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Περίληψη 
Στην εργασία µας έχει γίνει προσπάθεια να εντοπιστούν οι ειδικοί χαρακτήρες και ποιότητες 
του χώρου στον ορεινό ∆ήµο των Σφακίων στην δυτική Κρήτη στην προοπτική της 
δυνατότητας σχεδιασµού εναλλακτικών πολιτιστικών – περιηγητικών διαδροµών. Ως κύρια 
υπόθεση εργασίας, η µελέτη στηρίχτηκε σε ζητήµατα που αφορούν στην διαχείριση της 
πολιτιστικής κληρονοµιάς και των µνηµείων της φύσης, ως µοχλούς βιώσιµης ανάπτυξης. Η 
µεθοδολογία µας περιφέρεται γύρω από συνειρµούς σχετικούς µε το δίπολο της αισθητικής 
κατηγορίας του Υψηλού σε ό,τι αφορά στα φυσικά τοπία / µνηµεία της φύσης και της αξίας 
της παλαιότητας, που αναδίδουν τα ιστορικά µνηµεία, έργα του ανθρώπου. Τέτοια θεώρηση 
έρχεται να συµπληρώσει και να υποστηρίξει τις εκτιµήσεις που προκύπτουν από τα ποσοτικά 
µεγέθη, σχετικά µε τον πληθυσµό και την απασχόληση στον πλέον δύσβατο και ορεινό δήµο 
της Κρήτης. 

Μελετώνται η γεωµορφολογία και οι οικισµοί, οι οδοί πρόσβασης και οι θαλάσσιες 
οδοί, ως οι εκείνες οι σταθερές οι οποίες εις το διηνεκές επηρέασαν την εξέλιξη του χώρου. 
Με εργαλείο το τοπίο ως τρόπο πρόσληψης της φύσης και της ιστορίας από τον σύγχρονο 
άνθρωπο, είµαστε σε θέση να σχεδιάσουµε ένα δίκτυο κινήσεων και δράσεων που θα είναι 
ικανό από την µία να ικανοποιεί ζωτικές ψυχικές ανάγκες του επισκέπτη και από την άλλη να 
πείθει και να βρίσκει απήχηση στις προσδοκίες των ντόπιων σχετικά µε την βιώσιµη 
ανάπτυξη.  

Πέραν της υπερκορεσµένης διαδροµής µέσα από το φαράγγι της Σαµαριάς, ο 
σχεδιασµός εναλλακτικών δικτύων επισκεψιµότητας, αποδίδει πρωταγωνιστικό ρόλο σε δύο 
οµάδες φυσικών χώρων και ιστορικών κτηρίων. Τα οθωµανικά οχυρά του 19ου αιώνα σε 
συνδυασµό µε τις οδούς πρόσβασης – διείσδυσης στην ενδοχώρα από την µία και ο 
εγκαταλελειµµένος οικισµός Αράδενα µε το οµώνυµο φαράγγι από την άλλη, δίδουν το 
έναυσµα για εναλλακτικές αειφόρες δραστηριότητες σε αυτή τη ιδιαίτερη ενότητα της 
Κρήτης.  

Μέσα από τέτοιες πολιτιστικές – περιηγητικές διαδροµές, η συνέργεια των σχεδιαστών 
του χώρου, της διοίκησης και των επισκεπτών (άνθρωποι της πόλης) µε τους ανθρώπους της 
υπαίθρου στην τοπική οικονοµία, είναι δυνατόν να αποδίδει καρπό και να αυξάνει την 
δυνατότητα διαλόγου και προσαρµογής της δύσκαµπτης ως προς τις συνήθειες τοπικής 
κοινωνίας, µε τις τρέχουσες συνθήκες επιβίωσης. Μια ακόµη λοιπόν δυνατότητα συναίνεσης 
και συγκατάβασης, ικανή όµως να συνδυάζει τα υλικά δεδοµένα της ιστορίας του τόπου µε 
την οικονοµική δραστηριότητα, σε µια κοινωνία που έχει ανάγκη να επικαιροποιεί τον 
διάλογο και να αισθάνεται κύριος διαχειριστής δικών της επιλογών. 
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Εισαγωγή 
Τις τελευταίες δεκαετίες, σε µια εποχή που θέλει να χαρακτηρίζεται από ολιστική και 
ολοκληρωµένη σκέψη για τη βιώσιµη ανάπτυξη, η πολιτιστική κληρονοµιά και ο τόποι 
φυσικού κάλλους συγκαταλέγονται στους µοχλούς βιώσιµης ανάπτυξης και ελκύουν την 
προσοχή των µελετητών και των φορέων που χαράζουν την οικονοµική πολιτική ενός τόπου. 
Συµµετέχουµε συχνά πλέον στην συζήτηση σχετικά µε την ένταξη όλο και περισσότερων 
µνηµείων στον κατάλογο της Unesco. Η τυφλή πορεία προς την ουνεκοποίηση των µνηµείων 
της φύσης και του πολιτισµού φοβόµαστε ότι προδίδει µιαν ανειλικρίνεια. Η αδηµονία των 
συλλόγων και των αρχών για τέτοια ανάδειξη, δεν δηλώνει τίποτε άλλο, από την 
κεκαλυµµένη εκποίηση ενός ακόµη θησαυρού. Η οποιαδήποτε διαχείριση µπορεί να 
εµπεριέχει τον κίνδυνο εµπορευµατοποίησης και υπερεκµετάλλευσης που οδηγεί σε φθορά ή 
και πλήρη καταστροφή των υλικών δεδοµένων προς ενατένιση.  

Ως προς την πολιτισµική – πνευµατική της διάσταση, δύσκολα αποφεύγεται ένα είδος 
υπερκατανάλωσης των ιστορικών τεκµηρίων και διαστρέβλωσης της τοπικής ιστορίας, σε 
µονοδιάστατες θεωρήσεις, αν αυτό δεν συνάδει µε µια στιβαρά δοµηµένη άποψη σχετικά µε 
το ιστορικό γίγνεσθαι και την πραγµατική κάθε φορά αξία της δεδοµένης προς προβολή 
πολιτιστικής κληρονοµιάς. Ο όρος ανάδειξη που χρησιµοποιείται κατά κόρον από τους 
Έλληνες αρχαιολόγους και πολιτικούς, καταδεικνύει αυτόν ακριβώς τον κίνδυνο. Για τους 
µεν πρώτους, την πρόκριση του εκάστοτε µνηµείου σε σχέση µε τον περίγυρό του, ιστορικό ή 
πρόσφατο, ενδιαφέροντα ή αδιάφορο, για τους δε δεύτερους, την επιλογή για την πλέον 
εύπεπτη και συνάδουσα µε το κοινό αίσθηµα, µορφή του χτισµένου.    

Παρά τις αντιδράσεις, η άποψη που κερδίζει συνεχώς έδαφος διεθνώς, είναι ότι η 
πολιτιστική κληρονοµιά έχει οικονοµική αξία και ότι η διαφύλαξη των υλικών δεδοµένων 
στον χώρο είναι επιτυχής όταν τα στοιχεία που τον απαρτίζουν είναι ενταγµένα στην 
οικονοµία και την κοινωνία, δηµιουργώντας έτσι έσοδα για τη διατήρησή της και 
συµπληρωµατικό εισόδηµα για την διευκόλυνση της παραµονής του ντόπιου πληθυσµού στις 
µικρές πόλεις και στην ύπαιθρο. Υποστηρικτές µιας τέτοιας διαχείρισης δεν είναι µόνο οι 
οικονοµικοί παράγοντες, οι πολεοδόµοι και οι χωροτάκτες, αλλά και κοινωνιολόγοι και άλλοι 
επιστήµονες που ήταν παραδοσιακά αντίθετοι, όπως αρχαιολόγοι, ανθρωπολόγοι και νοµικοί. 
Όλο και περισσότερο συνειδητοποιείται και στερεώνεται η αργή µέχρι τώρα πορεία της 
λατρείας των µνηµείων του παρελθόντος, επειδή αυτά αποτελούν φορείς στην απεικόνιση της 
χρονικής διάστασης. Στο κοινωνικό υποσυνείδητο συντάσσονται ως εργαλεία απεικόνισης 
µιας νέας θρησκείας στους ώριµους µοντέρνους καιρούς που διανύουµε.  

 
Μεθοδολογία 
H κύρια υπόθεση εργασίας της µελέτης στηρίχτηκε σε ζητήµατα που αφορούν στην 
διαχείριση της πολιτιστικής κληρονοµιάς και των µνηµείων της φύσης, ως µοχλούς βιώσιµης 
ανάπτυξης. Η µεθοδολογία µας περιφέρεται γύρω από συνειρµούς των κατοίκων, των 
επισκεπτών και εν γένει του εκάστοτε χρήστη, σχετικούς µε το δίπολο της αισθητικής 
κατηγορίας του Υψηλού σε ό,τι αφορά στα φυσικά τοπία / µνηµεία της φύσης και της αξίας 
της παλαιότητας, που αναδίδουν τα ιστορικά µνηµεία, έργα του ανθρώπου. Πρόκειται λοιπόν 
για δύο σηµαντικούς άξονες που ορίζουν την συγκίνηση και συνδιαµορφώνουν τον τρόπο µε 
τον οποίο ο σύγχρονος άνθρωπος έρχεται σε επαφή µε ζητήµατα που ορίζουν την σχέση του 
µε την φύση και την σχέση του µε τα έργα των προηγούµενων γενιών, τέλος µε τον χρόνο. 

Ο Immanuel Kant, προαναγγέλλοντας τον Ροµαντισµό, δίνει αυτονοµία και πρόκριση 
στο αισθητικό, σε σχέση µε το ηθικό και το ορθολογικό στοιχείο. Σε αυτό το πλαίσιο, πέρα 
από την έννοια του Ωραίου για το αισθητικό, εισάγει την έννοια του Υψηλού (Sublime) ως του 
αισθήµατος του Υπέρτατου, το οποίο χαρακτηρίζεται από απεραντοσύνη, µυστήριο, 
µεγαλοπρέπεια και έκσταση. Το αισθητικό εποµένως στον Kant έχει τον ρόλο που παίζει της 
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ιερότητας και η αισθητική σφαίρα στρέφεται και αναπαριστά την ίδια τη φύση. Η φύση, η 
οποία είναι µη πεπερασµένη και απόλυτα µεγάλη, αποτελεί έκφραση του Υψηλού και δεν 
µπορεί να εξηγηθεί αποκλειστικά µέσω της Επιστήµης και του Λόγου. Έτσι, φύση και Θεός 
ταυτίζονται σε µια ολότητα, η εµπειρία της οποίας αποτελεί συναίρεση τρόµου και φώτισης.  

Ως Υψηλό µπορεί λοιπόν να ορίζεται η αίσθηση σεβασµού και ιερότητας που µπορεί να 
προκαλέσει η θέαση µιας µεγαλειώδους γεωλογικής έξαρσης, ενός τυφώνα ή µιας 
κατολίσθησης και πρόκειται για αισθητική κατηγορία που είναι συνδεδεµένη µε το κίνηµα 
του ροµαντισµού τον 19ο αιώνα. Το άτοµο από αυτή την ενατένιση των µορφολογικών 
δεδοµένων και των εκφράσεων της δύναµης της φύσης, όχι µόνο εµπνέεται, αλλά παίρνει και 
την απαραίτητη δύναµη για να διαµορφώσει καλύτερα τον δικό του τεχνικό πολιτισµό, την 
κουλτούρα του. Τέτοια δεδοµένα τα µεταγράφει σε τέχνη, που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος 
των νοητικών διεργασιών, εσώτερη ανάγκη του ανθρώπινου πυρήνα. Ειδικά µέσω της 
ζωγραφικής, της µουσικής και της αρχιτεκτονικής, ο άνθρωπος διερευνά και ευρίσκει 
τρόπους όχι µόνο για να αναπαραστήσει τέτοια δεδοµένα και εξαιρετικές εκφάνσεις των 
φυσικών δυνάµεων, αλλά και να τα στεγάσει και, στο µέτρο του δυνατού, να τα προκαλέσει 
ως εσωτερική του νου αναπαράσταση. 

Το Υψηλό είναι λοιπόν ο προθάλαµος της υπέρβασης των πραγµάτων και των 
αισθήσεων του απτού κόσµου µας. Οδηγούµαστε λοιπόν στην έννοια του Υπερβατικού που 
ορίζεται ως: «καθετί που υπερβαίνει τα όρια της εµπειρίας, είναι ανεξάρτητο από τη 
συνείδηση, απρόσιτο στη γνώση και γίνεται κατανοητό µόνο µε τη νόηση», (Π. Κονδύλης, 
1983, σελ. 406-407). Είναι µαζί µυστηριώδες γιατί έρχεται σε ρήξη µε το ορθολογικό και τη 
γλώσσα και είναι τροµερό, λόγω του µεταφυσικού άγχους που προκαλεί και της αίσθησης της 
εκµηδένισης του εαυτού και της αδυναµίας του µπροστά στο Απόλυτο. Τέλος είναι 
γοητευτικό, γιατί επιφέρει τη σαγηνευτική αίσθηση της ένωσης µε το Άπειρο και του ρίγους 
που συνεπάγεται αυτή, ως ολοκλήρωση της ανθρώπινης εµπειρίας. Η υπερβατική εµπειρία, 
εποµένως, είναι αµφίσηµη, διότι αποτελεί ένα δίπολο µεταφυσικού φόβου και διονυσιακής 
χαράς. Απωθεί και έλκει ταυτόχρονα, ταλαντεύεται ανάµεσα στο µηδέν και στο άπειρο, στην 
ανυπαρξία και την αιωνιότητα. (Φ. Τερζάκης, 1997, σελ. 40-45) 

Στο ίδιο πλαίσιο, της προσωπικής δηλαδή εµπειρίας, πέραν των συλλογικών φορτίσεων 
σχετικά µε την απήχηση των φυσικών µορφωµάτων και εµπειριών, κινείται ο Αυστριακός 
ιστορικός της τέχνης Alois Riegl (1857-1905), στο κείµενο «Η σύγχρονη λατρεία των 
µνηµείων: το περιεχόµενο και οι απαρχές της». Στην αυγή των µοντέρνων καιρών 
επεξεργάζεται το θέµα της προστασίας της αρχιτεκτονικής και ιστορικής κληρονοµιάς 
εισάγοντας µια νέα έννοια του µνηµείου, η οποία συνδέεται ειδικά µε την υπόσταση του 
χρόνου, της εξέλιξης, της ιστορικής µαρτυρίας, θέση η οποία µας οδηγεί στο µοντέρνο τρόπο 
θεώρησης του ιστορικού τεκµηρίου, αποδεσµευµένο από την εθνική ή όποια άλλη φόρτιση.   

Ο Riegl µελετάει όλες τις πτυχές των αξιών που εµπεριέχονται στα µνηµεία ως αξίες 
µνήµης και εντοπίζει την «αξία του παλαιού», η οποία συνδέεται µε την αίσθηση της 
χρονικής διαδροµής επί των υλικών µαρτυριών παλαιότερων εποχών και στην άποψη της 
φυσικής κυκλικής κίνησης του γίγνεσθαι. Ο Riegl  στην έρευνά του γύρω από την προστασία 
των µνηµείων οδηγείται στην απόδοση ενός θεµελιώδους νόµου της αισθητικής στη µοντέρνα 
εποχή : «από τα ανθρώπινα χέρια ζητάµε την παραγωγή ολοκληρωµένων έργων ως 
συµβόλων της αναγκαίας και οµαλής χρονικής διαδοχής, ενώ από τη φύση αντίθετα, η οποία 
δρα στο χρόνο, αναζητάµε τη φθορά εκείνου του ολοκληρωµένου χαρακτήρα, ως σύµβολο 
του άλλο τόσο αναγκαίου και οµαλού χρόνου, της µετάβασης». Από αυτό τον ορισµό 
αναδεικνύεται µια βασική ιδέα που διατρέχει όλο το έργο του, η ιδέα της προόδου. 

Η νεωτερικότητα λοιπόν, εισάγει την αξία του παλαιού, αποδίδοντάς την µε αυτό τον 
τρόπο σε οποιοδήποτε  έργο του ανθρώπου, χωρίς να δίνει προσοχή στη σηµασιολογική του 
φόρτιση ή στην λειτουργική του αξία, παρά µόνο σε ό,τι είναι σε θέση να αναδείξει πως το 
αντικείµενο υπήρξε πριν από τον παρόντα χρόνο. Κάθε τάξη µνηµείων εµπεριέχεται στην 
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επόµενη, και  όλα µαζί τα ανθρώπινα έργα είναι µνηµεία µε αξία του παλαιού. Σε αυτή την 
διαδροµή επέρχεται ένα είδος απελευθέρωσης της σκέψης από προκαθορισµένες αξίες, οπότε 
οδηγούµαστε στην χειραφέτηση της υποκειµενικής, ψυχικής εµπειρίας του ατόµου που 
προκύπτει από τη φυσική επαφή µε το αντικείµενο της µελέτης του. 

Η αξία του παλαιού (γερµανιστί alter wert) έγκειται στα σηµάδια που ο χρόνος χάραξε 
επί της υλικής υπόστασης του έργου του ανθρώπου. Πρόκειται για την αποτύπωση του 
παρελθόντος χρόνου τον οποίο εντοπίζουµε µόνο µέσω των αποτελεσµάτων που αφήνει στο 
πέρασµά του. Μέσω αυτής της αξίας ο σηµερινός άνθρωπος δεν ψάχνει για ακριβείς γνώσεις 
και µηνύµατα, αλλά από µέσα από την  προσωπική ανάγνωση του µνηµείου αποτυπώνεται 
στη σκέψη ένα συγκεχυµένο συναίσθηµα τελείως προσωπικό. Τα σηµάδια του χρόνου, τα 
αποτυπώµατα µιας άλλης ζωής που δεν υπάρχει πιά, αποκτούν χαρακτήρα σταθερότητας και 
παρηγοριάς για την οµαλότητα, τη συνέχεια που υπήρξε από τότε µέχρι σήµερα. Αυτή η αξία 
που παραµερίζει τη γνώση, γίνεται συναίσθηµα που οδηγεί το άτοµο σε άλλου είδους γνώση, 
γνώση εσώτερη, που προάγει µια ευαισθησία συνθετική για τα πράγµατα και τα φαινόµενα 
του χτισµένου περιβάλλοντός του.  

Η αντίθεση που προκύπτει εδώ µεταξύ αξίας του παλαιού και όλων των άλλων 
τοποθετήσεων και συνειρµών που συνήθως εναποθέτουµε στα ιστορικά κτίσµατα, γίνεται 
εργαλείο χρήσιµο για την άσκηση του νου στην αντίληψη των πραγµάτων και σηµατοδοτεί το 
χαρακτήρα του µοντέρνου, ως χώρου συνύπαρξης αντιθετικών απόψεων, ως χώρο της 
απώλειας. Απώλεια βεβαίως µιας αυτονόητης ολότητας που υπήρχε και διάθεση για την 
ανασυγκρότηση ενός νέου χώρου συνεκτικού, εντός του οποίου η µοντέρνα κουλτούρα 
προσπαθεί να συνδέει τα αποσπάσµατα του «χαµένου της χρόνου». 

 
Μνηµεία της φύσης και µνηµεία από χέρι ανθρώπου 
Τα Λευκά όρη στην δυτική Κρήτη, καλύπτουν το ένα τρίτο περίπου της έκτασης του νοµού 
Χανίων και χαρακτηρίζουν το προφίλ της περιφερειακής αυτής ενότητας, τόσο ως µακρινό 
προφίλ από το Κρητικό πέλαγος κοιτάζοντας από τις βόρειες ακτές προς το νότο, πολύ 
περισσότερο όµως ως ακτή στο Λιβυκό πέλαγος. Εδώ η απότοµη βύθισή τους διαµορφώνει 
µεγαλειώδεις µορφές κατακρήµνισης βράχων, πυκνούς χρωµατισµούς του µπλέ στη θάλασσα 
και ιδιόµορφα υδάτινα µετέωρα στην ατµόσφαιρα. Χαρακτηριστικό µιας τέτοιας πλοκής είναι 
τα φαράγγια µε κατεύθυνση από βορρά προς νότο, δεκαέξι στον αριθµό στον ∆ήµο Σφακίων, 
ο οποίος έχει ως δυτικό όριο µε τον ∆ήµο Σελίνου το φαράγγι της Τρυπητής και ακολουθούν 
σε σειρά δυτικά προς ανατολικά, άλλα δεκαπέντε φαράγγια µε τα ονόµατα : του Κλάδου, της 
Σαµαριάς ή φάραγγας, της Ελυγιάς, του Αγίου Ιωάννη, της Αράδαινας, του Ίλιγγα, Παπά-
Λαγκός, το Σφακιανό, της Ίµπρου, Κατρέ Λαγκός, της Κάπνης, της Ασφένδου, το 
Καλλικρατικό, του Μανικά ή Σκαλωτιανό, το Αργουλιανό, στο ανατολικό όριο του δήµου, 
στην διαδροµή για το φαράγγι Κοτσιφού και το Κουρταλιώτικο στον ∆ήµο Λάµπης. 

Αυτά τα φαράγγια, βαθιές χαρακιές στους ασβεστολιθικούς σχηµατισµούς, έχουν 
συνήθως την αρχή τους ή άµεσα σχετίζονται µε κάποιο οροπέδιο, όπως αυτά του Ασκύφου, 
του Οµαλού, της Ασφένδου, του Καλλικράτη, αλλά και µικρότερα όπως της Αράδενας, της 
Ανώπολης, της Ίµπρου, της Κράπης. Αποτελούν δρόµους του νερού κι έγιναν δρόµοι των 
ανθρώπων, στις µετακινήσεις τους από τα ορεινά στα χαµηλότερα µέρη των Σφακίων και 
διαµόρφωσαν τις συνθήκες για τις µόνιµες εγκαταστάσεις από την αρχαιότητα έως και 
σήµερα. Οι Σφακιανοί, κτηνοτρόφοι στην πλειονότητα, στην διάρκεια του καλοκαιριού 
διαµένουν στα ορεινά όπου µπορούν να τρέφονται τα κοπάδια, εδώ όπου η άνοιξη 
συνεχίζεται έως και τον Ιούλιο, ενώ τον χειµώνα κατεβαίνουν στις παραλιακές περιοχές, 
ώστε σε κλίµα ηπιότερο να ασχολούνται και σε άλλες δραστηριότητες ενώ τα βοσκοτόπια 
ανανεώνονται. Εγγύτερα στις ακτές βρίσκονται οι σηµαντικότεροι οικισµοί, ως σταθερή 
βάση των οικογενειών, ενώ οι εγκαταστάσεις στα οροπέδια συνήθως έχουν λιγότερο σταθερό 
χαρακτήρα λόγω της ασυνέχειας στην κατοίκησή τους.  
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Σχήµα 1. Οι οικισµοί και τα φαράγγια στον ∆ήµο Σφακίων. 
Figure 1. Settlements and gorges in the Municipality of Sfakia. 
 

 
Σχήµα 2. Tα φαράγγια στο νότιο προφίλ του ∆ήµου Σφακίων, επί σχεδίου της 
µελέτης Χατζηµιχάλη-Ματαλά, 1967. 
Figure 2. The gorges in the Municipality of Sfakia, over a design of the urban 
proposal Chadjimihalis-Matalas, 1967. 
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Σε αυτά τα φαράγγια, µε εκείνο της Σαµαριάς στην πρωτοκαθεδρία, η εµπειρία της 
διαδροµής αφήνει ανεξίτηλα συναισθήµατα µεγαλείου στον κάθε επισκέπτη. Η αισθητική 
κατηγορία του Υψηλού που περιγράψαµε παραπάνω, εδώ έχει τους ναούς της, και η επίσκεψη 
αυτών των χώρων έχει αντίκτυπο στην ψυχοσύνθεση του σύγχρονου ανθρώπου, όπως µια 
θρησκεία που «είναι η πλέον δοκιµασµένη ανά τους αιώνες µορφή φαντασιακής φυγής, 
διεξόδου από τα αδιέξοδα της αλλοτριωµένης πραγµατικότητας που είναι ταυτόχρονα και 
µορφή ψυχοθεραπείας για την επιβίωση σ’ αυτή την αφόρητη πραγµατικότητα» (∆. Πατέλης, 
1999, σελ. 99-123) 

Στην σηµερινή µας συγκυρία λοιπόν γινόµαστε πιστοί και µαζί ιερείς µιας θρησκείας µε 
µυσταγωγίες προσωπικές, τελείως υποκειµενικές, σχετιζόµενες µε την απεικόνιση του χρόνου 
ως µεγέθους του υπερβατικού. Σε αυτό το πλαίσιο η αξία της παλαιότητας που αποπνέουν οι 
ιστορικές κατασκευές αποτελεί σηµαντικό εργαλείο αναπαράστασης του ζητούµενου, δηλαδή 
του χρόνου. Πρόκειται για αξία που είναι σε θέση να αναγνωρίσει ο καθένας, από τον 
ιστορικό ως τον ενηµερωµένο επισκέπτη και τον απαίδευτο τουρίστα. Άρα είναι η πλέον 
δηµοκρατική από τις αξίες που εντοπίζουµε στην ιστορική µας κληρονοµιά και οδηγεί το κάθε 
ιστορικό µνηµείο να  λειτουργεί ως άµυνα στην τραυµατική εµπειρία της ύπαρξης και ως 
µέσον ασφάλειας σιγουριάς σε ένα κόσµο εχθρικό, χωρίς κοινή πίστη, (Francoise Choay, 
1992, σ.15)  

Η αξία της παλαιότητας έχει ολοκληρωτικά επιβληθεί ως υπέρτατη αξία και έχει 
µεταβληθεί σε λατρεία, επιβεβαιώνοντας τον προφητικό λόγο του Riegl. Πρόκειται για 
έκσταση που προέρχεται από την ακούσια αναδροµή στην χρονική διάρκεια ζωής ενός 
κτηρίου και που είναι ικανή να συναρµολογεί µια στατική εικόνα ταυτότητας που αναφέρεται 
στο σύνολο της ιστορικής κληρονοµιάς, ως ο µόνος τρόπος να αναπαριστά εµάς τους ίδιους. 
Γίνεται µια σταθερά ασφάλειας σε έναν κόσµο που αδυνατεί να δαµάσει τις µεταβολές του 
(Francoise Choay, 1992, σ.181) 

Με τον ίδιο τρόπο που οι πρόγονοι επισκέπτονταν αγίους τόπους και µονές, ή 
ελάµβαναν µέρος στο πανηγύρι του τοπικού Αγίου, η πολιτιστική µας κληρονοµιά ως 
αλληγορία της παρουσίας µας στον κόσµο, κρύβει νοήµατα διαφορετικά από εκείνα που 
φαίνεται ότι δηλώνει και ενώ οφείλει να παραµείνει ανεκτίµητη, επιστρέφει ως συνέργεια 
µιας άλλης πανηγύρεως, µιας πίστης σύγχρονης που καταναλώνει όπως οι παλιές. Τα διέξοδα 
που προσέφερε η θρησκεία στις παραδοσιακές κοινωνίες, τώρα αντικαθίστανται από τις 
συγκινήσεις µας στην επίσκεψη µιας ιστορικής πόλης ή στη θέαση ενός φαραγγιού. Η 
πολιτιστική κληρονοµιά λοιπόν, εφόσον είναι κληρονοµιά, έρχεται να παίξει ενεργό ρόλο στο 
παρόν, µε αντίκτυπο και οικονοµικό.  

Την περίοδο της Κρητικής επανάστασης (1866-1869), οι Οθωµανοί κατακτητές 
αναγκάζονται να κατασκευάσουν οχυρά σε στρατηγικής σηµασίας θέσεις όντας αδύνατη η 
καταστολή των επαναστατηµένων Κρητών. Αποφασίζεται από τον Χουσεϊν Αυνή Πασά η 
οργάνωση και κατασκευή ενός δικτύου αποτελούµενου από διάσπαρτες, σε κοµβικά σηµεία, 
στρατιωτικές µονάδες-οχυρά µε στόχο τον έλεγχο των µετακινήσεων των επαναστατών 
κυρίως στις ορεινές και δυσπρόσιτες περιοχές. Κατά τη διάρκεια της τριετούς επανάστασης, 
λίθινες κατασκευές, περίπου 150 σε αριθµό, χτίστηκαν σε όλο το νησί δίνοντας έµφαση στον 
έλεγχο στις εξόδους φαραγγιών, στους λιµένες, σε εποπτικά σηµεία για τον έλεγχο της 
ενδοχώρας. 

Ο ορεινός ∆ήµος Σφακίων αριθµεί αρκετούς κουλέδες, κληρονοµιά εκείνων των 
χρόνων, λόγω της µεγάλης επαναστατικής δραστηριότητας που ανέπτυξαν οι ντόπιοι. Σε 
προσανατολισµό ∆ύσης-Ανατολής, ο ∆ήµος, αποτελεί την ενδιάµεση στάση της 
περιπατητικής διαδροµής Ε4 από Παλαιόχωρα έως και Πλακιά Ρεθύµνου και καθόλο το 
µήκος της διαδροµής αυτής, παράλληλα της Νότιας ακτογραµµής, εντοπίζονται οι κουλέδες 
της Σούγιας, της Τρυπητής, της Αγιάς Ρουµέλης, του Αγίου Ιωάννη, του Λουτρού, της 
Ανώπολης, το φρούριο στη χώρα Σφακίων, το Φραγκοκάστελλο, τέλος ο κουλές του Πλακιά. 
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Μια διαδροµή η οποία πέραν του εντυπωσιακού τοπίου, τις πύλες των φαραγγιών που 
καταλήγουν στην καρδιά των Λευκών ορέων και τις οπτικές φυγές που προσφέρει στον 
ορίζοντα του Λιβυκού πελάγους, ταυτίζεται µε τα θραύσµατα µιας ιστορίας που οι ντόπιες 
συνειδήσεις διχασµένες ακόµη, άλλοτε προσπαθούν να ξεχάσουν, σήµερα όµως 
αντιλαµβάνονται ότι δεν πρέπει να εξαλείψουν, αλλά να τιµήσουν και να διασώσουν. Η 
διαδροµή αυτή είναι ταυτισµένη µε κινήσεις επαναστατών, σε ένα τοπίο φύσει «ανήσυχο» 
λόγω των έντονων εξάρσεων και ξαφνικών υποχωρήσεων, σε µικρές αποστάσεις µεταξύ 
τους. 

 

 
 
Σχήµα 3. Η χωροθέτηση των οθωµανικών οχυρών στην διαδροµή από τον κόλπο της 
Σούδας έως το Λιβυκό και από την Παλιοχώρα στον Πλακιά. 
Figure 3. The location of the ottoman fortresses on the way from the Souda golf to the 
Libyan sea and from Paleochóra to Plakiás. 
 
Σήµερα πλέον, η ανάγνωση του ίδιου τοπίου, µέσα από αυτές τις διαδροµές µπορεί να 

γίνεται µε έναν άλλον τρόπο, περισσότερο θα λέγαµε βιωµατικό. Τα διάσπαρτα θραύσµατα 
µνήµης και πέτρας αλλού µαρτυρούν την ύπαρξη µιας σαφούς κτιριακής δοµής, αλλού µιας 
προϋπάρχουσας, ενσωµατωµένης πλέον σε µορφή ερειπίου στο ίδιο το έδαφος, 
διαµορφώνοντας µια ακόµα µορφολογική έξαρση. Ο τρόπος ανάγνωσης εξαρτάται από τη 
σηµερινή, διαφοροποιηµένη κατάσταση των οθωµανικών αυτών καταλοίπων. Τα εργαλεία 
ανάγνωσης όµως είναι ίδια σε κάθε περίπτωση. Ο Χρόνος, παρόντας και τρέχων, µέσω της 
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βιωµατικής περιδιάβασης, συναντά το διαχρονικό φόντο της φύσης, και µε τα αποσπάσµατα 
µιας τρίτης χρονικότητας, αυτής των κατασκευών επί οθωµανικής κυριαρχίας, που 
ταυτίζονται µε µια µεµονωµένη αν όχι µονοδιάστατη, τότε, ανθρώπινη κατασκευαστική 
δραστηριότητα. Η αγέραστη φύση µε τα γηρασµένα κατάλοιπα συναντά τον ενθουσιώδη 
περιπατητή, ο οποίος αναζητάει να ζήσει στιγµές προσήλωσης στην θρησκεία του Χρόνου, 
ενώ οι ιστορικές δοµές καλούνται να τον απελευθερώσουν εντός του δικού τους παρόντος. 

 
 

 
Σχήµα 4. Οριζοντιογραφία του οικισµού Αράδενα και της γέφυρας, µε κριτήριο την 
χρονολόγηση του οικιστικού αποθέµατος, (Περιφέρεια Κρήτης, 2012-13). 
Figure 4. Plan of the Aradena settlement and the iron bridge. 
 
Ο παραδοσιακός οικισµός Αράδενα έχει χτιστεί επί του δυτικού ανώτερου τµήµατος 

του πρανούς στο οµώνυµο φαράγγι, σε µέσο υψόµετρο τα 520 µέτρα. Ο εγκαταλελειµµένος 
τα τελευταία εβδοµήντα χρόνια οικισµός αποτελεί την τελευταία οικιστική  συγκρότηση, 
συνέχεια της αρχαϊκής πόλης Αραδήν ή Ηραδήν, η οποία εκτεινόταν σε µεγαλύτερη ακτίνα 
της σηµερινής εγκατάστασης, µε δικό της νόµισµα και λιµάνι στην απόληξη του φαραγγιού, 
στη θέση Μάρµαρα, στον όρµο Φοίνικα. Η ακµή της παλιάς πόλης συνεχίζει στους χρόνους 
του Βυζαντίου, όπως το µαρτυρούν τα υπολείµµατα µεγάλης βασιλικής και έως την έλευση 
των Βενετών, το 1213. 

Η εκκλησία του Μιχαήλ Αρχαγγέλου, ο Αστράτηγος, χτισµένη τον 14ο αιώνα επί του 
µεσαίου κλίτους της πολύ µεγαλύτερης βυζαντινής βασιλικής του 5ου αιώνα, δεσπόζει µε τον 
χαρακτηριστικό όγκο και το  λευκό της επίχρισµα στο πέτρινο σύνολο του οικισµού. Άλλη 
ιστορική εκκλησία, αυτή του Αγίου Νικολάου, του 16ου αιώνα, σε χαµηλότερη στάθµη εντός 
του οικισµού, έχει πλήρως αλλοιωθεί από πρόσφατες επεµβάσεις. Η νεώτερη εκκλησία του 
Αγίου Ελευθερίου δεσπόζει στην είσοδο από το φαράγγι, κοντά στο παλιό καφενείο. 

Η ζωή στο χωριό ήταν πάντα αλληλένδετη µε το φαράγγι, ως προς την ασφάλεια και 
δυνατότητα για άµυνα που προσφέρει η θέση αλλά και ως οδός σύνδεσης µε την θάλασσα. 
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Στην σύγχρονη εποχή, η κατασκευή της γέφυρας Βαρδινογιάννη, ενώ διαρρηγνύει αυτή την 
διπλή σχέση του οικισµού µε τον τόπο, αποτελεί όχι µόνο το έναυσµα για την συνέχιση της 
κατοίκησης εδώ και στον επόµενο οικισµό του Αγίου Ιωάννη, αλλά και σηµείο αναφοράς, 
βάση και κλίµακα, για την βέλτιστη αναγνώριση του συνόλου ως συνδυασµό της δυναµικής 
του φυσικού υπόβαθρου µε την ανθρώπινη δραστηριότητα διαχρονικά. 

Για το εύρος της ανταπόκρισης και την σηµασία του οικισµού της Αράδενας στη 
συγκρότηση ενός δικτύου οικονοµικών ενδιαφερόντων, συνεπικουρούν: 
1. Το επιβλητικό του τοπίου. 
2. Ο εκτενής αρχαιολογικός χώρος της αρχαίας Αραδήν. 
3. Η ισορροπία στον συγκερασµό της ανθρώπινης δράσης µε την πορεία της φύσης. 
4. Η εξαιρετική παραδοσιακή τεχνογνωσία στη δοµή των κτηρίων.  
5. Η  εκκλησία του Μιχαήλ Αρχαγγέλου και οι αγιογραφίες της. 
6. Η εγγύτητα της θάλασσας και η εγγύτητα της κορυφής Πάχνες στα Λευκά όρη. 
7. Η διακριτική σιδερογέφυρα, έναυσµα συνέχειας και προοπτικής του χτισµένου. 

 
Τα παραπάνω συνδέονται µε πολλαπλές υποκειµενικές εµπειρίες που αναγκαστικά 

συναισθάνεται ο κάθε επισκέπτης, µε κυρίαρχο αίσθηµα εκείνο του Υψηλού  για το µεγαλείο 
της φύσης ώστε να προσεγγίζει το Θείο, του ιλίγγου στην θέαση των µετώπων του 
φαραγγιού, τέλος τις αξίες του παλαιού και της ιστορικότητας των κατασκευών. Αυτός ο 
συνδυασµός προσωπικών βιωµάτων σε ένα µικρό χώρο, συνδυαζόµενος µε την αντικειµενική 
αξία της µνηµειακότητας του συνόλου οδηγεί στην παραδοχή ότι η Αράδενα είναι τόπος 
µοναδικός. 

 
Νέα δίκτυα για πολιτιστικές - περιηγητικές διαδροµές στον ∆ήµο Σφακίων 
Στον ∆ήµο Σφακίων, το 86,7% της έκτασης είναι ορεινός, σύµφωνα µε τα δεδοµένα της 
Περιφέρειας Κρήτης όπου θέτει ως ορεινά τα τµήµατα, εκείνα που βρίσκονται πάνω από 
400µ. υψόµετρο. Παράλληλα, το ποσοστό της έκτασης του ∆ήµου, που ανήκει στο δίκτυο 
Νatura 2000 φτάνει στο ποσοστό του 65,15%. Ο πληθυσµός των  δύο χιλιάδων περίπου 
κατοίκων, ασχολείται κυρίως µε την γεωργία, κτηνοτροφία, δασοκοµία σε ποσοστό 64%, ενώ 
δεύτερος χώρος δραστηριότητας είναι τα ξενοδοχεία και τα εστιατόρια, σε ποσοστό 12%. Και 
οι δύο αυτές δραστηριότητες βρίσκονται σε σταθερή αυξητική πορεία από τον δεκαετία του 
1990.  

Ο γνωστότερος χώρος και προορισµός στο νοµό Χανίων µετά την παλιά πόλη, είναι το 
φαράγγι της Σαµαριάς. Με ανοδική πορεία σε αριθµό επισκεπτών, µεταξύ των ετών 1990-
1994 έφτασε στους  397.000 επισκέπτες ανά έτος, για να κατασταλάξει τα τελευταία πέντε 
χρόνια στις 135.000 επισκεπτών περίπου. Η επισκεψιµότητα στο φαράγγι της Σαµαριάς 
αποδίδει καθαρά την εικόνα ότι ο Εθνικός ∆ρυµός έχει και σηµαντική οικονοµική αξία για 
τον Νοµό Χανίων πέρα από την περιβαλλοντική. Σε ειδική έρευνα του Ινστιτούτου 
Υποτροπικών Φυτών και Ελιάς και του Πολυτεχνείου Κρήτης, αποδεικνύεται ότι σηµαντικό 
ποσοστό των επισκεπτών της Σαµαριάς επιλέγει να µεταβεί στα Χανιά έναντι άλλων 
ανταγωνιστικών προορισµών, λόγω της ύπαρξης του δρυµού. Αυτό σηµαίνει ότι ο Εθνικός 
∆ρυµός Σαµαριάς δεν θα πρέπει να θεωρείται ως κάτι δεδοµένο που απλά υπάρχει στον Νοµό 
Χανίων, αλλά θα πρέπει να δίνεται η απαραίτητη σηµασία τόσο από τις αρχές όσο και από 
την κοινωνία τόσο για την καλύτερη διατήρηση και προστασία του, όσο και για την καλύτερη 
ποιοτικά τουριστική αξιοποίησή του, προς όφελος της τοπικής οικονοµίας. Σηµαντική 
ενέργεια που θα συµβάλλει στην καλύτερη διαχείριση της Σαµαριάς είναι η πραγµατοποίηση 
µελέτης φέρουσας ικανότητας του τοπίου. Επειδή ο ∆ρυµός αποτελεί ειδικά προστατευόµενη 
περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους πρέπει να αναγνωριστούν τα όρια των επισκεπτών που 
µπορεί να υποστηρίξει και να τεθούν εφόσον απαιτείται προκειµένου να αποφευχθεί η 
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δυσανάλογα υψηλή καταπόνηση του τοπίου εξαιτίας τυχόν υπερβολικά υψηλής 
επισκεψιµότητας.  

Εφόσον αναδεικνύεται αναγκαία η ανακούφιση του εθνικού δρυµού της Σαµαριάς, 
παράλληλα προκύπτει ως επακόλουθο ο σχεδιασµός και άλλων εναλλακτικών διαδροµών 
επίσκεψης και διαµονής. Σήµερα τέτοιο ρόλο έχει το φαράγγι της Ίµπρου, όπου οι επισκέπτες 
ξεκινώντας από το χωριό Ίµπρος κατεβαίνουν το φαράγγι έως το παραθαλάσσιο χωριό 
Κοµητάδες, σε δύο περίπου ώρες. Οι επισκέπτες γνωρίζουν για την δυνατότητα αυτής της 
πεζοπορίας χωρίς να υπάρχει καµία επίσηµη µέριµνα σχετικά µε την ασφάλεια και άλλες 
παράλληλες υπηρεσίες, που θα µπορούσαν να οργανώσουν καλύτερα το οικονοµικό 
ενδιαφέρον και σχετικό όφελος γύρω από αυτό το µνηµειακό απόθεµα.  

∆υτικά της Χώρας Σφακίων, το φαράγγι της Αράδενας έχει όλα εκείνα τα 
χαρακτηριστικά που µπορεί να το αναδείξουν σε ισχυρό εναλλακτικό προορισµό εκείνου της 
Σαµαριάς, µε το επιπλέον ποιοτικό χαρακτηριστικό, τον οικισµό και τις περιπατητικές 
διακλαδώσεις που προσφέρει, µαζί µε την διαµονή. Ο εγκαταλελειµµένος οικισµός Αράδενα 
στο οµώνυµο φαράγγι, µπορεί να λειτουργήσει ως κέντρο ήπιας τουριστικής ανάπτυξης, µε 
εργαλείο την ολοκληρωµένη µελέτη αποκατάστασης των δοµών του και επανένταξης του 
ιστορικού οικισµού ως µνηµείο συνέργειας των ιδιαιτεροτήτων του τόπου και του 
πολιτισµού. 

Ο σχεδιασµός ενός δικτύου δράσεων µιας νέας λειτουργικότητας, κινείται γύρω από 
την θεµατική της επανάχρησης του εγκαταλελειµµένου οικισµού και της ενσωµάτωσης ήπιων 
κατασκευών για την κίνηση επισκεπτών εντός του οµώνυµου φαραγγιού. Το σύνολο των 
δράσεων που προτείνονται αφορούν από την µια την αναγέννηση του οικισµού, από την άλλη 
την υποστήριξη του περιπάτου ως την παραλία του Φοίνικα, εντός του φαραγγιού, ως 
εναλλακτική πορεία εκείνης στη Σαµαριά. Προτείνεται λοιπόν : 

Α. Μελέτη αναγέννησης του οικιστικού αποθέµατος και αποκατάστασης του δικτύου 
δηµόσιων χώρων (Άη-Αστράτηγος και περίβολος εκκλησίας, πλακόστρωτες οδοί, δηµόσια 
ανοιχτή δεξαµενή, ράµπες κατάβασης στο φαράγγι) 

Β. ∆ιαµόρφωση κέντρου ενηµέρωσης – εστιατόριο – θέση θέασης στην αρχή της 
γέφυρας, στα νοτιοανατολικά.  

Γ. ∆οµές βελτίωσης της προσβασιµότητας στο φαράγγι και ίδρυση οµάδας οδηγών 
βουνού, µε έργο της την διαχείριση των επισκεπτών και την προστασία του φυσικού πλούτου. 

Χωριό και φαράγγι θα µπορούν να λειτουργήσουν ως φορείς για την οικειοποίηση ενός 
παρελθόντος αθωότητας, στο πλαίσιο της οικονοµικής ύφεσης σήµερα, µακριά από 
νοσταλγικές ενατενίσεις του παραδοσιακού. Τέτοιος προγραµµατισµός ηχεί περισσότερο 
αναγκαίος όσο ποτέ για τους οικισµούς, στο πλαίσιο των σχεδιασµών της ανοιχτής πόλης, 
γενικότερα της κατοίκησης της υπαίθρου και της παραγωγής υπό νέους όρους. 

Στο σύνολο των µνηµειακών κατασκευών και των µνηµείων της φύσης, στην εδαφική 
περιφέρεια του ∆ήµου Σφακίων, το δίκτυο των οθωµανικών φρουρίων, οι κουλέδες, µπορεί 
να παίξει σηµαντικό ρόλο, υποστηρικτικό των πολιτιστικών και των ορειβατικών διαδροµών 
στο σύνολο του Νοµού Χανίων. Τα κτήρια αυτά, όσα ήσαν σε επαφή µε οικισµούς έχουν 
καταστραφεί κατά την διάρκεια της διακυβέρνησης επί Κρητικής Πολιτείας, όχι λόγω του 
µένους των ντόπιων εναντίων των Οθωµανών, αλλά λόγω της διάθεσης έτοιµου οικοδοµικού 
υλικού από κτήρια που είχαν περιέλθει σε εγκατάλειψη. Οι κουλέδες που είχαν χτιστεί σε 
αποµακρυσµένες κορυφές και σε φαράγγια παρέµειναν και είναι αυτοί που σήµερα 
ανακαινιζόµενοι, θα µπορούσαν να υποστηρίξουν την προτεινόµενη περιπατητική διαδροµή. 
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Σχήµα 5. Ο αρχιτεκτονικός τύπος του κουλέ, σε Απτέρα, Ασκύφου, Αγία Ρουµέλη 
και Λουτρό. 
Figure 5. The architectural type of the ottoman fortresses in Aptéra, Askýfou, Aghia 
Rouméli and Loutró. 
 

 
Σχεδιάζουµε ένα νέο διπλό δίκτυο κίνησης. Κατά µήκος της νότιας ακτής, µε αρχή το 

λιµάνι της Παλαιοχώρας δυτικά, ή αντίθετα τον τουριστικό οικισµό Πλακιάς, ανατολικά στο 
Νοµό Ρεθύµνου, περνώντας από τους κουλέδες Σούγιας, Τρυπητής, Αγίας Ρουµέλης, 
Λουτρού, Χώρας Σφακίων και το Φραγκοκάστελλο. Ένα δεύτερο δίκτυο θα αποτελεί την 
απόληξη µιας διαδροµής που έχει ως αφετηρία τη βόρεια ακτή, και τα φρούρια Ιντζεδίν και 
Απτέρας στην είσοδο του κόλπου της Σούδας. ∆ιασχίζει την ενδοχώρα νοτιότερα, όπου 
συναντά τους Κουλέδες στο Νιό Χωριό, της Κάϊνας, του Βάµου, του Βαφέ, του 
Εµπρόσνερος, της Κράπης και καταλήγει στους σωζόµενους σε καλή κατάσταση κουλέδες 
του Ασκύφου, πρώτη στάση στα εδάφη των Σφακιών, είσοδος σε ένα τελείως διαφορετικό 
τοπίο σε σχέση µε αυτό της πεδινής περιοχής του Αποκόρωνα. Από το οροπέδιο του 
Ασκύφου η διαδροµή µπορεί να προχωράει νοτιότερα ώστε να συµβαδίσει µε εκείνες στην 
ακτή, προς Αγία Ρουµέλη ή προς τον Πλακιά.  

Κάποια από αυτά τα οικοδοµήµατα εµπλέκονται άµεσα µε τους κοντινούς οικισµούς 
και είναι σε θέση να αναπτύσσουν στενές σχέσεις υποστηρίζοντας τις οικονοµικές 
δραστηριότητες των ντόπιων, ενώ και κάποια άλλα βρίσκονται σε αποµακρυσµένες εξάρσεις 
του φυσικού ανάγλυφου και η νέα τους χρήση θα µπορούσε να είναι εκείνη του καταφυγίου, 
εξοπλισµένο µε αναψυκτήριο.  

Για τον σύγχρονο περιπατητή, η επικοινωνία µε τια αξίες της υπαίθρου ως 
πεπερασµένος τρόπος ζωής και τις αξίες της φύσης ως αισθητική απόλαυση, εδώ θα µπορούν 
να ικανοποιούνται. Η δική µας θεώρηση σχετικά µε την ζεύξη φύσης και ιστορίας στις 
ιδιαίτερες χωρικές ενότητες των Σφακίων, έρχεται να συµπληρώσει και να υποστηρίξει τις 
εκτιµήσεις που προκύπτουν από τα ποσοτικά µεγέθη, σχετικά µε τον πληθυσµό και την 
απασχόληση, στον πλέον δύσβατο και ορεινό δήµο της Κρήτης. Η σκληρότητα του τοπίου 
που εκφράζεται µέσα από την αδρότητα των υλικών του και την απότοµη εναλλαγή των 
καιρικών συνθηκών, η ερηµιά αλλά και η ελάχιστη κατοίκησή του, η αυθεντικότητα των 
προϊόντων του και πάνω από όλα οι άνθρωποί του και οι ιδιοµορφίες τους, αποτελούν το 
σταθερό ζητούµενο στον ποιοτικό τουρισµό. Σε αυτή την ποιοτική διαφορά τοποθετείται ο 
∆ηµήτρης Πικιώνης: "εις την µορφωτικήν αξίαν της περιηγήσεως, όταν σκοπός της είναι η 
θρησκευτική κοινωνία µε την φύσιν, η γνησία γνωριµία µε το βαθύτερο πνεύµα µιας χώρας 
και ενός λαού". Εδώ πρόκειται για το κείµενο της εισήγησης της “Αισθητικής Επιτροπής της 
Γενικής Γραµµατείας Τουρισµού επί των αρχών επί των οποίων πρέπει να βασισθούν τα 
νοµοθετικά µέτρα προασπίσεως της Αισθητικής της Χώρας εις τας Τουριστικάς Ζώνας”, της 



12 
 

οποίας ο Πικιώνης υπήρξε µέλος. Στη συνέχεια, προκαλεί τους αρχιτέκτονες, "υπερνικώντας 
την εύκολον µίµησιν και την έξιν των συµβατικών λύσεων που επεκράτησαν µέχρι τούδε εις 
όλους τους τόπους, να συλλάβοµεν εν πνευµατικόν και βαθύτατα ανθρώπινον περιεχόµενον 
του τουρισµού, αντάξιον του τόπου µας . . ." (Πικιώνης, 1985, σ.142). Η πνευµατικότητα 
στην οποία παραπέµπει ο Πικιώνης θεωρούµε ότι έχει εκτενώς περιγραφεί παραπάνω και 
είναι ευχάριστη έκπληξη ότι αναδεικνύεται πολλές δεκαετίες µετά, ως κυρίαρχο ζητούµενο, 
στους δύσκολους καιρούς όπου οδηγεί ο καπιταλισµός και η αχαλίνωτη δήθεν πρόοδος.   

Τέτοια προσέγγιση που από το µακρινό 1936 µέχρι σήµερα δεν υπολογίστηκε σοβαρά 
στον πυρήνα των σχεδιασµών του τουρισµού στην Ελλάδα, τώρα µπορεί να αποτελέσει τον 
βασικό τρόπο προσέγγισης στα νέα σχεδιαζόµενα δίκτυα επίσκεψης µε περιβαλλοντικές 
διαστάσεις και παραµέτρους αειφορίας. Η φύση και οι οικισµοί στην Κρήτη και ειδικά στα 
Σφακιά, µπορούν ακόµη να ανταποκριθούν στην ανάγκη διατήρησης της δεδοµένης 
φυσιογνωµίας του τόπου, όταν τα αρνητικά παραδείγµατα στην βόρεια ακτή είναι τόσο 
δεδοµένα.  

 
Συµπεράσµατα 
Μέσα από τέτοιες πολιτιστικές – περιηγητικές διαδροµές, η συνέργεια των σχεδιαστών του 
χώρου, της διοίκησης και των επισκεπτών (άνθρωποι της πόλης) µε τους ανθρώπους της 
υπαίθρου στην τοπική οικονοµία, είναι δυνατόν να αποδίδει καρπό και να αυξάνει την 
δυνατότητα διαλόγου και προσαρµογής της δύσκαµπτης ως προς τις συνήθειες τοπικής 
κοινωνίας µε τις τρέχουσες συνθήκες επιβίωσης. Μια ακόµη λοιπόν δυνατότητα 
συµβιβασµού και συγκατάβασης, ικανή όµως να  συνδυάζει τα υλικά δεδοµένα της ιστορίας 
του τόπου µε την οικονοµική δραστηριότητα, σε µια κοινωνία που έχει ανάγκη να 
επικαιροποιεί τον διάλογο και αισθάνεται κύριος διαχειριστής των δικών της επιλογών. 

Στο επίπεδο της δυναµικής του ∆ήµου, συνολικά προς ένα είδος προοδευτικής 
οικονοµικής ανασυγκρότησης των φυσικών πόρων, ως σύνολο υλικών και άυλων δεδοµένων 
του χώρου, δηµιουργείται αυτόµατα η ιδέα της προβολής των περιπατητικών διαδροµών, ως 
αγαθού και προς απόλαυση στην σύγχρονη κοινωνία. Μέσα από τις διαδροµές, το δίκτυο των 
νέων συσχετισµών λειτουργεί ως εργαλείο εξοικείωσης και κατανόησης, µεταφέροντας σε 
γνώριµες κλίµακες και συνθήκες. Στόχος η κατανόηση της θέσης του ανθρώπου µέσα στην 
πλάση: του βοσκού, του επαναστάτη ή του Οθωµανού κατακτητή τότε, του φυσιολάτρη-
επισκέπτη τώρα, περιδιαβαίνοντας το ίδιο µονοπάτι. 
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Abstract 
The main working hypothesis of this study is based on issues concerning the management of 
cultural heritage and natural monuments as drivers of sustainable development, taking as a 
study area the mountainous Municipality of Sfakia in West Crete. Our methodology revolves 
around associations connected to the dipole of the High aesthetic category regarding natural 
landscapes / natural monuments, and the value of antiquity given off by historical monuments, 
the works of man. This approach complements and supports the assessments provided by the 
quantitative population and employment data for the most inaccessible and mountainous 
municipality in Crete.  

The geomorphology and the villages, the access roads and sea routes, are studied as the 
constants affecting the development of the area through the ages. Using the landscape as a 
means by which modern man may appreciate nature and history, we are in a position to design 
a network of movements and actions capable of meeting visitors' vital psychic needs on the 
one hand, and echoing locals' expectations regarding sustainable development on the other.  

Beyond the oversaturated route through the Samaria Gorge, the design of alternative 
visitors' networks gives a starring role to two groups of natural spaces and historical 
buildings. The 19th-century Ottoman fortresses, combined with access routes to the interior 
on the one hand, and the abandoned village of Aradena and its gorge on the other, provide the 
starting-point for alternative sustainable activities in this exceptional corner of Crete.  

Through such cultural excursion routes, the synergy between designers, administrators 
and visitors from the towns and the people of the countryside, within the local economy, can 
bear fruit and increase the possibility of dialogue and adaptation of local society, settled in its 
habits, to contemporary living conditions. 

 


