
1 
 

Λαγκάδια Γορτυνίας: Σχεδιασµός ολοκληρωµένης προστασίας και 
ανάπτυξης του ορεινού ιστορικού οικισµού 

Ελ. Μαΐστρου, Καθηγήτρια ΕΜΠ, Κοσµήτωρ Σχολής Αρχιτεκτόνων 
Ελ. Κωνσταντινίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια ΕΜΠ 

Μ. Βασίλα, Ε. Βασιλείου, Β. ∆ασκαλάκης, Ι. Καββαδά, Ε. Καµόντου, Β.Κατσιµπούλας, 
Μ. Κίλια, Α. Κούµπουλη, Ι. Κουρούνη, Μ. Κωσταγιάννη, 
Ε. Μαραβέλια, ∆. Μπάρτζης, Ν. Παπαηλίου, Μ. Πατεράκη  

Οµάδα αποφοίτων του ∆ΠΜΣ «Προστασία Μνηµείων» Αρχιτεκτονικής Σχολής ΕΜΠ 

Περίληψη 
Η παρούσα εισήγηση εξετάζει τον ορεινό οικισµό των Λαγκαδίων Γορτυνίας και προχωρεί σε 
προτάσεις για την ολοκληρωµένη προστασία και ανάπτυξή του, µε γνώµονα τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά ταυτότητάς του, τα οποία λόγω συγκεκριµένων συνθηκών λανθάνουν 
σήµερα. Η ανάλυση και αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης βασίστηκε κυρίως σε επί 
τόπου έρευνα πεδίου και σε δευτερογενή έρευνα. Η σύνθεση όλων των δεδοµένων οδήγησε 
σε παραγωγή σειράς θεµατικών χαρτών της υφιστάµενης κατάστασης και σε ανάλυση κάθε 
σχετικής πτυχής όπως: Φυσικό περιβάλλον, οικιστικός ιστός, δηµόσιος χώρος, κατάσταση 
διατήρησης παραδοσιακών κτηρίων, δηµογραφικά χαρακτηριστικά, οικονοµικές 
δραστηριότητες, νοµοθετικό πλαίσιο προστασίας. Η αποκρυστάλλωση των παραπάνω 
δεδοµένων έγινε µε τη µέθοδο της SWOT ανάλυσης, η οποία θέτει επίσης τους 
κατευθυντήριους άξονες των προτάσεων. 

Η αποτίµηση της υφιστάµενης κατάστασης οδήγησε στα εξής συµπεράσµατα: Τα 
Λαγκάδια είναι ένας οικισµός µε ιδιαίτερη ιστορική φόρτιση, ειδικά λόγω της δράσης των 
περήφηµων Λαγκαδινών µαστόρων που έδρασαν για δύο και πλέον αιώνες σε όλο τον 
Ελλαδικό χώρο. Σε επίπεδο δοµηµένου χώρου, ο ιστός του οικισµού, παραµένει σε γενικές 
γραµµές αναλλοίωτος. Παρόλα αυτά ο δηµόσιος χώρος είναι αποσπασπατικός και 
απαξιωµένος, λόγω έλλειψης στοιχειώδους σχεδιασµού, αστικού εξοπλισµού και χρήσεων.
Όσον αφορά στο κτηριακό δυναµικό του οικισµού, το γενικό συµπέρασµα είναι πως σώζεται 
ένας ικανός αριθµός παλαιών κτηρίων, είτε σε κακή κατάσταση διατήρησης ή µε µεγάλες 
αλλοιώσεις, κυρίως λόγω ατυχών αποκαταστάσεων. Οι νέες οικοδοµές στην πλειονότητά τους 
δεν εντάσσονται στο δοµηµένο περιβάλλον των Λαγκαδίων, αποτελούν σηµαντικό παράγοντα 
αλλοίωσής του, ενώ καθιστούν το υφιστάµενο θεσµοθετηµένο καθεστώς δόµησης και 
προστασίας ανεπαρκές. 

Η υποβάθµιση του δοµηµένου περιβάλλοντος, σε συνδυαµό µε τις παρωχηµένες 
υπηρεσίες τουρισµού (µια από τις βασικές οικονοµικές δραστηριότητες των κατοίκων), δεν 
καθιστούν ανταγωνιστικά τα Λαγκάδια σε σχέση µε άλλους οικισµούς της Γορτυνίας (π.χ. 
∆ηµητσάνα, Στεµνίτσα), οι οποίοι έχουν προχωρήσει σε δραστικά µέτρα αναβάθµισης, όχι 
µόνο του δοµηµένου περιβάλλοντός τους, αλλά και στην ανάδειξη ιδιαίτερων 
ετεροπροσδιοριστικών χαρακτηριστικών, όπως οι τοπικές τεχνογνωσίες. 

Στοιχείο ταυτότητας των Λαγκαδίων είναι η µνήµη των συνεργείων οικοδόµων, τα 
υλικά κατάλοιπα της οποίας εντοπίζονται σε όλη τη χώρα. Η παρούσα εργασία δε στέκεται σε 
µια “µουσειακή” προβολή αυτής της πτυχής. Αντίθετα παέι ένα βήµα παραπέρα: Σε άλλες 
περιοχές η άυλη κληρονοµιά τοπικών τεχνογνωσιών έχει αξιοποιηθεί καταλλήλως για την 
επανεκίνηση της οικονοµίας περιοχών. 

Για τα Λαγκάδια προτείνεται η ανάπτυξη του δευτερογενούς τοµέα παραγωγής, 
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συνεπικουρούµενου από την έρευνα του άυλου και υλικού αποθέµατος τεχνογνωσίας του 
τόπου πάνω στις ιστορικές κατασκευές. Ο συντονισµός του όλου εγχειρήµατος για την 
πραγµάτωση του στόχου, προτείνεται να γίνει από εξειδικευµένο φορέα: Το Κέντρο Έρευνας 
Εκπαίδευσης, Ανάπτυξης και Προώθησης Παραδοσιακής Οικοδοµικής Τεχνογνωσίας, µια 
κοιτίδα έρευνας, ανάπτυξης και διάδοσης της παραδοσιακής οικοδοµικής τεχνολογίας, 
πρωτίστως υπό το πρίσµα της πρακτικής εφαρµογής. 

Τα Λαγκάδια µπορούν έτσι να αναδειχθούν σε πρότυπο οικισµό µελέτης, διαχείρισης 
και παραγωγής πρώτων υλών, προϊόντων, τεχνογνωσίας και εφαρµογής τεχνικών,
παραδοσιακών ή καινοτόµων, στις αποκαταστάσεις κτηρίων. Ταυτόχρονα επιδιώκεται η 
τόνωση της πρωτογενούς παραγωγής και εναλλακτικών µορφών τουρισµού, που παράλληλα 
µε τις δράσεις του Κέντρου θα αναδείξουν τα Λαγκάδια σε σηµαντικό ισότιµο πόλο ενός 
ευρύτερου, ελκυστικού δικτύου οικισµών της Γορτυνίας. 
 

Εισαγωγή  
Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί µια εκτεταµένη περίληψη εργασίας, η οποία 
πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο των Ακαδηµαϊκών Σπουδών του ∆ιατµηµατικού 
Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου «Προστασία 
Μνηµείων», Κατεύθυνση Α΄: Συντήρηση και Αποκατάσταση Ιστορικών Κτηρίων και 
Συνόλων κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2014-2015.  

Σκοπός της εργασίας είναι η συστηµατική µελέτη ενός ιστορικού οικιστικού συνόλου, ο
εντοπισµός και η καταγραφή των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της φυσιογνωµίας του και η 
διατύπωση προτάσεων για την προστασία, διατήρηση και ανάδειξή του, µε γνώµονα την
αειφόρο ανάπτυξη. 

Η µελέτη χωρίζεται σε δυο βασικές ενότητες, που περιλαµβάνουν: Α) Ανάλυση της 
υφιστάµενης κατάστασης του οικισµού, µε καταγραφή των ισχυρών πλεονεκτηκών στοιχείων,
αλλά και των προβληµάτων. Β) ∆ιατύπωση προτάσεων στο πλαίσιο ενός στρατηγικού 
σχεδίου για την ολοκληρωµένη προστασία, διατήρηση και ανάπτυξη του οικισµού µε 
παράλληλη αξιοποίηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του. 
 
Μεθοδολογία 
Για την καταγραφή της υφιστάµενης κατάστασης του οικισµού, έγινε κατάλληλη προεργασία 
δηλαδή, συλλογή χαρτογραφικών υποβάθρων, εκπόνηση πρόχειρου χάρτη και βιβλιογραφική 
έρευνα. Ακολούθησε η επί τόπου εργασία στα Λαγκάδια. Ο οικισµός χωρίστηκε σε 
υποπεριοχές και έγινε καταγραφή κτήριο-κτήριο µε τη συµπλήρωση ειδικής καρτέλας, 
συµπληρώσεις και διορθώσεις στους χάρτες, όπως και λεπτοµερειακή  καταγραφή των 
χαρακτηριστικών του δηµόσιου χώρου. Παράλληλα έγιναν συνατήσεις και συζήτηση µε 
δηµόσιους φορείς, τοπικές συλλογικότητες και πολλές «άτυπες» συνεντεύξεις µε κατοίκους. 
Ταυτόχρονα συλλέχθηκε όλη η κείµενη νοµοθεσία που αφορά στον οικισµό, όπως και 
οποιοδήποτε άλλο στοιχείο µπορούσε να φανεί χρήσιµο από αρχεία της πρώην τοπικής 
κοινότητας. 

Η σύνθεση όλων των δεδοµένων από τις εργασίες πεδίου είχε ως αποτέλεσµα την 
παραγωγή σειράς θεµατικών χαρτών, που απεικονίζουν εκφάνσεις τις υφιστάµενης

κατάστασης στον οικισµό, όπως και µια πλήρη απογραφή όλων των κτισµάτων των 
Λαγκαδίων, τα οποία συνοδεύονται από στοιχεία για τη χρήση, την κατάσταση διατήρησης 
κ.ά. 
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Εικόνα 1. Ο οικισµός των Λαγκαδίων τη δεκαετία του 1950. Πηγή: www.lagkadia.com 
Foto 1. The Langadia settlement in the 1950`s. 

Α. Οικιστική και πολεοδοµική εξέλιξη των Λαγκαδίων 
 
Θέση οικισµού, σύνδεση µε άλλους οικισµούς Γορτυνίας 
Τα Λαγκάδια βρίσκονται σε κεντροβαρική θέση στο ∆ήµο Γορτυνίας1, στο πανάρχαιο 
πέρασµα από τη Σπάρτη στην Αρχαία Ολυµπία, το οποίο διατηρεί και σήµερα τη σηµασία 
του, καθώς η Εθνική Οδός Τρίπολης - Ολυµπίας - Πύργου αποτελεί τον πλέον σηµαντικό 
άξονα σύνδεσης µεταξύ της Ανατολικής Οδού Πελοποννήσου (Kόρινθος - Τρίπολη -
Kαλαµάτα)  και της Ολυµπίας Οδού (Κόρινθος - Πάτρα - Πύργος - Καλαµάτα). 

Εκτός από την κοµβική θέση τους τα Λαγκάδια βρίσκονται κοντά σε οικισµούς µε 
ιδιαίτερη ιστορική και αρχιτεκτονική αξία, όπως: ∆ηµητσάνα, Βυτίνα, Ζάτουνα, Στεµνίτσα 
Καρύταινα, αλλά και σε εγγύτητα µε τόπους ιδιαίτερου φυσικού κάλλος όπως τα δάση του 
Μαινάλου και οι λίµνες του Λάδωνα. 
 
Τοπογραφικά χαρακτηριστικά 
Ο οικισµός των Λαγκαδίων αναπτύσσεται σε µια απότοµη πλαγιά του Μαινάλου, µε µεγάλη 
εποπτεία της γύρω περιοχής. Ο χαρακτηρισµός “κρεµαστό χωριό” οφείλεται στη µορφολογία 
του εδάφους, καθώς η υψοµετρική διαφορά µέσα στον οικισµό είναι 500µ. Η ονοµασία 
Λαγκάδια περιγράφει γλαφυρά την τοπογραφία του οικισµού: Κατάφυτες ρεµατιές χωρίζουν 
το οικιστικό σύνολο σε επιµέρους ενότητες (Εικ. 1). Ο µεσηµβρινός προσανατολισµός 
συνδυάζει επαρκή ηλιασµό και ήπιο κλίµα, µέσα σε ένα πλούσιο ορεινό φυσικό περιβάλλον. 

Ίδρυση των Λαγκαδίων και πολεοδοµική συγκρότηση στην Οθωµανική εποχή 
Σύµφωνα µε τοπική παράδοση, τα Λαγκάδια δηµιουργήθηκαν στα πρώτα χρόνια της
Φραγκοκρατίας, κατά την περίοδο του χτισίµατος του κάστρου της Άκοβας2. 
Στα τέλη του 16ου αι. εντοπίζεται η πρώτη γραπτή αναφορά στα Λαγκάδια, σε οθωµανικό 

1 Γενικά περί Γορτυνίας βλ. Πετρονώτη (1975). Για την πρόσφατη ιστορία βλ. Κανδηλώρου (1898) 
2 Γούδα (1875), σ. 204 
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Εικόνα 2. Η κατανοµή των επί µέρους εµπορικών αξόνων στον οικισµό στα τέλη του 19ου αιώνα. 
Foto 2. Centres of trade activities in the settlement at the end of the 19th century. 

φορολογικό τεφτέρι, όπου καταγράφονται 46 σπίτια 3. Μέσα στο 17ο αιώνα προστίθενται 
στον πληθυσµό µέτοικοι από γειτονικούς οικισµούς, Έλληνες και Οθωµανοί4. Σε αυτό το 
πλαίσιο αναζωογόνησης του πληθυσµού, ο Ιωάννης Λίτινος, φαίνεται πως «επανιδρύει» τον 
οικισµό και ο ίδιος εγκαθίσταται στην περιοχή των ∆εληγιαννέικων το 16855. 

Στα τέλη του 18ου αι. τα Λαγκάδια µετατρέπονται σε σηµαντικό ελληνικό κέντρο της
Πελοποννήσου, καθώς είναι η έδρα της ισχυρής οικογένειας των ∆εληγιαννέων. Το 1815
αριθµούσαν 300 οικογένειες µε συνολικά 1500 κατοίκους6 και στην απογραφή του 
Καποδίστρια το 1829 σηµειώνεται δηµογραφικό άλµα µε τον πληθυσµό να φτάνει τους 2158 
κατοίκους

7. 
Ως προς την πολεοδοµική µορφή τα Λαγκάδια χαρακτηρίζονται από την τυπική 

οργάνωση
8 των ορεινών οικισµών του ελλαδικού χώρου στα χρόνια της Οθωµανικής 

κυριαρχίας
9: Επιµέρους οι γειτονιές ή µαχαλάδες οργανώνονται γύρω από ένα κέντρο, στο 

οποίο λειτουργεί συνήθως το παζάρι. Κάθε γειτονιά έχει σηµείο αναφοράς µια εκκλησία ή 
κάποιο πλάτωµα µε κρήνη. Ένα δίκτυο καλντεριµιών και µονοπατιών ένωνε τις επιµέρους 
οικιστικές ενότητες µε το κέντρο. 

Όπως έγινε αντιληπτό στη διάρκεια της αρούσας εργασίας, η εποχή της β΄ 
Τουρκοκρατίας είναι καταλυτική για την πολεοδοµική οργάνωση των Λαγκαδίων. Ο ιστός, 
δηλαδή η ραχοκοκαλιά δρόµων και καλντεριµιών, όπως και η κατανοµή των περιοχών 
κατοικίας αποκρυσταλλώνονται αυτή την περίοδο και θα αποτελέσουν το υπόβαθρο, πάνω 
στο οποίο θα συντελεστεί η περαιτέρω οικιστική ανάπτυξη. 

3 Tapu Tahrir Defter TT560 των τοµέων Οικονοµίας (Maliye), Βακουφίων (Evkaf) και Στρατιωτικών (Askeriye) 
από την τρίτη οθωµανική απογραφή των ετών 1566-1574. Βλ. Πετρονώτη (2014), σσ. 10-11 
4 Τσαφάρα (1963), σ. 17, Κανδηλώρου (1898), σ. 114. 
5 Παπαγιώργη (2001), σ. 49 
6 Κανδηλώρου (1898), σ. 261 
7 Ό.π., σ. 261 
8 Γενικά για την οργάνωση οικισµών του ελλαδικού χώρου στην Οθωµανική Αυτοκρατορία βλ. Καρύδη (1898) 
9 Κίζη (1994), σσ.38-39 
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Εικόνες 3,4. Αριστερά γειτονιά στα Λαγκάδια στη µεγάλη ακµή περί το 1910 και δεξιά όπως είναι 
σήµερα. 
Foto 3,4. Left, Langadia during the prosperity period, ca 1910 and to the right the same place today. 
 
Λαγκαδινοί χτίστες και ακµή των Λαγκαδίων 
Η µεγάλη ακµή του οικισµού στο β΄µισό του 19ου αιώνα συµπίπτει µε τη συστηµατική 
στροφή των Λαγκαδινών προς το χτίσιµο. Οι Λαγκαδινοί µάστορες τελειοποίησαν την τέχνη 
της οικοδοµής και η φήµη τους απλώθηκε σε όλο τον Ελλαδικό χώρο. Εκτός από ικανοί 
λιθοξόοι, κατείχαν πολύ καλά τα µυστικά των κονιαµάτων, καταφέρνοντας να χτίσουν πολύ 
ψηλά και γερά κτήρια µε απαιτήσεις, όπως πύργους, εκκλησίες, ακόµη και τζαµιά. Μια σειρά 
ευνοϊκών συγκυριών οδήγησε στην κυριαρχία των Λαγκαδινών µαστόρων στην 
Πελοπόννησο, γεγονός που απέφερε οικονοµική ευρωστία και αύξηση του πληθυσµού. Οι 
κάτοικοι των Λαγκαδίων από 3.183 το 1849 έφταναν τους 6.815 κατά το 1896, συνιστώντας 
τη δεύτερη πολυπληθέστερη πόλη της Αρκαδίας µετά την Τρίπολη. 

Η ακµή αποτυπώνεται έντονα στο δοµηµένο χώρο. Οι επιµέρους γειτονιές πυκώνουν 
(Εικ. 3). Ο οικισµός είναι µια συµπαγής ενότητα αναπτυσσόµενη στην απότοµη πλαγιά. Τα
Λαγκάδια αποκτούν επιµέρους «κέντρα», ουσιαστικά γραµµικούς άξονες εµπορικών 
καταστηµάτων (Εικ. 2). Μεγαλύτερης σηµασίας είναι αυτό, που αναπτύσσεται κατά µήκος 
της κεντρικής οδικής αρτηρίας. Άλλοι σηµαντικοί άξονες εµπορίου εντοπίζονται στη γειτονιά 
των Αγίων Αποστόλων και στη θέση Λεύκα. 
 
Παρακµή οικισµού 
Στις αρχές του 20ου αι. άρχισε η µετανάστευση των Λαγκαδινών προς το εξωτερικό. Το 1907 
ο πληθυσµός έχει µειωθεί στους 4.524 κατοίκους. Μεταπολεµικά, το φαινόµενο της
µετανάστευσης εντάθηκε και γειτονιές ολόκληρες ερηµώθηκαν, µε χαρακτηριστικότερο
παράδειγµα τον Κάτω Μαχαλά. 

Ταυτόχρονα οι δύσκολες, ιδιαίτερα κοπιαστικές συνθήκες εργασίας του χτίστη, η 
ανάπτυξη νέων επαγγελµατικών διεξόδων και η διάδοση του οπλισµένου σκυροδέµατος, 
οδήγησαν στη βαθµιαία εγκατάλειψη της οικοδοµικής δραστηριότητας από τους 
Λαγκαδινούς. 

Σε πολεοδοµικό επίπεδο ο πάλαι ποτέ πυκνός και συνεκτικός ιστός του οικισµού, 
εµφανίζει ασυνέχειες, ερειπιώνες και αποσπασµατικότητα (Εικ. 4). Τα επιµέρους κέντρα µε 
τους εµπορικούς δρόµους έσβησαν και σηµείο αναφοράς έγινε µόνον ο κεντρικός δρόµος, που
συγκεντρώνει τις στοιχειώδεις λειτουργίες υπηρεσιών και εµπορίου. 
Β. Αξιολόγηση υφιστάµενης κατάστασης 
Ο δηµόσιος χώρος 
Ο πάλαι ποτέ πυκνός και συνεκτικός ιστός του οικισµού, χαρακτηρίζεται από ασυνέχειες, 
ερειπιώνες και αποσπασµατικότητα. Τα επιµέρους κέντρα µε τους εµπορικούς δρόµους
έσβησαν και σηµείο αναφοράς έγινε µόνον ο κεντρικός δρόµος, που συγκεντρώνει τις
στοιχειώδεις λειτουργίες υπηρεσιών και εµπορίου. Ο ιστός, δηλαδή το δίκτυο δρόµων και
µονοπατιών παραµένει σε γενικές γραµµές αναλλοίωτο. 
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Εικόνα 5. Χάρτης αξιολόγησης χαρακτηριστικών πολεοδοµικού ιστού. 
Foto 5. Map presenting the characteristics of the urban space. 
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Εικόνες 6,7. Αριστερά: Επέκταση δρόµου πάνω σε πιλοτί, ως πλάτωµα στην εκκλησία Ταξιαρχών. 
∆εξιά: Η προβληµατική υποδοµή της κεντρικής πλατείας των Λαγκαδίων. 
Foto 6,7. Left: Extention of the main road on pilotis, for serving as public space. Right: The doubtful 
supporting of the central Langadia square. 

Ωστόσο κάποια µονοπάτια έχουν καταπατηθεί ή χαθεί µέσα στη βλάστηση ώντας σε 
αχρηστία, ενώ γενικώς οι γειτονιές έχουν υποβαθµιστεί, καθώς έχει χαθεί αρκετό από το 
κτηριακό δυναµικό των Λαγκαδίων και οι αντίστοιχοι «πυκνωτές χρήσεων». Το γεγονός αυτό 
οδήγησε στη σταδιακή υποβάθµιση και απαξίωση του δηµόσιου χώρου στις µέρες µας, αφού 
έχει ατονήσει το πλέγµα κινήσεων πεζών και δεν υπάρχει ένα σαφές δίκτυο να τις 
υποστηρίξει. 

Αντίθετα κυριαρχεί στον ιστό το δίκτυο κίνησης οχηµάτων. Η παλαιά εθνική οδός 
διασχίζει ακόµη τον οικισµό, προκαλώντας κυκλοφοριακό φόρτο, θόρυβο και αισθητική 
υποβάθµιση. Παλαιότερες προσπάθειες εύρεσης νέων δηµόσιων ζωτικών χώρων, οδήγησαν 
σε προβληµατικές επιλύσεις: Οι κύριες πλατείες αποτελούν πλευρικές επεκτάσεις κύριας 
οδικής αρτηρίας και στηρίζονται πάνω σε πιλοτί, µε πολύ άσχηµο αντίκτυπο στη γενική 
εικόνα του οικισµού (Εικ. 6,7). Οι χώροι αυτοί δε λειτουργούν προς όφελος των κατοίκων,
αφού έχουν καταληφθεί εξολοκλήρου από τραπεζοκαθίσµατα και σταθµευµένα αυτοκίνητα. 

Αρχιτεκτονική ανάλυση 
 
α) Τα παλαιά κτήρια 
Τα παραδοσιακά σπίτια των Λαγκαδίων ανήκουν στο συνηθισµένο αρχιτεκτονικό τύπο 
ορεινής κατοικίας στην Πελοπόννησο10. Το κτήριο αποτελείται από ένα λίθινο καθαρό 
ορθογωνικό όγκο, οι διαστάσεις του οποίου προκύπτουν κατά πλάτος από το βέλτιστο –
οικονοµικά και στατικά- µήκος της διαθέσιµης ξυλείας (Εικ.8). Η απότοµη κλίση του εδάφους 
στα Λαγκάδια επέβαλλε τη χωροθέτηση των κτηρίων µε τον επιµήκη άξονα κάθετο στις 
υψοµετρικές καµπύλες. Υπάρχουν βέβαια εξαιρέσεις. Συνήθως τα εµπορικά καταστήµατα, για 
να έχουν τον µέγιστο αριθµό ανοιγµάτων στην πρόσοψη χτίζονταν µε τη µεγάλη διάστασή 
τους παράλληλα στην κατωφέρεια11. Ως αποτέλεσµα κάθε οίκηµα είναι ισόγειο στα ανάντη 
και στον κάτω δρόµο συνήθως έχει ύψος δύο ή τριών πατωµάτων. 

Το αντίκτυπο σε πολεοδοµική κλίµακα ή στο τοπίο είναι να ξεπροβάλλουν από το 
έδαφος υψίκορµες λίθινες κατασκευές οµοίου πλάτους και µε ίδιο κατά κανόνα 
προσανατολισµό λόγω της πλαγιάς (Εικ. 1,3). 

10 Βλ. ενδεικτικά Πετρονώτη (1989), και Cooper (2002). Ειδικά για την ευρύτερη περιοχή των 
Λαγκαδίων βλ. 
Μπενεχούτσου (1977). 
11 ∆ιεξοδική έρευνα για την αρχιτεκτονική των κατοικιων στα Λαγκάδια έχει γίνει από φοιτητές της 
Αρχιτεκτονικής Σχολής του ΕΜΠ στο πλαίσιο του προπτυχιακού µαθήµατος: Αρχιτεκτονικός 
Σχεδιασµός 5Α : Ανάλυση παραδοσιακών κτηρίων και συνόλων, κατά τα ακαδ. έτη 2012-2014. 
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Εικόνες 8,9,10. Αριστερά: Παλαιό σπίτι στα Λαγκάδια µε κατάστηµα στο ισόγειο. Μέση: Αλλοίωση 
κτηρίου µε εκτεταµένες προσθήκες από οπλισµένο σκυρόδεµα. ∆εξιά: Νέα, µη συµβατή µε το γύρω 
περιβάλλον οικοδοµή. 
Foto 8,9,10. Left: An old vernacular house at Langadia, with a store on the ground floor. Middle: An 
old house 
completely changed after several additions of reinforced concrete. 

Ας σηµειώθεί πως στα Λαγκάδια παρατηρείται σε µεγάλο βαθµό η µορφολογική 
διαφοροποίηση των δηµόσιων κτηρίων, τα οποία λόγω µεγέθους λειτουργούν ως τοπόσηµα 
και αποτελούν στοιχεία ταυτότητας του οικισµού, µε χαρακτηριστικότερο ίσως το 
εµβληµατικό Γυµνάσιο των Λαγκαδίων. 
 
β) Νεώτερα κτήρια και αλλοιώση του ιστορικού δοµηµένου περιβάλλοντος 
Στα νεώτερα κτήρια η χρήση του οπλισµένου σκυροδέµατος και τα νέα εισηγµένα πρότυπα 
κατοίκησης από τις πόλεις οδήγησαν στην παραγωγή κατοικιών µε εντελώς άλλη σύλληψη: Η 
κάτοψη, ελευθερωµένη από τεχνικές δεσµεύσεις µεγέθους, επεκτείνεται χωρίς κάποια 
νοµοτέλεια και έχει σχήµα που υπακούει στο τυχαίο των επιλογών του εκάστοτε ιδιοκτήτη. 
Εξώστες περιτρέχουν το κτήριο σε κάθε στάθµη, καθιστώντας µη αναγνωρίσιµο τον ήδη
«φλύαρο» γενικό όγκο του (Εικ. 10). 

Οι οικοδοµές συνήθως φορούν ένα «παραδοσιακό ένδυµα» µε κακής ποιότητας λίθινες
επενδύσεις, µιµήσεις πώρινων πλαισίων στα υπερµεγέθη ανοίγµατα και γενικώς παρατηρείται
– όπως άλλωστε και στην υπόλοιπη χώρα - µια ατυχής αναπαραγωγή µορφών της λαϊκής
αρχιτεκτονικής. Ως αποτέλεσµα τα νέα κτήρια, που απαρτίζουν το 1/3 του συνόλου, στην
πλειονότητά τους δεν εντάσονται στο γύρω περιβάλλον τους και λόγω µεγέθους έχουν 
σοβαρό αντίκτυπο στην γενική εικόνα του οικισµού. 
 
γ) Επεµβάσεις σε παλαιά κελύφη 
Ταυτοχρόνως, τα παλαιά σπίτια υφίστανται ποικίλες επισκευές, που µπορούν να 
κατηγοριοποιηθούν ως εξής: α) Επιφανειακές, β) προσθήκης όγκου και γ) δοµικές, δηλαδή 
στον φορέα. 

Η χρήση των νέων υλικών στις επεµβάσεις γίνεται µε αντισυµβατικό τρόπο, χωρίς 
µέριµνα για το αυθεντικό κατασκευαστικό σύστηµα ή τον αρχικό όγκο του υφιστάµενου 
κελύφους (Εικ.9). Τα δεδοµένα από την επί τόπου έρευνα επιβεβαίωσαν ποσοτικά, ότι 
φαίνεται εξόφθαλµα από µακριά: Η αξία παλαιότητας του οικισµού έχει χαθεί. ∆εν µπορεί να 
υποβάλλει την ιστορική του διάσταση, να δείξει µε άλλα λόγια πόσο παλαιός είναι, όπως 
άλλοι ιστορικοί οικισµοί της ευρύτερης περιοχής (∆ηµητσάνα, Στεµνίτσα, Καρύταινα κ.ά.). 
Σε αυτό δεν φταίει το κτηριακό απόθεµα: Με κάτι παραπάνω από τα µισά σπίτια να είναι 
ηλικίας από 75-250 ετών, θα έπρεπε να αναδεικνύεται αµέσως η αξία παλαιότητας του 
οικισµού. Η φύση όµως της ανανέωσης όλου αυτού του δυναµικού και η κραυγαλέα 
παρουσία των νεώτερων κατασκευών, οι οποίες τραβούν την προσοχή θέλοντας και µη, 
παγίωσαν τη σηµερινή εικόνα των Λαγκαδιών προς τη λάθος κατεύθυνση. 
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Λειτουργικά χαρακτηριστικά οικισµού, χρήσεις γης 
Όσον αφορά στα λειτουργικά χαρακτηριστικά του οικισµού, η έρευνα πεδίου και οι 
συνεντεύξεις µε τους κατοίκους, έδειξαν πως η ενασχόληση µε τη γη έχει σε µεγάλο βαθµό 
υποχωρήσει, ενώ το εµπόριο και η παροχή υπηρεσιών, κυρίως τουριστικού χαρακτήρα, είναι 
πλέον κυρίαρχες οικονοµικές δραστηριότητες. 

Επίσης σηµαντικές για τη ζωή του οικισµού  είναι εκδηλώσεις  κοινωνικού χαρακτήρα, 
που προσελκύουν επισκέπτες: Θρησκευτικές γιορτές, τοπικά πανηγύρια, το Λαγκαδινό 
καρναβάλι, µουσικές συναυλίες ή εκδηλώσεις που συνδέονται µε ιστορικά γεγονότα, οι 
οποίες οργανώνονται από τις δηµοτικές αρχές σε συνεργασία µε τοπικούς συλλόγους. 

Το αποτύπωµα της ανθρώπινης δραστηριότητας σήµερα στον οικισµό διαφαίνεται στην 
κατανοµή των χρήσεων γης: Πέραν της κατοικίας, οι υπόλοιπες χρήσεις συγκεντρώνονται σε 
δύο κύριες περιοχές: Στον Κεντρικό δρόµο και στο γραµµικό άξονα στη Λεύκα.  Ο πυρήνας 
του Πάνω Μαχαλά είναι αµιγώς τοπικού χαρακτήρα. Αντίθετα το κέντρο που αναπτύσσεται 
εκατέρωθεν του εθνικού οδικού άξονα, συγκεντρώνει χρήσεις,  που αναφέρονται κατά κύριο 
λόγο σε επισκέπτες και ταξιδιώτες. 

Ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο προστασίας - Πραγµατοποιηµένες µελέτες 

α) Χαρακτηρισµός ως παραδοσιακός οικισµός 
Τα Λαγκάδια έχουν χαρακτηριστεί παραδοσιακός οικισµός µε διάταγµα του 197812 και 
σήµερα είναι ένας από τους 23 παραδοσιακούς οικισµούς του δήµου Γορτυνίας13. 
Το διάταγµα αποτελεί στην ουσία το βασικό πλαίσιο προστασίας του συνόλου του οικισµού.
Εκτός από τον καθορισµό όρων δόµησης, περιέχει µια σειρά από οδηγίες και απαγορευτικές
διατάξεις, µε στόχο την προστασία του γενικού χαρακτήρα αλλά και τα µορφολογικά στοιχεία 
των κτισµάτων. 
Από το σύνολο των κτηρίων στα Λαγκάδια, τρία έχουν κυρηχθεί διατηρητέα στον οικισµό,  
όλα από το Υπουργείου  Πολιτισµού14. 
 
β) Γενικότερες διατάξεις προστασίας  
Ο Νέος Οικοδοµικός Κανονισµός (ν. 4067/12) παρέχει τα κατάλληλα εργαλεία για την 
προστασία της αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς: Θέσπιση ειδικών όρων δόµησης, µορφολογικών 
περιορισµών δόµησης και χρήσεων γης, µε σκοπό τη διατήρηση και ανάδειξη της ιδιαίτερης 
ιστορικής, πολεοδοµικής, αρχιτεκτονικής, λαογραφικής, κοινωνικής και αισθητικής 
φυσιογνωµίας. Επίσης δίνει τη δυνατότητα να χαρακτηρίζονται διατηρητέα, όχι µόνο 
µεµονωµένα κτίρια ή συγκροτήµατα κτιρίων, αλλά και στοιχεία  του περιβάλλοντος χώρου 
αυτών, όπως επίσης και στοιχεία του φυσικού ή και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος χώρου: 
Αυλές, κήποι, κρήνες, πλατείες, διαβατικά, λιθόστρωτα, που βρίσκονται εντός ή εκτός των 
οικισµών. Μπορεί ακόµα να χαρακτηρίζεται διατηρητέα η χρήση του ακινήτου15. 

12 Περί χαρακτηρισµού  ως «Παραδοσιακών  Οικισµών  τινών του Κράτους και καθορισµού  των όρων 
και περιορισµών δοµήσεως των οικοπέδων αυτών», (ΦΕΚ 594∆/13-11-1978). Συνολικά 
χαρακτηρίζονται 416 οικισµοί σε όλη την Ελλάδα.  Αποτελεί  τον πρώτο και µαζικότερο 
χαρακτηρισµό οικισµών στην Ελλάδα. Ακολουθεί (σε πλήθος οικισµών) ο χαρακτηρισµών οικισµών 
του νοµού Κυκλάδων (ΦΕΚ  504∆/14-7-1988) µε συνολικά 115 
χαρακτηρισµούς οικισµών. 
13 Πρόκειται για τους οικισµούς: Αγρίδι, Ατσίλοχο, Βαλτεσίνικο, Βλόγγος, Βλαχορράπτης, Βυζίκι, 
Βυτίνα, ∆ηµητσάνα, Ελάτη, Ζάτουνα, Ζιγοβίστι, Καρίταινα, Κοντοβάζαινα, Λαγκάδια, Λάστα, 
Λευκοχώρι, Μαγούλιανα, Μελισσόπετρα, Παράλιον Άστρους, Παραλογγοί, Πυργάκι, Ράδος, 
Στεµνίτσα. (πηγή: ηλεκτρονικό αρχείο παραδοσιακών οικισµών και διατηρητέων κτιρίων ΥΠΕΚΑ – η 
αναζήτηση έγινε µε βάση τους πρώην δήµους που απαρτίζουν σήµερα το δήµο Γορτυνίας) 
14 Το πρώτο η οικία των ∆εληγιαννέων  µε ΦΕΚ 281Β – 29.12.1956, το δεύτερο ιδιοκτησίας Ελένης 
Ι. Μπούκουρα, ΦΕΚ 271Β – 18.5.1982, και το τρίτο ιδιοκτησίας Π. Καγιούλη και Ι. Μανιάτη, ΦΕΚ 
222 ΑΑΠ – 29.12.2006 
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γ) Γενικό πολεοδοµικό σχέδιο Λαγκαδίων 
Το 1987 εγκρίνεται το Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο του οικισµού των Λαγκαδίων16. Η 
πολεοδοµική οργάνωση γίνεται για πληθυσµιακό µέγεθος της τάξης των 1000 κατοίκων17. 
Εντάσσονται αραιοδοµηµένες και αδόµητες εκτάσεις πέραν του πραγµατικού ορίου του 
οικισµού και προτείνεται επέκταση σχεδίου πόλης νοτιοδυτικά, µε χρήση τουρισµού, χωρίς 
όµως αυτό να υπαγορεύεται από αντίστοιχη ανάγκη. Σηµειώνεται πως το επόµενο βήµα, που 
αποτελεί η εκπόνηση µιας πολεοδοµικής µελέτης δεν έγινε ποτέ. 

SWOT ανάλυση 
Η ανάλυση και αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης παρουσιάστηκε µε τη µέθοδο 
SWOT, η οποία οδηγεί επίσης σε αντίστοιχους άξονες προτάσεων. Η SWOT ανάλυση 
περιλάµβανε τις εξής θεµατικές ενότητες: 
Γεωγραφική θέση: Το πιο σηµαντικό ζήτηµα που θα επηρεάσει τα Λαγκάδια είναι η 
παράκαµψή τους από το εθνικό δίκτυο. Μέχρι τώρα ο οικισµός αποτελούσε αναγκαστικό τους 
από το εθνικό δίκτυο18. Μέχρι τώρα ο οικισµός αποτελούσε αναγκαστικό πέρασµα για τους
επισκέπτες, γεγονός που προκαλούσε εφησυχασµό στους ντόπιους επιχειρηµατίες. Με τα νέα
δεδοµένα τα Λαγκάδια θα πρέπει να ανακαλύψουν εκ νέου µια ταυτότητα, µια δέσµη 
στοιχείων ετεροπροσδιορισµού που θα τα αναδείξει σε αυτόνοµο προορισµό, εύκολα 
προσβάσιµο.  
Φυσικό περιβάλλον: Υψηλής ποιότητας µε αξιόλογο οικοσύστηµα και περιοχές ιδιάιτερου 
φυσικού  κάλλους. Παρέχει πληθώρα  από  µονοπάτια, που µπορούν  να αναδειχθούν σε 
φυσιολατρικές διαδροµές, ενώ σηµαντική είναι η δυνητικά καλλιεργήσιµη γη. 
Ιστορική και πολιτιστική κληρονοµιά, άυλη πολιτιστική κληρονοµιά: Σηµαντική είναι η 
ιστορία και παράδοση των Λαγκαδινών µαστόρων, όπως και το πλούσιο κτηριακό απόθεµα 
του οικισµού. Η ανάδειξη της άυλης πολιτιστικής κληρονοµιάς µπορεί να ωθήσει την 
οικονοµία σε τοµείς που έχουν άµεση ή έµµεση σχέση µε αυτή. 
Κοινωνική δοµή: Ο πληθυσµός µειώνεται Αφορµές και κίνητρα για άλλες παραγωγικές 
δραστηριότητες δεν υπάρχουν, παρόλο που οι προσφερόµενοι τοµείς είναι δυνητικά πολλοί.
Οικονοµία: Ο τόπος βασίζεται κυρίως σε παρωχηµένες µορφές τουρισµού. Υπάρχουν όµως
νέες προοπτικές, όπως ο καινοτόµος πρωτογενής και δευτερογενής τοµέας παραγωγής, που
µπορούν να συνδυαστούν µε εναλλακτικές µορφές τουρισµού. (οικοτουρισµός, 
αγροτουρισµός κ.ά). 
Η SWOT ανάλυση περιλάµβανε επίσης τις ενότητες των τεχνικών-κοινωνικών υποδοµών και 
του νοµοθετικού πλαισίου, που χάρην συντοµίας δε θα παρουσιαστούν. 

Γ. Προτάσεις για την ολοκληρωµένη προστασία και ανάπτυξη των Λαγκαδίων 
Τα Λαγκάδια έχουν απολέσει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ταυτότητας, όπως την ιστορική 
αξία των παραδοσιακών σπιτιών, την οικιστική πυκνότητα, την αλληλουχία των ζωντανών 
γειτονιών µέσα από πολυσύχναστους εµπορικούς δρόµους µε τα καλντερίµια κ.ά. 

Αντίθετα γειτονικοί οικισµοί έχουν αναδείξει τα ιδιάζοντα χαρακτηριστικά τους, πάνω 
στα οποία οικοδόµησαν µια ταυτότητα. Ως αποτέλεσµα σήµερα αποτελούν πόλο έλξης και 
είναι ανταγωνιστικότεροι στην προσέλευση νέου µόνιµου πληθυσµού ή επισκεπτών. Υπό 
αυτές τις συνθήκες ο οικισµός των Λαγκαδίων χρειάζεται επανενεργοποίηση για την 
αναζωογόνηση του, µε στόχο την προσέλκυση νέων κατοίκων και επισκεπτών. Τα Λαγκάδια 
να αποτελέσουν προορισµό και όχι πέρασµα. 

16 Έγκριση γενικού πολεοδοµικού σχεδίου του οικισµού Λαγκαδίων του ∆ήµου Λαγκαδίων 
(Ν.Αρκαδίας), ΦΕΚ 
222 ∆ / 13.03.1987 
17 Στην απογραφή του 2001 απογράφονται 704 κάτοικοι,  ενώ το 2011 355. (πηγή : open data
gortynia) 
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Η απάντηση στο παραπάνω διακυβεύµατα βασίζεται σε δύο άξονες προτάσεων που 
σχετίζονται µε την προστασία της φυσιογνωµίας των Λαγκαδίων αφενός και µε τη διατυπώση 
αναπτυξιακών προτάσεων αφετέρου. 
 
Προτάσεις θεσµικής προστασίας για τα Λαγκάδια 
Μια σειρά από προτεινόµενες  νοµοθετικές  ρυθµίσεις  έχουν  σκοπό  να συµβάλλουν  στην 
προστασία του αρχιτεκτονικού συνόλου, τη διαφύλαξη της ιστορικής αξίας του οικισµού και 
την ανάδειξη της σχέσης του µε το φυσικό περιβάλλον. 
Οι κυριότερες προτεινόµενες διατάξεις για την προστασία του οικισµού είναι: 
Α. Κήρυξη οικισµού  ως παραδοσιακού µε επανακαθορισµό ορίων οικισµού  και οριοθέτηση 
ζωνών προστασίας φυσικού περιβάλλοντος. 
Β. Ειδικό διάταγµα για τον καθορισµό όρων δόµησης και χρήσεων γης στα Λαγκάδια 
Γ. Κήρυξη  µεµονωµένων σηµαντικών κτηρίων και άλλων στοιχείων (Εικ. 11) 
∆. ∆ιοικητικές πράξεις για τη ρύθµιση κυκλοφορίας και για τη σταδιακή άρση των 
αλλοιώσεων στα κτίσµατα. 

Προτάσεις ανάπτυξης για τα Λαγκάδια 
Η έµφαση µόνο στην προστασία είναι καταδικασµένη αν δε συµπορεύεται µε προτάσεις 
ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων και στην ουσιαστική αποδέσµευση από την κακώς 
νοούµενη «παραγωγική ατµοµηχανή» της οικοδοµής. 

Με σεβασµό στην ιστορική διάσταση του τόπου, στη διατήρηση και πρωτίστως στην 
ανάδειξη της υλικής και άυλης κληρονοµιάς, βασική αρχή είναι η επανασύσταση της 
ταυτότητας των Λαγκαδίων: 

Οι διεθνείς συµβάσεις για την προστασία και ανάδειξη των παραδοσιακών ιστορικών 
τόπων, εστιάζουν πλέον στην άυλη κληρονοµιά και δίνουν έµφαση στις ντόπιες τεχνογνωσίες 
και παραδοσιακά επαγγέλµατα, σε µια προσπάθεια να τις εντάξουν σε ένα πλαίσιο αειφόρου 
ανάπτυξης

19. Σε αυτή την κατεύθυνση κινείται η έννοια των «δηµιουργικών πόλεων και 
οικισµών» (creative cities, creative villages), που δεν αναφέρεται µόνο στα κτήρια αλλά και 
σε σύµβολα, δραστηριότητες, τοπικά προϊόντα παραδοσιακών τεχνικών, υπηρεσιών κ.ά. Η 
ανάδειξη όλων αυτών µε τον σχεδιασµό ενός κεντρικού θεµατικού άξονα έχει στόχο την 
προσέλκυση κατοίκων και επαγγελµατιών, οι οποίοι ασχολούνται σε σχετικούς κλάδους. 

Σε αυτό το πλαίσιο η ταυτότητα των Λαγκαδίων πρέπει σήµερα, να επαναπροσδιο-
ριστεί: 

«∆εν περιµένουµε πια µπουλούκια µαστόρων να ξεκινήσουν από τον οικισµό και να 
χτίσουν την οικουµένη. Αντιθέτως καλούµε οµάδες µαστόρων να έρθουν στα Λαγκάδια». 

Στόχος είναι λοιπόν τα Λαγκάδια να γίνουν ένας πρότυπος οικισµός µελέτης,
διαχείρισης και παραγωγής πρώτων υλών, προϊόντων, τεχνογνωσίας και εφαρµογής τεχνικών 
παραδοσιακών ή καινοτόµων στις αποκαταστάσεις κτηρίων. 

Από τη µια η παραγωγή, και από την άλλη η εκπαίδευση µε την παροχή τεχνικών και 
µεθόδων, θα συντελέσουν µαζί στην ανάδειξη της φυσιογνωµίας των Λαγκαδίων και θα 
επισφραγίσουν την ανανεωµένη τους ταυτότητα, αναβαθµίζοντας το υφιστάµενο κτηριακό 
δυναµικό. 
 
Κέντρο Έρευνας Εκπαίδευσης, Ανάπτυξης και Προώθησης Παραδοσιακής Οικοδοµικής 
Τεχνογνωσίας 
Βασικός πυλώνας της οικονοµίας του τόπου, προτείνεται να είναι ο δευτερογενής τοµέας 
παραγωγής, συνεπικουρούµενος από την έρευνα της τοπικής τεχνογνωσίας πάνω στις 
ιστορικές κατασκευές. Ο συντονισµός του όλου εγχειρήµατος προτείνεται να γίνει από έναν 
εξειδικευµένο φορέα: Το Κέντρο Έρευνας Εκπαίδευσης, Ανάπτυξης και Προώθησης  

19 Βλ. Κλαµπατσέα-Κολώνια–Αυγερινού (2006), σ. 149 - 164 
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Παραδοσιακής Οικοδοµικής Τεχνογνωσίας (ΚΕΕΑΠΠΟΤ, εφεξής Κέντρο). 
Πρόκειται για µια δηµοτική επιχείρηση έρευνας, κατάρτισης και ανάπτυξης σε σύµπραξη µε 
ένα δηµόσιο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυµα ή δηµόσιο ερευνητικό φορέα. Είναι ένας 
οργανισµός µε έντονα κοινωφελή και µη κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Σκοπός του Κέντρου 
είναι: 
• Έρευνα, καταγραφή και διάδοση της γνώσης που σχετίζεται µε τις παραδοσιακές 
κτηριακές κατασκευές. 
• Αξιοποίησή της τεχνογνωσίας σε καινοτόµες και συµβατές µεθόδους αποκατάστασης 
και συντήρησης ιστορικών κτηρίων µε υποδειγµατικό τρόπο. 
• Κατάρτιση σε επαγγελµατίες τεχνίτες από τον κλάδο των κατασκευών και την πιστοποίησή 
τους για εξειδικευµένα έργα αποκαταστάσεων. 
• Υποστήριξη µικρών βιοτεχνικών εργαστηρίων και παροχή πιστοποίησης των παραγόµενων 
προϊόντων. 
• Εξωστρέφεια: ∆ράσεις για την ανάδειξη της ιστορικής µνήµης, να και ενίσχυση τουριστικού 
χαρακτήρα του οικισµού, όπως, εκθέσεις σεµινάρια, υπαίθριες δραστηριότητες κλπ). 
Οι δραστηριότητες του Κέντρου προτείνεται να αναπτυχθούν σε διαδοχικές φάσεις (Πιν. 1): 
• Α΄ φάση: Συγκρότηση της παραγωγικής δραστηριότητας, µέσω του συµβουλευτικού-
αναπτυξιακού χαρακτήρα του Κέντρου. Μελέτες, έρευνας και καταγραφής της 
παραδοσιακής αρχιτεκτονικής δραστηριότητας, µεθόδων, τεχνοτροπιών και υλικών. 
Αυτές θα αποτελέσουν το αρχικό υπόβαθρο τεχνογνωσίας, µε βάση την οποία θα γίνει 
συγκρότηση των πρώτων βιοτεχνικών µονάδων. 
• Β΄ φάση: Συγκέντρωση οικονοµικών πόρων από τρίτους. Ταυτόχρονη ανάδειξη των 
Λαγκαδίων µέσα από την προβολή του Κέντρου µε την πολιτιστική-τουριστική 
διάστασή του. 
• Γ΄ φάση: Ενίσχυση ερευνητικού τοµέα στην κατεύθυνση των καινοτόµων προϊόντων, που 
θα καταστήσουν το Κέντρο ανταγωνιστικό. Ταυτόχρονα καθοδηγητικός χαρακτήρας σε 
αναπλάσεις συνόλων και αποκαταστάσεις µεµονωµένων ιστορικών κτηρίων, που εξασφαλίζει 
την ουσιαστική προστασία και ανάδειξη του ιστορικού οικιστικού συνόλου. 

Σύµφωνα µε το πνεύµα διάχυσης των χρήσεων στον οικισµό και επαναλειτουργίας των 
επιµέρους κέντρων του, προτείνεται η στέγαση επιµέρους λειτουργιών του Κέντρου σε 
σηµαντικά κτήρια των Λαγκαδίων, τα οποία παραµένουν σήµερα χωρίς χρήση (Εικ. 11). 

Η διασπορά νέων χρήσεων στον οικισµό µπορεί να ενισχυθεί µε τη χωροθέτηση 
κοινοφελών και πολιτιστικών λειτουργιών µη σχετιζόµενων µε το Κέντρο, αξιοποιώντας το 
πλούσιο λανθάνον κτηριακό δυναµικό του οικισµού (Εικ. 11). 
 

 

Ευρωπαϊκά Προγράµµατα: Βασικές αρχές για την αποτελεσµατική άντληση 
χρηµατοδότησης του ΚΕΕΑΠΠΟΤ στα Λαγκάδια 
Με δεδοµένη την τρέχουσα οικονοµική συγκυρία, οι πόροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
αποτελούν το µόνο ουσιαστικό εργαλείο χρηµατοδότησης20. Είναι λοιπόν αναγκαία η 
βέλτιστη αξιοποίησή τους µε όσο το δυνατόν πολυτοµεακό, άρα και πολυταµειακό 
χαρακτήρα, µε µια ολοκληρωµένη δέσµη προτάσεων για τον τόπο, πάντοτε σύµφωνα µε τους 
στόχους της Ευρώπης για το 202021. Τα νέα χρηµατοδοτικά προγράµµατα κινούνται στους 
εξής βασικούς άξονες:   

•  
•  
Υιοθέτηση της ολοκληρωµένης προσέγγισης. 
Πολυτοµεακή και διαφοροποιηµένη ανάπτυξη. 

20 Γενικά  περί Ευρωπαϊκών προγραµµάτων, νοµολογία, ορισµοί κλπ, στο ΦΕΚ 265 Α, ν.4314 
23/12/2014 
21 Όλα τα στοιχεία  που παρατίθενται στη συνέχεια  αντλήθηκαν από το Εταιρικό Σύµφωνο για το 
Πλαίσιο 
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Πίνακας 1. Οργανόγραµµα λειτουργιών του προτεινόµενου Κέντρου και αντίστοιχη οµαδοποίηση 
δραστηριοτήτων σε φάσεις. 
Table 1. Activity  chart for the proposed  Centre and their classification  according to different phases  
of implementation. 
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• Τοπική ανάπτυξη µε πρωτοβουλία και συµµετοχή των τοπικών κοινοτήτων, δηλ. η «εκ 
των κάτω προς τα άνω» προσέγγιση. 
• Εξασφάλιση της συνέργειας µεταξύ των εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, της 
τοπικής οικονοµίας και της κοινωνίας των πολιτών. 
• Κινητοποίηση και αξιοποίηση όλων των τοπικών δυνάµεων και προώθηση της 
ενδογενούς ανάπτυξης. 
Το Κέντρο δύναται µε τον πολυσυλλεκτικό του χαρακτήρα, τόσο από άποψη 
δραστηριοτήτων, όσο και από τους εµπλεκόµενους φορείς, µπορεί να εξασφαλίσει πόρους 
από περισσότερα διαρθρωτικά ταµεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-
2020, που αφορούν: α) Στην αναβάθµιση υποδοµών και φυσικού περιβάλλοντος, β) Στην 
ενίσχυση της νεοφυούς επιχειρηµατικότητας και απασχόλησης των νέων, γ) Στην έµφαση στις 
καινοτόµες επιχειρήσεις και την ανταγωνιστικότητα. 

Ας σηµειωθεί πως το Κέντρο µπορεί να αποτελέσει το συντονιστικό όργανο όλων των 
δράσεων για την εξασφάλιση επιµέρους χρηµατοδοτήσεων. 
 Πέρα από τους πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης µπορούν να αναζητηθούν επιπλέον 
πηγές χρηµατοδότησης για την εκκίνηση, σε χορηγίες, ιδιωτικά κεφάλαια ή νέες µορφές
πόρων όπως το crowd founding 22. Μακροπρόθεσµα προσδοκάται ότι το Κέντρο θα καταστεί
αυτοχρηµατοδοτούµενο από πόρους που θα απορρέουν από τις ποικίλες δραστηριότητές του. 
 
Προτάσεις για τον πρωτογενή τοµέα παραγωγής 
Όπως αναφέρθηκε παράλληλα µε το δευτερογενή τοµέα προτείνεται η ανάπτυξη του 
πρωτογενούς τοµέα παραγωγής, που διαθέτει προοπτικές. Η απουσία µεγάλων γεωργικών 
εκτάσεων δε βοηθά τη µαζική καλλιέργεια. Μπορεί όµως να δοθεί έµφαση σε νέες 
κατευθύνσεις όπως, η ανάπτυξη καινοτόµων πιστοποιηµένων αγροτικών, δασοκοµικών και 
κτηνοτροφικών προϊόντων, εξαιρετικής ποιότητας, που να διοχετεύονται σε πολύ 
αποδοτικούς τοµείς, όπως τα φαρµακευτικά σκευάσµατα, τα παραφάρµακα και τα 
καλλυντικά. 

Οι παραγωγοί µπορούν να εκµεταλλευτούν και τα νέα επιδοτούµενα προγράµµατα που 
τρέχουν και θα τρέξουν στη χώρα µας στην περίοδο 2014 – 202023. Χρειάζεται όµως ένας 
ευρύτερος συντονισµός των ντόπιων παραγωγών αλλά και η συµβολή φορέων του κράτους µε 
συµβουλευτικό και εκπαιδευτικό χαρακτήρα 24, µε στόχο την αναδιοργάνωση και 
βελτιστοποίηση της παραγωγής. Τα παραπάνω µπορούν να επιτευχθούν µε τη σύσταση ενός 
Αγροτικού Συνεταιρισµού για την ευρύτερη περιοχή των Λαγκαδίων ή µε ένταξη των 
παραγωγών στον ήδη υφιστάµενο συνεταιρισµό «Γορτυνίας Γη», επιλογή που είναι ορθότερη 
καθώς προάγει την συνεργασία επαγγελµατιών από περισσότερους οικισµούς. 
 
Προοπτικές ανάπτυξης εναλλακτικών µορφών τουρισµού  
Οι υφιστάµενες υπηρεσίες τουρισµού δε µπορούν να χαρακτηριστούν επαρκείς ή 
ικανοποιητικές, ούτε µακροπρόθεσµα βιώσιµες. 

Η ανάπτυξη εναλλακτικών µορφών τουρισµού, οι οποίες αντιστοιχούν σε ένα ευρύ 
φάσµα δραστηριοτήτων, θεωρείται ότι ωφελούν τη διασύνδεση του τουρισµού µε την τοπική 
και περιφερειακή οικονοµία (µέσα από την προβολή, αξιοποίηση τοπικών προϊόντων και 
υπηρεσιών αλλά και την αξιοποίηση των πλεονεκτηµάτων της πολυδραστηριότητας, πολυα-  
22 Στα Ελληνικά συµµετοχική χρηµατοδότηση ή χρηµατοδότηση από το πλήθος Βλ. Νίκου Κοντιζά, 
Έλενας Παπαχρήστου, «Το crowd founding στην Ελλάδα», www.capital.gr. Πρόκειται για 
χρηµατοδοτικό εργαλείο, που χρησιµοποιήθηκε µε µεγάλη επιτυχία από τη ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη της 
Βέροιας για την επέκταση των εγκαταστάσεών της. 
23 Τη συστηµατική απορρόφηση των παραπάνω πόρων στοχεύει η Πανελλήνια Ένωση Νέων 
Αγροτών-ΠΕΝΑ, η οποία συντάσσει αυτήν την περίοδο την πρόταση ΥΠΑΙΘΡΟΣ 2020. Πρόκειται 
για πρόγραµµα της Γενικής Γραµµατείας Νέας Γενιάς για την Επιστηµονική Υποστήριξη Νέων 
Αγροτών, http://www.neoiagrotes.gr/ 
24 Βλ. ενδεικτικά: ΤΕΙ Πειραιά, Επιστηµονική υποστήριξη νέων αγροτών, Οδηγός καινοτόµων
τρόπων 
προώθησης αγροτικών προϊόντων, ΤΕΙ Πειραιά- Γενική Γραµµατεία Νέας Γενιάς, Πειραίας 2011 
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Εικόνα 11. Προτεινόµενο σχέδιο γενικής διάταξης για τον οικισµό των Λαγκαδίων. 
Foto 11. Proposed masterplan for Langadia settlement. 
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πασχόλησης που απαντώνται σε οικισµούς της υπαίθρου25. Ο οικισµός των Λαγκαδίων 
διαθέτει µια σειρά από θετικά χαρακτηριστικά, που µε κατάλληλη ανάδειξη µπορούν να 
υποστηρίξουν ποικίλες µορφές εναλλακτικού τουρισµού. 

Προς αυτή την κατεύθυνση έχουν ήδη γίνει σηµαντικά βήµατα µε τη δηµιουργία και 
πιστοποίηση φυσιολατρικών µονοπατιών στην ευρύτερη περιοχή. Ο µνηµειακός πλούτος της 
Γορτυνίας και του οικισµού των Λαγκαδίων, είναι το απαραίτητο σύνολο κόµβων-σηµείων
ενδιαφέροντος για τη λειτουργία περιηγητικών δικτύων. Η σύνταξη κατάλληλων οδηγών σε 
έντυπη µορφή και η δηµιουργία νέων έξυπνων εργαλείων ψηφιακής περιήγησης µέσω 
κινητού τηλεφώνου, µπορούν να δώσουν άλλη διάσταση στην ταξιδιωτική εµπειρία του 
επισκέπτη. 
 
Προς ένα όραµα για το µέλλον των Λαγκαδίων 
Τα νοµοθετικά µέτρα προστασίας, οι κατευθυντήριες προτάσεις για την ανάπτυξη και ο 
αρχιτεκτονικός σχεδιασµός σε πολεοδοµική αλλά και κτηριακή κλίµακα αποτελούν µια 
ολοκληρωµένη απάντηση στο σύνολο των προβληµάτων του οικισµού. 

Τα Λαγκάδια δύναται να αποτελέσουν ένα υψηλής ποιότητας περιβάλλον για κατοίκους 
και επισκέπτες. Με συντονισµένους όλους τους παραγωγικούς τοµείς στο να συµπράττουν και 
να συνεπικουρούν ο ένας στον άλλο, θα µπορούν να είναι σε θέση να εξάγουν συστηµατικά 
όλο τον πλούτο σε τεχνογνωσία, υλικά, πρότυπα. Τα Λαγκάδια προσδοκάται έτσι, πως θα 
αποτελέσουν έναν από τους ισότιµους πόλους ενός ευρύτερου ελκυστικού δικτύου οικισµών 
στην Γορτυνία, που συλλειτουργούν και αλληλοϋποστηρίζονται, ο κάθε ένας συµβάλλοντας 
µε τα ιδιαίτερα στοιχεία ταυτότητάς του, στο συνολικό ιστορικό-πολιτιστικό-περιβαλλοντικό 
αφήγηµα της Γορτυνίας. 
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Abstract 
This paper copes with the Langadia settlement at Gortynia, Peloponessos and presents 
proposals for integrated protection and development, regarding the place’s unique 
characteristics of identity. Analysis and evaluation of the current state were mainly based on 
field work. Processing of the available data resulted in producing series of theme maps 
presenting different aspects such as: Natural environment, urban patterns, public space, state 
of preservation of vernacular houses, demographics, economic activities, legislation. SWOT 
analysis was a method implemented for better presenting the actual state of the settlement and 
aided in the main directives of proposals. The analysis of the settlement has led to the 
following conclusions: Langadia is a place with a particular historic background, especially 
due to the action of the local mason builders, who dominated among other Greek masons 
guilds for over a century. Regarding the built environment, the urban pattern of the settlement, 
preserves its main characteristics. However, the public space is fragmental and generally not in 
use, due to lack of basic design, urban infrastructures and land uses. Many of the old buildings 
are preserved, but they are either in a poor condition of preservation or badly restored. 
Contemporary buildings cannot be considered as part of the historic built environment, 
prooving that the building legislation so far was inadequate. 

The degradation of the built environment and obsolete tourism services (one of the 
inhabitants’ main economic activities), are the main drawback for Langadia, which cannot 
compete with other Gortynia settlements (e.g. Dimitsana, Stemnitsa), which have taken 
drastically measures for protecting the historic built environment and enhancing unique 
features of identity, such as traditional productive activities. 

Langadia’s identity is related to the memory mason builders, whose built works are 
located throughout the country. This paper is proposing the utilization of this memory as a 
mean of economic develoment, rather than approaching it like a museum artifact. 

It is suggested here that Langadia’s economy could be based on secondary production, 
assisted by the research of the intangible and material heritage of the place, which is related to 
historic constructions. The main coordination for this cause is proposed to be done by a 
specialized organization: The Center for Research, Education, Development and Promotion of 
Historic Building Technology, with an emphasis on practical applications on restoration 
works. Thus Lagadia could emerge as a settlement which, manages and produces raw 
materials, products, know-how and application techniques (traditional or innovative), for 
building restorations. At the same time, upgrade policies for the primary production and 
alternative forms of tourism, in parallel with the Centre’s activities, all would designate 
Langadia as an equivalent pole of a larger, attractive network of Gortynia settlements. 

 


