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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 Στην παρούσα μελέτη θα παρουσιάσουμε μία ολοκληρωμένη και καινοτόμο πρόταση 

αποκατάστασης, ανάδειξης και προβολής του παράκτιου Φρουρίου «Κούλες», τμήματος 

της οχυρωματικής αρχιτεκτονικής του Ηρακλείου. Η πρότασή μας απευθύνεται προς τον 

Πολιτιστικό Οργανισμό Δήμου Ηρακλείου και ακολουθεί την κατάλληλη ερευνητική 

μεθοδολογία, που υπαγορεύει η επιχειρηματική πρακτική στο χώρο των πολιτιστικών 

αγαθών, έχοντας γνώση των ιδιαιτεροτήτων και αντιλήψεων του συγκεκριμένου φορέα. 

Θα προσπαθήσουμε μέσα από διεξοδική ανάλυση να καταδείξουμε τη σπουδαιότητα του 

συγκεκριμένο μνημείου, καθώς αποτελεί «το συγκριτικό πλεονέκτημα» για την τοπική 

κοινωνία και αναπόσπαστο στοιχείο  της «συλλογικής» ταυτότητας της πόλης. Η 

αναπροσαρμογή-αναθεώρηση της στρατηγικής που αφορά σε χώρους πολιτισμικής 

αναφοράς, καθώς και η ανθρωποκεντρική προσέγγιση της διαχρονίας, μέσα από το 

πρίσμα της πολιτιστικής κληρονομιάς, θα  γίνουν οι εγγυητές της ένταξης του «Κούλε» 

στη ζωή των κατοίκων και των επισκεπτών του Ηρακλείου και θα διασφαλίσουν τη 

βιωσιμότητα ενός μελλοντικού σχεδίου δράσης. 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Βιώσιμη διαχείριση περιοχών σε θέματα αειφόρου 

τουρισμού (ανάδειξη φυσικού, πολιτιστικού και κοινωνικού περιβάλλοντος της περιοχής) 

 

 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Αστικό πολιτισμικό περιβάλλον, Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου 

Ηρακλείου, Πρόταση ανάδειξης του Φρουρίου «Κούλες», Επιπτώσεις σχεδίου δράσης 

 

 

 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η προσέγγιση των μνημείων ως «αφηγημάτων» μεταφέρει τη συζήτηση στο παρόν και 

η έρευνα δεν αφορά στενά την επιστημονική κοινότητα αλλά «διαπλέκεται» ουσιαστικά 

με τα κοινωνικά υποκείμενα, αξιοποιώντας και ενεργοποιώντας τις βιωμένες εμπειρίες 

τους. Τα κενά της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην έλλειψη πολιτιστικού 

προσανατολισμού καλείται να αναπληρώσει ο Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου 

Ηρακλείου προς τον οποίο απευθύνουμε πρόταση με γενικό τίτλο: «το Ηράκλειο και η  

οχυρωματική αρχιτεκτονική: το Φρούριο ‘Κούλες’».  Θεωρούμε ότι κοινό πεδίο 

κινδύνου σε κάθε νέο Οργανισμό αποτελεί η εισαγωγή πειραματισμών ή καινοτομιών 

στην επιχειρηματική του λογική αν αυτή δεν συνοδευτεί από την υποστήριξη του 

εγχώριου πληθυσμού, δεν δημιουργήσει  στους δημότες αναμονές και κίνητρα και αν 

mailto:zacharatou@sch.gr


δεν τους πείσει για την αποτελεσματικότητα των μελλοντικών του δράσεων και 

πρωτοβουλιών. Για αυτό, στη διαμόρφωση των συνθηκών αποδοχής της καινοτόμου 

αυτής δράσης που απευθύνουμε προς την τοπική κοινωνία, εκτός από την αξιοπιστία, 

τη συγκεκριμενοποίηση των στόχων και τη σαφήνεια της αποστολής του φορέα, 

σημαντικό ρόλο έχει η διάγνωση των αναγκών των πολιτών–

«καταναλωτών»/επισκεπτών, καθώς και ο τρόπος διασποράς των πληροφοριών. Τέλος, 

η αξιολόγηση της πρότασής μας θα «κρίνει» τη ρεαλιστικότατα του σχεδίου με άμεσες 

επιπτώσεις για το ίδιο το μνημείο και τους χρήστες του.  

  

ΑΣΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ 

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΦΡΟΥΡΙΟΥ «ΚΟΥΛΕΣ» 

 

 Ο ρόλος του Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Ηρακλείου 
Ο Δήμος Ηρακλείου στο σχεδιασμό, προγραμματισμό και αξιοποίηση  της 

πολιτισμικής του κληρονομιάς έρχεται αντιμέτωπος με τις αντιφάσεις κατανόησης της 

ιστορικής πραγματικότητας της σύγχρονης Ελλάδας: την πολυδιάσπαση της 

διαχείρισης των πολιτιστικών πόρων ανθρώπινων και υλικών και την τροχοπέδη της 

δημιουργίας ενός πολιτισμικού περιβάλλοντος στο οποίο κυριαρχεί η ανομοιογένεια 

αξιών και ιδεολογημάτων, οι θεσμικές αγκυλώσεις και οι οικονομικοί περιορισμοί που 

συναντάει κανείς στην πλειονότητα των Ο.Τ.Α. Το έλλειμμα αυτό καλείται να καλύψει 

τα τελευταία χρόνια ο Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Ηρακλείου ταυτίζοντας το 

μέλλον του με το μέλλον της πόλης. Ευελπιστούμε ότι οι παρεμβάσεις του Οργανισμού 

σε θέματα διαχείρισης-χρήσης του αστικού χώρου θα στραφούν πρωτίστως στην 

αρχιτεκτονική του τοπίου και την αρχιτεκτονική της τέχνης, ώστε να οδηγήσουν σε μία 

ήπιας μορφής πολιτισμική ανάπτυξη ενσωματωμένης στο φυσικό και κοινωνικό 

περιβάλλον του Ηρακλείου. Ο νέος αυτός θεσμός θα πρέπει να εκπονήσει σχέδια 

δράσης για τη συστηματική προστασία, διατήρηση, προβολή, επαναχρησιμοποίηση και 

προσαρμογή κτιρίων, μνημείων και αρχαιολογικών χώρων σε νέες λειτουργίες με την 

οργάνωση δραστηριοτήτων υψηλής στάθμης και με χάραξη νέων γόνιμων 

κατευθύνσεων για την αστική έρευνα και ανάλυση.  

 

Όμως, ένας δημοτικός πολιτιστικός οργανισμός δεν μπορεί να λειτουργεί απλώς ως 

οργανωτής της κοινωνικής πραγματικότητας, αλλά κυρίως ως ερμηνευτής της, «με 

σκεπτόμενους, ‘επικίνδυνους’ πολίτες του τόπου και του κόσμου, πολίτες λίγο global 

και λίγο local, δηλαδή glocal» (Πατσαλίδης, 2008, σελ. 21). Η αποστολή του δεν 

περιορίζεται στο να τροφοδοτήσει την τοπική κοινωνία με μια σειρά τυποποιημένων 

«προϊόντων» της βιομηχανίας της κουλτούρας, ώστε να ομοιομορφοποιήσει την 

ανθρώπινη εμπειρία και να απασχολήσει τις αισθήσεις των πολιτών κατά τον ελεύθερο 

χρόνο τους. Επιπρόσθετα, οφείλει να συμβάλει στην  αξιοποίηση του «διεκδικούμενου 

ελεύθερου χρόνου των πολιτών» (Λαμπράκη-Πλάκα, 2000), στοχεύοντας σε μία 

περιφερειακή πολιτιστική διαφοροποίηση μέσα από την προώθηση της καινοτομίας και 

του πειραματισμού στον τομέα της σύγχρονης πολιτιστικής δημιουργίας.  

 

Πρόταση ανάδειξης του παράκτιου Φρουρίου «Κούλες» 
Σε πολλές περιπτώσεις η αναποτελεσματικότητα των μέτρων προστασίας και 

ανάδειξης της πολιτισμικής κληρονομιάς επιβαρύνεται από τη γενική διατύπωση πως 

τα προγράμματα ανάδειξης των αρχαιολογικών χώρων και των μνημείων είναι ένα 

εξειδικευμένο εγχείρημα επιστημονικά πολυσύνθετο, καθώς, σύμφωνα με τον 



Αρβανίτη, «για τους  κατοίκους, τα μνημεία δεν θεωρούνται μόνο αρχαιολογικοί χώροι 

ή αντικείμενα, επειδή έχουν λειτουργική συμμετοχή στην καθημερινή ζωή τους», (όπως 

αναφέρεται στο Μπούνια κ.συν., 2008, σελ. 413). Ο νόμος 3028/2002 ορίζει, στο άρθρο 

2, ως πολιτιστικά αγαθά τις μαρτυρίες της ύπαρξης και της ατομικής και συλλογικής 

δραστηριότητας του ανθρώπου και στο άρθρο 3 αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως η 

προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς συνίσταται στη συντήρηση και την κατά 

περίπτωση αναγκαία αποκατάστασή της, στη διευκόλυνση της πρόσβασης και της 

επικοινωνίας του κοινού με αυτήν, στην ανάδειξη και την ένταξή της στη σύγχρονη 

κοινωνική ζωή και στην παιδεία, την αισθητική αγωγή και την ευαισθητοποίηση των 

πολιτών. 
 

Τις παραπάνω αντιλήψεις θα προσπαθήσουμε να τις εφαρμόσουμε στην πράξη 

προτείνοντας στον Πολιτιστικό Οργανισμό Δήμου Ηρακλείου ένα ολοκληρωμένο 

πρόγραμμα ανάδειξης της οχυρωματικής αρχιτεκτονικής του Ηρακλείου με έμφαση στο 

Φρούριο «Κούλες», σύμφωνα  με τα πρότυπα του αντίστοιχου προγράμματος με τον 

τίτλο "Κάστρων Περίπλους" που υλοποιείται από το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων του 

Υπουργείου Πολιτισμού από το 1996 (με την ανάδειξη τριάντα και πλέον παράκτιων 

κάστρων στην ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα). Η βιωσιμότητα του σχεδίου 

συνολικής αποκατάστασης και ανάδειξης του «Κούλε» εκτός από αρχιτεκτονικές και 

φυσικές σχεδιαστικές παρεμβάσεις (με τη γνωστοποίηση του συνολικού σχεδίου στους 

φορείς),  και οικονομικούς δείκτες (city marketing), θα πρέπει και να ενταχθεί στη ζωή 

των κατοίκων του Ηρακλείου. Οι κάτοικοι θα κληθούν να επαναπροσδιορίσουν τις 

σχέσεις τους με το παρελθόν της πόλης τους, και να ευαισθητοποιηθούν γύρω από την 

πνευματική και ιστορική «ταυτότητά» της. 

  

Οι προτάσεις μας προς τον Οργανισμό περιλαμβάνουν: 1) τη λειτουργική ένταξη του 

«Κούλε» στον άμεσα γειτνιάζοντα με αυτόν φυσικό χώρο (λιμάνι) και αρχαιολογικό 

χώρο (Νεώρεια, Άγιος Πέτρος), καθώς και τη διερεύνηση της σχέσης και της  

αλληλεπίδρασής του με το αστικό δομημένο περιβάλλον (ένταξη στο σχέδιο 

διαμόρφωσης του παραλιακού μετώπου της πόλης), 2) την αντιστροφή της αντίληψης 

που θέλει το μνημείο να συνδέεται με μουσειακού τύπου λειτουργία, αποκομμένο από 

τη σύγχρονη ζωή και την κοινωνική συμμετοχή, 3) την παρουσίαση των ιστορικών 

τεχνικών και καλλιτεχνικών αξιών του μνημείου, ώστε να γίνουν προσιτές, οικείες, 

αποδεκτές και κατανοητές στον φορέα υλοποίησης της πρότασής μας και κατ’ 

επέκταση στον επισκέπτη, 4) τη βελτίωση της υποδομής και την αναβάθμιση των 

προσφερόμενων εξυπηρετήσεων των επισκεπτών, είτε ως μεμονωμένων ατόμων, είτε 

ως κοινωνικών ομάδων, ατόμων με ειδικές ανάγκες, ερευνητών και ειδικών 

επιστημόνων, 5) την προώθηση της δυναμικής ανάπλασης του χώρου με προγράμματα 

κοινωνικής συμμετοχής σε επίπεδο τοπικών (Τεχνικό Επιμελητήριο και  Σύλλογο 

Αρχιτεκτόνων Ανατολικής Κρήτης), περιφερειακών (Περιφέρεια Κρήτης) και εθνικών 

προγραμμάτων πολιτιστικής δραστηριότητας (Υπουργείο Πολιτισμού, Ανάπτυξης, 

Δημοσίων Έργων κ.ά),  6) την επιμέρους μελέτη που θα περιλαμβάνει τρόπους 

διασφάλισης της επισκεψιμότητας του «Κούλε» σε δωδεκάμηνη βάση, με επανάχρηση 

των υπόγειων και ανοικτών χώρων του για πολιτιστικές εκδηλώσεις (αναστρέψιμη 

κατασκευή με μεταλλικό σκελετό και ξύλινα καθίσματα), καθώς και μνημειακό 

εσωτερικό και εξωτερικό φωτισμό ανάδειξης του Φρουρίου, πινακίδες σήμανσης κά. 7) 

τον  εξωραϊσμό της συνολικής του εικόνας, με έργα τοπογραφικά, γεωτεχνικά και 

αρχιτεκτονικά όπως είναι: α) η επισκευή των  τοίχων αντιστήριξης, του λιθόστρωτου, 



της τειχοποιίας, των προμαχώνων και των μνημειωδών πυλών, β) η κατασκευή δικτύου 

συλλογής των ομβρίων σε υπόγειες στέρνες και δεξαμενές,  γ) ο εξοπλισμός με 

μικροφωνικές εγκαταστάσεις, κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης και σύστημα πυρόσβεσης, 

δ) η συντήρηση των γλυπτών εμβλημάτων που διακοσμούν τα τείχη («Φτερωτός Λέων 

της Βενετίας» κά.),  8) η έκδοση ειδικού ενημερωτικού φυλλαδίου, η εκπόνηση ενός 

μόνιμου συστήματος πληροφόρησης με δημιουργία βάσης δεδομένων και 

πολύγλωσσου CD-ROM και η πρόβλεψη για άμεση ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω 

ειδικής ηλεκτρονικής πύλης στην ιστοσελίδα του Δήμου, 9) η δημιουργία ομάδας 

εθελοντών πολιτών και περιοίκων με την επωνυμία «οι Φίλοι του ‘Κούλε’», 10) η 

κατασκευή κτίσματος υποδοχής και ενημέρωσης των επισκεπτών σε χώρο έξω από το 

Φρούριο και 11) η προσπάθεια ένταξης του συνολικού προγράμματος ανάδειξης του 

μνημείου σε αντίστοιχα ευρωπαϊκά προγράμματα όπως: α) το Πρόγραμμα 

«Πανευρωπαϊκοί πολιτιστικοί διάδρομοι στα ίχνη των θαλάσσιων εμπορικών δρόμων», 

β) το Πρόγραμμα «Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς (ΕΗΠΚ)» και το 

Πρόγραμμα «Πολιτισμός 2000», γ) το ψηψιακό Μichael Plus και δ) τα αναπτυξιακά 

ΙΝΤΕREG II, ARCI-MED και URBAN. 

 

 
Εικόνα 1:  Πανοραμική άποψη του Κούλε, 2004 (φώτ.  Β. Κοζωνάκης) 

           

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ 

ΤΟΥ ΦΡΟΥΡΙΟΥ «ΚΟΥΛΕΣ»  

 

Η τεκμηρίωση και η προβολή της δράσης: «Το Ηράκλειο και η 

οχυρωματική αρχιτεκτονική του: το Φρούριο ‘Κούλες’» 
Η τεκμηρίωση της πρότασης για τη  συνολική ανάδειξη του Φρουρίου «Κούλε» θα 

βοηθήσει τον Πολιτιστικό Οργανισμό Δήμου Ηρακλείου να προβάλλει το αίτημά του 

όχι μόνο στις τοπικές και εθνικές διαχειριστικές αρχές αλλά κυρίως στην τοπική 

κοινωνία. Στην παραπάνω προσπάθεια ο Οργανισμός θα πρέπει να συστήσει μία μικτή 

επιτροπή γνωμοδότησης όπου θα εκπροσωπούνται πολλές τοπικές επιστημονικές και 

επαγγελματικές οργανώσεις (αρχαιολόγοι, ιστορικοί, μουσειολόγοι, διευθυντές αρχείων 

και βιβλιοθηκών, εκπαιδευτικοί, νομικοί, πολεοδόμοι, αρχιτέκτονες, μηχανικοί, 

τεχνολόγοι, περιβαλλοντολόγοι, οικονομολόγοι, υπεύθυνοι πληροφοριακών 

συστημάτων κ.ά.) η οποία κατ’ αρχήν θα ερευνήσει θέματα όπως: α) την αναχαίτιση 



της καθίζησης του παράκτιου «Κούλε», των ρηγματώσεων στα εξωτερικά του τείχη 

κ.ά., β) τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην περιοχή (λόγω έντονης 

κυκλοφορίας οχημάτων), τον καθαρισμό της παραλίας γύρω από το λιμενοβραχίονα 

κ.ά., γ) την ανάδειξη της ιστορικής–πολιτισμικής φυσιογνωμίας της περιοχής μέσα από 

τη μελέτη και καταγραφή αρχειακού υλικού και επιστημονικών ανακοινώσεων, δ) το 

θεσμικό πλαίσιο που καθορίζει τους όρους χρήσης, τις ζώνες προστασίας κ.ά. βάσει του 

Νόμου 3028/2002, τις συμβάσεις χορηγιών για προστασία, αξιοποίηση και προβολή της 

πολιτιστικής κληρονομιάς σύμφωνα με το Νόμο 3525/2007, καθώς και το Νόμο 

2121/1993 ο οποίος αναφέρεται σε θέματα Πνευματικής ιδιοκτησίας, συγγενικών 

δικαιωμάτων και πολιτιστικών θεμάτων, ε) την αναπτυξιακή προοπτική με τη μελέτη 

της ποιοτικής βελτίωσης του πολιτισμικού τουρισμού μέσα από τη συγκεκριμένη 

παρέμβαση: «η μαζική κατανάλωση μετακινήσεων» και ‘πακέτων αναψυχής’, η 

αναζήτηση ‘αισθητικής απόλαυσης’ και ‘περιπέτειας’ ωθούν τους τουριστικούς 

πράκτορες σε επαναθεώρηση των τουριστικών αξιοθέατων καθώς και της έννοιας του 

«αυθεντικού» (Χτούρης, 1995, σελ. 53). 

 

Σε δεύτερο στάδιο θα πρέπει να ακολουθήσει η διασπορά, η μετάδοση και η προβολή 

στα ΜΜΕ των γνωμοδοτήσεων και των συμπερασμάτων της επιτροπής. Η διάχυση 

μπορεί να γίνει π.χ. με ειδικά αφιερώματα για το Ηράκλειο και την οχυρωματική 

αρχιτεκτονική του. Σε αυτά θα κληθούν ομιλητές και αρθρογράφοι να παρουσιάσουν 

στην κοινότητα ένα συνεκτικό, ενοποιημένο και ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης ώστε να 

πείσουν την Κοινή Γνώμη για την αναγκαιότητα/σπουδαιότητα του εγχειρήματος 

έχοντας ως αρχή πως «η πληροφόρηση για να είναι σωστή, θα πρέπει να είναι έγκαιρη, 

ακριβής και αξιόπιστη» (Καστόρας, 2002, σελ. 129). Στην προσέγγιση του κοινού θα 

συμβάλλουν σημαντικά και τα στελέχη του Οργανισμού τα οποία πρέπει να είναι 

έμπειρα και καταρτισμένα.  

 

Ωστόσο, ο Οργανισμός θα πρέπει να προβλέψει τη διεύρυνση του δικτύου 

επικοινωνίας και μεταφοράς των πληροφοριών προς τους δημότες και με άλλους 

τρόπους όπως: α) με σταθερά σημεία πληροφόρησης σε κεντρικούς δρόμους, 

πολυκαταστήματα, σχολεία, δημόσια κτίρια, ΚΕΠ, μουσεία, πινακοθήκες, πνευματικά 

κέντρα, πολιτιστικούς συλλόγους, θέατρα, κινηματογράφους, αίθουσες τέχνης κ.ά., β) 

με την τοποθέτηση stands και περιπτέρων με ενημερωτικό υλικό σε κεντρικές πλατείες 

και με ανάρτηση banners και γιγαντοαφισών σε κεντρικά δημοτικά κτίρια και πύλες 

εισόδου του Ηρακλείου,  γ) με τη δημιουργία ειδικού γραφείου πληροφόρησης κοινού 

στο Δημαρχείο, επιφορτισμένου με τη συλλογή υπογραφών για την υποστήριξη της 

πρότασης στα αρμόδια υπουργεία και τηλεφωνικής γραμμής για κατάθεση απόψεων και 

παρατηρήσεων των κατοίκων, δ) με περιοδεία κλιμακίου του Οργανισμού σε συνοικίες 

και διαμερίσματα, ε) με δωρεάν ξενάγηση από ειδικευμένο προσωπικό στο Φρούριο 

«Κούλες» για ουσιαστική εξοικείωση με την ιστορία του μνημείου, στ) με τη 

δημιουργία ηχητικού spot και ολιγόλεπτου video καθώς και τρισδιάστατης ψηφιακής 

αναπαράστασης του «ανακαινισμένου» Φρουρίου, που θα προβάλλεται από 

γιγαντοοθόνη σε κεντρικό σημείο ως παράλληλη διαφημιστική καμπάνια, ζ) με τη 

συμμετοχή ντόπιων θεατρικών σχημάτων και πλαστικών καλλιτεχνών σε 

αναπαραστατικά δρώμενα/happenings/street events εμπνευσμένων από την 

Ενετοκρατία η) με τη διοργάνωση ενός διεθνούς συνεδρίου με θέμα: «Αστική 

ανάπλαση, θέσεις και πρακτικές σήμερα: προσπάθεια αξιοποίησης της οχυρωματικής 

αρχιτεκτονικής του Ηρακλείου», με εισηγητές αντίστοιχων προγραμμάτων, 



εκπροσώπων άλλων δήμων, ερευνητές κ.ά. και θ) με την ενίσχυση της Βικελαίας 

Δημοτικής Βιβλιοθήκης Ηρακλείου με σχετική βιβλιογραφία και ανατύπωση άρθρων. 

  

Σε τρίτο στάδιο η σφυγμομέτρηση του κοινού με ερωτηματολόγια θα βοηθήσει τον 

Οργανισμό να συγκεντρώσει πληροφορίες σχετικά με το κοινό στο οποίο θα απευθύνει 

τη δράση. Κατά συνέπεια,  τα στελέχη του οργανισμού θα πρέπει να επιλέξουν με 

προσοχή το περιεχόμενο και τον τύπο των ερωτήσεων ώστε η τελική επεξεργασία των 

αποτελεσμάτων να τους αποκαλύψει την «κοινοτική» ταυτότητα του δείγματος του 

πληθυσμού και να σηματοδοτήσει την αρχή ενός ανοικτού δημόσιου διαλόγου (η 

επιλογή του δείγματος, αν και περιορισμένη, θα πρέπει να περιλαμβάνει ανθρώπους 

διαφορετικών ηλικιακών και εθνο-πολιτισμικών ομάδων). Επιπρόσθετα, χρήσιμη 

μπορεί να αποβεί και η παρατήρηση των ανθρώπων κατά την επίσκεψή τους στο 

Φρούριο «Κούλες». Η μέθοδος αυτή χαρακτηρίζεται ως γενική και ασαφής γιατί δεν 

στηρίζεται στα μετρήσιμα μεγέθη «αξίας, ικανοποίησης του επισκέπτη, ποιότητας 

υπηρεσίας και συγκίνησης» (Hume κ.συν, 2006, σελ. 309). Επιπλέον, μπορεί να 

φανερώσει τη δυσκολία και την αμηχανία των στελεχών του Οργανισμού, εάν δεν 

έχουν ανάλογη εμπειρία, ως προς τη συλλογή δεδομένων που έχουν σχέση και με το 

συγκεκριμένο περιβάλλον, δηλαδή πρακτικά ζητήματα όπως του τι θεωρώ πως πρέπει 

να διερευνήσω, πως κινούμε στο χώρο (εξωτερικό, εσωτερικό), τη διάρκεια της 

παρουσίας μου εκεί, πώς και πότε πρέπει να καταγράψω τις παρατηρήσεις μου, τι θα 

πρέπει να καταγράψω κ.ά. 

 

Σε τέταρτο στάδιο θα πρέπει να γίνει ειδική διαβούλευση του Πολιτιστικού 

Οργανισμού με άλλους άμεσα εμπλεκόμενους φορείς π.χ. τον Οργανισμό Λιμένος 

Ηρακλείου, την Περιφέρεια Κρήτης, τον Εμπορικό Σύλλογο Ηρακλείου, το Οικονομικό 

Επιμελητήριο Ηρακλείου, τους τουριστικούς πράκτορες, το Κεντρικό Διαμερισματικό 

Συμβούλιο, τη ΔΕΠΤΑΗ, την Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Ηρακλείου, την Πολεοδομία 

κ.ά., η οποία θα συνεξετάσει τα καινούργια δεδομένα για το παραλιακό μέτωπο και τα 

οφέλη που θα προκύψουν από την ήπια  ανάπτυξη της περιοχής γύρω από το Φρούριο 

«Κούλες». Κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης ενδεχόμενα να επαναπροσδιοριστούν ή  

να τροποποιηθούν ζητήματα που αφορούν στην εμπορική κίνηση της περιοχής, τη 

διεύρυνση των οικονομικών της δραστηριοτήτων, την ανάπλαση της ευρύτερης 

περιοχής κ.α. Κατά συνέπεια, μπορεί να τεθούν ειδικότερα θέματα όπως α) η 

δημιουργία μικρού αναψυκτηρίου στον περιβάλλοντα χώρο του μνημείου, β) η 

διαμόρφωση ειδικού χώρου για πωλήσεις του ΤΑΠ μέσα στο Φρούριο (με 

αναπαραγωγές νομισμάτων, σφραγίδων, μακετών εμπορικών και πολεμικών πλοίων της 

Ενετοκρατίας), γ) η αναβάθμιση των χώρων εστίασης στην ευρύτερη περιοχή, δ) η 

ανακαίνιση των προσόψεων κτιρίων που γειτνιάζουν με το μνημείο και ο εξωραϊσμός 

προσκείμενων πλατειών, ε) η πρόβλεψη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και η αύξηση των 

χώρων στάθμευσης στην ευρύτερη περιοχή στ) η αναβάθμιση του λιμενοβραχίονα, ζ) η 

προσβασιμότητα  του «Κούλε» σε ΑμεΑ, θ) η μελέτη φωτισμού του μνημείου τη νύχτα  

κ.ά. 

 

Σε πέμπτο στάδιο θα πρέπει να εξεταστεί στο κατά πόσο το σχέδιο ανάδειξης του 

Φρουρίου «συνδιαλέγεται» με τους πολιτισμικούς πόρους της περιοχής όπως το 

Ιστορικό Μουσείο Κρήτης (στη γλυπτοθήκη του υπάρχουν ενετικά εμβλήματα και 

άλλα τεκμήρια) και το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας (χλωρίδα και πανίδα εναλίας ζώνης).  

Το γεγονός αυτό θα φωτίσει το κατά πόσο πληρούνται οι προϋποθέσεις ίδρυσης ενός 



μονοθεματικού μουσείου εντός του Φρουρίου με τεκμήρια για το εμπόριο και την 

οικονομία κατά την Ενετοκρατία στο Χάνδακα ή μίας μόνιμης έκθεσης για τους 

μηχανισμούς της οχυρωματικής τέχνης, ώστε όποιο νέο μουσειακό εγχείρημα να τύχει 

της συμπαράστασης και της τεχνογνωσίας του επιστημονικού προσωπικού των 

παραπάνω φορέων.  

 

Οι επιπτώσεις της πρότασης ανάδειξης του «Κούλε» 
Το ιστορικό και αισθητικό περιβάλλον συγκροτεί τη βάση μίας δυναμικής σχέσης 

αλληλεπίδρασης ανάμεσα στην πραγματικότητα του δημόσιου χώρου και τον τρόπο με 

τον οποίο οι πολίτες τον βιώνουν και τον νοηματοδοτούν. Αυτό συνεπάγεται και την 

έναρξη μίας σειράς συνοδευτικών μέτρων εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής όπως π.χ. α) 

την ανάληψη πρωτοβουλιών για την απομάκρυνση των αυθαίρετων κτισμάτων επί των 

τειχών (που αναμφίβολα θα βελτιώσουν τη θέα προς τον «Κούλε»), β) την επίσπευση 

των εργασιών για τη διάνοιξη της στοάς «Σαμπιονάρα» (που θα διευκολύνει την 

πρόσβαση στην περιοχή του μνημείου), γ) την ανάγκη πρόσληψης εξειδικευμένου 

προσωπικού (ξεναγών, φυλάκων, συντηρητών, τεχνικών κ.ά.) για την αναβάθμιση των 

Τμημάτων και των Υπηρεσιών της Τ.Α. και του Πολιτιστικού Οργανισμού, δ) τη 

συνολική ανάπλαση του παραλιακού μετώπου (ως πάρκου αναψυχής των δημοτών) και 

την ενοποίηση του μνημείου με το χώρο της Παλαιάς Λαχαναγοράς (νέος χώρος 

πολιτιστικής δημιουργίας με αίθουσα διακοσίων θέσεων, παράρτημα του Πολύκεντρου 

Νεολαίας κ.ά.) και των παρακείμενων μουσείων, ε) τον περιορισμό των πράξεων 

βανδαλισμού προς το Φρούριο και της οχλητικής συμπεριφοράς των μοτοσικλετιστών 

με την παραβίαση των απαγορευτικών πινακίδων, ε) τη δημιουργία ομάδας 

πρωτοβουλίας ευαισθητοποιημένων δημοτών («Φίλοι του Κούλε») που θα επιφορτιστεί 

με το καθήκον να ενημερώσει τους Καστρινούς πολίτες ώστε επιτέλους να αντιληφθούν 

τη διαχρονίας της πόλης τους, να διαπιστώσουν την πολυπλοκότητα της ιστορικής της  

διαστρωμάτωσης, της τόσο αντιφατικής, σε σημείο που να περιπλέκονται οι 

αφηγηματικοί άξονες (ίσως αυτό δικαιολογεί εν μέρει την αδυναμία των πολιτών να 

συγκροτήσουν έναν ιστό, ένα δρομολόγιο και έτσι να οργανώσουν τη «συλλογική» 

τους ιστορία), στ) την αναγγελία της ίδρυσης ενός Κέντρου Έρευνας  ή Τεκμηρίωσης 

(σύμφωνα με το μοντέλο του Βόλου) και της έκδοσης επιστημονικού περιοδικού (κατά 

το πρότυπο του «Εν Βόλω»)  για τον εμπλουτισμό της διαχρονικής εικόνας της πόλης.  

 

Ο «Κούλες» αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας των κατοίκων του 

Ηρακλείου και οι όποιες επιλογές αποκατάστασης, ανακατασκευής, εξωραϊσμού καθώς 

και η απόδοση νέων χρήσεων του θα έχουν άμεσες επιπτώσεις στη ζωή της πόλης. 

Αναμφίβολα, οι προτάσεις που σχετίζονται με «ευαίσθητα» τοπο-σήματα  φέρουν το 

βάρος των ιδεολογικών, πολιτικών και οικονομικών προσανατολισμών της εκάστοτε 

Δημοτικής Αρχής δοκιμάζοντας τα όρια αντοχής και παρέμβασης των Οργανισμών της 

και αποκαλύπτουν την πρόθεσή της/τους για καινοτόμα, ουσιαστικά  και φιλόδοξα 

προγράμματα. Ωστόσο, θα πρέπει οι δημοτικοί φορείς να αντιληφθούν ότι 

καταθέτοντας συνεκτικές και ολοκληρωμένες προτάσεις ανάδειξης χώρων πολιτισμικής 

αναφοράς θα μπορούν να ελπίζουν στην προσέλκυση δωρητών και ευεργετών (ο Νόμος 

3525/2007, άρθρο 3, ορίζει το αντικείμενο της πολιτιστικής χορηγίας και τα άρθρα 12 

και 13 διευθετούν θέματα είσπραξης χορηγιών), καθώς και άλλων χρηματοδοτικών 

εργαλείων (υπουργεία, κοινοτικά προγράμματα κ.ά.). Τέλος, θα πρέπει να τονιστεί, πως 

η βιωσιμότητα τέτοιων προτάσεων κρίνονται από τον τρόπο παρουσίασής τους προς το 

κοινό-αξιολογητή το οποίο πρέπει να κατανοήσει τους στόχους καθώς και τις 



επιπτώσεις που θα έχει για την τοπική κοινωνία οι επαναλαμβανόμενες αναβολές ή και 

η ενδεχόμενη ακύρωσή τους.  
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