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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
Η εργασία αυτή γίνεται στα πλαίσια του µεταπτυχιακού προγράµµατος του 

Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΠΟ-
ΛΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ» και έχει τίτλο : “Περιβαλλοντικές και κοινωνικές παράµετροι 
στην ανάπτυξη µικρών οικισµών. Μελέτη Περίπτωσης : Οικισµός «Αργινώντα» 
Καλύµνου” .  

Τα Αργινώντα,  είναι ένας οικισµός µέχρι τώρα σχετικά υποβαθµισµένος, και 
παρά το γεγονός ότι είναι παραθαλάσσιος, έχει χαρακτήρα κυρίως αγροτι-
κό.

  
Είναι βέβαιο  πως, αφενός ο προγραµµατισµός κάποιων έργων, και αφετέ-

ρου η ανάπτυξη του αναρριχητικού τουρισµού στην περιοχή, θα έχουν σαν απο-
τέλεσµα την οικιστική επέκταση του οικισµού, και την µετατροπή του σε παραθε-
ριστικό οικισµό.  

Με βάση αυτά τα δεδοµένα, η εργασία αυτή προτείνει εφαρµογές και πρό-
τυπα ανάπτυξης που έχουν τις ρίζες τους στο παρελθόν της συγκεκριµένης κοι-
νωνίας και υποστηρίζονται από νέες θεωρίες και τεχνικές. 

 
 

ΣΤΟΧΟΙ 



Η προοπτική της στρεβλής 
τουριστικής ανάπτυξης ενός ακόµα 
οικισµού στη νησί, θα µπορούσε 
να αποβεί µοιραία για την περιοχή, 
καθώς το περιβάλλον είναι ήδη 
αρκετά υποβαθµισµένο. Αντίθετα, 
η προώθηση ήπιων µορφών 
ανάπτυξης που θα ενθαρρύνουν τα 
παραδοσιακά επαγγέλµατα σε 
συνδυασµό µε την τουριστική 
ανάπτυξη και την προστασία του 
περιβάλλοντος, θα µπορούσε να 
λειτουργήσει ως πρότυπο 
ανάπτυξης τόσο για τους άλλους 
µικρούς οικισµούς, όσο και για 
ολόκληρο το νησί.  

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να αναζητηθούν τρόποι µε τους οποίους η 
προστασία και η ανάδειξη των φυσικών πόρων µιας περιοχής µπορούν να συµ-
βάλουν στην οικονοµική της ανάπτυξη.  

 
 

ΑΞΟΝΕΣ 

Α) κυκλική πόλη 

 
Η  κυκλική πόλη ως τρόπος ανάπτυξης, 

αποτελεί µονόδροµο στη ανάπτυξη  της 
περιφέρειας και κυρίως της νησιωτικής. 

Στόχοι της: 
1) η µείωση των µεταφορών.  
2) η παραγωγή πρώτων υλών, χωρίς να 

εξαντλεί τα αποθέµατά της. 
3) η ανακύκλωση στερεών και υγρών 

αποβλήτων. 
4) η παραγωγή ενέργειας µε χρήση ΑΠΕ 
5) η εξοικονόµηση και διατήρηση των 

φυσικών πόρων 
6) η  αξιοποίηση και ο σεβασµός των δικών  της πολιτιστικών και κοινωνι-

κών προτύπων.  
7) η  αξιοποίηση και ο σεβασµός της ιστορικής και πολιτιστικής της µνήµης , 

διατηρώντας και επαναχρησιµοποιώντας τα  παλιά οικοδοµικά της κελύφη.  
 

Β) η περιβαλλοντική ένταξη   των παραδοσιακών οικισµών   

 
Οι παραδοσιακοί οικισµοί, αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγµατα «κυ-

κλικής πόλης» µε την έννοια της προσεκτικής διαχείρισης των πόρων. 
 Η µελέτη τους, µας παρέχει αφειδώς πληροφορίες για τα κλιµατικά δεδοµέ-



να, τους φυσικούς πόρους που βρίσκονται σε αφθονία αλλά και αυτούς των ο-
ποίων η ορθή διαχείριση είναι ζήτηµα επιβίωσης των κατοίκων τους.  Με τον ίδιο 
τρόπο που µας παρέχει πληροφορίες  για τα κοινωνικά και οικονοµικά δεδοµένα 
των κοινωνιών που τους δηµιούργησαν . Πολύ περισσότερο, µας φανερώνει τους 
απλούς και προσιτούς τρόπους εξοικονόµησης και διαχείρισης των πόρων , και 
τους τρόπους αξιοποίησης των κλιµατικών και γεωµορφολογικών δεδοµένων για 
την προστασία τους από τις συνθήκες του περιβάλλοντος( ανέµους, ήλιο, σει-
σµους).  

Γ) οι δυνατότητες επεµβάσεων σε υπάρχοντα κελύφη, για τη βελτίωση 
της βιοκλιµατικής τους συµπεριφοράς 

 
Η επέκταση των οικιστικών συνόλων γίνεται συνήθως µε «νεοπαραδοσια-

κά» κτίσµατα που µιµούνται τα εξωτερικά γνωρίσµατα των παλαιότερων κτιρίων, 
αλλά ανατρέπουν την αρχική τυπολογία και την οργανική σχέση µε το περιβάλ-
λον και τον υπόλοιπο δοµηµένο χώρο. 

 Η τοποθέτηση των ανοιγµάτων και η διαστασιολόγησή τους γίνεται µε µορ-
φολογικά κριτήρια διαµόρφωσης των όψεων. Η επιλογή των υλικών και των 
χρωµάτων γίνεται µε βάση τα τρέχοντα αισθητικά δεδοµένα, και η αντιµετώπιση 
των ενεργειακών αναγκών ( φωτισµός, θέρµανση , δροσισµός)  γίνεται µε τη 
χρήση ηλεκτρικής ενέργειας. 

Οι ελεύθεροι ιδιωτικοί και  δηµόσιοι χώροι, δεν αντιµετωπίζονται ως οργανι-
κό κοµµάτι του οικιστικού ιστού, και καθώς η χρήση τους είναι υποβαθµισµένη, 
αποτελούν χώρους που στην καλύτερη περίπτωση διαδραµατίζουν  καλλωπιστι-
κό ρόλο.   

Οι επεµβάσεις που επιδέχονται τόσο τα κτίρια όσο και οι ελεύθεροι χώροι 
γύρω από αυτά, έχουν σχέση µε τις δυνατότητες βελτίωσης του µικροκλίµατος 
στον περιβάλλοντα χώρο και την βελτίωση των συνθηκών ηλια-
σµού/ηλιοπροστασίας, αερισµού/ανεµοπροστασίας και φυσικού φωτισµού του 
κτιρίου. 

� Η Τροποποίηση του προσανατολισµού :Μειώνει σηµαντικά τις ε-
νεργειακές ανάγκες τόσο σε θέρµανση και κλιµατισµό όσο και στον φυσικό 
φωτισµό. 

 
� Η επαναδιαστασιολόγηση των κουφωµάτων συµβάλει στην ισορ-
ροπία του ενεργειακού ισοζυγίου 

 
� Η σωστή (διαµπερής) τοποθέτηση των κουφωµάτων, συµβάλλει 
στον σωστό αερισµό του κτιρίου και στον παθητικό δροσισµό του. 
� Η επιτυχής µόνωση του κτιρίου, µειώνει τις θερµικές απώλειες από 
τα δοµικά στοιχεία αλλα και από τα κουφώµατα του κτιρίου. 

 

∆)   Ο ρόλος των υπαίθριων χώρων στη βελτίωση του µικροκλίµατος 

Το δοµηµένο περιβάλλον, µέσα από τη γεωµετρία των κτιρίων, τον προσα-
νατολισµό τους , τα υλικά και τα χρώµατα των κατασκευών, αποτελεί έναν  ση-
µαντικό παράγοντα καθορισµού του µικροκλίµατος. 

Ο ηλιασµός και η ηλιοπροστασία, όπως και ο αερισµός και η ανεµοπροστα-
σία των ελεύθερων χώρων, προσφέρουν τα  ποιοτικά εκείνα χαρακτηριστικά που 



καθιστούν του χώρους ελκυστικούς αλλά και χρήσιµους καθώς µπορούν να βελ-
τιώσουν σηµαντικά το µικροκλίµα ολόκληρης της περιοχής.  

Επίσης, οι υπαίθριοι χώροι, αναµφισβήτητα, καθορίζουν την ποιότητα της 
ζωής των κατοίκων, στον βαθµό που το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον επη-
ρεάζει την συµπεριφορά των ανθρώπων.  

 Σηµαντική παράµετρος είναι και τα υλικά που χρησιµοποιούνται στις δια-
µορφώσεις και τις επιστρώσεις των υπαίθριων χώρων, ενώ η ορθή χρήση της 
βλάστησης, εκτός από τον σκιασµό και την ανεµοπροστασία, µπορεί να προστα-
τεύσει επαρκώς την περιοχή από την ηχητική όχληση, την ατµοσφαιρική ρύπαν-
ση, την  υγρασία και να προσφέρει στην αισθητική αναβάθµιση της περιοχής. 

Η ανάπλαση ενός υφιστάµενου υπαίθριου χώρου ή ο σχεδιασµός ενός νέ-
ου, προσφέρει την ευκαιρία για βελτίωση των συνθηκών άνεσης των χώρων αυ-
τών µε πολλούς τρόπους. Την ενδεδειγµένη λύση, υπαγορεύουν η τοπική µορ-
φολογία, το κλίµα και τα  αισθητικά δεδοµένα της περιοχής. 

Με εξαίρεση την ακουστική άνεση, η οποία δεν επηρεάζεται από τις εποχές, 
τόσο η θερµική όσο και η οπτική άνεση, απαιτούν διαφορετικές σχεδιαστικές 
προσεγγίσεις , ανάλογα µε την εποχιακή χρήση των χώρων αυτών, ώστε να επι-
τευχθεί ένα ευχάριστο περιβάλλον σε σχέση µε τις επικρατούσες συνθήκες.         

Σύµφωνα µε  τα ελληνικά κλιµατικά δεδοµένα, και κυρίως στις νότιες περιο-
χές,  επικρατεί µεγάλη ηλιοφάνεια και υψηλές θερµοκρασίες κατά τους περισσό-
τερους µήνες του χρόνου ,αλλά και ισχυροί άνεµοι. Οι ελεύθεροι χώροι χρειάζο-
νται ηλιοπροστασία, και η σκίαση των χώρων αποτελεί θεµελιώδη αρχή για την 
επίτευξη της θερµικής άνεσης. Επίσης χρειάζονται ανεµοπροστασία, καθώς οι 
ισχυροί άνεµοι, προκαλούν αίσθηµα δυσφορίας στον πεζό. 

Το είδος της σκίασης που επιλέγεται κάθε φορά, πρέπει να λαµβάνει υπόψη 
διάφορες παραµέτρους όπως :  

Α) Ο προσανατολισµός των χώρων. Β) Την θερµική άνεση. Γ) Την οπτική 
άνεση. ∆) Την κατεύθυνση των  

Τέλος, η επιλογή των υλικών επηρεάζει σηµαντικά το θερµικό αλλά και το 
οπτικό περιβάλλον των υπαίθριων χώρων. Η υφή και το χρώµα τους απορρο-
φούν ή ανακλούν στον χώρο την ηλιακή ακτινοβολία. Κάθε επιλογή προσφέρει 
δυνατότητες αλλα και εγκυµονεί κινδύνους, καθώς υλικά µε µεγάλη ανακλαστικό-
τητα, αποτρέπουν την υπερθέρµανση των επιφανειών, αλλα µπορεί να δηµιουρ-
γήσουν θάµβωση και ανάκλαση θερµότητας.  

 

Ε) Ο ρόλος της βλάστησης στη βελτίωση του µικροκλίµατος 

 
Η βλάστηση µπορεί να επηρεάσει το µικροκλίµα διότι: 
� µειώνει τη θερµοκρασία του αέρα σε σύγκριση µε τις ακάλυπτες ε-
πιφάνειες µε δοµικά υλικά.  
� Σκιάζει και δροσίζει το γύρω 
περιβάλλονι  
� παρέχει ανεµοπροστασία 
µετριάζοντας την ταχύτητα του 
ανέµου.  
� µετριάζει το φαινόµενο του 
θερµοκηπίου λειτουργώντας  σαν 
φίλτρο ρύπων. Παράλληλα, µειώνει 



τις συγκεντρώσεις όζοντος στην ατµόσφαιρα, είτε άµεσα µε την απορρό-
φηση του, είτε έµµεσα µε τη µείωση των θερµοκρασιών αέρα.  
� Μειώνει και  φιλτράρει τον αστικό θόρυβο.  
 
 

 Ζ) Αξιοποίηση των τοπικά διαθέσιµων  ΑΠΕ  

 
Η ηλιακή ακτινοβολία αποτελεί την κυριότερη φυσική πηγή ενέργειας, και η πα-
ραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τον ήλιο είναι προβλέψιµη.  
 Σε γενικές γραµµές, ένα φωτοβολταϊκό σύστηµα στην Ελλάδα παράγει κατά 
µέσο όρο ετησίως περί τις 1.300 κιλοβατώρες ανά εγκατεστηµένο κιλοβάτ 
(KWh/έτος/KW). , ενώ στην περιοχή µελέτης µπορεί να φτάσει τις 1.400-1.500 
KWh/έτος/KW. 

Τα φωτοβολταϊκά, 
τα οποία µετατρέπουν 
την ηλιακή ακτινοβολία 
σε ηλεκτρικό ρεύµα, 
θεωρούνται τα ιδανικά 
συστήµατα ενεργειακής 
µετατροπής καθώς  

[α] χρησιµοποιούν 
την πλέον διαθέσιµη 
πηγή ενέργειας στον 
πλανήτη και  

[β] παράγουν 
ηλεκτρισµό, που 
αποτελεί την πιο 
χρήσιµη µορφή 
ενέργειας 

Ανάλογα µε τον 
τύπο φωτοβολταϊκής 
τεχνολογίας που θα 
επιλέξει κανείς, µπορεί 
να επιτύχει µετατροπή της ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική σε ποσοστό που κυ-
µαίνεται από  από 5 έως 17 %.  

 
Όλα τα φωτοβολταϊκά πάντως µοιράζονται τα παρακάτω πλεονεκτήµατα:  

• µηδενική ρύπανση  
• αθόρυβη λειτουργία  
• αξιοπιστία και µεγάλη διάρκεια ζωής (που φθάνει τα 30 χρόνια)  
• απεξάρτηση από την τροφοδοσία καυσίµων για τις αποµακρυσµένες πε-

ριοχές  
• δυνατότητα επέκτασης ανάλογα µε τις ανάγκες  
• ελάχιστη συντήρηση  
• χρονική ταύτιση  της µέγιστης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας  µε την 

µέγιστη ζήτησή της.  
•  Κάθε κιλοβατώρα που παράγεται από φωτοβολταϊκά, και άρα όχι από 

συµβατικά καύσιµα, συνεπάγεται την αποφυγή έκλυσης 1,1 κιλών διοξει-



δίου του άνθρακα στην ατµόσφαιρα. Ένα τυπικό φωτοβολταϊκό σύστηµα 
του ενός κιλοβάτ, αποτρέπει κάθε χρόνο την έκλυση 1,4 τόνων διοξειδίου 
του άνθρακα, όσο δηλαδή θα απορροφούσαν δύο στρέµµατα δάσους.  

• Σηµαντικό µειονέκτηµα των Φ/Β είναι το υψηλό κόστος των Φ/Β πλαισίων. 
Θεωρείται ωστόσο δεδοµένο ότι η αύξηση της ζήτησης , η οποία είναι θέ-
µα χρόνου, και η πρόοδος της τεχνολογίας σε αυτόν τον τοµέα θα µειώσει 
σταδιακά το κόστος. 

 
 

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ 
 

Χρησιµοποιήθηκαν δύο εφαρµογές ,µιά απο τον ελλαδικό χώρο και µία απο τον 
διεθνή, προκειµένου να εξαχθούν συµπεράσµατα, χρήσιµα για την εργασία. 
Η πρώτη αφορά στην κατασκευή ενός υπερσύνχρονου οικισµού 435 "Ηλιακών 
Κατοικιών" για Έλληνες εργαζόµενους στην Πεύκη Αττικής 
 

   

 
 Παθητικά 

συστήµατα 
Οι βασικοί κανόνες 

που εφαρµόσθηκαν στον 
πολεοδοµικό και 
αρχιτεκτονικό σχεδιασµό 

των κτιρίων του Ηλιακού Χωριού 
είναι: 
       
-

Κατάλληλη διάταξη των κτιριακών όγκων, 
που λειτουργούν σαν φράγµα προστασίας 
από τους χειµερινούς ανέµους έτσι ώστε να  
εξασφαλίζουν το µέγιστο χειµερινό ηλιασµό, αλλά και τον θερινό σκιασµό. 
         -Ελαχιστοποίηση των βορι   νών, ανατολικών και δυτικών ανοιγµάτων και 
χρήση νότιων ανοιγµάτων. 

 Εκµετάλλευση της µάζας των υλικών του κελύφους των κτιρίων και ελαχι-
στοποίηση των θερµικών απωλειών µε µονώσεις των τοίχων και των ορόφων και 
µε διπλά υαλοστάσια 

 



Ενεργητικά συστήµατα 
Στο “Ηλιακό Χωριό” έχουν 

εγκατασταθεί 6 βασικοί τύποι 
ενεργειακών συστηµάτων .  Η θέρµανση 
χώρων και η παροχή ζεστού νερού 
οικιακής χρήσης γίνεται από 17 
συνολικά διαφορετικούς συνδυασµούς 
αντλιών θερµότητας και ηλιακών 
συλλεκτών (κενού, επίπεδοι νερού και 
επίπεδοι αέρος). Η εξοικονόµηση 
ενέργειας υπολογίστηκε από την µελέτη 
µεταξύ 45-90% ανάλογα µε το σύστηµα. 

Στα 34 παθητικά ηλιακά σπίτια του «Ηλιακού Χωριού» εφαρµόστηκαν συν-
δυασµοί των επικρατέστερων στον κόσµο συστηµάτων βιοκλιµατικής αρχιτεκτο-
νικής, που «αιχµαλωτίζουν» τον ήλιο χωρίς καµιά κατανάλωση συµβατικής ενέρ-
γειας.  

Για την αποτελεσµατικότητα των ενεργειακών συστηµάτων και γενικότερα, 
την  εξοικονόµηση ενέργειας στο Ηλιακό Χωριό,  αποφασιστικό ρόλο θα είχε ο 
βαθµός αποδοχής και η ορθολογική χρήση αυτών των συστηµάτων από τους κα-
τοίκους-χρήστες.  

Το εγχείρηµα δεν θεωρείται ιδιαίτερα επιτυχηµένο, καθώς , παρά το εκτετα-
µένο πρόγραµµα ειδικής πληροφόρησης, η κακή «ενεργειακή συµπεριφορά» των 
κατοίκων, είχε τα αντίθετα από τα προσδοκόµενα αποτελέσµατα.    

 
Η δεύτερη εφαρµογή, αφορά στην ανάπλαση της περιοχής  Solgård  
του δήµου Kolding της ∆ανίας. 
Η δηµοτική 

αρχή, µετά από τη 
συναίνεση των 
κατοίκων, 
προχώρησε σε ε-
κτεταµένη ανάπλαση 
40 κτιρίων στα οποία 
στεγάζονται 129 
κατοικίες, 6 
επιχειρήσεις και 2 
σύλλογοι 
Στην µελέτη 
ανάπλασης, δόθηκε 
µεγάλη σηµασία στην 
συλλογή του 
βρόχινου νερού, και στην επεξεργασία των λυµάτων µε βιολογικό τρόπο, ώστε 
να  υπάρχουν µηδενικές απώλειες νερού από την περιοχή.  

Η συλλογή νερού γίνεται από τα δώµατα των κτιρίων σε ανοικτή δεξαµενή, 
και το νερό  διασχίζει την περιοχή σε ρυάκια, προκειµένου να µην µένει στάσιµο 
και να οξυγονώνεται, µέχρι να φτάσει στα σπίτια. Το νερό αυτό χρησιµοποιείται 
για βοηθητικές εργασίες. 

 
 



  
 

 
Τα αστικά λύµατα,µετά την αποσύνθεση των οργανικών υλών απο την υπεριώδη 
ακτινοβολία,διοχετεύονται  στην βιο-εγκατάσταση, όπου υφίστανται διάφορα 
στάδια φυσικής επεξεργασίας: Πρώτα περνάνε από δεξαµενή µε φυτοπλαγκτόν, 
το οποίο δεσµεύει το CO2 . Αµέσως µετά από δεξαµενές µε ζωοπλαγκτόν, και  µε 
ψάρια , όπου καθαρίζονται από όλες τις οργανικές ουσίες. Στη συνέχεια οδηγού-
νται σε φυτώριο, όπου ποτίζονται µικρά φυτά, και τέλος το νερό φιλτράρεται µέσα 
από φυτείες καλαµιών και κρίνων για να φτάσει καθαρό στον υδροφόρο ορίζο-
ντα. 

Η αποτελεσµατικότητα του συστήµατος βιο-επεξεργασίας αµφισβητείται έ-



ντονα, διότι είναι σε θέση να ‘καθαρίσει’ µόνο το 5% των λυµάτων. Συνολικά το 
πρόγραµµα, θεωρείται από τα πλέον επιτυχηµένα, καθώς η περιβαλλοντική ευ-
αισθητοποίηση  των κατοίκων είναι συνεχής και αυξανόµενη, µε αποτέλεσµα τη 
λειτουργία προγραµµάτων ανακύκλωσης και λοιπών οικολογικών δραστηριοτή-
των, οι οποίες αποφέρουν έσοδα στην κοινότητα .  

 
 
Λίγα λόγια για την Κάλυµνο 
H Κάλυµνος, είναι το τέταρτο σε έκταση νησί των ∆ωδεκανήσων. Βρίσκεται 

στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο µεταξύ Λέρου και Κω, στο βόρειο τµήµα της ∆ωδεκα-
νήσου  µεταξύ των γεωγραφικών µηκών 26ο 52’ έως 27ο 12’ και πλατών 36ο 55’ 
έως 37ο 5’ 

                                                                  
Είναι έδρα επαρχίας στην 

οποία υπάγονται και τα νησιά 
Λέρος, Λειψοί, Πάτµος, 
Αστυπάλαια, Αρκοί και Αγαθονή-
σι.  

Απέχει 1,5 ν.µ. από τη 
Λέρο, 6 ν.µ. από την Κω, 183 
ν.µ. από τον Πειραιά και 14 ν.µ 
από τα Τουρκικά παράλια. 



         
 



Μορφολογία 

Η Κάλυµνος χαρακτηρίζεται ορεινή- ηµιορεινή, Η παρουσία πολυάριθµων 
και βαθιών χαραδρών και ορεινών όγκων είναι έντονη σε όλη την επιφάνεια του 
νησιού.  

 
   
                    
                                                              

  

Γεωλογία 

Σε όλο το νησί κυριαρχούν Ασβεστόλιθοι και δολοµίτες  :Ανήκουν στην Πελαγο-
νική ζώνη και έχουν ηλικία Τριαδικό-Κατ. Ιουρασικό ή Ιουρασικό. 

Σεισµική επικινδυνότητα 

Σύµφωνα µε τον ισχύοντα αντισεισµικό κανονισµό, η Κάλυµνος κατατάσσε-
ται στην ζώνη σεισµικής επικινδυνότητας Ι.  

 



Υδρολογία 

Η αποστράγγιση των επιφανειακών υδάτων γίνεται µε πολλούς αλλά µικρού 
µήκους χείµαρρους οι οποίοι διατηρούν το νερό στο κοίλωµά τους για λίγες µόνο 
ώρες. Ο µεγάλος όγκος του νερού να καταλήγει στη θάλασσα, λόγω του υψηλού 
συντελεστή κατείσδυσης των ασβεστολιθικών πετρωµάτων. 

Στο νησί σχηµατίζονται δύο κύριες λεκάνες απορροής, της Καλύµνου και 
του Βαθέος.  

 

Κλιµατολογικά στοιχεία 

Το κλίµα της Καλύµνου είναι µεσογειακού τύπου, και λόγω της θέσης του 
νησιού είναι από τα ηπιότερα της Ελλάδας.  Το µέσο ύψος βροχής κυµαίνεται µε-
ταξύ 650-850 mm ετησίως µε το 80-90% της βροχόπτωσης να εµφανίζεται στο 
χρονικό διάστηµα Οκτωβρίου - Μαρτίου.  

Η ηλιοφάνεια ανέρχεται ετησίως σε 3000 ώρες. Ο αριθµός των αίθριων η-
µερών ανέρχεται σε 254 ηµέρες που είναι σηµαντικά ανώτερος του µ.ο. της Ελ-
λάδας (121 ηµέρες).  

Σηµαντικός ρυθµιστικός παράγων του κλίµατος της Καλύµνου είναι οι άνε-
µοι. Επικρατέστεροι για την θερινή περίοδο είναι οι Β∆-Β-ΒΑ, ενώ για την χειµε-
ρινή περίοδο οι  Ν∆. 

Κατά τη θερινή περίοδο η ξηρασία ανέρχεται σε υψηλό επίπεδο. Η σχετική 
υγρασία παρουσιάζει µέγιστο από 70 έως 75% περίπου κατά την περίοδο Νοεµ-
βρίου – Μαρτίου και ελάχιστο  60 – 65% τους µήνες Ιούνιο- Ιούλιο 

 
 



Χλωρίδα-πανίδα 

Στους ορεινούς όγκους του νησιού συναντάµε εξαιρετικά µεγάλη ποικιλία 
από ποώδη φυτά (522 είδη) , θάµνους και φρύγανα. Τα αυτοφυή δέντρα είναι η 
χαρουπιά, η αδραµυτιά, η βελανιδιά και η αγριελιά.  

Στις αµµώδεις ακτές  απαντώνται επίσης χαρακτηριστικά είδη όπως ο κρί-
νος της θάλασσας, οι γαλατσίδες οι αγκαθιές κλπ, ενώ στις κοιλάδες γίνεται καλ-
λιέργεια εσπεριδοειδών, αµπελιών, κηπευτικών κλπ.  

Η πανίδα της Καλύµνου αποτελείται από µικρά θηλαστικά , έντοµα, και που-
λιά και 13 είδη αµφιβίων και ερπετών. 

Εδώ επιβιώνουν πολλά από τα σπανιότερα είδη πουλιών όπως ο Αιγιόγλα-
ρος, το Κιρκινέζι, ο Σπιζαετός και το Χρυσογέρακο, η κουκουβάγια Τυτώ, και 
πολλά άλλα πιο κοινά είδη. Είναι επίσης «σταθµός» για πολλά µεταναστευτικά 
πουλιά . Στην θαλάσσια πανίδα του νησιού και των βραχονησίδων ανήκουν όλα 
τα θαλάσσια είδη που είναι χαρακτηριστικά του Αιγαίου ( οστρακοειδή, µαλάκια, 
αφρόψαρα κλπ). Θα συναντήσουµε επίσης, τη Μεσογειακή φώκια (Monachous 
monachous), τη θαλάσσια χελώνα (Caretta caretta) και τρία είδη δελφινιών: το 
κοινό δελφίνι, το ζωνοδέλφινο, και το ρινοδέλφινο.  

 

Ιστορικά στοιχεία 

Τα πρώτα στοιχεία για την Κάλυµνο και τους κατοίκους της συναντάµε στα 
Οµηρικά έπη . Εκτοτε, Φοίνικες, Πέρσες, Σαρακηνοί, Ενετοί, Ιωαννίτες ιππότες, 
και τέλος Τούρκοι και Ιταλοί, κατέκτησαν το νησί στο πέρασµα των αιώνων. 

Κατα την περίοδο των Ιωαννιτών ιπποτών, χτίζεται το κάστρο της Χώρας ή 
Πέρα κάστρο σε µια θέση που αποτελεί φυσικό οχυρό.Το κάστρο, υπήρξε για 
πολλά χρόνια το µοναδικό κέντρο ζωής του νησιού, καθώς οι αλεπάλληλες επι-
θέσεις των πειρατών εµποδίζουν την οικιστική ανάπτυξη σε οποιδήποτε άλλο 
σηµείο.   

Η Κάλυµνος παραδόθηκε στους Τούρκους µετά την πτώση της Ρόδου, το 
1523, και έµεινε υπο τουρκική κατοχή έως τον Απρίλη του 1912 όταν την κατέλα-
βαν οι Ιταλοί. 

Κατα τη διλαρκεια της 
τουρκοκρατίας, και 
κατ’επέκταση του φιρµανιού 
που αρχικά αφορά µόνο στη 
Σύµη, δίνεται και στους Κα-
λύµνιους το δικαίωµα της 
σπογγαλιείας σε όλη την επι-
κράτεια της αυτοκρατορίας  . 
Ετσι, η σπογγαλιεία γίνεται 
σιγά-σιγά, σηµαντικός πόρος 
για την οικονοµική ζωή του 
νησιού, η οποία εξακολουθεί 
να βασίζεται στην γεωργία, 
την κτηνοτροφία και την α-
λιεία. 



Η οικονοµική άνθιση που βασίζεται όλο και περισσότερο στη σπογγαλιεία, 
αλλα και ο περιορισµός της πειρατείας γύρω στο 1660, επιτρέπει την επέκταση 
του οικισµού του κάστρου και έξω απ’αυτό. Ετσι δηµιουργείται ο οικισµός της 
Χώρας (Χωριό), ενώ η ανάγκη για εντατικότερη καλλιέργεια της γής, οδηγεί στην 

δηµιουργία οικιστικών αγροτικών πυρήνων, στις 
περιοχές Στιµένια και Βαθύ.  

Η άνθιση του εµπορίου και της σπογγαλιείας 
του 18ου αι. φέρνει την οικονοµική ανάπτυξη στο 
νησί, την αύξηση του πληθυσµού  και εποµένως 
την οικιστική  ανάπτυξη.  

Το 1860 αρχίζει η µετακίνηση του 
πληθυσµού προς το λιµάνι, όπου 
δηµιουργήθηκε ο οικισµός της Πόθιας. Ο 
παραλιακός αυτός οικισµός ολοκληρώθηκε κατα 

την περίοδο της ιταλοκρατίας. Εκεί µεταφέρεται σιγά-σιγά το κέντρο βάρους της 
οικονοµικής και κοινωνικής ζωής του νησιού. 

 
 
Οι Ιταλοί 

έµειναν στο 
νησί µέχρι τις 
7 Μαρτίου 
του 1948  
που τα 
δωδεκάνησα 
ενώθηκαν µε 
την Ελλάδα. 
Τότε 
χαράσσεται 
το οδικό 
δίκτυο του 
νησιού και η 
οικιστική 
ανάπτυξη 
γίνεται κατα 
µήκος του 
κεντρικού 
δρόµου 

 
 
 
 

 
Εκτοτε η Κάλυµνος ακολουθεί την πορεία της ελληνικής περιφέρειας. Το µετανα-
στευτικό κύµα της δεκαετίας του ’50 κυρίως προς Αµερική και Αυ-στραλία, ο οι-
κοδοµικός οργασµός της δεκαετίας του ’60  και του ‘70, η επ-έκταση των οικι-
σµών κυρίως µε τουριστικά καταλύµατα  της δεκαετίας του ’80.  

Τα τελευταία χρόνια, η οικονοµική κρίση µαστίζει το νησί , καθώς, εκτός της  
διεθνούς ύφεσης , η αρρώστια του σφουγγαριού που ξεκίνησε από την δεκαετία 
του 1980 και συνεχίζεται,  έχει επιφέρει βαρύτατο πλήγµα στην οικονοµία του 
νησιού. Επιπλέον, ο µεταναστευτικός πληθυσµός µειώνεται και  κατά συνέπεια  



µειώνεται η εισροή συναλλάγµατος.  
Η κρίση  στον τουρισµό, έχει πλήξει ιδιαίτερα την Κάλυµνο. Η δυναµικότητά 

της σε κλίνες είναι κατά πολύ µικρότερη  από αυτή των γειτονικών νησιών Ρόδο 
και  Κω, και ο θεµατικός ή εναλλακτικός τουρισµός βρίσκεται ακόµα στα σπάργα-
να. 
 

∆ηµογραφικά στοιχεία 

 
Ο πληθυσµός της Καλύµνου είναι 16.411 κάτοικοι και παρουσιάζει αύξηση 

της τάξης του 3,8% σε σχέση µε την απογραφή του 1991.  
Κατά τους καλοκαιρινούς µήνες ο εποχιακός πληθυσµός ανέρχεται στους 

5.500 κατοίκους.  
 

Οικονοµική δραστηριότητα – Απασχόληση 

Όσο αφορά στο ποσοστό του οικονοµικά ενεργού πληθυσµού, αυτό φαίνε-
ται στον πίνακα  που ακολουθεί. Σύµφωνα µε τα στοιχεία της ΕΣΥΕ το µεγαλύτε-
ρο ποσοστό (56,18%) απασχολείται στον τριτογενή τοµέα και το µικρότερο στον 
πρωτογενή (15,3%) εκ του οποίου το µεγαλύτερο ποσοστό αφορά στις διάφορες 
µορφές αλιείας.   

 

Πρωτογενής τοµέας 

Οι κλάδοι του πρωτογενούς τοµέα παραγωγής, είναι η γεωργία, η κτηνο-
τροφία, η µελισσοκοµία, η αλιεία και η σπογγαλιεία.  

  
-Γεωργία :Η γεωργική γη κατέχει µικρό ποσοστό, περίπου το 5% του συνό-

λου των εκτάσεων του νησιού.  
-Κτηνοτροφία: Παρότι η µεγαλύτερη έκτασή του νησιού καλύπτεται από βο-

σκοτόπους η κτηνοτροφία δεν είναι ανεπτυγµένη.  
- Μελισσοκοµία:Η µελισσοκοµία, υπήρξε από την αρχαιότητα , βασική απα-

σχόληση  για τους κατοίκους της Καλύµνου. Η  σηµερινή παραγωγή σε εκλεκτό 
θυµαρίσιο µέλι , ανέρχεται σε 70 περίπου τόνους το χρόνο , µε σαφώς αυξητική 
τάση.  

-Αλιεία :Η αλιεία είναι ιδιαίτερα ανεπτυγµένη στην Κάλυµνο.  Ο αριθµός των 
ερασιτεχνικών σκαφών είναι ιδιαίτερα σηµαντικός και σε ορισµένες περιπτώσεις 
µπορεί να ξεπερνά το συνολικό αριθµό των επαγγελµατικών παράκτιων σκαφών  

Είναι φανερό ότι η παράκτια αλιεία έχει µεγάλη σπουδαιότητα για την περιο-
χή και για την πλειονότητα των ντόπιων ψαράδων.  

-Ιχθυοκαλλιέργειες 
Στην Κάλυµνο υπάρχουν 8 µονάδες ιχθυοκαλλιέργειας ετήσιας παραγωγής 

1000-1200 tn (τσιπούρες) και µία µονάδα παραγωγής γόνου.  
 
 -Σπογγαλιεία 
Η Κάλυµνος για αρκετές δεκαετίες , στήριξε σε µεγάλο βαθµό την οικονοµι-

κή της ανάπτυξη στη σπογγαλιεία και στην επεξεργασία και εκµετάλλευση των 
διεθνούς φήµης σπόγγων της. Η σπογγαλιεία µέχρι το 1986 έφτανε σε ετησία 
παραγωγή πάνω από 30 tn  (µε αλιεία στην Κρήτη, Ιταλία, Β. Αιγαίο και Λιβυκό 
πέλαγος) Από το 1986 και µετά η παραγωγή σπόγγων άρχισε να πέφτει κατακό-



ρυφα και έφτασε τον ελάχιστο όγκο της (3,5 tn ) το 1993. Κύρια αιτία της πτώσης 
ήταν µια ασθένεια η οποία έπληξε τα σφουγγάρια.  

Σήµερα γίνεται εισαγωγή σφουγγαριού από την Αµερική, επεξεργασία και 
επανεξαγωγή. Η ποιότητα, όµως, αυτού του σφουγγαριού είναι σαφώς κατώτερη 
αυτής του τοπικά παραγόµενου, µε αποτέλεσµα να δυσφηµίζεται ο σπόγγος της 
Μεσογείου.  

 

∆ευτερογενής τοµέας  

Η Κάλυµνος δεν έχει να επιδείξει ιδιαίτερα σηµαντικές δραστηριότητες στο 
δευτερογενή τοµέα .Σηµαντικότερες βιοτεχνίες, είναι οι εγκαταστάσεις επισκευής 
και κατασκευής σκαφών στο καρνάγιο, που εξυπηρετούν και τα γύρω νησιά, η 
βιοτεχνία επεξεργασίας και συντήρησης φυσικών σπόγγων και µια βιοµηχανία 
παραγωγής και επεξεργασίας πλαστικού σφουγγαριού.  

Τριτογενής τοµέας 

Ο τριτογενής τοµέας παραγωγής περιλαµβάνει το εµπόριο, τον τουρισµό µε 
την εστίαση, τις µεταφορές και επικοινωνίες, τις τραπεζοασφαλιστικές εργασίες κι 
τις λοιπές υπηρεσίες του ∆ηµοσίου και Ιδιωτικού τοµέα.  

 
-Τουρισµός  
Το ξενοδοχειακό δυναµικό του Νησιού σήµερα αποτελείται -σύµφωνα µε 

στοιχεία του ΕΟΤ- από 34 ξενοδοχεία, µια µονάδα Bungalows και 13 συγκροτή-
µατα επιπλωµένων διαµερισµάτων. Επίσης, υπάρχουν 470 ενοικιαζόµενα δωµά-
τια. Οι διαθέσιµες κλίνες  ανέρχονται σε 2.964.  

 
 

Υποδοµές 

Πρόσβαση – Οδικό δίκτυο 

Η πρόσβαση στο νησί 
γίνεται αποκλειστικά µέσω 
θαλάσσης. Το αεροδρόµιο 
βρίσκεται υπό κατασκευή τα 
τελευταία 20 χρόνια, , γι αυτό τα 
αεροπορικά δροµολόγια 
γίνονται µέσω της Κώ.   

Στο νησί υπάρχει ένας 
κύριος οδικός άξονας ο οποίος 
διασχίζει τους δύο µεγάλους 
οικισµούς Πόθια και Χώρα µε 
προσανατολισµό ΑΝΑ-∆Ν∆ και  
συνεχίζει παραλιακά µέχρι το 
βορειότερο άκρο του νησιού. Η κατάσταση του οδικού δικτύου είναι µέτρια.  

 

Ενέργεια 

Ενας αυτόνοµος σταθµός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 13 ΜW , 



καλύπτει τις ανάγκες των νησιών Καλύµνου, Λέρου και Λειψών. Η κατάσταση του 
δικτύου είναι πεπαλαιωµένη, µε αποτέλεσµα τις εκτεταµένες διακοπές σε περιό-
δους υπερφόρτωσης του δικτύου ( Ιούλιο-Αύγουστο) ή µεγάλης κακοκαιρίας ( 
∆εκέµβριο-Φεβρουάριο) 

 

Ύδρευση-Αποχέτευση 

Το νησί υδροδοτείται από γεωτρήσεις που καταλήγουν στο δίκτυο ύδρευ-
σης. Οι γεωτρήσεις αυτές υδροµαστεύουν  καρστικούς ασβεστόλιθους.Το νερό 
του δικτύου είναι υφάλµυρο, εξ αιτίας  υπεράντλησης του υδροφορέα   και γι αυτό 
χρησιµοποιείται µόνο για βοηθητικές εργασίες. 

Οι κάτοικοι προµηθεύονται πόσιµο νερό από γεωτρήσεις και φυσικές πηγές.  
Παρόλα αυτά,  τους καλοκαιρινούς µήνες, υπάρχει υπερκατανάλωση, µε αποτέ-
λεσµα την διακοπή υδροδότησης σε ορισµένες περιοχές για µερικές ώρες της 
ηµέρας. 

 Το δίκτυο ύδρευσης είναι πεπαλαιωµένο. Εξ’αιτίας των  σαθρών σωληνώ-
σεων σηµειώνονται απώλειες που  υπολογίζονται σε 30-35%. Επιπλέον οι σω-
ληνώσεις  είναι επικίνδυνες για την δηµόσια υγεία, αφού στο µεγαλύτερο ποσο-
στό τους είναι κατασκευασµένες από  αµίαντο.  

Το κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης βρίσκεται υπό κατασκευή. Στο µεγαλύτερο 
τµήµα του νησιού τα λύµατα συγκεντρώνονται δεξαµενές  ( βόθροι). 

Στο στάδιο της κατασκευής βρίσκεται και ο βιολογικός καθαρισµός του νη-
σιού , ο οποίος προβλέπεται να είναι έτοιµος τον ∆εκέµβριο του 2006.   

 
 

Εκπαίδευση 

Στο νησί υπάρχουν 14 δηµοτικά σχολεία, 3 γυµνάσια-Λύκεια, και ένα κέντρο 
εκπαίδευσης ΑΜΕΑ. Επίσης, στην Κάλυµνο υπάρχει η µοναδική σχολή ∆υτών, 
που λειτουργεί σε πανελλαδικό επίπεδο, και λειτουργεί υπό την αιγίδα του δήµου.  

Υγεία 

Το  νοσοκοµείο της Καλύµνου, λειτουργεί µε αρκετές ειδικότητες ιατρών , 
προκειµένου να καλύψει  τις ανάγκες της επαρχίας Καλύµνου (Κάλυµνος-Λέρος- 
Πάτµος,Αστυπαλαια, Λειψοί- Αγαθονήσι- Αρκοί). Παρά τις σηµαντικές ελλείψεις 
σε προσωπικό και µηχανήµατα, το νοσοκοµείο διαθέτει τον ένα από τους τρεις 
θαλάµους υπερβαρικής ιατρικής και από τους πλέον σύγχρονους που υπάρχουν 
στην Ελλάδα. 

 
 

Στοιχεία χρήσης γής      
 
 

Οι χρήσεις γης περιλαµβάνουν γενικά: 
- Οικισµούς 
- Τουριστικη και παραθεριστική κατοικία, που συγκεντρώνονται κυρίως σε 

παράκτιους οικισµούς του νότιου και δυτικού τµήµατος του νησιού. 
- Γεωργική γη στην περιοχή Άργους και Βαθύ 
- ∆άση και θάµνοι – περιοχές µακκίας/φρυγανικής βλάστησης  



 



 



 
Η οικιστική ανάπτυξη οδήγησε στην ενοποίηση των οικισµών Πόθιας – Χώ-

ρας που   συνεχίζεται προς Πάνορµο- Μυρτιές-Μασούρι.  Μέσα στο πολεοδοµικό 
συγκρότηµα υπάρχουν ακόµα περιοχές που καλλιεργούνται (περιοχή «Ελιές» 
στον Πάνορµο) . 

Γεωργική γη  υψηλής παραγωγικότητας υπάρχει στο Βαθύ,  όπου καλλιερ-
γούνται  κυρίως εσπεριδοειδή,  και στο οροπέδιο του Άργους.  

Παραθεριστική κατοικία υπάρχει στα Βλυχάδια, τις Μυρτιές, το Μασούρι και 
τα Αργινώντα, Σκάλια και  Εµπορειό. Οι παραθεριστικές κατοικίες του Πανόρµου 
τείνουν να µετατραπούν σε µόνιµες. 

∆άση και υψηλό πράσινο υπάρχει στη νότια πλευρά του νησιού(Πόθια) και 
στη νότια πλευρά της Τελένδου. Όλο το υπόλοιπο νησί καλύπτεται από θάµνους, 
χλόη, και αρωµατικά φυτά , ιδανικά για τη µελισσοκοµία. 

                                                                                           
 

∆οµηµένο περιβάλλον 

Η Κάλυµνος αποτελείται   από δύο µεγάλους οικισµούς και αρκετούς µικρό-
τερους.  

 
Ο πρώτος µεγάλος οικισµός η Χώρα ή Χωριό, η πρώτη πρωτεύουσα του 

νησιού   



 

Και η Πόθια , η σηµερινή πρωτεύουσα. 
                            

 
  
Ακολουθούν άλλοι µικρότεροι οικισµοί : Βλυχάδια, Αργος, Βαθύ, Πάνορµος , 

Μυρτιές, Μασούρι, Αργινώντα, Σκάλια, Εµπορειός. 
 
 

       
 
 
 
 
 
 



τυπολογία 

 
- Μονόχωρο : 
 Ο αρχικός πυρήνας  κατοικίας είναι το 
«µονόχωρο» (κατζά). Η κάτοψή του είναι 
µακρόστενη , µε εσωτερικές διαστάσεις, 
µέχρι 4,50-5,00µ πλάτος, και µέχρι 7,50-
8,00µ µήκος. Το ύψος του φτάνει τα 2,50-
3,00µ Η πόρτα τοποθετείται στο κέντρο της 
µακριάς πλευράς ώστε να χωρίζει τον χώρο 
σε δύο βασικές λειτουργίες .  

 

 
α) στον χώρο του ύπνου µε υπόσκαφο αποθηκευτικό χώρο και β) στον χώ-

ρο της κουζίνας µε εντοιχισµένους χώρους φύλαξης. 

   
Τα κουφώµατα τοποθετούνται έτσι ώστε, καθένας από τους δύο χώρους, να 

φωτίζεται και κυρίως να αερίζεται επαρκώς. 
 
 
Τυπολογικά ακολουθεί : 
 
 
 
 
 



- το Ανωκάτωγο  
Ο τύπος αυτός διαµορφώνεται σε περιοχές µε έντονη κλίση. 

  
 

 
-τα ∆ιπλά σπίτια: 
Πρόκειται για δίπατα σπίτια που οι 
όροφοι επικοινωνούν µεταξύ τους µε 
εξωτερική σκάλα . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



- τα Νεοκλασικίζοντα: 
 
Εδώ έχουν 

αρχίσει 
επηρροές 

απο το 
εξωτερικό, 

όταν οι 
µεγάλες 

εµπορικές 
οικογένειες, 
µεταφέρουν 

στην 
Κάλυµνο τον 

νέο-
κλασικισµό 

και αρχίζει η  
εισαγωγή 

οικοδοµικών 
υλικών από 
το εξωτερικό.                                                                                                  

 
 
                                

 
   Ετσι, αντικαθίσταται το δώµα µε 

δίριχτη στέγη µε γαλλικό κεραµίδι και αέ-
τωµα ή τετράριχτη στέγη µε γαλλικό κε-
ραµίδι.     

 

 

 

 

 

 

 

Κατασκευαστικά στοιχεία 

- Στέγες: 
Αρχικά, η στέγαση ήταν µόνο επίπεδη, 

γιατί εκτός από το γεγονός ότι η συλλογή 
του βρόχινου νερού αποτελούσε κυρίαρχη 



προτεραιότητα για την επιβίωση των κατοίκων, η κατασκευη του  δώµατος υπα-
γορεύεται και από τα διαθέσιµα ντόπια υλικά. 

Η γεφύρωση του ανοίγµατος µεταξύ των τοίχων γίνεται µε δοκάρια (µεσ-
σές)από ντόπια ξυλεία ή εισαγόµενη από τα Ανατολικά παράλια της Τουρκίας 
(κατράνι). Είναι ανθεκτικά, αλλά το µέγεθός τους είναι περιορισµένο. Αυτός είναι 
ο λόγος της αυστηρής προσήλωσης στο µακρόστενο σχήµα της κάτοψης που 
δεν µπορεί να επεκταθεί στο πλάτος του. 

 Πάνω από τις µεσιές, τοποθετούνται καλάµια που καλύπτουν το διάκενο και 
παρέχουν την απαιτούµενη θερµοµόνωση. Πάνω από τα καλάµια, τοποθετείται 
µια στρώση από θάµνους, και πάνω από τους θάµνους, 5-6εκ. φύκια. Πάνω από 
τα φύκια ρίχνεται η λάσπη. Τέλος, µπαίνει η πατελιά. Είναι αργιλώδες χώµα, µε 
µεγάλη συνεκτικότητα, και καθόλου υδροπερατότητα, που προσφέρει στεγανότη-
τα στην κατασκευή.  

 Οταν το δώµα αντικαθίσταται από τις στέγες, δίριχτες ή τετράριχτες, αυτές 
κατασκευάζονται µε µικρές κλίσεις, και καλύπτονται µε γαλλικό, κυρίως, κεραµίδι. 
Περιµετρικά για τη διαµόρφωση των ρύσεων υψώνεται το στηθαίο ώστε να δηµι-
ουργηθεί το λούκι που θα διοχετεύσει το νερό της βροχής στις υδρορροές και κα-
τόπιν στις στέρνες. 

 
- Τοίχοι: 

Οι εξωτερικοί τοίχοι πάχους 55-60εκ. είναι φτιαγµένοι από ντόπια πέτρα . Ως 
συνδετικό υλικό χρησιµοποιείται η λάσπη ή το ασβεστοκονίαµα. 

Οι εσωτερικοί τοίχοι, είναι κατασκευασµένοι από ένα διπλό ξύλινο σκελετό, ο 
οποίος γεµίζει µε  µείγµα από  άχυρα, ασβέστη και άµµο και σοβαντίζεται και από 
τις δύο πλευρές. 

 
- ∆άπεδα: 

Το δάπεδο στο ισόγειο βρίσκεται 20-40εκ. κάτω από το υψόµετρο της αυλής 



και αρχικά αποτελείται από καλά πατηµένο χώµα. 
Στον όροφο, το δάπεδο είναι ξύλινο. Αποτελείται από µια σειρά µεσιές (όπως 

στο δώµα), και καλύπτεται από σανίδωµα. 
 

- Κουφώµατα: 
Τα κουφώµατα κατασκευάζονται από την ίδια ντόπια ξυλεία που κατασκευά-

ζονται τα δοκάρια στα δάπεδα και το δώµα.  
Αρχικά, υπήρχαν µόνο τα εξώφυλλα, τα οποία ήταν συµπαγή «ταµπλαδωτά», 

άνοιγαν προς τα µέσα και 
ασφάλιζαν µε σιδερένιες 
µπάρες (κοντοµίρια). Αργότε-
ρα, όταν εµφανίστηκαν τα 
τζαµλίκια, προστέθηκαν  
εξωτερικά των κουφωµάτων 
και άνοιγαν προς τα έξω. 
Αυτός ο τρόπος κατασκευής 
των κουφωµάτων, εφαρ-
µόστηκε και στις 
µεταγενέστερες κατασκευές, 
παρά την υπάρχουσα 
τεχνογνωσία, για 
οικονοµικούς κυρίως λόγους 
αλλα ενδεχοµένως και  για 
λόγους ασφαλείας. 

Το µέγεθος των κουφωµάτων είναι µικρό, αλλα οι παρειές των τοίχων λοξεύ-
ουν προς τα µέσα και το πρέκι τους είναι τοξωτό. Ετσι πετυχαίνουν τις λιγότερες 
δυνατές θερµικές απώλειες, µε τον καλύτερο δυνατό φωτισµό του χώρου. Παρό-
λα αυτά, ο φωτισµός των χώρων, µε τα σηµερινά δεδοµένα, θεωρείται πληµµε-
λής. 

 Όµως, γνωρίζοντας ότι, στη διάρκεια της µέρας, όλες οι λειτουργίες του σπι-
τιού µεταφέρονται στην αυλή, γίνεται κατανοητή η σχετική αδιαφορία για τον σω-
στό φωτισµό του χώρου. 

 
 

 Ο 



αερισµός εξασφαλίζεται από την µελετηµένη τοποθέτηση των ανοιγµάτων. Πάνω 
από την πόρτα, υπάρχει συχνά ένα πολύ µικρό άνοιγµα (20χ20εκ), που εξασφα-
λίζει τον συνεχή αερισµό του σπιτιού και κλείνει πρόχειρα τον χειµώνα. (Εσωτε-
ρικά, σε αυτό το σηµείο, κρεµόταν το καλάθι µε τα ευαίσθητα τρόφιµα για την κα-
λύτερη διατήρησή τους.) 

 

η µορφή  

Η αρχή της συµµετρίας και η λιτή γεωµετρικότητα της µορφής, χωρίς περιττά 
µορφολογικά στοιχεία, είναι κυρίαρχες αξίες στη διαµόρφωση των όψεων. Το µέ-
γεθος και η θέση των ανοιγµάτων υπαγορεύει η λειτουργικότητα και δευτερευό-
ντως η αισθητική.  

Η πλαστικότητα της µορφής και το παιχνίδι των όγκων, επιτυγχάνεται από τις 
µεγάλες υψοµετρικές διαφορές και την έντονη ηλιοφάνεια. 

Το αισθητικό αποτέλεσµα είναι εντυπωσιακό αφού τόσο η κλίµακα των κτιρί-
ων όσο και η ένταξή τους στο τοπίο αποτελούν ένα σύνολο ιδιαίτερης αισθητικής 
αξίας.  

 

 

                                                                                                    
 



Σηµερινή κατάσταση 

Η Κάλυµνος ακολούθησε  την πορεία της ελληνικής περιφέρειας: 
Το µεταναστευτικό κύµα της δεκαετίας του ’50 κυρίως προς Αµερική και Αυ-

στραλία, και ο οικοδοµικός οργασµός της δεκαετίας του ’60  και του ’70. Η  επέ-
κταση των οικισµών έγιναν χωρίς κανένα πολεοδοµικό σχέδιο και καµία µέριµνα 
για τη διατήρηση των παραδοσιακών οικιστικών πυρήνων, µε αποτέλεσµα , την 
σχεδόν ολοσχερή καταστροφή τους. 

 Η µεγαλύτερη καταστροφή, συντελέστηκε στον οικισµό της Χώρας, καθώς, 
η αύξηση του εισαγωγικού εµπορίου και η µείωση της σπογγαλιευτικής δύναµης 
της Καλύµνου έπληξε αυτόν τον οικισµό που ήταν τόπος κατοικίας κυρίως των 
σφουγγαράδων. Το  κύµα µετανάστευσης στέρησε τον οικισµό από τις παραγω-
γικές του ηλικίες, µε αποτέλεσµα την συνεχή υποβάθµισή του. Όµως, ο  έντονος 
τοπικισµός των Καλύµνιων, δεν επέτρεψε την ολοσχερή εγκατάλειψη του Χω-
ριού.  Γι αυτό, µε την εισροή  συναλλάγµατος, άρχισε και η µαζική κατεδάφιση 

των µικρότερων σπιτιών, για την ανέγερση µεγαλύτερων ,και  µε σύγχρονες ανέ-
σεις. Συγχρόνως, έγινε και η επέκταση του οικισµού προς τις καλλιεργήσιµες ε-
κτάσεις. Αυτό  κράτησε δύο δεκαετίες(’60 & ’70) που συµπίπτουν µε την «χρυσή 
εποχή » της οικοδοµής. 

Το προεδρικό διάταγµα, 694 ∆’  ήρθε να βάλει την ταφόπλακα σε κάθε ελ-
πίδα ατοµικής προσπάθειας για τη διάσωση των παλιών κτισµάτων. Αλλά και η 
λαθεµένη εφαρµογή του µε τη στείρα αναπαραγωγή µορφολογικών στοιχείων, 
καταστρατηγώντας τη λειτουργική,  µορφολογική και περιβαλλοντική αξία των 
κτιρίων που υποτίθεται ότι ήσαν τα πρότυπα, απαξίωσε στα µάτια των κατοίκων 
ακόµα και την ίδια την  έννοια του παραδοσιακού κτιρίου.  

Τον ίδιο ρυθµό  ακολούθησε η οικιστική ανάπτυξη  και στους υπόλοιπους 



οικισµούς του νησιού.  
 
 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ : ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΡΓΙΝΩΝΤΑ 

 
Ο οικισµός Αργινώντα,  βρίσκεται σε απόσταση περίπου 25 χλµ από την 

πρωτεύουσα του νησιού, την Πόθια .  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



Ο κόλπος Αργινώντα αποτελεί µια ηµίκλειστη προστατευµένη από ανέµους 
θαλάσσια περιοχή µε δυτικο-νοτιοδυτικό προσανατολισµό.  

 
∆υτικά βρίσκεται ο κόλπος και ανατολικά , η χαράδρα που δηµιουργείται στη 

συνάντηση των δύο ορεινών όγκων.  κοιλάδα διασχίζει ο επαρχιακός δρόµος 
που ενώνει τα Αργινώντα  µε τους νότιους και τους βορινούς οικισµούς.  

Στους πρόποδες του βορινού ορεινού όγκου υπάρχει ο παραδοσιακός οικι-
στικός πυρήνας και η επέκτασή του  στο κέντρο της κοιλάδας 



 
 

Η κοιλάδα , στο παρελθόν αποτέλεσε την πηγή από όπου προµηθεύονταν 
τα  αγροτικά τους προϊόντα  οι διπλανοί οικισµοί “Εµπορειός” και  “Σκάλια” , από 
τους οποίους τα Αργινώντα προµηθεύονταν κτηνοτροφικά προϊόντα και προϊόντα 

αλιείας. 
Ο κόλπος και ο οικισµός , προστατεύονται φυσικά  από τους επικρατούντες  

χειµερινούς νοτιοδυτικούς  ανέµους απο τις νησίδες Τέλενδο και Καλαβρό, και 
από τους ψυχρούς Βόρειους ανέµους , απο τον ορεινό όγκο  που βρίσκεται βό-
ρεια του οικισµού. Αυτό καθιστά τον οικισµό, ιδανικό για διαµονή όλους τους µή-



νες του χρόνου. 
 

Γεωλογία 

 
Στην περιοχή µελέτης, απαντώνται αλλουβιακές αποθέσεις, καθ’όλο το βά-

θος από 0,00 έως 10,50 µ. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα ερευνητικών γεωτρή-
σεων, η στάθµη του υπόγειου Υδάτινου ορίζοντα βρίσκεται σε βάθος 5,50 µ. από 
τη στάθµη του φυσικού εδάφους και η θεµελίωση θα πρέπει γίνεται µε ισοϋψείς 
πεδιλοδοκούς µε  ελάχιστο πλάτος πέλµατος Β= 1,50 µ. και το βάθος της θεµε-
λίωσης κατ ελάχιστο να είναι 1,50 µ. κάτω από τη στάθµη λειτουργίας του δαπέ-
δου του κτιρίου. 

 

Υδρολογία 

Για τις ανάγκες ύδρευσης της περιοχής λειτουργεί µια γεώτρηση η οποία την 
τροφοδοτεί µε νερό καλής ποιότητας. Το δυναµικό είναι µικρό,αλλά είναι το µο-
ναδικό που µπορεί να εξυπηρετήσει τις ανάγκες σε νερό σε τοπικό  επίπεδο, έ-
στω και πληµµελώς. 

 

Μικροκλίµα 

Εκτός από τα κλιµατολογικά δεδοµένα που ισχύουν σε όλο το νησί, σηµα-
ντικό ρόλο στη διαµόρφωση του µικροκλίµατος διαδραµατίζει η θαλάσσια αύρα, ο 
άνεµος ,δηλαδή,  που πνέει µε κατεύθυνση από τη θάλασσα στην ξηρά , καθώς 
µεταφέρει ψυχρές  αέριες µάζες εµπλουτισµένες µε υδρατµούς.  



 
  

Παραδοσιακός πυρήνας 
Στην βόρεια 

πλαγιά του οικισµού 
, είναι 
διαµορφωµένος ο 
παραδοσιακός 
πυρηνας του 
οικισµού. Πρόκειται 
για 12 κτίρια 
αντιπροσωπευτικά 
της λαϊκής αρ-
χιτεκτονικής της 
Καλύµνου. Ο 
οικισµός έχει νότιο 
προσανατολισµό 
και είναι κτισµένος 
στους πρόποδες 
του βορινού ορεινού όγκου. Η επιλογή της θέσης αυτής , εξασφάλιζε στους κα-
τοίκους. 

� Βραχώδες , και εποµένως στέρεο έδαφος για τη θεµελίωση  των 
κτιρίων 
� Συνθήκες υγιεινής ,  που εξασφαλίζονται από το επικλινές του εδά-
φους ( ηλασµός/αερισµός, παρά την κοντινή απόσταση των κτιρίων) 
� Συνθήκες ασφάλειας, που εξασφαλίζονται από την γειτνίαση µε άλ-
λους κατοίκους, και από τη χωροθέτηση του οικισµού ώστε να υπάρχει έ-
λεγχος των επικίνδυνων σηµείων εισόδου του εχθρού. 
� Εξασφάλιση του µέγιστου δυνατού χώρου για  καλλιέργεια 

 
Τα  κτίρια είναι µονόχωρα µακρόστενα πετρόχτιστα κτίρια, µε νότιο κυρίως 

και µερικές φορές ανατολικό προσανατολισµό.   
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Η πρόσβαση στα σπίτια αυτά γίνεται µε ένα δαιδαλώδες δίκτυο κοινόχρη-

στων και   ιδιωτικών χώρων µε µεγάλη ποικιλία πλατών που καθορίζεται από την 
κλίση και το είδος του εδάφους .Αυλές και δίοδοι, είναι τόσο καλά ενταγµένοι στο 
δίκτυο αυτό, ώστε πολλές φορές δεν είναι ξεκάθαρο πού σταµατά ο κοινόχρη-
στος χώρος και αρχίζει ο ιδιωτικός. Ο δρόµος αντιµετωπίζεται απο τους κατοί-
κους ως  κοινόχρηστος χώρος, που είναι προέκταση της αυλής τους. Οι δροµί-
σκοι σκουπίζονται και  ασπρίζονται σαν να ήταν µέρος της ιδιοκτησίας τους. Η 
εξωστρέφεια χαρακτηρίζει τόσο τον οικισµό,  όσο και την ιδιοσυγκρασία των κα-
τοίκων. 

  

      
 



 
Τα κτίρια , τόσο στο µέγεθος όσο στη  διαρρύθµιση, τα υλικά και τον τρόπο 

κατασκευής ακολουθούν  τα 
πρότυπα των µονόχωρων 
κατασκευών του οικισµού 
της Χώρας.  

Η βιοκλιµατική τους 
συµπεριφορά ως προς την 
θερµική άνεση κρίνεται πολύ 
ικανοποιητική. Οι πέτρινοι 
τοίχοι πάχους 55-60 εκ.  
έχουν µεγάλη 
θερµοχωρητικότητα ώστε να 
αποδίδουν στον εσωτερικό 
χώρο µε χρονική 
καθυστέρηση την θερµότητα 
από την ηλιακή ενέργεια, 
ενώ  η ελαχιστοποίηση των κουφωµάτων είναι ο µόνος τρόπος να µειωθούν στο 
ελάχιστο οι θερµικές απώλειες. Αντίθετα, την άνοιξη, το κτίριο ασπρίζεται µε α-
σβέστη ώστε να ανακλάται η ηλιακή ακτινοβολία προς αποφυγήν της υπερθέρ-
µανσης.  

Ακόµα, τους καλοκαιρινούς µήνες, η αυτοσχέδια πέργκολα µε αναρριχόµενο 
φυλλοβόλο ( κληµαταριά, µποκαµβίλια  κ.λ.π) πρόσφερε επαρκή προστασία από 
την υπερθέρµανση του κελύφους, και το µικρό δυτικό παράθυρο ήταν αρκετό για 
τον δροσισµό του κτιρίου. 

Η κατάσταση των κτιρίων αυτών είναι  κακή και  σχετίζεται µε την εγκατά-
λειψη, την µακρόχρονη απουσία συντήρησης και επισκευής, το γεγονός ότι κα-



τοικούνται απο χαµηλά εισοδήµατα. 
 

Νεόκτιστα 

Τα κτίρια αυτά είναι ώς επί το πλείστον παραθεριστικές κατοικίες των κατοί-
κων άλλων οικισµών του νησιού, και κατοικούνται κυρίως τους καλοκαιρινούς και 
φθινοπωρινούς µήνες . 

Η οικιστική επέκταση  έγινε εκατέρωθεν του επαρχιακού δρόµου και προς 
την κοιλάδα. Ο νέος οικισµός δείχνει να αναπτύσσεται κατα µήκος του δρόµου 
που ξεκινά από τον επαρχιακό δρόµο ,  περνάει µπροστά από τον παραδοσιακό 
πυρήνα ,και  έχει κατεύθυνση προς ανατολικά. 

 
 

 
 

 Τα  νέα  κτίρια  είναι τοποθετηµένα σε µικρή ή καθόλου απόσταση από το 
δρόµο και ο προσανατολισµός τους ακολουθεί την πορεία του δρόµου. Η εξω-
στρέφεια αρχίζει να µειώνεται αισθητά. 

Πρόκειται για 48 κτίρια στην πλειοψηφία τους ισόγεια(40). Από αυτά τα 44 
έχουν χρήση  κατοικίας, 1 αγροτικής αποθήκης, και 3  καταστήµατα.  

Έντεκα από αυτά τα κτίρια, έχουν κτιστεί πριν το 1980, γεγονός που µας δι-
αβεβαιώνει πως δεν έχουν θερµοµονωθεί καθόλου. 

Γενικά, η κατάσταση αυτών των κτιρίων είναι  καλύτερη , αλλά στην βιοκλι-
µατική απόκριση  παρουσιάζουν ποικίλες  αποκλίσεις. Οι αποκλίσεις αυτές αφο-
ρούν:  

• κακό προσανατολισµό των κτιρίων (κυρίως δυτικός).  
• Τοποθέτηση σκεπαστών βεραντών σε  λάθος θέση των κτιρίων ( νό-

τιες & βόρειες όψεις).  
• Κακή επιλογή µεγέθους και θέσης κουφωµάτων.  
• Πληµµελής ή καθόλου µόνωση στους τοίχους και το δώµα.  
Φτωχή περιβαλλοντική συµπεριφορά των υπαίθριων χώρων.  



Υπαίθριοι χώροι 

Ως προς τον παραδοσιακό πυρήνα, αναφέρθηκε ήδη, πως ελεύθεροι χώροι στην 
ουσία, είναι οι αυλές και οι κοινόχρηστοι χώροι (δίοδοι) ανάµεσα στα κτίρια. Είναι 
δηλαδή ο κενός χώρος ανάµεσα στον κτισµένο χώρο. 

Παρά το γεγονός ότι είναι ελάχιστοι σε έκταση, ο ρόλος και η χρησιµότητά 
τους είναι πολλαπλοί. 

• Οι αυλές φυτεύονται µε φυλλοβόλα αναρριχόµενα, ώστε να προσφέ-
ρουν την επιθυµητή σκίαση τους καλοκαιρινούς µήνες χωρίς να στε-
ρούν την ευεργετική ηλιακή ακτινοβολία τον χειµώνα.  

• Οι δίοδοι που  ακολουθούν τις υψοµετρικές καµπύλες  είναι παράλ-
ληλες µε την κατεύθυνση των βορειοδυτικών καλοκαιρινών ανέµων, 
επιτρέποντας µε αυτόν τον τρόπο την απρόσκοπτη κυκλοφορία του 
ανέµου σε όλο τον οικισµό. Οι κάθετοι δίοδοι διαµορφώνονται σε α-
κανόνιστα σκαλοπάτια και  προστατεύονται  από τους ψυχρούς βό-
ρειους ανέµους του  χειµώνα  µε τα κτίρια, καθώς είναι καµπυλωτές  
και διέρχονται τις αυλές των σπιτιών. 

 
Όπως αναφέρθηκε νωρίτερα, τα νέα κτίρια  τοποθετήθηκαν µε κριτήριο την 

προσβασιµότητά τους στον βασικό δρόµο. Ο υπαίθριος χώρος, προκύπτει από 
το υπόλοιπο του κτισµένου που αντιµετωπίζεται ξεχωριστά από κάθε ιδιοκτήτη 
και ανεξάρτητα από αυτόν του όµορου οικοπέδου.  

Συγχρόνως, οριοθετείται κάθε ιδιοκτησία, έτσι  ώστε ο µοναδικός χώρος , 
προσιτός στον επισκέπτη, να είναι ο δρόµος και οι µικροί δίοδοι που οδηγούν 
στις επιµέρους ιδιοκτησίες. Αυτές , αντιµετωπίζονται ως αποκλειστικά δηµόσιοι 
χώροι, για τους οποίους 
δεν υπάρχει µέριµνα 
ούτε από το δήµο , ούτε 
από τους κατοίκους. 
Έτσι , ο µεν κεντρικός 
δρόµος, είναι 
επιστρωµένος µε µπετόν 
και εκτεθειµένος σε όλες 
τις καιρικές συνθήκες , οι 
δε δίοδοι, είναι 
αδιαµόρφωτοι χωµατό-
δροµοι . 

Αδιαµόρφωτος, 
παραµένει και ο 
ελεύθερος χώρος γύρω 
από τα κτίρια, µε 
αποτέλεσµα να µην 
αξιοποιείται , η φύτευση 
για την προστασία τους 
και για την βελτίωση του 
µικροκλίµατος. Αντίθετα, 
παρατηρείται η λάθος 
επιλογή  φύτευσης σε 
πολλές περιπτώσεις.  

 



 
∆ιαπιστώνεται λοιπόν, ότι παρά το γεγονός ότι στον παραδοσιακό πυρήνα 

οι ελεύθεροι χώροι είναι ελάχιστοι, εντούτοις, η βιοκλιµατική τους λειτουργία είναι 
τέτοια, ώστε η θερµική άνεση τόσο το χειµώνα όσο και το καλοκαίρι είναι σαφώς 
καλύτερη από αυτήν στην περιοχή των νεόκτιστων. 

 

Θεσµικό πλαίσιο 

Όλοι οι οικισµοί του νησιού, σύµφωνα µε το Π.∆. 29/8/80 ΦΕΚ 694 ∆’ 
8/12/80 έχουν χαρακτηριστεί ως παραδοσιακοί. Ως εκ τούτου, όλες οι οικοδοµι-
κές δραστηριότητες, χρειάζονται την έγκριση του ΣΧ.Ο.Π. (Υπ. Αιγαίου) για τα 
εντός οικισµού και της ΕΠΑΕ για τα εκτός οικισµού.  

Οροι δόµησης 
Η αρτιότητα του οικοπέδου ορίζεται σε εµβαδόν 2.000 m², (πρόσωπο 

25,00m, βάθος 40,00m). 
 Ο συντελεστής δόµησης σε όλο το νησί ( πλην των παραδοσιακών πυρή-

νων Πόθιας και Χώρας),  είναι 0,40 ,  
Η επιτρεπόµενη κάλυψη  30%  
Οροφοι  : 2  
Το επιτρεπόµενο ύψος 7,00 και κατα παρέκκλιση 10,00 m.( όταν λόγω της 

κλίσης του εδάφους δηµιουργείται τρίτος όροφος). 
Τα κτίρια µπορούν να τοποθετούνται σε απόσταση 1,25 m από τον άξονα 

του δρόµου, αν ο δρόµος είναι πολύ στενός,  ενώ µεταξύ τους τα κτίρια µπορούν 
να έχουν απόσταση 0 ή ≥2,50 µ.  

 

 

Υφιστάµενες πηγές ρύπανσης 

 

στερεά απόβλητα 

Ο κόλπος Αργινώντα, είναι εκτεθειµένος στους  βορειοδυτικούς άνεµους, 
που είναι οι επικρατούντες καλοκαιρινοί , και οι οποίοι συχνά µεταφέρουν απορ-
ρίµµατα στην παραλία του κόλπου.  Για τον ίδιο λόγο , συχνά το νερό της θάλασ-
σας κοντά στην παραλία δεν είναι αρκετά διαυγές, µε αποτέλεσµα να µήν είναι  
ιδιαίτερα ελκυστική τοποθεσία για τους κολυµβητές. 

 

ατµοσφαιρική ρύπανση 

Μοναδική πηγή ατµοσφαιρικής ρύπανσης και θορύβου, είναι ο επαρχιακός 
δρόµος που διασχίζει τον οικισµό. 

 Η κυκλοφορία τον χειµώνα είναι ελάχιστη αφού οι κάτοικοι που διαµένουν 
στους βόρειους οικισµούς είναι ελάχιστοι και δεν υπάρχουν κοινόχρηστες δρα-
στηριότητες.  

Από την άνοιξη, και µέχρι  το φθινόπωρο, η κυκλοφορία αυξάνεται µε απο-
τέλεσµα να υπάρχει επιβάρυνση από ατµοσφαιρικούς ρύπους και θόρυβο.  

Μέρος των παραπάνω ρύπων οδηγούνται στη θάλασσα όπου διασπώνται  . 
Το µεγαλύτερο µέρος οδηγείται , λόγω των επικρατούντων ανέµων προς τον οι-



κισµό. 
Σηµαντικό πρόβληµα δηµιουργεί ο δρόµος  ως προς την ασφάλεια των κα-

τοίκων. Οι οδηγοί δεν µειώνουν ταχύτητα καθώς διασχίζουν τον οικισµό, και η 
µειωµένη ορατότητα δυσχεραίνει περισσότερο την κατάσταση.  

 
 

Κοινωνικό - οικονοµικό περιβάλλον 

Όπως προαναφέρθηκε , τα µελτέµια (Β∆ άνεµοι) στα οποία είναι εκτεθειµέ-
νος ο κόλπος, µεταφέρουν στην παραλία διάφορους ανθρωπογενείς, κυρίως, 
ρύπους (πλαστικά, ξύλα, πίσσες κλπ), όλους τους καλοκαιρινούς µήνες. 

.Επίσης, παρά την µηδαµινή απόσταση από την παραλία, στο µεγαλύτερο 
τµήµα του οικισµού, δεν υπάρχει οπτική επαφή µε την θάλασσα, λόγω της πολύ 
µικρής  κλίσης του εδάφους στην κοιλάδα. 

 Οι δύο παραπάνω λόγοι, ήταν αρκετοί για  να αποθαρρύνουν τους τουρι-
στικούς παράγοντες να επενδύσουν, µέχρι τώρα, στην κοιλάδα των Αργινωντών. 

Τα Αργινώντα συνεχίζουν 
να διατηρούν αρκετά 
ελαιόδεντρα, αµυγδαλιές και 
συκιές. Η συλλογή και 
επεξεργασία των καρπών τους 
, µαζί µε τη µελισσοκοµία, είναι 
η βασική απασχόληση των 
κατοίκων. 

Η µοναδική τριτογενής 
οικονοµική δραστηριότητα που 
υπάρχει στην περιοχή , είναι τα 
τρία καταστήµατα ( εστιατόρια) , 
που προσφέρουν τοπικά εδέ-
σµατα µε θέα στον κόλπο. Η 
δραστηριότητα αυτή, την 
τελευταία δεκαετία έχει ανοδική 
πορεία λόγω της γειτνίαση τους 
µε τα περισσότερα 
αναρριχητικά πεδία και την 
προσέλευση αναρριχητών . 
 

προοπτικές 

Η ανάπτυξη του αναρριχητικού τουρισµού, σε συνδυασµό µε κάποια έργα 
που κατασκευάζονται ή µελετάται η κατασκευή τους,  ενδέχεται να αλλάξουν 
δραµατικά τον χαρακτήρα της περιοχής. Τα έργα αυτά είναι : 

 
 
 
 
 
 
 



1. Περιφερειακός δρόµος Αργινώντα – Βαθύ. 
 

Όπως φαίνεται και στον χάρτη, ο περιφερειακός δρόµος που κατασκευάζε-
ται τώρα,έχει µήκος 10,3 km και  ενώνει τον βορειότερο οικισµό µε τον ανατολι-
κότερο. Το έργο αυτό προβλέπεται να διευκολύνει την µεταφορά των αγροτικών 
προϊόντων του Βαθύ, αλλά συγχρόνως θα αυξήσει τις µετακινήσεις, καθώς οι κά-
τοικοι, θα µπορούν να κάνουν οδικώς  τον γύρο του νησιού.  

2. Καταδυτικό πάρκο  



Το έργο αυτό προβλέπει χερσαίες εγκαταστάσεις  ( Κέντρο Πληροφόρησης 
Θαλάσσιου Περιβάλλοντος και Καταδύσεων),και υποθαλάσσιες εγκαταστά-
σεις(τεχνητούς υφάλους)  

 
Φιλοδοξία των µελετητών του έργου είναι : 
Για  το θαλάσσιο περιβάλλον: 
- η αύξηση της αλιευτικής παραγωγής και της βιοποικιλότητας του βυθού.  
- Η αξιοποίηση  της  οικολογικής αξίας της περιοχής, που  είναι ιδιαίτερα 

σηµαντική,  εξαιτίας της µεγάλης έκτασης και της καλής κατάστασης 
των λιβαδιών Ποσειδωνίας.  

- Η αξιοποίηση της µεγάλης αισθητικής αξίας που προσφέρει το έντονο α-
νάγλυφο του βυθού µε εναλλαγή των κλίσεων, που καθιστά την περιοχή κατάλ-
ληλη για όλα τα στάδια καταδυτικής εµπειρίας  

 Για τις χερσαίες εγκαταστάσεις:  
- Να αποτελέσουν κέντρο  πληροφόρησης- ευαισθητοποίησης στην κατα-

δυτική ιστορία της Καλύµνου που αποτελεί το σηµαντικότερο τµήµα της πολιτι-



στικής της κληρονοµιάς. 

- περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, εκπαίδευσης στην κατάδυση, οργανωµένης 
ξενάγησης 

- µοχλός προώθησης των τοπικών προϊόντων. 

Η λειτουργία του έργου, αναµένεται να αυξήσει σηµαντικά τους επισκέπτες 
στην περιοχή Αργινώντα, αλλά  και συνολικά στο νησί.   

Τόσο ο καταδυτικός όσο και ο αναρριχητικός τουρισµός, είναι είδη του εναλ-
λακτικού τουρισµού, που διευρύνουν σηµαντικά την τουριστική περίοδο, καθώς , 
για µεν τις αναρριχήσεις  οι ιδανικές εποχές  είναι η άνοιξη και το φθινόπωρο , για 
δε τις καταδύσεις προσφέρονται όλες οι εποχές του χρόνου. 

Η ανάπτυξη αυτών των δραστηριοτήτων θα έχει σαν αποτέλεσµα, την αύ-
ξηση της ζήτησης καταλυµάτων  στην περιοχή. Επιπλέον, αναµένεται  και η µό-
νιµη εγκατάσταση περισσοτέρων κατοίκων στα Αργινώντα και τους κοντινούς οι-
κισµούς. 

Παράλληλα, όσον αφορά στην αναρρίχηση,  αναµένεται  να   δηµιουργη-
θούν νέα επαγγέλµατα, όπως ,  οδηγοί και προπονητές  και νέες επιχειρήσεις, 
όπως καταστήµατα εµπορίας και ενοικίασης ειδών  αναρρίχησης, βιοτεχνίες κα-
τασκευής υλικών, σχολών αναρρίχησης,  κλπ.  

Όσον αφορά στην κατάδυση, θα αξιοποιηθεί το υπάρχον ανθρώπινο δυνα-
µικό, οι υπάρχουσες υποδοµές, η εµπειρία, και η τεχνογνωσία που αποτελούν 
την  πολιτιστική κληρονοµιά του νησιού.  

 
3. Κέντρο µελιού 
Κατά τον µελισσοκοµικό συνεταιρισµό «ο θυµαρίτης» , η µελισσοκοµία στην 

Κάλυµνο, εκµεταλλεύεται µόλις το 30% του θυµαριού στο νησί, καθώς οι περισ-
σότερες περιοχές ,δεν είναι προσβάσιµες. Το µέλι το οποίο παράγεται , είναι  ε-
ξαιρετικής ποιότητας , γεγονός που οφείλεται στην ποιότητα του θυµαριού και του 
κλίµατος (ανοιξιάτικης ανθοφορίας και ξηροθερµικού κλίµατος). 

Την αύξηση της παραγωγής θα βοηθήσουν 1) Μια µονάδα πιστοποίησης 
της ποιότητας των πρωοϊόντων µελιού και 2 
) µια µονάδα συσκευασίας  µελιού. Και τα δύο προωθούνται απο τον συνεταιρι-
σµό και χρηµατοδοτούνται απο κοινοτικά κονδύλια.  

 
 
Συµπερασµατικά, αναµένεται µια αύξηση του πληθυσµού µόνιµου αλλά κυ-

ρίως παραθεριστικού στην περιοχή, η προσέλευση του οποίου θα µεταβάλει την 
υπάρχουσα οικιστική, οικονοµική και περιβαλλοντική κατάσταση στον οικισµό.  

Το γεγονός θα αυξήσει τις µετακινήσεις, τις ενεργειακές ανάγκες αλλά και 
την ατµοσφαιρική και ηχητική ρύπανση και θα επιβαρύνει τις υπάρχουσες υπο-
δοµές. Επιπλέον, θα κλονίσει την υπάρχουσα ισορροπία στη  χλωρίδα και πανί-
δα της περιοχής, αλλά και θα θέσει σε κίνδυνο την ποιότητα και ποσότητα των 
φυσικών πόρων. 

Για την αποτελεσµατική διαχείριση των παραπάνω προοπτικών και κινδύ-
νων, η εργασία στοχεύει  στην  κατάρτιση ενός πλαισίου κατευθύνσεων για την 
αειφόρο  ανάπτυξη του οικισµού Αργινώντα , προκειµένου να αποτελέσει πρότυ-
πο ήπιας ανάπτυξης και για τους άλλους µικρούς οικισµούς στης Καλύµνου.  

Βασικά κριτήρια της ανάπτυξης αυτής είναι    
� Η ευηµερία της τοπικής κοινωνίας.  
� Η προστασία της παραγωγικής  και κοινωνικής συνοχής.   



� Η προστασία της φύσης και των φυσικών πόρων. 
� Η προστασία και η τόνωση των παραδοσιακών επαγγελµάτων. 
� Η εξοικονόµηση ενέργειας και η χρήση ΑΠΕ. 
� Η προστασία και η ανάδειξη  της πολιτιστικής κληρονοµιάς. 

Εκπονήθηκε λοιπόν ένα βασικό σχέδιο (master plan), που θα δώσει τις γε-
νικές και ειδικές αυτές κατευθύνσεις ανάπτυξης που έχουν σχέση, τόσο µε τον 
δοµηµένο και τον υπαίθριο χώρο, όσο και µε τις χρήσεις γής, και τις υποδοµές.  

 

 

Οδικό δίκτυο - κυκλοφορία 

Κριτήριο για την οργάνωση της κυκλοφορίας είναι η µε κάθε τρόπο διευκό-
λυνση και ενθάρρυνση της κίνησης των πεζών, και των µετακινήσεων µε ποδή-
λατα, αφού οι υψοµετρικές διαφορές στο µεγαλύτερο τµήµα του οικισµού είναι 
µηδαµινές. Ετσι : 

Το τµήµα του επαρχιακού δρόµου που διασχίζει τον οικισµό, διαµορφώνεται 
σε δρόµο ήπιας κυκλοφορίας. 

∆ηµιουργούνται δύο µεγάλοι χώροι στάθµευσης , ένας στην είσοδο και ένας 
στην έξοδο του οικισµού. 

∆ηµιουργείται δίκτυο ποδηλατοδρόµων-πεζόδροµων, που διασχίζει τον οι-
κισµό και ενώνεται µε την παραλία διαµέσου της υπάρχουσας οδού η οποία πε-
ζοδροµείται.   

Ο  υπάρχων δρόµος του οικισµού διατηρείται , αλλά µετατρέπεται σε πεζό-
δροµο, χωρίς να αποκλείεται κίνηση οχηµάτων όταν αυτό χρειάζεται ( τροφοδο-
σία, µετακίνηση ΑΜΕΑ κλπ).  

 

Ελεύθεροι χώροι 

Οι ελεύθεροι χώροι, αποτελούν το µεγαλύτερο τµήµα του οικισµού και έχουν 



τις παρακάτω διαβαθµίσεις: 
- Χώροι στάθµευσης. ∆ύο κύριοι χώροι στάθµευσης, τοποθετούνται στα δύο 

άκρα του οικισµού,  στο όριο του οικισµού µε την επαρχιακή οδό. 
-  Χώροι συγκέντρωσης. Στο βορειοδυτικό τµήµα του οικισµού δίπλα στην 

εκκλησία, στο παραλιακό τµήµα και στο εσωτερικό του οικισµού  
- ∆ιαµορφωµένοι χώροι πρασίνου. Είναι οι χώροι που διαµορφώνονται σε 

συγκεκριµένα σηµεία του οικισµοί, και καλούνται να υποστηρίξουν διάφορες λει-
τουργίες. Τέτοιοι χώροι είναι : α) Τα σηµεία διασταύρωσης των πεζόδροµων,  β) 
στα όρια του οικισµού µε την επαρχιακή οδό,  γ) Στην παραλιακή περιοχή, δυτικά 
της επαρχιακής οδού,  δ) στις αυλές των κατοικιών και ε) σε επιλεγµένα σηµεία 
του οικισµού  

- Γεωργική γή : Επιπλέον της υπάρχουσας γεωργικής γης, προτείνεται η 
ανακατασκευή των αναβαθµών, στους πρόποδες του βόρειου και νότιου ορεινού 
όγκου.  

- Κενοί αδιαµόρφωτοι χώροι:  ∆ιάσπαρτοι στον οικισµό για την ανάπτυξη 
της τοπικής χλωρίδας και πανίδας. 

 

Ειδικές χρήσεις 

Καταδυτικό κέντρο : Ο ελεύθερος παραλιακός χώρος βορειοδυτικά του οικι-
σµού  

Κέντρο µελιού: Στο βορειοδυτικό τµήµα του οικισµού , δίπλα στον υπαίθριο 
χώρο της εκκλησίας. 

 

Γενική κατοικία 

Σε όλο τον οικισµό υπάρχουν διάσπαρτες όλες οι µη οχλούσες χρήσεις: Κα-
τοικία µικρεµπόριο, χώροι αναψυχής και εστίασης, και χώροι παροχής υπηρε-
σιών.  Οι νέοι ξενώνες θα κατασκευαστούν  στους ελεύθερους χώρους των οικο-
πέδων και θα είναι ένας ξενώνας των 10 κλινών σε κάθε οικόπεδο που έχει οικο-
δοµήσιµη έκταση. 

 

Θεσµικό πλαίσιο 

Εκτός των προαναφεροµένων, δεν καθορίζονται περιοχές ειδικής χρήσης. 
Αντίθετα, ενθαρρύνεται η ανάµιξη µη οχλουσών χρήσεων, προκειµένου, να ενι-
σχυθεί η κοινωνική συνοχή που χαρακτηρίζει όλους τους οικισµούς του νησιού. 

Οι όροι δόµησης, δεν αλλάζουν ως προς τον συντελεστή δόµησης(0,40), 
κάλυψης (30%) και επιτρεπόµενων ορόφων (2) προκειµένου να µη δηµιουργηθεί 
κοινωνική αναστάτωση. Συζητείται όµως, η µείωση της αρτιότητας από 2,500 m² 
σε 1,000m², ώστε να αποτραπεί ο κατακερµατισµός των ιδιοκτησιών µε την ορι-
ζόντια διανοµή. 

Αυτά που αλλάζουν σε σχέση µε το ισχύον Π.∆. είναι:  
1. Η απόσταση από τον άξονα του δρόµου από τα 1,25 m στα 6,50m, 

για να διασφαλιστεί ο απρόσκοπτος ηλιασµός των κτιρίων. 
2. Ενθαρρύνεται η δηµιουργία υπόγειου ή ηµιυπόγειου χώρου, για την 

παθητική θέρµανση και ψύξη των κτιρίων. 
3. Ενθαρρύνεται η δηµιουργία υδατοδεξαµενής συλλογής βρόχινου νε-

ρού. 
4. Υποχρεωτική φύτευση του 50% τουλάχιστον ελεύθερου χώρου του 



οικοπέδου 
Επίσης, θα πρέπει να θεσπιστούν µια σειρά κινήτρων και αντικινήτρων, 

προκειµένου να µην τροποποιηθούν οι αξίες γής, και η κοινωνική διαστρωµάτω-
ση του οικισµού. Για παράδειγµα θα µπορούσε να µην επιτραπεί να κατασκευα-
στούν περισσότερες των δύο οικοδοµές σε κάθε οικόπεδο, και τα τουριστικά κα-
ταλύµατα που θα κατασκευαστούν, να είναι  ξενώνες που δεν θα  ξεπερνούν τις 
10 κλίνες, ώστε να µην αλλάξει η κλίµακα του οικισµού. 

 Είναι δηλαδή σηµαντικό, η ανάπτυξη που θα ακολουθήσει να είναι ήπια. Να 
διατηρηθεί ο αγροτικός χαρακτήρας του οικισµού, και η κλίµακα της περιοχής, και 
, οι ξενώνες να εισφέρουν συµπληρωµατικά στο εισόδηµα των κατοίκων. 

 
 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

Η πρόταση στοχεύει : 
- Στην ελαχιστοποίηση των ενεργειακών αναγκών του οικιστικού συνόλου 

(υπάρχοντος και νέου) µε τον κατάλληλο σχεδιασµό χαµηλής ενεργειακής κατα-
νάλωσης. 

- Στην µέγιστη αξιοποίηση των τοπικά διαθέσιµων ΑΠΕ  
Η ελαχιστοποίηση των ενεργειακών αναγκών του οικισµού, θα επιχειρηθεί µε τον 
βιοκλιµατικό σχεδιασµό, ο οποίος θα εφαρµοστεί : 

o Σε πολεοδοµική κλίµακα, για την εξασφάλιση κατάλληλων συνθηκών 
στο µικροκλίµα της περιοχής  ( ηλιασµός, σκιασµός, αερισµός κλπ.) 

o Σε κτιριακή κλίµακα, µε την εφαρµογή συστηµάτων και τεχνικών εξοικο-
νόµησης ενέργειας, και παθητικών συστηµάτων ηλιασµού, ηλιοπρο-
στασίας,  φυσικού φωτισµού , αερισµού και δροσισµού. 

 
 

Ελαχιστοποίηση ενεργειακών αναγκών 

1) Πολεοδοµική κλίµακα 

 
Ηλιασµός-Ηλιοπροστασία 

 
 
 
 
 
 
 
 

Παρακολουθώντας την πορεία του ήλιου, είναι φανερό, ότι , αν δρόµος έχει 
προσανατολισµό από Βορρά προς Νότο, τότε προσφέρεται η δυνατότητα ηλια-



σµού εξ ίσου και στις δύο πλευρές του δρόµου. Συγχρόνως  η κυκλοφορία στον 
δρόµο αυτό, πεζή ή αυτοκινούµενη, γίνεται µε οπτική άνεση χωρίς την θάµβωση 
που προκαλεί ο ανατολικός και ο δυτικός φυσικός φωτισµός. 

Οι ισχύοντες όροι δόµησης, δεν διασφαλίζουν τον ηλιασµό των κτιρίων, κα-
θώς η µεταξύ τους απόστασης ορίζεται 0 ή >2,50µ. Επειδή το επιτρεπόµενο ύ-
ψος των οικοδοµών είναι 7,00 µ. , η µεταξύ τους απόσταση θα έπρεπε , σύµφω-
να µε τον γεωµετρικό λόγο υ/π < 0,55 , να είναι τουλάχιστον 13,00 µ. Ετσι, θα 
πρέπει, στην περίπτωση που το πλάτος του δρόµου δεν υπερβαίνει τα 13,00 µ.  
να οριστεί υποχρεωτική πρασιά ικανού πλάτους ώστε να διασφαλιστεί αυτή η 
απόσταση µεταξύ των κτιρίων.  

Στην περιοχή µελέτης, όπως και στο µεγαλύτερο µέρος της Ελλάδας, η α-
νάγκη ηλιοπροστασίας των υπαίθριων χώρων είναι µεγαλύτερη από αυτή του 
ηλιασµού, καθώς επιβάλλεται τους περισσότερους µήνες του χρόνου, (Απρίλιο 
έως και Οκτώβριο) . 

Για την ηλιοπροστασία, τόσο των υπαίθριων χώρων όσο και των κτιριακών 
όγκων, σηµαντικό ρόλο θα παίξει η φύτευση. Η επιλογή της κατάλληλης φύτευ-
σης, µπορεί να προσφέρει τον επιθυµητό σκιασµό στις όψεις των κτιρίων , στους 
ελεύθερους χώρους και τους δρόµους τους καλοκαιρινούς µήνες, και να µην ε-
µποδίζει τον ηλιασµό τους τον χειµώνα. 

 
 
Αερισµός – Ανεµοποροστασία 
Ο αερισµός των υπαίθριων χώρων και των κτιρίων, είναι βασική παράµε-

τρος, για την υγιεινή των χώρων, αλλά και τον δροσισµό τους. Η κατάλληλη χω-
ροθέτηση των κτιριακών όγκων και του πρασίνου, µπορεί να προκαλέσει την α-
νάσχεση, την εκτροπή ή και την αύξηση της έντασης των επικρατούντων ανέµων 



στην περιοχή.  
Οι επικρατούντες άνεµοι στην περιοχή είναι , για µεν τον χειµώνα, οι νοτιο-

δυτικοί , από τους οποίους ο οικισµός είναι καλά προστατευµένος, για δε το κα-
λοκαίρι οι ισχυροί βορειοδυτικοί (µελτέµια).Επιπλέον, το µικροκλίµα της περιοχής 

επηρεάζεται από την θαλάσσια αύρα, και τους καταβάτες ανέµους που έρχονται 
από τους δύο ορεινούς όγκους. Οι κτιριακοί όγκοι λειτουργούν ως εµπόδια στην 
οµαλή ροή των ανέµων, γιαυτό, καλό θα ήταν να µήν κατασκευαστούν κτίρια στη 
δυτική πλευρά του οικισµού, στο όριό του µε την θάλασσα, προκειµένου να εισ-
ρέει ανεµπόδιστα η θαλάσσια αύρα στον οικισµό.  

Επειδή, όµως, οι επικρατούντες καλοκαιρινοί βορειοδυτικοί άνεµοι πνέουν 
συνήθως ισχυροί ( περισσότερο από 5 m/s και συχνά περισσότερο από 10 m/s), 
µε αποτέλεσµα να δηµιουργούν  δυσάρεστο συναίσθηµα στον πεζό, είναι σωστό 
να δηµιουργηθούν οι συνθήκες ετσι ώστε οι άνεµοι να πνέουν πάνω από τα κτί-
ρια και όχι ανάµεσά τους.  

Για να επιτευχθεί αυτό , η επιφάνειά των ελευθερων χωρων  σε σχέση µε το 
ύψος των παρακείµενων κτιρίων, θα πρεπει  να ικανοποιεί τη σχέση : 

 Α χώρου / (Η κτιρίων)2 = Κ          όπου Κ, είναι µια µονοδιάστατη σταθερά που 
δεν πρέπει να υπερβαίνει το 6. Από την παραπάνω σχέση προκύπτει ότι η επι-
φάνεια των ελεύθερων χώρων δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 294 m². 

Σε κάθε περίπτωση, µε την φύτευση  κατάλληλης συστάδας δέντρων σε ε-
πιλεγµένα σηµεία, µπορούν να κατασκευαστούν ανεµοφράκτες που θα µειώσουν 
την ταχύτητα του ανέµου στα ανεκτά επίπεδα.  

 
 



 
Τα υλικά που κυριαρχούν στην υπάρχουσα κατάσταση είναι:  
- Λείες ανοιχτόχρωµες ( κυρίως λευκές) επιφάνειες στις οψεις των κτιρίων.  
- Χώµα ( εγκαταλειµµένη επιφάνεια) 
- Τσιµέντο γκρί (δρόµοι- γκρί ανοικτό) 
- Βλάστηση 
- Μαντρότοιχοι  πέτρινοι (κοκκινοκαφέ) 
- Μαντρότοιχοι  από µπετόν ( γκρί ανοικτό) 
Η ανακλαστικότητα των παραπάνω υλικών κυµαίνεται από αρκετά υψηλή ( 

λευκοί τοίχοι 55%-75%) έως πολύ χαµηλή (εγκαταλειµµένη επιφάνεια 7%) 
Με βάση τις προαναφερθείσες ιδιότητες , αυτό που χρειάζεται ουσιαστικά 

για τη βελτίωση της ανακλαστικότητας της περιοχής, είναι η φύτευση των εγκατα-
λειµµένων επιφανειών και το βάψιµο των διαµορφώσεων µε ανοικτόχρωµα χρώ-
µατα, µε προσοχή στο ζήτηµα της θάµβωσης.  

 
 
Νερό 
Η θάλασσα λοιπόν λειτουργεί ως σταθεροποιητικός παράγοντας στην θερ-

µοκρασία της περιοχής.Μέσω της εξάτµησης, µειώνει τη θερµοκρασλια του περι-
βάλλονοτς και ανεβάζει το ποσοστό υγρασίας που είναι σε χαµηλά επίπεδα τους 
καλοκαιρινούς µήνες. 

Επιπλέον στοιχεία νερού, θα χρησιµοποιηθούν σε επιλεγµένα σηµεία στις 
διαµορφώσεις των υπαίθριων χώρων. 

 
Πράσινο 
Η βλάστηση θα χρησιµοποιηθεί ποικιλοτρόπως αξιοποιώντας όλες τις 

ευεργετικές ιδιότητές της. Συγκεκριµένα : 
- Θα ενισχυθεί η βλάστηση γύρω από τα κτίρια και τους υπαίθριους χώ-

ρους ώστε να βελτιωθεί η θερµική άνεση µέσα και έξω από τα κτίρια. 
- Θα στεγαστούν µε πέργκολες και φυλλοβόλα αναρριχόµενα φυτά οι πεζό-

δροµοι και οι περίπατοι, ώστε να προστατεύονται οι πεζοί. 



- Θα τοποθετηθεί συστάδα δέντρων στο όριο του οικισµού µε τον δρόµο 
ώστε να µειωθεί ο θόρυβος και οι ρύποι αλλα και η ταχύτητα των Β∆ ανέµων που 
πνέουν ισχυροί. 

 

2) Κτιριακή κλίµακα 

  
Παθητικά συστήµατα 
 
Παρά το γεγονός ότι κατά τη χειµερινή περίοδο επιδιώκονται αντίθετοι στό-

χοι από αυτούς της  θερινής περιόδου, ένα καλά µελετηµένο κτίριο, ανταποκρίνε-
ται σωστά και στις δύο αυτές περιόδους: 
Χειµερινή περίοδος: Ελαχιστοποίηση θερµικών απωλειών, - µεγιστοποίηση θερ-
µικών κερδών. 

Εκτός της χωροθέτησης του κτιρίου,  σηµαντικότατο ρόλο παίζει η θερµική 
προστασία του κτιρίου µε την θερµοµόνωση των εξωτερικών δοµικών στοιχείων 
(τοίχοι και δώµα). Το πάχος της µόνωσης το οποίο προκύπτει από τον κτηριοδο-
µικό κανονισµό, συνήθως δεν επαρκεί.  

Η σηµασία της καλής θερµοµόνωσης του κτιρίου προκύπτει από έρευνες 
που απέδειξαν πως, ένα καλά µονωµένο κτίριο εξοικονοµεί µέχρι και 80% ενέρ-
γεια σε σύγκριση µε ένα µη µονωµένο κτίριο. Πολύ σηµαντική επίσης είναι η σω-
στή διαστασιολόγηση  των κουφωµάτων. Η ηλιακή ενέργεια  εισέρχεται από 
τα κουφώµατα και µετατρέπεται σε θερµική ενέργεια η οποία απορροφάται από 
το χώρο και εµποδίζεται να διαφύγει. Ετσι , ο χώρος θερµαίνεται αξιοποιώντας το 
φυσικό φαινόµενο του θερµοκηπίου. Η υπερδιαστασιολόγηση των κουφωµάτων 
της µεσηµβρινής όψης ( ~60% της όψης), αυξάνει την ηλιακή πρόσοδο, και η 
υποδιαστασιολόγηση των βορινών, µειώνει τις απώλειες. Απαραίτητη είναι  η 



χρήση θερµοµονωτικών διπλών υαλοπινάκων και η  µόνωση των  κουφω-
µάτων τη νύχτα για τον περιορισµό των απωλειών . 
Η επιλογή των υλικών στις επιφάνειες πρόσπτωσης της ηλιακής ακτινοβολίας, 
πρέπει να γίνεται µε βάση τον συντελεστή θερµοχωρητικότητάς τους που πρέπει 
να είναι υψηλός , προκειµένου να απορροφηθούν µεγάλες ποσότητες θερµότη-
τας, και να αποδοθούν στον χώρο µε την χρονική καθυστέρηση που χρειάζεται . 

Συγχρόνως, καλό είναι , ο αερισµός του κτιρίου να µην υπερβαίνει τον ανα-
γκαίο χρόνο, και να γίνεται τις ώρες που υπάρχει ηλιοφάνεια.  

 
 
 
Θερινή περίοδος: Αποφυγή υπερθέρµανσης - Ελαχιστοποίηση θερµικών 

κερδών 
Η θωράκιση του κελύφους από την εξωτερική θερµοκρασία η οποία εισέρχεται 
ελεγχόµενα µόνο από τα κουφώµατα, είναι φανερό, ότι προστατεύει το κτίριο τό-
σο τον χειµώνα, όσο και το καλοκαίρι.  

Η υποδιαστασιολόγηση των ανατολικών και κυρίως των δυτικών 
κουφωµάτων, βοηθά στην αποφυγή υπερθέρµανσης του κτιρίου, καθώς κατά 
τους θερινούς µήνες, υπάρχει εκτεταµένη ηλιοφάνεια από ανατολή και δύση. 

 
 



  
 
Η τοποθέτηση των κουφωµάτων, ώστε να επιτυγχάνεται ο διαµπερής 

αερισµός του κτιρίου, είναι ο σηµαντικότερος τρόπος αποβολής της θερµότητας 
του κτιρίου , γεγονός που έχει ακόµα καλύτερα αποτελέσµατα, όταν ο αερισµός 
γίνεται τις βραδινές ώρες.  

 



Η προσεκτική  φύτευση των ανοικτών χώρων  έχει πολλαπλά οφέλη για 
τη διαµόρφωση του µικροκλίµατος και µέσα στο κτίριο, καθώς η βλάστηση, συµ-
βάλλει στην µείωση της θερµοκρασίας του περιβάλλοντος χώρου, και άρα του 
εισερχόµενου στο κτίριο αέρα, αυξάνει την ροή του αέρα µέσω των φυλλωµάτων, 
και σκιάζει το κτίριο τις εποχές που αυτό χρειάζεται.  

Ο µέγιστη αξιοποίηση του φυσικού φωτισµού, µπορεί να µειώσει την κατα-
νάλωση ηλεκτρικού ρεύµατος µέχρι και 30%. Τα νότια κουφώµατα είναι αυτά που 
αποδίδουν στον χώρο µεγάλη ποσότητα φυσικού φωτισµού, ενώ τα βορινά είναι 
τα κουφώµατα που αποδίδουν την καλύτερη ποιότητα φυσικού φωτισµού. Ετσι, η 
χρήση του χώρου, έχει µεγάλη σηµασία στην επιλογή των κουφωµάτων. Σε κάθε 
περίπτωση, συνίσταται η αποφυγή των ανατολικών και δυτικών κουφωµάτων, 
διότι προκαλούν θάµβωση λόγω του χαµηλού ύψους του ήλιου.  Στην καλύτερη 
αξιοποίηση του φυσικού φωτισµού, συµβάλλει η σωστή τοποθέτηση των επί-
πλων ( π.χ. πάγκοι εργασίας κοντά στα κουφώµατα), ενώ στη µείωση της κατα-
νάλωσης ηλεκτρικού ρεύµατος, συµβάλλει αποφασιστικά η αλλαγή συµπεριφο-
ράς και των συνηθειών των κατοίκων.  

Στα νέα κτίρια που θα κατασκευαστούν, προτείνεται ακόµα η κατασκευή 
υπόσκαφου µη µονωµένου χώρου, ο οποίος µε αγωγή θα απορρίπτει τη θερµό-
τητα τις θερµές  ηµέρες και θα την µεταφέρει στους υπόλοιπους χώρους τον χει-
µώνα. 
Ο σκιασµός των κουφωµάτων ( τα νότια µε οριζόντια στοιχεία ενώ τα δυτικά κα 
ανατολικά µε κάθετα), είναι σηµαντικός παράγοντας αποφυγής της υπερθέρµαν-
σης.  

 
Ορθολογική χρήση 
Η µείωση της κατανάλωσης ενέργειας, µπορεί να επιτευχθεί µε πολύ α-

πλους τροπους  όπως : 
- την καλή συντήρηση των µηχανηµάτων 
- την αλλαγή των ενεργειοβόρων συσκευών µε άλλες λιγότερο ενεργειοβό-

ρες ( π.χ. αντικατάσταση κλιµατιστικών µε ανεµιστήρες) 
- την αντικατάσταση των λαµπτήρων πυρακτώσεως µε ίδιας ισχύος φθορι-

σµού χαµηλής κατανάλωσης 
- το κλείσιµο του διακόπτη όταν ένας χώρος ή µια συσκευή δεν χρησιµοποι-

είται  
 
Ενεργητικά συστήµατα 

Εφαρµογή ηλιακών συστηµάτων 

          Η ισχύς της ηλιακής ακτινοβολίας που προσπίπτει σε µία επιφάνεια 1m² µία 
ηλιόλουστη ηµέρα, υπολογίζεται ότι µπορεί να φτάσει το 1KW.Από τα κλιµατολο-
γικά δεδοµένα της Καλύµνου, µας προκύπτει ότι, η  ηλιοφάνεια ξεπερνά τις 3.000 
ώρες, τιµή , που ξεπερνά κατα πολύ τον µέσο όρο της χώρας.Ετσι,  στην Κάλυ-
µνο το Φ/Β σύστηµα θα έχει από τις µεγαλύτερες αποδόσεις στη χώρα.  

Ο  ενεργειακός σχεδιασµός του οικισµού , θα είναι βασισµένος στις ανάγκες 
του ήδη υπάρχοντα , αλλα και του αναµενόµενου νέου πληθυσµού, και θα φιλο-
δοξεί να αποδώσει σε µια γενικότερη  κοινωνικο -  οικονοµική ανάπτυξη .  

Μέρος των Φ/Β πανέλων  θα χρησιµοποιηθούν για να στεγάσουν του δύο 
µεγάλους χώρους στάθµευσης συνολικού εµβαδού 700 m².  Σύµφωνα µε τους 
παραπάνω υπολογισµούς, η επιφάνεια αυτή µπορεί να παράγει περίπου 25 
kWp. Η ισχύς αυτή είναι αρκετή να καλύψει της ανάγκες σε φωτισµό και µικρο-



συσκευές του παραδοσιακού πυρήνα. Για τις ανάγκες του υπόλοιπου οικισµού , 
θα τοποθετηθούν Φ/Β συστοιχίες στους πρόποδες του βορινού ορεινού όγκου, 
στα όρια του οικισµού µε τον νέο δρόµο.  

Επιπλέον θα εγκατασταθεί κεντρικό ηλιακό σύστηµα µε συλλέκτες για τη 
θέρµανση νερού χρήσης που θα παρέχει ζεστό νερό στις κατοικίες µέσω δικτύου 
αγωγών.   

 
 

ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ – ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 

 

Υποδοµές 

 
Ύδρευση - Αποχέτευση 

Οι σηµερινές ανάγκες στα Αργινώντα, καλύπτονται από την υπάρχουσα 
γεώτρηση. Όµως, η αναµενόµενη αύξηση του πληθυσµού, θα δηµιουργήσει µε-
γαλύτερες ανάγκες τόσο σε πόσιµο, όσο και σε νερό για τις υπόλοιπες χρήσεις.  

Η κατασκευή Χωριστικού δικτύου , για τις διάφορες καταναλώσεις, θα βοη-
θήσει στην εξοικονόµηση σηµαντικών ποσοτήτων νερού . ∆ύο διαφορετικά δί-
κτυα , θα διοχετεύουν στα κτίρια, δύο διαφορετικής ποιότητας νερό. Ένα για το 
πόσιµο, το οποίο θα είναι από τη γεώτρηση, η ποιότητα του οποίου θα ελέγχεται 
συχνά, και ένα για δευτερεύουσες βοηθητικές εργασίες όπως το πλύσιµο, το πό-
τισµα κ.λ.π.  

Ακολουθώντας το παράδειγµα του Kolding  , τα λύµατα του οικισµού θα υ-
φίστανται τη βιολογική επεξεργασία που  αναλύθηκε στο 2ο κεφάλαιο, και θα κα-
ταλήγουν µέσω της άρδευσης στον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα. 

 
 

Φυσικοί πόροι 

Νερό 

Προτείνονται συγκεκριµένα µέτρα  αντιµετώπισης του ζητήµατος του νερού. 
Α) στην επιβράδυνση του κύκλου του νερού, Β) στον  εµπλουτισµό του υδροφο-
ρέα, και Γ) στην ορθολογική διαχείριση του πόρου. 

Για την  επιβράδυνση του κύκλου, προκειµένου να αυξηθούν οι ποσότητες 
και να βελτιωθεί η ποιότητα του υδροφόρου ορίζοντα, προτείνεται:  

- η συλλογή των απορροών : 
1. Η κατασκευή ανοικτής δεξαµενής συλλογής των απορροών του νέου 

περιφερειακού δρόµου που θα δηµιουργήσει ένα υδατικό απόθεµα 
το οποίο θα διοχετευθεί στον οικισµό µέσω δεύτερου δικτύου νερού 
για βοηθητικές χρήσεις. 

2. Η κατασκευή επί των χειµάρρων µικρών φραγµάτων επιβράδυνσης 
της χειµερινής απορροής µε σκοπό της αύξηση της κατείσδυσης. Το 
νερό των µικρών φραγµάτων θα διοχετευθεί στην προαναφερθείσα 
δεξαµενή. 

 -  Η συλλογή των κατακρηµνησµάτων. 
1. Μείωση της ταχύτητας απορροής. Αυτό θα επιτευχθεί µε την κατα-



σκευή δωµάτων και όχι κεκλιµένων στεγών, προκειµένου να  συ-
γκρατούν περισσότερο βρόχινο νερό, καθώς οι βροχές στο νησί είναι 
λίγες και καταρρακτώδεις 

2. Η κατασκευή ιδιωτικών δεξαµενών συλλογής βρόχινου νερού από τα 
δώµατα των κτιρίων. Το νερό αυτό µπορεί να χρησιµοποιηθεί για 
όλες τις βοηθητικές εργασίες (πότισµα, πλύσιµο κ.λ.π.)  

 
Για τον εµπλουτισµό του υδροφόρου ορίζοντα, προτείνεται : 
- Η διοχέτευση στο έδαφος µέσω της άρδευσης, του νερού που θα προκύ-

ψει από την τριτοβάθµια επεξεργασία των λυµάτων.  
- Η αποφυγή επίστρωσης επιφανειών χωρίς σοβαρό λόγο, και η επιλογή υ-

λικών επίστρωσης µε µεγάλη διαπερατότητα. 
- Η εκτεταµένη φύτευση των υπαίθριων χώρων, για την διευκόλυνση της κα-

τείσδυσης. 
 
  Για την ορθολογική χρήση του νερού 
Έχει υπολογιστεί ότι ο µέσος Έλληνας ξοδεύει ηµερησίως 110 λίτρα νερό. 

Από αυτά, τα 30 λίτρα ξοδεύονται στο καζανάκι, και άλλα 40 για την προσωπική 
του υγιεινή. Η µείωση της κατανάλωσης θα επιτευχθεί: 

- τοποθετώντας καζανάκια µειωµένης ροής.  
- Με την προτίµηση της χρήσης  του ντους από το γέµισµα της µπανιέρας 

και τη χρήση του νερού της υδατοδεξαµενής.  
- Στις νέες οικοδοµές θα κατασκευαστεί  σύστηµα επανάχρησης νερού το 

οποίο συλλέγει το χρησιµοποιηµένο νερό  του νιπτήρα και της µπανιέρας και το 
επαναχρησιµοποιεί στο καζανάκι. 
 

Τοπικά υλικά 

Στο πλαίσιο της ευρύτερης συζήτησης για την αειφορία, εντάσσονται οι πα-
ρακάτων αναφορές για τα τοπικά υλικά, στο βαθµό που οι σύγχρονες θεωρήσεις 
του βιοκλιµατικού σχεδιασµού όχι µόνο δεν αντιτίθενται στις παραδοσιακές προ-
σεγγίσεις , αλλά αντλούν από αυτές, γνώση, απλότητα και αµεσότητα. 

  
Η πέτρα, βρίσκεται σε αφθονία στην περιοχή, καθώς για την κατασκευή του 

νέου δρόµου, χρειάστηκε µεγάλος όγκος εκσκαφών. Η πέτρα αυτή θα χρησιµο-
ποιηθεί στην κατασκευή των ξενώνων και στις διαµορφώσεις των αναβαθµών και 
των υπαίθριων χώρων.  

Τα χαλίκια χρησιµοποιήθηκαν σε µεγάλο βαθµό στο παρελθόν,  για την κα-
τασκευή ψηφιδωτών στις αυλές των σπιτιών και των εκκλησιών, αλλα και για α-
πλές επιστρώσεις, αξιοποιώντας, την αντιολισθητική τους δυνατότητα αλλά και 
τον µεγάλο συντελεστή  ανακλαστικότητας που έχουν λόγω του ανοιχτόχρωµου 
και της στιλπνότητάς τους. Η ήπια χρήση τους θα αποτελέσει πολύ καλή λύση 
για την επικάλυψη των πεζόδροµων, και µπορεί να συνδυαστούν µε τις κροκάλες 
από τα σηµεία απορροής των χειµάρρων. 

Το καλάµι, χρησιµοποιήθηκε πολύ  στους παραδοσιακούς οικισµούς της 
Καλύµνου,  εξ αιτιας  των  εξαιρετικων  θερµοµονωτικων  του ιδιότητων. Αργότε-
ρα, και µέχρι σήµερα, χρησιµοποιείται για να στεγάσει πέργκολες και ανοικτούς 
ηµιυπαίθριους χώρους.  

Στην περιοχή , καλαµιές βρίσκουµε στο όριο του οικισµού µε την παραλία, 
και στο όριο του οικισµού µε τον επαρχιακό δρόµο. 



Κατά την τελική επεξεργασία των λυµάτων, όπως στο Kolding, τα νερά του 
βιολογικού θα διοχετεύονται σε φυτείες καλαµιών για την µεγαλύτερη παραγωγή 
του υλικού . Έτσι , οι ποσότητες που θα παράγονται κάθε χρόνο, θα προορίζο-
νται για την κατασκευή θερµοµόνωσης των παλιών και νέων κτιρίων. 

Τα φύκια, χρησιµοποιήθηκαν στο παρελθόν, για τις θερµοµονωτικές τους ι-
διότητες, αλλά και ως συνδετικό υλικό στην λάσπη. Λόγω των ανέµων, µεγάλες 
ποσότητες φυκιών απορρίπτονται στις παραλίες Καντούνι και Πλατύ-Γιαλός στον 
οικισµό Πάνορµος. Η επαναχρησιµοποίηση αυτού του υλικού στα δώµατα των 
παλιών και νέων κτιρίων, εκτός από µονωµένα κτίρια, θα προσφέρει και καθαρές 
παραλίες στους επισκέπτες. 

Η πατελλιά , είναι ένα είδος αργιλοχώµατος που βρισκόταν σε αφθονία, σε 
µια πλαγιά του Πανόρµου. Η µεγάλη του συνεκτικότητα, µεγαλώνει ακόµα περισ-
σότερο µε την προσθήκη νερού, γεγονός που το καθιστά µοναδικό υγροµονωτι-
κό, για τη στεγάνωση του δώµατος. Η χρήση του και στις όψεις των κτιρίων, τους 
προσέδιδε το χαρακτηριστικό λιλά χρωµατισµό. Από τις τεχνικές υπηρεσίες του 
δήµου, γίνονται εκτεταµένες έρευνες προκειµένου να βρεθεί το ίδιο ή παρόµοιο 
υλικό για σηµερινή χρήση. 

 
 

ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ – ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

Παρά την ανάπτυξη του τουρισµού τις δεκαετίες ’80 και ’90, τα επαγγέλµατα 
του πρωτογενή τοµέα δεν εγκαταλείφθηκαν, ακριβώς γιατί, η Κάλυµνος δεν µπό-
ρεσε ποτέ να ανταγωνιστεί τα γειτονικά τουριστικά νησιά στον µαζικό τουρισµό. 
Έτσι, παρά το γεγονός ότι ορισµένα επαγγέλµατα , όπως π.χ. του σφουγγαρά, 
περνάνε ιδιαίτερα µεγάλη και πολυετή κρίση, εντούτοις υπάρχουν ακόµα και 
προσπαθούν να αναπτυχθούν.  

Για παράδειγµα, την περίοδο  1995-1999 ο δήµος προχώρησε στη δηµιουρ-
γία µονάδων σπογγοκαλλιέργειας, µε σκοπό την εµπορική εκµετάλλευση από 
τους σπογγαλιείς. Ακόµα προχώρησε πειραµατικά στην   καλλιέργεια  µη εµπορι-
κών ειδών σφουγγαριού, κατάλληλων όµως για την παραγωγή φαρµακευτικών 
ουσιών τεράστιας ιατρικής αξίας.  

Επίσης, ο µελισσοκοµικός συνεταιρισµός, ο οποίος παρουσιάζει αύξηση 
των µελών και των κυψελών του, έχει προχωρήσει σε εργασίες «Εξορθολογι-
σµού της νοµαδικής µελισσοκοµίας», (προµήθεια και φύτευση µελισσοκοµικών 
φυτών για τον εµπλουτισµό της µελισσοκοµικής χλωρίδας, αντικατάσταση των 
παλαιών και φθαρµένων κυψελών µε νέες κ.λ.π). Ο συνεταιρισµός, µεθοδεύει και 
τη δηµιουργία  εργαστηρίου ανάλυσης των φυσικών και χηµικών χαρακτηριστι-
κών του µελιού, όπου θα γίνεται  έρευνα για την ποιότητα  του µελιού και των 
λοιπών προϊόντων της κυψέλης. Το εργαστήριο αυτό θα δώσει τη δυνατότητα 
πιστοποίησης της καλής ποιότητας του ντόπιου µελιού. Η πιστοποίηση, σε συν-
δυασµό µε την ίδρυση βιοτεχνίας  συσκευασίας των προϊόντων αυτών, θα οδη-
γήσει σε περαιτέρω ανάπτυξη του συγκεκριµένου επαγγέλµατος.  

Τα παραπάνω δύο επαγγέλµατα, τα οποία εκτός των άλλων αποτελούν και 
µεγάλο κοµµάτι της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς, θα βρουν στέγη (καταδυτικό 
κέντρο και κέντρο µελιού) που θα αποτελέσει βήµα ανάπτυξης και τόπος ευαι-
σθητοποίησης των ντόπιων και ξένων επισκεπτών . 
 

 



 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

 
.  
Η πρόταση στην οποία προχωρήσαµε, χρησιµοποίησε τις πληροφορίες από 

την ανάλυση που προηγήθηκε µε τρόπο, ώστε να παραπέµπει στη γνώση και 
στις µνήµες των κατοίκων και να µπορεί έτσι να είναι  οικεία και εφαρµόσιµη από 
τους ίδιους και  συνοψίζεται : 

1) Στην αξιοποίηση των κλιµατολογικών συνθηκών για την εξοικονόµηση 
ενέργειας και φυσικών πόρων. 

2) Στη διαµόρφωση ελεύθερων χώρων για την βελτίωση του µικροκλίµατος 
της περιοχής και της ποιότητας ζωής των κατοίκων. 

3) Στην αξιοποίηση των τοπικών προϊόντων και υλικών για την κατασκευή, 
επισκευή και τροποποίηση του δοµηµένου και του ελεύθερου χώρου του οικι-
σµού. 

4) Στην  θέσπιση θεσµικού πλαισίου µε δέσµη κινήτρων και αντικινήτρων, 
ώστε να µην τροποποιηθεί ο αγροτικός χαρακτήρας της περιοχής και η κοινωνική 
διαστρωµάτωση των κατοίκων. 

 
Το πλαίσιο κατευθύνσεων που διαµορφώθηκε, είναι αρκετά γενικό ώστε να 

µην αφορά µόνο στον συγκεκριµένο  οικισµό που αναλύθηκε. Άλλωστε, στόχος 
της εργασίας εξ αρχής ήταν να δηµιουργηθεί ένα µοντέλο ανάπτυξης που θα α-
ποτελέσει πρότυπο για την ανάπτυξη και για τους υπόλοιπους οικισµούς του νη-
σιού.  

Στο βαθµό που οι κλιµατικές συνθήκες δεν διαφέρουν και οι οικιστικές ανά-
γκες είναι παρεµφερείς, το συγκεκριµένο µοντέλο ανάπτυξης, µπορεί να βρεί ε-
φαρµογή  σε πολλές πόλεις της περιφέρειας, δεδοµένου ότι η εξοικονόµηση ε-
νέργειας, η προστασία των φυσικών πόρων , η αξιοποίηση των τοπικών υλικών 
και προώθηση των τοπικών προϊόντων, είναι κυρίαρχες αρχές για µια βιώσιµη 
ανάπτυξη.  

Παρόλα αυτά, η ανάπλαση του οικισµού, δεν µπορεί να είναι απλά ένα προ-
ϊόν σχεδιασµού ενός ατόµου ή µικρής οµάδας ειδικών. 

Η κοινωνική διάσταση των µεταβολών που θα προκληθούν , αποτελεί σο-
βαρό ζήτηµα και απαιτεί αφενός γνώση των µηχανισµών της αγοράς και αφετέ-
ρου γνώση των αντανακλαστικών των πολιτικών και κοινωνικών φορέων. 

Η ευαισθητοποίηση των πολιτών , µέσα από προγράµµατα ενηµέρωσης για 
τη σπουδαιότητα της διάσωσης των φυσικών πόρων και την ανάδειξη της πολιτι-
στικής κληρονοµιάς, αποτελεί σηµαντικό παράγοντα επιτυχίας του εγχειρήµατος.  

Ο ακρογωνιαίος λίθος της επιτυχίας όµως, έγκειται στη διασφάλιση της αξι-
οπιστίας του φορέα υλοποίησης του προγράµµατος, ώστε να καµφθεί η δικαιο-
λογηµένη δυσπιστία των κατοίκων. Για παράδειγµα, είναι αναµενόµενη η απρο-
θυµία των ιδιοκτητών να παραχωρήσουν µέρος της γής τους για τη δηµιουργία 
ελεύθερων χώρων. Η δυσπιστία αυτή, έχει τις ρίζες της στην αφερεγγυότητα των 
φορέων οι οποίοι , είτε εκπονούν µελέτες δίχως να τις υλοποιούν (Πολεοδοµική 
Μελέτη Καλύµνου, Χωροταξική Μελέτη Καλύµνου) , είτε νοµοθετούν χωρίς να 
γνωρίζουν τις συνθήκες, τις ανάγκες και τα δεδοµένα ενός τόπου( Π.∆. 694 ∆’). 
Συγχρόνως, δεν έχει γίνει καµία αξιόπιστη προσπάθεια προκειµένου να εκτιµηθεί 
ανάλογα η πολιτιστική και ιστορική αξία των κτιρίων αυτών καθώς η εµπορική 
τους αξία είναι µικρή  και η λειτουργικότητά τους δεν αντιστοιχεί στις σηµερινές 



ανάγκες. 
 Η ευαισθητοποίηση των κατοίκων αλλά και ολόκληρης της κοινωνίας θα 

πρέπει να στοχεύει στην συλλογική µνήµη η οποία παραµένει ακόµα ζωντανή, 
χωρίς όµως να έχει τον µουσειακό χαρακτήρα που έχουν οι µέχρι τώρα προσπά-
θειες. Επίσης το µήνυµα θα πρέπει να προσαρµόζεται ανάλογα µε τις ηλικίες και 
το µορφωτικό επίπεδο των οµάδων στις οποίες απευθύνεται.  

Η διασφάλιση της αξιοπιστίας θα πρέπει να έχει αναφορές τόσο στην συµ-
µετοχή των κοινωνικών και παραγωγικών φορέων στις αποφάσεις και στην υλο-
ποίηση του προγράµµατος, όσο και στην εφαρµοσιµότητα του σχεδίου που βασί-
ζεται στις απλές , γνωστές και προσιτές µεθόδους εφαρµογής.  


