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Γεωργική Σχολή και δραστηριότητες ψυχαγωγίας στο San Marco
Επιβλέπων: Σκουτέλης Νικόλαος

Παυλή Βασιλική Τζουγανάκη Σοφία

(α )Μονόλιθος

(β )Ίστριος

Υπερτοπικός Πόλος Έλξης
Οικισμοί Νότιας Ρόδου

(γ)Προφύλια
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Καταφύγια Άγριας Ζωής
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(δ)Ασκληπείο

Περιοχή
“Σταφύλια”

Εθνικό Δίκτυο

(ζ )Βάτι

( η)Αρνίθα

Επαρχιακό Δίκτυο
Όριο Νότιας Ρόδου

3 Περιοχή
“Κιοταρίου”

1
Περιοχή “Μεγάλη
Γη”

Μονή Σκιάδη

(ε)Γεννάδι

Περιοχή Ακρωτηρίου
Φούρνοι Β 5

(κ)Μεσαναγρός

(ι)Λαχανιά
(λ)Κατταβιά
San Marco
Ρόδος
Γ
Πλημμύρι

Βρούλιας

4
(μ)Πρασονήσι

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Δ

Γενικα στοιχεία
Η περιοχή που αναλύουμε βρίσκεται στο Νότιο τμήμα της
Ρόδου, απομακρυσμένη απο την τουριστικά υπεραναπτυγμένη
πόλη της Ρόδου, γεγονός που επέδρασε στο να αποφύγει την
μεγάλη αλλοίωση απο της επιδράσεις της υπέρμετρης
τουριστικής
ανάπτυξης.
Το
κλίμα
της
περιοχής
χαρακτηρίζεται ως εύκρατο με ήπιο και σχετικά υγρό
χειμώνα και ξηρό καλοκαίρι με 310 μέρες τον χρόνο.

Παραγωγή

(3)Ακτογραμμή Κιοταρίου

Η οικονομία της Νότιας Ρόδου βασίζεται στην πρωτογενής
παραγωγή.
Κυρίαρχες είναι οι αροτριαίες καλλιέργιες,
ακολουθούν οι δενδρώδεις καλλιέργιες με ελιές και τα
κηπευτικά είδη. Οι αροτριαίες καλλιέργιες καταλαμβάνουν την
έκταση των 60,000 στρεμμάτων στον Δήμο με σημαντικότερη την
καλλιέργεια του σκληρού σιταριού.

Μεταφορές

Πεδιάδα Κατταβιάς

Οι μεταφορές στην Νότια Ρόδο επιτυγχάνονται μέσω του
οδικού δικτύου, καθώς δεν διαθέτει λιμάνι και αεροδρόμιο.
Όμως, υπάρχει προοπτική δημιουργίας λιμανιού-μαρίνας στο
Πλημμύρι για την σύνδεση με τα γύρω νησία(Χάλκη-Τήλος) και
αξιοποίησης ενός παλιού στρατιωτικού αεροδρομίου στην
Κατταβία.

Τουρισμός
Οι
κηπευτικές
καλλιέργιες
καταλαμβάνουν
έκταση
700
στρεμμάτων ένώ οι δενδρώδεις καταλαμβάνουν έκταση 60.000
στρεμμάτων, με κύρια παραγωγή, την ελαιοποιήσιμη ελία και
στη συνέχεια τα εσπεριδοειδή.

Η νότια Ρόδος διαμορφώνεται από διάσπαρτους οικισμούς,
μικρού πληθυσμιακού μεγέθους, χώρις κάποιο οικιστικό
κέντρο, διατηρώντας τον παραδοσιακά αγροτικό χαρακτήρα
της περιοχής.
Χαρακτηριστικό της αγροτικής ιδιότητας
της περιοχής είναι και η επέμβαση των Ιταλών με την
δημιουργία ενός πρότυπου αγροτικού οικισμου.

(Γ)Λιμάνι Πλημμυρίου

Οι Τουρίστες είναι στην πλειοψηφία τους αλλοδαποί με
ηλικίες κυρίως άνω των 40, για άτομα που επιζητούν
ηρεμία στις διακοπές τους καθώς η φυσιογνωμία της
περιοχής διαφέρει απο αυτή του μεγαλύτερου μέρους του
νησιού.

Πεδιάδα Κατταβιάς

(Ε)Ποταμός Κουρσοντάρης
(Α)Φράγμα Απολλακιάς

Θεωρείται βιότοπος του ψαριού γκιζάνι(ζαργάνα). Έίναι
ένας απο τους τέσσερις βιότοπους του γκιζανιού που
προτείνονται να συμπεριληφθούν στις προστατευόμενες
περιοχές Natura 2000. Οι βιότοποι αυτοί επιλέχθηκαν με
βασικό κριτήριο τους πληθυσμούς γκιζανιού που φιλοξενούν
αλλά και το ευρύτερο φυσικό περιβάλλον τους, το οποίο
περιλαμβάνει και άλλα σπάνια είδη πανίδας και χλωρίδας.

(Γ)Πλημμύρι

Αποτελεί μια τεχνητή λίμνη,μεμονομένη,εσωτερική και
μόνιμα κατακλυσμένη απο νερό. Χαρακτηρίζεται ως ορεινός
υγρότοπος
με
πλούσια
χλωρίδα
(τραχεία
πεύκη,
κουμαριά)και
πανίδα
(διάφορα
είδη
πτηνών)και
χαρακτηρίζεται ως καταφύγειο άγριας ζωής.
Προβλέπεται η χωροθέτηση ήπιων υποδομών για την ανάπτυξη
δραστηριοτήτων όπως κωπηλασία που ήδη πραγαμτοποιείται.

Περιοχή ιδιαίτερης σημασίας σε υγρότοπους και αμμόλοφους με
υγρόφιλλη βλάστηση, η οποία χαρακτηρίζεται ως αρχαιολογική ζώνη.
Αποτελεί χώρο αναπαραγωγής της θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta,
στην ελεύθερη απο οικιστικές δραστηριότητες 4,5 km παραλία.

ΦΥΣΙΚΟ ΤΟΠΙΟ

Απέχει περίπου 23km από τον οικισμό San Marco.

Υπάρχουν ήδη τρία κέντρα ενημέρωσης για το Γκιζάνι στη
Ρόδο.

Απέχει περίπου 6,5 km απο τον οικισμό San Marco

Περίπου μία ώρα με το ποδήλατο(μέση ταχύτητα 20km/h)

Περίπου 20 λεπτά με το ποδήλατο(μέση ταχύτητα 20km/h)

(Β)Ακτογραμμή Απολακκιάς-Περιοχή Ακρωτηρίου
Φούρνοι

(Α)Φράγμα Απολλακιάς

(Δ)Πρασονήσι

Η περιοχή διακρίνεται απο ποικιλότητα περιβάλλοντος,με
πολλά σπάνια είδη χλωρίδας.
Η ακτογραμμή αποτελείται απο υψηλούς αμμόλοφους ενώ
στη θαλλάσσια ζώνη έχει παρατηρηθεί η παρουσία της
χελώνας Caretta caretta και της φώκιας Monachus
monachus.
Η παράκτια γεωλογία συνδυάζει σκληρούς ασβεστόλιθους,
φλύσχη, άργιλο και ασβεστολιθική άργιλο με
απολιθώματα.
Το μεγαλύτερο τμήμα της περιχής εντάσσεται στο δίκτυο
Natura 2000.

Είναι ένα νησί στο νοτιότερο άκρο της Ρόδου το οποίο, λόγω των
προσχώσεων άμμου ενώνεται με τη Ρόδο και δημιουργεί ένα μοναδικό
τοπίο.
Στη δυτική πλευρά της πρόσχωσης υπάρχει συνήθως αέρας ενώ ταυτόχρονα
η ανατολική πλευρά βρίσκεται σε κατάσταση νηνεμίας. Συνεπώς,
προσφέρεται τόσο για το άθλημα της ιστιοσανίδας όσο και
για
κολύμβηση.
Έχει χαρακτηριστεί καταφύγιο άγριας ζωής.

Απέχει περίπου 7km απο τον οικισμό San Marco.

Περίπου 30 λεπτά με το ποδήλατο(μέση ταχύτητα 20km/h)

(κ)Ελεύθερα Ελάφια, Μεσαναγρός

"Τα κέντρα αυτά λειτουργούν ως σημεία ευαισθητοποίησης
και ενημέρωσης του κοινού συμβάλλοντας τόσο στην ανάπτυξη
του οικοτουρισμού όσο και στη ευαισθητοποίηση του κοινού
αναφορικά με την ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος και
του μοναδικού αυτού ψαριού"
Απέχει περίπου 18 km απο τον οικισμό San Marco
Περίπου μία ώρα με το ποδήλατο(μέση ταχύτητα 20km/h)

(Ζ)Άγιος Ιωάννης
Η περιοχή Άγίος Ιωάννης, μεταξύ των οικισμών Προφύλια,
Ίστριος,
Απολλακιάς,
Αρνίθας
και
Βατίου
έχει
χαρακτηρισθεί επίσης ώς καταφύγείο άγρίας ζωής.(εμβαδόν
11,870 στρέμματα)
Απέχει περίπου 26 km απο τον οικισμό San Marco

Απέχει περίπου 10 km απο τον οικισμό San Marco

Περίπου 20 λεπτά με το ποδήλατο(μέση ταχύτητα 20km/h)
(Β)Περιοχή Φούρνοι

Περίπου μία ώρα και 30 λεπτά με το ποδήλατο(μέση ταχύτητα
20km/h)

(Α)Φράγμα Απολλακιάς

Στοιχεία πολιτιστικής κληρονομιάς στους οικισμούς
της Νότιας Ρόδου

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΠΙΟ

Αρχαιολογικές ζώνες
(δ)Κάστρο Ασκληπειού ( α)Κάστρο Μονόλιθου

(1)Περιοχή "Μεγάλη Γη":ίχνη αρχαίου οικισμού, λείψανα
αρχαίου τοίχου, αρχαίο νεκροταφείο, συστάδα μυκηναϊκών
τάφων, εργαστήριο κεραμικής
(2)Περιοχή "Σταφύλια":αρχαία οικοδομικά λείψανα, τάφοι,
μεσαϊωνικό κάστρο
(3)Περιοχή
"Κιοταρίου":αρχαίο
οχυρό,
αρχαίες
τοιχοδομίες,
λείψανα
παλαιοχριστιανικής
περιόδου,
νεκροταφεία
(4)Περιοχή "Βρούλιας": Απέχει λιγότερο απο 30 λεπτά με το
ποδήλατο
(5)Περιοχή Φούρνοι (υπο θεσμοθέτηση)
(6)Εκτεταμένη
περιοχή
μεταξύ
Ασκληπειού-ΒατίουΠροφύλιας (υπο θεσμοθέτηση)

(θ)Απολλακιά: Μυκηναϊκοί τάφοι και σημαντικά αρχαιολογικά
ευρήματα, Φρούριο Απολλακιάς (σώζονται μόνο τα θεμέλια),
ερείπια
εκκλησίας
Αγίας
Αναστασίας
στη
θέση
Ζωναρά(βρέθηκαν πρόσφατα σε ανασκαφή)
Απέχει περίπου περίπου 45 λεπτά με το ποδήλατο

(α)Μονόλιθος:Κάστρο Μονόλιθου (είναι ένα απο τα τέσσερα ισχυρότερα
φρούρια του νησιού σε ύψος 237μ.), το οποίο χτίστηκε πάνω στα
ερείπια Βυζαντινού κάστρου.
Απέχει περίπου 1 ώρα και 45 λεπτά με το ποδήλατο.
( β )Ίστριος: Εκκλησάκι Αγίου Μερκούριου
Απέχει περίπου 1 ώρα και 20 λεπτά με το ποδήλατο.

(β)Ίστριος

( γ )Προφίλια: Άγιος Γεώργιος στην Προφίλια (Δέιγμα τέχνης επί
Τουρκοκρατία)Περιβάλλεται απο δάσος
Απέχει περίπου 1 ώρα και 30 λεπτά με το ποδήλατο.
( δ )Ασκληπειό:Βυζαντινή εκκλησία "Κοίμηση της Θεοτόκου", του 11ου
αιώνα με προσθήκες στα Ιπποτικά χρόνια (13ος αιώνας)
Φρούριο Ασκληπειού (ιπποτικό φρούριο, 13ος αιώνας) και αρχαία
ερείπια.
Παλαιό ελαιοτριβείο (λειτουργεί σήμερα ως λαογραφικό μουσείο)
Απέχει περίπου 1 ώρα και 15 λεπτά με το ποδήλατο.
( α)Κάστρο Μονόλιθου

(4)Περιοχή Βρούλιας

( ι)Λαχανιά:Στη παραλία της Σαλαμίνας υπήρχε η πόλη Ιξία
όπου βρέθηκαν ευρήματα που μαρτυρούν την ύπαρξη σημαντικού
πολιτισμού στα Γεωμετρικά, Αρχαικά και κυρίως στα Κλασσικά
χρόνια.
Φρούριο Λαχανιάς(ιπποτικό)- σώζονται μόνο τα θεμέλια.
Απέχει περίπου 25 λεπτά με το ποδήλατο
(κ )Μεσαναγρός:Βυζαντινή εκκλησία “Κοίμηση της Θεοτόκου”,
του 13ου αιώνα, χτισμένη στο μεσαίο κλίτος μεγάλης
τρίκλιτης παλαιοχριστιανικής βασιλικής του 6ου αιώνα.
Παραδοσιακά
σπίτια,
δείγματα
λαϊκής
αρχιτεκτονικής "πυλιερικά" και "καμαρικά".

αγροτικής

(δ)Ασκληπειό

( λ)Κατταβιά:Φρούριο Κατταβιάς(ιπποτικό)-σώζονται μόνο τα
θεμέλια.

(ε)Γεννάδι:Ιταλικό κτίσμα ελαιοτριβείου και κτήριο της Αστυνομίας
Πύργός στο Γεννάδι (ιπποτικός)-σώζονται μόνο τα θεμέλια

Απέχει περίπου 7 λεπτά με το ποδήλατο

( ζ )Βάτι:Χτισμένο σε πεδιάδα με αιωνόβιους ελαιώνες.
Αρχαιολογικά ευρήματα και τάφοι της γεωματρικής και της Αρχαϊκής

(μ)Πρασονήσι:Πύργος στο Πρασονήσι(ιπποτικό)-σώζονται μόνο
τα θεμέλια

(η)Αρνίθα: Μυκηναϊκοί τάφοι και σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα.
Πύργός "ερημόκαστρο" ανάμεσα στα χωρία Βάτι και Αρνίθα,
Αγία Είρήνη(περίτεχνή διακόσμηση μαρμάρων)

Οι οικισμοί που έχουν χαρακτηρισθεί παραδοσιακοί είναι :
Αρνίθα, Ασκληπειός, Κατταβιά, Λαχανιά, Μεσαναγρός και
Προφίλια
(η)Αγία Ειρήνη, Αρνίθα

Διπλωματική Εργασία

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΤΙΑ ΡΟΔΟ

ΦΥΣΙΚΟ ΤΟΠΙΟ

Γεωργική Σχολή και δραστηριότητες ψυχαγωγίας στο San Marco

Παυλή Βασιλική Τζουγανάκη Σοφία

Πολυτεχνείο Κρήτης

ΟΣ
ΠΡ

ΠΡΑΣΟΝΗΣΙ (Α)

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Επιβλέπων: Σκουτέλης Νικόλαος

Εργαστήριο εκμάθησης της παράκτιας γεωμορφολογίας

ΙΑ
ΑΒ
ΤΤ
ΚΑ

Θέση: Σε ύψωμα, λίγο ψηλότερα από το επίπεδο της παραλίας. Είναι το σημείο που ο
επισκέπτης αντικρίζει για πρώτη φορά το πρασονήσι. Υπάρχει ένα πλάτωμα στο οποίο
σταματά αρκετός κόσμος για να θαυμάσει το τοπίο και στην συνέχεια κατευθύνεται
προς τα εκεί.

ΜΑΧΑΙΡΙΑ

ΖΩΝΗ

Το πρασονήσι είναι ένα νησί στο νοτιότερο άκρο της Ρόδου το οποίο, λόγω των
προσχώσεων άμμου ενώνεται με τη Ρόδο και δημιουργεί ένα μοναδικό τοπίο.
Στη δυτική πλευρά της πρόσχωσης υπάρχει συνήθως αέρας ενώ ταυτόχρονα η
ανατολική πλευρά βρίσκεται σε κατάσταση νηνεμίας. Συνεπώς, προσφέρεται τόσο
για το άθλημα της ιστιοσανίδας όσο και για κολύμβηση. Έχει χαρακτηρισθεί
καταφύγιο άγριας ζωής.

ΑΠΟΛ

ΥΤΗΣ

ΠΡΟΣ

ΤΑΣΙ

ΖΩΝΗ

ΠΡΟΣ

ΑΣ

ΤΑΣΙ

ΑΣ «
ΛΑΙ

ΜΟΥ»

ΝΑ
ΙΜΩ

ΠΛΑΚΑ
ΣΤΕΝΗ

Απέχει περίπου 10 km απο τον οικισμό San Marco
Περίπου 30 λεπτά με το ποδήλατο(μέση ταχύτητα 20km/h)
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ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ

ΑΚ

ΑΜΜΟΘΙΝΕΣ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ

Κλίμακα 1/10.000

ΥΔΑΤΙΝΟ ΡΕΥΜΑ

ΕΡΙΝΤΟΣ (Β)
Ο

ΝΑΓΡ

ΜΕΣΑ
ΠΡΟΣ

Εργαστήριο εκμάθησης της γεωμορφολογίας του εδάφους

ΠΑΤΕΛΕΣ

Ένα απο τα ελάχιστα οροπέδια που μπορεί να αντικρίσει κανείς στο μικρό
νησί της Ρόδου. Η ιδιαιτερότητα του έγκειται στο γεγονός της πλήρους
απομόνωσής του.
Στην περιοχή συναντήσαμε και σπάνια πουλιά τα οποία δύσκολα κανείς
μπορεί να εντοπίσει πλέον στο νησί.

Απέχει περίπου 7 km απο τον οικισμό San Marco
Περίπου 25 λεπτά με το ποδήλατο(μέση ταχύτητα 20km/h)
ΔΑΣΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ
ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ
ΕΡΙΝΤΟΣ

ΘΑΜΝΩΔΗΣ ΕΚΤΑΣΗ
ΕΚΚΛΗΣΙΑ
ΙΑ

ΤΑΒ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΑΤ
Σ
Ο
ΠΡ

ΚΥΡΙΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ

Κλίμακα 1/10.000

ΥΔΑΤΙΝΟ ΡΕΥΜΑ

Η
ΠΡ
ΟΣ
Ο

ΓΡ

ΝΑ

ΣΑ

ΜΕ

Σημείο Φυσικού Κάλους

Εργαστήριο εκμάθησης της χλωρίδας και της πανίδας της περιοχής

ΣΚΑΛΑ (Γ)

Περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους σε μικρή απόσταση από τον οδικό
άξονα Λαχανιά- Κατταβιά. Ο δρόμος βρίσκεται σε ύψωμα σε σχέση με την
τοποθεσία ή οποία είναι ‘κρυμμένη’ μέσα σε χαράδρα
και γεμάτη με
κωνοφόρα δέντρα

Αιολικό Πάρκο
Πυροφυλάκιο

ΚΑΤΑΡΑΚΤΗΣ ΚΑΙ
ΠΟΤΑΜΙ Αγ. ΘΩΜΑ

Υπερτοπικός Πόλος Έλξης

Απέχει περίπου 12 km απο τον οικισμό San Marco
Περίπου 35 λεπτά με το ποδήλατο(μέση ταχύτητα 20km/h)

ΔΑΣΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ
Αγ. ΘΩΜΑ

Όριο Οικισμού

ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ

Αμπιτάτο Οικισμού

ΘΑΜΝΩΔΗΣ ΕΚΤΑΣΗ

Καταφύγιο Άγριας Ζωής

ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Περιοχή Natura

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Αμμοθίνες

ΚΥΡΙΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ
ΠΡΟΣ ΛΑΧΑΝΙΑ

Οδικό Δίκτυο

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝ ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ
ΥΔΑΤΙΝΟ ΡΕΥΜΑ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1/30000

Πλημμύρι (Δ)

Τα Δυτικά Παράλια (Ε)

Πεδιάδα Κατταβιάς (Ζ)

Αιολικά Πάρκα (Η)

Ακτογραμμή Απολακκιάς-Περιοχή Ακρωτηρίου
Φούρνοι
Περιοχή ιδιαίτερης σημασίας σε υγρότοπους και αμμόλοφους με υγρόφιλλη
βλάστηση, η οποία χαρακτηρίζεται ως αρχαιολογική ζώνη.
Αναπαραγωγή της θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta, στην ελεύθερη απο
οικιστικές δραστηριότητες 4,5χιλ. παραλία.
Απέχει περίπου 6,5 km απο τον οικισμό San Marco
Περίπου 20 λεπτά με το ποδήλατο(μέση ταχύτητα 20km/h)

Η περιοχή διακρίνεται απο ποικιλότητα περιβάλλοντος,με πολλά σπάνια είδη χλωρίδας.
Η ακτογραμμή αποτελείται απο υψηλούς αμμόλοφους ενώ στη θαλλάσσια ζώνη έχει παρατηρηθεί η παρουσία της χελώνας Caretta caretta και
της φώκιας Monachus monachus.
Η παράκτια γεωλογία συνδυάζει σκληρούς ασβεστόλιθους, φλύσχη, άργιλο και ασβεστολιθική άργιλο με απολιθώματα.
Το μεγαλύτερο τμήμα της περιχής εντάσσεται στο δίκτυο Natura 2000.
Απέχει περίπου 7km απο τον οικισμό San Marco.
Περίπου 20 λεπτά με το ποδήλατο(μέση ταχύτητα 20km/h)

Η πεδιάδα της Κατταβιάς αποτελεί την μεγαλύτερη πεδιάδα του νησιού, είναι ένα
μοναδικό φυσικό τοπίο, καθώς το μεγαλύτερο μέρος του νησιού αποτελείται απο
ορεινούς όγκους. Η ιδιαιτερότητά της επισημαίνεται επιπλέον απο την μεγάλης
έκτασης αδόμητη περιοχή, ενός πυκνοκατοικιμένου τόπου.

Η περιοχή του Πρασονησίου και του Μεσαναγρού χαρακτηρίζεται από ισχυρούς
ανέμους και γι αυτό αποτελεί έναν ιδανικό χώρο για την δημιουργία αιολικών
πάρκων στο νησί

Διπλωματική Εργασία

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΤΙΑ ΡΟΔΟ

Γεωργική Σχολή και δραστηριότητες ψυχαγωγίας στο San Marco

Παυλή Βασιλική Τζουγανάκη Σοφία

Πολυτεχνείο Κρήτης
ΑΓΡΟ
ΜΕΣΑΝ
ΠΡΟΣ

ΚΑΤΤΑΒΙΑ (Α)

Πληθυσμιακά στοιχεία:
Οικισμός μεσαίος και στάσιμος (590 κάτοικοι το 2001)
Η πληθυσμιακή εξέλιξη της τελευταίας εικοσαετίας
δείχνει στασιμότητα και μικρή μείωση του πληθυσμού,
που στην πραγματικότητα είναι πιο σημαντική, αν
ληφθούν υπόψη οι πληθυσμιακές μετακινήσεις προς τον
οικισμό κατά την περίοδο της απογραφής.
Δόμηση:Οικισμός συνεκτικός
Διαθέτει εκτεταμένο συνεκτικό τμήμα (abitato) 104
περίπου στρεμμάτων, το οποίο αποδεικνύει τον ρόλο
που διαδραμάτιζε παλαιότερα στο κέντρο μιας
εκτεταμένης αγροτικής περιοχής. Οι αροτριαίες
καλλιέργειες είναι 89% των καλλιεργήσιμων εκτάσεων
σε όλο το Δήμο, από το οποίο το 34% βρίσκεται στην
περιοχή της Κατταβιάς. Αποτέλεσε βασικό αγροτικό
κέντρο κατά την Ιταλική περίοδο.
Χαρακτηρισμός: Οικισμός παραδοσιακός
Ο οικισμός παρουσιάζει 2 όψεις:
πολλά
εγκαταλειμμένα-ερειπωμένα
κτίσματα
δείχνουν την τάση μετανάστευσης των κατοίκων και την
συρρίκνωση του αγροτικού χαρακτήρα του οικισμού
- τα πολλά εμπορικά καταστήματα αλλά και καταστήματα
ενοικίασης αυτοκινήτων και δωματίων, δείχνουν ότι ο
οικισμός στρέφεται προς τριτογενείς λειτουργίες και
επωφελείται κυρίως από την τουριστική έλξη του
Πρασονησίου. Είναι ένας οικισμός με ακόμη έντονη
αγροτική οικονομία. Το 22% της περιοχής της Κατταβιάς
είναι καλλιεργήσιμες εκτάσεις, 75% Βοσκοτόπια και
μόνο 2% Δάση.

ΠΡ

ΟΣ

ΑΠ

ΟΛ

ΑΚ

ΚΙ

Α
ΠΛΑΤΕΙΑ

Απέχει περίπου 2.5 km από τον οικισμό San Marco
Περίπου 7 λεπτά με το ποδήλατο (μέση ταχύτητα 20km/h)

ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΡΟΣ
ΠΡΑΣΟΝΗΣΙ

Κλίμακα 1/2.500
ΕΜΠΟΡΙΟ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΧΩΡΟΙ

ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

ΚΥΡΙΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ

Εργαστήριο: Ο τρόπος επιβίωσης: Η αγροτική ζωή

ΙΑΤΡΕΙΟ

Τοποθεσία: Στον κόμβο του παραλιακού οδικού άξονα.
Οδηγεί στον πυρήνα του οικισμού είτε συνεχίζει την
πορεία του στα δυτικά. Σε μικρή απόσταση από το
σημείο βρίσκεται τόσο ο δρόμος που οδηγεί στο
Μεσαναγρό όσο και ο δρόμος που οδηγεί στο Πρασονήσι.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝ ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ

ΛΑΧΑΝΙΑ (Β)
Πληθυσμιακά στοιχεία:
Οικισμός μεσαίος και δυναμικός

Δόμηση:
Οικισμός συνεκτικός

ΠΡΟΣ ΜΕΣΑΝΑΓΡΟ
ΚΑΤΤΑΒΙΑ

Χαρακτηρισμός: Οικισμός παραδοσιακός
ΣΧΟΛΕΙΟ

Α

Σ
Ο
ΠΡΟ ΚΗ ΟΔ
ΛΙΑ
Α
Ρ
Α

Π

ΠΛΑΤΕΙΑ

Οι πρόσφατες τάσεις, δείχνουν ότι ο οικισμός αποκτά
όλο και περισσότερο τουριστικό χαρακτήρα, γεγονός
που αποδεικνύεται απο τον σχετικά μεγάλο αριθμό
κατασκευών με τουριστικό χαρακτήρα, καθώς και απο το
γεγονός οτι αυξάνεται η ζήτηση εγκατάστασης (μόνιμης
ή εποχιακής) αλλοδαπών.

Απέχει περίπου 8 km από τον οικισμό San Marco
Περίπου 25 λεπτά με το ποδήλατο (μέση ταχύτητα 20km/h)

Β
Εργαστήριο: Η αρχιτεκτονική των οικισμών
Τοποθεσία Α : Πάνω στο κεντρικό άξονα καταλήγει στην
περιφερειακή οδό στα νοτιοανατολικά και προς το
Μεσαναγρό στα βορειοδυτικά.
ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Τοποθεσία Β: Βρίσκεται στον δεύτερο ασφαλτοδρομένο
άξονα που οδηγεί στη πλατεία του οικισμού. Η τοποθεσία
βρίσκεται σε πολύ μικρή απόσταση από τον πυρήνα του

Κλίμακα 1/2.500
Αρχαιολογικός Χώρος
Εκκλησία
ΕΜΠΟΡΙΟ

Υπερτοπικός Πόλος Έλξης

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΧΩΡΟΙ

ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

ΚΥΡΙΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝ ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ

Όριο Οικισμού
Αμπιτάτο Οικισμού
Οδικό Δίκτυο

Πληθυσμιακά στοιχεία:
Οικισμός μεσαίος και στάσιμος

ΜΕΣΑΝΑΓΡΟΣ (Γ)

Παρότι
η
πληθυσμιακή
εξέλιξη
της
τελευταίας
εικοσαετίας δείχνει μικρή αλλά σταθερή αύξηση του
πληθυσμού, η επιτόπια καταγραφή δίνει την εντύπωση
ότι
αυτό
οφείλεται
κυρίως
στις
πληθυσμιακές
μετακινήσεις κατά την περίοδο της απογραφής. Η
διευθέτηση της εισόδου του οικισμού από την Λαχανιά
επηρεάζει
αρνητικά
τον
επισκέπτη,
σαν
χώρος
εγκαταλελειμμένων
εργαλείων,
μηχανημάτων
και
σκουπιδιών.

ΚΛΙΜΑΚΑ 1/30.000

Δόμηση: Οικισμός συνεκτικός
Χαρακτηρισμός:Οικισμός παραδοσιακός

ΙΑ
ΠΡΟΣ ΛΑΧΑΝ

Απέχει περίπου 15 km από τον οικισμό San Marco
Περίπου 45 λεπτά με το ποδήλατο (μέση ταχύτητα 20km/h)

ΠΡΟΣ Α
ΑΒΙ
ΚΑΤΤ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ
ΧΩΡΟΣ
Ιερά Μονή Σκιάδη

Παναγιά Πλημμυριανή

Εργαστήριο: Ο πολιτισμός των κατοίκων

Άγιος Θωμάς

ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Κλίμακα 1/2.500

Ιερά Μονή Οσίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου

Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος

Κάτοψη αρχαιολογικού χώρου Βρούλιας

ΕΜΠΟΡΙΟ

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΧΩΡΟΙ

ΚΥΡΙΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ

Ενδιαφέροντα πολιτιστικά στοιχεία :
Παραδοσιακά
σπίτια,
δείγματα
λαϊκής
αγροτικής
αρχιτεκτονικής «πυλιερικά» και «καμαρικά».

ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝ ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ

Αποτελεί ιδανικό σημείο για το θεματικό περιεχόμενο
του εργαστηριου διότι εκτός από τον αρχαιολογικό χώρο
του οικισμού, υπάρχει σε μικρή απόσταση από αυτόν ο
αρχαιολογικός χώρος της Μονής Σκιάδη αλλά και άλλοι
δύο αρχαιολογικοί χώροι στις κορυφές των βουνών που
περικλείουν τον οικισμό. Γύρω από τον οικισμό και σε
μικρές αποστάσεις υπάρχουν 16 μοναστήρια και
εκκλησίες. Όλα τα παραπάνω οδηγούν στο συμπέρασμα πως
ο χώρος αποτελούσε από τα αρχαία χρόνια ένα τόπο ιερό.

Τοποθεσία: Απέναντι από τον αρχαιολογικό χώρο και την
πλατεία
του
οικισμού.
Η
Τοποθεσία
βρίσκεται
ταυτόχρονα και σε μικρή απόσταση από τον κεντρικό
οδικό άξονα που έρχεται από την Λαχανία και
κατευθύνεται στην Κατταβιά.
Στο εσωτερικό της εκκλησίας που βρίσκεται απέναντι
υπάρχουν τοιχογραφίες, μαρμάρινοι κίονες με τα
κιονόκρανά τους που χρονολογούνται στον 5ο-6ο αιώνα
μαζί με τη μαρμάρινη κολυμβήθρα. Τα ψηφιδωτά στο νότιο
κλίτος εξωτερικά, καθώς και τα θεμέλια παλαιότερων
κτισμάτων συμπληρώνουν το σύνολο του αρχαιολογικού
χώρου

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΠΙΟ
Επιβλέπων: Σκουτέλης Νικόλαος

Διπλωματική Εργασία

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΤΙΑ ΡΟΔΟ

Γεωργική Σχολή και δραστηριότητες ψυχαγωγίας στο San Marco

Παυλή Βασιλική Τζουγανάκη Σοφία

Πολυτεχνείο Κρήτης
Οι Ιταλικοί Αγροτικοί Οικισμοί
Κατά την διάρκεια της Ιταλικής κατάκτησης
της Ρόδου, οι Ιταλοί δημιούργησαν οικισμούς με
σκοπό την ανάπτυξη της αγροτικής παραγωγής και
απώτερο στόχο την εποίκηση τους από Ιταλούς
εποίκους. Πρόκειται για πολεοδομικά σύνολα με
κεντρικό
πυρήνα
και
κατοικίες
που
κατασκευάστηκαν την δεκαετία του 1930.
Οι Ιταλικοί αγροτικοί οικισμοί είναι ο
Peveragno, San Benedetto, Campochiaro και San
Marco.
Οι αρχιτεκτονικές αρχές που τους
χαρακτηρίζουν, αντιπροσωπεύουν την φασιστική
ιδεολογία που επιβλήθηκε την εποχή αυτή.
Το κυρίαρχο πολεοδομικό μοντέλο προβλέπει ένα
πυρήνα, το μόνο σημείο κοινωνικής συγκέντρωσης
και το διαχωρισμό της υπόλοιπης έκτασης σε
ζώνες κατοικίας. Ο πυρήνας παίρνει εξαρχής την
μορφή πλατείας, που φιλοξενεί με μνημειακό
τρόπο
το
σημαντικότερα
δημόσια
κτίρια
(εκκλησία, αστυνομικό σταθμό, αγορά, σχολείο,
νοσοκομείο).

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ/SAN MARCO

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Επιβλέπων: Σκουτέλης Νικόλαος

Ιστορικά στοιχεία
Η συστηματική προσπάθεια εποικισμού στην
πεδιάδα της Κατταβιάς αρχίζει το 1925. Συστάθηκε
γεωργική εταιρία υπό την επωνυμία Anzienda Agricola
San Marco η οποία αναπτύχθηκε πάνω στα γόνιμα
χωράφια των χωρικών της Κατταβιάς και της Λαχανιάς.
Μεταφέρθηκαν περίπου 100 Ιταλοί γεωργοί με τις
οικογένειες τους που επιδόθηκαν στην καλλιέργεια των
απαλλοτριωθέντων αγρών.
Δύο χρόνια αργότερα η εταιρία καταστράφηκε.
Από το 1932 αναδιοργανώθηκε ο χώρος με απαλλοτρίωση
και άλλων κτημάτων που άνηκαν σε Τουρκοκρητικούς. Με
το κυβερνητικό διάταγμα του Mario Lago ιδρύθηκε το
χωριό San Marco όπου εκτός από τις τυπικές αγροτικές
κατοικίες χτίσθηκαν η εκκλησία και το σχολείο.
Συνολικά το αγρόκτημα San Marco είχε έκταση
2500 στρεμμάτων, που καλλιεργούνταν με σιτηρά και 75
στρέμματα με αμπέλια.

Ο πύργος του Ρολογιού
Αποτελεί το μόνο στοιχείο που
αναπτύσσεται κάθετα στο κτηριακό σύνολο
καθώς οι υπόλοιποι χώροι είναι ισόγειοι
και
αναπτύσσονται
στην
οριζόντια
διάσταση.
Αυτό το χαρακτηριστικό της σύνθεσης, σε
συνδυασμό με το γεγονός ότι ο οικισμός
βρίσκεται σε μία πεδιάδα συντελεί στο να
γίνει ο πύργος έντονο και επιβλητικό
σημείο αναφοράς τόσο του οικισμού του San
Marco αλλά πολύ περισσότερο της ευρύτερης
περιοχής.

Υλικά
Το κτήριο έχει κατασκευαστεί με
οπλισμένο σκυρόδεμα στις κολώνες
και τις πλάκες των ορόφων. Υπάρχει
επιπλέον τοιχοποιία από πέτρα αλλά
και εσωτερικά χωρίσματα από τούβλο.
Το τούβλο χρησιμοποιείται και ως
επένδυση σε επιφάνειες των όψεων.

Καταφύγιο Άγριας Ζωής
Περιοχή Natura
Αμμοθίνες
Σημείο Φυσικού Κάλους
Αιολικό Πάρκο

Κατοικίες του Οικισμού

Πυροφυλάκιο
Αρχαιολογικός Χώρος

Μεταφέρονται από την Ιταλία δώδεκα
οικογένειες όπου εγκαθίστανται σε
ισάριθμα σπίτια και καλλιεργούν
2.500 στρέμματα από τα οποία τα 75
είναι αμπέλια. Οι Ιταλοί έποικοι
λόγω του πολέμου θα εγκαταλείψουν
την περιοχή και η Διοίκηση τους
αντικαθιστά με γεωργούς από την
Κατταβιά.

Εκκλησία
Πυρήνας
Υπερτοπικός Πόλος Έλξης
Όριο Οικισμού
Εργαστήριο
Αμπιτάτο Οικισμού
Παρατηρητήριο

ΚΛΙΜΑΚΑ 1/30.000

Αναφορές για εργαστήρια & παρατηρητήρια

Οδικό Δίκτυο

Πρόταση επέμβασης στη Νότια Ρόδου
- Το Δίκτυο πολιτιστικών μονοπατιών
Λειτουργικό πρoγραμμα και τοποθεσία των υποδομών

A. Χώροι εξυπηρέτησης επισκεπτών
Χώροι διοίκησης
Χώροι διαμονής και σίτισης
Υπαίθριοι χώροι αγροτικών δραστηριοτήτων

Β.Εργαστήρια Ενημέρωσης και επαφής με
το ανθρωπογενές περιβάλλον της περιοχής
(α)Ο τρόπος επιβίωσης : Η αγροτική ζωή
(β)Η αρχιτεκτονική των οικισμών
(γ)Ο πολιτισμός των κατοίκων

Γ. Εργαστήρια ενημέρωσης και επαφής με
το φυσικό περιβάλλον της περιοχής
(δ)Η χλωρίδα και πανίδα της περιοχής
(ε)Η γεωμορφολογία του εδάφους
(ζ)Η παράκτια γεωμορφολογία

Η πεδιάδα της Κατταβιάς
Αγροτικός οικισμός
San Marco

Οι τρεις αγροτικοί οικισμοί
Οικισμός Κατταβιάς
Οικισμός Λαχανιάς
Οικισμός Μεσαναγρού

Εξέχουσες περιοχές φυσικου κάλλους
Η “Σκάλα”
Ο “ Έριντος”
Το “Πρασονήσι”

Σχέση υπάρχτοντος με νέα κτίσματα

Υλικά

'

B
E

E'

+1.00

'

B'

'

B

E

E'

+1.00

'

B'

+55.80

+53.60
+52.65
+51.65

+49.20

+47.20
+46.50
+45.50
+44.60

-

+55.80

+53.60
+50.20

100
+49.20

+47.20

+45.50

-

+55.80

+55.80

+53.70
+52.65
+51.65

+49.30

+47.20

+45.50

20

5

+1.00

50

20

XI

XII I

V

II XI X
VI

III IV
II
VI VI

I

+55.80

+55.80

+53.60
+52.65
+51.65

+51.65

+49.20

+49.30

+47.45

+45.50

+45.50

A - A'

+55.70

+55.80

+53.70

+53.60

+51.65

+51.65

+50.30
+49.30

+48.30

+46.50

+46.50

E - E'

5

mm

mm

4cm

4cm

cmx4cm

cmx4cm

IPE 20cm

IPE 20cm
-

-

IPE

IPE

cm

cm

20cm

20cm

20cm

cm

cm

20mm

20mm
-

-

10mm

20cm

10mm

cm

mm

20mm

cm
14

-

10mm

cm

cm
14

cm

10mm

Διπλωματική Εργασία

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΤΙΑ ΡΟΔΟ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΦΩΤΟΣ

Γεωργική Σχολή και δραστηριότητες ψυχαγωγίας στο San Marco

Παυλή Βασιλική Τζουγανάκη Σοφία

Πολυτεχνείο Κρήτης

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Επιβλέπων: Σκουτέλης Νικόλαος

Στάδιο Β: Συνθήκες φυσικού φωτισμού “νέας στέγης”, η οποία αποκολλάται από το κτίριο

Στάδιο Α: Ανάλυση συνθηκών φυσικού φωτισμού υπάρχοντος κτιρίου

, 17:00
21 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΙΚΟΣ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΤ
ΧΩΡΟΣ
ΜΙΚΡΗ
ΑΓΟΡΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

ΕΚΚΛΗΣΙΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
, 12:00
21 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ ΦΥΣΙΚΟ
ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ

0

, 12:0
21 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΦΩΣ

, 12:00
21 ΙΟΥΝΙΟΥ

, 17:00
21 ΙΟΥΝΙΟΥ

, 17:00
21 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΑΝΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ
ΦΩΤΟΣ

ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΘΑΜΒΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΑΜΕΣΗ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ
ΠΟΥ ΕΙΣΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ
ΔΥΤΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ
ΑΙΘΡΙΑ

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΧΩΡΟΣ
ΜΕΛΕΤΗΣ

ΙΤΑΛΙΚΟ
ΑΡΧΕΙΟ

ΓΡΑΦΕΙΑ

ΕΠΙΠΕΔΑ

ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ

ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ
ΦΩΤΟΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ, ΣΤΟΥΣ
ΧΩΡΟΥΣ ΠΟΥ ΦΩΤΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΤΟ ΝΟΤΟ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΘΑΜΒΩΣΗΣ
ΑΠΟ
ΤΗΝ
ΑΜΕΣΗ
ΗΛΙΑΚΗ
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΣΤΑ ΑΙΘΡΙΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΟΔΟΧΗ

Σ

ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ
ΧΩΡΟΣ

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ
ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ
ΘΑΜΒΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΔΥΤΙΚΑ
ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ

ΧΩΡΟΣ
ΕΩΝ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ

Β

Β

Σ ΧΩΡΟΣ

ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ

, 12:00
21 ΙΟΥΝΙΟΥ
Μορφή Στέγης που μελετάται

Στάδιο Γ: Προσθήκη ανοιγμάτων οροφής και κατακόρυφων στοιχείων για προστασία από την Δύση

Στάδιο Δ: Συνθήκες φυσικού φωτισμού νέας μορφής στέγης (καμπύλες και επίπεδα τμήματα)
ΙΚΟΣ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΤ
ΧΩΡΟΣ

ΙΚΟΣ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΤ
ΧΩΡΟΣ

ΜΙΚΡΗ
ΑΓΟΡΑ

ΜΙΚΡΗ
ΑΓΟΡΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΧΩΡΟΣ
ΜΕΛΕΤΗΣ

ΙΤΑΛΙΚΟ
ΑΡΧΕΙΟ

ΓΡΑΦΕΙΑ

ΥΠΟΔΟΧΗ

ΧΩΡΟΣ
ΜΕΛΕΤΗΣ

ΙΤΑΛΙΚΟ
ΑΡΧΕΙΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΘΕΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
(ΔΕΝΤΡΑ, ΠΑΝΕΛ, ΠΕΡΣΙΔΕΣ)
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ
ΔΥΤΙΚΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΑΜΕΣΗ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Σ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΕΠΙΠΕΔΩΝ
ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΣΗΜΕΙΑΚΑ
ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΟΡΟΦΗΣ

ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ

ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ
ΧΩΡΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

ΓΡΑΦΕΙΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Β

Η
ΣΤΕΓΗ
ΠΡΕΠΕΙ
ΝΑ
ΚΑΜΠΥΛΩΝΕΙ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ
ΣΤΗΝ ΔΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ
ΤΗΣ
ΑΜΕΣΗΣ
ΗΛΙΑΚΗΣ
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ

ΣΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ
ΣΤΕΓΗΣ
ΕΧΟΥΜΕ
ΧΑΜΗΛΑ
ΕΠΙΠΕΔΑ ΦΩΤΕΙΝΟΤΤΗΑΣ, ΕΝΩ
ΣΤΑ ΚΑΜΠΥΛΑ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ
ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ

ΥΠΟΔΟΧΗ

Σ

ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ
ΧΩΡΟΣ

ΧΩΡΟΣ
ΕΩΝ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ

ΕΞΕΤΑΣΑΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΟΥ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ
ΜΕ
ΤΗΝ
ΚΑΜΠΥΛΩΤΗ
ΣΤΕΓΗ,
ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ
ΤΑ
ΘΕΤΙΚΑ
ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ
ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ

ΧΩΡΟΣ
ΕΩΝ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ

Β

Σ ΧΩΡΟΣ

Σ ΧΩΡΟΣ

ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ

ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ

Μορφή Στέγης που μελετάται

Μορφή Στέγης που μελετάται

ΤΕΛΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΣΤΕΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
Στάδιο Ε: Τελική Μορφή Στέγης

Συνθήκες φυσικού φωτός Αναγνωστηρίου Βιβλιοθήκης
ΙΚΟΣ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΤ
ΧΩΡΟΣ
Στάδιο Α

Στάδιο Β

Στάδιο Γ

Στάδιο Δ

Στάδιο Ε

ΜΙΚΡΗ
ΑΓΟΡΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΧΩΡΟΣ
ΜΕΛΕΤΗΣ

ΙΤΑΛΙΚΟ
ΑΡΧΕΙΟ

ΓΡΑΦΕΙΑ

ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΟΔΟΧΗ

Σ

ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ
ΧΩΡΟΣ
ΧΩΡΟΣ
ΕΩΝ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ

Average Value: 266.53 lux

Average Value: 1999.36 lux

Average Value: 2107.02 lux

Average Value: 1190.08 lux

Average Value: 1688.63 lux

Β
Σ

ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ
ΧΩΡΟΣ

Τελική Μορφή Στέγης

Το αναγνωστήριο είναι ένας απαιτητικός
χώρος ως προς τις συνθήκες φωτισμού του.
Για
την
δημιουργία
ευχάριστων
εσωτερικών
συνθηκών
πρέπει
να
ικανοποιούνται οι ανάγκες των χρηστών
που αφορούν στα επίπεδα φωτεινότητας
και στην αποφυγή της άμεσης ηλιακής
ακτινοβολίας.
Για την επίτευξη των βέλτιστων συνθηκών
φυσικού φωτισμού, προσομοιώσαμε αυτό
τον χώρο μέσω του λογισμικού Radiance
και παρατηρούμε τα στάδια βελτίωσης των
συνθηκών του παράλληλα με την εξέλιξη
της μορφής της στέγης.

Προσομοιώσεις μέσω Radiance
21 Ιουνίου_12:00

