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ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ
Α. ΣΚΟΠΟΣ

Η µελέτη αυτή συντάσσεται µε αντικείµενο την επισκευή, αποκατάσταση και βελτίωση του εσωτερικού οδικού δικτύου

των οικισµών Αγ.Κωνσταντίνου ,Μούντρος , Ζουρίδι , Ανω Βαλσαµόνερο και Καλονύχτη. της ∆.Ε. Νικηφόρου

Φωκά του ∆ήµου Ρεθύµνης.

Η επέµβαση αυτή έχει σκοπό, παράλληλα µε τη λειτουργική αποκατάσταση των οδοστρωµάτων, την απαλλαγή της

εικόνας των δρόµων από στοιχεία ξένα προς το αυθεντικό τους ύφος και διαφοροποιηµένα ή παραποιηµένα.

Εκτός απ’ αυτό, ο τελικός σκοπός αυτής της προσπάθειας, είναι να αποδοθεί στον οικισµό, χωρίς επέµβαση σε

ιδιωτικούς χώρους, το πρότυπο και το έναυσµα να τηρήσουν οι διάφορες κατασκευές που θα γίνουν στο µέλλον, τα

τυπολόγικα χαρακτηριστικά της αυθεντικής τοπικής αρχιτεκτονικής.

Βεβαίως, δεν είναι δυνατόν σύγχρονες κατασκευές να γίνουν ως πλήρης αποµίµηση των παλαιών. Αυτό είναι πολύ

δύσκολο τεχνικώς, και δεν πρόκειται να οδηγήσει σε πλήρη αποκατάσταση µορφών. Εξ άλλου είναι και προσπάθεια

οικονοµικώς επιβαρυµένη. Όµως, ο σεβασµός ορισµένων κανόνων, στις γενικές αναλογίες, τα σχήµατα και την πλοκή

των επί µέρους όγκων, όπως και σε ορισµένες χαρακτηριστικές λεπτοµέρειες, µπορούν να βοηθήσουν στην επίτευξη του

σωστού ύφους του συνόλου µε µεγάλη επιτυχία.

Η πρωτοβουλία αυτή του ∆ήµου Ρεθύµνης είναι και επίκαιρη και έγκαιρη:

Επίκαιρη, γιατί η τουριστική κίνηση της Κρήτης αυξάνεται, όπως αυξάνεται και η ροπή των Ευρωπαίων ταξιδιωτών προς

την γνωριµία µε τοπικά παραδοσιακά στοιχεία (εξ ου και η ανάπτυξη Ευρωπαϊκών δικτύων διαδροµών περιπάτων και

µονοπατιών). Εποµένως τα χωριά της περιοχής θα είναι προετοιµασµένα µε ένα δίκτυο δρόµων να υποδεχτούν και να

οδηγήσουν στο εσωτερικό τους επισκέπτες.

Έγκαιρη είναι επειδή οι οικισµοί , σε πολύ µεγάλο βαθµό διατηρούν την αυθεντική των µορφή και τυπολογία. Κατά

συνέπεια, όταν η διοχέτευση κινήσεως και απασχόλησης συνεπιφέρει και οικοδοµική δραστηριότητα, θα υπάρχει ήδη το

πλαίσιο και η βάση για τον χειρισµό και την ορθή καθοδήγηση αυτής της επεµβάσεως, που κατ’ ανάγκην θα γίνει από

επί µέρους ιδιωτικές προσπάθειες. Τονίζεται πάντως ότι θα πρέπει να αποφευχθεί ο κεντρικός σχεδιασµός των επί

µέρους οικοδοµήσεων γιατί συνεπάγεται τυποποίηση, έστω και όχι αµέσως ορατή.

Β. ΑΡΧΕΣ 

Λειτουργικά

Ειδικά στους µελετούµενους οικισµούς , οι δρόµοι είναι στενοί, ανισοπλατείς και µη ευθύγραµµοι, αποτελούν κατά

κανόνα και την µοναδική πρόσβαση προς τα κτίρια και ιδιοκτησίες.

Εποµένως κατ’ αρχήν θα πρέπει να διατηρηθεί η βατότης από τροχοφόρα, που εκτός από την µεταφορά προσώπων,

είναι απαραίτητα για πλήθος εργασιών αυτών των κοινοτήτων και την εν γένει ζωή τους.

Βεβαίως η ύπαρξη τροχοφόρων συνεπιφέρει και το πρόβληµα της στάθµευσης, η επίλυση του οποίου εκφεύγει από τα

όρια αυτής της µελέτης. Είναι όµως αναγκαίο να επισηµανθεί η ύπαρξή του, τόσο από πλευράς λειτουργικής, όσο και

από αισθητικής, δεδοµένου ότι οι µορφολογικοί κανόνες του σχήµατος των οχηµάτων είναι εντελώς αντίθετοι µε το ύφος



των παραδοσιακών χώρων. Άρα η συγκέντρωση µεγάλων οµάδων αυτοκινήτων, σε χώρους στάθµευσης, θα πρέπει να

ελεγχθεί και από την άποψη της οπτικής εντυπώσεως. Επίσης πρέπει, όσο και αν είναι δυσάρεστο να περιορισθεί η

συνήθεια να αφήνει καθ’ ένας το αυτοκίνητό του µπροστά στην πόρτα του σπιτιού του.

Μορφολογικά

Από την άποψη της χαράξεως των δρόµων, αυτή όπου υπάρχει σήµερα έχει προκύψει από µακροχρόνιες διαδικασίες

σχηµατισµού του ιστού των χωριών, και εποµένως πρέπει να γίνει σεβαστή όπως είναι σήµερα. Προς αυτή τη διατήρηση

συνηγορεί και η εµπλοκή ιδιοκτησιακών θεµάτων που αν θιγούν, θα προκαλέσουν δικαιολογηµένες δυσαρέσκειες και

αντίδραση προς την όλη ιδέα. Εποµένως η χάραξη των δρόµων πρέπει να µείνει ως έχει.

Μέσα

Τα µέσα για την πραγµατοποίηση της διαµορφώσεως των δρόµων, είναι αφ’ ενός µεν η εκ νέου οδοστρωσία, αφ’ ετέρου

δε η δηµιουργία ειδικών κατασκευών, φωτιστικά σώµατα και παρόµοια στοιχεία, συµπληρωµατικά της βασικής µορφής.

Τα µέσα και στοιχεία αυτά περιγράφονται στην Τεχνική Περιγραφή που ακολουθεί. 

Ανακεφαλαιωτικά, από τη βασική αυτή ανάλυση προκύπτουν οι ακόλουθες βασικές αρχές της προτάσεως.

1. Οι δρόµοι των οικισµών θα πρέπει να είναι βατοί από τροχό.

2. Η χάραξη των δρόµων δε θα µεταβληθεί σε κανένα σηµείο.

3. ∆εν θα γίνουν επεµβάσεις στα κτίρια και τις ιδιοκτησίες.

Γ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   

Ο προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται στο ποσόν των 915.000 € 

∆. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΟΥΝΤΡΟΥΣ

Το αντικείµενο της Μελέτης είναι η ανάπλαση τµήµατος του οικισµού του Μούντρου. Ο οικισµός ανήκει στον πρώην

∆ήµο Νικηφόρου Φωκά, ο οποίος έχει ενσωµατωθεί πλέον στο ∆ήµο Ρεθύµνου, και βρίσκεται 23 χιλιόµετρα νοτιοδυτικά

της πόλεως του Ρεθύµνου, σε ηµιορεινή θέση υψοµέτρου 280 µέτρων. Το Μούντρος αναφέρεται σε βενετσιάνικες

απογραφές ήδη από το 16ο αιώνα, ενώ ο ιταλός αρχαιολόγος Giuseppe Gerola, ο οποίος ήρθε στην Κρήτη γύρω στο

1900 και παρέµεινε επί δύο χρόνια, µε σκοπό την καταγραφή και τη φωτογράφηση των ενετικών µνηµείων, αναφέρει ότι

επισκέφθηκε µία ενετική κατοικία στο Μούντρος µε επιγραφή στο ανώφλιο της πόρτας από την Αινειάδα του Βιργίλιου. Η

περίοδος της ενετοκρατίας λοιπόν έχει συντελέσει σηµαντικά στη διαµόρφωση του αρχιτεκτονικού χαρακτήρα του

οικισµού, ο οποίος διατηρείται µέχρι σήµερα σχεδόν αναλλοίωτος.

H εν λόγω λοιπόν µελέτη καλείται να καλύψει συγκεκριµένες απαιτήσεις του ∆ήµου µε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας

ζωής των κατοίκων της περιοχής. Οι απαιτήσεις αυτές, αφορούν:

•••• τις λειτουργικές και αισθητικές αναπλάσεις αναβάθµισης κοινόχρηστων χώρων (όπως είναι οι πλακοστρώσεις,

οι χώροι πρασίνου, χώροι στάσης των περαστικών)

•••• την τοποθέτηση φωτισµού τόσο για ασφαλή πρόσβαση στους κοινόχρηστους χώρους όσο και για τη συνολική

ανάδειξη τους, και

•••• τη δηµιουργία πρόσβασης για άτοµα µε προβλήµατα όρασης.

Οι παρεµβάσεις αυτές θα πρέπει να γίνουν παράλληλα µε τη διατήρηση της κίνησης των τροχοφόρων στους δρόµους

της περιοχής.

Για την εφαρµογή της µελέτης µάς δόθηκε υφιστάµενη τοπογραφική αποτύπωση, η οποία, µετά από µικρού βαθµού

τροποποιήσεις και σηµειακές διορθώσεις και προσαρµογές, αποτέλεσε το βασικό υπόβαθρο για το επόµενο στάδιο του

σχεδιασµού.

Η επί τόπου επίσκεψη και η φωτογραφική τεκµηρίωση της υπό µελέτη περιοχής βοήθησαν σηµαντικά στον καθορισµό

των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της, καθώς και στον εντοπισµό των ελλείψεων που απαιτούνταν να αντιµετωπισθούν.

∆ιαπιστώθηκε λοιπόν, όπως αναφέρθηκε και προηγουµένως, ότι τα στοιχεία της ενετικής περιόδου κυριαρχούν στο

τµήµα αυτό του οικισµού, τόσο στην αρχιτεκτονική όσο και στην ευρύτερη πολεοδοµική κλίµακα. Συγκεκριµένα, οι



κατοικίες, οι οποίες αποτελούν σχεδόν την αποκλειστική χρήση της περιοχής, είναι κατασκευασµένες από πέτρα σε

ανοιχτούς χρωµατισµούς, ενώ µία πληθώρα στοιχείων προδίδουν την προσαρµοσµένη στα τοπικά δεδοµένα ενετική

τους καταγωγή, όπως τα περιθυρώµατα µε ηµικυκλικές ή, σπανιότερα, αετωµατικές απολήξεις, τα διακοσµητικά γείσα, οι

θολωτές, οξυκόρυφες στοές κ.ά. Επιπλέον, οι δρόµοι είναι ιδιαίτερα στενοί, µε τη χρήση τους να περιορίζεται κατά κύριο

λόγο στην εξυπηρέτηση των κατοίκων, ενώ εµφανίζουν σε λιγοστά σηµεία µικρές διαπλατύνσεις, λειτουργώντας ως

υποτυπώδους µορφής πλατείες. Σε αρκετά σηµεία, οι διαδοχικές και ακανόνιστες τοπικές επιδιορθώσεις τούς έχουν

πλέον καταστήσει λειτουργικά και αισθητικά ανεπαρκείς. Ο αστικός εξοπλισµός είναι σχεδόν ανύπαρκτος,

περιοριζόµενος σε κάποιες κρήνες και σε µικρής κλίµακας διαµορφώσεις, ενώ υπάρχει σχεδόν παντελής έλλειψη σε

κοινόχρηστα καθιστικά, κάδους απορριµµάτων και δηµόσιο φωτισµό. Έλλειψη υπάρχει επίσης σε οργανωµένους

χώρους πρασίνου (παρτέρια, δέντρα κλπ), ενώ οι υπάρχουσες φυτεύσεις είναι ανεπτυγµένες µε ελάχιστο ή και καθόλου

σχεδιασµό.

Μετά την αξιολόγηση των παραπάνω στοιχείων προχωρήσαµε στην εκπόνηση της µελέτης, ξεκινώντας µε τον

καθορισµό των στόχων. Σύµφωνα λοιπόν µε τις ανάγκες που η αναθέτουσα υπηρεσία µας επεσήµανε αλλά και τις δικές

µας παρατηρήσεις, το έργο καλείται να επιτύχει τα παρακάτω:

• αναβάθµιση των υφιστάµενων κοινόχρηστων εκτάσεων και δηµιουργία νέων λειτουργικών χώρων µε σύγχρονη

αισθητική

• εξασφάλιση της προσβασιµότητας από ΑΜΕΑ και µη σε όλους τους υπό ανάπλαση χώρους

• ανάπτυξη οικολογικής συνείδησης - οικονοµία

• ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της τοπικής αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς

• δηµιουργία µιας ήπιας παρέµβασης µέσα από την απλότητα και λιτότητα της κατασκευής

• οριοθέτηση της υπό µελέτη περιοχής καθώς και ενιαίος σχεδιασµός των παρεµβάσεων

• αύξηση της ελκυστικότητας της περιοχής

• βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.

Έχοντας όλα αυτά τα δεδοµένα υπόψη, αντιµετωπίσαµε την εν λόγω µελέτη µε τον ακόλουθο τρόπο. Το σηµαντικότερο

ίσως ζήτηµα που έπρεπε να αντιµετωπιστεί ήταν η επιλογή του υλικού της δαπεδόστρωσης. Η χρήση ορθογωνισµένης

ντόπιας πέτρας σε ανοιχτούς χρωµατισµούς θεωρήθηκε η καταλληλότερη, καθώς αποκαθιστά σε σηµαντικό βαθµό τον

αλλοιωµένο από τις µεταγενέστερες επεµβάσεις χαρακτήρα του οδικού δικτύου του τµήµατος αυτού του οικισµού.

Επιπλέον, η µεγάλη της συνάφεια µε την αντίστοιχη πέτρα που χρησιµοποιείται ως δοµικό υλικό στις περισσότερες από

τις κατοικίες της περιοχής, συµβάλλει σε µεγάλο βαθµό στην ισορροπηµένη ενοποίηση της επέµβασης µε την

υπάρχουσα κατάσταση, ενώ παράλληλα συντελεί µε το βέλτιστο τρόπο στην ανάδειξη ενός από τα βασικότερα

χαρακτηριστικά του οικισµού. Οι πλακοστρώσεις αυτές οριοθετούνται εκατέρωθεν από ζώνες του ίδιου υλικού, στη

µορφή όµως εδώ φιλέτων πλάτους 10 εκατοστών, οι οποίες εξυπηρετούν το σαφέστερο διαχωρισµό, και ταυτόχρονα την

οµαλότερη µετάβαση από το κατακόρυφο στο οριζόντιο επίπεδο, από τον ιδιωτικό στο δηµόσιο χώρο, από την

επέµβαση στην υπάρχουσα κατάσταση. Αντίστοιχο ρόλο παίζουν και οι ζώνες πλάτους 2 µέτρων από τα ίδια αυτά

φιλέτα, που τοποθετούνται στα όρια της περιοχής µελέτης και κάθετα προς τον άξονα του εκάστοτε δρόµου,

σηµατοδοτώντας τη µετάβαση σε αυτήν. Παράλληλα προς την κατεύθυνση των δρόµων και σε απόσταση 35 εκατοστών

κατά προσέγγιση από τη µία παρειά τους τοποθετείται επίσης όδευση για άτοµα µε προβλήµατα όρασης,

κατασκευασµένη από ειδικές για την περίπτωση ανάγλυφες πλάκες, πλάτους 30 εκατοστών και χρώµατος γκρι-µπεζ.

Η γενικότερη στενότητα του οδικού δικτύου περιορίζει την εκµετάλλευση των κοινόχρηστων χώρων ουσιαστικά στις δύο

µικρές πλατείες της υπό µελέτη περιοχής, από τις οποίες η πρώτη αναπτύσσεται γύρω από το ναό του Αγίου

Κωνσταντίνου και η δεύτερη στο ανατολικότερο τµήµα της. Σε αυτές προτείνεται η δηµιουργία πέτρινων καθιστικών, µε

ενιαία σχεδιαστική αντιµετώπιση και µορφή προσαρµοσµένη στις εκάστοτε ανάγκες και δυνατότητες. Στην πρώτη

προτείνεται και η δηµιουργία ενός ξύλινου καθιστικού µε τραπέζι.

Αντίστοιχη είναι και η αντιµετώπιση των χώρων φύτευσης, οι οποίοι στις περισσότερες περιπτώσεις τοποθετούνται σε

συνδυασµό µε κάποιο καθιστικό. Τα προβλεπόµενα προς φύτευση είδη συµβάλλουν στην περιβαλλοντική αναβάθµιση

της περιοχής. Έτσι, το ύψος και το πλάτος ανάπτυξης των δέντρων και των θάµνων που προτείνονται είναι κατάλληλα

έτσι ώστε να έχουν τις αναγκαίες και απαιτούµενες διαστάσεις τόσο για να µην δηµιουργούνται προβλήµατα στη κίνηση



πεζών και οχηµάτων, αλλά συγχρόνως να συµβάλλουν στη βελτίωση των συνθηκών κίνησης των πολιτών, αλλά και στη

βελτίωση του µικροκλίµατος της περιοχής µε την κατάλληλη σκίαση το καλοκαίρι και την ανεµπόδιστη ηλιοφάνεια το

χειµώνα.

Περιβαλλοντικός περιορισµός ως προς τη φύτευση αποτελεί και η επιλογή τέτοιων ειδών φυτών τα οποία δεν

δηµιουργούν προβλήµατα αλλεργίας στους κατοίκους της περιοχής κατά την περίοδο της άνοιξης. Επίσης, τα φυτά που

χρησιµοποιούνται έχουν µικρές απαιτήσεις σε θρεπτικά στοιχεία και νερό, συµβάλλοντας κατά τον τρόπο αυτό στην

εξοικονόµηση νερού. Τέλος, για λόγους ενίσχυσης της εντοπιότητας τα φυτά που χρησιµοποιούνται επιλέγονται από µία

γκάµα φυτών της τοπικής χλωρίδας.

Τέλος, τοποθετούνται φωτιστικά σε όλη την έκταση της υπό µελέτη περιοχής, κατά κύριο λόγο επιτοίχια, καθώς η

στενότητα των δρόµων επιτρέπει µόνο σε λιγοστά σηµεία την τοποθέτηση επίστυλων, και κάδοι απορριµµάτων στα

καταλληλότερα για την εξυπηρέτηση των κατοίκων σηµεία.

ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΛΟΝΥΚΤΗ 

Το αντικείµενο της Μελέτης είναι η ανάπλαση τµήµατος του οικισµού του Καλονύκτη. Ο οικισµός ανήκει στον πρώην

∆ήµο Νικηφόρου Φωκά, ο οποίος έχει ενσωµατωθεί πλέον στο ∆ήµο Ρεθύµνου, και βρίσκεται 15 χιλιόµετρα νοτιοδυτικά

της πόλεως του Ρεθύµνου, πάνω στο λόφο Νικηφόρο και σε υψόµετρο 270 µέτρων. Σύµφωνα µε την παράδοση, ο

οικισµός οφείλει το όνοµά του σε περιστατικό που διαδραµατίστηκε κατά την εκστρατεία του Νικηφόρου Φωκά στην

Κρήτη, το Μάρτιο του 961 µ.Χ. Ο Βυζαντινός αυτός στρατηγός και µετέπειτα αυτοκράτορας θεωρείται και ο ιδρυτής του

οικισµού, ωστόσο, σύµφωνα µε άλλη άποψη, ο οικισµός προϋπήρχε µε την ονοµασία Λεβεντοχώρι. Κατά τη διάρκεια

των αιώνων που ακολούθησαν, οι διάφορες ιστορικές περίοδοι συνετέλεσαν σε µικρό ή µεγάλο βαθµό στη διαµόρφωση

του χαρακτήρα του οικισµού. Ιδιαίτερα σηµαντική ήταν η περίοδος της ενετοκρατίας, µε εµφανή αποµεινάρια ακόµα και

σήµερα, ανάµεσα στα οποία ένας πλέον χωρίς λειτουργία µύλος και κάποιες εκκλησίες.

H εν λόγω λοιπόν µελέτη καλείται να καλύψει συγκεκριµένες απαιτήσεις του ∆ήµου µε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας

ζωής των κατοίκων της περιοχής. Οι απαιτήσεις αυτές, αφορούν:

•••• τις λειτουργικές και αισθητικές αναπλάσεις αναβάθµισης κοινόχρηστων χώρων (όπως είναι οι πλακοστρώσεις,

οι χώροι πρασίνου, χώροι στάσης των περαστικών)

•••• την τοποθέτηση φωτισµού τόσο για ασφαλή πρόσβαση στους κοινόχρηστους χώρους όσο και για τη συνολική

ανάδειξη τους, και

•••• τη δηµιουργία πρόσβασης για άτοµα µε προβλήµατα όρασης.

Οι παρεµβάσεις αυτές θα πρέπει να γίνουν παράλληλα µε τη διατήρηση της κίνησης των τροχοφόρων στους δρόµους

της περιοχής.

Για την εφαρµογή της µελέτης µάς δόθηκε υφιστάµενη τοπογραφική αποτύπωση, η οποία, µετά από µικρού βαθµού

τροποποιήσεις και σηµειακές διορθώσεις και προσαρµογές, αποτέλεσε το βασικό υπόβαθρο για το επόµενο στάδιο του

σχεδιασµού.

Η επί τόπου επίσκεψη και η φωτογραφική τεκµηρίωση της υπό µελέτη περιοχής βοήθησαν σηµαντικά στον καθορισµό

των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της, καθώς και στον εντοπισµό των ελλείψεων που απαιτούνταν να αντιµετωπισθούν.

∆ιαπιστώθηκε λοιπόν ότι, παρά την ύπαρξη διάσπαρτων µορφολογικών στοιχείων της ενετικής και της παραδοσιακής

κρητικής αρχιτεκτονικής (όπως τα περιθυρώµατα µε ηµικυκλικές απολήξεις, τα διακοσµητικά γείσα, οι καµάρες κ.ά.), οι

αρχιτεκτονικές εξελίξεις κατά τη διάρκεια του 20ού αιώνα έχουν συµβάλλει µε εξίσου καθοριστικό τρόπο στη

διαµόρφωση της σηµερινής εικόνας του οικισµού. Έχει εµφανιστεί έτσι ένας µεγάλος αριθµός αποκατεστηµένων µε

σύγχρονα υλικά ή και εξ ολοκλήρου νεόδµητων οικοδοµών, οι οποίες βέβαια διατηρούν έως ένα βαθµό τα

προαναφερόµενα χαρακτηριστικά των προγενέστερων περιόδων. Περνώντας στην πολεοδοµική κλίµακα, το οδικό

δίκτυο του τµήµατος αυτού του οικισµού είναι εξαιρετικά στενό, µε εξαίρεση το δρόµο που διέρχεται µπροστά από το

δηµοτικό σχολείο. Σε αρκετά σηµεία των δρόµων, οι διαδοχικές και ακανόνιστες τοπικές επιδιορθώσεις τούς έχουν πλέον

καταστήσει λειτουργικά και αισθητικά ανεπαρκείς. Ο χώρος εξάλλου µπροστά από το σχολείο έχει τη µορφή µικρής

πλατείας και είναι ο µοναδικός του υπό µελέτη τµήµατος µε κάποιες περαιτέρω δυνατότητες για αστικές διαµορφώσεις.

Ο αστικός εξοπλισµός στο σύνολο του οικισµού είναι ουσιαστικά ανύπαρκτος, ενώ υπάρχει σχεδόν παντελής έλλειψη σε



κοινόχρηστα καθιστικά, κάδους απορριµµάτων και δηµόσιο φωτισµό. Έλλειψη υπάρχει επίσης σε οργανωµένους

χώρους πρασίνου (παρτέρια, δέντρα κλπ), ενώ οι υπάρχουσες φυτεύσεις είναι ανεπτυγµένες µε ελάχιστο ή και καθόλου

σχεδιασµό.

Μετά την αξιολόγηση των παραπάνω στοιχείων προχωρήσαµε στην εκπόνηση της µελέτης, ξεκινώντας µε τον

καθορισµό των στόχων. Σύµφωνα λοιπόν µε τις ανάγκες που η αναθέτουσα υπηρεσία µας επεσήµανε αλλά και τις δικές

µας παρατηρήσεις, το έργο καλείται να επιτύχει τα παρακάτω:

• αναβάθµιση των υφιστάµενων κοινόχρηστων εκτάσεων και δηµιουργία νέων λειτουργικών χώρων µε σύγχρονη

αισθητική

• εξασφάλιση της προσβασιµότητας από ΑΜΕΑ και µη σε όλους τους υπό ανάπλαση χώρους

• ανάπτυξη οικολογικής συνείδησης - οικονοµία

• ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της τοπικής αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς

• δηµιουργία µιας ήπιας παρέµβασης µέσα από την απλότητα και λιτότητα της κατασκευής

• οριοθέτηση της υπό µελέτη περιοχής καθώς και ενιαίος σχεδιασµός των παρεµβάσεων

• αύξηση της ελκυστικότητας της περιοχής

• βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.

Έχοντας όλα αυτά τα δεδοµένα υπόψη, αντιµετωπίσαµε την εν λόγω µελέτη µε τον ακόλουθο τρόπο. Το σηµαντικότερο

ίσως ζήτηµα που έπρεπε να αντιµετωπιστεί ήταν η επιλογή του υλικού της δαπεδόστρωσης, µέσω του οποίου θα

έπρεπε να επιτευχθεί η επιθυµητή ενοποίηση των νεότερων χαρακτηριστικών του οικισµού µε αυτά των παλαιότερων

ιστορικών του περιόδων. Η χρήση χυτού βοτσαλωτού δαπέδου σε ανοιχτούς χρωµατισµούς θεωρήθηκε η

καταλληλότερη, καθώς αποτελεί ένα σύγχρονο µεν, αλλά αρκετά προσαρµόσιµο στον τοπικό χαρακτήρα του οικισµού

υλικό. Το βοτσαλωτό δάπεδο οριοθετείται εκατέρωθεν από ζώνες πλάτους 10 εκατοστών, από ορθογωνισµένα φιλέτα

ντόπιας πέτρας επίσης ανοιχτών χρωµατισµών, που συντελούν στην ακόµα πιο ισορροπηµένη ενοποίηση της

επέµβασης µε την υπάρχουσα κατάσταση. Οι ζώνες πλάτους 2 µέτρων από τα ίδια αυτά φιλέτα, που τοποθετούνται στα

όρια της περιοχής µελέτης και κάθετα προς τον άξονα του εκάστοτε δρόµου, σηµατοδοτούν τη µετάβαση σε αυτήν και

λειτουργούν ως ένα ακόµα σηµείο αναφοράς στο ιστορικό παρελθόν του οικισµού. Η συνδυαστική εποµένως χρήση,

από τη µια µεριά του βοτσαλωτού δαπέδου ως εκπροσώπου της πιο σύγχρονης όψης του οικισµού, και από την άλλη

της ντόπιας πέτρας ως αναφορά στα ιστορικά του στοιχεία (καθώς αποτελούσε πάντοτε το βασικό δοµικό υλικό των

κτιρίων του οικισµού), θεωρείται ότι επιτυγχάνει την επιδιωκόµενη ενοποιητική παρέµβαση. Παράλληλα προς την

κατεύθυνση των δρόµων και σε απόσταση 35 εκατοστών κατά προσέγγιση από τη µία παρειά τους τοποθετείται επίσης

όδευση για άτοµα µε προβλήµατα όρασης, κατασκευασµένη από ειδικές για την περίπτωση ανάγλυφες πλάκες, πλάτους

30 εκατοστών και χρώµατος γκρι-µπεζ.

Η γενικότερη στενότητα του οδικού δικτύου περιορίζει την εκµετάλλευση των κοινόχρηστων χώρων αποκλειστικά στη

µικρή πλατεία µπροστά από το σχολείο, όπως αναφέρθηκε και προηγουµένως. Εκεί λοιπόν προτείνεται η δηµιουργία

δύο πέτρινων καθιστικών, καθώς και η διαµόρφωση τεσσάρων θέσεων στάθµευσης, για την εξυπηρέτηση των κατοίκων

του οικισµού.

Αντίστοιχη είναι και η αντιµετώπιση των χώρων φύτευσης, οι οποίοι τοποθετούνται σε συνδυασµό τόσο µε τα

προτεινόµενα καθιστικά όσο και µε τους χώρους στάθµευσης. Τα προβλεπόµενα προς φύτευση είδη συµβάλλουν στην

περιβαλλοντική αναβάθµιση της περιοχής. Έτσι, το ύψος και το πλάτος ανάπτυξης των δέντρων και των θάµνων που

προτείνονται είναι κατάλληλα ώστε να έχουν τις αναγκαίες και απαιτούµενες διαστάσεις, τόσο για να µη δηµιουργούνται

προβλήµατα στην κίνηση πεζών και οχηµάτων, αλλά και συγχρόνως για να συµβάλλουν στη βελτίωση των συνθηκών

κίνησης των πολιτών, καθώς και στη βελτίωση του µικροκλίµατος της περιοχής µε την κατάλληλη σκίαση το καλοκαίρι

και την ανεµπόδιστη ηλιοφάνεια το χειµώνα.

Περιβαλλοντικός περιορισµός ως προς τη φύτευση αποτελεί και η επιλογή τέτοιων ειδών φυτών τα οποία δε

δηµιουργούν προβλήµατα αλλεργίας στους κατοίκους της περιοχής κατά την περίοδο της άνοιξης. Επίσης, τα φυτά που

χρησιµοποιούνται έχουν µικρές απαιτήσεις σε θρεπτικά στοιχεία και νερό, συµβάλλοντας κατά τον τρόπο αυτό στην

εξοικονόµηση νερού, ενώ για λόγους ενίσχυσης της εντοπιότητας τα φυτά που χρησιµοποιούνται επιλέγονται από µία

γκάµα φυτών της τοπικής χλωρίδας.



Τέλος, τοποθετούνται φωτιστικά σε όλη την έκταση της υπό µελέτη περιοχής, κατά κύριο λόγο επιτοίχια, καθώς η

στενότητα των δρόµων επιτρέπει µόνο σε λιγοστά σηµεία την τοποθέτηση επίστυλων, και κάδοι απορριµµάτων στα

καταλληλότερα για την εξυπηρέτηση των κατοίκων σηµεία.

ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΖΟΥΡΙ∆ΙΟΥ 

Το αντικείµενο της Μελέτης είναι η ανάπλαση τµήµατος του οικισµού του Ζουριδίου. Ο οικισµός ανήκει στον πρώην ∆ήµο

Νικηφόρου Φωκά, ο οποίος έχει ενσωµατωθεί πλέον στο ∆ήµο Ρεθύµνου, και βρίσκεται 20 χιλιόµετρα νοτιοδυτικά της

πόλεως του Ρεθύµνου, κοντά στα όρια µε το νοµό Χανίων και σε ηµιορεινή θέση, υψοµέτρου 260 µέτρων. Το Ζουρίδι,

όπως και τα υπόλοιπα χωριά της ευρύτερης περιοχής, έχει µια µακραίωνη ιστορική παρουσία, µε ενεργή συµµετοχή στα

γεγονότα της Ελληνικής Επανάστασης του 1821. Ιδιαίτερα σηµαντική ως προς τη διαµόρφωση του αρχιτεκτονικού

χαρακτήρα του οικισµού, ο οποίος διατηρείται µέχρι σήµερα σχεδόν αναλλοίωτος, παρά τις κατά τόπους µεταγενέστερες

επεµβάσεις, ήταν η περίοδος της Ενετοκρατίας. Αυτός ο ενετικός χαρακτήρας είναι ιδιαίτερα εµφανής στο υπό µελέτη

τµήµα, το οποίο αποτελεί ουσιαστικά τον ιστορικό και γεωγραφικό πυρήνα του οικισµού.

H εν λόγω λοιπόν µελέτη καλείται να καλύψει συγκεκριµένες απαιτήσεις του ∆ήµου µε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας

ζωής των κατοίκων της περιοχής. Οι απαιτήσεις αυτές, αφορούν:

•••• τις λειτουργικές και αισθητικές αναπλάσεις αναβάθµισης κοινόχρηστων χώρων (όπως είναι οι πλακοστρώσεις,

οι χώροι πρασίνου, χώροι στάσης των περαστικών)

•••• την τοποθέτηση φωτισµού τόσο για ασφαλή πρόσβαση στους κοινόχρηστους χώρους όσο και για τη συνολική

ανάδειξη τους, και

•••• τη δηµιουργία πρόσβασης για άτοµα µε προβλήµατα όρασης.

Οι παρεµβάσεις αυτές θα πρέπει να γίνουν παράλληλα µε τη διατήρηση της κίνησης των τροχοφόρων στους δρόµους

της περιοχής.

Για την εφαρµογή της µελέτης µάς δόθηκε υφιστάµενη τοπογραφική αποτύπωση, η οποία, µετά από µικρού βαθµού

τροποποιήσεις και σηµειακές διορθώσεις και προσαρµογές, αποτέλεσε το βασικό υπόβαθρο για το επόµενο στάδιο του

σχεδιασµού.

Η επί τόπου επίσκεψη και η φωτογραφική τεκµηρίωση της υπό µελέτη περιοχής βοήθησαν σηµαντικά στον καθορισµό

των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της, καθώς και στον εντοπισµό των ελλείψεων που απαιτούνταν να αντιµετωπισθούν.

∆ιαπιστώθηκε λοιπόν, όπως αναφέρθηκε και προηγουµένως, ότι τα στοιχεία της ενετικής περιόδου κυριαρχούν στο

τµήµα αυτό του οικισµού, τόσο στην αρχιτεκτονική όσο και στην ευρύτερη πολεοδοµική κλίµακα. Συγκεκριµένα, οι

κατοικίες, οι οποίες αποτελούν σχεδόν την αποκλειστική χρήση της περιοχής, είναι κατασκευασµένες από πέτρα σε

ανοιχτούς χρωµατισµούς, ενώ µία πληθώρα στοιχείων προδίδουν την προσαρµοσµένη στα τοπικά δεδοµένα ενετική

τους καταγωγή, όπως τα περιθυρώµατα µε ηµικυκλικές απολήξεις, τα διακοσµητικά γείσα κ.ά. Επιπλέον, οι δρόµοι είναι

ιδιαίτερα στενοί, µε τη χρήση τους να περιορίζεται κατά κύριο λόγο στην εξυπηρέτηση των κατοίκων, ενώ εµφανίζουν σε

λιγοστά σηµεία µικρές διαπλατύνσεις, λειτουργώντας ως υποτυπώδους µορφής πλατείες. Σε αρκετά σηµεία, οι

διαδοχικές και ακανόνιστες τοπικές επιδιορθώσεις τούς έχουν πλέον καταστήσει λειτουργικά και αισθητικά ανεπαρκείς. Ο

αστικός εξοπλισµός είναι σχεδόν ανύπαρκτος, περιοριζόµενος σε κάποιες µικρής κλίµακας διαµορφώσεις, ενώ υπάρχει

σχεδόν παντελής έλλειψη σε κοινόχρηστα καθιστικά, κάδους απορριµµάτων και δηµόσιο φωτισµό. Έλλειψη υπάρχει

επίσης σε οργανωµένους χώρους πρασίνου (παρτέρια, δέντρα κλπ), ενώ οι υπάρχουσες φυτεύσεις είναι ανεπτυγµένες

µε ελάχιστο ή και καθόλου σχεδιασµό.

Μετά την αξιολόγηση των παραπάνω στοιχείων προχωρήσαµε στην εκπόνηση της µελέτης, ξεκινώντας µε τον

καθορισµό των στόχων. Σύµφωνα λοιπόν µε τις ανάγκες που η αναθέτουσα υπηρεσία µας επεσήµανε αλλά και τις δικές

µας παρατηρήσεις, το έργο καλείται να επιτύχει τα παρακάτω:

• αναβάθµιση των υφιστάµενων κοινόχρηστων εκτάσεων και δηµιουργία νέων λειτουργικών χώρων µε σύγχρονη

αισθητική

• εξασφάλιση της προσβασιµότητας από ΑΜΕΑ και µη σε όλους τους υπό ανάπλαση χώρους

• ανάπτυξη οικολογικής συνείδησης - οικονοµία

• ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της τοπικής αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς



• δηµιουργία µιας ήπιας παρέµβασης µέσα από την απλότητα και λιτότητα της κατασκευής

• οριοθέτηση της υπό µελέτη περιοχής καθώς και ενιαίος σχεδιασµός των παρεµβάσεων

• αύξηση της ελκυστικότητας της περιοχής

• βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.

Έχοντας όλα αυτά τα δεδοµένα υπόψη, αντιµετωπίσαµε την εν λόγω µελέτη µε τον ακόλουθο τρόπο. Το σηµαντικότερο

ίσως ζήτηµα που έπρεπε να αντιµετωπιστεί ήταν η επιλογή του υλικού της δαπεδόστρωσης. Η χρήση ορθογωνισµένης

ντόπιας πέτρας σε ανοιχτούς χρωµατισµούς θεωρήθηκε η καταλληλότερη, καθώς αποκαθιστά σε σηµαντικό βαθµό τον

αλλοιωµένο από τις µεταγενέστερες επεµβάσεις χαρακτήρα του οδικού δικτύου του τµήµατος αυτού του οικισµού.

Επιπλέον, η µεγάλη της συνάφεια µε την αντίστοιχη πέτρα που χρησιµοποιείται ως δοµικό υλικό στις περισσότερες από

τις κατοικίες της περιοχής, συµβάλλει σε µεγάλο βαθµό στην ισορροπηµένη ενοποίηση της επέµβασης µε την

υπάρχουσα κατάσταση, ενώ παράλληλα συντελεί µε το βέλτιστο τρόπο στην ανάδειξη ενός από τα βασικότερα

χαρακτηριστικά του οικισµού. Οι πλακοστρώσεις αυτές οριοθετούνται εκατέρωθεν από ζώνες του ίδιου υλικού, στη

µορφή όµως εδώ φιλέτων πλάτους 10 εκατοστών, οι οποίες εξυπηρετούν το σαφέστερο διαχωρισµό, και ταυτόχρονα την

οµαλότερη µετάβαση από το κατακόρυφο στο οριζόντιο επίπεδο, από τον ιδιωτικό στο δηµόσιο χώρο, από την

επέµβαση στην υπάρχουσα κατάσταση. Αντίστοιχο ρόλο παίζουν και οι ζώνες πλάτους 2 µέτρων από τα ίδια αυτά

φιλέτα, που τοποθετούνται στα όρια της περιοχής µελέτης και κάθετα προς τον άξονα του εκάστοτε δρόµου,

σηµατοδοτώντας τη µετάβαση σε αυτήν. Παράλληλα προς την κατεύθυνση των δρόµων και σε απόσταση 35 εκατοστών

κατά προσέγγιση από τη µία παρειά τους τοποθετείται επίσης όδευση για άτοµα µε προβλήµατα όρασης,

κατασκευασµένη από ειδικές για την περίπτωση ανάγλυφες πλάκες, πλάτους 30 εκατοστών και χρώµατος γκρι-µπεζ.

Η γενικότερη στενότητα του οδικού δικτύου περιορίζει την εκµετάλλευση των κοινόχρηστων χώρων ουσιαστικά στις

λιγοστές µικρές πλατείες ή διαπλατύνσεις οδών, στις οποίες προτείνεται η δηµιουργία πέτρινων καθιστικών, µε ενιαία σε

όλη την περιοχή αντιµετώπιση και µορφή προσαρµοσµένη στις εκάστοτε ανάγκες και δυνατότητες. Στη µικρή πλατεία

µπροστά από το ναό του Αγίου Παντελεήµονα προτείνεται και η δηµιουργία ενός ξύλινου καθιστικού µε τραπέζι.

Αντίστοιχη είναι και η αντιµετώπιση των χώρων φύτευσης, οι οποίοι σε αρκετές περιπτώσεις τοποθετούνται σε

συνδυασµό µε κάποιο καθιστικό. Τα προβλεπόµενα προς φύτευση είδη συµβάλλουν στην περιβαλλοντική αναβάθµιση

της περιοχής. Έτσι, το ύψος και το πλάτος ανάπτυξης των δέντρων και των θάµνων που προτείνονται είναι κατάλληλα

ώστε να έχουν τις αναγκαίες και απαιτούµενες διαστάσεις, τόσο για να µη δηµιουργούνται προβλήµατα στην κίνηση

πεζών και οχηµάτων όσο και για να συµβάλλουν συγχρόνως στη βελτίωση των συνθηκών κίνησης των πολιτών, αλλά

και στη βελτίωση του µικροκλίµατος της περιοχής, µε την κατάλληλη σκίαση το καλοκαίρι και την ανεµπόδιστη

ηλιοφάνεια το χειµώνα.

Περιβαλλοντικός περιορισµός ως προς τη φύτευση αποτελεί και η επιλογή τέτοιων ειδών φυτών τα οποία δε

δηµιουργούν προβλήµατα αλλεργίας στους κατοίκους της περιοχής κατά την περίοδο της άνοιξης. Επίσης, τα φυτά που

χρησιµοποιούνται έχουν µικρές απαιτήσεις σε θρεπτικά στοιχεία και νερό, συµβάλλοντας κατά τον τρόπο αυτό στην

εξοικονόµηση νερού, ενώ για λόγους ενίσχυσης της εντοπιότητας τα φυτά που χρησιµοποιούνται επιλέγονται από µία

γκάµα φυτών της τοπικής χλωρίδας.

Τέλος, τοποθετούνται φωτιστικά σε όλη την έκταση της υπό µελέτη περιοχής, κατά κύριο λόγο επιτοίχια, καθώς η

στενότητα των δρόµων επιτρέπει µόνο σε λιγοστά σηµεία την τοποθέτηση επίστυλων, και κάδοι απορριµµάτων στα

καταλληλότερα για την εξυπηρέτηση των κατοίκων σηµεία.

ΑΝΩ ΒΑΡΣΑΜΟΝΕΡΟΥ 

Το αντικείµενο της Μελέτης είναι η ανάπλαση τµήµατος του οικισµού του Άνω Βαρσαµόνερου. Ο οικισµός ανήκει στον

πρώην ∆ήµο Νικηφόρου Φωκά, ο οποίος έχει ενσωµατωθεί πλέον στο ∆ήµο Ρεθύµνου, και βρίσκεται 14 χιλιόµετρα

νοτιοδυτικά της πόλεως του Ρεθύµνου, σε υψόµετρο 380 µέτρων. Κατά την απογραφή του 1940 ο οικισµός καταγράφηκε

ως Άνω Βαλσαµόνερο, ονοµασία που έχει επικρατήσει έως σήµερα. Σε όλες όµως τις βενετσιάνικες απογραφές

αναφέρεται ως Άνω Βαρσαµόνερο, ονοµασία που θεωρείται και ορθότερη, καθώς η επικρατέστερη εκδοχή για την

προέλευσή της είναι το αρωµατικό φυτό βάρσαµος. Παρά τη συνεχόµενη ιστορική παρουσία του οικισµού από την

περίοδο της Ενετοκρατίας, η οποία έπαιξε κατά πάσα πιθανότητα σηµαντικότατο ρόλο στην αρχική διαµόρφωση του
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αρχιτεκτονικού του χαρακτήρα, οι ιδιαίτερα εκτεταµένες µεταγενέστερες επεµβάσεις, κατά τη διάρκεια των αιώνων που

ακολούθησαν, είχαν ως αποτέλεσµα την απώλεια αυτού του χαρακτήρα. Έτσι, σε αντίθεση µε τους περισσότερους από

τους οικισµούς της ευρύτερης περιοχής, τα ενετικά χαρακτηριστικά είναι πλέον αρκετά δυσδιάκριτα, ενώ σε µεγαλύτερο

βαθµό έχουν διασωθεί στοιχεία της τοπικής αρχιτεκτονικής παράδοσης.

H εν λόγω λοιπόν µελέτη καλείται να καλύψει συγκεκριµένες απαιτήσεις του ∆ήµου µε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας

ζωής των κατοίκων της περιοχής. Οι απαιτήσεις αυτές, αφορούν:

•••• τις λειτουργικές και αισθητικές αναπλάσεις αναβάθµισης κοινόχρηστων χώρων (όπως είναι οι πλακοστρώσεις,

οι χώροι πρασίνου, χώροι στάσης των περαστικών)

•••• την τοποθέτηση φωτισµού τόσο για ασφαλή πρόσβαση στους κοινόχρηστους χώρους όσο και για τη συνολική

ανάδειξη τους, και

•••• τη δηµιουργία πρόσβασης για άτοµα µε προβλήµατα όρασης.

Οι παρεµβάσεις αυτές θα πρέπει να γίνουν παράλληλα µε τη διατήρηση της κίνησης των τροχοφόρων στους δρόµους

της περιοχής.

Για την εφαρµογή της µελέτης µάς δόθηκε υφιστάµενη τοπογραφική αποτύπωση, η οποία, µετά από µικρού βαθµού

τροποποιήσεις και σηµειακές διορθώσεις και προσαρµογές, αποτέλεσε το βασικό υπόβαθρο για το επόµενο στάδιο του

σχεδιασµού.

Η επί τόπου επίσκεψη και η φωτογραφική τεκµηρίωση της υπό µελέτη περιοχής βοήθησαν σηµαντικά στον καθορισµό

των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της, καθώς και στον εντοπισµό των ελλείψεων που απαιτούνταν να αντιµετωπισθούν.

∆ιαπιστώθηκε λοιπόν ότι, παρά την ύπαρξη διάσπαρτων µορφολογικών στοιχείων της παραδοσιακής κρητικής

αρχιτεκτονικής (όπως τα περιθυρώµατα µε ηµικυκλικές απολήξεις, οι καµάρες κ.ά.), οι αρχιτεκτονικές εξελίξεις κατά τη

διάρκεια του 20ού αιώνα έχουν συµβάλλει µε εξίσου καθοριστικό τρόπο στη διαµόρφωση της σηµερινής εικόνας του

οικισµού. Έχει εµφανιστεί έτσι ένας µεγάλος αριθµός αποκατεστηµένων µε σύγχρονα υλικά ή και εξ ολοκλήρου

νεόδµητων οικοδοµών, οι οποίες βέβαια διατηρούν έως ένα βαθµό τα προαναφερόµενα χαρακτηριστικά των

προγενέστερων περιόδων. Περνώντας στην πολεοδοµική κλίµακα, το οδικό δίκτυο του τµήµατος αυτού του οικισµού

είναι εξαιρετικά στενό, µε εξαίρεση κάποιες σηµειακές διαπλατύνσεις, η ευρύτερη από τις οποίες εµφανίζεται στο

βορειοανατολικό τµήµα της υπό µελέτη περιοχής, σχηµατίζοντας µία µικρή πλατεία. Σε αρκετά σηµεία των δρόµων, οι

διαδοχικές και ακανόνιστες τοπικές επιδιορθώσεις τούς έχουν πλέον καταστήσει λειτουργικά και αισθητικά ανεπαρκείς. Ο

αστικός εξοπλισµός στο σύνολο του οικισµού είναι ουσιαστικά ανύπαρκτος, ενώ υπάρχει σχεδόν παντελής έλλειψη σε

κοινόχρηστα καθιστικά, κάδους απορριµµάτων και δηµόσιο φωτισµό. Έλλειψη υπάρχει επίσης σε οργανωµένους

χώρους πρασίνου (παρτέρια, δέντρα κλπ), ενώ οι υπάρχουσες φυτεύσεις είναι ανεπτυγµένες µε ελάχιστο ή και καθόλου

σχεδιασµό.

Μετά την αξιολόγηση των παραπάνω στοιχείων προχωρήσαµε στην εκπόνηση της µελέτης, ξεκινώντας µε τον

καθορισµό των στόχων. Σύµφωνα λοιπόν µε τις ανάγκες που η αναθέτουσα υπηρεσία µας επεσήµανε αλλά και τις δικές

µας παρατηρήσεις, το έργο καλείται να επιτύχει τα παρακάτω:

• αναβάθµιση των υφιστάµενων κοινόχρηστων εκτάσεων και δηµιουργία νέων λειτουργικών χώρων µε σύγχρονη

αισθητική

• εξασφάλιση της προσβασιµότητας από ΑΜΕΑ και µη σε όλους τους υπό ανάπλαση χώρους

• ανάπτυξη οικολογικής συνείδησης - οικονοµία

• ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της τοπικής αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς

• δηµιουργία µιας ήπιας παρέµβασης µέσα από την απλότητα και λιτότητα της κατασκευής

• οριοθέτηση της υπό µελέτη περιοχής καθώς και ενιαίος σχεδιασµός των παρεµβάσεων

• αύξηση της ελκυστικότητας της περιοχής

• βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.

Έχοντας όλα αυτά τα δεδοµένα υπόψη, αντιµετωπίσαµε την εν λόγω µελέτη µε τον ακόλουθο τρόπο. Το σηµαντικότερο

ίσως ζήτηµα που έπρεπε να αντιµετωπιστεί ήταν η επιλογή του υλικού της δαπεδόστρωσης, µέσω του οποίου θα

έπρεπε να επιτευχθεί η επιθυµητή ενοποίηση των νεότερων χαρακτηριστικών του οικισµού µε αυτά των παλαιότερων

ιστορικών του περιόδων. Η χρήση χυτού βοτσαλωτού δαπέδου σε ανοιχτούς χρωµατισµούς θεωρήθηκε η
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καταλληλότερη, καθώς αποτελεί ένα σύγχρονο µεν, αλλά αρκετά προσαρµόσιµο στον τοπικό χαρακτήρα του οικισµού

υλικό. Το βοτσαλωτό δάπεδο οριοθετείται εκατέρωθεν από ζώνες πλάτους 10 εκατοστών, από ορθογωνισµένα φιλέτα

ντόπιας πέτρας επίσης ανοιχτών χρωµατισµών, που συντελούν στην ακόµα πιο ισορροπηµένη ενοποίηση της

επέµβασης µε την υπάρχουσα κατάσταση. Οι ζώνες πλάτους 2 µέτρων από τα ίδια αυτά φιλέτα, που τοποθετούνται στα

όρια της περιοχής µελέτης και κάθετα προς τον άξονα του εκάστοτε δρόµου, σηµατοδοτούν τη µετάβαση σε αυτήν και

λειτουργούν ως ένα ακόµα σηµείο αναφοράς στο ιστορικό παρελθόν του οικισµού. Η συνδυαστική εποµένως χρήση,

από τη µια µεριά του βοτσαλωτού δαπέδου ως εκπροσώπου της πιο σύγχρονης όψης του οικισµού, και από την άλλη

της ντόπιας πέτρας ως αναφορά στα ιστορικά του στοιχεία (καθώς αποτελούσε πάντοτε το βασικό δοµικό υλικό των

κτιρίων του οικισµού), θεωρείται ότι επιτυγχάνει την επιδιωκόµενη ενοποιητική παρέµβαση. Παράλληλα προς την

κατεύθυνση των δρόµων και σε απόσταση 35 εκατοστών κατά προσέγγιση από τη µία παρειά τους τοποθετείται επίσης

όδευση για άτοµα µε προβλήµατα όρασης, κατασκευασµένη από ειδικές για την περίπτωση ανάγλυφες πλάκες, πλάτους

30 εκατοστών και χρώµατος γκρι-µπεζ.

Η γενικότερη στενότητα του οδικού δικτύου περιορίζει την εκµετάλλευση των κοινόχρηστων χώρων ουσιαστικά στη

µικρή πλατεία που αναφέρθηκε προηγουµένως. Εκεί λοιπόν προτείνεται η διαµόρφωση έξι θέσεων στάθµευσης, σε δύο

οµάδες των τριών, για την εξυπηρέτηση των κατοίκων του οικισµού. Επιπλέον, σε µία σαφώς µικρότερη διαπλάτυνση,

αλλά µε εντυπωσιακή θέα προς τη γύρω περιοχή, προτείνεται η δηµιουργία δύο πέτρινων καθιστικών.

Αντίστοιχη είναι και η αντιµετώπιση των χώρων φύτευσης, οι οποίοι τοποθετούνται σε συνδυασµό τόσο µε τα

προτεινόµενα καθιστικά όσο και µε τους χώρους στάθµευσης, αλλά και µεµονωµένα σε κάποιες περιπτώσεις, όταν το

επιτρέπει το πλάτος του δρόµου. Τα προβλεπόµενα προς φύτευση είδη συµβάλλουν στην περιβαλλοντική αναβάθµιση

της περιοχής. Έτσι, το ύψος και το πλάτος ανάπτυξης των δέντρων και των θάµνων που προτείνονται είναι κατάλληλα

ώστε να έχουν τις αναγκαίες και απαιτούµενες διαστάσεις, τόσο για να µη δηµιουργούνται προβλήµατα στην κίνηση

πεζών και οχηµάτων, αλλά και συγχρόνως για να συµβάλλουν στη βελτίωση των συνθηκών κίνησης των πολιτών,

καθώς και στη βελτίωση του µικροκλίµατος της περιοχής µε την κατάλληλη σκίαση το καλοκαίρι και την ανεµπόδιστη

ηλιοφάνεια το χειµώνα.

Περιβαλλοντικός περιορισµός ως προς τη φύτευση αποτελεί και η επιλογή τέτοιων ειδών φυτών τα οποία δε

δηµιουργούν προβλήµατα αλλεργίας στους κατοίκους της περιοχής κατά την περίοδο της άνοιξης. Επίσης, τα φυτά που

χρησιµοποιούνται έχουν µικρές απαιτήσεις σε θρεπτικά στοιχεία και νερό, συµβάλλοντας κατά τον τρόπο αυτό στην

εξοικονόµηση νερού, ενώ για λόγους ενίσχυσης της εντοπιότητας τα φυτά που χρησιµοποιούνται επιλέγονται από µία

γκάµα φυτών της τοπικής χλωρίδας.

Τέλος, τοποθετούνται φωτιστικά σε όλη την έκταση της υπό µελέτη περιοχής, κατά κύριο λόγο επιτοίχια, καθώς η

στενότητα των δρόµων επιτρέπει µόνο σε λιγοστά σηµεία την τοποθέτηση επίστυλων, και κάδοι απορριµµάτων στα

καταλληλότερα για την εξυπηρέτηση των κατοίκων σηµεία.

ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

Το αντικείµενο της Μελέτης είναι η ανάπλαση τµήµατος του οικισµού του Αγίου Κωνσταντίνου. Ο οικισµός ανήκει στον

πρώην ∆ήµο Νικηφόρου Φωκά, ο οποίος έχει ενσωµατωθεί πλέον στο ∆ήµο Ρεθύµνου, και βρίσκεται 16 χιλιόµετρα

νοτιοδυτικά της πόλεως του Ρεθύµνου, σε υψόµετρο 250 µέτρων και σε βραχώδη σχετικά θέση. Ο Άγιος Κωνσταντίνος

αναφέρεται σε βενετσιάνικες απογραφές ήδη από το 16ο αιώνα, ενώ κατά την περίοδο της ενετοκρατίας αποτελούσε

φέουδο της οικογένειας Μπαρότζι και τόπο παραθερισµού των ενετών αρχόντων του Ρεθύµνου. Η παραπάνω περίοδος

έχει συντελέσει σηµαντικά στη διαµόρφωση του αρχιτεκτονικού χαρακτήρα του οικισµού, ο οποίος διατηρείται µέχρι

σήµερα σχεδόν αναλλοίωτος. Αυτός ο ενετικός χαρακτήρας είναι ιδιαίτερα εµφανής στο υπό µελέτη τµήµα, το οποίο

αποτελεί ουσιαστικά τον ιστορικό και γεωγραφικό πυρήνα του οικισµού.

H εν λόγω λοιπόν µελέτη καλείται να καλύψει συγκεκριµένες απαιτήσεις του ∆ήµου µε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας

ζωής των κατοίκων της περιοχής. Οι απαιτήσεις αυτές, αφορούν:

•••• τις λειτουργικές και αισθητικές αναπλάσεις αναβάθµισης κοινόχρηστων χώρων (όπως είναι οι πλακοστρώσεις,

οι χώροι πρασίνου, χώροι στάσης των περαστικών)
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•••• την τοποθέτηση φωτισµού τόσο για ασφαλή πρόσβαση στους κοινόχρηστους χώρους όσο και για τη συνολική

ανάδειξη τους, και

•••• τη δηµιουργία πρόσβασης για άτοµα µε προβλήµατα όρασης.

Οι παρεµβάσεις αυτές θα πρέπει να γίνουν παράλληλα µε τη διατήρηση της κίνησης των τροχοφόρων στους δρόµους

της περιοχής.

Για την εφαρµογή της µελέτης µάς δόθηκε υφιστάµενη τοπογραφική αποτύπωση, η οποία, µετά από µικρού βαθµού

τροποποιήσεις και σηµειακές διορθώσεις και προσαρµογές, αποτέλεσε το βασικό υπόβαθρο για το επόµενο στάδιο του

σχεδιασµού.

Η επί τόπου επίσκεψη και η φωτογραφική τεκµηρίωση της υπό µελέτη περιοχής βοήθησαν σηµαντικά στον καθορισµό

των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της, καθώς και στον εντοπισµό των ελλείψεων που απαιτούνταν να αντιµετωπισθούν.

∆ιαπιστώθηκε λοιπόν, όπως αναφέρθηκε και προηγουµένως, ότι τα στοιχεία της ενετικής περιόδου κυριαρχούν στο

τµήµα αυτό του οικισµού, τόσο στην αρχιτεκτονική όσο και στην ευρύτερη πολεοδοµική κλίµακα. Συγκεκριµένα, οι

κατοικίες, οι οποίες αποτελούν και την αποκλειστική χρήση της περιοχής, είναι κατασκευασµένες από πέτρα σε

ανοιχτούς χρωµατισµούς, ενώ µία πληθώρα στοιχείων προδίδουν την προσαρµοσµένη στα τοπικά δεδοµένα ενετική

τους καταγωγή, όπως τα περιθυρώµατα µε ηµικυκλικές ή, σπανιότερα, αετωµατικές απολήξεις, τα διακοσµητικά γείσα,

τα φουρούσια των εξωστών κ.ά. Επιπλέον, οι δρόµοι είναι ιδιαίτερα στενοί, µε τη χρήση τους να περιορίζεται κατά κύριο

λόγο στην εξυπηρέτηση των κατοίκων, ενώ εµφανίζουν σε λιγοστά σηµεία µικρές διαπλατύνσεις, λειτουργώντας ως

υποτυπώδους µορφής πλατείες. Σε αρκετά σηµεία, οι διαδοχικές και ακανόνιστες τοπικές επιδιορθώσεις τούς έχουν

πλέον καταστήσει λειτουργικά και αισθητικά ανεπαρκείς. Ο αστικός εξοπλισµός είναι σχεδόν ανύπαρκτος,

περιοριζόµενος σε κάποιες κρήνες και σε µικρής κλίµακας διαµορφώσεις, ενώ υπάρχει σχεδόν παντελής έλλειψη σε

κοινόχρηστα καθιστικά, κάδους απορριµµάτων και δηµόσιο φωτισµό. Έλλειψη υπάρχει επίσης σε οργανωµένους

χώρους πρασίνου (παρτέρια, δέντρα κλπ), ενώ οι υπάρχουσες φυτεύσεις είναι ανεπτυγµένες µε ελάχιστο ή και καθόλου

σχεδιασµό.

Μετά την αξιολόγηση των παραπάνω στοιχείων προχωρήσαµε στην εκπόνηση της µελέτης, ξεκινώντας µε τον

καθορισµό των στόχων. Σύµφωνα λοιπόν µε τις ανάγκες που η αναθέτουσα υπηρεσία µας επεσήµανε αλλά και τις δικές

µας παρατηρήσεις, το έργο καλείται να επιτύχει τα παρακάτω:

• αναβάθµιση των υφιστάµενων κοινόχρηστων εκτάσεων και δηµιουργία νέων λειτουργικών χώρων µε σύγχρονη

αισθητική

• εξασφάλιση της προσβασιµότητας από ΑΜΕΑ και µη σε όλους τους υπό ανάπλαση χώρους

• ανάπτυξη οικολογικής συνείδησης - οικονοµία

• ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της τοπικής αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς

• δηµιουργία µιας ήπιας παρέµβασης µέσα από την απλότητα και λιτότητα της κατασκευής

• οριοθέτηση της υπό µελέτη περιοχής καθώς και ενιαίος σχεδιασµός των παρεµβάσεων

• αύξηση της ελκυστικότητας της περιοχής

• βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.

Έχοντας όλα αυτά τα δεδοµένα υπόψη, αντιµετωπίσαµε την εν λόγω µελέτη µε τον ακόλουθο τρόπο. Το σηµαντικότερο

ίσως ζήτηµα που έπρεπε να αντιµετωπιστεί ήταν η επιλογή του υλικού της δαπεδόστρωσης. Η χρήση ορθογωνισµένης

ντόπιας πέτρας σε ανοιχτούς χρωµατισµούς θεωρήθηκε η καταλληλότερη, καθώς αποκαθιστά σε σηµαντικό βαθµό τον

αλλοιωµένο από τις µεταγενέστερες επεµβάσεις χαρακτήρα του οδικού δικτύου του τµήµατος αυτού του οικισµού.

Επιπλέον, η µεγάλη της συνάφεια µε την αντίστοιχη πέτρα που χρησιµοποιείται ως δοµικό υλικό στις περισσότερες από

τις κατοικίες της περιοχής, συµβάλλει σε µεγάλο βαθµό στην ισορροπηµένη ενοποίηση της επέµβασης µε την

υπάρχουσα κατάσταση, ενώ παράλληλα συντελεί µε το βέλτιστο τρόπο στην ανάδειξη ενός από τα βασικότερα

χαρακτηριστικά του οικισµού. Οι πλακοστρώσεις αυτές οριοθετούνται εκατέρωθεν από ζώνες του ίδιου υλικού, στη

µορφή όµως εδώ φιλέτων πλάτους 10 εκατοστών, οι οποίες εξυπηρετούν το σαφέστερο διαχωρισµό, και ταυτόχρονα την

οµαλότερη µετάβαση από το κατακόρυφο στο οριζόντιο επίπεδο, από τον ιδιωτικό στο δηµόσιο χώρο, από την

επέµβαση στην υπάρχουσα κατάσταση. Αντίστοιχο ρόλο παίζουν και οι ζώνες πλάτους 2 µέτρων από τα ίδια αυτά

φιλέτα, που τοποθετούνται στα όρια της περιοχής µελέτης και κάθετα προς τον άξονα του εκάστοτε δρόµου,



σηµατοδοτώντας τη µετάβαση σε αυτήν. Παράλληλα προς την κατεύθυνση των δρόµων και σε απόσταση 35 εκατοστών

κατά προσέγγιση από τη µία παρειά τους τοποθετείται επίσης όδευση για άτοµα µε προβλήµατα όρασης,

κατασκευασµένη από ειδικές για την περίπτωση ανάγλυφες πλάκες, πλάτους 30 εκατοστών και χρώµατος γκρι-µπεζ.

Η γενικότερη στενότητα του οδικού δικτύου περιορίζει την εκµετάλλευση των κοινόχρηστων χώρων ουσιαστικά στις

λιγοστές µικρές πλατείες ή διαπλατύνσεις οδών, στις οποίες προτείνεται η δηµιουργία πέτρινων καθιστικών, µε ενιαία σε

όλη την περιοχή αντιµετώπιση και µορφή προσαρµοσµένη στις εκάστοτε ανάγκες και δυνατότητες. Στην κεντρικότερη

από τις µικρές αυτές πλατείες προτείνεται και η δηµιουργία ενός ξύλινου καθιστικού µε τραπέζι.

Αντίστοιχη είναι και η αντιµετώπιση των χώρων φύτευσης, οι οποίοι στις περισσότερες περιπτώσεις τοποθετούνται σε

συνδυασµό µε κάποιο καθιστικό. Τα προβλεπόµενα προς φύτευση είδη συµβάλλουν στην περιβαλλοντική αναβάθµιση

της περιοχής.. Έτσι, το ύψος και το πλάτος ανάπτυξης των δέντρων και των θάµνων που προτείνονται είναι κατάλληλα

έτσι ώστε να έχουν τις αναγκαίες και απαιτούµενες διαστάσεις τόσο για να µην δηµιουργούνται προβλήµατα στη κίνηση

πεζών και οχηµάτων, αλλά συγχρόνως να συµβάλλουν στη βελτίωση των συνθηκών κίνησης των πολιτών, αλλά και στη

βελτίωση του µικροκλίµατος της περιοχής µε την κατάλληλη σκίαση το καλοκαίρι και την ανεµπόδιστη ηλιοφάνεια το

χειµώνα.

Περιβαλλοντικός περιορισµός ως προς τη φύτευση αποτελεί και η επιλογή τέτοιων ειδών φυτών τα οποία δεν

δηµιουργούν προβλήµατα αλλεργίας στους κατοίκους της περιοχής κατά την περίοδο της άνοιξης. Επίσης, τα φυτά που

χρησιµοποιούνται έχουν µικρές απαιτήσεις σε θρεπτικά στοιχεία και νερό, συµβάλλοντας κατά τον τρόπο αυτό στην

εξοικονόµηση νερού. Τέλος, για λόγους ενίσχυσης της εντοπιότητας τα φυτά που χρησιµοποιούνται επιλέγονται από µία

γκάµα φυτών της τοπικής χλωρίδας.

Τέλος, τοποθετούνται φωτιστικά σε όλη την έκταση της υπό µελέτη περιοχής, κατά κύριο λόγο επιτοίχια, καθώς η

στενότητα των δρόµων επιτρέπει µόνο σε λιγοστά σηµεία την τοποθέτηση επίστυλων, και κάδοι απορριµµάτων στα

καταλληλότερα για την εξυπηρέτηση των κατοίκων σηµεία.

Το έργο χρηµατοδοτείται από το πρόγραµµα Ε. Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ).

Το έργο θα κατασκευαστεί σύµφωνα µε το Ν.1418/84 Π∆ 171/87, Ν. 3263/2004 & το Ν.3669/08 όπως αυτοί 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 
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