μηνύματος και συμβολισμού του κλπ., προκαλούν τάσεις που ενδέχεται να
απειλήσουν και να αλλοιώσουν το χαρακτήρα του. Η χρήση ενός συστήματος ελέγχου της
ανάπτυξης για τη βελτίωση του Μνημείου, μέσω μηχανισμών όπως προγράμματα με οδηγίες
για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη, πλήρεις οδηγίες για τις αρχές του σχεδιασμού, που θα
βασίζονται πάνω σε μία προσεκτική ανάλυση των μοναδικών αξιών του τοπίου και του
περιβάλλοντος του Μνημείου φυσικού και δομημένου, αποτελεί μία σημαντική πλευρά του
Σ.Δ.
Η εποπτεία θεωρείται από την κοινωνία της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ως ένα
εργαλείο προστασίας και διαχείρισης με μεγάλη αξία και σημασία. Για το λόγο αυτό η
UNESCO έχει εφαρμόσει εξαετείς περιοδικές αναφορές. Οι αναφορές αυτές, τεκμηριώνουν
την υφιστάμενη κατάσταση σε όλα τα Μνημεία της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς
και καθορίζουν τις διαδικασίες για τη διαχείρισή τους σε εθνικό και τοπικό επίπεδο.
Αντίστοιχα, ο έλεγχος σε τοπικό επίπεδο είναι πολύ χρήσιμος όταν γίνεται σε ετήσια βάση,
γιατί μπορεί να αποτραπούν ανεπιθύμητες φθορές στα Μνημεία και να εξασφαλιστεί η
επιτυχημένη εφαρμογή του διαχειριστικού σχεδίου. Ο έλεγχος βελτιώνει επίσης τη γνώση
μας για τα Μνημεία και επιτρέπει μία καλύτερη κατανόηση του Μνημείου και των αναγκών
του.
Η συμβολή της τοπικής κοινωνίας στην αποτελεσματικότητα των ελεγκτικών μηχανισμών για
την προστασία και τη σωστή διαχείριση, δεν πρέπει να υποτιμηθεί. Παρ’ ότι αυτό καθ’ εαυτό
το μνημείο αποτελεί κρατική περιουσία, ωστόσο ολόκληρη η περιοχή συνοδείας του, και
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κυρίως η χερσόνησος Σπιναλόγκας (Α’ αρχαιολογική ζώνη απολύτου προστασίας) ευρίσκεται
κάτω από ιδιωτικό ιδιοκτησιακό καθεστώς. Η επαφή με την τοπική κοινωνία, η οποία θα
ευεργετηθεί από τα οφέλη του προγράμματος και η ενεργοποίησή της στις διαδικασίες
διαχείρισης είναι σημαντική για την επιτυχία του Σχεδίου.
Τα πιο σημαντικά ζητήματα είναι τα εξής :
1.

Διοίκηση

2.

Χρηματοδότηση

3.

Διαχείριση των κινδύνων

4.

Διάχυση των πληροφοριών

5.

Εποπτεία

6.

Οριοθέτηση

7.

Τοπική Κοινωνία

8.

Θεσμική Προστασία

9.

Αξιολόγηση της μεταβολής

10.

Έλεγχος του χαρακτήρα των επεμβάσεων

11.

Σύγχρονη ανάπτυξη

> Ζήτημα 1 : Διοίκηση
Το Σχέδιο Διαχείρισης μπορεί να είναι επιτυχημένο μόνο εφόσον συνεργαστούν
αποτελεσματικά όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς. Αυτή τη στιγμή οι σχετικοί με τη διαχείριση
του Μνημείου φορείς λειτουργούν ανεξάρτητα και χωρίς συντονισμό μεταξύ τους.

Στόχος 1
Θα πρέπει να συγκροτηθεί ένας διοικητικά ανεξάρτητος μηχανισμός, με την ευθύνη του
Δήμου Αγ. Νικολάου και τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων, ο οποίος θα είναι
επιφορτισμένος με την εφαρμογή του Σχεδίου.

> Ζήτημα 2: Χρηματοδότηση


Οι τοπικές αρχές με το ελληνικό ΥΠ.ΠΟ.Τ. είναι επιφορτισμένες να εξασφαλίζουν το
μεγαλύτερο μέρος της δαπάνης σχετικά με τη φροντίδα του Μνημείου.



Ο Δήμος Αγ. Νικολάου, αλλά και η Περιφέρεια Κρήτης, δεν διαθέτουν τις
απαιτούμενες πιστώσεις για τη χρηματοδότηση όλων των επιπλέον ενεργειών που
σχετίζονται με την προστασία και ανάδειξη του Μνημείου.
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Δεν υπάρχουν θεσμοθετημένες επιπρόσθετες χρηματοδοτήσεις προς τις τοπικές
αρχές, που τυχαίνει να έχουν στην περιοχή τους ένα Μνημείο Πολιτιστικής
Κληρονομιάς.



Η αναζήτηση πόρων δε γίνεται συντονισμένα, με αποτέλεσμα να χάνονται πολλοί
από αυτούς, ενώ υπάρχουν αρκετοί τομείς που σχετίζονται με τις μοναδικές αξίες του
Μνημείου για τους οποίους δε υπάρχει καμία σχετική μέριμνα για χρηματοδότηση.
Σήμερα η Σπιναλόγκα είναι το δεύτερο σε επισκεψιμότητα μνημείο στην Κρήτη.

Στόχος 2


Συστηματική αναζήτηση ευκαιριών χρηματοδότησης του Μνημείου για όλους τους
σχετικούς με τις αξίες του τομείς. Είναι σημαντικό να καλλιεργηθεί η αντίληψη ότι τα
θέματα Πολιτιστικής Κληρονομιάς γενικότερα και ειδικότερα τα θέματα που
σχετίζονται με το Μνημείο πρέπει να έχουν προτεραιότητα στην επιλογή για
χρηματοδότηση.



Η Πολιτεία θα πρέπει να διαθέσει πόρους για την προστασία του Μνημείου και να
ενισχύσει επιπρόσθετα το Δήμο Αγ. Νικολάου για την κάλυψη τρεχόντων ζητημάτων
σχετικών με την προστασία και την καλή εικόνα του Μνημείου.



Θα πρέπει να εξεταστεί αλλαγή του θεσμικού πλαισίου χρηματοδότησης μνημείων,
και να επιστρέφεται υποχρεωτικά ένα συγκεκριμένο ποσοστό στο κάθε μνημείο
ανάλογα με τις εισπράξεις του.

> Ζήτημα 3: Διαχείριση των κινδύνων


Σήμερα, δεν υπάρχει μία συνολική τεκμηρίωση των εν δυνάμει κινδύνων που
απειλούν το Μνημείο, σε σχέση με τις μοναδικές του αξίες.



Η διαχείριση του κινδύνου αποτελεί ευθύνη πολλών φορέων και οργανισμών.



Οι πολιτικές και διοικητικές αλλαγές μπορεί να βάλουν σε κίνδυνο την εφαρμογή του
Σχεδίου Διαχείρισης.

Στόχος 3


Μία συνολική αποτίμηση των κινδύνων που απειλούν το Μνημείο, των πραγματικών
αλλά και των εν δυνάμει, μπορεί να οργανώσει τη στρατηγική για την άμεση
αντιμετώπισή τους αλλά και να προετοιμάσει για την αντιμετώπιση των εν δυνάμει
κινδύνων που μπορεί να προκαλέσουν καταστροφές στο μέλλον.



Πρέπει να υπάρξει συντονισμός μεταξύ των φορέων με στόχο την καλύτερη δυνατή
συνεργασία για την πρόληψη και αντιμετώπιση των κινδύνων που μπορεί να το
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απειλήσουν.


Πρέπει να εξασφαλιστεί ότι οι αλλαγές σε πολιτικό και διοικητικό επίπεδο δεν θα
υπονομεύουν την εφαρμογή του Σχεδίου και δεν θα προκαλούν ασυνέπειες στις
σχετικές προς τη διεθνή κοινότητα υποχρεώσεις.

> Ζήτημα 4 : Διάχυση των πληροφοριών


Υπάρχει μεγάλος αριθμός αρχειακού υλικού σχετικό με το Μνημείο, με διαφορετικό
βαθμό πρόσβασης και συμβατότητας, διασκορπισμένο σε διαφορετικούς φορείς,
ιδιώτες ερευνητές και οργανισμούς, ενώ είναι πιθανόν να υπάρχουν και ορισμένα
που δεν έχουν ακόμα εντοπιστεί.



Υπάρχουν πολλοί δημόσιοι φορείς που εμπλέκονται στη διαχείριση ή στην προστασία
της οχυρής νησίδας, οι οποίοι αξιώνουν πρόσβαση σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα
πληροφόρησης.



Στην παρούσα κατάσταση δεν υπάρχει ένα συντονισμένο σύστημα για την
αποθήκευση, την ανάλυση και τη χρήση αυτών των αρχείων.



Γίνεται πολύ περιορισμένη ή και καθόλου χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών για την
αποθήκευση και χρήση των αρχείων των σχετικών με το Μνημείο.



Υπάρχει διάσπαρτο

ένα μεγάλο μέρος των σχετικών με το Μνημείο αρχείων

(γκραβούρες, κείμενα και φωτογραφίες, αρχεία ήχου και εικόνας από το
λεπροκομείο), αλλά και ένα μεγάλο μέρος από τη γνώση που αρκετοί άνθρωποι θα
μπορούσαν να είχαν μεταδώσει με τον προφορικό λόγο.


Υπάρχουν ευτυχώς ακόμα αρκετοί άνθρωποι με σημαντικές γνώσεις για το Μνημείο,
ιδίως την τελευταία περίοδο της ζωής του ως χανσενικό σανατόριο οι οποίες θα
πρέπει οπωσδήποτε να καταγραφούν για να διασωθούν.

Στόχος 4
Θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι όλη η τεκμηρίωση σχετικά με το Μνημείο έχει συλλεγεί στο
σύνολό της, αποθηκευτεί και αναλυθεί και βρίσκεται στη διάθεση των φορέων που
εμπλέκονται στην εφαρμογή του Σχεδίου Διαχείρισης.
Πρέπει να γίνει χρήση όλων των σύγχρονων διαθέσιμων τεχνολογιών για την πληροφόρηση
και επικοινωνία, να αναπτυχθεί ψηφιακή βάση δεδομένων για την τεκμηρίωση όλων των
διαθέσιμων πληροφοριών για τη νησίδα.

> Ζήτημα 5 : Εποπτεία
Ένα

ολοκληρωμένο

σύστημα

εποπτείας

και

ελέγχου

προϋποθέτει

την

ύπαρξη

ολοκληρωμένης γνώσης για την υφιστάμενη κατάσταση του Μνημείου και όλων των
επιμέρους στοιχείων του, γνώση που σήμερα είναι αποσπασματική.
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Ο έλεγχος του Μνημείου πραγματοποιείται μέσω συγκεκριμένων δεικτών οι οποίοι δίνουν
μία αντικειμενική εικόνα της υφιστάμενης κατάστασης και της εξέλιξης.

Στόχος 5
Πρέπει να αποκτηθεί μία ολοκληρωμένη, επικαιροποιημένη και αντικειμενική εικόνα για την
υφιστάμενη κατάσταση του Μνημείου και των επιμέρους στοιχείων του. Η συνεχής και
συστηματική παρακολούθηση και ενημέρωση για την εξέλιξή του θα τροφοδοτεί με στοιχεία
τις περιοδικές αναφορές προς τους αντίστοιχους μηχανισμούς εποπτείας.

> Ζήτημα 6 : Οριοθέτηση


Στην πρόταση ένταξης του Μνημείου έχει γίνει λεπτομερής καθορισμός των ορίων

του και της ζώνης προστασίας του. Ο αυτοτελής γεωγραφικός του χαρακτήρας ως
μεμονωμένης νησίδας, ορίζει αυτόματα και την αυτούσια οριοθέτηση του μνημείου.


Η ύπαρξη εγκεκριμένου – θεσμοθετημένου ΣΧΟΟΑΠ του Δήμου Αγ. Νικολάου,

στοιχειοθετεί βάση οριοθέτησης της περιοχής συνοδείας (ζώνη προστασίας) που θα τελεί
υπό προστασία.


Είναι πιθανό μετά την εφαρμογή του Σ.Δ., τα όρια της ζώνης προστασίας να

αποδειχτούν ελλιπή σε σχέση με τη δυναμική ανάπτυξης του Μνημείου.

Στόχος 6
Πρέπει να αποτιμηθούν οι επιπτώσεις της εφαρμογής του Σχεδίου και να προβλεφθούν οι
ενδεχόμενες πιέσεις που θα δεχτεί το Μνημείο και να γίνουν προτάσεις για πιθανή
τροποποίηση των ορίων της ζώνης προστασίας σε σχέση με τη δυναμική ανάπτυξής του.

>Ζήτημα 7 : Τοπική Κοινωνία


Οι σχετικές με το Μνημείο γνώσεις είναι αρκετά πλούσιες, που εντοπίζονται σε

ολόκληρες τις τρεις διαφορετικές ιστορικές του περιόδους.

Αντίστοιχα, δεν υπάρχει

ιδιαίτερη γνώση σχετικά με τις ευθύνες που προκύπτουν από την ενδεχόμενη ένταξη του
Μνημείου στον κατάλογο της UNESCO, ενώ πλανάται μία νοοτροπία σε σχέση με το
παραπάνω θέμα ότι η ενέργεια αυτή θα δημιουργήσει εξαιρετικά προνόμια χωρίς καμία
δέσμευση.


Η οικουμενικές αξίες του φρουριακού συνόλου της οχυρής νησίδας Σπιναλόγκας, δεν

έχουν αξιοποιηθεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό ώστε να ευεργετηθεί τα μέγιστα η τοπική
κοινωνία οικονομικά και κοινωνικά. Η προβολή της τελευταίας περιόδου λόγω μιας
επιτυχημένης τηλεοπτικής σειράς που αφορούσε το μνημείο στην τελευταία περίοδο της
ζωής του, ήταν ένα ευεργετικό αλλά μη οργανωμένο βήμα για τη διατήρηση πολλαπλών
ωφελειών από το μνημείο.


Το προτεινόμενο Μνημείο μπορεί μετά την εφαρμογή του Σχεδίου, να αναδειχτεί σε

πόλο έλξης ευρέως φάσματος υπερτοπικών δραστηριοτήτων (εκπαίδευση, πολιτισμός,
ψυχαγωγία).
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Στόχος 7
Πρέπει να υπάρξει οργανωμένη και συνεχής σχετική ενημέρωση για την ιστορία του
Μνημείου και τις αξίες του, όπως επίσης και για τις δυνατότητες που παρέχει τo ενδεχόμενο
ένταξής του στον κατάλογο Μνημείων της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς και τις
αντίστοιχες υποχρεώσεις που δημιουργούνται.
Πρέπει να εξασφαλιστεί ότι τα οφέλη από την εφαρμογή του Σ.Δ. θα βελτιώσουν τις
οικονομικές δραστηριότητες της τοπικής κοινωνίας.

> Ζήτημα 8 : Θεσμική Προστασία
Το υφιστάμενο πλαίσιο προστασίας μέσω της κήρυξης της οχυρής νησίδας Σπιναλόγκας ως
αρχαιολογικός χώρος από το Υπουργείο Πολιτισμού από μόνο του είναι ανεπαρκές.
Ακόμη η κήρυξη κι άλλων περιοχών ως αρχαιολογικών περιοχών στην ευρύτερη περιοχή
συνοδείας του (ενάλιος αρχαιολογικός χώρος, χερσόνησο Σπιναλόγκας, ενετικές αλυκές κ.λπ.)
βοήθησε επικουρικά μέχρι σήμερα στην αλώβητη διατήρηση του πολιτιστικού αποθέματος
της περιοχής.
Το πλαίσιο προστασίας έχει ανάγκη βελτίωσης και αναθεώρησης με σκοπό να προσφέρει την
κατάλληλη καθοδήγηση για την πολιτική προστασίας στο επίπεδο του τοπικού σχεδιασμού.
Σε αρκετές περιπτώσεις κηρυγμένα ιστορικά κτήρια, κυρίως στην περιφέρεια του Μνημείου,
αφήνονται από τους ιδιοκτήτες τους να ερειπώνουν με αποτέλεσμα καταστροφή πόρων της
πολιτιστικής κληρονομιάς (π.χ. μύλοι κ.λπ.).
Η θεσμοθέτηση του ΣΧΟΟΑΠ του Δήμου Αγ. Νικολάου, αποτελεί σήμερα ένα καλό
«εργαλείο» θεσμικής θωράκισης για την διαφύλαξη της αυθεντικότητας και της
ακεραιότητας της οχυρής νησίδας και της περιοχής συνοδείας της.
Το θεσμικό πλαίσιο για την προστασία του Μνημείου και των ιστορικών συνόλων χρειάζεται
αναθεώρηση και προσαρμογή στις διεθνείς συμβάσεις και στις σύγχρονες απόψεις για την
προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς.
Η ίδια αναθεώρηση επιβάλλεται να κατακτάται μέσα και από την πρώτη βαθμίδα του
χωροταξικού σχεδιασμού (ΣΧΟΟΑΠ).

Στόχος 8
Πρέπει να γίνει σχολαστική αναθεώρηση του ισχύοντος ΣΧΟΟΑΠ στις κοντινές περιοχές πέριξ
της οχυρής νησίδας και προσαρμογή του στις ανάγκες Προστασίας, Ανάδειξης και
Αναβάθμισης του Μνημείου. Θα πρέπει να προηγηθεί ολοκληρωμένη ανάλυση και
αποτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης του Μνημείου, λαβαίνοντας υπόψη και τις δύο
βασικές του διαστάσεις, εκείνης του προστατευόμενου Μνημείου και εκείνης της ζωντανής
και αναπτυσσόμενης περιοχής, με στόχο τη δημιουργία ενός Ολοκληρωμένου Τοπικού
Χωροταξικού Σχεδίου Εφαρμογής. Το σχέδιο, από τη μία θα συμβάλλει στη διατήρηση του
Μνημείου και του ιδιαίτερου χαρακτήρα του και από την άλλη θα ενθαρρύνει την ορθή και
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απόλυτα ελεγχόμενη ανάπτυξη της περιοχής συνοδείας του στις κατευθύνσεις της
βιωσιμότητας και της αειφορίας.
Οι προβλεπόμενοι από το σχέδιο κανονισμοί πρέπει να είναι αυστηροί, ακριβείς και
λεπτομερείς.

> Ζήτημα 9 : Αξιολόγηση της μεταβολής


Το Προτεινόμενο Μνημείο ως ένας αρχαιολογικός χώρος ενταγμένος σε μια

σφύζουσα τουριστική περιοχή υψηλών απαιτήσεων, είναι μια συνεχώς αναπτυσσόμενη
πολιτιστική αξία. Η μεταβολή με την έννοια της ανάπτυξης και της προόδου είναι απαραίτητη
για να υποστηρίξει τη διαχρονική ακεραιότητα της περιοχής και κατ΄ επέκταση του
Μνημείου.


Η μεταβολή μπορεί να είναι συγχρόνως μία ευκαιρία για τη βελτίωση του Μνημείου,

αλλά και μία απειλή για τις μοναδικές του αξίες.


Η επιτυχής διαχείριση της μεταβολής εξαρτάται από αποφάσεις που θα λαμβάνονται

μέσα από την πλήρη κατανόηση των μοναδικών αξιών του Μνημείου.

Στόχος 9
Υπάρχει ανάγκη να προσδιοριστεί (ποσοτικοποιηθεί) το μέγεθος και το είδος της μεταβολής
που μπορεί να αντέξει το Μνημείο πριν οι μοναδικές του αξίες, η αυθεντικότητα και η
ακεραιότητά του απειληθούν.

> Ζήτημα 10 : Έλεγχος του χαρακτήρα των επεμβάσεων


Τα αναπτυξιακά σχέδια, μικρά και μεγάλα, γύρω από την οχυρή νησίδα, μπορεί να

έχουν σημαντική επίδραση στην εικόνα, στο χαρακτήρα και στην ιστορική δομή του
Μνημείου.


Η πλειοψηφία των επεμβάσεων αυτών αφορούν σε ανοικοδομήσεις νέων κτιρίων ή

ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων στις δυτικές ακτές του όρμου της Σπιναλόγκας (εκτός σχεδίου
περιοχές) σχέση με το υφιστάμενο καθεστώς προστασίας και στους οριοθετημένους
οικισμούς (Πλάκα, Τσιφλίκι, Μαυρικιανό, Σχίσμα κ.λπ.)


Ο έλεγχος αυτών των επεμβάσεων γίνεται από τις υπηρεσίες της πολεοδομίας και τις

υπηρεσίες του ΥΠ.ΠΟ.Τ, χωρίς όμως να υπάρχει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο ελέγχου που να
καθορίζει με ακρίβεια το περιεχόμενο των μορφολογικών όρων δόμησης.


Επίσης, δεν υπάρχει σχετική εξειδίκευση στη στελέχωση των αρμόδιων υπηρεσιών,

με αποτέλεσμα να υποβαθμίζεται η ποιότητα των διαδικασιών ελέγχου.

Στόχος 10
Χρειάζεται έλεγχος όλων των αναπτυξιακών δραστηριοτήτων στην περιοχή συνοδείας του
μνημείου. Ο έλεγχος αυτός πρέπει να στηρίζεται σε ένα αυστηρό ακριβές και λεπτομερές
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ελεγκτικό πλαίσιο, που πρέπει όμως να αφήνει περιθώρια για την ανάπτυξη στις
κατευθύνσεις της βιωσιμότητας και της αειφορίας.
Χρειάζεται υψηλή εξειδίκευση των ελεγκτικών υπηρεσιών και αυστηροί έλεγχοι όλων των
επεμβάσεων και αναπτυξιακών σχεδίων στην περιοχή συνοδείας, όσον αφορά την τήρηση
των περιοριστικών και επιβληθέντων όρων.
Οι υψηλών προδιαγραφών αναπτυξιακές προτάσεις είναι επιθυμητές για τη βελτίωση της
εικόνας της οχυρής νησίδας.
Η αποτίμηση των επιπτώσεων των αναπτυξιακών σχεδίων πρέπει να γίνεται μέσα από την
κατανόηση των αξιών και του χαρακτήρα του Μνημείου.

> Ζήτημα 11 : Σύγχρονη ανάπτυξη

Η σύγχρονη αρχιτεκτονική και η ικανότητά της να εντάσσεται αρμονικά στο ιστορικό
περιβάλλον, τουλάχιστον όπως αυτή εκφράστηκε την τελευταία μεταπολιτευτική περίοδο της
Ελλάδας, ως μία φυσική συνέχεια στη ζωή και ανάπτυξη των αστικών περιοχών που
μεταφέρθηκε στην ύπαιθρο, δεν έχει να δείξει μια ποιοτική τυπολογία στις κατασκευές της
περιοχής που να επηρεάστηκε από το ιστορικό – πολιτισμικό απόθεμα και την τοπική
ιστορία. Η λύση της «εύκολης αρχιτεκτονικής», εύκολης τόσο για τους εμπλεκόμενους στο
σχεδιασμό και στην κατασκευή, όσο και για τους αρμόδιους για τον έλεγχο, που
επαναλαμβάνει αβασάνιστα μορφολογικά στοιχεία των ιστορικών κτιρίων, δεν οδήγησε
πουθενά. Αντιθέτως παγίωσε μια «αρχιτεκτονική Βαβέλ» στην περιοχή συνοδείας της οχυρής
νησίδας που είναι περισσότερο από ορατή σήμερα.
Η υψηλή αξία της αρχιτεκτονικής των οχυρώσεων και γενικά των κτισμάτων και όλων των
κατασκευών του Μνημείου, θα πρέπει να ενταχτεί αρμονικά μέσα σε ένα τοπικό
αρχιτεκτονικό τυπολογικό πλαίσιο, όπου ο χαρακτήρας, η αυθεντικότητα και οι μοναδικές
αξίες του Μνημείου θα προβάλλονται μέσα από το δομημένο ιδιωτικό και δημόσιο χώρο.

Στόχος 11
Η υψηλής ποιότητας σύγχρονη αρχιτεκτονική θα πρέπει να ενθαρρύνεται όπου είναι δυνατόν
με σκοπό την «προαγωγή μνήμης» των αξιών του Μνημείου. Όλες οι σύγχρονες επεμβάσεις
θα πρέπει να εντάσσονται αρμονικά στον προεξάρχοντα ιστορικό ιστό που σηματοδοτεί το
μνημείο και να παραπέμπουν σ’ αυτό, με κατανόηση των αξιών του βελτιώνοντας την εικόνα
του δημόσιου χώρου.
Οι μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων είναι ένα σημαντικό εργαλείο για την αποτίμηση
των επιπτώσεων από μεγάλα αναπτυξιακά σχέδια και θα πρέπει να εκπονούνται με
δεδομένο το μνημείο.
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4.6 Προστασία και διατήρηση
Τα ζητήματα της Προστασίας του Μνημείου, που εξασφαλίζουν ότι αυτό διατηρείται στις
καλύτερες δυνατές συνθήκες και ότι οι λόγοι για την εγγραφή του στον Κατάλογο Μνημείων
Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς εξακολουθούν να ισχύουν, αποτελούν δε, βασική
προτεραιότητα του Σχεδίου Διαχείρισης.
Αυτή η ενότητα παραθέτει τα ζητήματα που αφορούν σε όλα τα στοιχεία εκείνα που
συνθέτουν το Μνημείο, τις οχυρώσεις μαζί με το σύνολο προμαχωνικό σύστημα, τα τείχη, τα
κτίσματα της οθωμανικής και χανσενικής περιόδου , και γενικά ολόκληρη η οχυρή νησίδα.
Επιπλέον επηρεάζεται από μία σειρά από παραμέτρους που διαμορφώνουν τους όρους για
την άσκηση συγκεκριμένης πολιτικής στον τομέα αυτό, όπως είναι το ιδιοκτησιακό καθεστώς
και η χρηματοδότηση. Τα πιο σημαντικά ζητήματα λοιπόν είναι τα εξής :


Ιδιοκτησιακό καθεστώς.



Χρηματοδότηση.



Ιστορικό περιβάλλον.



Κτιριακό δυναμικό.



Πράσινο, Φυσικό περιβάλλον.



Οχυρώσεις.



Δημόσιος χώρος.

Η οχυρή νησίδα της Σπιναλόγκας στη σημερινή της εικόνα είναι η ιστορική τελεσιδικία τριών
διαφορετικών συγκλονιστικών περιόδων: Της Βενετσιάνικης, της Οθωμανικής και της
χανσενικής. Η συνεχής και αδιάλειπτη κατοίκισή της από την Ενετική περίοδο μέχρι και το
1957 όταν έκλεισε το χανσενικό σανατόριο, σε γενικές γραμμές, συνέβαλε στη διατήρηση του
κτιριακού αποθέματος και των οχυρώσεών της. Η αλλοίωσή της ως ενετικό επιθαλάσσιο
οχυρό από την Οθωμανική περίοδο από το 1715 και μετά, αλλά και μετέπειτα η περαιτέρω
αλλοίωση των δυο προηγούμενων περιόδων από την τελευταία της χανσενική, συνέβαλε στη
δημιουργία τριών διακεκριμένων διαφορετικών ιστορικών περιόδων

που συνέβαλαν

αθροιστικά στη διατήρηση του ιστορικού αποτυπώματος των 4,5 τελευταίων αιώνων.
Η ύπαρξη τριών διαφορετικών ιστορικών περιόδων της οχυρής νησίδας, παρότι θα
μπορούσε να στοιχειοθετεί δυσκολίες στη χρήση των σωστών μεθόδων και υλικών για την
αποκατάσταση και συντήρηση των πολιτιστικών αγαθών, ωστόσο η ύπαρξη πλούσιας
βιβλιογραφίας και ιστορικών πηγών, συνδράμει ουσιαστικά και αποτελεσματικά στην άρτια
σωστικότητα για το μνημείο. Το πλούσιο αναστηλωτικό και στερεωτικό έργο που έχει γίνει
μέσα από ευρωπαϊκούς χρηματοδοτικούς πόρους με την επίβλεψη της 13 ης Εφορείας
Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Κρήτης, τα τελευταία 15 χρόνια, συνέβαλε αποτελεσματικά στη
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διατήρηση της αυθεντικότητας και της ακεραιότητας του μνημειακού συνόλου της οχυρής
νησίδας.

> Ζήτημα 12 : Ιδιοκτησιακό Καθεστώς
Ο τύπος του ιδιοκτησιακού καθεστώτος στην οχυρή νησίδα της Σπιναλόγκας, είναι απλός και
μονοσήμαντος, δεδομένου ότι ανήκει στο ελληνικό δημόσιο. Ιδιοκτησιακά η νησίδα υπάγεται
στα Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα του ΕΟΤ (Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού).
Αναπόφευκτα το ιδιοκτησιακό καθεστώς, ήταν η αφορμή που το μνημειακό σύνολο της
οχυρής νησίδας έφτασε σχεδόν αυθεντικό μέχρι τις μέρες μας.
Μέχρι σήμερα η ευθύνη για τις εργασίες στερέωσης, καθαρισμού και αποκατάστασης ανήκει
στην κατά νόμο αρμόδια περιφερειακή υπηρεσία του ΥΠΠΟΤ, τη 13η Εφορεία Βυζαντινών
Αρχαιοτήτων Κρήτης.

Στόχος 12
Δεν προβλέπεται στόχος γι’ αυτό το ζήτημα, δεδομένου δεν προβλέπεται ν’ αλλάξει το
ιδιοκτησιακό καθεστώς της οχυρής νησίδας. Θα παραμείνει δημόσιο κτήμα.

> Ζήτημα 13 : Χρηματοδότηση
Από το 1997 με πιστώσεις της Ε.Ε. άρχισαν εργασίες στερέωσης, καθαρισμού και
αποκατάστασης

μεγάλου τμήματος των τειχών, των προμαχώνων και του οθωμανικού

οικισμού, που ήταν ενταγμένες σε χρηματοδότηση του Β’ Κ.Π.Σ, μέσα από τη συνεργασία των
εμπλεκομένων στη νησίδα φορέων, ήτοι του Υπουργείου Πολιτισμού, του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε, του
ΕΟΤ, της Περιφέρειας Κρήτης, της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λασιθίου, της τέως
Κοινότητας Ελούντας και του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Οι εργασίες ήταν ενταγμένες στο
Μέτρο 1-Τουριστικές υποδομές-Πολιτιστικός Τουρισμός από ΥΠ.ΠΟ/ΣΑΕ 014/2 και Μέτρο 3Περιβάλλον από Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε/ΣΑΕ 075/2). Η συνέχιση των εργασιών ανάπλασης και
στερέωσης έγινε και μέσα από το Γ’ ΚΠΣ. Σήμερα είναι σε εξέλιξη συνέχεια των εργασιών
στερέωσης και καθαρισμού μέσα από χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ.

Στόχος 13
Πρέπει να γίνει πλήρης εκμετάλλευση όλων των χρηματοδοτικών Ευκαιριών μέσα από
ευρωπαϊκούς χρηματοδοτικούς πόρους.
Αντίστοιχα, θα πρέπει να εξεταστούν και οι περιπτώσεις συμβάσεων Δημοσίου και Ιδιωτικού
τομέα για χρηματοδοτήσεις μελετών και υλοποίηση αναστηλωτικών εργασιών.

>Ζήτημα 14 : Ιστορικό περιβάλλον
Το ιστορικό περιβάλλον της οχυρής νησίδας της Σπιναλόγκας συνδιαμορφώνεται από μία
σειρά επιμέρους άλλων ιστορικών στοιχείων στην ευρύτερη περιοχή συνοδείας της, που
πλαισιώνουν μια ολοκληρωμένη ιστορική αφήγηση για τον τόπο (βυθισμένη πόλη του
Ολούντος, συγκρότημα ενετικών αλυκών, τρείς παλαιοχριστιανικές βασιλικές, ενάλιες
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αρχαιότητες κόλπου με βυθισμένα ναυάγια, αρχαιοελληνικοί ναοί, νεώτερα μνημεία μύλοι,
φάμπρικες, μετόχια αγροτικής κληρονομιάς στο Νησί, λατομεία ακονόλιθου κ.λπ.)
Το φρουριακό σύνολο της οχυρής νησίδας, μαζί με τα αποθέματα μιας παραδοασιακής
αγροτικής και αλιευτικής ζωής των κατοίκων μέχρι και τις αρχές του τρίτου τετάρτου του 20 ου
αιώνα, ολοκληρώνει ένα πολιτιστικό δυναμικό, που σε συνδυασμό με τα ήθη και έθιμα της
περιοχής διαμορφώνει το συνολικό χαρακτήρα του προτεινόμενου προς ένταξη Μνημείου. Η
Προστασία και Διατήρηση των μεμονωμένων αυτών στοιχείων βασίζεται στην κατανόηση του
τρόπου με τον οποίο όλα αυτά συνδέονται με τις αξίες του Μνημείου.
Τα επιμέρους στοιχεία που συνθέτουν το προστατευόμενο μνημειακό σύνολο έχουν
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που τα κάνουν μοναδικά και αυθεντικά.
Ένας από τους παράγοντες που δομούν τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του ιστορικού
περιβάλλοντος της περιοχής συνοδείας είναι και οι παραδοσιακές χρήσεις γης, οι οποίες τα
τελευταία χρόνια έχουν εγκαταλειφτεί οριστικά αφού οι κάτοικοι ασχολούνται μονοδιάστατα
με τον τουρισμό.
Τα εγκαταλελειμμένα νεώτερα μνημεία κτίσματα αγροτικής κληρονομιάς ακριβώς δίπλα στην
οχυρή νησίδα, συμπληρώνουν ένα ευρύ ιστορικό αποτύπωμα μιας περιοχής, που «τελεύτησε
εν πλήρη ζωή» όπως η Πομπηία με την έκρηξη του Βεζουβίου και συνιστούν με τη σειρά τους
ένα αδιάσπαστο και ενιαίο πολιτιστικό απόθεμα που συμβάλλει στη διαφύλαξη όλου αυτού
του εξαίσιου συνόλου προς εγγραφή στη συλλογική μνήμη της ανθρωπότητας.

Στόχος 14
Ο χαρακτήρας και η κατάσταση του επιμέρους ιστορικού αποθέματος πρέπει να
αποτιμηθούν επ’ ακριβώς. Πρέπει να γίνει καταγραφή όλων των ιστορικών τόπων και
κτισμάτων στην περιοχή συνοδείας, είτε δημόσιων είτε ιδιωτικών με μακροπρόθεσμο στόχο
να ενταχθούν σε σχετικό πρόγραμμα για τη διάσωση και την αποκατάστασή τους. Η συνεχής
καταγραφή και η περιοδική ενημέρωση του σχετικού καταλόγου είναι σημαντική για την
ολοκληρωμένη προστασία.
Μέχρι σήμερα στις εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης της οχυρής νησίδας έχουν
εφαρμοστεί

οι κατάλληλες παραδοσιακές μέθοδοι και τεχνικές. Θα πρέπει να

συστηματοποιηθεί επακριβώς μια επιστημονική μεθοδολογία

για την επισκευή και

αποκατάσταση του Μνημείου. Οι επεμβάσεις στα στοιχεία του ιστορικού περιβάλλοντος
πρέπει να γίνονται με τις κατάλληλες παραδοσιακές μεθόδους και τεχνικές και με τα
κατάλληλα παραδοσιακά υλικά. Η τεκμηρίωση, ο έλεγχος η έρευνα και η τήρηση αρχείων
είναι απαραίτητη για τη σε βάθος κατανόηση των αξιών του Μνημείου.
Πρέπει να γίνει προσπάθεια να αποκατασταθούν και να αποκτήσουν χρήση όλα τα
ερειπωμένα και εγκαταλελειμμένα κτίρια (π.χ. κτίρια νοσοκομείου μετά την αναστήλωσή
τους). Αντίστοιχη προσπάθεια πρέπει να γίνει και για τα μνημειακά – αρχαιολογικά κτίσματα
της περιοχής συνοδείας.
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Πρέπει να γίνει προσεκτικός επανακαθορισμός των επιτρεπόμενων χρήσεων γης στο σύνολο
της προστατευόμενης περιοχής συνοδείας, κατά τις αναθεωρήσεις του ισχύοντος ΣΧΟΟΑΠ
έτσι ώστε να περιφρουρηθεί η αειφορία και η βιωσιμότητα σε ολόκληρη την περιοχή, αλλά
και η ακεραιότητα και αυθεντικότητα του μνημείου.

> Ζήτημα 15 : Κτιριακό δυναμικό, ο οχυρωμένος οικισμός
Το κτιριακό δυναμικό της οχυρής νησίδας κατηγοριοποιείται στις τρεις μεγάλες ιστορικές
περιόδους της. Έτσι είναι πλήρως καταγεγραμμένα και αποτυπωμένα τα κτίσματα της
ενετικής περιόδου με διαπιστωμένη από αρχειακές πηγές χρήση των περισσότερων εξ
αυτών. Τα κτίσματα της οθωμανικής περιόδου είναι και αυτά αποτυπωμένα και γνωστά.
Νεώτερα και πιο γνωστά είναι τα κτίσματα και οι προσθήκες της χανσενικής περιόδου από το
1903 έως και το 1957 που έκλεισε.
Η οχυρή νησίδα από την πρώτη περίοδο λειτουργίας της έως και τα μέσα του 17ου αιώνα
είχε αποκλειστικά στρατιωτικό χαρακτήρα. Οι εγκαταστάσεις στο εσωτερικό του φρουρίου
εξυπηρετούσαν τις ανάγκες της φρουράς, η οποία διέμενε στο νησί μαζί με ένα μικρό αριθμό
ντόπιων τεχνιτών που εργαζόταν για την κατασκευή των οχυρώσεων.
Η οικοδομική δραστηριότητα αυτής της περιόδου του 17ου αι., σε ότι αφορά τα κτίρια του
οικισμού, δεν είναι δυνατόν να ανιχνευθεί με βεβαιότητα. Μοναδική εξαίρεση αποτελούν
δύο ναοί, που διασώζουν τις κτητορικές τους επιγραφές: Ο ναός του Αγίου Γεωργίου
κατασκευάσθηκε το 1661 και ο ναός του Αγίου Παντελεήμονα το 1709. Ο πρώτος
λειτούργησε ως κοιμητηριακός, όπως μαρτυρούν οι λαξευτοί στο μαλακό ψαμμίτη τάφοι που
εντοπίστηκαν στον περιβάλλοντα χώρο του κατά τις πρόσφατες αναστηλωτικές εργασίες.
Από το 1715 και για όλη την πρώιμη περίοδο της Τουρκοκρατίας η Σπιναλόγκα λειτουργούσε
ως οχυρό με δευτερεύουσα στρατιωτική σημασία. Έτσι δημιουργήθηκε ξανά ένας μικρός
οικισμός, οι κάτοικοι του οποίου το 1821 δεν ξεπερνούσαν τις 50 οικογένειες. Την ίδια
περίοδο η Σπιναλόγκα υπήρξε τόπος φυλακής και εξορίας.
‘Όμως οι επαναστάσεις και οι μεταρρυθμιστικές αλλαγές που σημειώνονται στην Κρήτη τον
19ο αιώνα συμβάλλουν στην πυκνή κατοίκηση του νησιού. Όλο και περισσότεροι
μουσουλμάνοι συσσωρεύονται στη Σπιναλόγκα και σταδιακά διαμορφώνεται ένα σημαντικό,
αμιγώς μουσουλμανικό, οικιστικό κέντρο το οποίο το 1879 γίνεται ανεξάρτητος Δήμος με
1112 κατοίκους.
Σε επιστολικά δελτάρια και φωτογραφίες της εποχής έχει αποτυπωθεί η εικόνα ενός
πυκνοδομημένου οικισμού, που όμως το μεγαλύτερο μέρος του καταστράφηκε από τις
μεταγενέστερες χρήσεις της νησίδας.
Όταν οι λεπροί ήλθαν στη Σπιναλόγκα το 1904, εγκαταστάθηκαν στα υπάρχοντα κτίρια του
οικισμού και κατά κανόνα σε αυτά που είχαν εύκολη πρόσβαση και βρίσκονταν χαμηλά,
κοντά στις δύο εισόδους του φρουρίου. Αντίθετα τα κτίρια που βρισκόταν ψηλότερα, αν και
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χωροταξικά κατείχαν την πλέον προνομιακή θέση, δεν είχαν αξία για ανθρώπους με
προβλήματα υγείας, που με δυσκολία μπορούσαν να τα προσεγγίσουν.
Όπως είναι φυσικό, δεν έγινε καμία προσπάθεια να διατηρηθεί ο προηγούμενος
πολεοδομικός ιστός του οικισμού. Οι ξερολιθικοί τοίχοι κατασκευάζονταν όπου ήταν πιο
εύκολα κλείνοντας διαβάσεις και σκεπάζοντας με λιθοσωρούς παλαιότερα ίχνη. Οι μεγάλες
αλλαγές που προέκυψαν από τη δραστηριότητα των νέων κατοίκων επεκτάθηκαν και
χαμηλότερα όταν, στη δεκαετία του ’30, οικοδομήθηκαν μεγάλων διαστάσεων κτίρια και
διανοίχτηκε ο περιμετρικός δρόμος. Η καταστροφή του οικισμού συνεχίστηκε και μετά τα
κλείσιμο του λεπροκομείου, όταν το οικοδομικό υλικό του νησιού λεηλατήθηκε.
Η κατάργηση του οθωμανικού οικισμού και η λειτουργία του λεπροκομείου δημιούργησαν
ένα μεγάλο κενό συλλογικής μνήμης. Για την ιστορική ανασύσταση του οικισμού και τη
διερεύνηση της χωροταξικής του οργάνωσης δεν αρκούσαν οι παρατηρήσεις του πεδίου.
Είχαν χαθεί τα τοπωνύμια του νησιού, οι ονομασίες των συνοικιών του, οι πληροφορίες για
τις ασχολίες των κατοίκων του. Για την κάλυψη αυτού του κενού της χαμένης συνέχειας, η
Αρχαιολόγος της 13ης ΕΒΑ υπεύθυνη των αναστηλωτικών εργασιών Γ. Μοσχόβη, επιχείρησε
την αναζήτηση στοιχείων μέσα από ένα σύνολο δικαιοπρακτικών εγγράφων της περιόδου
1881 –1900, στην πλειονότητα τους συμβόλαια των μουσουλμάνων της Σπιναλόγκας. Μέσα
από αυτά έγινε δυνατό να ανιχνευθούν πληροφορίες, να επιβεβαιωθούν υποθέσεις
εργασίας, να ταυτιστούν χαμένα τοπωνύμια, να ζωντανέψουν στιγμές από τη ζωή των
κατοίκων του νησιού.

α. Ο οικισμός
Η πληθυσμιακή έκρηξη που σημειώθηκε στη Σπιναλόγκα κατά το δεύτερο μισό του 19 ου
αιώνα συνέβαλε στη διαμόρφωση ενός πυκνοδομημένου οικισμού, ο οποίος κατά τα ύστερα
χρόνια της Τουρκοκρατίας υπήρξε το μεγαλύτερο μουσουλμανικό κέντρο του Μεραμπέλλου.
Τα κτίρια είχαν αναπτυχθεί κλιμακωτά σε όλη τη δυτική και νότια πλευρά του νησιού. Στην
ανατολική πλευρά, λόγω και της μορφολογίας του εδάφους, δεν οικοδομήθηκαν κτίρια.
Χαμηλά, σε επαφή σχεδόν με το διάδρομο κίνησης του ανατολικού τείχους, οργανώθηκε το
μουσουλμανικό νεκροταφείο.
Η κατοίκηση της περιόδου της Τουρκοκρατίας, εξαφάνισε από το εσωτερικό του φρουρίου τις
περισσότερες από τις εγκαταστάσεις της βενετσιάνικης περιόδου. Μόνο οι οχυρώσεις, οι
μεγάλες θολωτές δεξαμενές, οι αποθήκες καθώς και κτίρια που εξυπηρετούσαν στρατιωτικές
ανάγκες διατηρήθηκαν. Αντίθετα ο οικισμός κράτησε σε γενικές γραμμές αναλλοίωτες τις
βασικές οδικές αρτηρίες της Ενετοκρατίας. Σε περίοπτη θέση, στο κέντρο της δυτικής
πλευράς, εκεί όπου υπήρχε

ο καθολικός ναός της Αγίας Βαρβάρας, οικοδομήθηκε το

Μουσουλμανικό Τέμενος. Έχουμε την πληροφορία ότι υπήρχε και ένα δεύτερο τέμενος με
την ονομασία «Κάτω Τζαμί», του οποίου όμως η ακριβής θέση δεν κατορθώθηκε να
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εντοπιστεί. Στο νησί γνωρίζουμε ότι λειτουργούσε για κάποια χρόνια και Οθωμανική Σχολή.
Η δυτική κεντρική είσοδος παρέμεινε η επίσημη πύλη του φρουρίου, ενώ η ευρύτερη
περιοχή της χρησιμοποιήθηκε ως ζώνη κατοίκησης.
Ο χώρος της αγοράς οργανώθηκε στο νότιο τμήμα του κεντρικού δρόμου και επεκτάθηκε
μέχρι την προκυμαία στη νότια προβλήτα κάνοντας χρήση της δεύτερης εισόδου του
φρουρίου.
Γνωρίζουμε ότι ο κατοικημένος χώρος ήταν οργανωμένος σε οκτώ τουλάχιστον συνοικίες με
τα εξής ονόματα: Μπέη Σαρνίτσι, Μουσουλούκια, Κούμ Καπί Κάτω Τζαμί, Κεμέρ Αλτί, Διζδάρ,
Σουλτάν Αχμέτ και Τσαρσί Λιμάνι, που αναφέρεται και ως Προκυμαία.
Τα περισσότερα κτίρια κατασκευάσθηκαν μετά τη δεκαετία του1840. Η ανοικοδόμηση και
επέκταση του κατοικημένου χώρου συνεχίστηκε έως τη δεκαετία του 1880, οπότε ο οικισμός
πήρε και την τελική του μορφή.
Κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας κατασκευάσθηκαν δύο δημόσιες στέρνες. Η μία στη
χαμηλή πλατεία του προμαχώνα Tiepolo με κρήνη στη βόρεια πλευρά της και η δεύτερη
ανατολικά του Αγίου Γεωργίου. ενώ χρησιμοποιούσαν και τις τρεις μεγάλες θολωτές
δεξαμενές που διέθετε το φρούριο.
Στο νοτιότερο τμήμα του κεντρικού δρόμου υπήρχε ένας αρκετά μεγάλος αριθμός από
καταστήματα και καφενεία. Οι πρόσφατες αναστηλωτικές εργασίες σε μία σειρά δώδεκα
κτιρίων μας επέτρεψαν να παρατηρήσουμε ότι οι σημερινές προσόψεις των καταστημάτων
με τις

μεγάλες μαγαζόπορτες και τα τζαμωτά ανοίγματα έχουν κατασκευαστεί σε

μεταγενέστερες οικοδομικές φάσεις. Καταστήματα υπήρχαν και εκτός των τειχών, στην
προκυμαία, τα οποία καταστράφηκαν την περίοδο λειτουργίας του λεπροκομείου.
Το πλήθος των καταστημάτων είναι αξιοπαρατήρητο. Ανάμεσα στα έτη 1881 – 1900
σύμφωνα με τα δικαιοπρακτικά έγγραφα υπήρχαν είκοσι επτά καταστήματα.

Στόχος 15
Υπάρχει σχετικά καλή γνώση για την κατασκευαστική δομή των ιστορικών κτιρίων και οι
γνώσεις για τους παραδοσιακούς τρόπους δόμησης και τις παραδοσιακές τεχνικές,
χρειάζονται αξιολόγηση και αρχειοθέτηση. Τα υλικά, οι τρόποι δόμησης, οι τεχνικές
διακόσμησης και η μαστορική τέχνη και τεχνική που χρησιμοποιήθηκαν μέχρι σήμερα κατά
τις εργασίες στερέωσης, καθαρισμού και αποκατάστασης κυρίως του οθωμανικού κτιριακού
αποθέματος συνέβαλαν στη διατήρηση της αυθεντικότητας, της αισθητικής αξίας και της
ομοιογένειας του προστατευόμενου μνημειακού συνόλου της οχυρής νησίδας.
Πρέπει να γίνει ξεχωριστά καταγραφή της ακριβής κατάστασης διατήρησης του κάθε κτιρίου
απ’ αυτά που δεν έχουν ακόμη αναστηλωθεί (σχεδιαστική αποτύπωση, ιστορική τεκμηρίωση,
επιτόπια έρευνα, καταγραφή επιμέρους στοιχείων) και με βάση τα στοιχεία αυτά, να γίνουν
ολοκληρωμένες σχετικές προτάσεις.
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Πρέπει να γίνει τεκμηρίωση μέσω της επιστημονικής ανάλυσης των παραδοσιακών μεθόδων
και τεχνικών που είναι κατάλληλες για την Προστασία και Διατήρηση του Μνημείου
Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς.
Είναι εύκολο να εξασφαλιστεί ότι οι εργασίες επισκευής και συντήρησης στο μέλλον θα είναι
υψηλής ποιότητας. Και αυτό γιατί στη μέχρι σήμερα προσπάθειες αναστήλωσης από τη 13 η
Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, έχει αποκτηθεί εμπειρία αλλά έχουν ειδικευτεί και
αρκετοί ντόπιοι μάστορες σε τέτοιου είδους επεμβάσεις.
Η εφαρμογή των κατάλληλων τεχνικών και υλικών για την ορθή αποκατάσταση των
ιστορικών κτιρίων, κοστίζει πολύ περισσότερο από την εφαρμογή των συμβατικών μεθόδων.
Πρέπει να γίνει αποτίμηση της κατάστασης του κτιριακού δυναμικού και τα κτίρια να
ενταχθούν σε κατηγορίες ανάλογα με τη σημασία τους, ιστορική και αισθητική, την ποιότητα
κατασκευής, την χρονολογία κατασκευής. Από την αξιολόγηση αυτή θα προκύψει και ο
βαθμός προστασίας ανά κατηγορία.
Οποιαδήποτε εργασία για την ανάδειξη, συντήρηση, επισκευή, ή αποκατάσταση που
εκτελείται μέσα στο προστατευόμενο Μνημείο πρέπει να είναι υψηλών προδιαγραφών.
Πρέπει να εξασφαλιστεί η διαθεσιμότητα σε μόνιμη βάση των κατάλληλων υλικών για την
προστασία και ανάδειξη του ιδιαίτερου χαρακτήρα, των αξιών και της αυθεντικότητας του
Μνημείου.
Επίσης η διάδοση της γνώσης των παραδοσιακών τεχνικών μέσω επιμορφωτικών σεμιναρίων
και λοιπών σχετικών προγραμμάτων μπορεί να συμβάλλει στη μείωση του κόστους εργασιών
και στη βελτίωση της ποιότητας.

>Ζήτημα 16 : Φυσικό περιβάλλον
Η οχυρή νησίδα της Σπιναλόγκας περιβάλλεται περιμετρικά από ένα μοναδικής αισθητικής
αξίας φυσικό περιβάλλον. Η χερσόνησος Σπιναλόγκας, εκτάσεως 6230 στρεμμάτων νότια από
το μνημείο έχει χαρακτηριστεί ήδη από το 1973 ως τόπος ιδιαιτέρου φυσικού κάλους με
απόφαση του ΚΑΣ αλλά και Α’ αρχαιολογική ζώνη απολύτου προστασίας. Η πλούσια
εναλλαγή οπτικών φυγών και στις τρεις διαστάσεις του χώρου διαμορφώνει ένα εξαιρετικά
πλούσιο περιβαλλοντικό απόθεμα που συμβάλλει επικουρικά στην αξία του μνημείου. Οι
δυτικές ακτές του όρμου της Σπιναλόγκας με τις πλαγιές και τις επάλληλες κορυφές των
λόφων, δημιουργούν ένα ελλειψοειδές φυσικό αμφιθέατρο με κέντρο τη Σπιναλόγκα που
συμβάλλει σε απεριόριστης ομορφιάς περιοχή. Σημαντικά και μοναδικά φυσικά
χαρακτηριστικά που αποτελούν ιστορικά σημεία αναφοράς για την περιοχή είναι οι
εγκαταλελειμμένες σήμερα ενετικές αλυκές (ενταγμένες επίσης μέσα στην Α’ αρχαιολογική
ζώνη απολύτου προστασίας) και οι παραδοσιακές «ακονιές» (λατομεία) εξόρυξης της
ακονόπετρας (ναξίας λίθου) η οποία αποτελούσε μοναδική χαρακτηριστική ενασχόληση των
κατοίκων, από τα αρχαία χρόνια μέχρι και πολύ πρόσφατα.
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Η θαλάσσια περιοχή που περιβάλλει την οχυρή νησίδα, έχει ήδη από το 2003 χαρακτηριστεί
με Υ.Α. ως περιοχή ενάλιων αρχαιοτήτων, για τη διάσωση και τη μελέτη των λειψάνων της
βυθισμένης πολιτείας του Ολούντος αλλά και των διάσπαρτων ναυαγίων στην περιοχή.
Το φυσικό περιβάλλον στις εκτός σχεδίου περιοχές αποτελείται στην πλειονότητά του από
εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες και δασωθέντες

αγρούς. Υπάρχουν πολύ μικρές

καλλιέργειες κυρίως ελιάς αλλά δεν είναι συστηματικές.

Στόχος 16
Πρέπει να αποκατασταθούν και αναδειχτούν οι ακτές και οι θαλάσσιες ενάλιες αρχαιότητες
που περιβάλλουν το Μνημείο. Στόχος είναι η αποκατάσταση του ιστορικού περιβάλλοντος,
όπου αυτό έχει αλλοιωθεί, η ανάδειξη των ιδιαίτερων ιστορικών χαρακτηριστικών, η ορθή
ένταξη των υφιστάμενων σύγχρονων στοιχείων και η ορθολογική διαχείρισή τους.
Πρέπει να γίνει ορθολογική διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος γύρω από το Μνημείο.
Κυρίαρχος στόχος είναι να αναβιώσουν ξανά όπου είναι εφικτό οι παραδοσιακές γεωργικές
χρήσεις με τα παρελκυόμενα στοιχεία στη χερσόνησο Σπιναλόγκας «Νησί» (αγροικίες,
μετόχια, μύλοι κ.λπ), να αποκατασταθούν άλλες αντίστοιχες παραδοσιακές χρήσεις που
έχουν χαθεί (π.χ. καμίνια, αλώνια κ.λπ) με τη βοήθεια ειδικών κινήτρων. Επίσης θα πρέπει να
εξεταστεί η περίπτωση εφαρμογής ειδικών ζωνών προστασίας για τον έλεγχο της δόμησης
και την προστασία των καλλιεργειών ελιάς. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην
προστασία, ανάδειξη και επαναλειτουργία τμήματος των ενετικών αλυκών και της
παραδοσιακής εξόρυξης της μοναδικής στον κόσμο εξορυσσόμενης ακονόπετρας (ναξία
λίθος) καθώς και παραδοσιακών ήπιων και ακίνδυνων μορφών ψαρέματος όπως π.χ. το
νυχτερινό πυροφάνι.
Το θεσμοθετημένο ΣΧΟΟΑΠ του Δήμου έχει καθορίσει ζώνες προστασίας και χρήσεις γης.
Κρίνεται όμως αναγκαία η καθιέρωση συνεχούς αξιολόγησης στην εφαρμογή του έτσι ώστε
να καταστούν δυνατές οι μελλοντικές βελτιώσεις του για τη διατήρηση του καθεστώτος
ακεραιότητας και αυθεντικότητας στο περιβαλλοντικό απόθεμα της περιοχής γύρω από το
μνημείο.

> Ζήτημα 17 : Φρούριο , διατήρηση οχυρώσεων
και αρχαιολογικές έρευνες και έργα
H οργάνωση της φυσικής νησίδας της Σπιναλόγκας σε επιθαλάσσιο προμαχωνικό οχυρό από
τους Ενετούς με ένα εκτεταμένο πρόγραμμα τεχνικών και κατασκευαστικών προβλέψεων,
συμβατό με την κλίμακα και τις οργανικές ιδιαιτερότητες ενός γεωγραφικού μορφώματος,
οδήγησε στο μετασχηματισμό της πρωτόλειας γεωλογικής της μορφοκρατίας σε
γεωμετρημένη φρουριακή σχηματοποίηση ικανή να εξυπηρετεί τις αμυντικές ανθρώπινες
ανάγκες. Επίσης, η ανάπτυξη ενός κατοικημένου περίκλειστου οικισμού με εξαιρετική
αξιοποίηση, τόσο των διαθέσιμων αποθεμάτων μιας περιορισμένης τοπογραφικά έκτασης
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γης, όσο και του αφετηριακά κτισμένου λειτουργικού προμαχωνικού εξοπλισμού, με
αξιοπρόσεκτη ανταπόκριση στα θεμελιώδη ανθρωπομετρικά μεγέθη και τις ανάγκες ενός
συλλογικού ιστού κατοίκησης, ενσωμάτωσαν ευφυείς διανοητικούς χειρισμούς μέσω των
οποίων διαμορφώθηκε διαχρονικά η σημερινή της δομή, καθοριστική για την αισθητηριακή
πρόσληψη και τη συνολική της εικόνα.
Οι προμαχωνικές οχυρώσεις της συνιστούν ένα ενιαίο αμυντικό – επιθετικό σύστημα, που
ενσωματώνει και απεικονίζει τις κρατούσες την περίοδο εκείνη αντιλήψεις γύρω από τη
στρατιωτική αρχιτεκτονική, προσαρμοσμένες σε ένα εξαιρετικά δύσκολο τοπογραφικό
ανάγλυφο.
Η πρώτη οργανωμένη παρουσία παρέμβαση του Υπουργείου Πολιτισμού, έγινε περιστασιακά
τη δεκαετία του ’70 ενώ η πλέον οργανωμένη και συστηματοποιημένη παρουσία του, έγινε
μετά το 1997 όταν τα έργα στερέωσης, καθαρισμού και αποκατάστασης εντάχτηκαν στο Β΄
και Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. Οι πρώτες εργασίες έγιναν με προγραμματική σύμβαση
των εμπλεκομένων στη νησίδα φορέων, ήτοι του Υπουργείου Πολιτισμού, του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε,
του ΕΟΤ, της Περιφέρειας Κρήτης, της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λασιθίου, της τέως
Κοινότητας Ελούντας και του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Οι εργασίες ήταν ενταγμένες στο
Μέτρο 1-Τουριστικές υποδομές-Πολιτιστικός Τουρισμός από ΥΠ.ΠΟ/ΣΑΕ 014/2 και Μέτρο 3Περιβάλλον από Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε/ΣΑΕ 075/2.
Τα έργα του 2ου και 3ου Κ.Π.Σ. ΠΕΠ Κρήτης.
Η ένταξη της Σπιναλόγκας στο 2ο Κ.Π.Σ. - ΠΕΠ Κρήτης έδωσε τη δυνατότητα να ξεκινήσουν
τον Ιούλιο του 1997 οι πρώτες εργασίες καθαρισμών και στερεώσεων. Για τη συνέχιση των
εργασιών οι μελέτες εκπονήθηκαν από το επιστημονικό προσωπικό του γραφείου
Σπιναλόγκας και της 13ης Ε.Β.Α. με τη συνεργασία της Επιστημονικής Επιτροπής
Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης Σπιναλόγκας και της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών της Ν. Α. Λασιθίου. Επίσης μετά από προκήρυξη ανατέθηκε μελέτη για τη
«Στερέωση και αποκατάσταση του Ανατολικού επιθαλάσσιου τείχους»
Τα έτη 1997-2000 υλοποιήθηκαν τα παρακάτω έργα:


Το έργο του ΥΠΠΟ. «Αναστήλωση και Ανάδειξη Ενετικού Φρουρίου Σπιναλόγκας»

με 3 υποέργα: «Αναστήλωση οικίας και ναού Αγίου Γεωργίου», «Αναστήλωση κτισμάτων 112 επί του κεντρικού δρόμου και δεξαμενής Riva» και «Στερέωση και αποκατάσταση του
Ανατολικού επιθαλάσσιου τείχους».


Το έργο του ΥΠΕΧΩΔΕ «Αξιοποίηση Σπιναλόγκας» με 2 υποέργα «Καθαρισμοί

στερεώσεις υπαίθριων χώρων» και «Καθαρισμοί στερεώσεις στο ΒΔ τμήμα της νησίδας».
Με την περαίωση των έργων του 2ου Κ.Π.Σ έληξε και η

Προγραμματική Σύμβαση της

Σπιναλόγκας. Οι εργασίες συνεχίστηκαν την χρονική περίοδο 2003-2005 με φορέα
υλοποίησης και επίβλεψης τη 13η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.
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Με χρηματοδότηση του 3ου Κ.Π.Σ. ΠΕΠ Κρήτης υλοποιήθηκε το έργο: «Ανάδειξη της οχυρής
νησίδας Σπιναλόγκας».
Τα παραπάνω έργα εκτελέστηκαν με αυτεπιστασία. Ο τρόπος αυτός αποδείχθηκε, στην
περίπτωση της Σπιναλόγκας, ο πιο κατάλληλος τρόπος εκτέλεσης των εργασιών. Έτσι δόθηκε
η δυνατότητα να «εγκατασταθεί» στη νησίδα μία μεγάλη ομάδα ανθρώπων που εργάστηκαν
για πολλούς χειμώνες και καλοκαίρια. Παλιοί τεχνίτες και νεότεροι οικοδόμοι κάτοικοι της
περιοχής, που γνώριζαν την πέτρα, μεταμορφώθηκαν σε έμπειρους αναστηλωτές.
Συντηρητές σχεδιαστές και φυσικά μια ομάδα από επιστημονικό προσωπικό διαφόρων
ειδικοτήτων εργάστηκαν συστηματικά. Οργανώθηκε έτσι ένα αυτοδύναμο εργοτάξιο που
αναβίωσε τεχνικές ξεχασμένες από τη σύγχρονη πρακτική. Η εξ ολοκλήρου χειρωνακτική
εργασία, η μεταφορά υλικών με καΐκι, η έλλειψη τρεχούμενου νερού και ρεύματος, η
απόλυτη αδυναμία προσέγγισης οποιουδήποτε οχήματος ή μηχανήματος, προσέδωσαν στο
έργο ένα ιδιαίτερο χαρακτήρα. Οι τεχνίτες είχαν το χρόνο που ήθελαν για να δουλέψουν με
μεράκι και να «επικοινωνήσουν» με τους μαστόρους του παρελθόντος. Οι επιβλέποντες
είχαν το προνόμιο να εργαστούν σε ένα χώρο που αναδυόμενος μέσα από τα ερείπια
αποκάλυπτε τα μυστικά του.

Συνοπτική περιγραφή των εργασιών
Έγιναν ακόμη εργασίες υπαίθριων χώρων που άρχισαν με τον καθαρισμό του περιμετρικού
δρόμου και των εκατέρωθεν σε αυτόν κτηρίων. Επίσης διανοίχτηκαν οι κυριότερες οδικές
αρτηρίες του νησιού. Καθαρίστηκε η άναρχη βλάστηση απομακρύνθηκαν μεγάλοι όγκοι
σκουπιδιών και ταξινομήθηκε το υλικό κατάρρευσης
Προκειμένου να αποκτήσει ξανά ο χώρος μορφή και ύφος και για να διασωθούν
ετοιμόρροπα κτήρια πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες στερεωτικές εργασίες σε πολλά κτήρια
του οθωμανικού οικισμού. Ξανακτίστηκαν και στερεώθηκαν οι περίβολοι των σπιτιών,
στερεώθηκαν σκαλοπάτια, επανατοποθετήθηκαν πλαίσια ανοιγμάτων, που βρέθηκαν
πεσμένα in situ. Παράλληλα οργανώθηκε η

συστηματική περισυλλογή των κινητών

ευρημάτων. Συγκεντρώθηκαν δεκάδες βόλια, επιγραφές, κεραμικά αγγεία, ξύλινα στοιχεία
(πόρτες, παράθυρα, ράφια, κορνίζες,) μεταλλικά εξαρτήματα (μάσκουλα, κλειδαριές, ρόπτρα,
μεντεσέδες, καρφιά) σκεύη καθημερινής χρήσης, νομίσματα, ακόμα και φαρμακευτικό υλικό
από την εποχή του Λεπροκομείου. Μια μικρή ομάδα εργαζομένων ασχολήθηκε με την
συντήρησή τους. Στα αναστηλωμένα από τη δεκαετία του 1980 κτήρια του οικισμού
οργανώθηκαν τα γραφεία τα εργαστήρια και οι αποθήκες ευρημάτων.
Μεγάλης έκτασης εργασίες πραγματοποιήθηκαν επίσης στις οχυρώσεις της νησίδας. Το
δυτικό μέτωπο, που παρουσίαζε μεγάλα ρήγματα και σημειακές καταρρεύσεις,
αποκαταστάθηκε σε ένα μεγάλο μέρος του. Καθαρίστηκαν οι πλατείες των προμαχώνων
Tiepolo και Donato και των ημισελήνων Barbariga και Michiel και δέχτηκαν τις πλέον
επείγουσες εργασίες στερέωσης. Αποκαταστάθηκαν τα λιθόστρωτα δάπεδα της Barbariga και
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του Donato. Ανακατασκευάστηκαν τα θυρώματα της Νότιας πυλίδας και της πύλης του
Βουνού. Επίσης αναστηλώθηκε εκ βάθρων το νοτιοανατολικό επιθαλάσσιο οχυρωματικό
μέτωπο – από τον προμαχώνα Scaramella έως την αιχμή Rangone - που βρισκόταν σε
κατάσταση προχωρημένης κατάρρευσης.
Όσον αφορά τα κτίσματα, αναστηλώθηκε ο ναός του Αγίου Γεωργίου και αποκαταστάθηκε
πλήρως η δυτική πτέρυγα της αγοράς του μουσουλμανικού οικισμού και μία διώροφη
κατοικία.
Για τις ανάγκες της αναστήλωσης οργανώθηκαν δύο εργαστήρια: Το εργαστήριο συντήρησης
ξύλου και το εργαστήριο κατασκευής μεταλλικών εξαρτημάτων. Τα ξύλινα δοκάρια των
κτηρίων, όπου ήταν δυνατόν συντηρήθηκαν και επανατοποθετήθηκαν. Παλαιά κουφώματα
συντηρήθηκαν και συμπληρώθηκαν. Καρφιά, σιδεριές, μάσκουλα, κερκέλια, ζεμπερέδες,
κλειδαριές, κ.ά. αναπαράχθηκαν στο εργαστήριο της Σπιναλόγκας πάνω σε σχέδια όμοια με
εκείνων που είχαν περισυλλεχθεί κατά τις εργασίες των καθαρισμών.
Οι εργασίες στον οικισμό συνεχίστηκαν με το έργο του 3ου Κ.Π.Σ. Τα σπίτια που βρισκόταν
στα ψηλότερα επίπεδά του, που ήταν απροσπέλαστα και είχαν καταλήξει σε άμορφες μάζες
των ερειπίων. Η νέα χρηματοδότηση έδωσε τη δυνατότητα να αναδειχθούν μέσα από τα
ερείπια οι γειτονιές της Σπιναλόγκας. Δρομίσκοι και μονοπάτια διανοίχτηκαν και
διευρύνθηκε ο ασφαλής επισκέψιμος χώρος. Περισυλλέχθηκε συστηματικά το οικοδομικό
υλικό κάθε κατοικίας το οποίο εν συνεχεία χρησιμοποιήθηκε στις εργασίες στερέωσης και
μερικής αποκατάστασης που ακολούθησαν. Με τον τρόπο αυτό στερεώθηκαν και
αναδείχθηκαν 16 κατοικίες. Μερικές από αυτές είναι πολύ αξιόλογες καθώς διαθέτουν
καλοδουλεμένα πλαίσια θυρωμάτων, βοτσαλωτές αυλές, μεγάλα τζάκια.
Στο πλαίσιο των παραπάνω εργασιών εκπονήθηκαν παράλληλα και μία σειρά σχεδιαστικών
αποτυπώσεων για την τεκμηρίωση των επεμβάσεων και την σύνταξη των μελετών.
Από τις αρχές του 2012 ξεκίνησε το έργο «ανάδειξη οχυρής νησίδας Σπιναλόγκας, 2η Φάση»
που εκτελείται από το «Ταμείο Διαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών
Έργων (Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε)» και επιβλέπεται από την «Επιστημονική Επιτροπή ανάδειξης
οχυρωματικών έργων Κρήτης». Στα πλαίσια αυτά θα διενεργηθούν ειδικές εργασίες στο
ανατολικό επιθαλάσσιο τείχος, εργασίες καθαρισμών, στερεώσεων και συμπληρώσεων. Οι
εργασίες της τοιχοποιίας θα γίνουν στο μέγιστο σωζόμενο ύψος καθώς και συντήρηση των
παλιών επιχρισμάτων. Στη συνέχεια όπου χρειάζεται θα επέμβουν ώστε να γίνει καθαίρεση
χαλαρής λιθοδομής, διαλογή και καθαρισμός λίθων, λάξευση λίθων για αναδόμηση των
λιθοδομών και των τουφεκιοθυρίδων, νέες λιθοδομές δύο όψεων, στερεώσεις,
λιθοσυρραφές και μικροσυμπληρώσεις της τοιχοποιίας καθώς και ενίσχυση των θεμελίων.
Παρόμοιες εργασίες θα πραγματοποιηθούν επίσης και στη δυτική πλευρά της νήσου. Θα
γίνει ακόμη καθαρισμός, διερεύνηση, στερεώσεις τοιχοποιίας και ξερολιθιών, συντήρηση
επιχρισμάτων στη δυτική πλευρά. Επίσης θα γίνουν εργασίες στους υπαίθριους χώρους
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νότια του Νοσοκομείου και του Αγίου Παντελεήμονα: Διερεύνηση, αποχωμάτωση
καθαρισμός και διαμόρφωση. Στο καλντερίμι στο δρόμο του Νοσοκομείου και έως το ναό του
Αγίου Νικολάου: στερέωση και συμπλήρωση. Στο θολωτό κτήριο (καταχωμένο):
αποχωμάτωση και αποκάλυψη με παράλληλη αντιστήριξη και στερέωση. Στο Νοσοκομείο:
καθαρισμός, ερευνητικές τομές και στερέωση των αναλημματικών τοίχων. Στις Δεξαμενές Αγ.
Παντελεήμονα και προμαχώνα: επικάλυψη των θόλων με αστρακάσβεστο. Στα Πλυντήρια
Λεπροκομείου: στερέωση και αποκατάσταση. Στον Κεντρικό δρόμο: καθαρισμός και
επείγουσες στερεώσεις. Θα τοποθετηθούν επίσης Ενημερωτικές πινακίδες.
Σε εξέλιξη είναι ακόμη οι εργασίες φωτισμού των τειχών που υλοποιούνται από τα Ελληνικά
Τουριστικά Ακίνητα.

Στόχος 17
Με το μέχρι σήμερα εκτεταμένο πρόγραμμα στερεωτικών και αναστηλωτικών εργασιών, έχει
επιτευχθεί σημαντικός βαθμός προστασίας του μνημειακού συνόλου της νησίδας.
Μετά και την ολοκλήρωση των εργασιών που προβλέπονται από το τεχνικό δελτίο του σε
εξέλιξη έργου «ανάδειξη οχυρής νησίδας Σπιναλόγκας, 2η Φάση», υπάρχουν αρκετά σημεία
των οχυρώσεων ιδίως του εσωτερικού περιβόλου της κορυφής, όπου χρήζουν άμεσες
σωστικές επεμβάσεις . Αυτές εντοπίζονται κυρίως στο τείχος του Orsini στην κορυφή και η
αιχμή Veniera καθώς και το ευθύγραμμο τείχος Grimana στην κορυφή. Ακόμη ένα σημαντικό
κομμάτι και βασικό στόχο θα αποτελέσει η αναστήλωση του κτιρίου του νοσοκομείου και των
παρακείμενων κτισμάτων ξενώνων.
Η συνεχής και συστηματική διενέργεια ανασκαφών και η έρευνα από την αρχαιολογική
Υπηρεσία θα συμβάλλουν στην κατανόηση της αρχικής φυσιογνωμίας της οχυρής νησίδας ως
απόρθητης βενετσιάνικης στρατιωτικής βάσης για σχεδόν ενάμισι αιώνα.
Η χρήση σύγχρονων επιστημονικών μεθόδων για τη συλλογή, τεκμηρίωση και κωδικοποίηση
των ιστορικών πληροφοριών του συνόλου του Μνημείου που διαθέτουμε από τις αρχειακές
πηγές είναι απαραίτητη ώστε να υπάρξει μία σφαιρική εικόνα της ιστορίας του.
Ταυτόχρονα το συνεχιζόμενο μέχρι και σήμερα αναστηλωτικό έργο και ανασκαφικές
εργασίες, θα φωτίσουν άγνωστες λεπτομέρειες των περιόδων της οχυρής νησίδας, που σε
συνδυασμό με τις αρχειακές πηγές θα δώσουν μια ολοκληρωμένη εικόνα της για το μέλλον.
Θα πρέπει να εξασφαλιστεί ένταξη συνέχισης εργασιών και σε επόμενες προγραμματικές
περιόδους.

> Ζήτημα 18 : Δημόσιος Χώρος πέριξ της νησίδας
Ο Δημόσιος χώρος είναι ένα σημαντικό στοιχείο του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος που
παρέχει πολλές δυνατότητες εφόσον γίνεται σωστή διαχείρισή του, αλλά προκαλεί και
πολλαπλά προβλήματα στο Μνημείο στην αντίθετη περίπτωση.
Ο ευαίσθητος δημόσιος χώρος που είναι καθοριστικός για την οχυρή νησίδα, είναι προφανές
ότι ευρίσκεται στην κοντινότερη περιοχή του, ήτοι στον απέναντι παραλιακό οικισμό της
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Πλάκας που απέχει μόλις 0,40 ν.μ. και στον αντίστοιχο του Σχίσματος προς τις νότιες ακτές
του κόλπου σε απόσταση 2,14 ν.μ. Και από τους δύο αυτούς οικισμούς γίνεται ένα αρκετά
μεγάλο μέρος επιβίβασης και επιστροφής των επισκεπτών για την οχυρή νησίδα.
Οι σύγχρονες υποδομές (αστικός εξοπλισμός, εμπορικές πινακίδες, γενικά σημάνσεις, κ.λπ.)
είναι αυτά που έρχεται σε άμεση επαφή ο επισκέπτης της νησίδας, αφού πρέπει να
αποπλεύσει από την καρδιά των δύο οικισμών για τη νησίδα.
Η καθαρή τουριστική ταυτότητα που έχουν παγιοποιήσει οι δύο οικισμοί τις τελευταίες
δεκαετίες, έχουν δημιουργήσει πολλαπλά προβλήματα κυρίως οπτικής ρύπανσης που
προσβάλλουν το μνημείο.
Μέχρι σήμερα, είναι αρκετές και συχνές οι καταλήψεις σχεδόν εξ ολοκλήρου της ζώνης
παραλίας και σε πολλές περιπτώσεις και του ιδίου του αιγιαλού, από επαγγελματίες
τουριστικών καταστημάτων, κυρίως ψαροταβέρνες, εστιατόρια, μπαρ κ.λπ. με στόχο την
τοποθέτηση περισσότερων τραπεζοκαθισμάτων. Επίσης κατασκευάζονται αυθαίρετες ξύλινες
κατασκευές – υπόστεγα στην παραλία που λειτουργούν κανονικά ως κύριοι χώροι
καταστημάτων.
Η ανεξέλεγκτη τοποθέτηση επιγραφών και διαφημιστικών πινακίδων, με ακαλαίσθητες και
υπερμεγέθεις κατασκευές είναι μια δεσπόζουσα επίσης οπτική όχληση που υποβαθμίζει τον
δημόσιο χώρο.
Η ύπαρξη σποραδικού πρασίνου στους χώρους αυτούς δρα ως αντιστάθμισμα στην
υποβάθμισή τους από τα προηγούμενα.

Στόχος 18
Πρέπει να γίνει τεκμηρίωση με στόχο την κατανόηση όλων των στοιχείων εκείνων που
επηρεάζουν το Δημόσιο Χώρο και τη σχέση του με τα υπόλοιπα στοιχεία του Μνημείου.
Ο δημόσιος χώρος θα πρέπει να δίνει τη δυνατότητα ερμηνείας του ιστορικού περιβάλλοντος
της γειτονικής νησίδας μέσα στο οποίο κινούνται οι άνθρωποι, είτε σαν χρήστες – κάτοικοι,
είτε σαν υποψήφιοι επισκέπτες.
Ο δημόσιος χώρος στην περιοχή των παραλιακών οικισμών της Πλάκας και του Σχίσματος
πρέπει, ένεκα της άμεσης γειτνίασής τους με το μνημείο, να αποκτήσουν στοιχεία
ουσιαστικού “προθάλαμου” για την είσοδο του επισκέπτη στη νησίδα και την περιήγηση στο
ιστορικό παρελθόν του.
Οι σύνθετες σχέσεις ανάμεσα σε αυτούς τους χώρους και στα υπόλοιπα στοιχεία του
Μνημείου έχουν ανάγκη τεκμηρίωσης μέσω ιστορικής και ενδεχομένως αρχαιολογικής
έρευνας.
Υπάρχει άμεση ανάγκη για πλήρη αποκατάσταση των παραλιακών μετώπων των δύο
οικισμών (Πλάκα και Σχίσμα), με ανάδειξη της θαλάσσιας ιδιαιτερότητάς τους και η
απελευθέρωση ολόκληρης της καταληφθείσας έως σήμερα ζώνης αιγιαλού και παραλίας από
τις πρόχειρες και ακαλαίσθητες κατασκευές των καταστημάτων. Θα πρέπει προς τούτο να
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συνταχτεί με πρωτοβουλία της Τ. Α. ενιαία αρχιτεκτονική μελέτη παρέμβασης στην περιοχή
και να αποκατασταθεί το τοπίο.
Χρειάζεται επίσης ένας ενιαίος τρόπος κατασκευής των εμπορικών – διαφημιστικών
πινακίδων καθώς και η υπογειοποίηση του φωτισμού και των υποδομών της ΔΕΗ.
Θα πρέπει τέλος να εξασφαλιστεί ότι ο δημόσιος χώρος είναι σεβαστός και ότι είναι
κατανοητή η αξία του σαν επιμέρους στοιχείο του συνόλου που αποτελεί προθάλαμο ενός
μνημειακού συνόλου.
Ο Δημόσιος Χώρος (δρόμοι, πλατείες, άλση, αιγιαλός, παραλία κ.λπ) θα πρέπει να είναι
ελεύθερα και εύκολα στην πρόσβαση για τους πεζούς και τους επισκέπτες της νησίδας.
Η χρήση και η όψη του δημόσιου χώρου πρέπει να ενισχύουν την αξία του προστατευόμενου
παρακείμενου Μνημείου και να προσφέρουν ευχαρίστηση και ψυχαγωγία στους μόνιμους
χρήστες και στους επισκέπτες.
Στο δημόσιο χώρο πρέπει να παρέχονται πληροφορίες για το προτεινόμενο προς ένταξη
Μνημείο της οχυρής νησίδας.
Η ποιότητα των εργασιών συντήρησης στο δημόσιο χώρο, πρέπει να είναι υψηλή, αντάξια
της αξίας του Μνημείου.
Πρέπει να βελτιωθεί η ποιότητα των Υπηρεσιών καθαριότητας του Δήμου, της αποκομιδής
των απορριμμάτων και της καθαριότητας των οικισμών.
Πρέπει να ενθαρρυνθούν οι ιδιωτικοί φορείς και οι ιδιώτες γενικότερα να συμμετάσχουν
στην εξασφάλιση της καθαριότητας και της καλής εικόνας της δημόσιας όψης των
ιδιοκτησιών τους.
Χρειάζεται βελτίωση της πρόσβασης και των παροχών για τα άτομα με ειδικές ανάγκες.
Η προστασία του ιστορικού περιβάλλοντος στο επίπεδο του σχεδιασμού, καλύπτει μόνο ένα
μικρό μέρος των σύγχρονων υποδομών στο δημόσιο χώρο, ενώ δεν υπάρχει σήμερα
μακροπρόθεσμος σχεδιασμός για την αναβάθμιση του δημόσιου χώρου.
Δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής συγκεκριμένες προδιαγραφές για το σχεδιασμό, τα υλικά και τις
σύγχρονες παρεμβάσεις στο δημόσιο χώρο (αστικός εξοπλισμός, διαχείριση της κυκλοφορίας
κλπ).
Χρειάζεται βελτίωση της καθαριότητας, ενώ η συντήρηση των δημοτικών οδών και των
πεζοδρόμων γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη και απαιτητική εξαιτίας της αυξανόμενης
χρήσης και κυκλοφορίας.

4.7. Τεκμηρίωση, Εκπαίδευση και Έρευνα
Η κατανόηση της αξίας του Μνημειακού συνόλου της οχυρής νησίδας από όσο το δυνατόν
περισσότερο κόσμο είναι μία σημαντική παράμετρος για τη σωστή και ολοκληρωμένη
Διαχείριση του Μνημείου. Η ενότητα αυτή εξετάζει τους τρόπους με τους οποίους μπορεί η
αξία του Μνημείου να γίνει αντιληπτή και κατανοητή από όσο το δυνατόν περισσότερους
πολίτες και να χρησιμοποιηθεί για εκπαιδευτικούς και ψυχαγωγικούς σκοπούς, για μελέτη
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και έρευνα, ή απλά σαν ένα εργαλείο για να διεγείρει το ενδιαφέρον για την προστασία της
πολιτιστικής κληρονομιάς. Τα ζητήματα θα εξεταστούν με τη σειρά του τίτλου :


Τεκμηρίωση



Εκπαίδευση



Έρευνα

Η κατανόηση από το πλατύ κοινό των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και αξιών του Μνημείου
αποτελεί ένα συμπληρωματικό στοιχείο της προστασίας και διατήρησής του και συνδέεται
άμεσα με τη διαχείριση των προσβάσεων και της εικόνας του δημόσιου χώρου.
Η τεκμηρίωση πρέπει να είναι προσβάσιμη στον καθένα που πιθανόν να ενδιαφέρεται, είτε
πρόκειται για μόνιμο κάτοικο είτε για επισκέπτη. Επίσης, πρέπει να αποτελεί τη βάση της
ανάλυσης μέσω της οποίας θα πραγματοποιηθεί η ολοκληρωμένη κατανόηση όλων των
σχετικών με το Μνημείο παραμέτρων, βήμα απόλυτα αναγκαίο για τη σωστή και
ολοκληρωμένη διαχείρισή του.
Το προστατευόμενο Μνημείο αποτελεί μοναδική και ανεκτίμητη πηγή γνώσης και αναψυχής
και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ένα σημαντικό αριθμό εκπαιδευτικών προσεγγίσεων.
Οι βιβλιοθήκες, τα πνευματικά ιδρύματα, τα αρχεία, οι τοπικές οργανώσεις σύλλογοι και
οργανισμοί με ειδικά ενδιαφέροντα και τα μουσεία, όλα αποκτούν έναν εν δυνάμει
σημαντικό ρόλο στην παροχή πηγών για την έρευνα, πολλές φορές διεξάγοντας έρευνα και
τα ίδια. Είναι επίσης σημαντικά γιατί διασώζουν σύγχρονα και ιστορικά στοιχεία και αρχεία
που σχετίζονται με το προστατευόμενο Μνημείο.
Ο ρόλος των Μουσείων για την παρουσίαση και προβολή του Μνημείου είναι πολύ
σημαντικός και υπάρχουν πολλά σημεία που θα μπορούσαν να προκαλέσουν το ενδιαφέρον.
Ορισμένα από τα μουσεία έχουν θέματα που σχετίζονται με την τεκμηρίωση του
παρελθόντος (Αρχαιολογικό Μουσείο, Ιστορικό Μουσείο Κρήτης).
Θα πρέπει να εξεταστεί και η ανάγκη ίδρυσης άλλων Μουσείων με θέματα που θα προάγουν
τις αξίες του Μνημείου, ενώ είναι μεγάλη και η ανάγκη βελτίωσης και εκσυγχρονισμού των
υφιστάμενων υποδομών.
Δεν παρέχεται η δυνατότητα επέκτασης της χρήσης του Μνημείου σαν εργαλείο
εκπαίδευσης σε θέματα όπως οι τεχνικές συντήρησης και αποκατάστασης κτιρίων και
ιστορικών συνόλων, διαχείρισης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, τουρισμού, αρχιτεκτονικής,
και παραδοσιακών τεχνών.

> Ζήτημα 19 : Τεκμηρίωση
Υπάρχει αρκετά μεγάλο απόθεμα τεκμηρίωσης για το Μνημείο, την αξία του και τη συμβολή
του στις πολιτιστικές αξίες.
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Έχουν γίνει αρκετές διπλωματικές και διδακτορικές εργασίες προπτυχιακών και
μεταπτυχιακών φοιτητών για την οχυρή νησίδα και έχουν σε αυτές αξιοποιηθεί σχεδόν
πλήρως όλες οι γνωστές αρχειακές πηγές της Ελλάδας και του εξωτερικού.
Ιδιαίτερη αξία ως ολοκληρωμένη προσέγγιση στη φρουριακή αρχιτεκτονική της οχυρής
νησίδας αποτελεί η διδακτορική διατριβή με τίτλο «Το φρούριο της Σπιναλόγκας (15711715), Συμβολή στη μελέτη των επάκτιων και νησιώτικων οχυρών της Βενετικής
Δημοκρατίας», της αρχιτέκτονος μηχανικού Μαρίας Αρακαδάκη, η οποία εκδόθηκε το 2001
από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λασιθίου.
Επίσης, η Σπιναλόγκα κατά τον 20ο αιώνα ταυτίστηκε στη συλλογική συνείδηση ως
μαρτυρικός τόπος και αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για καλλιτεχνική δημιουργία. Αυτό
αποτυπώνεται πολύ χαρακτηριστικά μέσα από τη λογοτεχνία και τον κινηματογράφο.
Το πρώτο λογοτεχνικό έργο που αναφέρεται στη ζωή των αρρώστων στη Σπιναλόγκα ανήκει
στη Γαλάτεια Καζαντζάκη και είναι η νουβέλα «Οι λεπροί - Η άρρωστη πολιτεία» (1914).
Ακολουθούν ο Θέμος Κορνάρος με το διήγημα «Σπιναλόγκα: Ad Vitam» (1933), o Γουλιέλμος
Άμποτ με το μυθιστόρημα «Γη και Νερό» (1936). Πρόσφατα ο Jean-Yves Masson (1996) με το
μυθιστόρημα «Η απομόνωση», η Βικτώρια Χίσλοπ με το best - seller της «το Νησί» (2005),
αλλά και η Νίκη Τρουλλινού στο διήγημά της «Καφενείο το Ρομάντζο» (2006), έχουν
εμπνευστεί από τη ζωή των αρρώστων στο νησί.
Ταινίες μικρού μήκους από διάσημους ξένους σκηνοθέτες, όπως ο γερμανός Werner Herzoq
με την «Τελευταία Λέξη» (1967), ο γάλλος Daniel Pollet με την ταινία «Η Τάξη» (1974),και
πρόσφατα ο Κωστής Αθουσάκης με τη «Σπιναλόγκα» (2007), αναφέρονται στο Λεπροκομείο
και στη ζωή των αρρώστων στη νησίδα. Το ίδιο θέμα έχουν και οι μεγάλου μήκους ταινίες,
όπως «Το νησί της Σιωπής» (1958), της Λίλας Κουρκουλάκου και η ταινία «Hannibal» (1972),
του Xavier Koller.

Στόχος 19
Πρέπει να ταξινομηθεί με ακρίβεια η υφιστάμενη διαθέσιμη τεκμηρίωση και να εξασφαλιστεί
ότι είναι προσβάσιμη από όλους, παρουσιάζοντας μία αναλυτική εικόνα των αξιών της
οχυρής νησίδας και των ζητημάτων που αφορούν στη διαχείρισή της.
Η τεκμηρίωση - πληροφόρηση πρέπει να προάγει την ευχαρίστηση και την φιλική σχέση του
κοινού για το Μνημείο.
Πρέπει να υπάρξει ένα συντονισμένο πρόγραμμα τεκμηρίωσης για το σύνολο της οχυρής
νησίδας και τα ιδιαίτερα στοιχεία που το αποτελούν.
Πρέπει να γίνει πιο εκτεταμένη χρήση της ψηφιακής πληροφορίας για τη βελτίωση της
τεκμηρίωσης του Μνημείου και των αξιών του. Δημιουργία ψηφιακής βάσης δεδομένων με
όλη την υφιστάμενη τεκμηρίωση και για το Μνημείο αλλά και για την περιοχή συνοδείας του,
που θα είναι προσβάσιμη σε κάθε ενδιαφερόμενο .
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Δημιουργία ιστοσελίδας με όλο το υλικό τεκμηρίωσης και πληροφόρησης για το Μνημείο και
την περιοχή συνοδείας του, μέσω της οποίας θα υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης (link) και σε
αρχεία υπηρεσιών και που έχουν σχέση με το μνημείο.

> Ζήτημα 20 : Εκπαίδευση
Το τοπικό σχολικό Πρόγραμμα Σπουδών δεν επικεντρώνεται σε έστω περιληπτική αναφορά
της ιστορίας του Μνημείου. Υπάρχει γενικευμένη απουσία ιστορικής αναφοράς της νησίδας
και μόνο μεμονωμένες εκπαιδευτικές εκδρομές μαθητών του τοπικού δημοτικού γίνονται,
που επαφίενται κυρίως στη διάθεση των δασκάλων, στα πλαίσια μαθημάτων που μπορούν
να ενταχτούν (π.χ. περιβαλλοντική εκπαίδευση κ.λπ.)

Στόχος 20
Τα σχολεία της περιοχής του Δήμου και της Ανατολικής Κρήτης, πρέπει να παίξουν ένα
πολύτιμο ρόλο ώστε να κατανοήσουν τα παιδιά τα σημαντικά ζητήματα που αφορούν στην
οχυρή νησίδα και το ρόλο που μπορεί να έχει το κάθε άτομο ξεχωριστά σχετικά με την
κατάσταση και το μέλλον του Μνημείου.
Το Πανεπιστήμιο Κρήτης πρέπει να αναλάβει ενεργό ρόλο στον τομέα της εκπαίδευσης για
τα θέματα του Μνημείου.
Πρέπει να χρησιμοποιηθεί κατάλληλα η δυναμική του Μνημείου για μεσοπρόθεσμη και
μακροπρόθεσμη μάθηση, εκπαίδευση των πολιτών και αφύπνισή τους σε πολιτιστικά
θέματα.
Συνεχής ενημέρωση της νέας γενιάς, σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, για τον ρόλο και την
ιστορία του Μνημείου αλλά και της ευρύτερης περιοχής. Ανάδειξη του ιστορικού ρόλου του
Μνημείου αλλά του ρόλου του την τελευταία περίοδο ως λεπροκομείου.
Συγκρότηση ομάδας εργασίας για την διαμόρφωση πρότασης για τις διάφορες εκπαιδευτικές
βαθμίδες.
Διαμόρφωση εκθεσιακού πολυχώρου στο Μνημείο με την χρήση και πολυμέσων για την
ενημέρωση της ιστορίας του Μνημείου και της ευρύτερης περιοχής.

> Ζήτημα 21 : Έρευνα
Εδώ και πολλά χρόνια, ήδη από την εποχή της διακοπής της λειτουργίας του ως χανσενικό
σανατόριο το 1957, υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για έρευνα πάνω σε θέματα που αφορούν
την οχυρή νησίδα, κυρίως από μεμονωμένα άτομα - ερευνητές
Δεν έχουν γίνει γνωστά τα αποτελέσματα όλων στων σχετικών με το Μνημείο ερευνών.
Δεν υπάρχει συντονισμός των φορέων και των ιδιωτών που ασχολούνται με την έρευνα.
Ορισμένες φορές η ελλιπής παροχή υπηρεσιών και διευκολύνσεων στην πρόσβαση των
αρχείων αποτελούν τροχοπέδη για την έρευνα.
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Στόχος 21
Θα πρέπει συνεχώς να βελτιώνεται η γνώση που αφορά σε όλες τις ιστορικές της περιόδους,
σχετική με την οχυρή νησίδα.
Η ενιαία αρχειοθέτηση και ταξινόμηση όλων των αρχειακών και ιστορικών πηγών, των
ερευνητικών εργασιών και των άλλων πνευματικών δημιουργημάτων που αφορούν στη
νησίδα (λογοτεχνικά έργα, κινηματογραφικές ταινίες, ντοκιμαντέρ κ.λπ.) θα βοηθήσει στη
διευκόλυνση περαιτέρω έρευνας για το μνημείο.

4.8 Πρόσβαση και Μετακινήσεις
Η πρόσβαση προς την οχυρή νησίδα και η περιήγηση μέσα σε αυτή είναι δύο παράμετροι
εξαιρετικά σημαντικές για τη διαχείρισή της. Η εξασφάλιση καλών συνθηκών πρόσβασης,
μετακίνησης και περιήγησης έχουν μεγάλη επίδραση τόσο στην κατάσταση διατήρησης του
Μνημείου, όσο και στην δυνατότητα του κοινού να κατανοεί και να χαίρεται το Μνημείο. Να
συντελεί στην ακεραιότητα και βιωσιμότητά του ως μια διαχρονική και συμβολική ιστορική
κιβωτό αξιών.
Η επίσκεψη στη νησίδα πραγματοποιείται αποκλειστικά με τουριστικά σκάφη τα οποία
αποπλέουν από τον Άγ. Νικόλαο, το Σχίσμα Ελούντας και την Πλάκα.
Η επίσκεψη από την Ελούντα και την Πλάκα, γίνεται είτε από μεμονωμένους επισκέπτες που
καταφτάνουν με ιδιωτικά ή ενοικιαζόμενα Ι.Χ. είτε ομαδικά τουριστικά γκρουπ με πούλμαν.
Η άφιξη με τουριστικά πούλμαν δημιουργεί συχνή και έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση στο
μοναδικό επαρχιακό δρόμο προσέγγισης των δύο οικισμών. Η κατάσταση επιτείνεται από την
έλλειψη χώρων στάθμευσης.
Προβληματική παραμένει η αποβίβαση – επιβίβαση στα τουριστικά σκάφη, λόγω της μικρής
τουριστικής προβλήτας.

Τα πιο σημαντικά ζητήματα είναι τα εξής :


Περιήγηση μέσα στην οχυρή νησίδα



Ξεναγήσεις



Ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες



Κίνηση και κυκλοφορία στους οικισμούς



Τουριστικά λεωφορεία



Ταξιδιωτικός προγραμματισμός και ενημέρωση

> Ζήτημα 22 : Περιήγηση μέσα στην οχυρή νησίδα
Η πρόσβαση και οι μετακινήσεις (περιήγηση) εντός του μνημείου πραγματοποιούνται σε
συγκεκριμένες διαδρομές περιήγησης που έχουν άτυπα καθοριστεί από τους ξεναγούς.
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Ακολουθείται αριστερόστροφη φορά με κύρια διαδρομή περιήγησης τον κεντρικό
περιμετρικό δρόμο του νησιού. Παρ' ότι τα τελευταία χρόνια έχουν καθαριστεί αρκετά
μονοπάτια, ιδίως στη δυτική πλευρά του νησιού, δεν έχουν ενταχθεί στις ξεναγήσεις των
τουριστικών γκρουπ.
Η κατοίκηση της νησίδας της Σπιναλόγκας από διάφορους χρήστες τους 4 τελευταίους αιώνες
έχει διαμορφώσει στην επιφάνειά της μια ποικιλία διαδρομών, τόσο μέσα στον ιστό του
οικισμού όσο και στους υπαίθριους χώρους. Αφετηρία των κυριοτέρων από αυτές υπήρξαν οι
δρόμοι και άλλες διαδρομές εξυπηρέτησης του βενετσιάνικου στρατοπέδου.
Στην υφιστάμενη κατάσταση του μνημείου, ο μεμονωμένος επισκέπτης και περιπατητής έχει
δυνατότητα προσπέλασης στα περισσότερα σημεία του, όπως φαίνεται στον πίν..... όπου
σημειώνονται οι δρόμοι και τα σοκάκια του οικισμού και τα υπαίθρια μονοπάτια. Η
δυνατότητα προσπέλασης δεν συνεπάγεται βέβαια πάντοτε ότι η διαδρομή είναι ασφαλής,
αντίθετα, ακόμη και στην περιμετρική διαδρομή κατά μήκος των τειχών του χαμηλού
περιβόλου, σε ορισμένα σημεία είναι πραγματικά επικίνδυνη (π.χ. στο πέρασμα από τη θέση
της πυλίδας Μοlίn). Άλλες διαδρομές έχουν τη μορφή μονοπατιών, που έχουν χαραχθεί με τη
χρήση ανάμεσα σε βλάστηση και άλλα εμπόδια (π.χ. το μονοπάτι από το ναό του Αγ.
Νικολάου προς το τρίδυμο κτίριο) και σε πολλά σημεία είναι ασαφή ή αδιάβατα. Η
κατάσταση όμως μπορεί να βελτιωθεί σημαντικά κατά την παρούσα φάση των καθαρισμών,
με τη σήμανση των διαδρομών, την επιδιόρθωση κλιμακοστασίων, τοποθέτηση
κιγκλιδωμάτων κλπ. και ν' απαγορευθεί η προσπέλαση στα πιο επικίνδυνα σημεία. Ο
επισκέπτης είναι ανάγκη, με κατάλληλα μέσα και τρόπους, να καθοδηγείται, και όπου αυτό
είναι απαραίτητο να ποδηγετείτε, ώστε η κίνησή του στο χώρο του μνημείου να μην είναι
ανεξέλεγκτη και να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος της πρόκλησης βλαβών σ' αυτό, προσπάθεια
που καταβάλλεται σε όλο και περισσότερους σύγχρονους αρχαιολογικούς χώρους.
Οι διαδρομές που μπορούν με ασφάλεια και ευχέρεια ν' ακολουθήσουν οι πολυμελείς
ομάδες επισκεπτών με ξεναγό είναι φυσικά πολύ περιορισμένες, σε σχέση με τις δυνατότητες
που προσφέρονται στους μεμονωμένους περιπατητές. Σήμερα, στις περισσότερες
περιπτώσεις, οι ομάδες περιορίζονται στην περιμετρική διαδρομή κατά μήκος του χαμηλού
περιβόλου, ακόμη και σ' αυτήν όμως δημιουργείται σύγχυση από το γεγονός ότι δεν υπάρχει
καθιερωμένη ενιαία φορά κινήσεως. Για την επίλυση του προβλήματος αυτού προτείνεται η
διαδρομή με είσοδο στον περίβολο από την πυλίδα του προμαχώνα Tiepolo και έξοδο από
την πλευρά του προμαχώνα Donato. Η φορά αυτή κινήσεως, που άλλωστε είναι και σήμερα η
συνηθέστερη, προτιμήθηκε από την αντίστροφη, επειδή ο επισκέπτης έχει πολύ εντονότερη
την αίσθηση της εισόδου στο φρούριο όταν περνά από τη στοά της Ν. πυλίδας, παρά όταν
ακολουθεί την ανοικτή διαδρομή προς τον προμαχώνα Donato και το νεκροταφείο των
Χανσενικών, αφού έχει ήδη αντικρίσει και προσπεράσει την πυλίδα αυτή.
Η διαδρομή αποτελείται από τα ακόλουθα επί μέρους τμήματα και σημεία στάσης:
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Περίπτερο-εκδοτήριο εισιτηρίων.



Αμέσως μετά τη διέλευση από τη στοά της Ν. πυλίδας, στροφή αριστερά και άνοδος

στην πλατεία του προμαχώνα Tiepolo (μετά την αποπεράτωση των καθαρισμών).


Ακολουθώντας το κλιμακοστάσιο πίσω από το τείχος του Ν. μετώπου, άνοδος και

δεύτερη στάση στην πλατεία της ημισελήνου Moceniga.


Κάθοδος από το ίδιο κλιμακοστάσιο, είσοδος στο συνεπτυγμένο περίβολο από την

πύλη Carbonana, κίνηση κατά μήκος του κεντρικού δρόμου και στάση στο ύψος του ναού του
Αγ. Παντελεήμονα.


Υπόλοιπη διαδρομή στον κεντρικό δρόμο και στάση στο ύψος της Δ. πύλης. Επίσκεψη

στο μουσείο, που θα λειτουργεί προσωρινά στην αίθουσα της φρουράς.


Διαδρομή προς την ημισέληνο Michiel και στάση στο χώρο κοντά στη σκοπιά της ΝΔ.

γωνίας της, εφ' όσον εκτελούνται ακόμη καθαρισμοί στο εσωτερικό της. Μόλις στερεωθεί το
κλιμακοστάσιο και υπάρξει δυνατότητα καθόδου στην πλατεία της, στάση στο εσωτερικό της
ημισελήνου και παραμονή για την ακρόαση του κύριου μέρους της ξενάγησης.


Διαδρομή κατά μήκος του Α. τείχους και στάση στο ύψος του ναού του Αγ. Γεωργίου

και των δεξαμενών του orecchione Scaramella.


Διαδρομή προς τον προμαχώνα Donato και επίσκεψη στο νεκροταφείο και το

οστεοφυλάκιο.
Ως σημεία κατάλληλα για ολιγόλεπτη ανάπαυση προτείνονται:


τα κλιμακοστάσια σε επαφή με το Β. και το Ν. τοίχο του Αγ. Παντελεήμονα, στη σκιά

των κυπαρισσιών


η αυλή του Αγ. Γεωργίου, όπου υπάρχει σκιά από πεύκο και αλμυρίκια.

Η παραπάνω διαδρομή παρουσιάζει τα εξής μειονεκτήματα: κατά την άνοδο και κάθοδο στην
ημισέληνο Moceniga υπάρχει διασταύρωση κινήσεων, η οποία θα μπορούσε ν' αποφευχθεί
μόνο με την εξαίρεση της ημισελήνου από τη διαδρομή, πράγμα που θα στερούσε στον
επισκέπτη την επίσκεψη στο θεαματικότερο τμήμα των οχυρώσεων.
Επί πλέον, το μονοπάτι προσπέλασης από το δρόμο πίσω από τη Ν. cortina μέχρι την
ημισέληνο είναι, ιδιαίτερα στο ανώτερο τμήμα του, στενό και επικίνδυνο, με απότομες
φυσικές βαθμίδες διαμορφωμένες στο βράχο. Εφ' όσον δεν βελτιωθεί το τμήμα αυτό, με τη
λάξευση μερικών ακόμη ενδιάμεσων βαθμίδων, η επίσκεψη μεγάλων ομάδων στην
ημισέληνο είναι δυσχερέστατη.
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Στόχος 22
Η αποπεράτωση του τεράστιου, ακόμη εναπομείναντος έργου ανάπλασης της Σπιναλόγκας,
ενός στόχου εξαιρετικά δύσκολου και μακροπρόθεσμου, η υλοποίηση του οποίου θα
εξαρτηθεί κατά κύριο λόγο από τους διαθέσιμους πόρους, είναι βέβαιο ότι θα κάνουν το
όραμα της Σπιναλόγκας πραγματικότητα. Με την ολοκλήρωση των έργων καθαρισμού, θα
αποκαλυφτούν και νέες διαδρομές που θα είναι προσπελάσιμες και θα μπορούσαν να
ενταχτούν στην περιήγηση του Μνημείου.
Οι ενδεικτικές διαδρομές, που θα μπορούσαν να ισχύσουν μελλοντικά για τον περιμετρικό
περίπατο – ξενάγηση θα χρησιμοποιούν και τις δύο πύλες εισόδου στον περίβολο, τη νότια
για το κοινό και τη δυτική για το προσωπικό του Μνημείου, τους προερχομένους στις
εκδηλώσεις του, κλπ.
Η ενδεικτική διαδρομή περιήγησης περιλαμβάνει τα εξής σημεία στάσης:
1- προμαχώνας Tiepolo, με πιθανή επίσκεψη στους θολωτούς χώρους του, εφ' όσον
επιτευχθεί η αποκατάστασή τους, και στο εκεί εγκατεστημένο μουσείο προμαχωνικής
αρχιτεκτονικής
2- ημισέληνο; Moceniga
3- τρίδυμο κτίριο-μουσείο της ιστορίας του φρουρίου
4- ναός Αγ. Νικολάου και τετράγωνη θολωτή πυριτιδαποθήκη
5- μετά από διαδρομή στα σοκάκια του οικισμού, ναός Αγ. Παντελεήμονα
6- Δ. πύλη, πιθανή επίσκεψη σε εκθεσιακούς χώρους τ εφ'όσον λειτουργούν κάποιες
εκθέσεις
7- ημισέληνος Michiel (ανακεφαλαίωση των στοιχείων της ξενάγησης -εμβάθυνση)
8- orecchione ScaraΠ1ella, ναός Αγ. Γεωργίου
9- προμαχώνας Donato
Η συνολική διάρκεια της ξενάγησης στη διαδρομή αυτή θα πρέπει να είναι 1.5 ώρα περίπου.
Με τη λήξη της ξενάγησης στον προμαχώνα Donato, μπορεί να δίδεται στα μέλη της ομάδας
1-1.5 ώρα επί πλέον ελεύθερη, για να επισκεφθούν καταστήματα στον οικισμό, ή ν'
αναπαυθούν στο αναψυκτήριο. Στην πρώτη περίπτωση θα επιστρέφουν στην αρχή του
κεντρικού οδικού άξονα χρησιμοποιώντας τον κλιμακωτό δρόμο πίσω από τη Ν. cortina, που
απολήγει ακριβώς πίσω από τον προμαχώνα Donato, και στη δεύτερη θα εξέρχονται
κανονικά από το χώρο του μνημείου, ακολουθώντας τον κατηφορικό δρόμο προς το
εκδοτήριο των εισιτηρίων, που οδηγεί και στο αναψυκτήριο. Η συνολική διάρκεια παραμονής
των πολυμελών ομάδων στη νησίδα θα είναι έτσι περίπου 3 ώρες, και κατά πάσα πιθανότητα
δεν είναι δυνατόν να είναι μεγαλύτερη, τόσο επειδή με 3-4 ομάδες των 200-250 ατόμων
συγχρόνως θα δημιουργείται μεγάλος συνωστισμός, όσο και επειδή στη Ν. προβλήτα, εφ'
όσον αυτή δε μπορεί να επεκταθεί αρκετά, δεν είναι δυνατό να παραμείνουν 3-4 σκάφη
αυτής της χωρητικότητος συγχρόνως, χωρίς να δημιουργηθεί αδιαχώρητο για τα μικρότερα.
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Εξ άλλου, επιβάλλεται να υπάρξει ένας στοιχειώδης έλεγχος στον αριθμό των επισκεπτών,
ώστε η καθημερινή χρήση του μνημείου να μην προκαλέσει κρίσιμες φθορές σ' αυτό.
Η χρήση του χώρου μπροστά στη Ν. προβλήτα για ανοικτές εκδηλώσεις του Μνημείου δεν
αναμένεται να δημιουργήσει προβλήματα κυκλοφορίας του κοινού, εφ' όσον παρόμοιες
εκδηλώσεις γίνονται συνήθως τις εσπερινές ώρες, ενώ οι ξεναγήσεις μεγάλων ομάδων
επισκεπτών στην περιμετρική διαδρομή διεξάγονται μόνο στη διάρκεια της ημέρας. Σε
περίπτωση που καταστεί εφικτή η χρήση της ημισελήνου Moceniga για μεμονωμένες
εκδηλώσεις, απαραίτητη είναι η βελτίωση του μονοπατιού προσπέλασης ώστε η χρήση του
να είναι ακίνδυνη τη νύκτα.

> Ζήτημα 23 : Ξεναγήσεις
Μέχρι σήμερα οι ξεναγήσεις, γίνονται από μέλη του Συλλόγου Ξεναγών Κρήτης και
Σαντορίνης. Η διαδικασία της ξενάγησης σε ένα ιστορικό μνημειακό σύνολο, πρέπει να
αποδίδει την ιστορική αλήθεια και πραγματικότητα χωρίς παραποίηση. Δεν πρέπει να
υπεισέρχονται υποκειμενικές κρίσεις. Στο παρελθόν είχε παρατηρηθεί μια συστηματική
προσπάθεια ανιστόρητων αφηγήσεων πάνω στην οχυρή νησίδα που δεν έχουν σχέση με την
ιστορία της και την πραγματικότητα. Είχαν μάλιστα εκδοθεί και ξενόγλωσσοι τουριστικοί
οδηγοί με αναληθείς και ψευδείς πληροφορίες.
Σήμερα, κυκλοφορεί από το ΤΑΠΑ του Υπουργείου Πολιτισμού, σε τρεις γλώσσες επίσημος
τουριστικός οδηγός αποδίδει επ' ακριβώς την ιστορία της οχυρής νησίδας.

Στόχος 23
Οι ξεναγοί σήμερα, δεν έχουν προσέλθει σε συμφωνία με το ΥΠ.ΠΟ.Τ. για μια συγκεκριμένη
ξενάγηση, όσον αφορά το ιστορικό περιεχόμενό της. Αντίστοιχο δεν έχει γίνει σε κανένα
οργανωμένο αρχαιολογικό χώρο της χώρας. Σύγχρονες όμως αντιλήψεις για την περιήγηση
σε μεγάλους αρχαιολογικούς χώρους όπως τη Σπιναλόγκα, και σε συνδυασμό με τη χρήση
των νέων τεχνολογιών, επιβάλλουν τη χρήση ατομικών ηλεκτρονικών ηχητικών συσκευών με
ακουστικά σε κάθε μεμονωμένο επισκέπτη, με δυνατότητα επιλογής ηλεκτρονικής ξενάγησης
ανάλογα στο χώρο που βρίσκεται.

> Ζήτημα 24 : Ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες
Η πρόσβαση σήμερα στην οχυρή νησίδα, επιτυγχάνεται μόνον ακτοπλοϊκά με τρεις κύριους
λιμένες απόπλου και κατάπλου των τουριστικών σκαφών, όπως προελέχθη:


Το λιμένα της πόλης του Αγ. Νικολάου, μέσω μιας διαδρομής 7,60 ν.μ. νότια
της νησίδας,



Τον παραλιακό οικισμό του Σχίσματος Ελούντας, 2,14 ν.μ. νότια της νησίδας,



και τον παραλιακό οικισμό της Πλάκας, 0,40 ν.μ. δυτικά της νησίδας.
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Οι διαδρομές εκτελούνται από ιδιωτικά τουριστικά σκάφη από Άγ. Νικόλαο και από τις δυο
άλλες περιοχές με συνεταιριστικά τουριστικά σκάφη. Δεν υπάρχει συγκεκριμένο πρόγραμμα
απόπλου - κατάπλου των σκαφών και ιδίως σε περιόδους αιχμής (Ιούλιος, Αύγουστος)
παρατηρείται μια συμφόρηση στην μικρή (κεντρική) νότια αποβάθρα της νησίδας. Τα άνευ
θεσμικών περιορισμών μεγέθη των τουριστικών σκαφών, που μπορούν να προσεγγίζουν τη
νησίδα, πέραν του ότι δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν από τον υποτυπώδη μόλο
προσέγγισης που υπάρχει από την εποχή του Λεπροκομείου στη νησίδα, δημιουργούν και
πρόσθετα προβλήματα λόγω των μεγάλων βυθισμάτων τους, σε ολόκληρη την περιοχή την
οποία διαπλέουν, η οποία είναι χαρακτηρισμένη ως περιοχή ενάλιων αρχαιοτήτων με
διάσπαρτα υπολείμματα της βυθισμένης ελληνιστικής πόλης του Ολούντα.

Στόχος 24
Είναι πρωταρχικό θέμα η εξεύρεση ενός προγράμματος που θα τηρείται για τον κατάπλου
και τον απόπλου των τουριστικών σκαφών στην κεντρική νότια προβλήτα της νησίδας.
Ωστόσο η ναύλωση υπερμεγεθών τουριστικών πλοίων που εκτελούν εδώ και πολλά χρόνια
δρομολόγια στη Σπιναλόγκα, χωρίς να έχουν τεθεί περιορισμοί άλλου είδους και οι
επιπτώσεις της συγκεκριμένης ακτοπλοϊκής δραστηριότητας σε άλλες παραμέτρους
περιβαλλοντικούς,

οικολογικούς

και

αρχαιολογικούς,

είναι

κάτι

που

πρέπει

να

επαναπροσδιοριστεί από μηδενική βάση.
Θα πρέπει να δοθεί ένα ικανό χρονικό διάστημα (πενταετία;) για απόσυρση και
αντικατάσταση τουριστικών σκαφών με μεγάλο βύθισμα, τα οποία “σκάβουν” τις αβαθείς
περιοχές του κόλπου που είναι χαρακτηρισμένος ως περιοχή ενάλιων αρχαιοτήτων. Η
αντικατάστασή τους με σκάφη οριζόντιου πυθμένα και συγκεκριμένων διαστάσεων, τύπου
και χωρητικότητας επισκεπτών, είναι κάτι που θα πρέπει να εξεταστεί ως άμεσης
προτεραιότητας.
Επιβολή «περιβαλλοντικών και αρχαιολογικών όρων» από τις κατά νόμο αρμόδιο λιμενικές
αρχές, για το πλαίσιο τουριστικής ακτοπλοΐας κυρίως μέσα στον κλειστό κόλπο της Ελούντας.
Θα πρέπει να γίνει μελέτη για μεταφορά του χώρου απόπλου και κατάπλου από τον οικισμό
Σχίσμα, δεδομένου ότι η θέση που ευρίσκεται σήμερα, συμβάλλει στη μεγέθυνση του ήδη
οξυμένου κυκλοφοριακού προβλήματος του οικισμού.
Θα πρέπει να επανεξεταστεί από τους αρμόδιους κρατικούς παράγοντες (Αρχαιολογία,
Δασαρχείο, Δήμος κ.λπ) η μέχρι σήμερα τουριστική δραστηριότητα των τουριστικών σκαφών
που στα πλαίσια των εκδρομών στο μνημείο, σταθμεύουν στον παρακείμενο όρμο της
“Κολοκύθας” και προσφέρουν επιτόπιο παρασκευαζόμενο φαγητό που παρασκευάζεται σε
πρόχειρες και ακαλαίσθητες εγκαταστάσεις στα βράχια του αιγιαλού. Το σοβαρό αυτό θέμα,
πρέπει να αντιμετωπιστεί μέσα από το πρίσμα της προστασίας του αρχαιολογικού και
περιβαλλοντικού αποθέματος της περιοχής (φέρουσα ικανότητα περιοχής και τοπίου), αλλά
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και με ζητούμενα την προστασία της τουριστικής δραστηριότητας και των επαγγελματιών
των τουριστικών σκαφών.

> Ζήτημα 25 : Κίνηση και κυκλοφορία στους οικισμούς
Η προσπέλαση στο Σχίσμα Ελούντας και στην Πλάκα, απ' όπου στατιστικά γίνεται περίπου η
μισή διακίνηση των επισκεπτών προς το μνημείο κάθε χρόνο, γίνεται από τον μοναδικό
επαρχιακό δρόμο (πρωτεύον επαρχιακό δίκτυο) που συνδέεται με τον Άγ. Νικόλαο, σε
απόσταση 10 χλμ. Κατά την τουριστική περίοδο ο επαρχιακός δρόμος διερχόμενος μέσα από
τον οικισμό Σχίσμα υφίσταται συμφόρηση, αφού όλες οι μορφές κυκλοφορίας διεξάγονται
μέσα απ' αυτό. Η για πάνω από μια δεκαετία προσπάθεια της Τ. Α.

για κατασκευή

περιφερειακού δρόμου αποσυμφόρησης του Σχίσματος έχει αποτύχει και το θέμα είναι σε
εκκρεμότητα στα αστικά δικαστήρια.
Η προσπέλαση κατά συνέπεια μέχρι τον παραλιακό οικισμό της Πλάκας, διεξάγεται στο
σύνολό της μέσα από το Σχίσμα, από το μοναδικό επίσης πρωτεύον επαρχιακό δρόμο που
ακολουθεί τις δυτικές ακτές του όρμου.
Η κυκλοφορία μέσα και στους δύο οικισμούς, διεξάγεται με δυσκολία, ιδίως τη θερινή
περίοδο, λόγω έλλειψης πολεοδομικού σχεδιασμού και υλοποιημένων δρόμων ικανού
πλάτους.

Στόχος 25
Απεμπλοκή για την υλοποίηση του περιφερειακού δρόμου του Σχίσματος και ολοκλήρωση
και θεσμοθέτηση της πολεοδομικής μελέτης του οικισμού της Πλάκας.
Άμεση κατασκευή των περιφερειακών δρόμων των οικισμών Σχίσματος και Πλάκας.
Σύνταξη ενιαίας κυκλοφοριακής μελέτης από την είσοδο του οικισμού Σχίσμα μέχρι και την
Πλάκα.
Απαλλοτρίωση ελεύθερων χώρων για δημιουργία πάρκινγ ιδιωτικών οχημάτων και
τουριστικών λεωφορείων.

> Ζήτημα 26: Τουριστικά λεωφορεία
Τα σημερινά κυκλοφοριακά προβλήματα των δύο επίμαχων οικισμών Σχίσματος και Πλάκας,
οφείλονται σε αρκετά μεγάλο ποσοστό στην πληθώρα τουριστικών λεωφορείων που
μεταφέρουν γκρουπ επισκεπτών από άλλες περιοχές της Κρήτης για επίσκεψη στην οχυρή
νησίδα. Το καλοκαίρι είναι καθημερινό το θέαμα παρκαρίσματος δεκάδων λεωφορείων στην
κεντρική προβλήτα του Σχίσματος και οι αντεγκλήσεις και μικροεπεισόδια μεταξύ ιδιοκτητών
καφετεριών και τουριστικών καταστημάτων στο μέτωπο λιμένα του οικισμού.
Η στάθμευση λεωφορείων στην κεντρική αποβάθρα του Σχίσματος, ακριβώς δίπλα στην
οργανωμένη πλαζ, πέραν του ότι δημιουργεί προβλήματα στους λουόμενους, αφού σε
απόσταση αναπνοής από τις «σαιζ λονγκ» δουλεύουν οι μηχανές για δημιουργία ψύξης στα
κλιματιστικά τους, δημιουργεί και υπέρτατη οπτική όχληση, αφού εξαφανίζεται η θέαση από
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το παραλιακό μέτωπο του οικισμού προς τη χερσόνησο Σπιναλόγκα αλλά και την οχυρή
νησίδα.Η στάθμευση των λεωφορείων πολλές φορές παρατηρείται, λόγω κορεσμού της
προβλήτας και σε σημεία κατά μήκος της επαρχιακής οδού Ελούντας – Πλάκας.

Στόχος 26
Εξεύρεση σε συνδυασμό με την κυκλοφοριακή μελέτη θέσεων στάθμευσης για τα τουριστικά
λεωφορεία, σε αθέατα σημεία στα μετόπισθεν των δύο οικισμών.
Πρέπει να υπάρξει συνεργασία με τα τουριστικά γραφεία στη διαχείριση των τουριστικών
λεωφορείων με σκοπό τη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων στη τοπική κοινωνία, στο
φυσικό και στο δομημένο περιβάλλον και την εξασφάλιση ότι οι χρήστες των τουριστικών
πακέτων αποκτούν μία θετική εμπειρία στην επαφή τους με το Μνημείο.
Οι περιηγήσεις και οι οργανωμένες ξεναγήσεις των επισκεπτών που προσεγγίζουν τους
οικισμούς Σχίσμα και Πλάκα, με τουριστικά λεωφορεία, είναι ένα αντιφατικό στοιχείο της
τουριστικής βιομηχανίας της περιοχής. Αφενός συμβάλλουν σημαντικά στην οικονομία της,
αφετέρου έχουν έντονες αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής των κατοίκων και την
ποιότητα του περιβάλλοντος.

4.9 Διαχείριση επισκεπτών
Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει τα ζητήματα που αφορούν στην υποστήριξη και εξασφάλιση
της τουριστικής κίνησης, σε ισορροπία με την ανάγκη προστασίας της οχυρής νησίδας και τις
ανάγκες των κατοίκων και των επαγγελματιών της περιοχής.
Τις τελευταίες δεκαετίες, ο τουρισμός (τριτογενής τομέας) είναι η σημαντικότερη πηγή
εσόδων για την περιοχή της Ελούντας, αλλά και για ολόκληρο το Δήμο Αγ. Νικολάου και τις
βόρειες ακτές της Κρήτης. Στην περιοχή της Δημοτικής κοινότητας Ελούντας ευρίσκονται τα
περισσότερα υπερπολυτελή ξενοδοχεία της χώρας με 3.400 κλίνες κατηγορίας LUX, 1.900
κλίνες Α' κατηγορίας και 1.200 κλίνες λοιπών κατηγοριών Β', Γ', και Δ', ήτοι γενικό σύνολο
κλινών 6.400.
Τα οικονομικά και κοινωνικά οφέλη που η ευρύτερη περιοχή του μνημείου αποκομίζει από
τον τουρισμό σήμερα, βρίσκονται σε αρνητικό ισοζύγιο σε σχέση με τις περιβαλλοντικές και
λειτουργικές οχλήσεις που, αναγκαστικά, ένα εξάμηνης διάρκειας περίπου, έντονο
επισκεπτικό ρεύμα προκαλεί.
Εκτός από τον επαναπροσανατολισμό του επικρατούντος τουριστικού μοντέλου, σε
κατεύθυνση ποιοτική - πολιτιστική, που απασχολεί έντονα τα τελευταία χρόνια τον τοπικό
προβληματισμό, χρειάζεται να εξισορροπηθεί η σχέση του τουρισμού με την τοπική κοινωνία
και να αποκατασταθούν οι συγκρούσεις, λαβαίνοντας κυρίαρχα υπ’ όψη την αναγκαιότητα
προστασίας και υποστήριξης του σπάνιου περιβαλλοντικού και ιστορικού αποθέματος της
περιοχής της Ελούντας.
Η προ ετών καθιέρωση της περιοχής, ως περιοχής ολοκληρωμένης τουριστικής ανάπτυξης
(ΠΟΤΑ), με αυστηρά όρια αρτιοτήτων και κατηγοριών, για την ανοικοδόμηση ξενοδοχειακών
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καταλυμάτων, προστάτευσε εν πολλοίς τον ποιοτικό τουρισμό που ιστορικά και ανέκαθεν
είχε κατακτήσει η περιοχή.
Αυτή μπορεί να ήταν μια κανονιστική και ρυθμιστική νομοθετική επιταγή που ως ένα βαθμό
περιέσωσε το φυσικό και περιβαλλοντικό απόθεμα, αλλά παράλληλα δεν ελήφθησαν
οργανωμένες θεσμικές πρωτοβουλίες για την ανάδειξη υποκείμενων πολιτιστικών αξιών της
περιοχής.
Οι επιστροφή σε νέες διαχρονικές αξίες στο τουριστικό προϊόν, προσβλέπει και για τον
επισκέπτη ώστε να είναι περισσότερο ελκυστικό να περιηγηθεί ευχάριστα σε ένα αυτούσιο
ιστορικό σύνολο όπως η Σπιναλόγκα που διατηρεί την αυθεντικότητα και την ακεραιότητά
του. Να επικοινωνήσει με τις πολιτιστικές της αξίες, να γίνει κοινωνός σύγχρονων
πολιτιστικών δρώμενων, να αποκομίσει μια σταθερά ενδιαφέρουσα και ολοκληρωμένη
εμπειρία.
Με αυτήν την αντιμετώπιση, η επιδιωκόμενη ποσοτική και ποιοτική αύξηση του τουριστικού
προϊόντος που συγκρατεί η ευφήμως περιοχή της Ελούντας και η επιμήκυνση της τουριστικής
περιόδου, εφ όσον ο πολιτισμός δεν παρέχεται σε συγκεκριμένους μήνες, όχι μόνον δεν
συγκρούεται με την ανάγκη προστασίας του Μνημείου και της λειτουργικής του δομής, αλλά
αντίθετα την συνεπικουρεί, εφ όσον εξασφαλίζει τους όρους για την τόνωση της τοπικής
οικονομίας και την στήριξη της τοπικής κοινωνίας, η συμμετοχή της οποίας στην προστασία
και διατήρηση της περιοχής, ως ενός ζωντανού οργανισμού, είναι θεμελιακή.
Τα κύρια ζητήματα που απασχολούν σε αυτήν την κατεύθυνση, είναι τα εξής :
 Παροχές και διευκολύνσεις προς τους επισκέπτες


Διάχυση των επισκεπτών



Τουριστική αγορά



Τοπική κοινωνία

> Ζήτημα 27: Παροχές και διευκολύνσεις επισκεπτών
Οι διάφοροι εμπλεκόμενοι με τον τουρισμό επαγγελματικοί κλάδοι (ξενοδόχοι, τουριστικοί
πράκτορες,

επαγγελματίες

επιμέρους

περιοχών)

εμφανίζονται,

με

διαφορετικές

προσεγγίσεις, να διεκδικούν μέτρα και ρυθμίσεις τουριστικών διευκολύνσεων, σε
βραχυπρόθεσμη βάση.
Τα μέτρα που στηρίζουν τους κατοίκους και την προστασία του Μνημείου αποτελούν
συγχρόνως παροχές προς τους επισκέπτες.
Η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους επισκέπτες σήμερα είναι φτωχή, ως προς
τις μετακινήσεις, την πληροφόρηση, την διευκόλυνση της περιήγησης, την σήμανση, τις
δημόσιες τουαλέτες, κλπ.
Η διευκόλυνση της περιήγησης μέσω λεπτομερειακής σήμανσης των οχυρώσεων, των τειχών
και του οικισμού, καθώς και η και η παροχή έγκυρου πληροφοριακού υλικού, με χρήση
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έντυπων και ηλεκτρονικών μέσων, (βλ. Προηγούμενο στόχο ξεναγήσεις) θα επιτρέψουν την
αναγνώριση των ιδιαίτερων στοιχείων του μνημείου και θα αυξήσουν την ελκυστικότητά του.

Στόχος 27
Χρειάζεται να δρομολογηθεί η σταθερή συνεργασία των εμπλεκόμενων στον τουρισμό
επαγγελματικών κλάδων και φορέων, προκειμένου να εφαρμοστούν τα κατάλληλα για την
αναβάθμιση της τουριστικής δραστηριότητας μέτρα.
Χρειάζονται επενδύσεις για τη βελτίωση των παροχών προς τους επισκέπτες, ειδικά όσον
αφορά τον αστικό εξοπλισμό και την πληροφόρηση.

>Ζήτημα 28: Τουριστικός τομέας τοπικής οικονομίας
Δεν υπάρχουν στατιστικά στοιχεία, πόσοι από τους επισκέπτες της περιοχής της Ελούντας,
επισκέπτονται κατά τη διάρκεια των διακοπών τους την οχυρή νησίδα. Αν ληφθεί πάντως
υπόψη ότι το Μνημείο, εντάσσεται και διαφημίζεται μέσα σε σχεδόν όλα τα τουριστικά
πακέτα, θεωρείται δεδομένο ότι αυτό το ποσοστό είναι συντριπτικό.
Η παγίωση μιας μόνιμης συνεργασίας των κρατικών και τοπικών φορέων, μέσα από φορείς
τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Κρήτης

για την προώθηση της περιοχής του

Μνημείου σαν προορισμό στη τουριστική αγορά θεωρείται απολύτως αναγκαία. Η οχυρή
νησίδα τα τελευταία χρόνια λόγω και του γνωστού μυθιστορήματος ΤΟ ΝΗΣΙ της Βρετανίδας
συγγραφέως Victoria Hislop έχει τύχει σχεδόν πανευρωπαϊκής προβολής. Η συγκυρία και η
τύχη αυτή μέχρι σήμερα δεν αξιοποιήθηκε από τους τοπικούς φορείς έτσι ώστε να
μονιμοποιηθεί μια διεθνής προβολή του μνημείου.
Η παροχή υψηλού και ποιοτικού τουριστικού προϊόντος στην περιοχή, γεγονός που έχει
καταξιωθεί με την πολυετή παρουσία πολυτελών ξενοδοχείων στην περιοχή, εγγυάται μια
σταθερότητα προβολής του μνημείου, και αποτελεί εν δυνάμει παράμετρο, ποιοτικής
αναβάθμισης των παρεχομένων υπηρεσιών με στοιχεία πολιτιστικής κληρονομιάς.
Η Ελούντα είναι ένας δημοφιλής προορισμός για τις ετήσιες σχολικές εκδρομές. Οι μαθητές
των σχολείων, παρόλο που συμβάλλουν στην οικονομία της περιοχής ανοίγοντας στην ουσία
τη «θερινή τουριστική περίοδο» μερικές εβδομάδες πριν το Πάσχα των ορθοδόξων. Ωστόσο
ελάχιστες από αυτές τις εκδρομές, επισκέπτονται το μνημείο αποφεύγοντας μια ιδιαίτερη
διδακτική εμπειρία από τις επισκέψεις τους στη χώρα τους.

Στόχος 28
Η προώθηση των κατάλληλων ταξιδιωτικών πακέτων προς το Μνημείο θα πρέπει να γίνει
πρώτη προτεραιότητα ενός σταθερού σχήματος συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων με τον
τουρισμό ιδιωτικών και δημοσίων φορέων. Πρέπει να προσδιοριστούν οι ευκαιρίες για την
ενθάρρυνση των επισκεπτών με πολυήμερα πακέτα διαμονής, να αυξήσουν τις παροχές τους
προς την περιοχή, σε συνάρτηση με τις απαιτήσεις τους για παροχές από αυτήν.
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Πρέπει να εξασφαλιστούν τρόποι ώστε οι επισκέπτες να παραμένουν περισσότερο χρόνο στο
Μνημείο. Εναλλακτικές λύσεις επισκεψιμότητας του μνημείου και κατά τη διάρκεια του
χειμώνα, υιοθετήθηκαν κατά τη διάρκεια του χειμώνα 2010-2011 ένεκα της προβολής της
ίδια περίοδο της γνωστής τηλεοπτικής σειράς και επιτυχίας ΤΟ ΝΗΣΙ. Η πρόσκαιρη εξαιτίας
της τηλεοπτικής προβολής διαφήμιση, δεν αξιοποιήθηκε. Το ΥΠ.ΠΟ.Τ. δεν είχε κονδύλια για
τη μισθοδοσία των φυλάκων, το μισθό των οποίων κάλυπτε προσωρινά τότε το Επιμελητήριο
Λασιθίου.
Η ανάπτυξη ενός θεματικού τουρισμού (πολιτιστικός, αθλητικός, συνεδριακός κλπ)
εξυπηρετεί την διεύρυνση της τουριστικής περιόδου, με στόχο την επίτευξη μιας συνεχούς
ροής επισκεπτών σε ετήσια βάση.
Η ένταξη της πόλης σε θεματικό δίκτυο συνεργασίας με άλλους τουριστικούς προορισμούς
(Δίκτυο τουριστικών Δήμων) σε εθνικό και διακρατικό επίπεδο, μπορεί να εξασφαλίσει την
επιθυμητή διεύρυνση της τουριστικής αγοράς, τόσο σε ποσότητα και διάρκεια, όσο και σε
ποιότητα. Η συνολική αναβάθμιση των καταστημάτων πώλησης τουριστικών ειδών θα
συμβάλλει στην ποιοτική αναβάθμιση του τουρισμού, γενικότερα.

> Ζήτημα 29: Τοπική Κοινωνία
Η τοπική κοινωνία έχει αποδεχτεί κυρίως τις δύο τελευταίες δεκαετίες την ιδιαίτερη
πολιτιστική, πολιτισμική και αρχαιολογική αξία της οχυρής νησίδας.Τα χρόνια αυτά η μόνη
διαπιστούμενη “σύγκρουση” είναι ανάμεσα στα συμφέροντα και τα ενδιαφέροντα των
επαγγελματιών που ασχολούνται αποκλειστικά με αυτό, όπως κυρίως οι ιδιοκτήτες
τουριστικών σκαφών, τα τουριστικά γραφεία κ.λπ. από τη μια μεριά, και στο καθήκον
διαφύλαξης και προστασίας του περιβαλλοντικού και ιστορικού αποθέματος της περιοχής
από την άλλη.
Οι αντιθέσεις αυτές στοιχειοθετούνται με τα αρνητικά αποτελέσματα κυρίως της
περιβαλλοντικής απειλής και χωροταξικής υποβάθμισης, όπως η υπέρμετρη τουριστική
ακτοπλοΐα με τα ενίοτε ρυπαντικά φορτία που παρατηρούνται στον κλειστό όρμο, τα
κυκλοφοριακά προβλήματα κ.λπ.
Ωστόσο όμως με την οργάνωση και τη σύσταση του Φορέα Διαχείρισης Μνημείου (ΦΔΜ) η
εικονική αυτή αντίθεση μπορεί να αποτραπεί και να εξισορροπηθεί, με την προϋπόθεση ότι
θα αποκτηθεί μια συνολική και μακροπρόθεσμη πολιτική διαχείρισης του χώρου.
Ενδιαφέρον των επισκεπτών είναι να περιηγηθούν και να γνωρίσουν ένα καλά διατηρούμενο
ιστορικό – αρχαιολογικό σύνολο με ικανοποιημένους κατοίκους.
Οι διαφορετικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών από εκείνες των επισκεπτών, όπως λιανικό
εμπόριο (και όχι τουριστικά μαγαζιά με κοινότυπα αναμνηστικά είδη, κλπ), χώρους
στάθμευσης μικρής διάρκειας, ανεκτές τιμές ακινήτων για κατοικία και επαγγελματική στέγη,
και εύκολη πρόσβαση για στις επαγγελματικές και οικιακές δραστηριότητες πρέπει να
ικανοποιούνται σε πρώτη προτεραιότητα.
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Στόχος 29
Πρέπει να εξασφαλιστεί ότι οι διευκολύνσεις, οι παροχές και οι διαθέσιμες πληροφορίες
προς τους επισκέπτες, ευεργετούν συγχρόνως και την τοπική κοινωνία και ότι η διαχείρισή
τους γίνεται με ευαισθησία και με μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και οργάνωση, σε ισορροπία
με τις ανάγκες των μόνιμων κατοίκων της γειτνιάζουσας περιοχής της Ελούντας και Πλάκας.
Η διαχείριση του τουρισμού πρέπει να γίνεται με επαρκή συντονισμό, με ευαισθησία και με
μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και οργάνωση.
Η οργάνωση συγκεκριμένων πολιτιστικών εκδηλώσεων σε τακτική βάση, αφ΄ ενός μεν
προσελκύει μεγάλο αριθμό επισκεπτών, αφ ετέρου δε ικανοποιεί και τις ανάγκες των
κατοίκων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ # 05
/ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ /
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ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
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5.1. Εισαγωγή
Για να υλοποιηθούν οι στόχοι του Σχεδίου Διαχείρισης( Σ.Δ.) , όπως έχουν αναλυθεί
στο προηγούμενο κεφάλαιο 4 , πρέπει να προγραμματισθούν και να υλοποιηθούν
μια σειρά δράσεων που -κατά περίπτωση - βραχυπρόθεσμα , μεσοπρόθεσμα και
μακροπρόθεσμα ,η κάθε μια χωριστά αλλά και όλες μαζί , ως σύνολο , θα βοηθήσουν
ώστε το Σ. Δ. να εφαρμοσθεί ολοκληρωμένο ώστε το Μνημείο να «λειτουργεί» σωστά
και η Περιοχής Συνοδείας του να το υποστηρίζει .
Για να ξεκινήσει η εφαρμογή του Σ. Δ. πρέπει να προηγηθεί η ολοκλήρωση μιας
σειράς ενεργειών , κυρίως διοικητικών και οικονομικών . Στόχος των ενεργειών αυτών
είναι να συγκροτηθούν έγκαιρα και ολοκληρωμένα όλοι οι μηχανισμοί που είναι
απαραίτητοι για την εποπτεία και υλοποίηση του Σ.Δ. Και όπως είναι φυσικό βασικό
ζήτημα αποτελεί ο αποτελεσματικός συντονισμός όλων των εμπλεκομένων φορέων
για την έγκαιρη υλοποίηση των Δράσεων και η διασφάλιση των αναγκαίων
πιστώσεων .
Βασικές και πρωταρχικές ενέργειες αποτελούν αφ’ ενός μεν η σύσταση του Φορέα
Διαχείρισης του Μνημείου ( ΦΔΜ ) και αφ’ ετέρου του οργάνου που θα έχει την
ευθύνη , την εποπτεία και τον έλεγχο του Σ.Δ και το οποίο θα είναι το Συντονιστικό
Όργανο Μνημείου ( ΣΟΜ ) . Το ΣΟΜ είναι απολύτως απαραίτητο λόγω της εμπλοκής
πολλών φορέων και απαιτείται ο σωστός συντονισμός και η ενεργή συμμετοχή όλων
των εμπλεκομένων φορέων ενώ ο ΦΔΜ ( ως Ν.Π.Ι.Δ. ) θα διαχειριστεί με ευελιξία ,
διαφάνεια και αποτελεσματικότητα τη σωστή εφαρμογή του Σ.Δ. . Από την
αποτελεσματικότητα των δύο αυτών οργάνων θα εξαρτηθεί και η σωστή υλοποίηση
του Σ.Δ.
-

Το ΣΟΜ θα συγκροτηθεί από εκπροσώπους της Εταιρείας Τουριστικών

Ακινήτων (ΕΤΑ , του ΥΠ.ΠΟ. , της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Αγ. Νικολάου και
του ΤΕΕ / Τ.Α.Κ. ) .
-

Ο ΦΔΜ θα συγκροτηθεί επίσης από εκπροσώπους των Φορέων του ΣΟΜ στους

οποίους θα πρέπει να προστεθούν το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο
Λασιθίου ως εκπρόσωπος των τοπικών επαγγελματικών φορέων .
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Τα ΣΟΜ και ΦΔΜ θα μπορούν να συγκροτούν Ομάδες Εργασίας (ΟΕ) – όπως η

-

Επιτροπή Παρακολούθησης (ΕΠ) - που θα συγκροτούνται από κατάλληλο
επιστημονικό , τεχνικό προσωπικό και εκπροσώπους φορέων για την σύνταξη και
υλοποίηση σχεδίων , μελετών και άλλων εργασιών για την εφαρμογή του Σ.Δ. Θα
είναι ολιγομελείς για να έχουν ευελιξία αλλά και δυνατότητα εύκολης σύγκλησης .
Το ΣΟΜ θα παρακολουθεί την υλοποίηση του Σ.Δ. , και θα συντονίζει την Ε.Π.

-

και τις Ο.Ε. που θα συγκροτηθούν , θα ελέγχει τον ΦΔΜ , ενώ θα ασχολείται και με
την διασφάλιση πόρων για την υλοποίηση του Σ.Δ.
Το Σ.Δ. είναι ένα πρόγραμμα δράσης με ορίζοντα τουλάχιστον 10ετίας . Στο

-

διάστημα αυτό το ΣΟΜ θα έχει την δυνατότητα να προτείνει αλλαγές στο αρχικό ΣΔ ,
που όμως δεν θα αλλάζουν την φιλοσοφία του και που στόχο θα έχουν την καλύτερη
και πιο εξορθολογισμένη εφαρμογή του ΣΔ .

Ο ΦΔΜ θα συντάσσει και θα υποβάλλει 2ετή επικαιροποιημένα σχέδια στην

-

ΣΟΜ για έγκριση τα οποία στην συνέχεια θα υλοποιεί .

Το Σ.Δ. θα πρέπει να περιλαμβάνει και ένα σύστημα αντικειμενικού ελέγχου

-

υλοποίησης του μέσα από τον καθορισμό συγκεκριμένων δεικτών που θα
καταγράφουν την σωστή εφαρμογή του . Οι δείκτες αυτοί θα αποστέλλονται ανά
6ετία στην UNESCO , για τον προβλεπόμενο έλεγχο του Μνημείου.

Βασική προϋπόθεση για την υλοποίηση του Σ.Δ. είναι προφανώς η διασφάλιση

-

των απαραίτητων πόρων , που μπορεί να είναι εθνικοί , κοινοτικοί αλλά και χορηγίες
, δωρεές , και κάθε άλλος πρόσφορος πόρος που δεν θα αλλοιώνει την υπόσταση και
την αξία του Μνημείου .
Όλες οι ενέργειες που θα γίνουν έχουν ένα χρονικό ορίζοντα που μπορεί να

-

καθοριστεί όπως παρακάτω :
-

Βραχυπρόθεσμο ,

με ορίζοντα την 2ετία .

-

Μεσοπρόθεσμο ,

με ορίζοντα την 5ετία .

-

Μακροπρόθεσμο,

με ορίζοντα την 15ετία .

-

Συνεχιζόμενο ,

χωρίς χρονικό ορίζοντα , διαρκώς .
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5.2. Εφαρμογή του σχεδίου διαχείρισης , στόχοι και δράσεις
>Στόχοι & δράσεις
Στόχος 1 : Διοίκηση
Σύσταση του κατάλληλου διοικητικού μηχανισμού ( ΦΔΜ ) που όπως αναφέρθηκε
στην εισαγωγή θα αποτελείται από κρατικούς φορείς , φορείς της Τ.Α α΄ & β’ βαθμού,
και τοπικών φορέων , καθώς και των κατάλληλων εποπτικών οργάνων .

Δράσεις
Δράση 1


Συγκρότηση και στελέχωση του Συντονιστικού Οργάνου Μνημείου (ΣΟΜ) με

πρωτοβουλία της Περιφέρειας Κρήτης .
[Βραχυπρόθεσμο]



ΥΠ.ΠΟ.Τ.
Περιφέρεια Κρήτης
Δήμος Αγ. Νικολάου
ΤΕΕ / Τ.Α.Κ.
Συγκρότηση Φορέα Διαχείρισης Μνημείου ( ΦΔΜ ) με πρωτοβουλία της

Περιφέρειας Κρήτης .
[Βραχυπρόθεσμο]



ΥΠ.ΠΟ.
ΕΤΑ ως ιδιοκτήτης
Περιφέρεια Κρήτης
Δήμος Αγ. Νικολάου
Εμπορ. & Βιομηχ. Επιμελητήριο Λασιθίου
ΤΕΕ / Τ.Α.Κ.
Διαμόρφωση 2ετούς προγράμματος δράσεων Εφαρμογής του Σ.Δ.

[Βραχυπρόθεσμο ]

Συντονιστική Επιτροπή
Φορέας Διαχείρισης Μνημείου

Στόχος 2 : Χρηματοδότηση
Συστηματική αναζήτηση πόρων για την χρηματοδότηση των δράσεων και ενεργειών
του Σ.Δ. . Βασικός παράγων επιτυχίας του εγχειρήματος εξεύρεσης πόρων είναι να
γίνει αντιληπτό ότι τα θέματα της Πολιτιστικής Κληρονομιάς , άρα και η διατήρηση
και ανάδειξη του Μνημείου έχουν προτεραιότητα στις χρηματοδοτήσεις ως βασικός
παράγων της αειφόρου ανάπτυξης .
Δράση 2
Κατάστρωση προγράμματος χρηματοδότησης . Το πρόγραμμα θα πρέπει
περιλαμβάνει ως έσοδα , μέρος των εσόδων από τα εισιτήρια ή ποσοστό επί του
ναύλου , ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις , χορηγίες , χρηματοδοτήσεις από τους ΟΤΑ ,
κ.λ.π.
[Βραχυπρόθεσμο] Συντονιστική Επιτροπή
Επιτροπή Παρακολούθησης
Φορέας Διαχείρισης Μνημείου
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Ενημερωτική καμπάνια με έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό προς τους εν δυνάμει
χρηματοδοτικούς φορείς .
[Βραχυπρόθεσμο]
Συντονιστική Επιτροπή
Επιτροπή Παρακολούθησης
Φορέας Διαχείρισης Μνημείου

Στόχος 3 : Διαχείριση των Κινδύνων
Ανασύνταξη , επικαιροποίηση , εμπλουτισμός των υφισταμένων σχεδίων για
αντιμετώπιση πιθανών κινδύνων για την επιβίωση του Μνημείου
Δράση 3
Ανασύνταξη , επικαιροποίηση των υφισταμένων σχεδίων για την αντιμετώπιση
φυσικών καταστροφών ( σεισμοί , πυρκαγιές , πλημμύρες ) του Μνημείου σε
συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες .
[Βραχυπρόθεσμο]

Συντονιστική Επιτροπή
Φορέας Διαχείρισης Μνημείου
Συμπλήρωση , επικαιροποίηση του υφιστάμενου ΣΧΟΑΠ του Δήμου Αγ. Νικολάου για
τις αισθητικές παρεμβάσεις στο δομημένο περιβάλλον .
[Βραχυπρόθεσμο]

Συντονιστική Επιτροπή
Φορέας Διαχείρισης Μνημείου
Διαμόρφωση σχεδίου διαχείρισης έναντι οικονομικών κινδύνων .
[Μεσοπρόθεσμο]

Συντονιστική Επιτροπή
Φορέας Διαχείρισης Μνημείου

Διαμόρφωση σχεδίου διατήρησης και ανάδειξης της μνήμης του Μνημείου .
[Μεσοπρόθεσμο]

Στόχος 4 :

Συντονιστική Επιτροπή
Φορέας Διαχείρισης Μνημείου

Διάχυση των πληροφοριών

Χρήση κάθε σύγχρονου μέσου και τεχνολογίας για την επικοινωνία και την διάδοση
της πληροφορίας .
Συγκέντρωση , ανάλυση , αποθήκευση της τεκμηρίωσης για το Μνημείο ώστε ο
ενδιαφερόμενος να έχει εύκολη πρόσβαση σε λολο το φάσμα της πληροφορίας
Δράση 4
Συγκρότηση Ομάδας εργασίας με αντικείμενο την συνεχή συλλογή στοιχείων, την
συστηματοποίησή τους , και την τροφοδότηση της βάσης δεδομένων για το Μνημείο.
[Μεσοπρόθεσμο]

Συντονιστική Επιτροπή
Φορέας Διαχείρισης Μνημείου
ΥΠ.ΠΟ.Τ.
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Υπουργείο Παιδείας
ΤΕΕ - ΤΑΚ

Στόχος 5 : Εποπτεία
Διαμόρφωση αντικειμενικής και πλήρους εικόνας του Μνημείου και της Περιοχής
Συνοδείας και αναζήτηση μεθόδων συστηματικής παρακολούθησης τους , έτσι ώστε
οι περιοδικές αναφορές στους μηχανισμούς εποπτείας να είναι σαφείς και πλήρεις .
Συνεχής παρακολούθηση και αξιολόγηση των επιπτώσεων από την Εφαρμογή του
Σ.Δ. ώστε να διαμορφωθούν κατάλληλες προσθήκες - τροποποιήσεις στο αρχικό Σ.Δ. .
Δράση 5
Συγκρότηση ομάδας Εργασίας για την διαμόρφωση Δεικτών Ελέγχου και Εποπτείας
του Μνημείου .
[Βραχυπρόθεσμο]

Συντονιστική Επιτροπή
Φορέας Διαχείρισης Μνημείου
Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λασιθίου
ΤΕΕ - ΤΑΚ

Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για την καταγραφή των επιπτώσεων και των αλλαγών
στην περιοχή του Μνημείου και της ζώνης προστασίας του .
[Μεσοπρόθεσμο]

Στόχος 6 :

Συντονιστική Επιτροπή
Φορέας Διαχείρισης Μνημείου
ΤΕΕ - ΤΑΚ

Τοπική Κοινωνία

Η συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας στην σωστή υλοποίηση του Σ.Δ. είναι
καθοριστικής σημασίας αφού είναι οι καθημερινοί χρήστες και ταυτόχρονα οι
πρεσβευτές προβολής του .
Διαβεβαίωση της τοπικής κοινωνίας για τα οφέλη ( ποιότητα ζωής , οικονομικά ,
πολιτιστικά ) από την αναβάθμιση και την προβολή του Μνημείου αλλά και της
περιοχής συνοδείας . Εξασφάλιση της συναίνεσης για την λήψη των απαραίτητων
ρυθμίσεων και μέτρων που θα προωθήσουν την αποκατάσταση , ανάδειξη και την
διατήρηση του Μνημείου σε καλή κατάσταση , αλλά και βελτίωση της περιοχής
συνοδείας .
Δράση 6
Ίδρυση και λειτουργία info point στην Πλάκα και την Ελούντα και φυσικά στον Άγιο
Νικόλαο .
[Βραχυπρόθεσμο]

Συντονιστική Επιτροπή
Φορέας Διαχείρισης Μνημείου

Καθιέρωση ενεργών forum πολιτών για την συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας στις
διαδικασίες διαχείρισης του Μνημείου και εκστρατεία συνεχούς πληροφόρησης και
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ενημέρωσης για τις επιπτώσεις και τις ωφέλειες από την αξία του μνημείου και την
οργάνωση της περιοχής συνοδείας και ενθάρρυνση για συμμετοχή τους στις
διαδικασίες .
[Βραχυπρόθεσμο]

Συντονιστική Επιτροπή
Επιτροπή Παρακολούθησης
Φορέας Διαχείρισης Μνημείου

Στόχος 7 : Θεσμική προστασία – Έλεγχος επεμβάσεων
Διατήρηση του καθεστώτος λειτουργίας του Μνημείου και εφαρμογή του ΣΧΟΑΠ που
ισχύει για την περιοχή συνοδείας , με τροποποιήσεις και συμπληρώσεις όταν
διαπιστώνεται ότι αυτό είναι αναγκαίο για την ‘’στήριξη’’ του Μνημείου .
Δράση 7
Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για την καταγραφή των επιπτώσεων και των αλλαγών
στην περιοχή του Μνημείου και της περιοχής συνοδείας του και την διαμόρφωση
προτάσεων για τροποποιήσεις στο ΣΧΟΑΠ .
[Συνεχές]

Συντονιστική Επιτροπή
Φορέας Διαχείρισης Μνημείου
ΤΕΕ / ΤΑΚ
Ολοκλήρωση πολεοδομήσεων των οικισμών ‘’Πλάκας’’ και ‘’Σχίσματος’’ με επιβολή
μορφολογικών όρων για την διασφάλιση του τοπικού ‘’χρώματος’’ .
[Μεσοπρόθεσμο ]

Συντονιστική Επιτροπή
Φορέας Διαχείρισης Μνημείου
ΤΕΕ ) ΤΑΚ
Σύνταξη ειδικής χωροταξικής μελέτης , στα πλαίσια του ΣΧΟΑΠ , για την παραπέρα
βελτίωση αλλά κυρίως την διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος στην περιοχή
επίδρασης του Μνημείου .
[Μεσοπρόθεσμο]

Συντονιστική Επιτροπή
Φορέας Διαχείρισης Μνημείου
ΤΕΕ ) Τ.Α.Κ.

Στόχος 8 : Αξιολόγηση της μεταβολής – Σύγχρονη Ανάπτυξη
Έγκαιρος προσδιορισμός του είδους και του μεγέθους της μεταβολής που μπορεί να
είναι ανεκτή στην περιοχή συνοδείας για την διατήρηση των μοναδικών αξιών του
Μνημείου .
Δράση 8
Εκπόνηση ειδικής τεχνικοοικονομικής μελέτης για την αποτύπωση , ανάλυση και
εκτίμηση των επιπτώσεων στην περιοχή συνοδείας του Μνημείου και τον
προσδιορισμό των μεταβολών που μπορούν να γίνουν αποδεκτές από την τοπική
κοινωνία για την διατήρηση της αειφόρας ανάπτυξης , του χαρακτήρα του Μνημείου
αλλά και της περιοχής συνοδείας .
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[Βραχυπρόθεσμο]

Συντονιστική Επιτροπή
Επιτροπή Παρακολούθησης
Φορέας Διαχείρισης Μνημείου

5.3.Προστασία και διατήρηση , στόχοι και δράσεις
Στόχος 9 : Ιστορικό – Φυσικό – Δομημένο περιβάλλον
Μνημείο :
Μεθοδική καταγραφή και αποτίμηση όλων των επιμέρους στοιχείων που συνθέτουν
το μνημείο κατά τις διάφορες περιόδους λειτουργίας του ( οχυρωματικά έργα ,
περίοδος τουρκοκρατίας , λεπροκομείο – κτιριακά και λοιπές υποδομές ) και
αξιολόγησης προτεραιοτήτων συντήρησης , αποκατάστασης και ανάδειξης για την
ολοκλήρωση των παρεμβάσεων ανάδειξής του .
Περιοχή συνοδείας :
Αξιολόγηση του περιβάλλοντος στην περιοχή συνοδείας (Κεφ.03) και δρομολόγηση
επεμβάσεων συντήρησης ,αποκατάστασης και ανάδειξης όλων εκείνων των στοιχείων
που μαζί με το Μνημείο συνθέτουν την ιστορική ενότητα της περιοχής και τον
ιδιαίτερο χαρακτήρα της με προτεραιότητα :
Την νήσο Κολοκύθα και την περιοχή του «Καναλιού» και των «Αλυκών» .
Την ακτογραμμή του κόλπου της Ελούντας με έμφαση στην περιοχή του οικισμού της
«Πλάκας» .
Βελτίωση της εικόνας του δημόσιου χώρου με την τοποθέτηση πληροφοριακών
πινακίδων , φωτισμού και λοιπού αστικού εξοπλισμού .
Δράση 9
Μνημείο :
Σύνταξη όλων των απαραίτητων μελετών για την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων στο
Μνημείο με παράλληλη σύνταξη συγκεκριμένων προδιαγραφών των παρεμβάσεων (
υλικά , τεχνικές ) , με προτεραιότητα μικρό λιμενικό για την ασφαλή πρόσβαση στο
Μνημείο .
[Μεσοπρόθεσμο]

Συντονιστική Επιτροπή
Επιτροπή Παρακολούθησης
ΥΠΠΟ
Φορέας Διαχείρισης Μνημείου
ΤΕΕ / ΤΑΚ
Σύνταξη προγράμματος επισκεψιμότητας για την προστασία του μνημείου με βασικό
κριτήριο τη φέρουσα ικανότητά του (capacity) .
[Βραχυπρόθεσμο]
Συντονιστική Επιτροπή
Επιτροπή Παρακολούθησης
ΥΠ.ΠΟ.T.
Φορέας Διαχείρισης Μνημείου
Σύνταξη μελέτης για την δημιουργία όλων των απαραίτητων υποδομών , στο
Μνημείο , ώστε να έχει την δυνατότητα να εξυπηρετεί τους επισκέπτες του .
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[Βραχυπρόθεσμο]

Συντονιστική Επιτροπή
Επιτροπή Παρακολούθησης
Φορέας Διαχείρισης Μνημείου

Περιοχή συνοδείας :
Συγκρότηση ομάδας εργασίας για την διαμόρφωση μορφολογικών προδιαγραφών
για την οικοδόμηση σε όλη τη περιοχή συνοδείας (όγκοι , ύψη , ανοίγματα , χρώμα ,
κ.λ.π. )
[Βραχυπρόθεσμο ]

Συντονιστική Επιτροπή
Επιτροπή Παρακολούθησης
ΥΠΠΟ
Φορέας Διαχείρισης Μνημείου
ΤΕΕ - ΤΑΚ
Εκπόνηση μελέτης ανάδειξης όλου του θαλασσίου μετώπου , από τις «Αλυκές» μέχρι
τον οικισμό της Πλάκας , αλλά και παραπέρα ( δασικός δρόμος ) με προτεραιότητα
την ευρύτερη περιοχή της Σπιναλόγκας με βάση τις προβλέψεις του σχετικού
κεφαλαίου # 03.
[Μεσοπρόθεσμο]

Συντονιστική Επιτροπή
Επιτροπή Παρακολούθησης
Φορέας Διαχείρισης Μνημείου

Εκπόνηση μελέτης συντήρησης, επισκευής και ανάδειξης των σημείων
ενδιαφέροντος της περιοχής συνοδείας.
Συγκεκριμένα :
 Ανάδειξη Κολοκύθας ( μονοπάτια , μετόχια , υδατοδεξαμενές , κ.λ.π. )
 Ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων περιοχής συνοδείας
 Κανάλι – Αλυκές / Γέφυρες
 Μουσείο Αλατιού - Ακονιού
[Μεσοπρόθεσμο]

Συντονιστική Επιτροπή
Επιτροπή Παρακολούθησης
Φορέας Διαχείρισης Μνημείου

5.4. Τεκμηρίωση , Εκπαίδευση και Έρευνα , στόχοι και δράσεις
Στόχος 10 : Τεκμηρίωση
Δημιουργία ψηφιακής βάσης δεδομένων με όλη την υφιστάμενη τεκμηρίωση και για
το Μνημείο αλλά και για την περιοχή συνοδείας του , που θα είναι προσβάσιμη από
κάθε ενδιαφερόμενο.
Δράση 10
Δημιουργία ιστοσελίδας με όλο το υλικό τεκμηρίωσης και πληροφόρησης για το
Μνημείο και την περιοχή συνοδείας του , μέσω της οποίας θα υπάρχει δυνατότητα
πρόσβασης (link) και σε αρχεία των υπηρεσιών που έχουν σχέση με το μνημείο .
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[Μεσοπρόθεσμο]

Συντονιστική Επιτροπή
Φορέας Διαχείρισης Μνημείου

Στόχος 11 : Εκπαίδευση
Συνεχής ενημέρωση της νέας γενιάς , σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης , για το ρόλο
και την ιστορία του Μνημείου αλλά και της ευρύτερης περιοχής . Ανάδειξη του
ιστορικού ρόλου του Μνημείου αλλά του ρόλου του την τελευταία περίοδο ως
λεπροκομείου .
Δράση 11
Συγκρότηση ομάδας εργασίας για την διαμόρφωση πρότασης για τις διάφορες
εκπαιδευτικές βαθμίδες και για την ενεργή ένταξή του στις διαδικασίες ειδικών
εκπαιδευτικών δράσεων και προγραμμάτων.
[Μεσοπρόθεσμο]

Συντονιστική Επιτροπή
Φορέας Διαχείρισης Μνημείου
Πανεπιστήμιο Κρήτης

Διαμόρφωση εκθεσιακού πολυχώρου στο Μνημείο με την χρήση και πολυμέσων για
την ενημέρωση της ιστορίας του Μνημείου και της ευρύτερης περιοχής
[Μεσοπρόθεσμο]

Συντονιστική Επιτροπή
Φορέας Διαχείρισης Μνημείου
ΥΠ.ΠΟ.
Πανεπιστήμιο Κρήτης

5.5. Πρόσβαση – μετακινήσεις , διαχείριση επισκεπτών ,
στόχοι και δράσεις
Στόχος 12 : Πρόσβαση - μετακινήσεις
Διαχείριση κυκλοφοριακών προβλημάτων ( πρόσβασης , στάθμευσης , αποχώρησης )
στις τρείς περιοχές απόπλου των σκαφών προσέγγισης του Μνημείου ( Λιμάνι Αγ.
Νικολάου , Λιμάνι Ελούντας , Προβλήτα Πλάκας ) . Για το θαλάσσιο μέτωπο απέναντι
από το μνημείο διαχείριση της κυκλοφορίας πεζών και ποδηλάτων .
Δράση 12
Εκπόνηση μελέτης διαχείρισης της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων αλλά και των
δρομολογίων και του μεγέθους των σκαφών πρόσβασης , με έμφαση στη διασφάλιση
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χώρων στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών . Με τις παρακάτω
προτεραιότητες ανά περιοχή :


Αγ. Νικόλαος : περιοχή λιμανιού



Ελούντα : Παράκαμψη Σχίσματος με νέα διάνοιξη και διαμόρφωση χώρων
στάθμευσης



Πλάκα : Παράκαμψη οικισμού «Τσιφλίκι» και διασφάλιση χώρων στάθμευσης
εκτός θαλασσίου μετώπου .

[Βραχυπρόθεσμο]

Συντονιστική Επιτροπή
Φορέας Διαχείρισης Μνημείου

Προγραμματισμός εκτέλεσης απαιτούμενων έργων της παραπάνω μελέτης με
αξιολόγηση προτεραιοτήτων .


Αγ. Νικόλαος : περιοχή λιμανιού



Ελούντα : Παράκαμψη Σχίσματος με νέα διάνοιξη και διαμόρφωση χώρων
στάθμευσης



Πλάκα : Παράκαμψη οικισμού «Τσιφλίκι» και διασφάλιση χώρων στάθμευσης
εκτός θαλασσίου μετώπου .

[Μεσοπρόθεσμο]

Συντονιστική Επιτροπή
Φορέας Διαχείρισης Μνημείου

Στόχος 13 : Διαχείριση επισκεπτών
Διαμόρφωση όλων των αναγκαίων υποδομών για την εύκολη αποβίβαση, την κίνηση
και την εξυπηρέτηση των επισκεπτών κατά την επίσκεψη στο Μνημείο.
Δράση 13
Εκπόνηση μελέτης ολοκληρωμένων υποδομών στο Μνημείο και συγκεκριμένα :
 Αποβάθρα απο-επιβίβασης .
 Διαμόρφωση συγκεκριμένων διαδρομών με βελτίωση βατότητάς τους για
όλους τους επισκέπτες ( αρτιμελείς και ΑΜΕΑ )
 Χώροι υγιεινής και αναψυκτήριο .
 Σημεία στάσης
 Χώροι και σημεία ενημέρωσης με χρήση σύγχρονων τεχνολογιών .
[Βραχυπρόθεσμο]

Συντονιστική Επιτροπή
Φορέας Διαχείρισης Μνημείου.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΠΙΝΑΛΟΓΚΑΣ
01. Βιβλιογραφία
02. Ιστορία
03. Εγκεκριμένα σχέδια σχετικά με το μνημείο και την περιοχή προστασίας του
04. Περίληψη Σχεδίου Διαχείρισης
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