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Πεπίλητη
Μηα νινθιεξσκέλε άπνςε γηα ηε δηακόξθσζε ησλ ρώξσλ πνπ ζπγθξνηνύλ ηα παξαιηαθά κέησπα
ζηνπο νηθηζκνύο ίζη θαη Παξαιία Μηιάηνπ ηεο Κνηλόηεηαο Βξαράζη ζηελ αλαηνιηθή Κξήηε, ππήξμε ηα
ηειεπηαία ρξόληα έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα δεηνύκελα ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο. Ο εληνπηζκόο ησλ
ζηνηρείσλ πνπ απαξηίδνπλ ηνλ ραξαθηήξα θαη δνκνύλ ηε δπλακηθή ησλ επηκέξνπο ρώξσλ, απνηειεί ην
αληηθείκελν απηήο ηεο έξεπλαο, ε νπνία ζθνπό έρεη, κεηά από ιεπηνκεξή αμηνιόγεζε ησλ δεδνκέλσλ,
λα απνδώζεη κέηξα αλάδεημεο θαη έληαμεο ηνπ θπζηθνύ ηνπίνπ ζηε δσή θαη ηηο πξννπηηθέο ηνπ
δνκεκέλνπ ρώξνπ. Οη δύν παξάθηηνη νηθηζκνί (ίζη θαη Παξαιία Μηιάηνπ) αλαπηύρζεθαλ ζύκθσλα κε
ηνλ πθηζηάκελν γεσινγηθό ράξηε πάλσ ζε κάξγεο θαη καξγατθνύο αζβεζηνιίζνπο ηνπ Πιεηνθαίλνπ θαη
ελ κέξεη πάλσ ζε Κξεηηδηθνύο – Αλσεσθαηληθνύο αζβεζηνιίζνπο ηεο δώλεο ηεο Σξίπνιεο, πνπ
ζρεκαηίδεη ην ηεθηνληθό θέξαο πνπ θαζόξηζε ην κνξθνηεθηνληθό αλάγιπθν ηεο πεξηνρήο. Η
ιεπηνκεξήο γεσινγηθή ραξηνγξάθεζε πνπ αθνινύζεζε ηελ ιεπηνκεξή ηνπνγξαθηθή απνηύπσζε, κε
ηαπηόρξνλε απνηύπσζε ηεθηνληθώλ δνκώλ θαη απνζεηηθώλ θάζεσλ έδσζε ηελ δπλαηόηεηα ηα
ζηνηρεία ηεο κνξθνηεθηνληθήο ηνπ ρώξνπ λα ζπκπεξηιεθζνύλ ζην λέν ζρεδηαζκό θαη ζηηο πξνηάζεηο
γηα ηελ αλάπιαζε ησλ παξαιηαθώλ κεηώπσλ ζηνπο δύν νηθηζκνύο. Σα εκθαλή πεξηζηξεθόκελα
ξημεηεκάρε πνπ επηθξαηνύλ ζηηο αζύκκεηξεο ηάθξνπο, ε δξάζε ησλ νπνίσλ επηπξόζζεηα έρεη
θαζνξίζεη ηελ ρσξηθή θαηαλνκή ησλ απνζέζεσλ βαξπηηθώλ ξνώλ θαη ζηξσκαηνπνηεκέλσλ
θξνθαινπαγώλ θαη θξνθαινιαηππνπαγώλ, πνπ δνκνύλ ηελ πιεηνλόηεηα ησλ παξαιηαθώλ κεηώπσλ
θαη πξνζνκνηάδνπλ κε απηά ηνπ ζπκπιέγκαηνο Πξίλα, κεηαθέξνληαη σο ζέκαηα ηεο λέαο
αξρηηεθηνληθήο ιύζεο, ε νπνία αλαδεηθλύεη ηα ζηνηρεία ηνπ γεσινγηθνύ ππόβαζξνπ θαη ζπκπνξεύεηαη
κε ηελ δπλακηθή ηνπ ρώξνπ, ζε λέεο ηζνξξνπίεο.

INTEGRATION OF MORPHOTECTONICAL DATA IN ARCHITECTURAL
DESIGN
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Technical University of Crete, Department of Mineral Resources Engineering, University Campus
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Abstract
Strategies to develop the localities that constitute the coastal foreheads in the settlements Sissi and
Milatou Beach in Eastern Crete, have been the focus of local society for the last years. A major focus
of present research in this area is the localisation of elements that forms the character and structures
the dynamic of individual spaces, following detailed data evaluation, aiming at the attribution of
protection, prominence and integration rules of natural landscape in the life and prospects of
structured space. The two coastal settlements were developed according to the existing geological
map on marls and marly limestones of Pliocene age and partly on limestones of Tripoli Zone of
Cretaceous-Upper Eocene age, that shape tectonic horst in the area and determined the
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morfotectonic relief. The detailed geological mapping following the detailed topographic mapping with
simultaneous collection of tectonic data and description of depositional lithofacies, allowed the
possibility to include the morfotectonical data in the new planning and in the proposals for the
reformation of coastal foreheads in the two settlements. The obvious rotational fault fragments that
predominate in the asymmetrical troughs, the action of which has additionally controlled the spatial
distribution of the local deposits which are mass flows, stratified breccias and breccio-conglomerates
that build the majority of coastal foreheads, are similar to Prina Complex. This new insight into
rotational fault fragments suggests a novel approach to the development of architectural solution,
which elevates the geological background and link with the dynamics of space in new balances
Λέξειρ Κλειδιά: ξήγκα, γεσινγηθή ραξηνγξάθεζε, παξάθηηεο πεξηνρέο, αξρηηεθηνληθόο ζρεδηαζκόο,
Αλαηνιηθή Κξήηε
Key words: fault, geological mapping, coastal environments, architectural design, Eastern Crete
1. Ειζαγυγή
Ο πεξηαζηηθόο ρώξνο ησλ δύν παξάθηησλ νηθηζκώλ πνπ εξεπλήζεθαλ αλήθνπλ δηνηθεηηθά ζηελ
Κνηλόηεηα Βξαράζη (Α. Κξήηε) θαη βξίζθνληαη ζηε βόξεηα απόιεμε δύν ιεθαλώλ ηνπ Νενγελνύο πνπ
πξνθύπηνπλ σο ζπλέρεηα ησλ ξεγκάησλ ζηελ πεξηνρή ειελάξη. Οη ιεθάλεο απηέο απνηεινύλ ηελ
αλαηνιηθή πιεπξά ηνπ θόιπνπ Μαιίσλ θαη ραξαθηεξίδνληαη από ηελ ύπαξμε κνξθνινγηθώλ εμάξζεσλ
(ηεθηνληθά θέξαηα) επί ηεο ζπλερνύο αθηήο από ηελ Υεξζόλεζν Ηξαθιείνπ έσο ηε Μίιαην. Από ηνλ
αξραηνινγηθό ρώξν Μαιίσλ ζηελ πεξηνρή ηνπ νηθηζκνύ Αγίαο Βαξβάξαο ν ιόθνο κε ηελ νλνκαζία
Αξθνβνύλη νξηνζεηεί δπηηθά ηελ πεξηνρή ίζη ελώ αλαηνιηθά ν όγθνο ηνπ αθξσηεξίνπ Πόληα θαη από
εθεί ε ζπλέρεηα κε ηελ πεξηνρή ηεο Μηιάηνπ πνπ απνηειεί ην δπηηθό όξην ηνπ νξεηλνύ Μηξακπέινπ
(Δηθόλα 1). εκείν αλαθνξάο γηα ηνπο δύν νηθηζκνύο απνηειεί θαηά ηνπο λεόηεξνπο ρξόλνπο ν
εκηνξεηλόο νηθηζκόο Βξαράζη, πνπ είλαη ν νπζηαζηηθόο γελλήηνξαο
ησλ παξάθηησλ ζήκεξα
εγθαηαζηάζεσλ. Η εκηνξεηλή πεξηνρή πνπ βξίζθεηαη ελδηάκεζα Βξαραζίνπ θαη παξαιίσλ, απνηειεί
θαηαθύγην άγξηαο Φύζεο ζύκθσλα κε ην δίθηπν Natura, κε θσδηθό K557. Η επξύηεξε πεξηνρή ίζη θαη
ε πεξηνρή ηεο Μηιάηνπ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο ηόπνη ηδηαίηεξνπ θπζηθνύ θάιινπο κε ηελ απόθαζε
Τπνπξγνύ Πξνεδξίαο (αξ. 9597/12-9-1970) ζην ΦΔΚ666/Β/23-9-1970. Η πεξηνρή ίζη ραξαθηεξίδεηαη
από ηηο έληνλεο θνιπώζεηο πνπ δεκηνπξγνύληαη ζην ηκήκα πνπ θαηαιακβάλεη ν παξαιηαθόο νηθηζκόο
(Κάησ ίζη), κε ην θπζηθό ιηκαλάθη ζην θέληξν ηνπ, ηνλ όξκν ηεο παξαιίαο Μπνύθνο ζηα δπηηθά θαη
ηνλ όξκν Υάξθσκα ζηα αλαηνιηθά. ην ελδηάκεζν ύςσκα (πνπ απνηειεί θαη ην ηεθηνληθό θέξαο) κε ηελ
νλνκαζία Κξέκαζκα, αλαηνιηθά ηεο κηθξήο παξαιίαο Μπνύθνο, έρεη αλαζθαθεί πζηεξνκηλστθόο
νηθηζκόο όπνπ ηα ηειεπηαία δύν ρξόληα εξγάδνληαη εληαηηθά αξραηνιόγνη ηεο Βειγηθήο Αξραηνινγηθήο
ρνιήο νη νπνίνη έρνπλ εληνπηζηεί θπθιώπεηα ηείρε ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ ινθίζθνπ, θηήξηα θαηνηθίαο
ζην θεληξηθό ηκήκα θαη λεθξνηαθείν ζηελ αλαηνιηθή παξεηά.
Η πεξηνρή ηεο Μηιάηνπ εθηόο από ρώξνο ηδηαίηεξνπ θπζηθνύ θάιινπο είλαη ζην κεγαιύηεξν ηκήκα
αξραηνινγηθόο ρώξνο όπνπ έρεη αλαζθαθεί θαη πζηεξνκηλστθόο νηθηζκόο κε λεθξνηαθείν. ηελ ίδηα
πεξηνρή βξίζθεηαη θαη ην γλσζηό ζπήιαην Μηιάηνπ κε λενιηζηθά επξήκαηα. Η ύπαξμε αξραηνινγηθήο
δώλεο κεηαμύ ηνπ παξαδνζηαθνύ ηζηνξηθνύ νηθηζκνύ θαη ηεο παξαιίαο εμαζθαιίδεη ηε ζπλέρεηα ηεο
θαιιηέξγεηαο ηνπ εθηεηακέλνπ ειαηώλα ζην θέληξν ηεο ιεθάλεο θαη ηελ μεθάζαξε δηαίξεζε ηνπ άλσ
παιαηνύ νηθηζκνύ κε ηνλ λεόηεξν ζηελ αθηή. Αληίζεηα ζην ίζη, ν αξραηνινγηθόο ρώξνο νξηνζεηεί ηνλ
νηθηζκό από ηελ αλαηνιηθή ηνπ πιεπξά θαη ε ύπαξμε ηνπ παξαδνζηαθνύ νηθηζκνύ Άλσ ίζη θνληά ζηελ
αθηή ζπληέιεζε ζηελ ελνπνίεζε ησλ δύν θέληξσλ ζε εληαία πνιενδνκηθή ελόηεηα, κε πξόβιεςε
επέθηαζεο.
Οη δύν νηθηζκνί ηνπνζεηνύληαη ζηελ αλαηνιηθόηεξε πιεπξά ηεο επηκήθνπο βόξεηαο αθηήο ηνπ λνκνύ
Ηξαθιείνπ θαη απνηεινύλ θπζηθή ζπλέρεηα ηνπ θόιπνπ θαη ηεο επξύηεξεο ιεθάλεο κε θέληξν ηα Μάιηα,
παξόιν πνπ δηνηθεηηθά αλήθνπλ ζην λνκό Λαζηζίνπ. Σν θαξάγγη ειελάξη απνηειεί ηε θπζηθή πύιε
πξνο ην Μηξακπέιν θαη εδώ βξίζθεηαη ν παιαηόο νηθηζκόο Βξαράζη πνπ είλαη θαη ην δηνηθεηηθό θέληξν
ηεο Κνηλόηεηαο. Δλώ ν πιεζπζκόο ζηνπο εζσηεξηθνύο νηθηζκνύο ηεο πεξηνρήο θζίλεη, ζηνπο
παξάθηηνπο παξαηεξείηαη κεγάιε νηθηζηηθή αλάπηπμε ακέζσο κεηά ηελ κεηαπνιίηεπζε. Δηδηθά ν
νηθηζκόο ίζη, ζε κεγάιν ηνπ κέξνο απαξηίδεηαη από κεζαίνπ κεγέζνπο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο θαη
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απνηειεί ην εκπνξηθό θέληξν ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο ελώ ε Παξαιία Μηιάηνπ απαξηίδεηαη από κηθξήο
έσο πνιύ κηθξήο θιίκαθαο κνλάδεο θηινμελίαο, νη νπνίεο απεπζύλνληαη εηδηθά ζηνλ εληόπην ηνπξίζηα.
Οη δύν απηέο πεξηνρέο θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία απνηεινύλ ηνπο ρώξνπο όπνπ ηνπνζεηείηαη
πεξηζζόηεξν από ην κηζό ηεο ζπλνιηθήο νηθνδνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο ζηελ Κνηλόηεηα Βξαράζη θαη ζην
Γήκν Νεάπνιεο καδί.
Οη δύν νηθηζκνί έρνπλ κειεηεζεί σο πνιενδνκηθέο ελόηεηεο θαη ν ζρεδηαζκόο έρεη πξνσζεζεί ζηε
θάζε Β’ ηεο νξηζηηθήο κειέηεο σο πξνο ηελ νξγάλσζε ζε νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα, κε ηνπο
θνηλόρξεζηνπο θαη θνηλσθειείο ρώξνπο, κε ηνπο όξνπο δόκεζεο θαη ην δίθηπν θπθινθνξίαο. Απηό δίλεη
ηε δπλαηόηεηα ηνπ πεξαηηέξσ ζρεδηαζκνύ γηα ηα παξαιηαθά κέησπα θαη ηνπο άιινπο δεκόζηνπο
ρώξνπο πνπ ζα είλαη ζε ζέζε λα θαζνξίζνπλ ην πξνθίι ησλ νηθηζηηθώλ ζπλόισλ θαη ηελ πξννπηηθή
ηεο αλάπηπμήο ηνπο. ην ζρεδηαζκό ησλ επεκβάζεσλ ζηελ παξαιηαθή δώλε ησλ δύν νηθηζκώλ,
πξνηείλεηαη ε δηακόξθσζε ηνπ παξαιηαθνύ κεηώπνπ σο ρώξνπ πεξηπάηνπ – αλαςπρήο, ζύκθσλα κε
ηα πξνβιεπόκελα από ηελ πνιενδνκηθή κειέηε θαη ε έληαμε ιεηηνπξγηώλ ςπραγσγίαο – εζηίαζεο κε
κέηξν πάληα ηα όξηα αλνρήο ηνπ δεδνκέλνπ θπζηθνύ ρώξνπ. ηα πιαίζηα απηά ζηόρνο ηεο εξγαζίαο
απηήο απνηειεί ε ιεπηνκεξήο θαηαγξαθή ησλ γεσινγηθώλ ζηνηρείσλ πνπ κπνξνύλ λα κεηαθεξζνύλ
ζηελ αξρηηεθηνληθή πξόηαζε πνπ απνηειεί θαη ηνλ ππξήλα ηνπ ζρεδηαζκνύ ηνπ ρώξνπ.

Δηθόλα 1. Φεπδνηξηζδηάζηαηε γεσινγηθή απεηθόληζε ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο κειέηεο από ζπξξαθή
ησλ γεσινγηθώλ θύιισλ ηνπ ΙΓΜΔ Μνρόο θαη Άγηνο Νηθόιανο. Pl: Οκάδα Πιαθσδώλ Αζβεζηνιίζσλ,
PQS: Φπιιηηηθό Κάιπκκα, T-tj: Αζβεζηόιηζνη Σξίπνιεο, Σξηαδηθνύ Ινπξαζηθνύ, T-k: Αζβεζηόιηζνη
Σξίπνιεο, Κξεηηδηθό – Ηώθαηλν, Ν: ζρεκαηηζκνί ηνπ Νενγελνύο, Q: ζρεκαηηζκνί ηνπ Σεηαξηνγελνύο
2. Γευλογικό πεπίγπαμμα
Η Κξήηε, δεύηεξε ζε κέγεζνο λήζνο ζηνλ λενηεθηνληθά ελεξγό ρώξν ηεο αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ,
ιόγσ ηεο ζεκεξηλήο γεσηεθηνληθήο ηεο ζέζεο ζηελ εθηππεύνπζα πεξηνρή ησλ δύν ζπγθιηλόλησλ
ιηζνζθαηξηθώλ πιαθώλ (Δπξαζηαηηθήο θαη Αθξηθαληθήο), έρεη κηα πνιύπινθε γεσινγηθή εμέιημε θαη
θαηά ηελ αιπηθή θαη κεηαιπηθή πεξίνδν. Η παιαηνγεσγξαθηθή εμέιημε ησλ ηδεκαηνγελώλ ιεθαλώλ ηνπ
Νενγελνύο ραξαθηεξίδεηαη από ηελ ζπρλή ελαιιαγή ζηελ θαηαλνκή μεξάο – ζαιάζζεο πνπ νθείιεηαη
ηόζν ζε θιηκαηνινγηθέο ζζλζήθεο αιιά πνιύ πεξηζζόηεξν ηελ έληνλε ζξαπζηγελή ηεθηνληθή
(Νενηεθηνληθή) δξαζηεξηόηεηα πνπ αθνινύζεζε ηελ αιπηθή θαιπκκαηηθή ηεθηνληθή ζηελ ζηελή απηήλ
πεξηνρή ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ. Αληαπνθξηλόκελε πεξηζζόηεξν ζηηο ζρεηηθέο θηλήζεηο ησλ δύν
ηεκαρώλ ηνπ θινηνύ ε πιεηνλόηεηα ησλ ηδεκάησλ ηνπ Νενγελνύο ζηελ Κξήηε έρνπλ θιαζηηθή
πξνέιεπζε. Λαηππνπαγή θαη θξνθαινπαγή νξηνζεηνύλ ηελ Νενηεθηνληθή δξαζηεξηόηεηα ελώ
ςακκίηεο, κάξγεο θαη αξγηιίηεο είλαη επξέσο δηαδεδνκέλνη. Αζβεζηόιηζνη άξρηζαλ λα θπξηαξρνύλ κεηά
ην Αλώηεξν Σνξηόλην – Μεζζήλην αθνινπζόληαο θαη ηελ θιηκαηηθή αιιαγή πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ
πεξίνδν απηήλ.
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Πέξα από ηηο θαζαξά εξγαζίεο ζρεηηθέο κε ηελ ζηξσκαηνγξαθηθή, ηεθηνληθή θαη λενηεθηνληθή
εμέιημε ηεο λήζνπ Κξήηεο, ήδε από ηηο αξρέο ηνπ πξνεγνύκελνπ αηώλα, πνιινί εξεπλεηέο
δεκνζίεπζαλ ηα απνηειέζκαηα αξραηνγεσινγηθώλ κειεηώλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ζεκεξηλή ζέζε
παξάθηησλ αξραηνινγηθώλ θαηαζθεπώλ, πξνζπαζώληαο κε ηελ αιιεινεπεμεξγαζία ησλ
ζπιιεγνκέλσλ ζηνηρείσλ λα εξκελεύζνπλ ηε κεηαβνιή αιιά θαη ηνπο κεραληζκνύο κεηαβνιήο ηνπ
επηπέδνπ ηεο ζάιαζζαο ζηε δηάξθεηα ηνπ Οινθαίλνπ (κεηαμύ άιισλ Dermitzakis,1973; Fleming and
Pirazzoli, 1981). Δθηόο από ηηο αλαθνξέο γηα ηελ βύζηζε ή ζέζε αξραίσλ θηεξίσλ γεσινγηθέο θαη
γεσκνξθνινγηθέο κειέηεο έρνπλ ζαλ αληηθείκελν κειέηεο ηηο ζαιάζζηεο επηθάλεηεο ηζνπέδσζεο θαη ηηο
παιαηέο αθηνγξακκέο. Ο Angelier (1980) θαηαγξάθεη
ηηο πςνκεηξηθέο δηαθπκάλζεηο πνπ
παξνπζηάδνπλ νη επηθάλεηεο ηζνπέδσζεο ζε όιν ην κήθνο ηεο βόξεηαο αθηήο, από ηελ πόιε ηνπ
Ηξαθιείνπ θαη αλαηνιηθά κέρξη ηε Παξαιία ηεο Μηιάηνπ. ύκθσλα κε ηνλ ίδην ζπγγξαθέα, ην
πςόκεηξν ηεο ρακειόηεξεο επηθάλεηαο ζηελ πεξηνρή ηνπ αεξνδξνκίνπ ηνπ Ηξαθιείνπ βξίζθεηαη ζηα 56 κ., ζηε Υεξζόλεζν ζηα 2-3 κ., δπηηθά ησλ Μαιίσλ ζηα 3,5-4 κ. θαη αλαηνιηθά ζην 4,5-5,5 κ., ζην
ίζζη ζηα 5 κ. θαη ζηε Παξαιία Μηιάηνπ ζηα 8 κ.. Ο Μνπξηδάο (1990) κειέηεζε ζε επηά γεσινγηθέο
ηνκέο ζηελ πεξηνρή από ην Ηξάθιεην κέρξη θαη αλαηνιηθά από ηελ παξαιία ηεο Μηιάηνπ, ελλέα
ζαιάζζηεο επηθάλεηεο ηζνπέδσζεο θαη εγθνπέο, πνπ θάζε κία αληηπξνζσπεύεη κία πεξίνδν
ζηαζεξόηεηαο ελόο ηεηαξηνγελνύο επηπέδνπ ηεο ζάιαζζαο. Καηά κήθνο ηεο αθηήο λνηηνδπηηθά ηεο
Μηιάηνπ, νη κεγάινπ πάρνπο ρεξζαίεο απνζέζεηο πνπ θαιύπηνπλ ηελ αλαβαζκίδα Σπξξελίνπ,
δείρλνπλ έλα κεηαηπξξήλην- απνθιεηζηηθά ρεξζαίαο πξνέιεπζεο- θύθιν απόζεζεο. Ο Bonnefont
(1977) ζεσξεί όηη ε δεκηνπξγία απηώλ ησλ απνζέζεσλ ζηελ Κξήηε νθείιεηαη απνθιεηζηηθά
ζε
θιηκαηηθνύο παξάγνληεο πνπ ζπλδένληαη
κε ηηο δύν ηειεπηαίεο παγεηώδεηο πεξηόδνπο ηνπ
Πιεηζηνθαίλνπ: ην Ρίζζην θαη ην Βνύξκην. ε αληίζεζε ν Μνπξηδάο (1990) ρσξίο λα ακθηζβεηήζεη ηε
ζεκαζία ηνπ θιηκαηηθνύ παξάγνληα ζην ζρεκαηηζκό ηνπο, ζεσξεί όηη ε δεκηνπξγία ηνπο-θαηά κεγάιν
κέξνο-πξέπεη λα νθείιεηαη ζε ζπλερή αλαλέσζε ηνπ παιαηναλαγιύθνπ, πνπ ζπλδέεηαη κε ηηο
θαηαθόξπθεο ηεθηνληθέο θηλήζεηο απηήο ηεο πεξηόδνπ.
Όζνλ αθνξά ηνπο ππάξρνληεο γεσινγηθνύο ράξηεο γηα ηελ πεξηνρή κειέηεο, ηα πξνλενγελνύο
ειηθίαο πεηξώκαηα αληηπξνζσπεύνληαη θπξίσο από αζβεζηόιηζνπο, δνινκηηηθνύο αζβεζηόιηζνπο θαη
δνινκίηεο ηνπ ηεθηνληθνύ θαιύκκαηνο ηεο δώλεο Σξηπόιεσο. Καηά κήθνο ηεο αθηήο ην αιπηθό
ππόβαζξν θαιύπηεηαη ζύκθσλα κε ην ππάξρνληα γεσινγηθό ράξηε ηεο πεξηνρήο θιίκαθαο 1:50.000
θύιιν Άγηνο Νηθόιανο από καξγατθνύο αζβεζηνιίζνπο ηνπ κέζνπ -Αλώηεξνπ Μεηνθαίλνπ, κάξγεο ηνπ
Πιεηνθαίλνπ, ςακκίηεο ηνπ Αλώηεξνπ Πιεηζηνθαίλνπ θαη Οινθαηληθέο απνζέζεηο (Δηθόλα 1). ηελ
θιίκαθα απηή δελ είλαη δπλαηόλ λα απνδνζνύλ όια εθείλα ηα κνξθνηεθηνληθά ζηνηρεία, ηα νπνία ζα
κπνξνύζαλ λα εληαρζνύλ ζηνλ αξρηηεθηνληθό ζρεδηαζκό ηνπ ρώξνπ. Γηα ηνλ ιόγν απηό κε βάζε
ιεπηνκεξή ηνπνγξαθηθή απνηύπσζε πνπ πξνεγήζεθε, ραξηνγξαθήζεθάλ ιεπηνκεξεηαθά ζε θιίκαθα
1:1000 ηα παξαιηαθά κέησπα ησλ δύν νηθηζκώλ.
2.1 Αποτελέσματα γεωλογικής χαρτογράυησης
ηελ δπηηθή πιεπξά ηεο παξαιηαθήο δώλεο ζην ίζη εκθαλίδνληαη ιεπηνπιαθώδε αλζξαθηθά
πεηξώκαηα έληνλνπ ζθνύξνπ κπιε ρξώκαηνο πνπ θαηά ζέζεηο πεξηέρνπλ θξνθαινπαγείο –
ιαηππνπαγείο ζηξώζεηο ίδηαο ιηζνινγίαο. Δμσηεξηθά πξνζνκνηάδνπλ κε δνινκηηηθνύο αζβεζηνιίζνπο
ηεο δώλεο ηεο Σξίπνιεο. Κιίλνπλ ειαθξώο (13ν) πξνο ηα ΒΒΓ (300ν). Δίλαη έληνλα θαηαθεξκαηηζκέλα
πεηξώκαηα κε εκθαλή ηελ ζηξώζε θαη ηελ ιηζνινγηθή ελαιιαγή. Δύξνο ραξηνγξάθεζεο πεξίπνπ 30
κέηξα. Υαξηνγξαθήζεθαλ ζαλ (paleo)beach-rock πνπ ππεξηεξνύλ νη αλζξαθηθνί πάγθνη.
Ο ζπλδπαζκόο δύν ζπδπγώλ ξεγκάησλ, θαλνληθώλ, κε κεηαπηώζεηο νξαηέο κεξηθώλ δεθάδσλ
εθαηνζηώλ είρε σο απνηέιεζκα λα δεκηνπξγεζεί αθ’ ελόο έλαο παιαηνρώξνο ηαπείλσζεο ν νπνίνο
θαιύθζεθε κε άκκν, ε νπνία δηαγελλεκέλε δεκηνύξγεζε έλαλ ηδηαίηεξν ζρεκαηηζκό, πνπ εμειίρζεθε
ζε έλαλ ρώξν πνπ μερσξίδεη ρξσκαηηθά, ζε πθή θαη ιηζνινγία. Πξόθεηηαη γηα πνιύ λεόηεξνπο ζε ειηθία
αηνιηαλίηεο πνπ παξνπζηάδνπλ έληνλεο δνκέο θπςειίδαο θαη ηαθόλη. Η ζεκεξηλή κνξθνινγία ηνπ
ζρεκαηηζκνύ δεκηνπξγήζεθε από ηελ θύιηζε κηθξόηεξσλ ζε κέγεζνο, αιιά πνιύ πεξηζζόηεξν
αλζεθηηθώλ ηεκαρίσλ ησλ παξαθεηκέλσλ ιαηππν-θξνθαινπαγώλ πνπ απνηεινύληαη από ηεκάρε
δνινκηηηθώλ αζβεζηνιίζσλ ηεο δώλεο ηεο Σξίπνιεο. Αλ δερζνύκε ηελ άπνςε ηνπ Μνπξηδά (1990) όηη
«Οη Σπξξήληαο ειηθίαο απνζέζεηο μεθηλνύλ από 0,30κ» ηόηε πηζαλώο ν ζρεκαηηζκόο απηόο εληάζζεηαη
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ζε παξόκνην ειηθηαθό εύξνο. Η άπνςε απηή κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί θαη από ην γεγνλόο όηη ε γσλία
θιίζεσο ησλ ζηξσκάησλ είλαη πνιύ κεγαιύηεξε (39ν) ζηελ ίδηα πεξίπνπ δηεύζπλζε θιίζεο ΒΒΓ 294ν.
Η αλαηνιηθή πιεπξά ηνπ ζρεκαηηζκνύ απηνύ νξηνζεηείηαη από απνζεηηθέο νδνληώζεηο θαηά κήθνο
ελόο νξαηνύ ξήγκαηνο γεληθήο δηεύζπλζεο Β – Ν. Σα επόκελα 50 κ. δεμηόηεξα απνηεινύληαη από
ελαιιαγή κηθξνιαηππνπαγώλ, κε αλζξαθηθά θαη θαηά ζέζεηο θαιά απνζηξνγγπιεκέλσλ θξνθάισλ θαη
ιαηύπσλ (κεγαιύηεξνπ κεγέζνπο) θπξίσο ηξηαδηθώλ ηκεκάησλ ηεο δώλεο ηεο Σξίπνιεο, δνινκηηηθώλ
αζβεζηνιίζσλ κε ζηξσκαηόιηζνπο. Ο θαηαθεξκαηηζκόο ηνπο έρεη δεκηνπξγήζεη κηθξνύ κήθνπο θπζηθά
θαλάιηα πνπ επηθνηλσλνύλ κε ηελ ζάιαζζα. Η γσλία θιίζεο θαζώο θαη ε δηεύζπλζε θιίζεο
παξακέλνπλ νη ίδηεο (πεξίπνπ 15/340). Δλώ ζηνπο θαηώηεξνπο νξίδνληεο επηθξαηεί κηα ραξαθηεξηζηηθή
δηαβάζκηζε πιηθνύ (καδώδεο αλζξαθηθό πνπ κεηαβαίλεη ζηαδηαθά δηαβαζκηζκέλν θξνθαινπαγέο),
αλαηνιηθόηεξα, δειαδή ζηνπο αλώηεξνπο νξίδνληεο, επηθξαηνύλ ιαηύπεο ρανηηθά δηαηεηαγκέλεο κέζα
ζηελ θύξηα αλζξαθηθή κάδα. Αλαηνιηθόηεξα, νξηνζεηεκέλν από έλα ξήγκα ΒΑ/ΝΓ δηεύζπλζεο,
εκθαλίδεηαη έλαο δηαθνξεηηθήο πξνέιεπζεο (κηθηήο, ρεξζνγελνύο θαη ζαιάζζηαο) ζρεκαηηζκόο. Η
δηεύζπλζε θιίζεο ηνπ είλαη Β-ΒΑ (010ν) κε κηθξή γσλία θιίζεο (12ν). ηελ 25 πεξίπνπ κέηξσλ ζηελή
πεξηνρή ζπλππάξρνπλ ελαιιαγέο αλζξαθηθώλ κε θξνθαινπαγή, ιαηύπεο, ςακκίηεο θαη παιαηνέδαθνο.
Σν αλαηνιηθό ηκήκα νξηνζεηείηαη από έλα ξήγκα ηεο ίδηαο δηεύζπλζεο (Β-ΒΑ). Η ελαιιαγή
παιαηνεδάθνπο κε απνζηξνγγπιεκέλεο θξνθάιεο, ιακηλνεηδνύο ςακκηηνύρνπ πεινύ πνπ εμειίζζεηαη
ζε θίηξηλν πειίηε θαη ρανηηθνύ ζπλνλζπιεύκαηνο νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα, όηη ν ελ ιόγσ ζρεκαηηζκόο
απνηειεί ελαιιαγέο δεβξηηηθώλ ξηπηδίσλ ρεξζνγελνύο πξνέιεπζεο ζε έλα πιεκκπξηθό
παιαηνπεξηβάιινλ. Αλαηνιηθόηεξα θαη κέρξη ηελ πεξηνρή ησλ θεξηώλ θξνθάισλ επηθξαηνύλ νη
ελαιιαγέο αλζξαθηθώλ πνπ θαηά ζέζεηο εκπεξηέρνπλ θξνθαινπαγείο – ιαηππνπαγείο ζηξώζεηο. Σα
δύν ξήγκαηα δηεύζπλζεο Β-ΒΑ πνπ ππάξρνπλ κέρξη ην δπηηθό αληέξηζκα ηνπ ιηκελνβξαρίνλα έρνπλ
δεκηνπξγήζεη ηεκάρε πνπ θηλνύληαη σο αλεμάξηεηα «δίπνια». Σν πξώην έρεη ηηκέο 20/010ν, δειαδή
δηεύζπλζε θιίζεο Β-ΒΑ, ην επόκελν 20/340ν, Β-ΒΓ θαη εθαηέξσζελ ηνπ ιηκελνβξαρίνλα 12-15/020ν, ΒΒΑ. Σν αξηζηεξό (δπηηθό) ηέκαρνο ηνπ θπζηθνύ ιηκαληνύ απνηειείηαη από ελαιιαγέο αλζξαθηθώλ
πάγθσλ θαη κεγάινπο νξίδνληεο θξνθαινπαγώλ. Σα ξήγκαηα πνπ ππάξρνπλ ζην θπζηθό απηό πξαλέο
ζρεκαηίδνπλ δύν δηαθξηηέο νηθνγέλεηεο. Η πξώηε γελεά δεκηνύξγεζε ξήγκαηα δηεύζπλζεο ΒΒΑ-ΝΝΓ.
Σα ξήγκαηα απηά ζπλδένληαη κε ζπκπίεζε, δηόηη ζρεκαηίδνπλ θακππινεηδή νιηζζεηηθά θάηνπηξα ζηα
άθακπηα ηκήκαηα ησλ ελζηξσκαησκέλσλ θξνθαινπαγώλ. Η δεύηεξε (λεόηεξε) γελεά ζπλδέεηαη κε
θαλνληθά ξήγκαηα δηεύζπλζεο ΒΒΓ-ΝΝΑ θαη θαηαθεξκαηίδεη εθειθπζηηθά ην ζύλνιν ησλ πεηξσκάησλ
ηεο πεξηνρήο. Πηζαλώο ηα ξήγκαηα απηήο ηεο γελεάο λα δεκηνπξγήζεθαλ ηαπηόρξνλα κε ηελ βύζηζε
ηεο πεξηνρήο θαη ηελ δεκηνπξγία ηνπ θπζηθνύ θόιπνύ. Σν ζύλνιν ησλ πεηξσκάησλ πνπ δνκνύλ ην
δπηηθό απηό πξαλέο ηνπ θόιπνπ απνηειείηαη από ηελ ίδηα ελαιιαγή (αλζξαθηθά-θξνθαινπαγή) κε
δηαθνξνπνηήζεηο ζην πάρνο ησλ ελαιιαγώλ. ην δεμηό (αλαηνιηθό) πξαλέο επηθξαηνύλ παξόκνηαο
ιηζνινγίαο αιιά δηαθνξεηηθήο απνζεηηθήο θάζεο πεηξώκαηα. ηελ βάζε εκθαλίδνληαη γθξίδα
αλζξαθηθά κε έληνλεο ιακίλεο πνπ εμειίζζνληαη ζε έλα ρσξίο ζηξώζε ρανηηθό θξνθαινιαηππνπαγέο,
ην νπνίν εμειίζζεηαη ζε κεγαιύηεξνπ κεγέζνπο θαη πάρνπο ζρεκαηηζκό. Πάλσ από ηνλ ρανηηθό
ζρεκαηηζκό εμειίζζνληαη αξγηινακκνύρα ζηξώκαηα ζε ελαιιαγή κε παιαηνεδάθε. Δληόο απηώλ
δηαθξίλεηαη ε ηνκή ελόο παιαηνθαλαιηνύ θνληά ζε ζαιάζζην πεξηβάιινλ. Η δηεύζπλζε ηνπ θαλαιηνύ ζα
πξέπεη λα ήηαλ Β-Ν. ε έλα δεύηεξν θαλάιη κε δηεύζπλζε ΒΒΑ-ΝΝΓ επηθξαηεί ν ρεξζαίνο ραξαθηήξαο.
ύκθσλα, πάλσ ζηνπο ρεξζαίνπο ζρεκαηηζκνύο εμειίζζεηαη, εληόο ηνπ δνκεκέλνπ νηθηζκνύ, έλαο
ραξαθηεξηζηηθόο γηα ηνλ ρξσκαηηζκό ηνπ αξγηινςακκηηηθόο ζρεκαηηζκόο πνπ θιίλεη θαη απηόο κε 20ν
πξνο ΒΒΑ (034ν). Ο αλσηέξσ ζρεκαηηζκόο, αλ θαη δελ είλαη κεγάινπ πάρνπο έρεη κηα επηθαλεηαθή
εμάπισζε πάλσ από 100 κέηξα θαη εμειίζζεηαη ζε θαζαξά ζαιάζζην. Ο ζαιάζζηαο θάζεο
ζρεκαηηζκόο απνηειείηαη από ελαιιαγέο αλζξαθηθώλ κε θξνθαιν-ιαηππνπαγή, ηα θνκκάηηα ησλ
νπνίσλ είλαη ηεο ηάμεο ησλ κεξηθώλ εθαηνζηώλ. Ο ζρεκαηηζκόο απηόο έρεη δηεύζπλζε θιίζεο πξνο ΒΒΑ θαη εθαηνληάδεο κέηξα εμάπισζε, κέρξη ην αλαηνιηθόηεξν ηκήκα ηνπ παξαιηαθνύ νηθηζκνύ θαη
θαιύπηεηαη από ελαιιαγέο καξγώλ θαη αλζξαθηθώλ. Καηά ζέζεηο δηαξξεγλύεηαη από ξήγκαηα
δηεπζύλζεσλ ΒΒΑ θαη ΒΒΓ. ηελ ζέζε ηεο ζθάιαο εκθαλίδεηαη αζύκθσλα πάλσ ζηνλ ζρεκαηηζκό
απηό κηθξνύ πάρνπο ρνλδξόθνθθνη ςακκίηεο κε ραξαθηεξηζηηθέο δνκέο ζαιάζζηαο δηάβξσζεο. Η δεμηά
πιεπξά νξηνζεηείηαη μεθάζαξα από έλα ξήγκα. Γηα ηα επόκελα 200 πεξίπνπ κέηξα ζπλερίδεηαη ε
ελαιιαγή επκεγεζώλ θξνθαινπαγώλ ζε ελαιιαγή κε ιεπηνζηξσκαηώδε αλζξαθηθά. Καηά ζέζεηο
εκθαλίδνληαη ππνιείκκαηα ησλ λεόηεξσλ ςακκηηώλ πνπ θαιύπηνπλ αζύκθσλα ηνλ ζρεκαηηζκό απηό.
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Οη αλζξαθηθνί ζρεκαηηζκνί ελαιιαγήο παξνπζηάδνπλ ραξαθηεξηζηηθέο ιακηλνεηδείο δνκέο
(ιηκλνζάιαζζα?) (πνιύ ήξεκν πεξηβάιινλ), πηζαλώο κεραληθή θαη ρεκηθή ηδεκαηνγέλεζε ππέξθνξσλ
ζαιαζζίσλ δηαιπκάησλ, κεηά ηελ βίαηε απόζεζε ησλ ιαηππνθξνθαινπαγώλ. Η ζπζζώξεπζε πνιιώλ
θειπθώλ επηηείλεη ηελ άπνςε παιαηνπαξαιίαο. Η ζπλεθηηθή ηζηκέλησζε ησλ θξνθαινπαγώλ νδεγεί
ζην ζπκπέξαζκα ύπαξμεο κηθηήο (θξεάηηαο θαη ζαιάζζηαο) δώλεο. Απηή νδήγεζε ζηελ ηαρύηαηε
δεκηνπξγία θπζηθνύ ηζηκέληνπ πνπ ζπγθξάηεζε ηα ηεκάρε θαη δεκηνύξγεζε ηα θξνθαινιαηππνπαγή.
Πάλσ από έλαλ αλζξαθηθό πάγθν μαλαεκθαλίδεηαη ε ξνή ρεξζαίνπ ραξαθηήξα, παξόκνηα κε απηήλ
πνπ πεξηγξάθεθε ζην αξηζηεξό ηκήκα ηνπ νηθηζκνύ (αλζξαθηθά - θίηξηλνο ηιπόιηζνο – θξνθαινπαγέο).
ην εύξνο ηεο πεξηνρήο απηήο επηθξαηνύλ ξήγκαηα δηεύζπλζεο ΒΒΓ ελώ ε δηεύζπλζε θιίζεο ησλ
ζηξσκάησλ παξακέλεη ζηαζεξά πξνο Β-ΒΑ (020ν) (Δηθόλα 2Α). Γεληθά από ηα δπηηθά πξνο ηα
αλαηνιηθά απμάλεηαη ην κέγεζνο ησλ ηεκαρώλ ησλ θξνθαινιαηππνπαγώλ πξνζνκνηάδνπλ κε απηά ηνπ
ζπκπιέγκαηνο Πξίλα (Fortuin and Peters, 1984).
ηελ πεξηνρή ηεο Παξαιίαο Μίιαηνπ εκθαλίδνληαη πεηξώκαηα πνπ αληηπξνζσπεύνληαη από
θαηαθεξκαηηζκέλνπο αζβεζηόιηζνπο, δνινκηηηθνύο αζβεζηόιηζνπο θαη δνινκίηεο ηνπ ηεθηνληθνύ
θαιύκκαηνο ηεο δώλεο Σξηπόιεσο ζε όιν ην κήθνο ηεο αθηή. Υαξαθηεξηζηηθά είλαη ηα ηκήκαηα κε
ζηξσκαηνιηζηθνύο δνινκίηεο. Σα πεηξώκαηα ηνπ αιπηθνύ ππόβαζξνπ θαιύπηνληαη θαηά ζέζεηο από
νινθαηληθήο ειηθίαο αζύλδεηα πνηάκηα θξνθαινπαγή θαη εζσηεξηθόηεξα πιεηνθαηληθέο κάξγεο,
ςακκίηεο ηνπ Αλώηεξνπ
Πιεηζηνθαίλνπ
θαη
νινθαηληθέο απνζέζεηο. ηελ αξηζηεξή πεξηνρή ηνπ
ιηκαληνύ εκθαλίδεηαη κηα έληνλε θαηά ζέζε ξεγκάησζε ζηελ δηεύζπλζε Β – Ν, ελώ ζηελ αλαηνιηθή
πιεπξά είλαη εκθαλέο έλα ξήγκα ΒΒΓ – ΝΝΑ δηεύζπλζεο πνπ ζπλνδεύεηαη από ηεθηνληθό
ιαηππνπαγέο. Οη δηεπζύλζεηο θιήζεο ησλ ζηξσκάησλ παξακέλνπλ ΒΒΓ (300 – 310ν) αλ θαη θαηά
ζέζεηο ηα ζηξώκαηα είλαη πηπρσκέλα. Οη νινθαηληθέο πνηάκηεο θξνθάιεο είλαη ζρεηηθά νκνηνγελείο θαη
έρνπλ πξνθύςεη θαηά ηελ δηαδξνκή θιαζηηθώλ ηεκαρώλ ησλ πεηξσκάησλ ηεο δώλεο ηεο Σξίπνιεο
εληόο ηεο θνίηεο ηνπ πνηακνύ πνπ δηαξξέεη ηελ νκαιή επηθάλεηα επηπέδσζεο ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο
(Δηθόλα 2Β).
3. Απσιηεκηονική πποζέγγιζη
Οη ιύζεηο πνπ θαιείηαη λα δώζεη ε αξρηηεθηνληθή πξνζεγγίδνληαο ηελ επξύηεξε έλλνηα ηνπ ηνπίνπ,
θνξέα πνιηηηζηηθώλ, πεξηβαιινληηθώλ θαη αηζζεηηθώλ αμηώλ (Garcia-Quintana et al., 2004) ηελ
νδήγεζαλ λα αληηκεησπίδεη θαη λα ζπλδηαιέγεηαη κε έλα επξύ θάζκα επηζηεκνληθώλ πεδίσλ (Gazvoda,
2002). ε απηό ην πιαίζην, ε αξρηηεθηνληθή κπνξνύκε λα ζεσξήζνπκε όηη απνηειεί ηελ δηάζεζε γηα
επέκβαζε, κηα θηλεηήξηα δύλακε πνπ κε λένπο όξνπο ζα δώζεη ζπλέρεηα ζηε δεδνκέλε θαηάζηαζε.
Πέξαλ ησλ θνζκνζεσξηώλ θαη ησλ ηάζεσλ, ζε νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή ηεο ηζηνξίαο ε
αξρηηεθηνληθή δεκηνπξγείηαη κέζα από ελαύζκαηα πνπ αλαδύνληαη από ηελ ηζηνξία ελόο ηόπνπ, ηηο
ιεηηνπξγίεο θαη ηηο δεδνκέλεο θηλήζεηο ζηνλ ρώξν, ηνλ ραξαθηήξα, ηελ ύιε κε ηελ νπνία ζα
ζπλδηαιέγεηαη ε λέα δηακόξθσζε. Καηά ηνλ Αξηζηνηέιε «έλαο ιαόο δηακνξθώλεηαη από ην πλεύκα ηνπ
ηνπίνπ θαη ηε θύζε ηνπ εδάθνπο πνπ θαηνηθεί». Η πξνζπάζεηα ηνπ ζρεδηαζκνύ ζηελ αξρηηεθηνληθή
ζθνπό έρεη ην ηειηθό απνηέιεζκα λα απνθηήζεη ραξαθηήξα αλαγλσζηκόηεηαο θαη ζηαζεξόηεηαο, λα
εληάζζεη ζηε δνκή ηνπ θαη ζηελ εηθόλα ηνπ ηελ δηάζηαζε ηνπ ρξόλνπ θαη ησλ δηεξγαζηώλ ηνπ.
ην ίζη, όπνπ ε ειάρηζηε εγθαηάζηαζε ζην παιηό νηθηζκό ηνπνζεηείηαη θνληά ζην ιηκάλη /ξήγκα γηα
εύθνια λννύκελνπο ιόγνπο (πξνζηαζία ζηνλ εζσηεξηθό ισβό). Ο λένο νηθηζκόο, ν νπνίνο απνηειεί ην
κεγάιν πιένλ κέγεζνο, σο επέθηαζε ηνπ παιαηνύ, ζπλδηαιέγεηαη θαη κε ηελ αλνηρηή ζάιαζζα, κε
ελδηάκεζν ηηο ηζηνξεκέλεο από ηνλ θαηξό πιάθεο θαηάο αξελάξηαο παιαηνύ εδάθνπο θαη ηα
ζθνπξόρξσκα beach rock.
ε πνιιέο πεξηπηώζεηο ζηελ αξρηηεθηνληθή νη ιύζεηο παξαιακβάλνπλ ηελ έκπλεπζε ή δνκηθά
ζηνηρεία από ηελ ίδηα ηελ ηζηνξία θαη εμέιημε ζεκαληηθώλ, απηώλ παξαδεηγκάησλ. Η αξρηηεθηνληθή έηζη
εληάζζεηαη ζε κηα δεδνκέλε ζεηξά αληηθεηκέλσλ, ησλ νκνίσλ ηεο δειαδή, δειώλεη ηελ ζπλέρεηά ηεο,
πξνζπαζεί λα λνκηκνπνηείηαη. ηελ πεξίπησζε ηεο δηακόξθσζεο ζην ίζη, ε λνκηκνπνίεζε απηή
έξρεηαη κέζα από ηελ ζπλνκηιία κε κηαλ άιιελ ηζηνξία, πνιύ πεξηζζόηεξν καθξαίσλε, ηελ ηζηνξία ηεο
θύζεο επί ηεο νπνίαο ζηεξίδεηαη. Με ειάρηζηα ζηνηρεία ηζηνξηθόηεηαο, ν ρώξνο ηνπ λένπ νηθηζκνύ
ζπλδηαιέγεηαη κε ηελ ζάιαζζα θαη ηνπο καθξηλνύο νξίδνληεο, κε δπλάκεηο αδάκαζηεο, όζν θαη νη
γεσινγηθέο δηεξγαζίεο πνπ απνθξπζηάιισζαλ κηα δεδνκέλε εηθόλα θαη ύιε, επί ηεο νπνίαο ζηήλεηαη
θάηη λέν. ηελ εζώηεξε γσληά ηνπ ιηκαληνύ, ε ζπλέρεηα ησλ ρώξσλ εμαζθαιίδεηαη από ηελ δεκηνπξγία
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λέαο γέθπξαο πνπ απνηειείηαη από δύν αληηθξηζηνύο πξνβόινπο κε εγθνπή εθεί όπνπ ζα βξηζθόηαλ ε
απόιεμε ηνπ ξήγκαηνο, ε κεγάινπ πάρνπο ξεμηγελήο δώλε πνπ δηαβξώζεθε από ηελ ζάιαζζα. Η ίδηα
δηαηάξαμε δηακνξθώλεη ηα πιεπξηθά ζηνηρεία ηνπ πεξάζκαηνο ώζηε ην ξήγκα λα απνηππώλεηαη σο
κνξθνγελεηηθό ζηνηρείν, ζε όια ηα κέξε ηεο λέαο δηακόξθσζεο.
Οη δηαδξνκέο επί ηεο παξαιηαθήο δώλεο γίλνληαη ινηπόλ, κηθξέο πιάθεο κε θιίζε ηέηνηα όζε ε θιίζε
ησλ θπζηθώλ πεηξσκάησλ πξνο ηνλ θπκαηηζκό, ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα ζπλδξάκνπλ ζηε ινγηθή
ηεο ζάιαζζαο θαη κε πιηθά παξκέλα από ηελ ίδηα ύιε, ελώ ηα λέα είλαη ζίδεξνο θαη κπεηόλ πνπ
ζπγθξαηνύλ ηα παιαηά, όκσο γεξάζθνπλ ζε παξάιιειε θζνξά, καδί.

Δηθόλα 2. Γεσινγηθέο ραξηνγξαθήζεηο ησλ παξαιηαθώλ κεηώπσλ ίζη θαη Μίιαηνπ ζε θιίκαθα 1:1.000
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Δηθόλα 3. Πξνζρέδηα κειέηεο κε ζηξώζεηο πεδνδξόκνπ πξνζαξκνζκέλεο ζε θπζηθέο δνκέο
4. ςμπεπάζμαηα
Έρνληαο ππ’ όςηλ ηα ζηνηρεία πνπ αλέδεημε ε γεσινγηθή απνηύπσζε ησλ ρώξσλ ζεσξήζεθε
δεδνκέλε ε κεηαθνξά θπξίαξρσλ δνκώλ όπσο ε θαη΄επαλάιεςε εκθάληζε ξεγκάησλ ζηνλ
αξρηηεθηνληθό ζρεδηαζκό. ηνλ ζρεδηαζκό ηνπ ρώξνπ σο ηνπηαθή επέκβαζε πξνζπαζεί λα
ελδπλακώζεη ηελ αίζζεζε ηνπ αλνηρηνύ νξίδνληα ζηε δπηηθή θαη ζηελ αλαηνιηθή παξαιηαθή δώλε ελώ
ζηελ πεξηνρή ηνπ ιηκαληνύ (δηαβξσκέλε ξεγκαηνγόλνο δώλε) δηακνξθώλνληαη δηαβάζεηο θαη
γεθπξώκαηα κε έληνλε ηεο αίζζεζε ηεο εζσζηξέθεηαο, ηνπ βάζνπο, ηεο αλαδίπισζεο. Οη πιάθεο πνπ
ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ δηαδξνκή όρη κόλν δελ απνηεινύλ κνλόηνλε επαλάιεςε αιιά
πξνζαξκόδνληαη ζε ζρήκα θαη κέγεζνο θαηά ζέζεηο (Δηθόλα 3) ζηηο δνκέο πνπ έρνπλ αλαδεηρζεί από
ηελ επελέξγεηα ησλ θπζηθώλ δηεξγαζηώλ.
Η αξρηηεθηνληθή ζε απηή ηελ επίιπζε πξνζπαζεί λα δεκηνπξγήζεη ζπλδέζεηο θαη αλαθνξέο κε κηαλ
ηζηνξία πνιύ παιαηόηεξε ηεο δηθήο ηεο, ρσξίο εηεξναλαθνξέο, αιιά βαζηδόκελε ζηελ αλάγλσζε ηνπ
ππόβαζξνπ ηεο θαηαζθεπήο. Να γίλεηαη ζπλέρεηα κηαο ηζηνξίαο πην καθξηλήο, κε απηά σζηόζν ζηνηρεία
πνπ ηζνξξνπνύλ κε ην λέν, απαξηίδνληαο κηαλ λέα ελόηεηα θπζηθνύ θαη αλζξσπνγελνύο ζην ζπλνιηθό
πεξηβάιινλ.
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