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Τα Αστερουσια 

Η ονοµασια Αστερουσια προερχεται ετυµολογικα απο από τον µυθικό Αστεριωνα, 

που ανήκει στο οικογενειακό δένδρο που δηµιουργήθηκε από το ∆ια και την Ευρώπη. 

Τα Αστερουσια ορη αποτελούνται από λόφους και χαµηλά βουνά, σχηµατίζοντας µια 

οροσειρά από το Ακρωτήριο Λίθινο µέχρι την Ιεράπετρα και τα Λασηθιωτικα Ορη. Η 

ύπαρξη της οροσειράς αυτής στα νότια του νοµού Ηρακλείου ουσιαστικά αποµονώνει 

τα νότια παράλια, λόγω της δύσκολης πρόσβασης (δρόµοι στενοί µε απότοµες 

στροφές).  Η ψηλότερη κορυφή είναι το Ορος Κόφινας (1231 µ.), ενω αλλες ειναι ο 

χουσακας 629µ, Σφεντυλια, η Κοπρανα, ο Σπασµένος, ο Βολακας, η Βίγλα, η Μαδάρα 

1132µ, η Λιµνια, Οξυκέφαλο, Μάρµαρο, Λάκκοι και το Καλαµάκι που ακουµπά την 

Μεσαρα. Τα φαραγγια που συνανταµε ειναι το ∆εµατιανο, του Μιντρη, της 

Τρυπητής, του Αµπα και πολλά άλλα. 

Αυτό το βουνό δεν έπαυσε ποτέ να είναι επισκέψιµο από τους Μινωιτες. Το Μινωικό 

Ιερό της θέσης Μετζολατι και οι απίστευτοι αριθµοί ευρηµάτων που βρέθηκαν εδώ, 

ενισχύουν αυτή την υπόθεση. (Πηγή: Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης) 

Κατά την Ελληνιστική και Ρωµαϊκή περίοδο, ισχυροποιούνται στο νότο των 

Αστερουσιων σηµαντικές ναυτικές βάσεις, οι οποίες συνοδεύονται από υπολογίσιµα 

για την εποχή αστικά κέντρα. (Πηγή: Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης) 

 

 



Η Μεσαρα ήταν τότε η πιο πυκνοκατοικηµένη περιοχή του νησιού, η δε Γόρτυνα 

πρωτεύουσα ενός µεγάλου τµήµατος της Ρωµαϊκής αυτοκρατορίας το οποίο 

περιλάµβανε και τµήµα της Αφρικάνικης Ηπείρου (Κυρηναϊκή). (Πηγή: Μουσείο 

Φυσικής Ιστορίας Κρήτης) 

Κατά την Βυζαντινή περίοδο, η διάδοση του µοναχισµού ακλούθησε την σταδιακή 

µερική αποµόνωση των Αστερουσιων από τον κοινωνικό και οικονοµικό κορµό της 

υπόλοιπης Κρήτης, της αναπτυξη σηµαντικότερων αστικών κέντρων στα βόρεια 

παράλια του νησιού και τη σταδιακή µετατόπιση του κέντρου βάρους της 

οικονοµικής δραστηριότητας σε άλλα λιµάνια. (Πηγή: Μουσείο Φυσικής Ιστορίας 

Κρήτης)  

Στην περιοχη των Αστεριουσιων που είναι ο νοτιότερος ορεινός όγκος της Ευρώπης, 

ο πρώτος η ο τελευταίος που συναντούν τα µεταναστευτικά πουλιά κατά το ταξίδι 

τους από η προς την Αφρική. 

Η χρησιµότητα του ορεινού όγκου είναι τεράστια για την επιβίωση τους όσο και του 

µεγάλου πληθυσµού των αρπαχτικών που κατοικούν σε αυτόν. Χαρακτηριστικο ειδος 

ειναι ο γυπαετος (GYPAETUS BARBATUS)  ο οποίος µετά από 22 χρόνια αναπαραγωγικής 

απουσίας από τα Αστερουσια, το 2011 επέστρεψε. Το όρνιο (GYPS FULVUS), ειναι 

ενα ακοµα ειδος που δεσποζει στα ορη των Αστερουσιων. 

Συνολικά µέχρι σήµερα έχουν καταγραφεί 192 είδη πτηνών. 

Μόνιµοι κάτοικοι της περιοχής είναι 42 είδη, 23 είναι καλοκαιρινοί επισκέπτες, εκ των 

οποίων τα 18 αναπαράγονται και τα υπόλοιπα 5 φωλιάζουν στην ευρύτερη περιοχή, 

14 είναι χειµερινοί επισκέπτες. 112 απαντώνται κυρίως κατά τις περιόδους της 

µετανάστευσης. (Πηγή: Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης)  

Αξιολογα σηµεια της περιοχης ειναι επισης,  η Μονη Κουδουµα που βρίσκεται κάτω 

ακριβώς από τον Κόφινα και είναι από τα ελάχιστα παρθένα µέρη της Κρήτης, ενω 

είναι κτισµένη µέσα στο βράχο και υπάρχουν πολύ αξιόλογες τοιχογραφίες, οπως και 

η εκκλησια του Αγιου Αντωνιου που προκειται για ένα µεγάλο σπήλαιο µε µια µικρή 

εκκλησία µέσα, όπου ασκήτεψε ο Αγιος Αντώνιος 

 

 

 



 

Ιστορικά στοιχεία του οικισµού των Καπετανιανων 

Ο οικισµός των  Καπετανιανων βρισκεται σε υψόµετρο 800 µέτρων και ανηκει στον 

Καλλικρατικό ∆ήµο Γόρτυνας. Ειναι χτισµένος σε µια άγρια αλλά ιδιαίτερα 

προνοµιούχα θέση, µε κυρίαρχο συστατικό την πέτρα, στο κέντρο των Αστερουσίων 

ορεων και µπροστά από την κυριαρχη κορυφή του ορους Κόφινα . Η ιστορια και ο 

χαρακτηρας του οικισµου αυτου εχει συνδεθει µε το θείο ήδη από τα προϊστορικά 

χρόνια. Η καθοριστικη επιλογη της τοποθεσιας από τους αντιρρητές θεολόγους που 

χρησιµοποιησαν αυτον τον τοπο για τις δραστηριοτητες τους και οπου ιδρυσαν την 

Μονή του Κυριε Ελέησον, στην οποία πρωτοεµφανίστηκε και διαµορφώθηκε η νοερά 

προσευχή, στοχευε στην κάθοδο του νου στην καρδιά και οδηγησε στην ενόραση 

του Ακτίστου Φωτός ενω παραλληλα ιδρυθηκε το παγκόσµιο κίνηµα του ησυχασµού 

και της Μυστικής Θεολογίας. Απο την Μονη σωζεται µεχρι και σηµερα σε αριστη 

κατασταση ο ναος της Παναγιας µε τις µοναδικές τοιχογραφίες της ιδεαλιστικής 

σχολής της Κωνσταντινούπολης, οι οποιες χρονολογουνται επακριβώς το 1402 και 

συνέβαλλαν στην δηµιουργία της κρητικής αναγγένησης. Στην περιοδο της 

Τουρκοκρατιας ο οργανωµενος µοναχισµος εγκαταλειφθηκε ενω το µοναστηρι 

µετατραπηκε σε οικισµο. Μετα την επανασταση του ∆ασκαλογιαννη µια οµάδα 

αγωνιστών από τα'Ασφένδου Σφακίων εγκατασταθηκαν στον τοπο αυτο και 

δηµιουρησαν το σηµερινο χωριο. Το ονοµα του οικισµου προερχεται απο την 

συµβολη των αγωνιστων στους απελευθερωτικους αγωνες και η ονοµασια 

Καπετανιανα επικρατουσε ηδη κατα την επανασταση του 1821.Οι κάτοικοι στην 

πλειοψηφία τους ασχολούνται µε την κτηνοτροφία.   

 

 

 

 

 

 

 



 

Η µελέτη 

Η µελέτη αφορά την αποτύπωση παλαιού ∆ηµοτικου σχολειου προυφισταµενου του 

1955 την αποκατάσταση, την προσθηκη κατ’εκταση και την ενίσχυση του, στον 

οικισµό των Καπετανιανων του  ∆ήµου Γορτυνας µε στόχο την ανάδειξη του και την 

µετατροπη του σε ψηφιακο κεντρο περιβαλ/κης ενηµερωσης. Καθως και την 

αναπλαση του αυλειου χωρου για την φιλοξενια πολιτιστικων και αναπτυξιακων 

δραστηριοτητων. 

Το κτίσµα αποτελείται από ισόγειο µε είσοδο από τον δηµοτικό δρόµο. 

 

Εµβαδόν οικοπέδου                      3720,45µ2. 

Αρτιότητα-οικοδοµησιµότητα  Το οικόπεδο βρίσκεται εντός οικισµού  

και είναι  άρτιο και οικοδοµίσιµο κατά κανόνα  σύµφωνα µε το  

Π.∆. 24.8/5-10-1985(ΦΕΚ 724/∆)  

Οροι δόµησης 

Ελαχιστα όρια           500,00µ2 

Κκάλυψη                   60% 

Συντελεστής             100*1.6+100*0,8+100*0,6+(Εοικοπεδου-300)*0,4<400µ2 

Ολικο υψος                7,5µ 

 

Εµβαδόν υφισταµένων κτισµάτων 

Το εµβαδον του κτισµατος ειναι 93,40µ2 (η αιθουσα, ενας προθαλαµος και το 

γραφειο των καθηγητων) και 9,27µ2 τα εξωτερικα wc και προυφισταται του έτους 

1955.  

Η πρόταση 

Η προταση αφορα την αποκατασταση του παλιου πετροχτιστου δηµοτικου σχολειου 

και την καθαιρεση των εξωτερικων wc, καθως και µια προσθηκη 175,67µ2. 

Η προσθηκη θα περιλαµβανει την κυριως εισοδο µε την υποδοχη των επισκεπτων, 

µια αιθουσα συγκεντωσεων, βοηθητικους χωρους (wc, wc αναπηρων και γραφειο) 

και ενα ηµιυπαιθριο χωρο. 

 

 

  

 



ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

Το παλιό κτίριο  είναι πετρόκτιστο µε φέρουσα λιθοδοµή η οποία είχε  

επιχρισθεί. 

Oι προσθήκες θα κατασκευαστούν επι σκελετού οπλισµένου σκυροδέµατος µε 

επικάλυψη πλάκας από  οπλισµένο σκυρόδεµα. 

1. Θα γίνουν τα απαραίτητα  έργα στήριξης της φέρουσας λιθοδοµής 

σύµφωνα µε την στατική µελέτη  

2. Οι τοίχοι  εξωτερικά µε την φερουσα λιθοδοµη θα καθαρισθουν και 

θα επιχρησθουν µε πατητο σοβα. 

3. Οι τοιχοι πληρωσης θα γινουν απο δροµικη οπτοπλινθοδοµη µε 

ενδιαµεσα µονωτικο υλικο τυπου wallmate παχους 0,05 εκ. 

4. Οι εσωτερικοι τοιχοι θα γινουν τριπτοι τριβιδιστοι.  

5. Τα κουφώµατα εξωτερικα θα κατασκευαστούν απο αλουµινιο, 

εγχρωµα ηλεκτροστατικης βαφης σε γηινες αποχρωσεις, τα δε 

εσωτερικα ξυλινα πρεσσαριστα µε κασσα δροµικη 

6. Τα δαπεδα θα επιστρωθουν µε χονδροπλακες ορθογωνισµενες 

             ενω τα λουτρα θα επενδυθουν µε πλακιδια πορσελανης.  

7. Οι χρωµατισµοι στους εσωτερικους τοιχους θα γινουν απο κοινα 

πλαστικα. 

8. Οι υδρορροες θα ειναι χαλκινες.  

 

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΩΡΟΣ  

Ο δηµοτικός δρόµος που οδηγεί στο κτίριο θα διαµορφωθεί µε πατητό χώµα, ενα 

µείγµα τσιµέντου µε κουρασάνι. 

Στον περιβάλλοντα χώρο δυτικά του κτιρίου θα δηµιουργηθούν πέντε χώροι 

στάθµευσης, ενα υπαίθριο θέατρο απο µασίφ πέτρα της περιοχής και µια ξύλινη 

πέργκολα,  ενώ ενα τµήµα της αυλής θα πλακοστρωθεί. 

 

 

 

 

 



 

Φωτογραφικο υλικο 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Ηράκλειο  Νοεµβριος 2012 

 Η  Μηχανικός 


