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Η γεωγραφική θέση των Κυκλάδων, google earth 



Περιδιαβαίνοντας τον Ασφοντυλίτη 
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 Αρκεσίνη 

 

 Αιγιάλη 

 

 Μινώα 
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A.2. Η νήσος Αμοργός 

ΚΑΤΩ ΜΕΡΙΑ  

 

 
 

 

 

  

 
 

 

Διασπορά 

καθαρά 

αγροτικών 

οικισμών 

ΣΚΕΠΑΡΝΙΕΣ 

ΚΑΜΑΡΙ 

ΒΙΓΛΕΣ 

ΒΡΟΥΤΣΗ 

ΡΑΧΟΥΛΑ 

ΑΡΚΕΣΙΝΗ 

ΚΟΛΟΦΑΝΑ 

ΚΑΛΟΤΑΡΙΤΙΣΣΑ 

ΜΑΥΡΗ ΜΥΤΗ 

 

Ιστορικοί «αγροτικοί» οικισμοί με 

περιοδική οίκηση οι περισσότεροι των 

οποίων σήμερα έχουν μετεξελιχθεί σε 

μόνιμους οικισμούς του νησιού 

συγκεντρώνοντας συνολικά 300 κατοίκους. 
 

 

 

  

 
 

 ΑΙΓΙΑΛΗ (ΑΝΩ Η’ ΟΞΩ ΜΕΡΙΑ) 

 

 
 

 

 

  

 
 

 

Μικρότερος 

αριθμός 

«αγροτικών» 

οικισμών 

ΛΑΓΚΑΔΑ 

ΘΟΛΑΡΙΑ 

ΠΟΤΑΜΟΣ 

ΣΤΡΟΥΜΠΟΣ 

ΟΡΜΟΣ(ΑΙΓΙΑΛΗ) 

ΑΣΦΟΝΤΥΛΙΤΗΣ 

ΟΞΩ ΜΕΡΙΑ 

 

Οικισμοί που αναπτύσσονται 

περιμετρικά του λεκανοπεδίου (Κάμπος) 

της Γιάλης συγκεντρώνοντας συνολικά 660 

κάτοικοι.  
 

 

 

  

 
 

 

Πληθυσμιακή «διαίρεση» νησιού 
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A.2. Η νήσος Αμοργός 

(ΝΟΤΙΟ)ΔΥΤΙΚΟ  

ΤΜΗΜΑ  ΑΜΟΡΓΟΥ 

 

 
 

 

 

  

 
 

 

«Μορφολογική διαίρεση» του νησιού  

 

 
 

 

 

  

 
 

 

 

 Ήπιο ανάγλυφο 
 

 Υπήνεμοι ορμίσκοι 
 

 Δύο σύγχρονα λιμάνια 
 

 Δημοφιλείς παραλίες νησιού 
 

 Το Φαράγγι του Αρακλού 
 

 Πηγές φυσικού νερού 
 

 

 

  

 
 

 

Πηγή φυσικού νερού στο φαράγγι του Αρακλού 
πηγή: amorgos.blog 

Η πηγή δίπλα στην εκκλησία του Αη- Γιώργη του Βαλσαμίτη 
πηγή: amorgos.blog 

Πανοραμική άποψη του λιμανιού της Γιάλης 
πηγή: πρωτότυπο 
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(ΒΟΡΕΙΟ)ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ  

ΤΜΗΜΑ  ΑΜΟΡΓΟΥ 

 

 
 

 

 

  

 
 

 

ΑΙΓΙΑΛΗ (ΑΝΩ Η’ ΟΞΩ ΜΕΡΙΑ) 

 

 
 

 

 

  

 
 

 

«Μορφολογική διαίρεση» του νησιού  

 

 
 

 

 

  

 
 

 

 

 Απόκρημνες ακτές  
 

 Ιδιαίτερα έντονο ανάγλυφο  
 

 Τραχύ επιβλητικό τοπίο  
 

 Ανθρακικά πετρώματα 
 

 Όρος Κρούκελος (821 μ.).  
 

 

 

  

 
 

 

Άποψη του Κρούκελου από την Αιγιάλη 
πηγή: amorgos.blog 

Άποψη της παραλίας στο Ανατολικό τμήμα 
του νησιού από τη Χώρα πηγή: πρωτότυπο 

Το πράσινο Ακρωτήρι του Κρούκελλου 
πηγή: Τσαγάμης – panoramio.com 





Η ευρύτερη περιοχή της Αρχαίας Αρκεσίνης σήμερα 

Η ευρύτερη περιοχή της Αρχαίας Μινώας σήμερα 

Η ευρύτερη περιοχή της Αρχαίας Γιάλης σήμερα 
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A.2. Η νήσος Αμοργός 
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A.2. Η νήσος Αμοργός 

 Βασικά στοιχεία αγροτικού τοπίου  
 

 

 

 ΑΝΑΒΑΘΜΙΔΕΣ 

 Εξομάλυνση κλίσεων 

 Κατασκευή με ξερολιθιά 

 Οριοθετούν ιδιοκτησίες 

      Διαμορφώνουν μονοπάτια, 

αγροικίες και δρόμους 

 Προστατεύουν τις καλλιέργειες 

από τους δυνατούς ανέμους 

 

 

 ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΔΩΝ 

Επάλληλες  

(διάπλεκτες) 

Παράλληλες  

(κλιμακωτές) 

 Χάραξη κατά 

μήκος των ισοϋψών 

του εδάφους 

 Χρήση για 

ετήσιες καλλιέργειες 

 Σχηματισμός 

«βουστροφηδόν» διαδρόμου 

για τη διευκόλυνση της κίνησης 

σε σημεία με υψηλό υψόμετρο 

Τα «χτιά» πάνω από τον 
οικισμό του Ασφοντύλίτη 
Πηγή: Σμυρναίος Μάνος 

Από τα πλέον 
καλοφτιαγμένα «χτιά» 
είναι αύτά που ζώνουν το 
μοναστήρι της Παναγιάς 
Χοζωβιότισσας 
Πηγή: Βιβιάννα 
Μεταλλινού 
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 Βασικά στοιχεία αγροτικού τοπίου  
 

 

 

 ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ 

 

 

 

 Διασχίζουν κατά μήκος τα οικιστικά αγροτικά συγκροτήματα 

 Αποτελούσαν τις μοναδικές οδούς επικοινωνίας μεταξύ των οικισμών και της θάλασσας 

 Κατασκευή από λίθους  

Λιθόστρωτο 
μονοπάτι στον 
Ασφοντυλίτη 

Τμήμα του σηματοδοτημένου 
μονοπατιού που συνδέει την 
Αιγιάλη με τη Χώρα  

http://aegiali.gr/wp-content/uploads/2009/08/lagkada022.jpg
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A.2. Η νήσος Αμοργός 

 Βασικά στοιχεία αγροτικού τοπίου  
 

 

 

 ΑΓΡΟΤΙΚA ΚTIΣMATA 

 Μύλοι 

 Λιοτρίβια 

 Πατητήρια 

 Αλώνια 

 Αποθήκες (κελιά) 

 Λιχνιστήρια 

 Πηγάδια 

 Στέρνες Αλώνι 

Παραδοσιακό πέτρινο πατητήρι 
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A.2. Η νήσος Αμοργός 

 Βασικά στοιχεία αγροτικού τοπίου  
 

 

 

ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ 

 Μύλοι 

 Λιοτρίβια 

 Πατητήρια 

 Αλώνια 

 Αποθήκες (κελιά) 

 Λιχνιστήρια 

 Πηγάδια 

 Στέρνες Αλώνι 

Παραδοσιακό πέτρινο πατητήρι 
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A.3. Ο οικισμός του Ασφοντυλίτη 

Η θέση του Ασφοντυλίτη στο μέσο της Μεγάλης 

Στράτας από την Γιάλη στη Χώρα.  

Με κόκκινο χρώμα εμφανίζεται το κεντρικό οδικό δίκτυο 

που διασχίζει κατά μήκος το νησί.  

Με μπλε χρώμα, ο αγροτικός ασφαλτοστρωμένος πλέον 

δρόμος που οδηγεί από την κεντρική επαρχιακή οδό προς τον 

Ασφοντυλίτη.  

Με διακεκομμένη μαύρη γραμμή, εμφανίζεται το 

μονοπάτι της Μεγάλης Στράτας που διέρχεται παράλληλα από το 

κεντρικό οδικό δίκτυο, ξεκινάει από την Αιγιάλη, διασχίζει τον 

Ασφοντυλίτη και καταλήγει στη Χώρα.  

  

 

 

  

 
 

 



Πανοραμική Άποψη του οικισμού του Ασφοντυλίτη 

[..]Το ορεινό χωριό, όπου γευματίσαμε, έφερε το μακρύ όνομα 

Ασφοντυλίτης. Είναι χωριό τυροκομικό και αποτελείται από χαμόσπιτα. Αυτό 

που καταλύσαμε ήταν γεμάτο από τυριά που στέγνωναν σε καλάμια, που 

κρέμονταν από τους τοίχους, ώστε να σχηματίζουν ράφια… […] 

James Theodore Bent «Οδοιπορικό στην Αμοργό» 
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A.4. Διαχρονική Ανάλυση οικισμού 

Τα πηγάδια του 
οικισμού ένας από 
τους δύο 
«κοινόχρηστους» 
χώρους του 
οικισμού 
Πηγή: πρωτότυπο 

Ιστορική 
φωτογραφία του 
οικισμού το 1911 
Πηγή: 
aegialis.blogspot 

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 

 
 

Μεγάλη απόσταση (2,5 ώρες περπάτημα) από γενέθλια 

χωριά απέτρεπε τις συνεχείς μετακινήσεις 

 

Οι κάτοικοι παρέμεναν και μετά το τέλος της 

θερινής περιόδου 

 

Στον οικισμό συναντούμε «κοινόχρηστους» χώρους 

(πηγάδια, εκκλησία)  ενίσχυση κοινωνικής επαφής 

κατοίκων 

 

Εκκλησία  μοναδικό επιχρισμένο κτίσμα στον οικισμό 

 διαχωρισμός από τις υπόλοιπες «κατοικιές» 

 

Ο οικισμός αποκτά την σημερινή του μορφή ήδη από το 

1880 (μαρτυρίες περιηγητή James Theodore Bent και 

επιγραφές Μιχάλη Ρούσσου) 
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A.5. Συγχρονική Ανάλυση οικισμού 

Ο οικισμός του Ασφοντυλίτη, όπως αποτυπώνεται στο 
χάρτη της ΓΥΣ σε κλίμακα 1:5000 
Πηγή: ΓΥΣ 

Ο οικισμός του Ασφοντυλίτη, όπως αποτυπώνεται 
στη δορυφορική εικόνα της Κτηματολόγιο ΑΕ σε 
κλίμακα 1:2500 
Πηγή: Κτηματολόγιο  
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ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ 
 

Η κίνηση – κυκλοφορία μέσω κύριας περιφερειακής 

οδού που αποτελεί τμήμα της Μεγάλης Στράτας και 

δευτερευόντων, μικρότερων μονοπατιών που οδηγούν στις 

εισόδους των κατοικιών.  

 

Στο τέλος της «Μεγάλης Στράτας» διαμορφώνεται ένα 

λιθόστρωτο πλάτωμα, όπου χωροθετούνται εννέα στον 

αριθμό πηγάδια 

 

ΠΛΑΤΩΜΑ  μονοπάτια προς τρεις διαφορετικές 

κατευθύνσεις.  

 Βορειανατολικά προς Αιγιάλης 

 Ανατολικά προς Χάλαρα  

Νότια προς ένα ακόμη πηγάδι με πόσιμο νερό 
 

Τα μονοπάτια, ορίζονται από τους περιβόλους των 

παρακείμενων ιδιοκτησιών, με αποτέλεσμα να μη διατηρούν 

σταθερό πλάτος, αλλά να κυμαίνονται από τρία έως έξι 

μέτρα 

 

Επίστρωση με λίθους σφηνωμένους κατά μήκος στο χώμα 

A.5. Συγχρονική Ανάλυση οικισμού 

Η πινακίδα στην 
είσοδο του οικισμού 
που σηματοδοτεί το 
μονοπάτι προς τα 
Χάλαρα 

Άποψη της Μεγάλης 
Στράτας που 
διέρχεται από τον 
οικισμό και περνά 
μπροστά από την 
εκκλησία 









Κατοικιά στον Ασφοντυλίτη σήμερα 



Άποψη του οικισμού΄σήμερα 





Ενδεικτική καρτέλα καταγραφής  - περιγραφής οικισμού  
πρωτότυπο  
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