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Δηζαγσγή 

ηα πιαίζηα απφθηεζεο ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ Πνιηηηθφο Μεραληθφο Γνκηθψλ 

Έξγσλ, σο ζπνπδαζηέο ηνπ αληίζηνηρνπ ηδξχκαηνο  θαινχκαζηε ζην 

ηειεπηαίν έηνο ησλ ζπνπδψλ καο λα εθπνλήζνπκε κηα κειέηε ζρεηηθή κε ην 

επηζηήκε ηνπ Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ. Ζ κειέηε έρεη σο ζηφρν ηελ εκβάζπλζε 

ησλ γλψζεσλ ηνπ ζπνπδαζηή ζε ζπγθεθξηκέλν  ηνκέα θαηφπηλ επηινγήο ηνπ. 

Ζ κειέηε έρεη ρξνληθφ πεξηζψξην ελλέα κήλεο ψζηε λα ζπληαρζεί θαη λα 

παξνπζηαζηεί θαη λα αμηνινγεζεί απν ηξηκεξή επηηξνπή θαζεγεηψλ. 

 

i. Αληηθείκελν Μειέηεο 

Ζ εξγαζία πξαγκαηεχεηαη ην δήηεκα επέκβαζεο ελίζρπζεο θαη 

απνθαηάζηαζεο ηζηνξηθψλ κλεκείσλ. πγθεθξηκέλα ε κειέηε εζηηάδεη ζηελ 

εθθιεζία ηεο Αγίαο Αηθαηεξίλεο ζην ηζηνξηθφ θέληξν ηεο πφιεο ηεο 

Κέξθπξαο. Σν θηίζκα ρξνλνινγείηε απφ ηνλ 16
ν
 αηψλα, θέξεη ζπάληα 

αξρηηεθηνληθά ζηνηρεία, θαη έρεη ραξαθηεξηζηεί σο κλεκείν. Ζ εξγαζία 

πξνζβιέπεη ζηελ αλάιπζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο θαη ζηελ πξφηαζε 

επηζθεπαζηηθψλ κεζφδσλ. 

 

ii. ηόρνο Δξγαζίαο 

Μέζα απφ ηελ  έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε, ηελ επηηφπνπ απνηχπσζε, ηελ 

θσηνγξαθηθή ηεθκεξίσζε θαη ηελ ζχληαμε νινθιεξσκέλεο πξφηαζεο 

αλαθαηαζθεπήο θαη επαλαιεηηνπξγίαο ηνπ θηηξίνπ ν κειεηεηήο ζηνρεχεη ζηελ 

δεκηνπξγία κηαο πξφηππεο κειέηεο αλαθαηαζθεπήο θαη ζπληήξεζεο 

ηζηνξηθψλ κλεκείσλ. 
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iii. Μεζνδνινγία  

Ζ κειέηε δηακνξθψζεθε ζε ηέζζεξα θεθάιαηα. Κάζε θεθάιαην ζήγεη κηα 

δηαθνξεηηθή πηπρή ηνπ δεηήκαηνο, κε ζηφρν ε κειέηε λα απνδίδεη ηελ 

πξαγκαηηθή εηθφλα ηνπ δεηήκαηνο θαη λα πξνηείλεη ξεαιηζηηθέο θαη εθαξκφζηκεο 

ιχζεηο. 

ην πξψην θεθάιαην ηεο εξγαζίαο γίλεηαη παξνπζίαζε ηεο παιαηάο πφιεο ηεο 

Κέξθπξαο. ην θεθάιαην θαηαγξάθεηαη ε ηζηνξηθή εμέιημε ηεο πφιεο, φπσο 

επίζεο θαη ηα αξρηηεθηνληθά γλσξίζκαηα απηήο. Γεδνκέλνπ ηνπ ζέκαηνο πνπ 

πξαγκαηεχεηαη ε εξγαζία δελ κπνξνχζε λα παξαιεθζεί αλαθνξά ζηηο εθθιεζηέο 

θαη ηα θακπαλαξηά ηεο πφιεο. 

Αληηθείκελν κειέηεο ηνπ δεπηέξνπ θεθαιαίνπ απνηεινχλ ηα θηίξηα απφ θέξνπζα 

ηνηρνπνηία. πγθεθξηκέλα αλαθέξνληαη νη θαηεγνξίεο ηνηρνπνηίεο, παησκάησλ θαη 

ζηεγψλ πνπ ζπλαληψληαη ζηα παξαδνζηαθά θηίξηα.   

ην ηξίην θεθάιαην ηεο εξγαζία, θαη αθνχ έρεη πξνεγεζεί ελεκέξσζε ηνπ 

αλαγλψζηε ζρεηηθά κε ην πεξηβάιινλ ηεο Κέξθπξαο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

θαηαζθεπψλ απφ θέξνπζα ηνηρνπνηία, ε κειέηε εζηηάδεη ζην θηίξην εμέηαζεο, ηελ 

εθθιεζηά ηεο Αγίαο Αηθαηεξίλεο. Σν θεθάιαην αλαιχεη ηα θαηαζθεπαζηηθά ηνπ 

δνκήκαηνο, ηε παζνινγία ηνπ θαη ηελ έσο θαη ζήκεξα ρξήζε ηνπ.  

ηε ζπλέρεηα ηεο εξγαζίαο παξνπζηάδεηαη ε πξφηαζε αλαθαηαζθεπήο θαη 

επαλαρξεζηκνπνίεζεο ηνπ θηηξίνπ, ε νπνία πξφηαζε ελαξκνλίδεηαη κε ηα φζα 

πξνβιέπεηαη ε λνκνζεζία γηα αιιαγή ρξήζεο ζε δηαηεξεηέα θηίξηα ζην λεζί ηεο 

Κέξθπξαο. Ζ πξφηαζε πεξηιακβάλεη αιιαγέο ζηελ εζσηεξηθή δηακφξθσζε ηςλ 

ρψξσλ θαη ζηελ ζηαηηθή ελίζρπζε ηνπ θέξνληα νξγαληζκνχ.  
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 Abstract 

This paper addresses the issue of aid intervention and restoration of 

historical monuments. Specifically, the study focuses on the church of 

Saint Catherine in the historical center of Corfu town. The building 

dates from the 16th century, has rarely architectural elements, and has 

been declared as a monument. The paper looks at the current situation 

and proposed repair methods.  Through the survey, field mapping, 

photographic documentation and drafting a comprehensive proposal 

for rebuilding and reopening the building's designer is to create a pilot 

study reconstruction and preservation of historical monuments.  The 

study reached four chapters. Each chapter targets a different aspect, the 

study aimed to give a true picture of the issue and to propose realistic 

and practicable solutions.  The first chapter presents the old town of 

Corfu. The capital recorded the historical development of the city, as 

well as the architectural features of this. Given the subject matter of the 

work could not be omitted reference to churches and bell towers of the 

city.  

Studied the second chapter are the buildings of masonry. It lists the 

categories of walls, floors and roofs that are found in traditional 

buildings.  

In the third chapter, and preceded by informing the reader about the 

environment of Corfu and the characteristics of masonry construction, 

the study focuses on building the examination, the church of St. 

Catherine. This chapter analyzes the construction of the structure, 

pathology, and to this day use.  Then work out the proposed 

refurbishment and reuse of the building, which was proposed in line 

with what the law provides for a change of use to listed buildings on 

the island of Corfu. The proposal includes changes to the internal 

configuration tpsn sites and static reinforcement of the bearing body. 
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Κεθάιαην Πξώην.  Ζ Πόιε ηεο Κέξθπξαο 

 

 

Δηζαγσγή 

Ζ γεσγξαθηθή ζέζε ηεο Κέξθπξαο, ην ηδηαίηεξν θιίκα ηεο θαη ε ζάιαζζα πνπ ηελ 

πεξηβάιεη, ην αλάγιπθν θαη ην εχθνξν έδαθνο ηεο, έρνπλ δηακνξθψζεη έλα θπζηθφ 

πεξηβάιινλ ηδηαίηεξεο νκνξθηάο, κε πινχζηα ρισξίδα, φκνξθεο ελαιιαγέο κεηαμχ 

βνπλνχ θαη πεδηάδαο θαη κηα αξκνληθή θιηκάθσζε φισλ ησλ ρξσκάησλ θαη φισλ ησλ 

ηφλσλ ηνπ πξάζηλνπ.  

Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ην ήπην θιίκα επηηξέπεη αθφκα θαη ζε θπηά άιισλ πην 

ζεξκψλ πεξηνρψλ λα επδνθηκνχλ ζην Νεζί (θνίληθεο, κπαλαληέο, θνπκ θνπάη). 

Παξάιιεια δηακνξθψζεθε κηα ηδηαίηεξε αξρηηεθηνληθή πνπ ζπλδπάδεη ην λεζηψηηθν 

αιιά θαη ηνλ θνζκνπνιίηηθν ραξαθηήξα ηνπ λεζηνχ κε δηάθνξνπο αξρηηεθηνληθνχο 

ξπζκνχο.  

 

i. Ζ Αξρηηεθηνληθή ηνπ ηνπίνπ. 

Σν αλάγιπθν ηνπ εδάθνπο ζε ζπλδπαζκφ κε ην είδνο ηεο επηθξαηνχζαο θαιιηέξγεηαο 

(ειηά) θαη κε ηε κεγάιε ππθλφηεηα πιεζπζκνχ, έρνπλ ζπκβάιιεη ζε κεγάιν βαζκφ 

ζηε δηακφξθσζε ηεο Αξρηηεθηνληθήο ηνπ ηνπίνπ ζηα λεζηά ηνπ Ννκνχ Κέξθπξαο. 

πγθεθξηκέλα, ε επηδφηεζε ηεο θχηεπζεο ειαηνδέλδξσλ ηελ πεξίνδν ηεο 

Δλεηνθξαηίαο, έδσζε ην θίλεηξν ζηνπο θαηνίθνπο ησλ λεζηψλ λα δηακνξθψζνπλ 

αιιεπάιιεια επίπεδα ζηηο θεθιηκέλεο πιαγηέο ησλ ιφθσλ θαη ησλ βνπλψλ, κε 

θαηαζθεπή πέηξηλσλ ηνηρίσλ αληηζηήξημεο ( ιηζηέο- μεξνιηζηέο- γξέκπεο). 

Απηνί νη πέηξηλνη ηνίρνη είλαη ην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ππαίζξνπ, ηδηαίηεξα ζηα νξεηλά. 

Παξάιιεια, ε ππθλή θχηεπζε ησλ ειαηνδέλδξσλ έρεη δεκηνπξγήζεη έλα απέξαλην 

ειαηνδάζνο κε παλχςεια ππεξαησλφβηα δέλδξα, ην ζηαρην-πξάζηλν  ρξψκα ησλ 

νπνίσλ δηαθφπηεηαη θαη ζπλδπάδεηαη αξκνληθφηαηα κε ην ζθνχξν πξάζηλν ησλ 

θππαξηζζηψλ θαη φινπο ηνπο άιινπο ηφλνπο ηνπ πξάζηλνπ απφ ηελ νξγηψδε βιάζηεζε 

πνπ νη ηδηαίηεξεο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο έρνπλ ραξίζεη ζηελ Κέξθπξα. Καη βέβαηα 

απηή ε πνηθηιία ησλ ηφλσλ ηνπ πξάζηλνπ, ηνλίδεηαη επράξηζηα απφ φιεο ηηο 
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απνρξψζεηο ηνπ ρξσκαηηθνχ θάζκαηνο, απφ ηα άθζνλα ινπινχδηα (απηνθπή ή 

θαιιηεξγεκέλα ζηηο απιέο ησλ ζπηηηψλ), πνπ αλζίδνπλ φιεο ηηο επνρέο ηνπ ρξφλνπ. 

 

ii. Σν Οηθηζηηθό Πεξηβάιινλ 

Μέζα ζ΄ απηφ ην θπζηθφ πεξηβάιινλ έρεη δηακνξθσζεί κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ, 

έλα ππθλφ δίθηπν νηθηζκψλ, πνπ πιαηζηψλνπλ ηα κεγαιχηεξα νηθηζηηθά θέληξα ( πφιε 

ηεο Κέξθπξαο, Λεπθίκκε, δηάθνξα θεθαινρψξηα). 

 Οη δηάθνξνη Λανί θαη Πνιηηηζκνί πνπ πέξαζαλ ή θαη έκεηλαλ  ζηα λεζηά ζηε 

δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ, άθεζαλ ην ζηίγκα ηνπο ζηελ Αξρηηεθηνληθή.  

Έηζη, εθηφο απφ ηα Αξρατθά επξήκαηα πνπ βξίζθνληαη ζηηο δηάθνξεο αλαζθαθέο, 

ππάξρνπλ αθφκε εμαηξεηηθά δείγκαηα αξρηηεθηνληθήο απφ ηα Βπδαληηλά ρξφληα πνπ 

ζηέθνληαη φξζηα θαη κεξηθά κάιηζηα ζε πνιχ θαιή θαηάζηαζε. (Δμαηξεηηθφ δείγκα 

απηήο ηεο επνρήο απνηειεί ε εθθιεζία Ηάζνλνο θαη σζηπάηξνπ ζηελ Πφιε ηεο 

Κέξθπξαο). 

Γείγκαηα αξρηηεθηνληθήο απφ ηελ πεξίνδν ηεο Φξαγθνθξαηίαο δελ έρνπκε θαη 

θαίλεηαη πσο ε πεξίνδνο απηή δελ επέδξαζε ηδηαίηεξα ζηελ κνξθή ησλ θηηζκάησλ 

ησλ λεζηψλ. Αληίζεηα ε Δλεηηθή πεξίνδνο ήηαλ εθείλε πνπ θαζφξηζε νπζηαζηηθά ηελ 

Αξρηηεθηνληθή  (καδί κε ηηο άιιεο κνξθέο ηέρλεο). 

Ξεθηλψληαο απφ ηελ πφιε ηεο Κέξθπξαο πνπ απνηειεί έλα κνλαδηθφ δσληαλφ κλεκείν 

Αξρηηεθηνληθήο ζα ζπλαληήζνπκε ζε φιν ην Ννκφ  θηίζκαηα θαη νιφθιεξνπο 

νηθηζκνχο απηήο ηεο επνρήο λα δηαηεξνχληαη αλέπαθα απφ ην ρξφλν θαη λα 

παξακέλνπλ αθφκε θαη ζήκεξα ζε ρξήζε. 

Τπάξρνπλ βέβαηα θαη αξθεηά θηίξηα ηεο Γαιιηθήο πεξηφδνπ ( ραξαθηεξηζηηθφ ην    „‟ 

ΛΗΣΟΝ ‟‟ ) θαζψο θαη ηεο κεηέπεηηα Αγγιηθήο πεξηφδνπ κε θχξην ραξαθηεξηζηηθφ 

ηελ επηξξνή απφ λενθιαζηθηζκφ. Όκσο ε Δλεηνθξαηία είλαη απηή πνπ έρεη δψζεη ηελ 

ηαπηφηεηα ηνπ νηθηζηηθνχ πεξηβάιινληνο. Οη νηθνδνκέο ηεο πεξηφδνπ απηήο 

βαζίδνληαη ζηα ηνπηθά ζηνηρεία θαη παξάιιεια ζε ζηνηρεία ηεο Αλαγέλλεζεο θαη ηνπ 

Μπαξφθ. 

Βέβαηα εδψ πξέπεη λα γίλεη έλαο δηαρσξηζκφο κεηαμχ ησλ Αξρνληηθψλ, ησλ 

Γεκνζίσλ θηηξίσλ θαη ησλ νηθηψλ ησλ αζηψλ πνπ βξίζθνπκε θπξίσο ζηελ πφιε ηεο 

Κέξθπξαο θαη ηα κεγάια Κεθαινρψξηα (Κνκπίηζη , Κνξαθηάλα , Γνπθάδεο , Αγ. 

Γνχινη θιπ) κε ηηο απιέο αγξνηηθέο ή αζηηθέο θαηνηθίεο πνπ θξαηάλε ην ξπζκφ ρσξίο 
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φκσο πνιιά απφ ηα ηδηαίηεξα αξρηηεθηνληθά ζηνηρεία ησλ πνιπηειψλ θηηζκάησλ 

(θνξλίδεο, έξηεο, θνπξνχζηα, ππέξζπξα, εμψζηεο θιπ). 

Παξάιιεια ππάξρνπλ θαη άθζνλα βηνηερληθά θηίξηα κε ηδηαίηεξν αξρηηεθηνληθφ 

ραξαθηήξα (ειαηνηξηβεία , κχινη) αιιά θαη κεγάια βηνκεραληθά ζπγθξνηήκαηα 

(εξγνζηάζηα αιεπξνπνηίαο, ραξηνπνηίαο, ειαηνπξγίαο, επεμεξγαζίαο θάλλαβεο , 

αιπθέο ). 

Σα παξαδνζηαθά απηά θηίζκαηα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ πέηξα ζηνπο θαηψηεξνπο 

νξφθνπο θαη ζπκπαγή ηνχβια ζηνπο αλψηεξνπο. Έρνπλ ζπλήζσο δίρπηεο ζηέγεο απφ 

Βπδαληηλφ θεξακίδη θαη μχιηλα παηψκαηα. Σα αξρνληηθά θαη ηα κεγάια αζηηθά ζπίηηα 

είλαη πνιπψξνθα ελψ ηα αγξνηηθά ηζφγεηα ή θαη δηψξνθα. 

Φπζηθά ηα ηειεπηαία ρξφληα ρηίδνληαη ζχγρξνλα θηίξηα απφ κπεηφλ, πνιχ ιίγα φκσο 

απφ απηά έρνπλ θάπνην ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ  πνπ λα ηα θάλεη αμηφινγα. 

Αληίζεηα αξθεηέο πεξηνρέο ηδηαίηεξα ζηα παξάιηα έρνπλ ππνζηεί κεγάιε αηζζεηηθή 

δεκία απφ ηελ αιφγηζηε ρξήζε ηνπ κπεηφλ ζε κηα άλαξρε νηθνδνκηθή αλάπηπμε ζην 

βσκφ ηνπ ηνπξηζκνχ. 

Σε κεγαιχηεξε θαηαζηξνθή ζε απηφλ ηνλ ηνκέα ππέζηε ε Κέξθπξα ηε δεθαεηία ηνπ 

1970 κε ηελ νηθνδφκεζε κεγάισλ άραξσλ μελνδνρείσλ γχξσ θαη  κέζα ζηελ  πφιε 

θαζψο θαη πνιπθαηνηθηψλ πνιχ θαθήο πνηφηεηαο κέζα ζηελ πφιε (επηπρψο εθηφο 

ηζηνξηθνχ θέληξνπ) θαη ηε δεθαεηία ηνπ 1980 κε ηελ θαηαζθεπή απεηξάξηζκσλ 

κηθξψλ ή κεζαίσλ ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ κε ακθίβνιε αηζζεηηθή θπξίσο ζηηο 

παξαιηαθέο πεξηνρέο (εθηφο πφιεο) ,πνπ αιινίσζαλ ην ραξαθηήξα ηεο. 

 

1.1 Ηζηνξηθή αλαδξνκή 

Μεηά ην δηακειηζκφ ηνπ Βπδαληηλνχ θξάηνπο απφ ηνπο Φξάγθνπο ηεο 4εο 

ηαπξνθνξίαο, ην έηνο 1204, θαη έσο ην 1214, ε Κέξθπξα βξέζεθε ζηελ εμνπζία ησλ 

Δλεηψλ γηα πξψηε θνξά. Αθνινχζεζε κηα πεξίνδνο πελήληα ρξφλσλ πξνζάξηεζεο 

ζην Γεζπνηάην ηεο Ζπείξνπ θαη ην 1386 πέξαζε μαλά – κε ηε ζέιεζή ηεο – ζηελ 

εμνπζία ησλ Δλεηψλ ιφγσ αδπλακίαο ηνπ Βπδαληηλνχ θξάηνπο λα ηελ πξνζηαηέςεη. 

Με ηελ πηψζε ηεο βελεηηθήο δεκνθξαηίαο ην 1797, ε Κέξθπξα θαζψο θαη ηα 

ππφινηπα Δπηάλεζα, θαηαιήθζεθαλ απφ ηνπο Γάιινπο δεκνθξαηηθνχο θαη κεηά απφ 

δχν ρξφληα απφ ηνπο Ρσζνηνχξθνπο. ηα 1800 ππνγξάθηεθε ζπκθσλία κεηαμχ 

Ρψζσλ θαη Σνχξθσλ γηα αλεμάξηεην θξάηνο, ηελ Δπηάλεζν Πνιηηεία πνπ θξάηεζε 
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επηά ρξφληα. ηα 1807 ηα Δπηάλεζα μαλαπέξαζαλ ζηνπο Γάιινπο απηνθξαηνξηθνχο 

γηα άιια επηά ρξφληα θαη θαηέιεμαλ ζηε ζπλέρεηα ζηνπο Άγγινπο κέρξη ην 1864 – 

ηελ ηειεπηαία θαηνρή πξηλ ηελ έλσζε κε ηελ Διιάδα.  

 

 

Δηθόλα 1 Σν παιαηφ θξνχξην ηεο πφιεο. Spyridon Scarvelli (1868-1942) 

 

Ζ Κέξθπξα, ιφγσ ζέζεο, επλντθνχ θιίκαηνο θαη πινχζηνπ εδάθνπο, θαηνηθήζεθε απφ 

ηνπο πξντζηνξηθνχο ρξφλνπο. Ζ γεσγξαθηθή ζέζε ηνπ λεζηνχ ζην αθξφηαην δπηηθφ 

ζεκείν ηεο Διιάδαο, κηα ζέζε «θιεηδί» ζηελ είζνδν ηεο Αδξηαηηθήο κε ηδηαίηεξε 

ζηξαηεγηθή, λαπηηθή θαη εκπνξηθή ζεκαζία, αιιά θαη ν θπζηθφο ηεο πινχηνο, ηελ 

έθαλαλ απφ λσξίο ζηφρν ησλ επεθηαηηθψλ δηαζέζεσλ ησλ άιισλ ιαψλ.  

Ζ ίδξπζε θαη αλάπηπμε ηεο αξραίαο πξσηεχνπζαο ηεο Υεξζνχπνιεο απφ ηνπο 

Κνξίλζηνπο, ζηε Υεξζφλεζν ηνπ Καλνληνχ ην 734 π.Υ., βεβαηψλεηαη ηφζν απφ ηνλ 

Ξελνθψληα φζν θαη απφ ηηο αλαζθαθέο, θαη απνηειεί ην πξψην εμαθξηβσκέλν 

γεγνλφο ηεο ηζηνξίαο ηεο. Όηαλ νη Βελεηνί θαηέιαβαλ ην λεζί γηα πξψηε θνξά, 

ππήξραλ ήδε δηακνξθσκέλα ηξία είδε νηθηζκψλ: ην Φξνχξην (ην ζεκεξηλφ Παιαηφ 

Φξνχξην) κε ηελ Αθξφπνιε (Cittabella), ην Πξνάζηην (Borgo ή Ξσπφιη) ζηε ζέζε ηεο 

ζεκεξηλήο Παιηάο Πφιεο, θαη νη κηθξνί νηθηζκνί ηεο ππαίζξνπ. Ο νηθηζκφο ηεο 

Αθξφπνιεο δεκηνπξγήζεθε απφ ηνπο Βπδαληηλνχο ζηα κέζα ηνπ 6νπ αηψλα, 

απνηειψληαο ηελ πην νρπξή ζέζε κεηά ηελ θαηαζηξνθή ηεο Υεξζνχπνιεο απφ ηνπο 

Γφηζνπο. Απνηέιεζε ην ζεκαληηθφηεξν δεκηνχξγεκα ηεο επνρήο ησλ Βπδαληηλψλ θαη 
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δηαηεξήζεθε σο δηνηθεηηθφ θαη θνηλσληθφ θέληξνπ ηνπ λεζηνχ έσο ηα πξψηα ρξφληα 

ηεο θαηάθηεζήο ηνπ απφ ηνπο Βελεηνχο.  

 

 

Δηθόλα 2 Οη νηθνδνκέο ηεο πεξηφδνπ ηεο Βελεηνθξαηίαο έρνπλ αθνκνηψζεη ζηηο 

φςεηο ηνπο ζηνηρεία ηεο αλαγέλλεζεο, καληεξηζκνχ θαη κπαξφθ, ειάρηζηα είλαη ην 

γνηζηθά ζηνηρεία πνπ δηαζψζεθαλ.  

 

Οη Βελεηνί αλέπηπμαλ ην Borgo δπλακηθά έμσ απφ ηα ηείρε. Με ηελ πεξηηείρηζε ηνπ 

Borgo ζηα ηέιε ηνπ 16νπ αηψλα, o νηθηζκφο απηφο, αλαγλσξίζηεθε σο ε λέα 

πξσηεχνπζα ηνπ λεζηνχ. Μαδί κε ην πεξηκεηξηθφ δειαδή ηείρνο ηεο πφιεο νη Βελεηνί 

θαηαζθεχαζαλ θαη έλα επηπιένλ ηζρπξφ θξνχξην ζην βφξεην άθξν ηεο, ην νπνίν 

νλνκάζηεθε Νέν Φξνχξην ζε δηάθξηζε κε ην Παιαηφ.  

Απφ φιεο ηηο αιιεπάιιειεο θαη ελαιιαζζφκελεο θπξηαξρίεο, ε Βελεηνθξαηία είλαη 

απηή πνπ άθεζε ζεκαληηθά ζηνηρεία ζηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή δσή, ηηο δνκέο 

ηνπο θξάηνπο θαη ηελ αξρηηεθηνληθή. Ζ πεξίνδνο ηεο Αγγινθξαηίαο επίζεο, απνηειεί 

ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο ηζηνξίαο πνπ άθεζε ην ζηίγκα ηεο ζηελ θνηλσληθή – 

νηθνλνκηθή δσή θαη ηε δνκή ηεο πφιεο ηεο Κέξθπξαο. Ζ πεξίνδνο ηεο αγγιηθήο 

θαηνρήο ζπλδέζεθε κε ηελ θαιή νξγάλσζε ηεο θξαηηθήο κεραλήο, ηελ θαηάξγεζε 

ησλ ηηκαξίσλ θαη ηελ εθηέιεζε πνιιψλ ζεκαληηθψλ έξγσλ ππνδνκήο: δηάλνημε 
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δξφκσλ θαη ηελ θαηαζθεπή πδξαγσγείσλ. Δληζρχζεθε ε δεκφζηα εθπαίδεπζε θαη 

ηδξχζεθε ε Ηφληνο Αθαδεκία (1824) πνπ απνηέιεζε ην θπηψξην ζεκαληηθψλ 

επηζηεκφλσλ ηεο λέαο Διιάδαο θαη έθαλε ηελ Κέξθπξα ζεκαληηθφ πλεπκαηηθφ 

θέληξν. Δπί Αγγινθξαηίαο, ε ειιεληθή γιψζζα έγηλε ε επίζεκε γιψζζα ηνπ Κξάηνπο 

θαη επεηξάπε ε ειεπζεξνηππία.  

Ζ πνιενδνκηθή εμέιημε ηεο πφιεο ηεο Κέξθπξαο είλαη ηζρπξά δεκέλε κε ηα ακπληηθά 

έξγα πνπ θαηαζθεχαζαλ θαηά θαηξνχο νη θπξίαξρνί ηεο. Ζ πφιε ήηαλ ππνρξεσκέλε 

λα αλαπηπρζεί κέζα ζην ρψξν πνπ ηεο θαζφξηζαλ ηα ζρέδηα ησλ ζηξαηησηηθψλ 

κεραληθψλ. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ ην γεγνλφο, φηη ε πην ζεκαληηθή πιαηεία πνπ 

θαζφξηζε ηε θπζηνγλσκία ηεο πφιεο, ε πηαλάδα, αλνίρζεθε γηα ιφγνπο ακπληηθνχο, 

κπξνζηά απφ ην Παιαηφ Φξνχξην. Σν γθξέκηζκα ησλ ηεηρψλ θαη ε δηάλνημε ηεο 

παξαιηαθήο νδνχ πξνο Γαξίηζα, απφ ηνπο Άγγινπο ηνλ 19ν αηψλα, θαζφξηζε ηελ 

εμέιημε θαη αλάπηπμε ηεο ζχγρξνλεο πφιεο.  

 

1.2 Ζ Αξρηηεθηνληθή ηεο Πόιεο ηεο Κέξθπξαο 

1.2.1 Ζ Αζηηθή Δμέιημε ηνπ Ηζηνξηθνύ Κέληξνπ 

Ζ Ηζηνξηθή πφιε εληφο ησλ ηεηρψλ ηνπ 16νπ αη. θηηζκέλε ζην Βνξεηναλαηνιηθφ άθξν 

ηεο ρεξζνλήζνπ, ζην κέζν ηεο αλαηνιηθήο αθηήο ηνπ λεζηνχ κεηαμχ δχν Φξνπξίσλ 

πεξηνξηζκέλε απφ γε θαη ζάιαζζα αλαγθαζκέλε λα αλαπηπρζεί ζε χςνο, απνηειεί 

κέξνο ηεο ζπλνιηθήο εηθφλαο ηεο πφιεο ηνπ 19νπ αηψλα θαη ελ κέξεη ζπκπίπηεη καδί 

ηεο.  

Σν Ηζηνξηθφ Κέληξν πέξα απφ ηηο εμέρνπζεο αξρηηεθηνληθέο κνξθέο ησλ νρπξψζεσλ, 

νξηζκέλσλ θηηξίσλ θαη πνιενδνκηθψλ ιεηηνπξγηθψλ ζηνηρείσλ, παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν 

ελδηαθέξνλ ζαλ εληαίν πνιενδνκηθφ ζχλνιν πνπ δηαηεξεί ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηε 

θπζηνγλσκία ηνπ, θνξηηζκέλε απφ ην πέξαζκα ησλ αηψλσλ. Ζ αζηηθή εμέιημε κε ηηο 

θαηά θαηξνχο επεκβάζεηο θαη ηξνπνπνηήζεηο βάζεη ζπγθεθξηκέλσλ ζρεδηαζκψλ ή φρη, 

δηαθαίλεηαη κε ζρεηηθή επθξίλεηα, ηφζν ζηνλ πνιενδνκηθφ ηζηφ απνηειψληαο κηα 

ζχλζεζε δηαθνξνπνηεκέλσλ πνιενδνκηθψλ ζρεκάησλ, φζν θαη ζην αζηηθφ ηνπίν κε 

ηελ πνηθηιία αξρηηεθηνληθψλ κνξθψλ πνπ ζπγθεληξψλεη.  
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Δηθόλα 3 Ζ αξρηηεθηνληθή ηεο πφιεο αληηπξνζσπεχεη ηελ ειιεληθή ζπκκεηνρή ζην 

θίλεκα ηνπ Μπαξφθ. 

1.2.2 Ζ αζηηθή αξρηηεθηνληθή  

Ζ εθαξκνγή ησλ αξρηηεθηνληθψλ ξπζκψλ ηεο Γχζεο ζηελ Κέξθπξα, θέξεη ηελ 

ζθξαγίδα κηαο δηάζεζεο γηα απινπνίεζε, ηελ αίζζεζε κέηξνπ, ηελ ζθξαγίδα κίαο 

θαηλνκεληθήο αδεμηφηεηαο, πνπ ζηελ νπζία δηαηππψλεη γηα κελ ηελ Γχζε ηελ νκαιή 

κεηάβαζε πξνο ηελ ιατθφηεξε αξρηηεθηνληθή, γηα δε ηελ Διιάδα ην ζθαινπάηη πξνο 

ηελ αξρηηεθηνληθή ηεο δχζεο. 

Ζ αξρηηεθηνληθή ηεο πφιεο ζήκεξα απνηειεί έλα ζπάλην , δείγκα δπηηθφηξνπεο 

αξρηηεθηνληθήο, πνπ ελψ αλαπηχρζεθε ζε ειιεληθφ ρψξν θαη είρε άκεζε εμάξηεζε 

απφ ηα μέλα ζχγρξνλά ηεο πξφηππα, ηαπηφρξνλα αληηπξνζσπεχεη ηελ ειιεληθή 

ζπκκεηνρή ζην θίλεκα ηνπ Μπαξφθ. Παξάιιεια, ε Κέξθπξα φληαο απφ ηνπο ιίγνπο 

ρψξνπο ηνπ ειιεληζκνχ ζηνπο νπνίνπο ν πνιηηηζκφο εμειίρζεθε νκαιά θαη δελ 

δηαθφπεθε βίαηα, απνηειεί κνλαδηθφ δηαηεξεκέλν παξάδεηγκα νκαιήο κεηάβαζεο 

ζηνλ λενθιαζηθηζκφ, πνπ, φπσο θαη ζηελ δχζε, απηφο αθνινχζεζε ζαλ θπζηθή 

ζπλέρεηα ησλ πξνεγνχκελνλ ξπζκψλ, δέλνληαο κε απηνχο κε κνλαδηθή νκνγέλεηα.  
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Δηθόλα 4  Σελ Κεξθπξατθή αξρηηεθηνληθή ραξαθηεξίδνπλ ε αίζζεζε ηνπ κέηξνπ, ε 

πνηθηιία ησλ ζηνηρείσλ, ε απφιπηε ηαχηηζε ηνπ ρψξνπ κε ηηο αλάγθεο πνπ ηνλ 

δηακφξθσζαλ. 

 

Σελ Κεξθπξατθή αζηηθή αξρηηεθηνληθή ραξαθηεξίδνπλ αξκνληθή έληαμε ζην θπζηθφ 

πεξηβάιινλ, ε αίζζεζε ηνπ κέηξνπ, ε πνηθηιία ησλ ζηνηρείσλ, ε απφιπηε ηαχηηζε 

ηνπ ρψξνπ κε ηηο αλάγθεο πνπ ηνλ δηακφξθσζαλ, αλέδεημαλ έλα αξρηηεθηνληθφ 

ζχλνιν ηζνξξνπεκέλν, απιφ θαη πεξηεθηηθφ ρσξίο εθθξαζηηθέο πνιπινγίεο, πνπ 

πξνθαιεί γηα ηελ αλαθάιπςε ηνπ.  

Σν ζχλνιν ησλ θηηξίσλ ηνπ ηζηνξηθνχ θέληξνπ ηεο Κέξθπξαο δελ αλήθεη φπσο είλαη 

θπζηθφ ζηελ ίδηα πεξίνδν. Δθηφο απφ ηα θηίξηα ηεο Βελεηνθξαηίαο ππάξρεη έλαο 

αξηζκφο θηηξίσλ πνπ ρηίζηεθε ζην κηθξφ δηάζηεκα 1797-1814 (επί Γάιισλ θαη 

Δπηαλήζνπ Πνιηηείαο), πνιιά θηίξηα ηεο πεξηφδνπ ηεο Αγγιηθήο Πξνζηαζίαο θαη 

νξηζκέλα θηίξηα ησλ πξψησλ δεθαεηηψλ κεηά ηελ Έλσζε κε ηελ Διιάδα (1864) θαη 

ηεο πεξηφδνπ πεξί ην 1900.  

Απφ κνξθνινγηθή άπνςε θαη ιφγσ ηνλ εθάζηνηε ηζηνξηθψλ ζπλζεθψλ, πνπ 

δηακνξθψλνπλ ηελ επηθξάηεζε ησλ αξρηηεθηνληθψλ ξπζκψλ: 
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 Οη νηθνδνκέο ηεο πεξηφδνπ ηεο Βελεηνθξαηίαο έρνπλ αθνκνηψζεη ζηηο φςεηο ηνπο 

ζηνηρεία ηεο αλαγέλλεζεο, καληεξηζκνχ θαη κπαξφθ, ειάρηζηα είλαη ην γνηζηθά 

ζηνηρεία πνπ δηαζψζεθαλ.  

Σν κφλν γλσζηφ παξάδεηγκα ηεο νηθνδνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηεο ελδηάκεζεο 

πεξηφδνπ κεηαμχ Βελεηνθξαηίαο θαη Αγγινθξαηίαο (ε νκνηφκνξθε ζχλζεζε ησλ 

θηηξίσλ ηεο πηαλάδαο), έρεη ζηνηρεία καληεξηζηηθά, ελψ Σα θηίξηα πνπ 

θαηαζθεπάζηεθαλ ζηελ πεξίνδν ηεο Αγγινθξαηίαο επεξεάδνληαη απφ ηνλ 

λενθιαζηθηζκφ ζηελ πην πξψηκε έθθξαζή ηνπ (θιαζηθίδνπζα δηάζεζε, κε 

ιεπηνκέξεηεο αλαγελλεζηαθέο - παιιαδηαληζκνχ).  

Σέινο, ιίγεο λεψηεξεο θαηαζθεπέο αθνινπζνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

εθιεθηηθηζκνχ θαη αξγφηεξα ηνπ Art Nouveau ή έρνπλ ζηνηρεία ηνπ φςηκνπ 

αζελατθνχ αζηηθνχ θιαζηθηζκνχ.  

 

1.3 Καηνηθίεο  

Οη θαηνηθίεο ηεο πφιεο ζχκθσλα κε ηελ αληίζηνηρε θνηλσληθή νξγάλσζε 

δηαθξίλνληαλ ζε αξρνληηθά, κεγαιναζηηθέο θαη κηθξναζηηθέο - ιατθέο. Σν αζηηθφ 

πνιπψξνθν ζπίηη, είλαη νπσζδήπνηε ν θπξίαξρνο θαη ν πην ελδηαθέξσλ 

αξρηηεθηνληθφο ηχπνο πνπ ζπλαληηέηαη ζηελ Κέξθπξα. Ζ ζηελφηεηα ηνπ ρψξνπ θαη ε 

κεγάιε ππθλφηεηα ηνπ πιεζπζκνχ νδήγεζαλ αλαγθαζηηθά ζηνλ ζεζκφ ηεο 

νξηδφληηαο ηδηνθηεζίαο, πνιχ πξηλ λα ζεζπηζηεί απφ ηε ζχγρξνλε πνιενδνκία.  

 

1.3.1 Βελεηνθξαηία  

Σα θεξθπξατθά αζηηθά ζπίηηα ηεο βελεηνθξαηίαο ήηαλ είηε πνιπψξνθα ζε ηχπν 

πνιπθαηνηθίαο κε 3-4 νξφθνπο, δείγκα ηεο πξνζαξκνγήο ζηελ ζηελφηεηα ηνπ ρψξνπ, 

είηε ζπαληφηεξα κνλνθαηνηθίεο κε έλα ή πεξηζζφηεξνπο νξφθνπο, ελψ ηα αξρνληηθά 

ήηαλ ζπλήζσο δηψξνθα.  

Σα θηίξηα πιαηπκέησπα ή ζηελνκέησπα, ζρεκάηηδαλ ζπλερή κέησπα ζηνπο δξφκνπο, 

κε ειάρηζηεο εμαηξέζεηο απιψλ ή θήπσλ. Υηίζηεθαλ ζε νηθφπεδα κε κηθξφ γεληθά 

εκβαδφλ θαη κε θάιπςε ζρεδφλ 100% (ζε κε δηακπεξή νηθφπεδα νη πίζσ ρψξνη 

αεξίδνληαη απφ ηηο γλσζηέο �θαληδέιιεο�). Ο κέζνο φξνο εκβαδνχ, κεηά θαη ηελ 



26 

 

θαηαζθεπή ησλ πνιχ κεγαιχηεξσλ θηηξίσλ ηεο αγγινθξαηίαο, ήηαλ ζχκθσλα κε 

απνγξαθή ηνπ 1940, 84 κ2 κε ειάρηζην εκβαδφλ 30 κ2.  

Αλ θαη ζα ππήξρε κεγάινο αξηζκφο αξρνληηθψλ ζηελ πφιε (ζην Libro d� oro ήηαλ 

γξακκέλεο 112 νηθνγέλεηεο επγελψλ) ειάρηζηα αλαγλσξίδνληαη ζήκεξα θαη 

εκθαλίδνπλ ραξαθηεξηζηηθά κηαο επίζεκεο θαηαζθεπήο. Γχν απφ ηα ζσδφκελα 

αξρνληηθά - Ρίθθη θαη Γηαιιηλά - (17νπ αηψλα) έρνπλ θαηά κήθνο ηεο φςεο πξνζηψν 

αλαγελλεζηαθνχ ραξαθηήξα πνπ δηακνξθψλεη εμψζηε ζηνλ φξνθν. Οη φςεηο ησλ 

θεξθπξατθψλ θαηνηθηψλ ηεο πεξηφδνπ, αθνινπζνχλ γεληθφηεξα ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο αλαγέλλεζεο, ηνπ καληεξηζκνχ θαη ηνπ κπαξφθ, εθθξαζκέλα φκσο κε ζρεηηθή 

ιηηφηεηα θαη ελίνηε κε ιατθφ πλεχκα, ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη θαη κε ηε δηαθνξά 

θιίκαθαο σο πξνο ηα δπηηθά παξαδείγκαηα. Αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία ηεο 

θαηαζθεπήο ππάξρεη κεγαιχηεξε ή κηθξφηεξε ρξήζε κνξθνινγηθψλ ζηνηρείσλ θαη 

ελδηαθέξνλ γηα ζπλζεηηθή νξγάλσζε. Σα πξφηππά ηνπο σο πξνο ηηο κνξθνινγηθέο 

ιεπηνκέξεηεο κπνξεί θαλείο λα ηα εληνπίζεη ζε έλα βαζκφ ζηα έξγα ηεο επίζεκεο 

αξρηηεθηνληθήο ηεο πφιεο ή ηνπ Παιηνχ Φξνπξίνπ Γηαπηζηψλεηαη επίζεο κηα 

αιιειεπίδξαζε κεηαμχ αζηηθήο θαη εθθιεζηαζηηθήο αξρηηεθηνληθήο ζηα επί κέξνπο 

ζηνηρεία.  

Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο εμσηεξηθήο 

δηακφξθσζεο ησλ ζσδφκελσλ θηηξίσλ (ηα 

νπνία θαηά ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ έρνπλ 

πξνζζήθεο ηεο αγγινθξαηίαο ή θαη 

κεηαγελέζηεξεο ), είλαη ε επίπεδε σο επί 

ην πιείζηνλ επηθάλεηα , ε ππεξνρή ζπρλά 

ηνπ πιήξνπο ζην θελφ ή θαη ε ηζνδπλακία 

ηνπο, ν ηνληζκφο ηεο νξηδνληηφηεηαο ( κε 

ζεηξέο παξαζχξσλ, δψλεο , γείζα θ.ι.π) 

θαη ε κνξθνιφγεζε πάλσ ζε έλα 

ζπκκεηξηθφ ζχζηεκα αμφλσλ, πνπ δελ 

ηεξείηαη φκσο απαξαίηεηα ζηα ιατθφηεξα 

έξγα.  

Δηθόλα 5  Σα ρξψκαηα ησλ φςεσλ, ην θφθθηλν ή ε ψρξα ζηηο επηρξηζκέλεο 

επηθάλεηεο, ην εκίιεπθν ή ππνθίηξηλν ζηα ιαμεπηά κέιε, θαη ην πξάζηλν ζηα 

εμψθπιια, είλαη αληίζηνηρα κε απηά ηεο Βελεηίαο.  
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Μεγαιχηεξε ζεκαζία δίλεηαη ζηελ αξρηηεθηνληθή δηακφξθσζε ηνπ ηζνγείνπ, φπνπ 

θαη ην ζχξσκα εηζφδνπ , ε ζηνά θ.ι.π., πνπ μερσξίδνπλ νπηηθά κε ηελ ηδηαίηεξε 

ξπζκνινγηθή παξάζεζε ησλ αλνηγκάησλ, θάηη πνπ δηθαηνινγείηαη θαη απφ ην φηη ην 

κηθξφ πιάηνο ησλ δξνκέσλ δελ επηηξέπεη ηελ άκεζε ζεψξεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ 

πνιπψξνθσλ νηθνδνκψλ.  

Απφ ηα πην ελδηαθέξνληα ζηνηρεία νξγάλσζεο ησλ φςεσλ είλαη νη - αλαγελλεζηαθνχ 

ραξαθηήξα - ζηνέο κε ηηο ηνμνζηνηρίεο, πνπ ζπλαληψληαη κεκνλσκέλεο ή ζπλερείο, 

ζηνπο εκπνξηθνχο θπξίσο δξφκνπο, ηα πνξηφληα (θχξηεο ζχξεο εηζφδνπ) κε ηα 

ιαμεπηά πιαίζηα θαη ηελ κπαξφθ ελίνηε επίζηεςε, ηα παξάζπξα, πνπ κπνξεί λα 

πεξηβάιινληαη κε πιαίζηα κε θπκάηηα, θαη ηα θνξληδψκαηα. Σελ επίπεδε επηθάλεηα 

ηεο φςεο πνηθίιινπλ επίζεο, δίλνληάο ηεο πιαζηηθφηεηα, ηα πξνζηψα πνπ 

πξνβάιινπλ δεκηνπξγψληαο αλνηρηή βεξάληα ζηνλ φξνθν, νη πέηξηλνη εμψζηεο θαη 

ηα εμσηεξηθά ιίζηλα θιηκαθνζηάζηα κέρξη ηνλ πξψην φξνθν, φπνπ δηακνξθψλεηαη 

ζηεγαζκέλν πιαηχζθαιν - εμψζηεο (�κπφηδνο� κε μερπηή).  

Σέινο, αμηφινγα κνξθνινγηθά ζηνηρεία απνηεινχλ ηα θνπξνχζηα, νη γσλίεο, φηαλ 

δηακνξθψλνληαη απφ ιαμεπηή ηνηρνπνηία, νη πξνεμέρνπζεο θακηλάδεο ησλ 

καγεηξείσλ κε ηελ απφιπμή ηνπο ζηε ζηέγε, ηα νηθφζεκα θ.ι.π.  

ηα ηζφγεηα ησλ ζπηηηψλ ππάξρνπλ ζπρλά θαηαζηήκαηα ή απνζήθεο, ελψ ε θπξίσο 

θαηνηθία βξίζθεηαη ζηνπο νξφθνπο. Σα πεξηζζφηεξα ζπίηηα έρνπλ ζνθίηα πνπ 

θαηαιακβάλεη ζπλήζσο κεγάιν κέξνο ηεο ζηέγεο θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζαλ 

θαηνηθήζηκνο ρψξνο.  

Σν θιηκαθνζηάζην πνπ γεληθά βξίζθεηαη ζην εζσηεξηθφ ησλ θηηξίσλ κπνξεί λα είλαη 

πεξίπνπ αμνληθά ηνπνζεηεκέλν θαη λα πεξηβάιιεηαη απφ ηνπο ρψξνπο ή λα βξίζθεηαη 

θαηά κήθνο κηαο πιάγηαο πιεπξάο. Λίγα παξαδείγκαηα έρνπλ εμσηεξηθφ ιίζηλν 

θιηκαθνζηάζην κέρξη ηνλ πξψην φξνθν θαη αθνξνχλ νπσζδήπνηε κνλνθαηνηθίεο. Ζ 

επηθνηλσλία ησλ δσκαηίσλ ζηνπο ρψξνπο δηακνλήο γίλεηαη ρσξίο ηελ παξεκβνιή 

δηαδξφκσλ κέζσ ελφο θεληξηθνχ ρψξνπ πνπ θαηαιήγεη ζε θιηκαθνζηάζην.  

Δθηφο απφ ηα καγεηξεία, πνπ ζπλήζσο βξίζθνληαη ζηελ γσλία ελφο δσκαηίνπ θαη 

ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ ρηηζηή εζηία θαη ηελ θαπλνδφρν (πνπ πξνεμείρε εμσηεξηθά 

ζηηο φςεηο), ηδηαίηεξα απνρσξεηήξηα δελ είραλ πξνβιεθζεί θαη κηα ηξχπα πιάη ζηνλ 

λεξνρχηε πνπ θαηέιεγε ζην απνρεηεπηηθφ δίθηπν εμππεξεηνχζε ηνλ ζθνπφ απηφ.  
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1.3.2 Αγγινθξαηία  

Σν αζηηθφ ηνπίν ηεο Κέξθπξαο επεξεάζηεθε ζε ζεκαληηθφ βαζκφ απφ ηελ 

νηθνδνκηθή έμαξζε ηεο αγγινθξαηίαο. ηνλ ηνκέα ηεο θαηνηθίαο (εθηφο απφ ηηο 

πξνζζήθεο ζηα παιαηφηεξα θηήξηα) πιήζνο λέσλ κεγαιναζηηθψλ (κέγαξα), 

κηθξναζηηθψλ θαη ιατθψλ θαηαζθεπψλ, ζα δηακνξθψζεη ζε απηά ηα 50 ρξφληα κηα 

λέα εηθφλα ηεο πφιεο. Οη ηππηθέο αζηηθέο θαηνηθίεο αλήθνπλ θαη πάιη ζηνλ ηχπν ηεο 

πνιπθαηνηθίαο, αιιά είλαη σο επί ην πιείζηνλ κεγαιχηεξνπ χςνπο απφ ηεο 

βελεηνθξαηίαο, (θζάλνληαο θαη ηνπο 6 νξφθνπο), ελψ ππάξρνπλ θαη πνιπψξνθα 

κέγαξα - κνλνθαηνηθίεο κε 3-5 νξφθνπο θαη επίζεο κνλψξνθα θαη δηψξνθα θηίξηα 

απιήο κνξθήο.  

Απφ ηππνινγηθή άπνςε ηελ επνρή απηή αξρίδεη λα ππάξρεη εμέιημε ζηελ 

δηακφξθσζε ησλ θαηφςεσλ κε ραξαθηεξηζηηθφ φηη ηφηε εκθαλίδεηαη γηα πξψηε θνξά 

ην απνρσξεηήξην ζαλ ηδηαίηεξνο ρψξνο. ε πνιιά ζπίηηα δηαηεξήζεθε ην ζχζηεκα 

ελφο αλεμάξηεηνπ θαηαθφξπθνπ αγσγνχ πιάη ζε απηφλ ηνπ λεξνρχηε.  

Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ λέσλ θαηνηθηψλ είλαη ρηηζκέλν ζηε ζέζε 

πξνυπάξρνληνο θηίζκαηνο. Γηαπηζηψλεηαη ζπρλά αχμεζε ηνπ εκβαδνχ ζε ζρέζε κε 

ηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν, πνπ δεκηνπξγείηαη θπξίσο κε έλσζε δχν ή πεξηζζνηέξσλ 

νηθνπέδσλ ή ζπάληα κε θαηάιεςε ππάξρνπζαο απιήο.  

Οη πιαηπκέησπεο δηαηάμεηο θαη κάιηζηα ζε κεγάιν αξηζκφ αλνηγκάησλ (ππάξρνπλ 

παξαδείγκαηα κε 11 αλνίγκαηα ζηε ζεηξά), είλαη πνιχ πεξηζζφηεξεο απφ ηεο 

βελεηνθξαηίαο. Μηθξφ πνζνζηφ ησλ λέσλ θηηξίσλ έρεη θηηζηεί ζε ρψξν πνπ δελ 

ππήξρε πξνεγνπκέλσο νηθνδνκή.  

Γηαπηζηψλεηαη επίζεο κηα πξνζπάζεηα επηβνιήο νκνηφκνξθσλ δηαηάμεσλ, θπξίσο 

ζηηο βαζηθέο αξηεξίεο ηεο πφιεο. Έηζη ζηελ πεξίπησζε ηνπ κεηψπνπ ηεο νδνχ Ν. 

Θενηφθε, απέλαληη απφ ηνλ Αγ. Φξαγθίζθν, αθνινπζήζεθε ππνρξεσηηθά 

νκνηφκνξθν ζρέδην, ηφζν σο πξνο ηα γεληθά ζηνηρεία φζν θαη σο πξνο ηηο 

ιεπηνκέξεηεο ησλ πεζζψλ ησλ ζηνψλ, πνπ είρε εθπνλήζεη θαη� εληνιήλ ηεο 

Γεξνπζίαο ν πνιηηηθφο κεραληθφο ηνπ δεκνζίνπ. Αθφκε ζηα θηίξηα ηεο πεξηφδνπ πνπ 

βξίζθνληαη ζηελ αξρή ηεο νδνχ Δπγ. Βνπιγάξενο, ππάξρεη ζπζρεηηζκφο, σο πξνο ηα 

χςε ησλ νξφθσλ , ηελ δηάξζξσζε ησλ ηζνγείσλ ηνπο κε ζρεδφλ νκνηφκνξθεο 

ηνμνζηνηρίεο θ.ι.π. Δλφηεηα ζχλζεζεο παξνπζίαδαλ ηέινο θαη ηα θηίξηα πνπ 

ρηίζηεθαλ ζηνλ πξνκαρψλα Αγ, Αζαλαζίνπ, κεηά ηηο πξψηεο θαηεδαθίζεηο ησλ 

εμσηεξηθψλ νρπξσκάησλ απφ ηνπο ʼ γγινπο, πνπ απνηέιεζαλ βαζηθά θαη ηελ πξψηε 
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επέθηαζε ηεο πφιεο ζηνλ 19ν αηψλα θαη ηα νπνία θαηαζηξάθεθαλ ζηνλ Β� 

Παγθφζκην πφιεκν.  

Μνξθνινγηθά νη φςεηο ησλ θαηνηθηψλ ηεο πεξηφδνπ αθνινπζνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ θιαζηθηζκνχ, κε ιηηφηεηα φκσο θαη ρσξίο έκθαζε ζηε ρξήζε δηαθφζκνπ θαη κε 

ζηνηρεία θπξίσο λεναλαγελλεζηαθά (ηφμα θ.ι.π.). Ο θιαζηθηζκφο ηεο Κέξθπξαο, πνπ 

απνηειεί θαη ηελ πην πξψηκε έθθξαζε ηνπ ζηπι ζηνλ ειιεληθφ ρψξν (ρσξίο λα 

επηβιεζεί εθ ησλ έμσ ψζηε λα απνηειέζεη κηα ηνκή ζηηο πξνυπάξρνπζεο 

παξαδνζηαθέο κνξθέο, φπσο ζπλέβε ζηελ Αζήλα ή θαη αιινχ, αιιά αληίζεηα ήιζε 

σο επφκελν ), πεγάδεη θπξίσο απφ ηνλ Αγγιηθφ παιαδηαληζκφ, αιιά θαη ηνλ Ηηαιηθφ 

θιαζηθηζκφ, θαη ελαξκνλίδεηαη έηζη θαιχηεξα κε ην πξνυπάξρνλ δνκεκέλν 

πεξηβάιινλ. 

Έιιελεο θαη μέλνη αξρηηέθηνλεο, είλαη νη θνξείο απηήο ηεο ηζηνξηθήο κνξθνινγίαο, 

πνπ αθινπζνχλ βέβαηα θαη ηα επίζεκα θηίξηα αιιά θαη νη θαηνηθίεο ηεο αζηηθήο 

θνηλσλίαο ζε κηθξφηεξε ή κεγαιχηεξε έθηαζε (θαη κε ηελ αληίζηνηρε πξνζαξκνγή 

ζηηο νηθνλνκηθέο δπλαηφηεηεο θαη αλάγθεο), δηακνξθψλνληαο κηα αξρηηεθηνληθή 

εληαίνπ χθνπο θαη κε ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε απφ ηα άιια ειιεληθά θέληξα, πνπ 

παίξλνπλ ηελ θαηεχζπλζή ηνπο απφ ηελ Αζήλα.  

Σα ζπγγξάκκαηα ησλ ζεσξεηηθψλ ηεο αλαγέλλεζεο θαη ηδίσο ηνπ Παιιάληην, αιιά 

θαη νη ζρεηηθέο εθδφζεηο ηνπ 19νπ αηψλα ήηαλ νη βαζηθέο πεγέο άληιεζεο 

κνξθνινγηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηνπο αξρηηέθηνλεο πνπ δξνχζαλ ζηελ πφιε. Δπίζεο 

ζεκαληηθά θηίξηα ηεο πεξηφδνπ , θαηά πξψην ιφγν ην παιάηη ησλ Αξκνζηψλ, 

ππήξμαλ πξφηππν γηα ηα επί κέξνπο ζηνηρεία ησλ θαηνηθηψλ ηεο αζηηθήο ηάμεο 

(παξάζπξα, ζπξψκαηα , πιαίζηα θαη επηζηέςεηο, κπαινχζηξα, θηγθιηδψκαηα 

εμσζηψλ θαη θιηκαθνζηαζίσλ, δσγξαθηθφο δηάθνζκνο ζηηο νξνθέο θ.ι.π.).  

Όπσο θαη ζηα θηίξηα ηεο Βελεηνθξαηίαο , αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία ηεο 

θαηαζθεπήο, ππάξρεη αληίζηνηρν ελδηαθέξνλ γηα ηελ εμσηεξηθή νξγάλσζε, κε 

κεγαιχηεξν ή κηθξφηεξν πινχην κνξθνινγηθψλ ιεπηνκεξεηψλ θαη κε πνιπηειή ή θαη 

κε πιηθά. Γεληθά πάλησο ε ρξήζε ξπζκψλ ζηελ νξγάλσζε ησλ φςεσλ ησλ 

θαηνηθηψλ είλαη δηαθξηηηθή ή ειάρηζηε (εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε ηνπ κεγάινπ 

Καπνδίζηξηα, φπνπ είλαη έληνλε ε επηξξνή ηνπ Παιιαδηαληζκνχ), ελψ είλαη βαζηθή 

γηα ηελ νξγάλσζε ησλ ζπλζέζεσλ ησλ επηζήκσλ θηηξίσλ (παιάηη Αξκνζηψλ, Ηνληθή 

Σξάπεδα θ.ι.π.) Σα ξπζκνινγηθά ζηνηρεία (ζρεδφλ πάληα ηνζθαληθά ζηηο θαηνηθίεο) 
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ρξεζηκνπνηνχληαη βαζηθά ζε παξαζηάδεο, πέζζνπο, γείζα (ζε ζπξψκαηα, γσλίεο, 

επηζηέςεηο, ηνμνζηνηρίεο θ.ι.π).  

Οη φςεηο είλαη ζρεδφλ επίπεδεο, φπσο θαη επί βελεηνθξαηίαο (δηακνξθσκέλεο θαη 

ηψξα ζε ζρέζε κε ηε ζπλερή δηάηαμε ησλ θηηξίσλ ζηνπο δξφκνπο ηεο πφιεο) θαη κε 

ηάζε πξνο ηελ νξηδφληηα δηάξζξσζε. Δπηδηψθεηαη ε ζπκκεηξηθή νξγάλσζε θαη ε 

εχξπζκε θαλνληθφηεηα, ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηνο ν ηνληζκφο ηνπ θεληξηθνχ 

άμνλα. ηηο πιαηπκέησπεο δηαηάμεηο εηδηθά, ελίνηε εθαξκφδεηαη ε ηξηκεξήο 

δηάξζξσζε κε κηθξή πξνεμνρή, κε λαη νξηαθή πιαζηηθή απφδνζε, γηα νπηηθή 

ππνγξάκκηζε ηνπ θεληξηθνχ ηκήκαηνο. Δκθαλίδεηαη γεληθά ηζνθαηαλνκή ησλ 

αμφλσλ θαη φρη νκαδνπνίεζε ησλ αλνηγκάησλ. Βαζηθφ ξφιν ζηε κνξθνινγηθή 

έθθξαζε παίδεη νπσζδήπνηε ν κεγάινο αξηζκφο νξφθσλ , νδεγψληαο ζε ιχζεηο 

ξπζκηθέο θαη θαζ� χςνο επαλάιεςεο. Ζ νξγάλσζε βαζίδεηαη ζπρλά ζηα νςηκφκεηξα 

παξαδείγκαηα θαη ζηε ρξήζε ησλ εμσζηψλ ζε δηάθνξεο δηαηάμεηο.  

Ζ ηάζε γηα ηελ νξηδφληηα δηάξζξσζε ( ηππηθή ηφζν ηνπ πξψηκνπ θιαζηθηζκνχ φζν 

θαη ηεο αλαγέλλεζεο), εθθξάδεηαη κε ηηο ξπζκηθέο ζεηξέο ησλ παξαζχξσλ, ηηο ζηνέο 

θαη ηηο ηνμνζηνηρίεο, θαη κε ηηο νξηδφληηεο δψλεο κεηαμχ ησλ νξφθσλ, ζπλήζσο θάησ 

απφ ηηο πνδηέο ησλ παξαζχξσλ θαη ζπάληα ζηελ ζηάζκε ηνπ παηψκαηνο. ε ζρεηηθά 

φςηκεο θαηαζθεπέο νη νξηδφληηεο δψλεο - πνπ αξρηθά απνηεινχζαλ θχξην ζηνηρείν 

δηάξζξσζεο ησλ φςεσλ ησλ απιψλ θπξίσο θαηνηθηψλ - θαηαξγνχληαη ζε κεγάιν 

πνζνζηφ, γεγνλφο πνπ ζπλδέεηαη θαη κε ηε κεγάιε πιένλ ρξήζε ηνπ εμψζηε. 

Παξακέλνπλ φκσο ζρεδφλ πάληα ζαλ ζηνηρείν δηαρσξηζκνχ ηνπ ηζνγείνπ απφ ηνπο 

ινηπνχο νξφθνπο, κε ηε κνξθή κηαο θπκαηηνθφξνπ δψλεο, πνπ ζπλήζσο βξίζθεηαη 

ζην χςνο ηνπ γείζνπ ηνπ ζπξψκαηνο ηεο θπξίαο εηζφδνπ. ε άιια παξαδείγκαηα ην 

γείζν ζπλδπάδεηαη θαη κηα ηαηλία πνπ πεξλάεη απφ ηηο πνδηέο ησλ παξαζχξσλ ηνπ 

πξψηνπ νξφθνπ, νχησο ψζηε λα εκθαλίδεηαη εληνλφηεξνο ν δηαρσξηζκφο ηνπ 

ηζνγείνπ απφ ην ππφινηπν θηίξην κε ηε δεκηνπξγία κηαο πην θαξδηάο δψλεο. Ζ 

δηαρσξηζηηθή απηή δψλε κπνξεί λα δηαζπάηαη κε κπαινχζηξα ηνπνζεηεκέλα 

αθξηβψο θάησ απφ ηα παξάζπξα , ελ είδεη ζηεζαίνπ.  

πλήζσο δελ εκθαλίδεηαη δηαίξεζε ηνπ θηηξίνπ ζε βάζε θνξκφ θαη ζηέςε (πιελ ηνπ 

αξρνληηθνχ Καπνδίζηξηα). Δλ είδεη βάζεο (θαηαζθεπή απφ ιαμεπηή ηνηρνπνηία) 

πάλησο δηαξζξψλνληαη ηα ηζφγεηα νξηζκέλσλ θηηξίσλ. Ζ ρξήζε ηνπ ηφμνπ έρεη 

επξχηαηε εθαξκνγή ζηα ηζφγεηα ησλ θηηξίσλ, ζε ζπξψκαηα, παξάζπξα ή ζηηο ζεηξέο 

ησλ ηνμσηψλ αλνηγκάησλ θπξίσο ησλ θαηαζηεκάησλ ζηνπο εκπνξηθνχο δξφκνπο.  
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1.4 Οη εθθιεζίεο - ηα θακπαλαξηά 

Λίγεο είλαη νη εθθιεζίεο πνπ ζψδνληαη ζην ρψξν ηεο πφιεο αιιά θαη ζε φιν ην λεζί 

απφ ηελ παιαηνρξηζηηαληθή θαη κεζνβπδαληηλή επνρή.  

Ζ απνθνπή απφ ηε Βπδαληηλή παξάδνζε απφ ηνλ 13ν αηψλα, ηα 100 ρξφληα ηεο 

Αλδεγαπηθήο θαηάθηεζεο θαη ζηε ζπλέρεηα ε επαθή κε ηε Βελεηία γηα ηέζζεξηο 

αηψλεο, έδσζαλ ην ξφιν ηνπ πξσηαγσληζηή ζηελ εθθιεζηαζηηθή αξρηηεθηνληθή ηνπ 

λεζηνχ ζηηο μέλεο επηδξάζεηο.  

Με έρνληαο παξά ειάρηζηα παξαδείγκαηα απφ ηε Βπδαληηλή πεξίνδν, νη Κεξθπξαίνη 

έρηηζαλ ηηο εθθιεζίεο ηνπο ζχκθσλα κε ηα θαιιηηερληθά ξεχκαηα ηεο Γχζεο, ρσξίο 

φκσο απηφ λα επεξεάζεη ηελ νξζφδνμε πίζηε ηνπο, πνπ αληίζεηα ήηαλ αλεπηπγκέλε ζ 

κεγάιν βαζκφ. Έηζη ν ηχπνο πνπ επηθξάηεζε ζηελ θεξθπξατθή (αιιά θαη γεληθφηεξα 

ηελ επηαλεζηαθή λανδνκία), ήηαλ ηειηθά ηεο κνλφθιηηεο μπιφζηεγεο θαη ζπάληα ηεο 

ηξίθιηηεο βαζηιηθήο. Ζ πηνζέηεζε ησλ ηππνινγηθψλ, κνξθνινγηθψλ θαη 

δηαθνζκεηηθψλ ζηνηρείσλ απφ ηελ ηηαιηθή ηέρλε ηεο πεξηφδνπ, δειαδή ηελ ηέρλε ηεο 

Αλαγέλεζεο θαη ηνπ Μπαξφθ θαη ε ρξήζε κφλν ζε κηθξφ βαζκφ κνξθψλ ηεο 

βπδαληηλήο παξάδνζεο ήηαλ θπζηθφ επαθφινπζν ησλ ηζηνξηθψλ ζπγθπξηψλ.  

 

 

Δηθόλα 6 Οη εθθιεζίεο ζπλνδεχνληαη απφ ςειά θσδσλνζηάζηα ππξγνεηδή ή κνξθήο 

δηάηξεηνπ ηνηρψκαηνο κε ειηθσηά πηεξχγηα.  
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Ο κεγάινο αξηζκφο (55) ησλ εθθιεζηψλ πνπ ππήξραλ ζηελ Παιηά Πφιε (ζήκεξα 

ζψδνληαη 36), δείρλεη ηελ πξνζήισζε ησλ Κεξθπξαίσλ ζηηο παξαδφζεηο θαη ηε 

ζηελή ηνπο ζρέζε κε ηελ πίζηε.  

Οη εθθιεζίεο ήηαλ ζε κεγάιν βαζκφ ηδηφθηεηεο ή άλεθαλ ζε αδειθφηεηα 

νηθνγελεηψλ ή ζπληερληψλ, ελψ ιίγεο άλεθαλ ζην δεκφζην. Ζ Βελεηηθή δηνίθεζε 

παξαρσξνχζε ηηο ηειεπηαίεο κε ηα δηθαηψκαηα εθκεηάιιεπζεο ησλ εηζνδεκάησλ 

ηνπο ζε ηδηψηεο, πνπ αληίζηνηρα είραλ νξηζκέλεο νηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο πξνο 

απηήλ. Οη ηδησηηθέο ρηίδνληαλ ελίνηε απφ εχπνξνπο Κεξθπξαίνπο, πνπ ηηο πξνίθηδαλ 

κε ηελ πεξηνπζία ηνπο, ελψ νη ζπλαδειθηθέο ζπληεξνχληαλ απφ ηνπο αδειθνχο, πνπ 

ζάβνληαλ εθεί.  

Μνξθνινγηθά, ζηα κλεκεία ηεο πφιεο πνπ ρηίζηεθαλ απφ ηνλ 13ν κέρξη ηνλ 15ν 

αηψλα (πνπ δελ ζψδνληαη ή θαη δελ αλαγλσξίδνληαη νη αξρηθέο θάζεηο ηνπο πηα) ζα 

επηθξαηνχζαλ ηα γνηζηθά ζηνηρεία. Όζα ρηίζηεθαλ θαηά ηνλ 16ν θαη 17ν αηψλα (θαη 

πνπ δηαηεξνχληαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ζήκεξα), αθνινπζνχλ ηα αλαγελλεζηαθά θαη 

καληεξηζηηθά θπξίσο πξφηππα. ηα κλεκεία απηά ν ηχπνο ηεο κνλφθιηηεο βαζηιηθήο 

εκθαλίδεηαη αξθεηέο θνξέο κε ηελ ηδηνηππία ελφο πεξηκεηξηθνχ δηαδξφκνπ ζε ζρήκα 

Π (εμσλάξζεθα). Οη θεξθπξατθνί λανί ζπλδπάδνληαη επίζεο πάληνηε κε ηελ θαηνηθία 

ηνπ ηεξέα, πνπ κπνξεί λα είλαη ελσκέλε κε ηνλ θχξην φγθν ηνπο ή λα είλαη 

αλεμάξηεην κνλψξνθν ή δηψξνθν πξφζθηηζκα. Δθηφο απφ ηηο κνλφθιηηεο βαζηιηθέο 

ζπάληα ζπλαληάο νξηζκέλεο ηξίθιηηεο βαζηιηθέο.  

Οη εθθιεζίεο δηαθέξνπλ ζεκαληηθά απφ άπνςε κεγέζνπο θαη δηαθνζκεηηθνχ 

πινχηνπ απφ ηα δπηηθά παξαδείγκαηα. Γεληθά νη φςεηο ηνπο είλαη ιηηέο. Ζ αλάδεημή 

ηνπο αθφκε θαη ζηα πην ζπνπδαία έξγα βαζίδεηαη θπξίσο ζηα ιίζηλα πιαίζηα ησλ 

αλνηγκάησλ ηνπο. ηηο πεξηπηψζεηο κλεκείσλ κε πεξηκεηξηθφ δηάδξνκν, ν θπξίσο 

λαφο πςψλεηαη απφ απηφλ θαη νη καθξέο πιεπξέο ηνπ θσηίδνληαη, ζηα παιηφηεξα 

παξαδείγκαηα, απφ δχν κεγάινπο εκηθπθιηθνχο θεγγίηεο, ραξαθηεξηζηηθφ ζηνηρείν 

ηεο βελεηηθήο λανδνκίαο. Απφ ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ θαζηεξψλνληαη ηα πςίθνξκα 

παξάζπξα ζηηο πιάγηεο φςεηο. Ο γπλαηθσλίηεο θσηίδεηαη ζπλήζσο απφ δχν ηνμσηά 

παξάζπξα, ηνπνζεηεκέλα ζηε ζηελή πιεπξά, ελψ ςειφηεξα έλαο θπθιηθφο θεγγίηεο 

(ζηνηρείν θαζαξά δπηηθφ) εληζρχεη ην θσηηζκφ ηνπ ή εμππεξεηεί ηνλ αεξηζκφ ηεο 

ζηέγεο αιιά παξάιιεια ηνλίδεη ηνλ άμνλα ηεο φςεο.  

Οη εθθιεζίεο ζπλνδεχνληαη απφ ςειά θσδσλνζηάζηα ππξγνεηδή ή κνξθήο 

δηάηξεηνπ ηνηρψκαηνο κε ειηθσηά πηεξχγηα.  
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Σνλ 18ν αηψλα δελ θηίδνληαη πνιιά λέα κλεκεία, αιιά ππάξρεη ζεκαληηθφο αξηζκφο 

κεηαζθεπψλ (επέθηαζε, αχμεζε χςνπο, εμσηεξηθή αλακφξθσζε) ησλ παιαηνηέξσλ. 

Ο ηχπνο πνπ επηθξαηεί είλαη θαη πάιη ηεο κνλφθιηηεο μπιφζηεγεο βαζηιηθήο θαη 

ζπάληα ηεο ηξίθιηηεο. ηα λέα κλεκεία φζν θαη ζηα αλακνξθσκέλα, δηαπηζηψλεηαη ε 

πιήξεο επηθξάηεζε ησλ δπηηθψλ πξνηχπσλ.  

Δλψ νη φςεηο ηνπο είλαη απέξηηεο, ην εζσηεξηθφ ησλ εθθιεζηψλ φπσο δηακνξθψλεηαη 

θπξίσο κεηά ηνλ 17ν αηψλα, είλαη πινχζηα δηαθνζκεκέλν θαη ηδηαίηεξα ππνβιεηηθφ. 

Σν ρηηζηφ ηέκπιν κε ιαμεπηή δηαθφζκεζε, νη θνξεηέο εηθφλεο, ε αγηνγξαθεκέλε 

ζπρλά νξνθή (ε νπξαλία), ηα ζθαιηζηά ζηαζίδηα, ηα θαληήιηα θαη ηα δηάθνξα 

αλαζήκαηα, ππνβάιινπλ θαη δεκηνπξγνχλ θαηαλπθηηθή αηκφζθαηξα.  

Οη αλαινγίεο ηνπ θεληξηθνχ ρψξνπ ησλ λαψλ είλαη πεξίπνπ 1,2 . Σν ηεξφ, πνπ ην 

βάζνο ηνπ θζάλεη ην 1/4 ηνπ θχξηνπ ρψξνπ, απνιήγεη ζε κηα ζπλήζσο επκεγέζε, 

εκηθπθιηθή ή εκηεμαγσγηθή θφγρε ή θαη ζε ηξεηο. Πάλσ απφ ηελ Αγία Σξάπεδα 

ππάξρεη θηβψηην ζπλήζσο ιίζηλν, ζηνηρείν πξνεξρφκελν απφ δπηηθή επίδξαζε. 

ηνηρεία δπηηθήο επίδξαζεο είλαη θαη ηα πξνζθπλεηάξηα πνπ βξίζθνληαη δεμηά θαη 

αξηζηεξά ηνπ ηέκπινπ.  

ηελ πιεπξά πνπ βξίζθεηαη απέλαληη απφ ην ηεξφ δηακνξθψλεηαη ζε ςειφηεξν 

επίπεδν ν γπλαηθσλίηεο, πνπ απνκνλψλεηαη απφ ηνλ θπξίσο λαφ κε μχιηλν 

θηγθιίδσκα, θαηά ηελ αλαηνιηθή παξάδνζε.  

Σν δάπεδν ησλ λαψλ ζρεκαηίδεη ζπλήζσο ηξία επίπεδα, κε ην ςειφηεξν ζην ηεξφ θαη 

ην κεζαίν πεξίπνπ κέρξη ηα πιάγηα ζπξψκαηα. Οη είζνδνη πξνθπιάζζνληαη πάληνηε 

κε μχιηλν αλεκνθξάθηε. Ο πξνζαλαηνιηζκφο ησλ εθθιεζηψλ ηεο πφιεο δελ είλαη 

ζηαζεξφο, Αθνινπζεί αλαγθαζηηθά ηελ πνιενδνκηθή δηάηαμε θαη νη εθθιεζίεο 

βξίζθνληαη ζπλήζσο ζθηγκέλεο αλάκεζα ζηα ζπίηηα έρνληαο κφλν νξηζκέλεο 

πιεπξέο ειεχζεξεο. Έηζη ε θχξηα είζνδνο βξίζθεηαη αλάινγα κε ηνλ ηξφπν πνπ είλαη 

ηνπνζεηεκέλνο ν λαφο ζηε ζηελή ή ζηε καθξά πιεπξά.  

Ο λαφο πνπ ζηεγάδεη ην ιείςαλν ηνπ Αγίνπ ππξίδσλα, ηνπ πνιηνχρνπ ηεο πφιεο, 

είλαη ν πην θεκηζκέλνο ηεο Κέξθπξαο. Υηίζηεθε ην 1590 ζε αληηθαηάζηαζε ηεο 

πξνεγνχκελεο εθθιεζίαο πνπ θαηεδαθίζηεθε ιφγσ ηεο πεξηηείρηζεο. Σν παλχςειν 

ππξγνεηδέο θσδσλνζηάζην ηνπ πνπ δεζπφδεη ζηελ πφιε, ζπκίδεη ην ζρεδφλ ζχγρξνλν 

ηνπ θσδσλνζηάζην ηνπ S. Giorgio del Greci ζηε Βελεηία. Ζ νπξαλία ηνπ ήηαλ 

δσγξαθηζκέλε ηνλ 18ν αηψλα απφ ηνλ ζπνπδαηφηεξν αγηνγξάθν Παλαγηψηε Γνμαξά 

(ην έξγν θαηαζηξάθεθε θαη ζηε ζέζε ηνπ ηνπνζεηήζεθε λεφηεξν αληίγξαθν).  

Απφ ηα ππφινηπα παξαδείγκαηα ηεο πφιεο αξρηηεθηνληθφ ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ 
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ε Αληηβνπληψηηζζα θαη ν Αγ. Ησάλλεο πνπ δηαηεξνχλ ηνλ πεξηκεηξηθφ εμσλάξζεθα. 

Ο Αγ. Αλδξέαο ζπλδπαζκέλνο κε ηξηψξνθε θαηνηθία θαη νη κφλεο ηξίθιηηεο 

εθθιεζίεο πνπ ζψδνληαη ε Μεηξφπνιε θαη ε Παλαγία ησλ Ξέλσλ.  

εκαληηθφ ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ θαη νη ιίγεο ιαηηληθέο εθθιεζίεο ηεο πφιεο. 

Δθηφο απφ ην Duomo ζψδεηαη αθφκε θαη ην θαζνιηθφ ηεο παιηάο κνλήο Σνπ Αγ. 

Φξαγθίζθνπ, ε Παλαγία ηεο Σελέδνπ, ε πην ζεκαληηθή απφ αξρηηεθηνληθή άπνςε, 

ζνινζθεπήο θαη κε αλαγελλεζηαθνχ ραξαθηήξα ηξνχιν πάλσ απφ ην ηεξφ (πνπ 

ζπκίδεη ην Duomo ηεο Φισξεληίαο) θαη αθφκε ην ππξγνεηδέο θσδσλνζηάζην απφ ηελ 

παιαηφηαηε Annunziata.  

Καηά ηνλ 19ν αηψλα ην θιαζηθηζηηθφ ηδίσκα πνπ θαηαθηά ηελ πφιε απνηππψλεηαη 

θαη ζηα ιίγα λέα εθθιεζηαζηηθά θηίξηά ηεο, ην λαφ ησλ Αγ. Πάλησλ (1850) θαη ην 

λαφ ηεο Αγ. νθίαο (1848) πνπ μαλαρηίζηεθε βάζεη ζρεδίσλ ηνπ αξρηηέθηνλα Η. 

Υξφλε.  
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1.5 Καηάινγνο εθθιεζηώλ ζην Ηζηνξηθό Κέληξν 

1.5.1 Αγ. Σξηάδα 

Αξρέο 17νπ αη. Ηδησηηθή, ηεο Κξεηηθήο νηθνγέλεηαο ησλ Σδαθαξφισλ, ζήκεξα 

εξείπην κεηά ηνπο βνκβαξδηζκνχο ηνπ 1943.  Δπηγξαθή 1680, πηζαλά δειψλεη 

κεηαζθεπή.  

1.5.2 Αγ. Παξαζθεπή & Αγ. Ησάλλεο ν Θενιόγνο 

Αξρέο 17νπ αη. Αξρηθά ηδησηηθή. Κηήηνξεο ν Μνλαρφο Υξηζηφθνξνο θαη ε 

Υξηζηνθφξα.  Αλαθαηλίζηεθε πεξί ην 1900.  

1.5.3 Οδεγήηξηα Ραραπίδε Παλαγηνπνύια 

Μηθξή ηδησηηθή εθθιεζία ηεο νηθνγέλεηαο Ραραπίδε. Μεηαγελέζηεξα απνηέιεζε 

παξεθθιήζη ηεο Μνλήο Πιαηπηέξαο.  

1.5.4 Δπαγγειηζκόο - S. S. Annunziata  

13νο αη. Καζνιηθή Μνλή, κε κεγάιε ηδηνθηεζία γεο. Δγθαηληάζηεθε ην 1394. 

Σξίθιηηε μπιφζηεγε βαζηιηθή κε γνηζηθά ηφμα. ήκεξα ζψδεηαη κεηά ηνπο 

βνκβαξδηζκνχο ηνπ 1943 ην ππξγνεηδέο θσδσλνζηάζην, αιινησκέλν ζηε βάζε ηνπ 

απφ δηάθνξα λεφηεξα πξνθηίζκαηα θαη κηθξφ ηκήκα ηεο φςεο κε εληνηρηζκέλν 

αλάγιπθν. 

1.5.5 Τςειή Θενηόθνο & Αγ. Ησάλλεο ν Διεήκσλ  

1730. Ηδηνθηεζία ηεο νηθνγέλεηαο Θενηφθε, απφ ην 1790 άλεθε ζε ζπληερλία 

νηλνπνηψλ θαη νηλνπσιψλ.  

1.5.6 Αγ. νθία θαη Αγ. Ησζήθ  

1650. Αξρηθά ηδησηηθή. Απφ ην 1846 ζπλαδειθηθή (ζπληερλίεο μπινπξγψλ θαη 

νηθνδνκψλ). Ξαλαθηίζηεθε ην 1848, βάζε ζρεδίσλ ηνπ Η. Υξφλε. Έλα απφ ηα 

ειάρηζηα κλεκεία λανδνκίαο ηεο πφιεο, ηνπ 19νη αηψλα. Μηθξή μπιφζηεγε 
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κνλφθιηηε βαζηιηθή. Ζ δπηηθή φςε απ� φπνπ θαη ε είζνδνο ζην λαφ, έρεη 

ζπκκεηξηθή δηφξζσζε κε κεγάιν εκηθπθιηθφ θεγγίηε πάλσ απφ ην θεληξηθφ ζχξσκα 

πνπ ζπκίδεη έξγα ησλ αξρψλ ηνπ 19νπ αηψλα ζηε Βελεηία (Αγ. Μαπξίθηνπ ηνπ G. 

Selva). Ζ φςε ζπλδπάδεηαη κε θσδσλνζηάζην επηαλεζηαθνχ ηχπνπ.  

1.5.7 Αγ. Πάληεο & Παλαγία ησλ Βιαρεξλώλ 

17νο αη. πλαδειθηθή θξενπσιψλ θαη ζθαγείσλ. Αλαθαηαζθεπάζηεθε, βάζεη 

ζρεδίσλ ηνπ 1850. Γεχηεξν κλεκείν ηεο πφιεο ηνπ 19νπ αηψλα. Αθηεξψζεθε θαη 

ζηελ Παλαγία Βιαρεξλψλ ιφγσ θαηεδάθηζεο ηεο νκψλπκεο εθθιεζίαο ζην Ν. 

Φξνχξην ην 1826. Ζ θχξηα φςε ηνπ κλεκείνπ είλαη ε λφηηα πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ 

απζηεξφθιαζηθηζηηθφ χθνο θαη ζπλδπάδεηαη ε ην θσδσλνζηάζην. Σν εηθνλνζηάζην 

ηνπ λανχ, είλαη απφ ηα ιίγα μπιφγιππηα παξαδείγκαηα ηεο πφιεο.  

1.5.8 Τ.Θ. Φαλεξσκέλε Παλαγία ησλ Ξέλσλ.  

Αξρέο 18νπ αη. Κηίζηεθε απφ ηνλ Ηεξνκφλαρν Νηθφδεκν. Απνηέιεζε ηδηαίηεξε 

Δλνξία ησλ Ζπεηξσηψλ ηεο Κέξθπξαο. πλαδειθηθή (ζπληερλίεο γνπλαξάδσλ θαη 

ρξπζνρφσλ). Σξίθιηηε μπιφζηεγε βαζηιηθή. Αλακφξθσζε (αχμεζε ζε χςνο) ην 

1832 βάζεη ζρεδίσλ ηνπ Η. Υξφλε. Σν μχιηλν ηέκπιν αλαθαηαζθεπάζηεθε ην 1875 

απφ Ναπνιηηάλνπο ηερλίηεο. Ζ νπξαλία δσγξαθηζκέλε απφ ηνλ Ν. Κνπηνχδε (18νο 

αη.)  

1.5.9 Αγ. Διεπζέξηνο & Αγ. Αλλα  

1700. Καηνηθία πνπ δηακνξθψζεθε ζε εθθιεζία ηδησηηθή. Αλακνξθψζεθε ξηδηθά ην 

1850 θαη εμσηεξηθά ην 1915.  

1.5.10 πειηώηηζζα & Αγ. Βιάζηνο  

1577 εκεξηλή νξζφδνμε Μεηξφπνιε. πλαδειθηθή (νηθνγέλεηεο επγελψλ). 

Αληηθαηέζηεζε παιαηφηεξε εθθιεζία ηνπ Αγ. Βιάζηνπ. Απφ ην 1841 

Μεηξνπνιηηηθφο Ναφο. Σξίθιηηε βαζηιηθή. Κσδσλνζηάζην κεγάινπ χςνπο. 

Παξεκβάζεηο εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά ην 1913. Αλάκεζα ζηηο πνιπάξηζκεο εηθφλεο 
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πνπ ηελ θνζκνχλ μερσξίδνπλ εθείλεο ησλ Μ. Γακαζθελνχ (15νο αη.) θαη ε πην 

ζεκαληηθή εηθφλα ηνπ λανχ.  

1.5.11 Τπαπαληή  

Σέινο 16νπ αη. πλαδειθηθή ηνπ ηχπνπ ηεο κνλφθιηηεο μπιφζηεγεο βαζηιηθήο. 

Δμσηεξηθά πνιχ απιήο κνξθήο. Τπέζηε ζνβαξή θαηαζηξνθή ην 1943.  

1.5.12 Ναόο Παληνθξάηνξα (Μεηακόξθσζε)  

Αξρέο 16νπ αη. πλαδειθηθή. Σν 1900 ηδηνθηεζία 6 νηθνγελεηψλ. Μεηαζθεπέο 

πηζαλά κεηαμχ 1572-1574. Ρηδηθή αλαθαίληζε 1716-1728. Αλαζηεισκέλε απφ ηελ 

Αξραηνινγηθή Τπεξεζία. Με εμσλάξζεθα κφλν ζηε βνξηλή πιεπξά θαη πξφθηηζκα 

δηψξνθν, φπνπ ν φξνθνο ρξεζίκεπε γηα θαηνηθία ηνπ ηεξέα. Υαξαθηεξηζηηθφ ν 

θαηαθφξπθνο άμνλαο ηεο πξφζνςεο, πνπ ηνλίδεηαη κε ηελ ηνμσηή ζχξα θχξηαο 

εηζφδνπ, ηα δχν θπθιηθά παξάζπξα θαη ηνλ νιφγιπθν άγγειν ζηελ θνξπθή ηεο 

ζηέγεο (έξγν ηνπ γιχπηε Torretti, 18νο αη.). ηηο αξρέο ηνπ 20νπ αη. 

αληηθαηαζηάζεθε ην δάπεδν θαη αθαηξέζεθαλ νη ηαθφπεηξεο. Σν ζσδφκελν 

καξκάξηλν ηέκπιν δσγξαθίζηεθε απφ ηνλ Υξπζνιψξα.  

1.5.13 Ληκληώηηζζα  

πλαδειθηθή. Ηδηνθηεζία αξρηθά ησλ νηθνγελεηψλ Κνπαξηάλνπ, Παιαηηαλνχ, 

Βεληνχξα θαη Μπάικπε.  
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1.5.14 Αγ. Αηθαηεξίλε 

1690 Πξφθεηηαη γηα κηθξφ θηηξηαθφ 

ζπγθξφηεκα ην νπνίν πεξηιακβάλεη 

ηελ εθθιεζηά ηεο Αγίαο Αηθαηεξίλεο 

θαη ηξηψξνθν θηίξην ζε αεπαθή κε 

απηήλ. Υηίζηεθε ην 1690 θαηφπηλ 

εληνιήο ηνπ Ν. Καξπνθχιαθην. Σν 

1704 πεξηήιζε ζηελ θπξηφηεηα ηνπ 

θηήηνξα ηνπ ην γεηηληάδσλ θηίζκα ην 

νπνίν θαη πξνζαξηήζεθε ζηνλ λαφ. Σν 

λέν θηίξην ιεηηνχξγεζε σο αλδξηθφ 

κνλαζηήξη, δχλακεο 6 αηφκσλ. Ο λαφο 

ζήκεξα αλήθεη ζην δεκφζην. Ζ 

θαηάζηαζε ηνπ λανχ είλαη 

απνγνεηεηηθή θαη εμσηεξηθά αιιά θαη 

ζην εζσηεξηθφ ηνπ.  

Ζ Αγία Αηθαηεξίλε βξίζθεηαη ζηε βφξεηα πιεπξά ηεο πηαλάδαο, απέλαληη απφ ηα 

αλάθηνξα Αγίσλ Μηραήι θαη Γεσξγίνπ. Κηίζηεθε ζηα 1690 απφ ηνλ ιφγην Νηθφδεκν 

Καξνθχιαθην (θξεηηθφ εγθαηεζηεκέλν ζηελ Κέξθπξα), ν νπνίνο ζηα 1704 ηελ 

κεηέηξεςε ζε αλδξηθφ κνλαζηήξη, πνπ ζηεγάζηεθε ζε παξαθείκελν ηεο εθθιεζίαο 

θηίζκα. Πξφθεηηαη γηα αμηφινγν κλεκείν, αληηπξνζσπεπηηθφ ηεο Αζηηθήο 

Δθθιεζηαζηηθήο Αξρηηεθηνληθήο ηνπ λεζηνχ, ζηα ηέιε ηνπ 17
νπ

 αηψλα. 

 

1.5.15 Αγ. ππξίδσλαο 

1589. Αληηθαηέζηεζε πξνεγνχκελε εθθιεζία, πνπ βξίζθνηαλ ζην S. Rocco. 

Πνιηνχρνο ηεο πφιεο. Ηδηνθηεζία ηεο νηθνγέλεηαο Βνχιγαξε. Ζ αξρηθή θάζε 

ζπκπιεξψλεηαη ην 1594. Υαξαθηεξηζηηθφ ην ππξγνεηδέο θσδσλνζηάζην, 

ηεηξαγσληθήο δηαηνκήο κε θνξκφ κεγάινπ χςνπο πνπ απνιήγεη ζε δηάηξεην ηκήκα 

γηα ηηο θακπάλεο (ζπκίδεη θσδσλνζηάζην S. Giorgio dei Greci ζηε Βελεηία), πνπ 

θηίζηεθε ην 1590. Ο λαφο αλακνξθψζεθε θαη ην 1670. Δίλαη εμσηεξηθά απιήο 

κνξθήο. Δζσηεξηθά γίλεηαη ππνβιεηηθφο κε πνιιά θεηκήιηα θαη αλαζήκαηα. Ζ 
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νπξαλία δσγξαθίζηεθε απφ ηνλ Π. Γνμάξα κεηαμχ 1724 - 1727, θαηαζηξάθεθε θαη 

αληηθαηαζηάζεθε κε αληίγξαθα ηνπ 19νπ απφ ηνλ Π. Αζπηψηε. Σν καξκάξηλν 

ηέκπιν θαη ε πνιπηειήο ιάξλαθα είλαη έξγα ηνπ 19νπ αη.  

1.5.16 Αγ. Υαξάιακπνο.  

Αξρέο 8νπ αη. Κηίζηεθε ηνλ 18ν αη. θαη αθνινπζεί ηνλ ηχπν ηεο κνλφθιηηεο 

βαζηιηθήο εμσηεξηθά, είλαη εληειψο απιήο κνξθήο.  

1.5.17 Αγ. Απόζηνινη.  

Αξρέο 17νπ αη. Κηήηνξαο Πεηξφληθνο. Αξγφηεξα ηδηνθηεζία ηεο νηθνγέλεηαο 

Γεκνπιίηζα.  

 

1.5.18 Ναόο Αγίνπ Ηαθώβνπ.  

 

Σέιε 16νπ αη. Λαηηληθή Μεηξφπνιε. 

Αλακφξθσζε θαη επέθηαζε ην 1622. Απφ 

ην 1632 ππήξμε Λαηηληθή Μεηξφπνιε. 

Αλακφξθσζε ην 18ν θαη 19ν αη. 

Αλαζηειψζεθε κεηά ηνπο βνκβαξδηζκνχο 

ηνπ 1943. Κνκςφ θηίξην κε ηελ ηππηθή 

κπαξφθ θακπχιε ηνπ 17νπ αη. ζην αέησκά 

ηνπ, ην δαληεισηφ πχξγν γνηζηθήο 

κνξθνινγίαο θαη ην ςειφ θακπαλαξηφ ηνπ.  

 

Δηθόλα 7 Ο Νανο ηνπ Αγίνπ Ηαθψβνπ  

1.5.19 Αγγιηθαληθή Δθθιεζία 19νο αη. 

Απφ ην 1864, ζηεγάδεηαη ζην θηίξην ηεο Ηνλίνπ Βνπιήο. Μεηά ηελ αλαζηήισζε ηνπ 

960 πεξηνξίζηεθε ζε έλα ηκήκα ηνπ θηηξίνπ, ελψ ην ππφινηπν ρξεζηκνπνηείηαη απφ 

ηνλ Γήκν Κεξθπξαίσλ.  
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1.5.20 πλαγσγή, 19νο αη.  

Ζ παιαηφηεξε απφ ηηο δχν πνπ ππήξραλ. Διιεληθή (vecchia), αλαθαηαζθεπαζκέλε 

κεηαπνιεκηθά. Σν ζεκεξηλφ θηίξην, απιήο κνξθήο κε ηνμσηά αλνίγκαηα είλαη ηνπ 

19νπ αη. θηηζκέλν πάλσ ζε παιηφηεξν. ψδεηαη ην ζρεηηθφ ππφγεην κε ζηαπξνζφιηα. 

Δίρε δχν παξαξηήκαηα, ην Oratorio Medrage (1820) αθξηβψο πιάη ηεο θαη ην Tempo 

Nuovo, θηηζκέλν πάλσ απφ ην πξνεγνχκελν.  

1.5.21 Παλαγία Σέλεδνο.  

Αξρέο 18νπ αη. Καζνιηθή Μνλή. Ο ζεκεξηλφο λαφο, θηίζηεθε κεηαμχ 1710 - 1723 

ζηε ζέζε παιαηφηεξνπ. Ζ πην ζεκαληηθή, απφ αξρηηεθηνληθή άπνςε, ζνινζθεπήο 

εθθιεζία κε αλαγελλεζηαθνχ ραξαθηήξα ηξνχιν, πάλσ απφ ην ηεξφ (πνπ ζπκίδεη ηνλ 

Duomo Φισξεληίαο). Πξφθεηηαη γηα κνλφθιηηε Βαζηιηθή κε δηπιά πιάγηα 

παξεθθιήζηα θαη ππξγνεηδέο θσδσλνζηάζην, κλεκείν κε ηδηαίηεξε πιαζηηθφηεηα.  

1.5.22 Κπξά ησλ Αγγέισλ 

1673. Ηδησηηθή, αξρηθά ηεο νηθνγέλεηαο Ακνξγνχ θαη αξγφηεξα ηεο νηθνγέλεηαο 

Ρνπβά. Αλαθαηλίζηεθε ζηα ηέιε ηνπ 18νπ αη.  

1.5.23 Αγ. Ησάλλεο ν Πξόδξνκνο.  

Πξηλ ηνλ 16ν αη. Απφ ηνπο πξψηνπο Καζεδξηθνχο Νανχο ησλ Μεγάισλ 

Πξσηνπαπάδσλ. Με πεξηκεηξηθφ εμσλάξζεθα. Αχμεζε ζε χςνο θαη επέθηαζε πξνο 

δπζκάο 1757 - 1760 (επηζθεπή θσδσλνζηαζίνπ 1784, θαηεδάθηζε ηνπ ην 1804, 

αλαθαηαζθεπή ηνπ ην 1807). Ζ εμσηεξηθή φςε πνιχ απιή, κε ηε βαζκσηή δηάηαμε 

ησλ ζηεγψλ θαη ην ραξαθηεξηζηηθφ δηάηξεην θσδσλνζηάζην πνπ πςψλεηαη πάλσ 

απφ ην ηεξφ. ην ηέκπιν ππάξρνπλ έξγα ηεο ζρνιήο Σδάλλε, φπσο επίζεο Σδέλνπ θαη 

Υξπζνιψξα, ελψ ε νπξαλία είλαη ζχλζεζε ηνπ πεξάληδα 1773.  
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Δηθόλα 8 Ζ εθθιεζία ηνπ Αγίνπ Ησάλλε ηνπ Πξφδξνκνπ κε  απιή εμσηεξηθή φςε,θαη  

βαζκσηή δηάηαμε ησλ ζηεγψλ θαη ην θσδσλνζηάζην πνπ πςψλεηαη πάλσ απφ ην ηεξφ. 

1.5.24 πειηώηηζζα (Ν. Φξνπξίνπ) 

1739. ην Νέν Φξνχξην. Παιαηφηαηνο δεκφζηνο λαφο ζθακκέλνο ζην βξάρν. 

Δπέθηαζε θαη κεηαζθεπέο.  

1.5.25 Αγ. Βαζίιεηνο & Αγ. ηέθαλνο.  

Πξηλ ηνλ 16ν αη. πλαδειθηθή (ζπληερλία ππνδεκαηνπνηψλ). Δμσηεξηθά ν λαφο 

παξνπζηάδεη ηδηαίηεξε γξαθηθφηεηα ζηελ φςε ηεο νδνχ Ν. Θενηφθε, πνπ 

δηακνξθψλεηαη δηψνξνθε κε ζηνά ζηνλ φξνθν πνπ θιείζηεθε κεηαγελέζηεξα κε 

ηδακαξία. Σν θηηζηφ εηθνλνζηάζην ηνπ είλαη έξγν ηνπ Γ. Καξκελάθε 1837, ελψ ε 

νπξαλία είλαη δσγξαθηζκέλε ην 1752.  

1.5.26 Αγ. Παηέξεο θαη Αγ. Αξζέληνο 

Πξηλ ηνλ 16ν αη. πλαδειθηθή (ιίγεο νηθνγέλεηεο εκπφξσλ). Κηίζηεθε γηα ηνπο 

Ζπεηξψηεο πξφζθπγεο. Απφ ην 1860 ηδηνθηεζία ηνπ Ζπεηξψηε Μνλαρνχ Εακαλνχ 

θαη αξγφηεξα κεηφρη ηεο Παλαγίαο ησλ Ξέλσλ. Καηαζηξάθεθε απφ ηνπο 

βνκβαξδηζκνχο ηνπ Β΄ παγθνζκίνπ πνιέκνπ. Πξφζθαηε εθ λένπ θαηαζθεπή. 

Μεηαζθεπή (αχμεζε χςνπο, λέα φςε) θαηά ην 1768. Πξφζνςε νξγαλσκέλε κε 

ηνζθαλνδσξηθέο παξαζηάδεο ζε κία ηξηκεξή ζχλζεζε πνπ αλαβηψλεη παιιαδηαλά 

πξφηππα θαη ζπκίδεη πζηεξνκπαξφθ κλεκεία ηεο Βελεηίαο.  
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1.5.27 Αγ. Νηθόιανο ησλ Γεξόλησλ (Nicolo dei Vecchi).  

Αξρέο 16νπ αη. Μία απφ ηηο πινπζηφηεξεο εθθιεζίεο (νηθνγέλεηεο επγελψλ). 

Απνηέιεζε Καζεδξηθφ Ναφ ησλ Μεγάισλ Πξσηνπαπάδσλ κέρξη ην 1712. Πην 

επηκήθεο αλάινγεο κνξθήο κε ηνπο λανχο Αληηβνπληψηηζζαο θαη Κξεκαζηήο, κε 

θάπνηεο παξαιιαγέο ιφγσ θεθιηκέλνπ εδάθνπο. Έλα απφ ηα ιίγα παξαδείγκαηα πνπ 

εκθαλίδεη άκβσλα. ε ζπλδπαζκφ κε ηελ εθθιεζία, βξίζθεηαη ε θαηνηθία ηνπ ηεξέα, 

ζην βφξεην ηκήκα ηνπ εμσλάξζεθα. Δμσηεξηθά ν λαφο έρεη αιινησζεί κεηά ηηο 

αιιεπάιιειεο επηδηνξζψζεηο. Τπέξνρν μχιηλν ζθαιηζηφ ηέκπιν απφ ηα παιηφηεξα, 

ζσδφκελν ζηελ πφιε.  

1.5.28 Αγ. Νηθόιανο ησλ Λνπηξώλ 

Ηδησηηθή ηεο νηθνγέλεηαο Καηζίλα. Δληαγκέλε ζε ζπγθξφηεκα θηηξίσλ. Αξγφηεξα 

πεξηήιζε ζην δεκφζην. Πξφζθαηα ππέζηε ξηδηθή επέκβαζε κε βαζηθή αιινίσζε ηνπ 

ραξαθηήξα ηνπ.  

1.5.29 Μαλδξαθίλα 

17νο αη. πλαδειθηθή (ζπληερλία θνπξλαξαίσλ). Μηθξή μπιφζηεγε βαζηιηθή. ην 

πιάη ηεο είλαη πξνζαξηεκέλν ην παιηφ βελεηζηάληθν ππξγφκνξθν θσδσλνζηάζην. 

Αλαθαηλίζηεθε θαηά ηνλ 19ν αη. Αλακφξθσζε βάζεη ζρεδίσλ ηνπ Η. Υξφλε (1860).  

1.5.30 Αγ. Γεώξγηνο Π. Φξνπξίνπ 

19νο αη.  Έλαο απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο λανχο ηεο Κέξθπξαο. Αγγιηθαληθφο Ναφο γηα 

ηνπο ʼ γγινπο ζηξαηηψηεο. Βάζεη ζρεδίσλ ηνπ Antony Emmet (αμησκαηηθνχ 

βαζηιηθνχ κεραληθνχ). Σξίθιηηε βαζηιηθή ρσξηζκέλε κε δηπιή ζεηξά ζηδεξφρπησλ 

θηφλσλ ζηνπο νπνίνπο ζηεξηδφηαλ ππεξψν πνπ εθηεηλφηαλ ζε ζρήκα Π θαη ζηηο 3 

πιεπξέο ηνπ θηηξίνπ. Ζ αξρηθή εζσηεξηθή δνκή αιινησκέλε ιφγσ βνκβαξδηζκψλ ην 

1943. Μεηά ηελ Έλσζε έγηλε νξζφδνμνο. Σνπνζεηήζεθε εθεί ην ιίζηλν ηέκπιν ηνπ 

Αγ. ππξίδσλα πνπ αληηθαηαζηάζεθε κε λεφηεξν.  
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Κεθάιαην Γεύηεξν. Καηαζθεπέο από Φέξνπζα  

Σνηρνπνηία 

 

 

Δηζαγσγή 

Ζ ηνηρνπνηία
1
 είλαη απφ ηα αξραηφηεξα δνκηθά πιηθά. Δληνχηνηο, νη γλψζεηο καο γηα 

ηε κεραληθή ηεο ζπκπεξηθνξά θαη ηελ απφθξηζε θηηξίσλ απφ θέξνπζα ηνηρνπνηία 

είλαη ζρεηηθά πεξηνξηζκέλεο. Ζ αληίθαζε απηή κπνξεί λα απνδνζεί ζηνπο αθφινπζνπο 

ιφγνπο : 

 

α. Ζ αλάπηπμε ηεο επηζηήκεο ηεο κεραληθήο ζρεδφλ ζπλέπεζε κε ηελ εκθάληζε λέσλ 

ηζρπξψλ θαη εχπιαζησλ δνκηθψλ πιηθψλ – ράιπβαο, ζθπξφδεκα – πνπ κείσζαλ ην 

θφζηνο ηνπ θέξνληα νξγαληζκνχ θαη βαζκηαία πεξηφξηζαλ ηελ ηνηρνπνηία ζην ξφιν 

ηνπ νξγαληζκνχ πιήξσζεο. 

 

β. Ζ ηνηρνπνηία έρεη ζρεηηθά ρακειέο αληνρέο θαη εκθαλίδεη ςαζπξή ζπκπεξηθνξά, 

γεγνλφο πνπ νδεγεί ζηελ αλάγθε αχμεζεο ησλ δηαηνκψλ θαη ηνπ θφζηνπο ηνπ 

θέξνληα νξγαληζκνχ θαη πεξηνξίδεη ηνλ αξηζκφ ησλ νξφθσλ ηδηαίηεξα ζε πεξηνρέο κε 

πςειή ζεηζκηθφηεηα. 

 

γ. Ζ ηνηρνπνηία είλαη πιηθφ πνιπθαζηθφ, πνιχκνξθν θαη "απείζαξρν". Σα βαζηθά 

ζπζηαηηθά ηεο είλαη νη πιίλζνη θαη ην ζπλδεηηθφ θνλίακα. Οη πιίλζνη κπνξεί λα είλαη 

ηερλεηέο ή ηεκάρηα θπζηθψλ ιίζσλ θαη παξνπζηάδνπλ κεγάιε πνηθηιία πιηθψλ, 

θαηεξγαζίαο, ζρεκάησλ θαη κεγεζψλ. Σν θνλίακα παξνπζηάδεη κεγάιε πνηθηιία 

ζπλζέζεσλ θαη αληνρψλ αιιά κπνξεί θαη λα απνπζηάδεη εληειψο (μεξνιηζνδνκέο). 

Έλαο επί πιένλ παξάγνληαο πνιπκνξθίαο είλαη θαη ν ηχπνο δφκεζεο (πιέμε) ηεο 

ηνηρνπνηίαο. Καηά ζπλέπεηα απαηηείηαη ζεκειηψδεο έξεπλα ησλ επί κέξνπο θάζεσλ 

(πιίλζνη – θνλίακα) θαη ηεο κεραληθήο "ζπλεξγαζίαο" ηνπο ζην ζψκα ηεο ηνηρνπνηίαο 

γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηεο. 

                                                 
1
 Υ. Ηγλαηάθεο. Καηαζθεπέο απφ Φέξνπζα Σνηρνπνηία. Μεραληθή ηεο Σνηρνπνηίαο  - χλζεζε 

Φέξνληνο Οξγαληζκνχ – Απφθξηζε θαη ηππνινγία βιαβψλ ππν θαηαθφξπθα θαη ζεηζκηθά θνξηία. 



44 

 

Έηζη, κέρξη ηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα ν ζρεδηαζκφο θηηξίσλ κε θέξνληα νξγαληζκφ 

απφ ηνηρνπνηία ήηαλ ζρεδφλ εκπεηξηθφο. 
2
ε ρψξεο κε παξάδνζε ζηε ρξήζε ηεο 

θέξνπζαο ηνηρνπνηίαο θαη ζρεηηθά άζεηζηεο (Μ. Βξεηαλία) εμαθνινπζεί αθφκε θαη 

ζήκεξα εθηεηακέλε ρξήζε ηεο θέξνπζαο ηνηρνπνηίαο ζε λέα θηίξηα κέρξη θαη 

ηεζζάξσλ (4) νξφθσλ. Σα ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξείηαη δηεζλψο έληνλε 

επαηζζεηνπνίεζε ηεο θνηλήο γλψκεο γηα ηε ζπληήξεζε θαη αλάδεημε ηεο νηθηζηηθήο 

πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο. Μέζα ζην θιίκα απηφ αλαδσππξψζεθε θαη ε έξεπλα ηεο 

κεραληθήο ζπκπεξηθνξάο ηεο ηνηρνπνηίαο θαζψο ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ 

κλεκείσλ θαη δηαηεξεηέσλ θηηξίσλ θαη ζπλφισλ είλαη θηίζκαηα απφ θέξνπζα 

ηνηρνπνηία. Παξάιιεια άξρηζαλ λα αλαθαιχπηνληαη μαλά ηα μεραζκέλα πξνηεξήκαηα 

ηεο ηνηρνπνηίαο φπσο : Θεξκνκφλσζε, Ππξαζθάιεηα, Αληνρή ζην ρξφλν, Αηζζεηηθή 

ππεξνρή. 

Σξνρνπέδε ζηελ αλάπηπμε ηεο δηεζλνχο ζπλεξγαζίαο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο έξεπλαο 

ηεο θπζηθήο θαη κεραληθήο ζπκπεξηθνξάο ηεο ηνηρνπνηίαο είλαη ε πνιπκνξθία θαη 

πνιπηππία ηνπ ίδηνπ ηνπ πιηθνχ, πνπ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηε κεγάιε δπζθνιία 

πξνηππνπνίεζεο πιηθψλ θαη κεζφδσλ. 

Πνιιέο ρψξεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ε Διιάδα, ζρεηηθά πξφζθαηα απέθηεζαλ 

θαλνληζκφ γηα θαηαζθεπέο απφ θέξνπζα ηνηρνπνηία. Παξαηεξείηαη αλνκνηνκνξθία 

κεζφδσλ, πνηθηιία νξηζκψλ θαη ζεκαληηθή δηαζπνξά ηηκψλ κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ 

θαλνληζκψλ. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ην πξψην θείκελν Δπξσθψδηθα γηα 

θαηαζθεπέο απφ ηνηρνπνηία (Δπξσθψδηθαο 6 [1] θπθινθφξεζε κφιηο ην 1989). 

 ε θάζε κεζαίνπ ή κεγάινπ κεγέζνπο ζεηζκφ, ζηνλ Διιαδηθφ ρψξν αιιά θαη 

παγθφζκηα, δηαπηζηψλεηαη ε πςειή ηξσηφηεηα ησλ θηηζκάησλ απφ θέξνπζα 

ηνηρνπνηία. Ζ αδπλακία απηή κπνξεί λα απνδνζεί ζε κία ζεηξά απφ ιφγνπο φπσο: 

- Ζ ςαζπξφηεηα ηεο άνπιεο ηνηρνπνηίαο. 

- Ζ αλεπαξθήο δηαθξαγκαηηθή ιεηηνπξγία παησκάησλ θαη ζηεγψλ. 

- Ζ αλεπαξθήο ζχλδεζε νξηδφληησλ θαη θαηαθφξπθσλ ζηνηρείσλ ηνπ θέξνληα 

νξγαληζκνχ. 

- Ζ παληειήο απνπζία ή ε κε ηήξεζε ηεο κειέηεο φηαλ απηή ππάξρεη. 

- Οη θάζε είδνπο θαθνηερλίεο. 

- Οη θαηά θαηξνχο επεκβάζεηο ηξνπνπνηήζεηο θαη πξνζζήθεο. 

- Ζ θαθή ζπληήξεζε θαη ε γήξαλζε ησλ πιηθψλ. 

                                                 
2
 Υ. Ηγλαηάθεο. Καηαζθεπέο απφ Φέξνπζα Σνηρνπνηία. Μεραληθή ηεο Σνηρνπνηίαο  - χλζεζε 

Φέξνληνο Οξγαληζκνχ – Απφθξηζε θαη ηππνινγία βιαβψλ ππν θαηαθφξπθα θαη ζεηζκηθά θνξηία. 
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Ζ γλψζε ησλ Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ φζνλ αθνξά ηηο κεραληθέο ηδηφηεηεο ηεο 

ηνηρνπνηίαο θαη ηε δνκή θαη ζπκπεξηθνξά θηηξίσλ απφ θέξνπζα ηνηρνπνηία ήηαλ 

γεληθά κέρξη πξφζθαηα αλεπαξθήο θαη επηθαλεηαθή.  

i. Σύπνη θηηξίσλ 

Ο θέξσλ νξγαληζκφο θηηξίσλ απφ θέξνπζα ηνηρνπνηία εκθαλίδεη πνιχ κεγάιε 

πνηθηιία ηχπσλ. Βαζηθά ζηνηρεία πνπ θαζνξίδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ θηηξίσλ θαη 

ζπγρξφλσο απνηεινχλ παξάγνληεο δηάθξηζεο ηνπο ζε θαηεγνξίεο είλαη:  

1. Ο ηχπνο ησλ παησκάησλ θαη ζηεγψλ (νξηδφληηνο θέξσλ νξγαληζκφο).  

2. Ο ηχπνο ησλ θεξνπζψλ ηνηρνπνηηψλ (θαηαθφξπθνο θέξσλ νξγαληζκφο).  

3. Ζ χπαξμε ή κε θαη ν ηχπνο δηαδσκάησλ θαη ειθπζηήξσλ.  

 

 

Δηθόλα 9 Βέξνηα, Μπαξκπνχηα, ηκήκα θαηνηθίαο ζην ηζφγεην  ηεο νπνίαο  

ρξεζηκνπνηνχληαη ηαπηφρξνλα δχν θέξνληεο νξγαληζκνί, έλαο ιχζηλνο θαη έλαο 

μχιηλνο.
3
 

                                                 
3
 Καξχδεο Ν. Παξαδνζηαθή Αληηζεηζκηθή Γφκεζε ζην Αλαηνιηθφ Αηγαίν. Ζ πεξίπησζε ηεο Δξεζζνχ 

θαη ηεο Πεξγάκνπ. 
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ii. Σύπνη θεξνπζώλ ηνηρνπνηηώλ 

Οη ζπλεζέζηεξνη ηχπνη ηνηρνπνηηψλ πνπ ζπλαληψληαη ζε θηίξηα απφ θέξνπζα 

ηνηρνπνηία είλαη νη αθφινπζνη:  

1. Ληζνδνκή θπζηθψλ ιίζσλ.  

2. Πιηλζνδνκή (πιήξσλ νπηφπιηλζσλ, δηάηξεησλ νπηφπιηλζσλ, σκνπιίλζσλ)  

3. Ξπιφπεθηε ηνηρνπνηία (ηζαηκάο)  

Σν θνλίακα δφκεζεο ζπλήζσο είλαη ησλ αθνινχζσλ ηχπσλ:  

1. Αζβεζηνηζηκεληνθνλίακα  

2. Αζβεζηνθνλίακα  

3. Πεινθνλίακα  

Οη πιηλζνδνκέο δηάηξεησλ νπηφπιηλζσλ θαη νη ηζαηκάδεο έρνπλ ρακειή αληνρή θαη 

ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνχληαη σο εζσηεξηθνί δηαρσξηζηηθνί ηνίρνη.  

Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ ησλ θεξνπζψλ ηνηρνπνηηψλ θαη ηδηαίηεξα ησλ ιηζνδνκψλ θαη 

ησλ πιηλζνδνκψλ πιήξσλ πιίλζσλ είλαη ην ζρεηηθά κεγάιν βάξνο ηδηαίηεξα ζε 

ζρεηηθά πςειά θηίξηα φπνπ ην πάρνο ησλ ηνίρσλ είλαη ζεβαζηφ. Έηζη ζηα θηίξηα απφ 

θέξνπζα ηνηρνπνηία έλα ζρεηηθά κηθξφ πνζνζηφ ηεο κάδαο βξίζθεηαη ζπγθεληξσκέλν 

ζηηο ζηάζκεο ησλ παησκάησλ θαη ηεο ζηέγεο.  

Σν κέγεζνο, ην πιήζνο αιιά θπξίσο ε ζρεηηθή θαζ' χςνο 

ηνπνζέηεζε ησλ αλνηγκάησλ (πφξηεο, παξάζπξα) ζην 

ηζφγεην θαη ηνπο ππεξθείκελνπο νξφθνπο επεξεάδεη 

θαζνξηζηηθά ηε ζπκπεξηθνξά ηεο θέξνπζαο ηνηρνπνηίαο, 

ηφζν ππφ θαηαθφξπθα, θπξίσο φκσο ππφ νξηδφληηα 

(ζεηζκηθά) θνξηία. Καηά θαλφλα ζε θηίξηα πνπ έρνπλ 

θαηαζθεπαζζεί εκπεηξηθά ή κε κεηαγελέζηεξεο 

επεκβάζεηο ή πξνζζήθεο νξφθσλ θαζ' χςνο, παξαηεξείηαη 

ην ηδηαίηεξα δπζκελέο θαηλφκελν ηεο αλαληηζηνηρίαο ησλ 

αλνηγκάησλ θαζ' χςνο. Δίλαη θαλεξφ φηη ε αλαληηζηνηρία 

απηή πξνθαιεί έληνλε δηαηάξαμε ζηε ξνή ησλ ηάζεσλ 

πξνο ηα ζεκέιηα.
4
 

Δηθόλα 10 Αληηπξνζσπεπηηθή 

ηνκή εμσηεξηθήο ηνηρνπνηίαο
5
 

                                                 
4
 Ηγλαηάθεο Υξήζηνο, "Φέξνληεο νξγαληζκνί θηηξίσλ απφ ηνηρνπνηία", Γηαηήξεζε απνθαηάζηαζε 

αλαζηχισζε, ζ190, Θεζζαινλίθε 1994 
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iii. Σύπνη παησκάησλ θαη ζηεγώλ 

Σν βαζηθφ κεραληθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ παησκάησλ πνπ επεξεάδεη θαζνξηζηηθά ηε 

ζπκπεξηθνξά ησλ θηηξίσλ ππφ νξηδφληηα ζεηζκηθή θφξηηζε είλαη ε αθακςία κέζα ζην 

επίπεδν ηνπο θαη ζπλεπαθφινπζα ν βαζκφο ζηνλ νπνίν ιεηηνπξγνχλ σο δηαθξάγκαηα 

δεζκεχνληαο ηηο κεηαηνπίζεηο ησλ ηνίρσλ ηεο πεξηκέηξνπ ηνπο.  Οη ηχπνη παησκάησλ 

πνπ ζπλήζσο ζπλαληψληαη ζε δηαηεξεηέα θηίξηα είλαη:  

1. Πιάθεο νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο.  

2. Πιηλζφθηηζηα θακαξσηά παηψκαηα επί ζηδεξνδνθψλ. Μεξηθή δηαθξαγκαηηθή 

ιεηηνπξγία ζε δηαθνξεηηθφ βαζκφ θαηά δηεχζπλζε.  

3. Ξχιηλα παηψκαηα (ζαλίδσκα επί ηζρπξψλ μχιηλσλ δνθψλ): Διαθξά θαη 

εχθακπηε θαηαζθεπή κε νπζηαζηηθά αλχπαξθηε δηαθξαγκαηηθή ιεηηνπξγία 

θαη έληνλα αληζφηξνπε ζπκπεξηθνξά.  

4. Βαξηά ζνισηά παηψκαηα κεγάινπ πάρνπο: Πξφθεηηαη γηα θακαξσηνχο ή 

ζνισηνχο θνξείο ζην ρψξν πνπ αζθνχλ ηζρπξέο νξηδφληηεο σζήζεηο ζηνπο 

πεξηκεηξηθνχο ηνίρνπο.  

 

Οη ζηέγεο θηηξίσλ απφ θέξνπζα ηνηρνπνηία απνηεινχληαη ζπλήζσο απφ μχιηλα δεπθηά 

κε ζαλίδσκα θαη επηθεξάκσζε. Σα δεπθηά εδξάδνληαη ζην θνξπθαίν δηάδσκα, ή ζε 

μχιηλεο δνθνχο (πνηακνί) ελζσκαησκέλεο θαηά κήθνο ηεο ζηέςεο ησλ ηνίρσλ. Οη 

μχιηλεο ζηέγεο είλαη ζε ζέζε λα αλαπηχμνπλ κεξηθή δηαθξαγκαηηθά ιεηηνπξγία θαηά 

ηελ δηεχζπλζε ησλ δεπθηψλ, φρη φκσο θαη ζηελ εγθάξζηα δηεχζπλζε, θαζψο ε 

εγθάξζηα ζχλδεζε ησλ δεπθηψλ είλαη ζπλήζσο αλεπαξθήο. Πξνυπφζεζε ηεο 

δηαθξαγκαηηθήο ιεηηνπξγίαο είλαη ε άξηηα δηθηχσζε ησλ δεπθηψλ θαη ε επαξθήο 

αγθχξσζε ηνπο ζηνπο μχιηλνπο πνηακνχο, ή ζην θνξπθαίν πεξηκεηξηθφ δηάδσκα ηεο 

ηνηρνπνηίαο. Πνιιέο θνξέο θαη ζπλεζέζηεξα φηαλ ε ζηέγε εδξάδεηαη θαη επί 

εζσηεξηθψλ ηνηρνπνηηψλ, ηα δεπθηά δελ είλαη ζηαηηθψο πιήξεηο απηνθεξφκελνη θνξείο 

(απνπζία ή πιεκκειήο κάηηζε ησλ μχιηλσλ δνθψλ ησλ θάησ πεικάησλ), κε 

απνηέιεζκα ηελ άζθεζε ηζρπξψλ σζήζεσλ απφ ηνπο θεθιηκέλνπο ακείβνληεο επί ησλ 

πεξηκεηξηθψλ ηνηρνπνηηψλ.  

 

                                                                                                                                            
5
 Π. Σνπιηάηνο, Αλάιζπε θηηξίνπ απφ Φέξνπζα Σνηρνπνηία γηα εηζκφ Δγγχο Πεδίνπ θαη πξνηάζεηο 

επεκβάζεσλ 
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2.1 Σνηρνπνηίεο 

Ζ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ηνηρνπνηηψλ γίλεηαη ζπλήζσο κε βάζε ην πιηθφ δφκεζεο 

ηνπο. ηηο παξαδνζηαθέο θαηαζθεπέο ζπλαληνχκε ιηζνδνκέο, πιηλζνδνκέο θαη κηθηέο 

ηνηρνπνηίεο. Ζ ηνηρνπνηία είλαη έλα πιηθφ πνπ παξνπζηάδεη πνιπκνξθία θαη ε 

πνιπηππία, πξάγκα πνπ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ κεγάιε δπζθνιία πξνηππνπνίεζεο 

πιηθψλ θαη κεζφδσλ.  

 

2.1.1 Ληζνδνκέο 

Οη ιίζνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ δφκεζε ηνηρνπνηηψλ είλαη ζπλήζσο νξπθηνί θαη 

πξνέξρνληαη απφ εμφξπμε θαη πεξαηηέξσ επεμεξγαζία πεηξσκάησλ. Απφ ππξηγελή 

πεηξψκαηα εμνξχζζνληαη ιίζνη φπσο ν γξαλίηεο, ν πσξφιηζνο θ.α., απφ ζηξσζηγελή 

(πδαηνγελή) ν ςακκίηεο, νη αζβεζηφιηζνη θ.α., θαη απφ κεηακνξθσζηγελή, ην 

κάξκαξν, ν ραιαδίηεο, νη ζρηζηφιηζνη θ.α. ηελ Διιάδα ν πην δηαδεδνκέλνο ιίζνο 

είλαη ν αζβεζηφιηζνο.  Αλάινγα κε επεμεξγαζία πνπ έρνπλ ππνζηεί δηαθξίλνληαη ζηηο 

εμήο θαηεγνξίεο:  

 Αξγνί ιίζνη: κηθξή ή θαζφινπ επεμεξγαζία  

 Ζκίμεζηνη,  

 Ξεζηνί: απηνί πνπ παίξλνπλ θαλνληθά ζρήκαηα κεηά απφ πιήξε επεμεξγαζία  

 

2.1.2 Ξεξνιηζνδνκέο  

Δίλαη ε παιαηφηεξε κέζνδνο ιηζνδνκήο, πνπ ηείλεη ζήκεξα λα εγθαηαιεηθζεί 

ρξεζηκνπνηνχκελε κφλν γηα πξφρεηξεο θαηαζθεπέο. Ζ δφκεζε γίλεηαη ρσξίο θνλίακα 

(κφλν κε μεξφ ρψκα), κε κηθξή θαηεξγαζία θαη κε ζσζηή ζπλδεζκνινγία ησλ ιίζσλ 

θαη θαηά ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα πξνθχπηνπλ ιεπηνί αξκνί θαη κηθξφηεξα θελά. Σα 

αλαπφθεπθηα θελά γεκίδνληαη κε κηθξέο ιαμεπηέο πέηξεο ηηο ιαηχπεο (ηζηβίθηα). Σν 

κέζν πάρνο ηεο μεξνιηζηάο είλαη πεξίπνπ ίζν κε ην 1/3 ηνπ χςνπο. Καηαιιειφηεξεο 

πέηξεο γηα ηηο μεξνιηζηέο  είλαη νη πιαθνεηδείο.  
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2.1.3 Αξγνιηζνδνκέο  

ηηο αξγνιηζνδνκέο ε δφκεζε γίλεηαη κε ηελ ρξήζε θνληάκαηνο. Υξεζηκνπνηνχληαη 

αθφκε ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο θαηαζθεπήο ηνίρσλ ππνγείσλ, αληηζηήξημεο, 

πεξίθξαμεο αιιά θαη ζε αλσδνκέο κε ηε κνξθή επέλδπζεο. Οη αξκνί ηεο πξφζνςεο 

έρνπλ ζπλήζσο πάρνο 2-3 εθ. θαη γεκίδνληαη κε θνλίακα.  

 

2.1.4 Ζκηιαμεπηέο ιηζνδνκέο  

Δίλαη ε απινχζηεξε θαη θζελφηεξε ιηζνδνκή, ε νπνία θαηά θαλφλα δνκείηαη ζηελ 

εκθαλή φςε ηεο κε εκηιαμεπηνχο ιίζνπο κε επηπέδσζε ησλ παξαπιεχξσλ εδξψλ, 

κέρξη βάζνπο ηνπιάρηζηνλ 12 εθ., θαη ζηελ εζσηεξηθή φςε κε αξγνχο ιίζνπο. Γηα ηελ 

ζχλδεζε ησλ δχν απηψλ ιηζνδνκψλ, ρξεζηκνπνηνχληαη αλά απνζηάζεηο ιίζνη 

κπαηηθνί. Ζ εκηιαμεπηή ιηζνδνκή δελ θαηαζθεπάδεηαη πιένλ ζε ηνίρνπο ρψξσλ 

θαηνηθίαο, γηαηί παξνπζηάδεη έληνλν πξφβιεκα ζεξκνκφλσζεο ζε ζρέζε κε ηελ 

νπηνπιηλζνδνκή.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 

 

2.1.5 Λαμεπηέο ιηζνδνκέο  

Δίλαη απφ ηα αξραηφηεξα ζπζηήκαηα ιηζνδνκψλ, κε ην νπνίν έρνπλ θηηζηεί ζεκαληηθά 

κλεκεία, αιιά ζήκεξα ζπάληα εκθαλίδεηαη σο ηνηρνπνηία, ιφγσ θπξίσο ηνπ κεγάινπ 

θφζηνπο ηεο. 

 

2.1.6 Μηθηέο (μπιόπεθηεο) ηνηρνπνηίεο 

Οη μπιφπεθηεο ηνηρνπνηίεο είλαη γλσζηέο θαη σο ηζαηκάδεο ή κπαγδαηφηνηρνη. Οη 

ηζαηκαδφηνηρνη απνηεινχληαη απφ μχιηλν ζθειεηφ ηα θελά ηνπ νπνίνπ γεκίδνπλ απφ 

πιίλζνπο, θεξακηθά ή ιηζνζχληξηκκα, κε ζπλδεηηθφ πιηθφ ζθήλσζεο αζβεζηνθνλίακα 

ή άξγηιν θαη θαιχπηνληαη κε επίρξηζκα. ηνπο κπαγδαηφηνηρνπο δελ ηνπνζεηείηαη 

πιηθφ πιήξσζεο, αιιά ηνπνζεηνχληαη μχιηλα περάθηα ζηηο φςεηο ηα νπνία επίζεο 

θαιχπηνληαη κε επίρξηζκα.  

 

 

Δηθόλα 11 Καηαζθεπαζηηθή ιεπηνκέξεηα μπιφπεθηεο ηνηρνπνηίαο.
6
 

Οη ηζαηκαδφηνηρνη σο θέξνληεο εμσηεξηθνί ηνίρνη ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν ζε κηθξέο 

θαηνηθίεο κέρξη δχν νξφθσλ ε κεγαιχηεξα πνιπψξνθα θηίξηα (κνλαζηήξηα) 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνπο αλψηεξνπο νξφθνπο σο εζσηεξηθνί δηαρσξηζηηθνί ηνίρνη 

ιφγσ ηεο κηθξήο θέξνπζαο ηθαλφηεηαο ηνπο. Οη κπαγδαηφηνηρνη ρξεζηκνπνηνχληαη 

θπξίσο σο δηαρσξηζηηθνί εζσηεξηθνί ηνίρνη.  

Οη ηζαηκαδφηνηρνη σο θέξνληεο εμσηεξηθνί ηνίρνη ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν ζε κηθξέο 

θαηνηθίεο κέρξη δχν νξφθσλ ε κεγαιχηεξα πνιπψξνθα θηίξηα (κνλαζηήξηα) 

                                                 
6
 Καξχδεο Ν. Παξαδνζηαθή Αληηζεηζκηθή Γφκεζε ζην Αλαηνιηθφ Αηγαίν. Ζ πεξίπησζε ηεο Δξεζζνχ 

θαη ηεο Πεξγάκνπ. 
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ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνπο αλψηεξνπο νξφθνπο σο εζσηεξηθνί δηαρσξηζηηθνί ηνίρνη 

ιφγσ ηεο κηθξήο θέξνπζαο ηθαλφηεηαο ηνπο. Οη κπαγδαηφηνηρνη ρξεζηκνπνηνχληαη 

θπξίσο σο δηαρσξηζηηθνί εζσηεξηθνί ηνίρνη.  

Γεληθά πξφθεηηαη γηα ηδηαίηεξα εππαζείο θαηαζθεπέο. Ζ εππάζεηα ηνπο νθείιεηαη ζην 

φηη είλαη κηθηέο θαηαζθεπέο απφ 

εηεξφθιηηα πιηθά πνπ δελ έρνπλ ζπλάθεηα 

κεηαμχ ηνπο (θπξίσο νη ηζαηκαδφηνηρνη). 

Δπηπιένλ έρνπλ δηαθνξεηηθφ ζπληειεζηή 

δηαζηνιήο θαη παξνπζηάδνπλ έηζη 

δηαθνξεηηθή δηφγθσζε φηαλ πγξαίλνληαη. 

Έηζη κε ηελ παξακηθξή έλδεημε πγξαζίαο 

πξνθαιείηαη θνχζθσκα ησλ μχισλ
7
 θαη 

ησλ πιηθψλ πιήξσζεο, θαη ξεγκάησζε ησλ 

επηρξηζκάησλ.  

Δηθόλα 12 Καηαζθεπαζηηθή 

ιεπηνκέξεηα μπιφπεθηεο ηνηρνπνηίαο.
8
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7
 Ξύιηλα δνκηθά ζηνηρεία Σν μχιν ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο θαηαζθεπέο φρη κφλν σο απηφλνκν 

δνκηθφ ζηνηρείν (π.ρ. σο δνθφο ή ππνζηχισκα) αιιά θαη γηα ηελ θαηαζθεπή ζχλζεησλ 

θνξέσλ (ζηέγεο, παηψκαηα, ζαρληζηά) θαη ζε ζπλεξγαζία κε άιια πιηθά. Σν θπξηφηεξν 

πξνζφλ ηνπ είλαη ε κεγάιε ζε ζρέζε κε ην βάξνο ηνπ, κεραληθή ηνπ αληνρή.  

ηηο παξαδνζηαθέο θαηαζθεπέο ην μχιν ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα ηελ θαηαζθεπή 

παησκάησλ, ζηεγψλ, ηνηρνπνηηψλ (ηζαηκαδφηνηρνη) θαη ππνζηπισκάησλ. Υξεζηκνπνηείηαη 

αθφκε θαη ζε ζπλεξγαζία κε άιια πιηθά. Όπσο αλαθέξζεθε θαη πξηλ, ην μχιν ζπλεηζθέξεη 

ζηελ αχμεζε ηεο αθακςίαο ηεο ηνηρνπνηίαο θαη ηεο ηθαλφηεηαο ηεο λα αλαιακβάλεη δπλάκεηο 

(κε ηελ πξνζζήθε νξηδνληίσλ θαη ζπαληφηεξα, θαηαθφξπθσλ δσλψλ ελίζρπζεο).  

 
8
 Καξχδεο Ν. Παξαδνζηαθή Αληηζεηζκηθή Γφκεζε ζην Αλαηνιηθφ Αηγαίν. Ζ πεξίπησζε ηεο 

Δξεζζνχ θαη ηεο Πεξγάκνπ. 
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2.2 Παηώκαηα 

Σα παηψκαηα αλαιακβάλνπλ κέξνο ηφζν ηεο ζηαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ θηηξίνπ 

(κεηαθνξά θαηαθφξπθσλ θνξηίσλ, νξηδφληηα αθακςία), φζν θαη ιεηηνπξγίεο 

δεκηνπξγίαο ρψξσλ. ηελ απινχζηεξε ηνπ κνξθή έλα μχιηλν πάησκα απνηειείηαη 

απφ ηα θέξνληα ηνπ ζηνηρεία (δνθνχο) θαη ηελ επηθάλεηα θίλεζεο (δάπεδν) πνπ 

απνηειείηαη απφ ζαλίδεο.
9
 

Όπσο θαη νη ζηέγεο, έηζη θαη ηα παηψκαηα ιεηηνπξγνχλ δηαθξαγκαηηθά θπξίσο θαηά 

ηελ δηεχζπλζε ησλ δνθψλ. Με ηηο θαηάιιειεο εγθάξζηεο ζπλδέζεηο, κπνξνχλ λα 

απνθηήζνπλ αθακςία θαη θαηά ηελ εγθάξζηα ζηνπο δνθνχο δηεχζπλζε.  

Ζ επηθάλεηα θίλεζεο κπνξεί λα απνηειείηαη απφ ζαλίδεο, κάξκαξν, ζρηζηφπιαθεο, 

πήιηλα πιαθίδηα θ.α. Γηα ηελ πξφζδσζε ζηα παηψκαηα ζεξκνκνλσηηθψλ θαη 

ερνκνλσηηθψλ ηδηνηήησλ ρξεζηκνπνηνχληαη θαη άιια πιηθά, φπσο ιάζπε, άκκνο θαη 

πιίλζνη.  

Σα βαζηθά κεραληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παησκάησλ ή δσκάησλ πνπ επεξεάδνπλ 

θαζνξηζηηθά ηε ζπκπεξηθνξά ησλ θηηξίσλ ππφ θαηαθφξπθα αιιά θπξίσο ππφ 

νξηδφληηα ζεηζκηθά θνξηία είλαη ηα αθφινπζα : 

 

α. Ο βαζκφο ηεο δηαθξαγκαηηθήο ιεηηνπξγίαο. 

β. Ο ηζφηξνπνο ή κε ραξαθηήξαο ηεο απφθξηζήο ηνπο. 

γ. Σν βάξνο ηνπ παηψκαηνο. 

δ. Ζ εκθάληζε ή κε νξηδφληησλ σζήζεσλ ππφ θαηαθφξπθα θνξηία. 

 

Οη ηχπνη παησκάησλ πνπ ζπλαληψληαη ζπλήζσο ζε θηίξηα απφ θέξνπζα ηνηρνπνηία 

θαη ε αμηνιφγεζή ηνπο κε βάζε ηα παξαπάλσ θξηηήξηα είλαη νη αθφινπζνη: 

 

 

 

                                                 
9
 Μπίθαο Γεκήηξεο, "Ξχιηλα παηψκαηα. Απαηηήζεηο, εππαζή ζεκεία, παξαδνζηαθέο θαη ζχγρξνλεο 

θαηαζθεπαζηηθέο ιχζεηο", Γηαηήξεζε απνθαηάζηαζε αλαζηχισζε, ζ337, Θεζζαινλίθε 1994 
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2.2.1 Πιάθεο νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο 

Δκθαλίδνπλ πνιχ κεγάιε – πξαθηηθά άπεηξε – δπζθακςία κέζα ζην επίπεδφ ηνπο θαη 

θαηά ζπλέπεηα εμαζθαιίδνπλ πιήξε δηαθξαγκαηηθή ιεηηνπξγία, κε ηελ πξνυπφζεζε 

θαιήο ζχλδεζεο κε ηηο θέξνπζεο ηνηρνπνηίεο επί ησλ νπνίσλ εδξάδνληαη. 

Με ηελ πξνυπφζεζε φηη ζηεξίδνληαη θαη ζπλδένληαη επαξθψο κε ηηο ππνθείκελεο 

ηνηρνπνηίεο θαη ζηηο ηέζζεξηο πιεπξέο ηνπο, κεηαθέξνπλ ηα θαηαθφξπθα θνξηία 

ζχκθσλα κε ηε γλσζηή κέζνδν ηνπ ρσξηζκνχ ηεο επηθάλεηάο ηνπο ζε ηξίγσλα θαη 

ηξαπέδηα θαη δηαλέκνπλ ηηο ζεηζκηθέο ηέκλνπζεο ζηηο ππνθείκελεο ηνηρνπνηίεο 

αλάινγα κε ηε δπζθακςία ηνπο αλεμάξηεηα απφ ηε δηεχζπλζε ηεο ζεηζκηθήο 

θαηαπφλεζεο (ηζφηξνπε δηαθξαγκαηηθή ιεηηνπξγία). 

Σν βάξνο ησλ πιαθψλ νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο ζπγθξηλφκελν κε απηφ ησλ άιισλ 

ηχπσλ παησκάησλ είλαη κέζν έσο κεγάιν αλάινγα κε ην κέγεζνο ηνπ αλνίγκαηνο πνπ 

θαινχληαη λα γεθπξψζνπλ. 

Γελ αζθνχλ νξηδφληηεο σζήζεηο ππφ θαηαθφξπθα θνξηία επί ησλ ηνηρνπνηηψλ ζηηο 

νπνίεο ζηεξίδνληαη. 
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2.2.2 Παηώκαηα επί ζηδεξνδνθώλ κε πιηλζνπιήξσζε 

Απνηεινχληαη απφ θέξνπζεο ζηδεξνδνθνχο (δηπιά Σ) αλά απνζηάζεηο 0.60m πεξίπνπ 

θαη δηαθξίλνληαη ζε δχν ηχπνπο αλάινγα κε ην είδνο ηεο πιηλζνπιήξσζεο. Διαθξνχ 

ηχπνπ κε πιαθνεηδείο επίπεδεο δηάηξεηεο πιίλζνπο πνπ γεθπξψλνπλ ην θελφ κε απιή 

παξάζεζή ηνπο κεηαμχ ησλ ζηδεξνδνθψλ (ηχπνο βΗ), θαη βαξέσο ηχπνπ κε θακαξσηή 

πιηλζνδφκεζε απφ κηθξέο πιήξεηο ή δηάηξεηεο πιίλζνπο (ηχπνο βΗΗ). 

Δμαζθαιίδνπλ κηθξή (ηχπνο βΗ) έσο κέζε (ηχπνο βΗΗ) δπζθακςία ζην επίπεδφ ηνπο κε 

αληίζηνηρε δηαθνξνπνίεζε ηνπ βαζκνχ δηαθξαγκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ παηψκαηνο. 

Οη ζηδεξνδνθνί δηήθνπλ θαηά ηε κηθξή δηάζηαζε ηνπ ρψξνπ θαη θαηά ζπλέπεηα 

κεηαθέξνπλ ηα θαηαθφξπθα θνξηία κφλν ζην δεχγνο ησλ επηκήθσλ ππνθείκελσλ 

ηνηρνπνηηψλ. Σν πάησκα εκθαλίδεη ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε ηεο δηαθξαγκαηηθήο 

ιεηηνπξγίαο θαηά θαηεχζπλζε εμ αηηίαο ηεο έδξαζεο ησλ κεηαιιηθψλ δνθψλ επί ησλ 

θεξνπζψλ ηνηρνπνηηψλ ζε κία κφλν απφ ηηο δχν θχξηεο δηεπζχλζεηο ηνπ θηηξίνπ. 

Ηδηαίηεξα ηα παηψκαηα ειαθξνχ ηχπνπ εκθαλίδνπλ έληνλε αληζνηξνπία δπζθακςίαο 

εληφο ηνπ επηπέδνπ ηνπο ιφγσ κηθξννιηζζήζεσλ κεηαμχ επίπεδσλ πιίλζσλ θαη 

ζηδεξνδνθψλ. 

Σν βάξνο ηνπο θπκαίλεηαη απφ ζρεηηθά κηθξφ έσο κέζν γηα ηα ειαθξνχ ηχπνπ 

παηψκαηα επίπεδεο πιηλζνπιήξσζεο θαη απφ κέζν έσο κεγάιν γηα ηα βαξέσο ηχπνπ 

παηψκαηα κε θακαξσηή πιηλζνδφκεζε. εκαληηθφ κέξνο ηνπ βάξνπο απνηειεί θαη ε 

επηπεδσηηθή ζηξψζε κέρξη ην άλσ πέικα ησλ ζηδεξνδνθψλ. 

Γελ αζθνχλ νξηδφληηεο σζήζεηο ππφ ηα θαηαθφξπθα θνξηία επί ησλ θεξνπζψλ 

ηνηρνπνηηψλ. Οη ζρεηηθά αζζελείο σζήζεηο ησλ θακαξψλ ζηα παηψκαηα βαξέσο 

ηχπνπ, αιιειναλαηξνχληαη ζηηο κεζαίεο ζηδεξνδνθνχο, ελψ ζηηο αθξαίεο 

ζηδεξνδνθνχο αλαιακβάλνληαη κέζσ εγθάξζησλ κεηαιιηθψλ ξάβδσλ – ειθπζηήξσλ, 

πνπ ζπλδένπλ ηηο ζηδεξνδνθνχο κεηαμχ ηνπο. 
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2.2.3 Ξύιηλα παηώκαηα (ζαλίδσκα επί ηζρπξώλ μύιηλσλ δνθώλ) 

Απνηεινχληαη απφ ζαλίδεο, ζε απιή παξάζεζε ή ζπλδεδεκέλεο κε δηακήθε εληνξκία 

(ξακπνηέ), θαξθσκέλεο επί ηζρπξψλ μχιηλσλ δνθψλ (παηφμπια) αλά απνζηάζεηο 0.40 

έσο 0.60m πεξίπνπ. Πνιχ ζπάληα ην ζαλίδσκα είλαη δηπιφ, απνηεινχκελν απφ δχν 

επάιιειεο ζηξψζεηο δηαζηαπξνχκελσλ ζαλίδσλ. Πνιιέο θνξέο ππάξρεη ειαθξφ 

ηαβάλσκα (ιεπηφ κε θέξνλ ζαλίδσκα) θαξθσκέλν επί ησλ θάησ πεικάησλ ησλ 

μχιηλσλ δνθψλ. 

 Δμαζθαιίδνπλ κηθξή θαη ζε πεξίπησζε δηπινχ ζαληδψκαηνο κέζε δπζθακςία ζην 

επίπεδφ ηνπο κε αληίζηνηρε δηαθνξνπνίεζε ηνπ βαζκνχ δηαθξαγκαηηθήο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ παηψκαηνο. 

 Σα παηφμπια δηήθνπλ θαηά ηε κηθξή δηάζηαζε ηνπ ρψξνπ θαη θαηά ζπλέπεηα 

κεηαθέξνπλ ηα θαηαθφξπθα θνξηία κφλν ζην δεχγνο ησλ επηκήθσλ ππνθείκελσλ 

ηνηρνπνηηψλ. Σν πάησκα εκθαλίδεη ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε ηεο 

δηαθξαγκαηηθήο ιεηηνπξγίαο θαηά θαηεχζπλζε εμ αηηίαο ηεο έδξαζεο ησλ μχιηλσλ 

θεξνπζψλ δνθψλ επί ησλ θεξνπζψλ ηνηρνπνηηψλ ζε κία κφλν απφ ηηο δχν θχξηεο 

δηεπζχλζεηο ηνπ θηηξίνπ. Σν βάξνο ηνπο είλαη ζρεηηθά κηθξφ. 

 Γελ αζθνχλ νξηδφληηεο σζήζεηο ππφ ηα θαηαθφξπθα θνξηία επί ησλ θεξνπζψλ 

ηνηρνπνηηψλ. 

 

2.2.4 Κηηζηά παηώκαηα κνλήο ή δηπιήο θακππιόηεηα 

Απνηεινχληαη απφ πιηλζφθηηζηεο ή ιηζφθηηζηεο θακάξεο (απιή θακππιφηεηα), 

δηαζηαπξνχκελεο θακάξεο (ζηαπξνζφιηα) ή ζφινπο (δηπιή θακππιφηεηα). Ζ 

επηπέδσζε εμαζθαιίδεηαη κε κπάδσκα. 

 Δμαζθαιίδνπλ κεγάιε δπζθακςία θαη ηζρπξή δηαθξαγκαηηθή ιεηηνπξγία, είλαη 

φκσο ζρεηηθά αζαθήο ε ζηάζκε ηνπ δηαθξαγκαηηθνχ επηπέδνπ. 

 Ζ ηζφηξνπε ή κε απφθξηζή ηνπο εμαξηάηαη απφ ην βαζκφ δνκεηηθήο εκπινθήο ηνπ 

παηψκαηνο κε ηνπο θέξνληεο ηνίρνπο ηεο πεξηκέηξνπ. ε πεξίπησζε θακάξαο 

κνλήο θακππιφηεηαο είλαη ακθίβνιε έσο αλχπαξθηε ε δνκεηηθή ζχλδεζε κε ηνπο 

ηνίρνπο θάζεηα ζηε δηεχζπλζε ησλ γελεηεηξψλ ηεο θακάξαο. 

 Σν βάξνο ηνπο είλαη πνιχ κεγάιν, ηδηαίηεξα ζηελ πεξίπησζε επηπέδσζεο ηνπ 

δαπέδνπ κε θνηλά θαη φρη ειαθξά πιηθά. 
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 Δίλαη ν κνλαδηθφο ηχπνο παησκάησλ πνπ αζθνχλ ζεκαληηθέο, έσο κεγάιεο θαηά 

πεξίπησζε, σζήζεηο ππφ ηα θαηαθφξπθα θνξηία επί ησλ ηνηρνπνηηψλ ζηηο νπνίεο 

εδξάδνληαη. Δμ αηηίαο, ηφζν ησλ σζήζεσλ αιιά θαη ηνπ κεγάινπ βάξνπο ηνπ 

παηψκαηνο απαηηείηαη κεγάιν πάρνο θεξνπζψλ ηνηρνπνηηψλ. 

 

2.3 ηέγεο 

Οη ζηέγεο έρνπλ σο θχξην ξφιν ηελ πξνζηαζία ηνπ εζσηεξηθνχ ηεο θαηαζθεπήο θαη 

ησλ ρξεζηψλ ηεο απφ ηα θαηξηθά θαηλφκελα (ήιηνο, βξνρή, άλεκνο). Πέξαλ φκσο 

απηνχ ηνπ πξνθαλνχο ξφινπ, νη ζηέγεο κπνξεί ππφ πξνυπνζέζεηο λα ιεηηνπξγνχλ θαη 

σο δηαθξάγκαηα. Σα δηαθξάγκαηα ζπλδένπλ ηηο ηνηρνπνηίεο θαη ηηο αλαγθάδνπλ λα 

ζπλεξγάδνληαη θαηά ηελ δηάξθεηα ελφο ζεηζκνχ απμάλνληαο έηζη ηελ αθακςία ηνπο.  

Ζ δηακφξθσζε κηαο ζηέγεο εμαξηάηαη απφ ηηο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο, ηα θνξηία 

ιεηηνπξγίαο ηεο, ηα δηαζέζηκα πιηθά θαη ηελ κνξθνινγία ηεο θαηαζθεπήο πνπ 

θαιείηαη λα θαιχςεη.  

 

2.3.1 Φέξσλ νξγαληζκόο  

Οη ζηέγεο θηηξίσλ απφ θέξνπζα ηνηρνπνηία απνηεινχληαη ζπλήζσο απφ μχιηλα δεπθηά 

αλά απνζηάζεηο 0.8 έσο 2.0m κε ηεγίδεο, ζαλίδσκα θαη επηθάιπςε. Σα δεπθηά 

εδξάδνληαη ζην θνξπθαίν δηάδσκα ησλ θεξνπζψλ ηνηρνπνηηψλ ή ζε μχιηλεο δνθνχο 

(πνηακνί) ελζσκαησκέλεο θαηά κήθνο ηεο ζηέςεο ησλ ηνίρσλ. Ζ εγθάξζηα ζχλδεζε 

ησλ δεπθηψλ εμαζθαιίδεηαη κέζσ εγθάξζησλ ζπλδέζκσλ ζε θαηαθφξπθα επίπεδα, 

θαζψο θαη κέζσ ησλ μχιηλσλ ηεγίδσλ ή θαη ηνπ ζαληδψκαηνο. ε πεξίπησζε 

νξζνγσληθήο θάηνςεο κε δηθιηλή ζηέγε ηα δεπθηά ηνπνζεηνχληαη παξάιιεια πξνο ηε 

κηθξή δηάζηαζε ηνπ θηηξίνπ. 

ε πεξίπησζε πεξίπνπ ηεηξαγσληθήο θάηνςεο, θαζψο θαη ζηα άθξα ηεηξαθιηλψλ 

ζηεγψλ επί νξζνγσληθψλ θαηφςεσλ, δηακνξθψλνληαη δηαζηαπξνχκελα εκηδεπθηά κε 

θεληξηθφ ή θεληξηθνχο νξζνζηάηεο. Σέινο, ζηελ πνιχ ζπλεζηζκέλε πεξίπησζε 

αθαλφληζηεο θάηνςεο κε πξνεμέρνπζεο πηέξπγεο ε ζηέγε πξνθχπηεη αθαλφληζηεο 

κνξθήο . Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο κεραληθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ μχιηλσλ ζηεγψλ είλαη 

ηα αθφινπζα: 
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- Πξνυπνζέζεηο γηα ηελ αλάπηπμε άμηαο ιφγνπ δηαθξαγκαηηθήο ιεηηνπξγίαο είλαη ε 

άξηηα δηθηχσζε ησλ δεπθηψλ (χπαξμε επαξθψλ νξζνζηαηψλ θαη δηαγσλίσλ ξάβδσλ), 

ε εμαζθάιηζε ηεο ζπλέρεηαο ζηηο καηίζεηο ησλ επηκήθσλ δνθψλ θάησ πέικαηνο, νη 

ζρπξέο ζπλδέζεηο ζηνπο θφκβνπο, ε επαξθήο ζχλδεζε ησλ δεπθηψλ ζηηο ζέζεηο 

έδξαζήο ηνπο κε μχιηλνπο πνηακνχο ή πξνηηκφηεξν κε ηζρπξφ θνξπθαίν δηάδσκα θαη 

ε χπαξμε ηζρπξψλ εγθάξζησλ ζπλδέζκσλ ή ηζρπξνχ πιήξνπο ζαληδψκαηνο. 

- Ζ κεησκέλε εμαζθάιηζε ή απνπζία θάπνηαο απφ ηηο παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο 

δεκηνπξγεί θαηά πεξίπησζε γεληθή ή θαηά δηεχζπλζε (αληζνηξνπία) κείσζε ηεο 

δηαθξαγκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο ζηέγεο. 

- Σν βάξνο ησλ μχιηλσλ ζηεγψλ θπκαίλεηαη κεηαμχ επξέσλ νξίσλ θαη θαζνξίδεηαη 

θπξίσο απφ ην βάξνο ηεο επηθάιπςεο. Οη ζπλεζέζηεξνη ηχπνη επηθάιπςεο θαηά 

αχμνπζα ζεηξά βάξνπο είλαη νη αθφινπζνη: 

i. Διαθξά θεξακίδηα επξσπατθνχ ηχπνπ (Γαιιηθά). 

ii. Ρσκατθά ή Βπδαληηλά θαξθσηά θεξακίδηα. 

iii. Βπδαληηλά θνιπκβεηά θεξακίδηα (ζηξσηήξεο, θαιππηήξεο). 

iv. Δπηθάιπςε κε ζρηζηνιηζηθέο πιάθεο. 

- Πνιιέο θνξέο ε αλεπαξθήο δηθηχσζε ησλ δεπθηψλ έρεη σο ζπλέπεηα έληνλε 

θακπηηθή θαηαπφλεζε ησλ ξάβδσλ άλσ θαη θάησ πέικαηνο θαη ζεκαληηθέο βπζίζεηο 

κε ζπλέπεηα ηελ έδξαζε ηεο ζηέγεο επί ησλ εζσηεξηθψλ αζζελψλ δηαρσξηζηηθψλ 

ηνηρνπνηηψλ κε δπζκελείο ζπλέπεηεο γηα ηελ αζθάιεηα ηεο θαηαζθεπήο. 

- ε πεξίπησζε αλεπαξθνχο δηθηχσζεο θαη αζζελψλ ζπλδέζεσλ ζηνπο θφκβνπο ησλ 

δεπθηψλ ζε ζπλδπαζκφ κε απνπζία επαξθψλ εζσηεξηθψλ ηνηρνπνηηψλ, εκθαλίδεηαη 

"θάζηζκα θαη άλνηγκα" ηεο ζηέγεο κε ζπλέπεηα ηελ αλάπηπμε νξηδφληησλ σζήζεσλ 

απφ ηνπο θεθιηκέλνπο ακείβνληεο επί ησλ πεξηκεηξηθψλ ηνηρνπνηηψλ έδξαζεο ησλ 

δεπθηψλ. 

 

2.3.2 Δπηθαιύςεηο ζηεγώλ  

Ζ επηθάιπςε ηεο ζηέγεο είλαη ην ζχλνιν ησλ πιηθψλ πνπ ηνπνζεηνχκε πάλσ ζηνλ 

θέξνληα νξγαληζκφ γηα ζηεγάλσζε θαη κφλσζε. Σα βαζηθά πιηθά πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο παξαδνζηαθέο θαηαζθεπέο γηα επηθάιπςε είλαη ην μχιν 

(ζαλίδεο), ηα θεξακίδηα θαη νη ζρηζηφπιαθεο.  
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Δηθόλα 13 ηέγε κε κεθίδεο κε κηθξή θιίζε & ζηέγε κε δεπθηά. 

 

Πίλαθαο 1 Καηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία ζηέγεο. 

1   Κνξπθνκεθίδα 10 Οξζνζηάηεο 

2   πλδεηήξηνη 11 Διθπζηήξεο Λνμή Αληηξήδα 

3   Οξζνζηάηεο 12 πλδεηήξηνο ηξσηήξαο 

4   Αληεξίδα 13 ηξσηήξαο 

5   Αληεξίδα Εεπθηνχ 14 Πιάθα Μπεηφλ 

6   Ακείβσλ 15 Σεγίδεο 

7   Αληηαλέκην 16 Δπηθάιπςε Σεγίδαο 

8   Μεθίδα 17 Κεληξί 

9   πλδεηήξηνη 18 Διθπζηήξεο Σνίρνο 
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Δηθόλα 14 Κάηνςε, ιεπηνκέξεηα, πξννπηηθφ, μπιφηππνο ζηέγεο.  

 

Πίλαθαο 2 Καηαζθεπαζηηθά ζηέγεο. 

1 Σεγίδεο 

2 Δπηηεγίδεο 

3 Πήρεηο 

4 Κνξπθνηεγίδεο 

5 αλίδσκα 

6 Μεθίδα 

7 Ακείβσλ, Εεπθηά 
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2.4 Μέζα ζύλδεζεο 

2.4.1 πλδέζεηο μύιηλσλ δνκηθώλ ζηνηρείσλ 

Σα θχξηα κέζα ζχλδεζεο μχιηλσλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ είλαη
10

:  

1. Ζ ζπγθφιιεζε  

2. Ξχιηλα κέζα ζχλδεζεο  

3. Μεηαιιηθά κέζα ζχλδεζεο  

4. πλδπαζκφο ησλ πην πάλσ  

 

i. πγθόιιεζε  

Ζ ζπγθφιιεζε είλαη ν ηδαληθφο ηξφπνο ζχλδεζεο μχισλ φηαλ ζέινπκε ηα επηκέξνπο 

ζηνηρεία λα ιεηηνπξγνχλ σο έλα εληαίν ζηνηρείν. Αληίζεηα νη κεραληθέο ζπλδέζεηο δελ 

παξέρνπλ ηελ ίδηα αθακςία ζηα κέιε πνπ ζπλδένπλ. Οη θφιιεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

έρνπλ βάζε ηελ ξεηίλε. Οη θφιιεο απηέο έρνπλ κεγάιεο αληνρέο. Απαηηνχλ φκσο 

ρξήζε απφ εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ θαη εηδηθνχο ρψξνπο εξγαζίαο.  

 

ii. Ξύιηλα κέζα ζύλδεζεο  

Σα μχιηλα κέζα ζχλδεζεο δηαθξίλνληαη ζε:  

1. Ξχιηλα βιήηξα. Πξφθεηηαη γηα πξηζκαηηθά ή θπιηλδξηθά θνκκάηηα μχινπ ηα νπνία 

θαηά ην κηζφ ηνπο κήθνο εηζέξρνληαη ζηελ νπή ηνπ ελφο μχινπ θαη θαηά ην άιιν κηζφ 

ζηελ νπή ηνπ άιινπ μχινπ. Καηαζθεπάδνληαη απφ ζθιεξφ μχιν. Γελ είλαη νξαηά 

κεηά ηελ ζχλδεζε ησλ δχν μχισλ.  

2. Ξχιηλα παξεκβιήκαηα θαη ζθήλεο. Δίλαη πξηζκαηηθά θνκκάηηα μχινπ ηα νπνία 

ηνπνζεηνχληαη ζε εγθνπέο δχν θαηά κήθνο ζπλδεφκελσλ δνθίδσλ θαη ζπληεινχλ ζηελ 

ζπλεξγαζία απηψλ κε ην λα εκπνδίδνπλ ηελ θαηά κήθνο κεηαθίλεζε ηνπο. Σα 

παξεκβιήκαηα απηά δηήθνπλ θαζ' φιν ην πιάηνο ησλ ζπλδεφκελσλ μχισλ.  

                                                 
10

 Άλλα Κνθθηλάθε Γαληήι, "Ξχιν θαη μχιηλεο θαηαζθεπέο, Παζνινγία, πξνζηαζία θαη ηερληθέο 

ζπληήξεζεο, πλδεζκνινγία ησλ μχιηλσλ θαηαζθεπψλ. Ηζηνξηθέο θαη ζχγρξνλεο ιχζεηο, Δ01", 

Δξγαζηήξην Οηθνδνκηθήο θαη Γνκηθήο Φπζηθήο Α.Π.Θ.  
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3 Ξχιηλεο ηαηλίεο. Δλεξγνχλ σο παξεκβιήκαηα θαη ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο γηα ηελ 

ζχλδεζε ζαλίδσλ πξνο επίηεπμε κεγαιχηεξεο επηθάλεηαο. Γηα ηηο ηαηλίεο πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηείηαη ζθιεξφ μχιν θαη κε δηεχζπλζε ηλψλ θάζεηε πξνο ηελ επηθάλεηα 

επαθήο ησλ ζπλδεφκελσλ μχισλ αιιηψο νη ηαηλίεο ζα ζθηζηνχλ.  

4 Ξχιηλνη ζπλδεηήξεο. ε ζρήκα δηπιήο ρειηδνλννπξάο ρξεζηκνπνηνχληαη ζπλήζσο 

γηα ζχλδεζε παξάιιεισλ μχισλ.  

 

iii. Μεηαιιηθά κέζα ζύλδεζεο  

Σα πην ζπλεζηζκέλα κεηαιιηθά κέζα ζχλδεζεο γηα ηελ ζχλδεζε ησλ μχισλ είλαη:  

1) Οη ήινη ή θαξθνβειφλεο (θαξθηά). Οη ήινη απνηεινχλ ην απινχζηεξν κέζν 

ζχλδεζεο. Δίλαη θνκκάηηα απφ κεηαιιηθφ ζχξκα θπθιηθήο ή ηεηξαγσληθήο δηαηνκήο 

πνπ ζην έλα άθξν θέξνπλ αηρκή θαη ζην άιιν θεθαιή. ήκεξα ρξεζηκνπνηνχληαη 

ήινη επηςεπδαξγπξσκέλνη (γαιβαληζκέλνη) ή κε επίζηξσζε ραιθνχ ή κνιχβδνπ γηα 

πξνζηαζία απφ ζθνπξηά.  

2) Οη θνριησηνί ήινη (μπιφβηδεο). Οη μπιφβηδεο θνριηνχληαη ζην μχιν κε ηηο ιεπηέο 

θαη θνθηεξέο ειηθψζεηο ηνπο. Έρνπλ κήθνο κέρξη 15 cm θαη ε θεθαιή ηνπο θέξεη 

εγθνπή γηα βίδσκα κε θαηζαβίδη.  

3) Οη θνριηνθφξνη ήινη (κπνπιφληα). Σα κπνπιφληα απνηεινχλ ιφγσ ηεο 

ζηαζεξφηεηαο ησλ ζπλδέζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηνχλ, κνληκφηεξν κέζν ζχλδεζεο απφ 

ηα πξναλαθεξζέληα. Οη θνριηνθφξνη ήινη έρνπλ ζην έλα άθξν θεθαιή θαη ζην άιιν 

πεξηθφριην ή θαη ζηα δχν άθξα πεξηθφριην. Ο θνξκφο είλαη θπιηλδξηθφο θαη θέξεη ζην 

άθξν ειηθψζεηο ζηηο νπνίεο βηδψλεηαη ηεηξαγσληθφ ή εμαγσληθφ πεξηθφριην. Οη 

μπιφβηδεο κπαίλνπλ ζε νπέο ζην μχιν ηηο νπνίεο έρνπκε αλνίμεη εθ ησλ πξνηέξσλ. 

Πξνο απνθπγή ζπκπίεζεο ηνπ μχινπ ζηηο ζέζεηο ηεο θεθαιήο ηνπ πεξηθνριίνπ, 

παξεκβάιιεηαη κεηαμχ απηψλ θαη ηνπ μχινπ κεηαιιηθφ ππφζεκα (ξνδέιια) κε 

επηθάλεηα ηέηνηα ψζηε λα κελ ππεξβαίλεηαη ε επηηξεπφκελε ηάζε ζιίςεο ηνπ μχινπ.  

4) Σα δηράγγηζηξα ή έρκαηα (ηδηλέηηα)  
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iv. πλδέζεηο μύιηλσλ δνκηθώλ ζηνηρείσλ κε άιια δνκηθά ζηνηρεία 

Αλαθεξφκαζηε θπξίσο ζηηο ζπλδέζεηο δνθψλ παησκάησλ ή ζηεγψλ θαη δεπθηψλ κε 

ηελ θέξνπζα ηνηρνπνηία (θπξίσο απφ ιηζνδνκή). Ζ ζσζηή ζχλδεζε είλαη απαξαίηεηε 

γηα ηελ ζσζηή ζπλεξγαζία ηνηρνπνηίαο-δηαθξάγκαηνο (πάησκα ή ζηέγε). Απηή 

πξνυπνζέηεη φηη ε δνθφο ή ην δεπθηφ δελ ζα εδξάδεηαη απιψο πάλσ ζηνλ ηνίρν, αιιά 

ζα δεζκεχεηαη ζ' απηή θαηά ηελ εγθάξζηα ζηελ ηνηρνπνηία δηεχζπλζε.  

Απηφ γίλεηαη κε ηξεηο θπξίσο ηξφπνπο. Με ηελ ζηεξέσζε ηεο δνθνχ πάλσ ζην 

δηάδσκα ηεο ηνηρνπνηίαο αλ ππάξρεη, ή κε ηελ ρξήζε κεηαιιηθψλ ξάβδσλ ή ιακψλ.  

Πξνζνρή δίλεηαη επίζεο ζηελ πξνζηαζία ηεο δνθνχ απφ ηελ πγξαζία ζην ζεκείν 

επαθήο ηεο κε ηελ ηνηρνπνηία. Υξεζηκνπνηνχληαη γη' απηφ ηνλ ζθνπφ εηδηθέο βαθέο 

θαη αλ ην επηηξέπεη ε κέζνδνο ζηεξέσζεο, αθήλεηαη γχξσ απφ ηε δνθφ έλα θελφ γηα 

ηνλ αεξηζκφ ηεο.  
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2.5 Γηαδώκαηα - ειθπζηήξεο 

Σα δηαδψκαηα θαη νη ειθπζηήξεο απνηεινχλ βαζηθά δνκηθά ζηνηρεία πνπ αζθνχλ 

θαζνξηζηηθή επηξξνή ζηελ απφθξηζε ησλ θηηξίσλ απφ θέξνπζα ηνηρνπνηία ππφ 

νξηδφληηα (ζεηζκηθά) θνξηία. Οη ζπλεζέζηεξνη ηχπνη δηαδσκάησλ θαη ειθπζηήξσλ 

είλαη νη αθφινπζνη:  

1. Ξχιηλα, κεηαιιηθά, ή ζπαληφηεξα απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα πξέθηα ζηα 

αλψθιηα ησλ αλνηγκάησλ (απνπζία ζπλερψλ δηαδσκάησλ)  

2. πλερή μχιηλα (μπινδεζηέο), κεηαιιηθά, ή ζπαληφηεξα απφ νπιηζκέλν 

ζθπξφδεκα δηαδψκαηα ζηα αλψθιηα ησλ αλνηγκάησλ ή θαη ζηηο ζηάζκεο ησλ 

νξφθσλ θαη ηεο ζηέγεο.  

3. Μεηαιιηθνί ειθπζηήξεο (παζεηηθνί ή ειαθξά πξνεληεηακέλνη) ζηηο ζηάζκεο 

ησλ νξφθσλ, ηεο ζηέγεο, ή θαη ησλ αλσθιηψλ.  

4. Καηαθφξπθα δηαδψκαηα μχιηλα, απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα, ή ζπαληφηεξα 

κεηαιιηθά.  

Ο θύξηνο ξόινο ησλ ζπλερώλ νξηδνληίσλ δηαδσκάησλ είλαη λα εληζρύζνπλ ηελ εθηόο 

επηπέδνπ θακπηηθή ιεηηνπξγία ησλ ηνηρνπνηηώλ, αλαιακβάλνληαο ηηο νξηδόληηεο 

ζεηζκηθέο δπλάκεηο θάζεηα ζην επίπεδν ηνπ ηνίρνπ θαη κεηαθέξνληάο ηηο ζηνπο 

εγθάξζηνπο ηνίρνπο. Γηα ην ιφγν απηφ, ζε παρείο ηνίρνπο νη μπινδεζηέο απνηεινχληαη 

ζπλήζσο απφ δχν παξάιιειεο μχιηλεο δνθνχο ζηηο φςεηο ηεο ηνηρνπνηίαο πνπ 

ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε νξζνζηάηεο ή θαη ινμέο μχιηλεο ξάβδνπο ψζηε λα 

δηακνξθψλεηαη έλα νξηδφληην μχιηλν δηθηχσκα θαηά κήθνο ηνπ ηνίρνπ. Αληίζηνηρα, 

ηα δηαδψκαηα απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα θαηαιακβάλνπλ νιφθιεξν ην πιάηνο ηεο 

ηνηρνπνηίαο, ελψ έρνπλ ζρεηηθά ρακειφ χςνο, θαζψο θαινχληαη λα ιεηηνπξγήζνπλ σο 

δνθνί ζε νξηδφληην επίπεδν.  

Ο θύξηνο ξόινο ησλ νξηδνληίσλ κεηαιιηθώλ ειθπζηήξσλ είλαη λα απνηξέςνπλ ηελ 

απνθόιιεζε ππό ζεηζκηθή θαηαπόλεζε ησλ δηαζηαπξνύκελσλ ηνίρσλ θαζ' ύςνο ησλ 

θαηαθόξπθσλ αθκώλ ζε γσλίεο ηύπνπ Γ ή Σ. Οη ειθπζηήξεο είλαη ζπλήζσο ραιχβδηλεο 

ιεπίδεο νξζνγσληθήο δηαηνκήο, ηνπνζεηνχληαη θαηά ηε δφκεζε ησλ ηνίρσλ θαη 

πξνεληείλνληαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ θέξνληα νξγαληζκνχ. Ζ πξνέληαζε είλαη 

ειαθξά θαη επηηπγράλεηαη είηε κε ξάβδνπο αγθχξσζεο θαηάιιεινπ ζρήκαηνο, είηε κε 

ζπζηξνθή ηεο κεηαιιηθήο ιεπίδαο ζε ζεκεία φπνπ απηή είλαη πξνζπειάζηκε. 

εκεηψλεηαη φηη ε ζπκβνιή ηεο πξνέληαζεο ησλ ειθπζηήξσλ ζηε αλάπηπμε 

πξφζιηςεο ζηελ ηνηρνπνηία είλαη ζπλήζσο ακειεηέα. Ζ πξνέληαζε επηβάιιεηαη 
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θπξίσο γηα ηελ άξζε ηπρφλ αλνρψλ κήθνπο ψζηε ε ελεξγνπνίεζε ηνπ ειθπζηήξα λα 

είλαη άκεζε. 

Σα θαηαθφξπθα ζε ζπλεξγαζία κε ηα νξηδφληηα δηαδψκαηα ζπγθξνηνχλ ζην επίπεδν 

ηεο ηνηρνπνηίαο πιαίζηα απμεκέλεο δπζθακςίαο πνπ αθελφο εληζρχνπλ ηελ ιεηηνπξγία 

δίζθνπ ηεο ηνηρνπνηίαο θαη αθεηέξνπ εγθηβσηίδνπλ ηκήκαηα ηεο ηνηρνπνηίαο 

απνηξέπνληαο ηελ πξφσξε ξεγκάησζε ηεο ππφ ζεηζκηθή θαηαπφλεζε ηεο εληφο ηνπ 

επηπέδνπ ηεο. 
11

 

Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη, ν λένο Διιεληθφο Αληηζεηζκηθφο Καλνληζκφο αλαγλσξίδεη 

ηε βαζηθή ζπκβνιή ησλ δηαδσκάησλ ζηελ αχμεζε ηεο ρακειήο πιαζηηκφηεηαο ησλ 

άνπισλ ηνηρνπνηηψλ θαη δηαθνξνπνηεί αληίζηνηρα ηηο ηηκέο ησλ ζπληειεζηψλ 

ζπκπεξηθνξάο
12

 ηεο θαηαζθεπήο: 

α. Σνηρνπνηία κε νξηδφληηα δηαδψκαηα: q = 1.5. 

β. Σνηρνπνηία κε νξηδφληηα θαη θαηαθφξπθα δηαδψκαηα: q = 2.0. 

γ. Σνηρνπνηία νπιηζκέλε (θαηαθνξχθσο θαη νξηδνληίσο): q = 2.5. 

εκεηψλεηαη φηη γηα ηελ πεξίπησζε άνπιεο ηνηρνπνηίαο ρσξίο δηαδψκαηα δελ νξίδεηαη 

ηηκή γηα ηνλ ζπληειεζηή ζπκπεξηθνξάο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11

 Ηγλαηάθεο Υξήζηνο, "Φέξνληεο νξγαληζκνί θηηξίσλ απφ ηνηρνπνηία", Γηαηήξεζε απνθαηάζηαζε 

αλαζηχισζε, ζ190, Θεζζαινλίθε 1994 
12

 πληειεζηήο ζεκειίσζεο.  Ο ζπληειεζηήο ζεκειίσζεο   εμαξηάηαη γεληθά απφ ην βάζνο θαη ηελ 

δπζθακςία ηεο ζεκειίσζεο. 

ε εδάθε Καηεγνξίαο Α ή Β ν ζπληειεζηήο   ιακβάλεη ηελ ηηκή 1.0. ε εδάθε θαηεγνξίαο Γ ή Γ ν 

ζπληειεζηήο ζεκειίσζεο   επηηξέπεηαη λα ιακβάλεη ηηο ηηκέο πνπ δίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 2.7, φηαλ 

ζπληξέρεη ηνπιάρηζηνλ κία απφ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζε απηφλ θαη εθφζνλ ε 

πξνθχπηνπζα θαζκαηηθή επηηάρπλζε ζρεδηαζκνχ δελ είλαη κηθξφηεξε απφ εθείλε πνπ ζα πξνέθππηε 

γηα έδαθνο θαηεγνξίαο Β. 

 



65 

 

Πίλαθαο 3 Μέγηζηεο Σηκέο πληειεζηή πκπεξηθνξάο q. 

ΤΛΗΚΟ ΓΟΜΗΚΟ ΤΣΖΜΑ q 

1. ΟΠΛΗΜΔΝΟ 

ΚΤΡΟΓΔΜΑ 

α. Πιαίζηα ή κηθηά ζπζηήκαηα 3.50 

β. πζηήκαηα ηνηρσκάησλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζαλ 

πξφβνινη 

3.00 

γ. πζηήκαηα ζηα νπνία ηνπιάρηζηνλ ην 50% ηεο ζπλν-

ιηθήο κάδαο βξίζθεηαη ζην αλψηεξν 1/3 ηνπ χςνπο. 

2.00 

2. ΥΑΛΤΒΑ α. Πιαίζηα 4.00 

β. Γηθηπσηνί ζχλδεζκνη κε εθθεληξφηεηα  4.00 

γ. Γηθηπσηνί ζχλδεζκνη ρσξίο εθθεληξφηεηα:  

 δηαγψληνη ζχλδεζκνη 3.00 

 ζχλδεζκνη ηχπνπ V ή L 1.50 

 ζχλδεζκνη ηχπνπ Κ (φπνπ επηηξέπεηαη) 1.00 

3. ΣΟΗΥΟΠΟΗΗΑ α. Με νξηδφληηα δηαδψκαηα 1.50 

β. Με νξηδφληηα θαη θαηαθφξπθα δηαδψκαηα 2.00 

γ. Οπιηζκέλε (θαηαθφξπθα θαη νξηδφληηα) 2.50 

4. ΞΤΛΟ α. Πξφβνινη 1.00 

β. Γνθνί – Σφμα – Κνιιεηά πεηάζκαηα 1.50 

γ. Πιαίζηα κε θνριηψζεηο 2.00 

δ. Πεηάζκαηα κε ειψζεηο 3.00 

 

2.6 Δπηβαιιόκελα Φνξηία 

Δίλαη θαλεξφ φηη νη ζπλδπαζκνί πιηθψλ θαη ηχπσλ παησκάησλ θαη ζηεγψλ, πιηθψλ 

θαη ηχπνπ δφκεζεο θεξνπζψλ ηνηρνπνηηψλ, πιηθψλ θαη κνξθήο δηαδσκάησλ θαη 

ειθπζηήξσλ, (ή θαη ε απνπζία ηνπο) παξάγνπλ κηα κεγάιε πνιπηππία θηηξίσλ απφ 

θέξνπζα ηνηρνπνηία.  

Σα θνξηία πνπ δέρεηαη θάζε θαηαζθεπή κπνξνχλ λα δηαρσξηζηνχλ ζε δχν θχξηεο 

θαηεγνξίεο, ηα θαηαθφξπθα θνξηία (βαξχηεηαο θαη θηλεηά) θαη ηα νξηδφληηα ζεηζκηθά 

θνξηία. Ζ απφθξηζε θαη ε ζπκπεξηθνξά ελφο θηηξίνπ γηα απηά ηα δχν είδε θφξηηζεο 

εμαξηάηαη απφ ηνλ ηχπν ηνπ θέξνληνο νξγαληζκνχ ηνπ.  
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2.6.1 Καηαθόξπθα θνξηία 

Ζ κεηαβίβαζε ησλ θηλεηψλ θαηαθφξπθσλ θνξηίσλ θαη ησλ ηδίσλ βαξψλ ησλ 

νξηδνληίσλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ (παηψκαηα, ζηέγεο) ζηα θαηαθφξπθα (θέξνπζεο 

ηνηρνπνηίεο) θαη απφ εθεί, καδί κε ηα ζεκαληηθά ίδηα βάξε ησλ ηνίρσλ, ζηε ζεκειίσζε 

θαη ην έδαθνο, είλαη ζπλήζσο ζαθήο θαη εμαζθαιηζκέλε ζε φινπο ηνπο ηχπνπο 

θηηξίσλ απφ θέξνπζα ηνηρνπνηία. Απηφ νθείιεηαη θπξίσο ζηελ ζρεηηθά πςειή 

ζιηπηηθή αληνρή ηεο ηνηρνπνηίαο.  

Σα ηπρφλ πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη νθείινληαη σο επί ην πιείζηνλ ζηελ 

γήξαλζε ησλ πιηθψλ, ζηελ αιιαγή ρξήζεο ηεο θαηαζθεπήο, ζηηο επεκβάζεηο πνπ 

γίλνληαη (πξνζζήθεο, δηαξξπζκίζεηο θιπ) θαη θπζηθά ζηνλ εμαξρήο θαθφ ζρεδηαζκφ.  

 

2.6.2 Οξηδόληηα ζεηζκηθά θνξηία 

Μεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε ζπκπεξηθνξά ελφο θηηξίνπ θαηά ηελ δηάξθεηα 

κηαο ζεηζκηθήο δφλεζεο θαηά ηελ νπνία δέρεηαη νξηδφληηα ζεηζκηθά θνξηία.  

Πνιινί παξάγνληεο επεξεάδνπλ ηελ αληίζηαζε κηαο ηνηρνπνηίαο ζε ζεηζκφ. Οη θχξηνη 

είλαη ηα πιηθά θαη ν ηξφπνο θαηαζθεπήο. Απφ ηα αξραία ρξφληα γίλνληαλ πξνζπάζεηεο 

γηα ελίζρπζε ηεο ηνηρνπνηίαο, αχμεζε ηεο αθακςίαο ηεο θαη ηεο ηθαλφηεηα ηεο 

αλαιακβάλεη εθειθπζηηθέο δπλάκεηο, κε ηελ πξνζζήθε νξηδνληίσλ θαη ζπαληφηεξα, 

θαηαθφξπθσλ δσλψλ ελίζρπζεο. Γηα απηφ ηνλ ζθνπφ ζπλήζσο ρξεζηκνπνηείην μχιν
13

. 

Δλψ ε θφξηηζε ππφ ηα θαηαθφξπθα θνξηία νξίδεηαη κε ζρεηηθή ζαθήλεηα, θάηη ηέηνην 

δελ ζπκβαίλεη κε ηελ ζεηζκηθή θφξηηζε. Δίλαη γλσζηφ φηη ηφζν ην κέγεζνο φζν θαη ε 

θαηαλνκή ηεο ζεηζκηθήο ηέκλνπζαο θαζ' χςνο (αιιά θαη κεηαμχ ησλ θαηαθφξπθσλ 

θεξφλησλ ζηνηρείσλ θάζε νξφθνπ) εμαξηάηαη απφ ηα κεραληθά θαη εηδηθφηεξα ηα 

δπλακηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θέξνληα νξγαληζκνχ.  

 

 

 

 

 

                                                 
13

 Σνπιηάηνο Παλαγηψηεο, "Ζ αληηζεηζκηθή πξνζηαζία ζηελ ηζηνξία ησλ θαηαζθεπψλ ζηελ Διιάδα. Ζ 

ζεκαζία ησλ μχιηλσλ θαηαζθεπψλ", Αζήλα 1998 
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Κεθάιαην Σξίην. Παξνπζίαζε Τθηζηάκελεο 

Καηαζθεπήο 

 

Δηζαγσγή 

Ο Ηεξφο λαφο ηεο Αγίαο Αηθαηεξίλεο είλαη έλαο απφ ηνπο 30 ηζηνξηθνχο λανχο ηεο 

παιαηάο πφιεο ηεο Κέξθπξαο. Πξφθεηηαη γηα κηθξφ θηηξηαθφ ζπγθξφηεκα ην νπνίν 

πεξηιακβάλεη ηελ εθθιεζηά ηεο Αγίαο Αηθαηεξίλεο θαη ηξηψξνθν θηίξην ζε επαθή κε 

απηήλ. Υηίζηεθε ην 1690 θαηφπηλ εληνιήο ηνπ Ν. Καξπνθχιαθην. Σν 1704 πεξηήιζε 

ζηελ θπξηφηεηα ηνπ θηήηνξα ηνπ ην γεηηληάδσλ θηίζκα ην νπνίν θαη πξνζαξηήζεθε 

ζηνλ λαφ. Σν λέν θηίξην ιεηηνχξγεζε σο αλδξηθφ κνλαζηήξη, δχλακεο 6 αηφκσλ. Ο 

λαφο ζήκεξα αλήθεη ζην δεκφζην. Ζ θαηάζηαζε ηνπ λανχ είλαη απνγνεηεπηηθή θαη 

εμσηεξηθά αιιά θαη ζην εζσηεξηθφ ηνπ.  

 

 

Δηθόλα 15 Ο λαφο έρεη ζθηαγξαθεζεί κε θξηηήξην ηελ ρξνλνινγία θαηαζθεπήο θάζε 

ηκήκαηνο ηνπ. Σν θηίξην (πξάζηλν, θφθθηλν) είλαη κεηαγελέζηεξν ηεο εθθιεζηάο. 
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3.1 Σνπνζεζία 

Ζ Αγία Αηθαηεξίλε βξίζθεηαη ζηε βφξεηα πιεπξά ηεο πηαλάδαο, απέλαληη απφ ηα 

αλάθηνξα Αγίσλ Μηραήι θαη Γεσξγίνπ. Κηίζηεθε ζηα 1690 απφ ηνλ ιφγην Νηθφδεκν 

Καξνθχιαθην (θξεηηθφ εγθαηεζηεκέλν ζηελ Κέξθπξα), ν νπνίνο ζηα 1704 ηελ 

κεηέηξεςε ζε αλδξηθφ κνλαζηήξη, πνπ ζηεγάζηεθε ζε παξαθείκελν ηεο εθθιεζίαο 

θηίζκα. Πξφθεηηαη γηα αμηφινγν κλεκείν, αληηπξνζσπεπηηθφ ηεο Αζηηθήο 

Δθθιεζηαζηηθήο Αξρηηεθηνληθήο ηνπ λεζηνχ, ζηα ηέιε ηνπ 17
νπ

 αηψλα. 

Σν θηίξην κειέηεο βξίζθεηαη ζε νηθφπεδν ην νπνίν πνιενδνκηθά αλήθεη ζην 

νηθνδνκηθφ ηεηξάγσλν 78 κεηαμχ ησλ νδψλ Οπζαθψθ, Αγίαο Αηθαηεξίλεο, θαη 

Καπνδηζηξίνπ. Ζ θχξηα ηνπ φςε βιέπεη ζεκαληηθφ νδηθφ άμνλα (νδφο Καπνδηζηξίνπ), 

πνπ ελψλεη ηελ πηαλάδα (κεγάιε πιαηεία κπξνζηά απφ ην παιαηφ θξνχξην) κε ην 

παιαηφ ιηκάλη θαη γεηηνλεχεη κε ην αλάθηνξν ησλ Αγίσλ Μηραήι θαη Γεσξγίνπ. 

 

 

Δηθόλα 16 Ζ Αγία Αηθαηεξίλε βξίζθεηαη ζηε βφξεηα πιεπξά ηεο πηαλάδαο, απέλαληη 

απφ ηα αλάθηνξα Αγίσλ Μηραήι θαη Γεσξγίνπ. 
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Δηθόλα 17 Ζ είζνδνο ηεο εθθιεζηάο βξίζθεηαη ζηελ νδφ Αγίαο Αηθαηεξίλεο, λφηηα 

φςε ηνπ δε θηηξίνπ ζηελ νδφ Καπνδηζηξίνπ. 
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3.2 Ζ εκαζία ηνπ Μλεκείνπ 
14

 

Ο λαφο θαη ε κνλή ηεο Αγίαο Αηθαηεξίλεο καδί κε ηελ Αγία Σξηάδα θαη ηελ 

Σξηκάξηπξν ζεκαηνδνηνχλ ζηελ πφιε ηελ επνρή ηεο Κξεηηθήο κεηνηθεζίαο, θαηά ηε 

δηάξθεηα θαη κεηά ην πέξαο ηνπ Κξεηηθνχ πνιέκνπ (1645 – 1689). 

Οη πεξηνξηζκέλεο δηαζηάζεηο θαη ε αξρηηεθηνληθή ηνπο δίλνπλ έλα αληηπξνζσπεπηηθφ 

δείγκα ηεο αζηηθήο Δθθιεζηαζηηθήο Αξρηηεθηνληθήο ηνπ ηέινπο ηνπ 17
νπ

 αηψλα. 

Ζ ιηηφηεηα ζηελ θαηαζθεπή ηνπο είλαη δεισηηθή ησλ πεξηνξηζκέλσλ παξαγσγηθψλ 

κεζψλ ζηελ νηθηζηηθή πξσηνβνπιία ησλ πηζηψλ ηεο Γαιελφηαηεο, ζε κηα θάζε φπνπ 

ε νηθνδνκηθή παξαγσγή ησλ Βελεηζηάλσλ ζην λεζί απνξξνθνχζε ζηηο νρπξψζεηο 

θαηο ζε ζεκαληηθά έξγα ππνδνκήο ηνπ πνιέκνπ θαη ηεο άκπλαο, θάζε δηαζέζηκν πφξν.  

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε κεηνηθεζία ησλ Κξεηψλ ζπλνδεχεηαη κε ην κπφιηαζκα ηεο 

Κεξθπξατθήο θαη Δπηαλεζηαθήο αγηνγξαθίαο κε ηελ ηέρλε ηεο Μεγάιεο Κξεηηθήο 

ρνιήο θαη φηη ηα ηξία κλεκεία ηεο πφιεο ραξαθηεξίδνπλ ηξείο κνξθέο νηθηζηηθήο 

πξσηνβνπιίαο πνπ ήηαλ εθηθηή ην 17
ν
 αηψλα ζηελ Δλεηνθξαηνχκελε Κέξθπξα, 

παξάιιειεο κε ηελ θηινμελία ή ηελ πιήξε θνηλσληθή ελζσκάησζε ζηηο ππάξρνπζεο 

ελνξίεο.  

ηελ επνρή ηεο νηθνδφκεζεο ηνπ ην ζπγθξφηεκα θαηαιακβάλεη κηα ζέζε ηνπ 

λενδεκηνπξγεκέλνπ ζηνλ 17
ν
 αηψλα επζχγξακκνπ κεηψπνπ ηεο πφιεο, πνπ 

αλαδχζεθε κεηά ηελ ηζνπέδσζε ηνπ ππθλνθαηνηθεκέλνπ θαη δαηδαιψδνπο ρψξνπ ηεο 

αγνξάο ηεο πφιεο (ηέιε 16
νπ

 αηψλα) κε αθνξκή ηηο δχν Σνχξθηθεο πνιηνξθίεο – 

επηδξνκέο. 

Σν κλεκείν απνηειεί ηε κνλαδηθή ίζσο καξηπξία ηνπ 17
νπ

 αηψλα ζην λέν κέησπν πνπ 

αλαδχζεθε απφ ηε πηαλάηα θαη θαηαιακβάλεη απφ νηθνδνκέο ηνπ 19
νπ

 αηψλα ή θαη 

λεφηεξεο. 

 

 

 

 

 

                                                 
14

 χκθσλα κε απνζπάζκαηα απφ ηελ Πνιενδνκηθή Μειέηε Σεθκεξίσζε Ηζηνξηθψλ 

Δλνηήησλ, πνπ ζπληάζζεη ε αξρηηέθησλ πνιενδφκνο Α Καξχδε, γηα ην Ηζηνξηθφ θέληξν ηεο 

Κέξθπξαο. 
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3.3 Ηζόγεηνο Υώξνο 

 

Ζ θχξηα είζνδνο ηνπ λανχ βξίζθεηαη ζηα αλαηνιηθά ελψ ε πξφζβαζε  ζην λαφ γίλεηαη 

θαη απφ ηελ νδφ Αγίαο Αηθαηεξίλεο ζηε Νφηηα πιεπξά ηνπ λανχ. Ο ρψξνο ρσξίδεηαη 

ζε 5 θχξηεο ελφηεηεο ηνλ δηάδξνκν, ν νπνίνο ζπλδέεη ηνπο ππφινηπνπο θπξίνπο 

ρψξνπο, ηνλ ηεξφ ρψξν ηνπ λανχ θαη άιινπο δχν ρψξνπο αδηεπθξίληζηεο ιεηηνπξγίαο.  

 

Δηθόλα 18 Κάηνςε ηνπ Α νξφθνπ, φπσο απηφο πθίζηαηαη. 

Πίλαθαο 4 Υαξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία γηα ηνλ ηζφγεην ρψξν 

Δκβαδφλ Ηζφγεηνπ Υψξνπ 218.68 η.κ. 

Τςνο Ηζφγεηνπ Υψξνπ 2.90 κ. 

ηάζκε Ηζφγεηνπ Υψξνπ +0.50 κ. 

 

Ζ πίζσ φςε ηνπ ζπγθξνηήκαηνο είλαη ηπθιή, ελψ νη πιάγηεο φςεηο –επηκήθε κέησπα- 

αλαπηχζζνληαη πάλσ ζε θαληνχληα (ηνπηθή νλνκαζία πεδφδξνκσλ παιηάο πφιεο) 

πιάηνπο 2,80κ. ε νδφο Αγίαο Αηθαηεξίλεο θαη 3,00κ. ε νδφο Οπζάθσθ.  



72 

 

Πίλαθαο 5 Σν εκβαδφλ θαη ε ρξήζε ηεο θάζε αίζνπζαο. 

 

 

  

Δηθόλα 19 ηελ αξηζηεξή εηθφλα δηαθξίλεηαη ε θχξηα είζνδνο ηεο εθθιεζίαο θαη ν 

δηάδξνκνο πνπ νδεγεί ζην θεληξηθφ ηνπ λανχ. Οη εηθφλεο πνπ έρνπλ ιεθζεί είλαη 

ζρεηηθά πξφζθαηεο θαη απνηππψλνπλ ηελ εγθαηάιεηςε ηνπ ρψξνπ. Οη φξνθνη 

ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε εζσηεξηθή μχιηλε θιίκαθα ε νπνία ιφγσ ηεο παιαηφηεηαο 

ησλ πιηθψλ θαη ηεο πγξαζίαο πνπ επηθξαηεί εληφο ηνπ θηηξίνπ έρεη απνζαζξσζεί θαη 

πξέπεη λα θαζαηξεζεί. 

 

 

Αίζνπζα Δκβαδόλ Υξήζε 

Α 24.00 η.κ. Αδηεπθξίληζηε 

Β 16.55 η.κ. Αδηεπθξίληζηε 

Γ 24.00 η.κ. Αδηεπθξίληζηε 

Γ 65.75 η.κ. Ηεξόο Υώξνο 
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Δηθόλα 20 Πξννπηηθά ζρέδηα ηνπ ηζφγεηνπ ρψξνπ 
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i. Αίζνπζα Α 

 

ην ηξηφξνθν θηίξην νδεγνχκαζηε απνπ ηελ είζνδν ζε εζσηεξηθφ δηάδξνκν πνπ 

επηθνηλσλεί κέζσ πφξηαο κε ην θαζνιηθφ. ηα δεμία βξίζθνληαη ηξείο ρψξνη εθ ησλ 

νπνίσλ κφλν ν πξψηνο θαη ν κεζαίνο επηθνηλσλεί κε ηνλ δηάδξνκν. Ζ αίζνπζα Α 

δηαζέηεη κφλν εμσηεξηθή είζνδν επη ηεο Οπζαθψθ. 

 

Δηθόλα 21 Ζ αίζνπζα Α βξίζθεηαη ζην βφξηνδπηηθφ ηκήκα ηνπ θηίζκαηνο, βιέπεη 

πξνο ηελ νδφ Οπζαθψθ. Ζ αίζνπζα είλαη 24.00 η.κ. δελ δέρεηαη επαξθή θπζηθφ 

θσηηζκφ, θαη ζηελ πθηζηάκελε ηεο θαηάζηαζε δελ επηθνηλσλεί κε ην ππφινηπν 

θηίζκα. ηελ πξφηαζε ζα πξέπεη λα πξνβιεθζεί ε επηθνηλσλία ηεο κε ηελ αίζνπζα Β 

ρσξίο λα πιεγεί ε ζηαηηθφηεηα ηνπ θηηξίνπ. Γηα ιφγνπο αζθαιείαο δελ ήηαλ εθηθηή ε 

θσηνγξάθεζε ηεο αίζνπζαο. 
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ii. Αίζνπζεο Β θαη Γ 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 22 Οη αίζνπζεο Β θαη Γ 

έρνπλ ζπλνιηθφ εκβαδφ 40.55 η.κ. 

ηελ πεξίνδν πνπ ην θηίξην 

ιεηηνπξγνχζε σο λαφο νη ρψξνη 

απηνί ιεηηνπξγνχζαλ σο 



76 

 

iii. Αίζνπζα Γ 

 

Ο ρψξνο ηνπ ηεξνχ έρεη εκηεμαγσληθή θφγρε πνπ επηθαιχπηεηαη απφ ηξίξξηρηε ζηέγε. 

Απέλαληη απφ ηελ θχξηα είζνδν πνπ απνηειεί ην βαζηθφηεξν δηαθνζκεηηθφ ζηνηρείν 

ησλ φςεσλ ηεο εθθιεζίαο κε ην ηνμσηφ ηεο ζχξσκα, ππάξρεη δεχηεξε είζνδνο πνπ 

επηθνηλσλεί κε ην πξνζαξηεκέλν θηίξην. Σέινο ππάξρεη μερσξηζηή είζνδνο γηα ηνλ 

γπλαηθσλίηε απφ ηελ νδφ ηεο Αγίαο Αηθαηεξίλεο. 

 

 

Δηθόλα 23 Ζ αίζνπζα Γ είλαη ην Ηεξφ ηεο εθθιεζίαο ηεο Αγίαο Αηθαηεξίλεο. Σν 

εζσηεξηθφ ηεο εθθιεζηάο είλαη απιφ νξζνγσληθήο θάηνςεο κε αλαινγία 1 πξνο 2. Σν 

χςνο ηεο νξνθήο θηάλεη ηα 6,50 κέηξα. 
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Δηθόλα 24 Φσηνγξαθίεο απφ ην εζσηεξηθφ ηνπ λανχ. Ζ νπξάληα πνπ θαιχπηεη ηηο 

δνθνχο ηεο ζηέγεο είλαη εληειψο απιή απφ θαξθσηέο ζαλίδεο, ην ηέκπιν μπιφγιππην 

απιήο κνξθήο, νκνίσο ν γπλαηθσλίηεο θαη ν άκβσλαο, φια βακκέλα. 

 

 

Δηθόλα 25 Σν δάπεδν ηνπ λανχ είλαη επελδπκέλν κε ηεηξαγσληθέο ιίζηλεο πιάθεο 

δηαζηάζεσλ 33 Υ 33 εθ. δηαγψληεο ηνπνζεηεκέλεο δχν απνρξψζεσλ. Σα δάπεδα ηνπ 

γπλαηθσλίηε θαη ηνπ άκβσλα είλαη απιέο μπινθαηαζθεπέο.  
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Δηθόλα 26 Όια ηα θηλεηά ζηνηρεία ηνπ ρψξνπ (ζηαζίδηα, μχιηλεο επελδχζεηο) 

ρξνλνινγνχληαη ζηηο αξρέο ηνπ πεξαζκέλνπ αηψλα θαη ζα πξέπεη λα πξνζηαηεπηνχλ, 

(λα θαζαηξεζνχλ κε πξνζνρή θαη λα κεηαθεξζνχλ γηα ζπληήξεζε).  
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3.4 Α Όξνθνο 

Ζ θάηνςε ηνπ Α νξφθνπ αθνινπζεί ηε δνκή θάηνςεο ηνπ ηζνγείνπ. Δπηκήθεο 

δηάδξνκνο κε μχιηλε ζθάια πξνο ηνλ Β φξνθν πνπ επηθνηλσλεί θαηά ηελ έλλνηα ηνπ 

κήθνπο ηνπ ζηελ βνξηλή πιεπξά ηνπ κε δχν ρψξνπο. Σν θηίξην εθηείλεηαη πέξαλ ηνπ 

δηαδξφκνπ πξνο ηα πίζσ κε έλα νπζηαζηηθά ρψξν εμαξηψκελν απφ ην γεηηνληθφ ηνπ 

δσκάηην. Ζ απέλαληη πιεπξά είλαη ν ηνίρνο ηεο εθθιεζίαο πνπ θέξεη δχν παξάζπξα 

ηεο κνξθήο εμσηεξηθψλ λφηηαο φςεο, γεγνλφο πνπ επηβεβαηψλεη ηε κεηαγελέζηεξε 

πξνζάξηεζε ηνπ θηηξίνπ ή ηνπ ηκήκαηνο ηνπ ζην νηθνδφκεκα ηεο εθθιεζίαο. 

 

Δηθόλα 27 Σα δάπεδα ζηνπο νξφθνπο είλαη 

μχιηλα απφ πιαηηέο ζαλίδεο, ηα νπνία ιφγσ ηεο 

παιαηφηεηαο ηνπο θαη ηεο θαθήο ζπληήξεζεο 

ηνπο έρνπλ ράζεη ηηο κεραληθέο ηνπο αληνρέο 

ελψ ζηα ππφγεηα θαη ζηηο απιέο είλαη ρσκάηηλα 

ή πιαθφζηξσηα. Ζ ζηάζκε ηνπ ηζφγεηνπ είλαη 

πιαθφζηξσηε πξάζηλεο απφρξσζεο παξφηη ην 

ρξψκα ζην δάπεδν ζπλαληηέηαη ζπάληα,   
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i. Αίζνπζεο Σ & Δ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 28 Ο ρψξνο ρξήδεη γεληθήο 

αλαδφκεζεο. Όια ηα ζηνηρεία ηνπ 

θέξνληα νξγαληζκνχ πξέπεη είηε λα 

αληηθαηαζηαζνχλ είηε λα 

εληζρπζνχλ. 
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3.5 Β όξνθνο 

Ο δεχηεξνο φξνθνο αθνινπζψληαο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θάηνςεο ηνπ πξψηνπ 

νξφθνπ απνηειείηαη απφ έλα εληαίν δσκάηην ζην έκπξνζζελ ηκήκα ελψ ζην ηκήκα 

πνπ εθηείλεηαη πέξαλ ηεο δηάζηαζεο ηεο βνξηλήο πιεπξάο ηνπ δηαδξφκνπ ζπλίζηαηαη 

νπζηαζηηθά ζε έλαλ ρψξν πνπ θέξεη ζηνηρεία παιαηνχ καγεηξείνπ.  

 

 

 

Δηθόλα 29 Κάηνςε Β νξφθνπ. Απφ έλα ζεκείν θαη πάλσ νιφθιεξνο ν φξνθνο 

πςνχηαη πάλσ απφ ηε ζηέγε ηεο εθθιεζίαο κε απνηέιεζκα λα είλαη δπλαηφο ν 

θσηηζκφο ηνπ δηαδξφκνπ απφ ηελ λφηηα πιεπξά ηνπ κέζσ ηξηψλ παξαζχξσλ.  
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Δηθόλα 30 Σνκή ζε ηξηζδηάζηαην ζρέδην ηεο εθθιεζίαο. 
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3.6 ηέγε 

Ζ ζηέγαζε ηνπ ζπγθξνηήκαηνο γίλεηαη κε ηξείο ζηέγεο. Ζ εθθιεζία θέξεη δίξξηρηε 

ζηέγε, ην πίζσ ηκήκα ηνπ ηξηψξνθνπ θηηξίνπ θέξεη επίζεο δίξξηρηε ζηέγε, ελψ ην 

ππφινηπν θηίξην θέξεη ηξίξξηρηε ζηέγε. 

 

 

Δηθόλα 31 Ζ επηθάιπςε θαη ησλ ηξηψλ ζηεγψλ είλαη απφ παιαηφ Βπδαληηλφ θεξακχδη 

πάλσ ζε πέηζσκα πνπ απνηειείηαη απφ ζαλίδεο πιάηνπο 25 εθαηνζηψλ πξφρεηξα 

ηνπνζεηεκέλεο θαη θαξθσκέλεο ζηηο δνθνχο. Σνπ θέξνληα νξγαληζκνχ ηεο ζηέγεο. 

. 
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Δηθόλα 32 Οη δίξξηρηεο ζηέγεο ζε απιφ θνίιν γείζν (κνξθή πεξηφδνπ Βελεηνθξαηίαο) 

πνπ εμέρεη γχξσ ζηα 25 εθαηνζηά.  

 

Ζ θαηαζθεπή ηεο ζηέγεο ηνπ πίζσ ηκήκαηνο ηνπ ηξηψξνθνπ θηηξίνπ απνηειείηαη απφ 

νξηδφληηεο δνθνχο κηθξήο ζρεηηθά δηαηνκήο, ηνπνζεηεκέλεο εδξαδφκελεο ζε θσιηέο 

ηεο ηνηρνπνηίαο. 
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Δηθόλα 33 Ζ απνξξνή ηνπ λεξνχ γηλφηαλ κέζα απφ ινχθηα (ληεξέδεο) πνπ ηξέρνπλ ζε 

φιν ην κήθνο ησλ ζηεγψλ κε ειαθξά θιίζε πξνο ηηο πδξνξξνέο, νη νπνίεο βξίζθνληαη 

ζε ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο ησλ φςεσλ θαη είλαη νξαηέο ζε φιν ην χςνο ησλ θηηξίσλ 
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Δηθόλα 34 Γηάδξνκνο Β νξφθνπ. Σν πάησκα ηνπ νξφθνπ έρεη θνπζθψζεη απφ ηελ 

πγξαζία. Τγξαζηα δηαθξίλεηαη επίζεο θαη ζηε ηνηρνπνηία. Σν κεγαιχηεξν ηκήκα ηνπ 

επηρξίζκαηνο ηεο ηνηρνπνηίαο έρεη απνθνιπζεί, ελψ ηέινο νη μχιηλεο ηεγίδεο θαίλνληαη 

απνζαζξσκέλεο. 
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Κεθάιαην Σέηαξην.  Πξόηαζε Αιιαγήο Υξήζεο 

Μέξνπο ηνπ Κηηξίνπ. 

 

 

Δηζαγσγή 

Καηά ηελ δηαδηθαζία αιιαγή ρξήζεο δηαηεξεηέσλ θηηξίσλ πξέπεη λα πιεξεί 

πξνδηαγξαθέο ζρεηηθά κε ηα θαηαζθεπαζηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηνλ εμνπιηζκφ πνπ 

ζα ρξεζηκνπνηνχλ. Οη πξνδηαγξαθέο αθνξνχλ ζηα θαηαιχκαηα, ηα θέληξα εζηίαζεο 

θαη ηηο επηρεηξήζεηο ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ. ηελ πεξίπησζε ηεο εθθιεζίαο ηεο 

Αγίαο Αηθαηεξίλεο ην θηίξην πξνηείλεηαη λα αμηνπνηεζεί σο παξαζθεπαζηήξην 

ζπζζηηίνπ θαη θέληξν ζίηηζεο γηα ηνπο άπνξνπο ηεο πφιεο ηεο Κέξθπξαο.   

 

 

Δηθόλα 35 Πξννπηηθφ ζρέδην ηεο εθθιεζίαο 
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4.1 Ηζρύνπζα Ννκνζεζία 

Σν ζχλνιν ησλ δνκηθψλ θαηαζθεπψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αξρηηεθηνληθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ηεο αξρηηεθηνληθήο ζχλζεζεο, ησλ πιηθψλ θαηαζθεπήο θαη ηνλ 

εμνπιηζκφ ζα πξέπεη λα ελαξκνλίδεηαη κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ, ηελ αξρηηεθηνληθή 

θιεξνλνκηά θαη ηηο παξαδνζηαθέο ηερληθέο θαη ρξήζεηο πνπ επηθξαηνχζαλ ζηελ  

πεξηνρή. 

4.2 Πξνδηαγξαθέο 

1. Οη θηηξηαθέο ππνδνκέο, ζε φηη αθνξά παιαηά αιιά θαη λεν-αλεγεηξφκελα 

θηίζκαηα, πξσηίζησο ζα πξέπεη λα θαηαζθεπάδνληαη ζχκθσλα κε  ηα 

πξνβιεπφκελα, απφ ηε λφκηκε δηαδηθαζία έθδνζεο νηθνδνκηθήο άδεηαο θαη άδεηαο 

ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο.          

2. ε φιεο ηηο θαηαζθεπέο θαη αλάινγα κε ηηο ρξήζεηο ηεξνχληαη ηα παξαδνζηαθά 

αξρηηεθηνληθά θαη αηζζεηηθά πξφηππα ηεο πεξηνρήο θαη ε έληαμή ηνπο ζην 

δνκεκέλν πεξηβάιινλ (ε ρξήζε ησλ πξνβιεπφκελσλ πιηθψλ ζηα θηηξηαθά θαη ηνλ 

πεξηβάιινληα ρψξν).  

3. Δηδηθφηεξα, ζηηο θαηαζθεπέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ηνπξηζκφ, ζηε θαηαζθεπή 

ηνπ εμνπιηζκνχ, ηφζν ηνπ θχξηνπ φζν θαη ηνπ βνεζεηηθνχ, ηεξνχληαη, θαηά ην 

δπλαηφ, νη θφξκεο θαη ρξεζηκνπνηνχληαη πιηθά, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ 

παξαδνζηαθά ζηελ εγγχηεξε πεξηνρή.  

4. Σφζν νη ηδηνθηήηεο φζν θαη νη κεραληθνί θαη θαηαζθεπαζηέο δέρνληαη 

αλεπηθχιαθηα ηηο επηζεσξήζεηο ησλ αξκφδησλ νξγάλσλ ηνπ Σ..Π. ΚΔΡΚΤΡΑ. 

 

4.3 Γεληθέο Πξόζζεηεο Πξνδηαγξαθέο 

Οη πξνδηαγξαθέο πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζπλέρεηα ππφ κνξθή απαγνξεχζεσλ ή 

δεζκεχζεσλ ηζρχνπλ θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ θαη θπξίσο θαηά ηελ θαηαζθεπή θαη ηηο 

γεληθφηεξεο δηακνξθψζεηο, ηφζν γηα λέεο φζν θαη γηα ππάξρνπζεο θαηαζθεπέο. 

 α) ''ΜΖ ΤΜΒΑΣΑ'' πιηθά (θαη κνξθέο) ζεσξνχληαη ηα παξαθάησ αλαθεξφκελα, 

ησλ νπνίσλ ε ρξήζε απαγνξεχεηαη ζε φιεο ηηο θαηαζθεπέο, ηηο λέεο θαη ηηο 
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ππάξρνπζεο πνπ εθζπγρξνλίδνληαη, εμσηεξηθά θαη εζσηεξηθά, ζε φιεο ηηο ρξήζεηο θαη 

ζε φιε ηελ πεξηνρή παξέκβαζεο.  

Oη επελδπηέο κε ελππφγξαθε δήισζή ηνπο (Τπεχζπλε Γήισζε) δεζκεχνληαη λα κε 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα θάησζη πιηθά: 

 Πξνθαηαζθεπέο φισλ ησλ ηχπσλ. Θα απνθεχγνληαη φκσο θαη νη θαηαζθεπέο 

πνπ ε κνξθή ηνπο (ραξαθηεξηζηηθέο ιεπηνκέξεηεο) είλαη δεισηηθή ηνπ ηφπνπ 

πξνέιεπζεο (π.ρ. Φηλιαλδία θιπ). 

 Όιεο νη θαηαζθεπέο κηκνχκελεο μέλα πξνο ηα ηνπηθά αξρηηεθηνληθά πξφηππα 

αθφκα θαη εθεί πνπ δελ επηβάιιεηαη ε ρξήζε ηνπηθνχ αξρηηεθηνληθνχ 

κνληέινπ. (''Πειηνξείηηθεο'', ''Αηγαηνπειαγίηηθεο'' ,''Μαθεδνληθήο'', 

''Ζπεηξψηηθεο'',  ''εμσηηθήο'' θιπ λννηξνπίαο.) 

 Σππνπνηεκέλα ξακπνηέ ζαλίδηα δηαθφξσλ ζρεδίσλ ζε νπνηαδήπνηε εμσηεξηθή 

επέλδπζε. 

 Πιαζηηθά θαη αινπκηλέληα ζπξφκελα ή αλνηγφκελα παληδνχξηα θαη ξνιά. (γηα 

ηα ξνιά: πιήλ φπνπ απφ ηα πξνεγνχκελα επηηξέπεηαη ε ειεχζεξε ζχλζεζε). 

 Πφξηεο ''πάλει'' αινπκηλίνπ θιπ, απιέο είηε δηαθνζκεκέλεο. 

 Αινπκηλνθαηαζθεπέο, (πιελ νξηζκέλσλ ηχπσλ θνπθσκάησλ, παξνκνίσο θαηά 

ηα άιια κε ηηο ζηδεξνθαηαζθεπέο θαη κε επηπιένλ ηεθκεξίσζε σο πξνο ηε 

κνξθή θαη ρξσκαηηζκφ απηψλ, θαζψο θαη ζηηο θαηαζθεπέο βηνηερληθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ).  

 ηδεξνθαηαζθεπέο απφ ζσιήλεο νπνηαζδήπνηε κνξθήο, εθηφο εάλ 

ηεθκεξηψλεηαη ζρεδηαζηηθά ε ρξήζε ηνπο ζε ηδηαίηεξεο αξρηηεθηνληθέο 

θαηαζθεπέο, θαζψο θαη ζηηο θαηαζθεπέο βηνηερληθψλ εγθαηαζηάζεσλ). 

 Πξντφληα ακηάληνπ, ζε επηθαιχςεηο, θακηλάδεο θιπ. 

 Σα ρξπζά, λίθει θαη ιεπθά θατηηα ζηνπο παινπίλαθεο φισλ ησλ θνπθσκάησλ.  

 Πξντφληα φισλ ησλ ηχπσλ PVC θαη άιια πιαζηηθά, ζε θνπθψκαηα θαη ινηπέο 

θαηαζθεπέο (πιελ απνρεηεχζεσλ θιπ). 

 Οξηζκέλα έηνηκα είδε ''θηγθαιεξίαο'' φπσο, νη γλσζηέο καχξεο βάζεηο 

''έδξαζεο'' γηα μχιηλνπο νξζνζηάηεο (''πνηήξηα''). Θα πξέπεη λα αλαδεηνχληαη 

απινχζηεξα θαη πην ''ζπλεπή'' εμαξηήκαηα έδξαζεο θαη ζχλδεζεο απφ ην 
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εκπφξην (πξνηηκφηεξα ηα γαιβαληδέ), είηε λα θαηαζθεπάδνληαη θαηά 

παξαγγειία, ζα πξέπεη δε λα κε πξνεμέρεη ν θνξκφο ηεο βάζεο απηήο απφ ην 

νπνηνδήπνηε δάπεδν, γηα λα απνθεχγεηαη ε εληχπσζε φηη νη νξζνζηάηεο 

αησξνχληαη. 

 Δμψζηεο απφ κπεηφλ ή άιιν, πνπ ''ηξέρνπλ'' ζηηο φςεηο θαη γεληθφηεξα πνπ ε 

ζέζε θαη ην κέγεζφο ηνπο δελ δηθαηνινγείηαη απφ ηελ ρξήζε.  

 Δμψζηεο απφ κπεηφλ νπνηνπδήπνηε ζρήκαηνο θαη πεξίηερλεο δηαθφζκεζεο, 

πιελ ησλ θαζαξψλ γεληθά γεσκεηξηθψλ ζρεκάησλ: νξζνγσλίσλ θιπ. 

 Τιηθά απνκηκήζεηο, φπσο ηα ''θεξακηδφθπιια'' πεπηεζκέλεο ιακαξίλαο θιπ. 

πλζεηηθέο πέηξεο, ηνχβια θαη φιεο νη ηζηκεληνεηδείο απνκηκήζεηο πιηθψλ ζε 

ηνηρνπνηίεο, πιελ ίζσο κφλν νξηζκέλσλ ηχπσλ κε ζρεδηαζηηθή θαη ρξσκαηηθή 

ηεθκεξίσζε.  

 Ζ θαηαζθεπαζηηθή απνκίκεζε ιηζνδνκψλ κε επηθνιιεκέλεο ζρηζηφπιαθεο, 

νπνπδήπνηε ζε θηίξηα, πεξηηνηρίζεηο θ.ιπ. 

 Γάπεδα απφ ξεηάιηα καξκάξσλ θ.ιπ.  

 Γάπεδα απφ βηνκεραλνπνηεκέλεο πιάθεο πεδνδξνκίνπ (ηζηκεληνεηδή), πιελ 

νξηζκέλσλ ηχπσλ βνηζαιφπιαθαο, φηαλ ηεθκεξηψλεηαη ε ρξήζε ζρεδηαζηηθά 

θαη ππάξρεη έιιεηςε ηνπηθνχ θπζηθνχ πιηθνχ.  

 Σζηκεληφιηζνη ζε θηίξηα θαη πεξηθξάμεηο (πιελ πεξηηνηρίζεσλ, επηρξηζκέλσλ 

κε δπν ρέξηα, ζηέςε θιπ). 

 Αθξνθέξακα θαη άιια ''δηαθνζκεηηθά'' ζηηο ζηέγεο θαη ηηο θακηλάδεο. 

 Λνχζηξα θαη βεξλίθηα, ζε φια ηα πιηθά θαη ζε νπνηαδήπνηε ζέζε, ζηέγεο, 

ηνίρσλ θαη δαπέδσλ (θεξακίδηα, ηνχβια, πέηξεο, μχια θ.ιπ). 

 πληεξεηηθά μχινπ κε ζχλζεζε πεληαρισξνθαηλφιεο , θoζθίλεο, αιάησλ 

ρξσκίνπ – ραιθνχ – αξζεληθνχ (CCA), ρξσκίνπ – ραιθνχ – βνξίνπ (CCB). 

 Υξσκαηηζκνί θαη απνρξψζεηο επηρξηζκάησλ θαη πιηθψλ, ''αλχπαξθηεο'' γηα ηα 

ηνπηθά πξφηππα. (Τπνρξεσηηθή θαη ε ρξσκαηηθή ηεθκεξίσζε φςεσλ, κε 

ρξεζηκνπνηνχκελνπο θσδηθνχο ρξσκάησλ -είδνο θαη εηαηξία). 



91 

 

 Φσηηζηηθά ηχπνπ ''καληηάξηα'' θαη ινηπά παξάηαηξα θσηηζηηθά, ζε ειεχζεξνπο 

ρψξνπο θαη θηίξηα, σο πξνο ην ζρήκα, ην πιηθφ θαη ηνλ απνδηδφκελν θσηηζκφ, 

αλάινγα θαη κε ηελ ρξήζε θαη ηνλ ηφπν πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε επέλδπζε.  

 Κεξαίεο ηειεφξαζεο, δνξπθνξηθέο θ.α. ζε εκθαλή ζεκεία (ζα πξέπεη λα 

επηβάιιεηαη απφ ηνλ Γήκν ε εγθαηάζηαζε ζπιινγηθήο θεξαίαο αλά γεηηνληά, 

ηνπιάρηζηνλ γηα ηνπο δηαηεξεηένπο νηθηζκνχο). 

 Ζιηαθνί ζεξκνζίθσλεο, θσηνβνιηατθέο πιάθεο, νπνπδήπνηε ζηα θηίξηα 

(ζηέγεο, εμψζηεο θιπ). Θα ηνπνζεηνχληαη ζην έδαθνο (ζε κηθξή απιή 

νξζνγψληα μπινθαηαζθεπή πξνζαλαηνιηζκέλε ζην λφην, κέζα ζηελ νπνία ζα 

ελζσκαηψλεηαη ην κπφηιεξ θ.ιπ, κε νξνθή θεθιηκέλε φπνπ ζα εδξάδεηαη ν 

ζπιιέθηεο). 

 Φσηεηλέο - απηνθσηηδφκελεο επηγξαθέο. Δπηηξέπνληαη κε ηππνπνηεκέλεο 

θαιαίζζεηεο πηλαθίδεο (ρεηξνπνίεηεο θαη κε) κε αλεμάξηεην θσηηζκφ 

(πξνβνιάθη ή άιιν). 

 Σππνπνηεκέλεο δηαθεκηζηηθέο ηέληεο θιπ. 

 Πιαζηηθά ηξαπεδνθαζίζκαηα θιπ. 

 Σνηρία αληηζηήξημεο απφ κπεηφλ, ζε εθηεηακέλε ρξήζε ρσξίο αηηηνιφγεζε 

(π.ρ. έληνλεο θιίζεηο). Θα πξέπεη λα ππάξμεη εδψ δέζκεπζε είηε γηα ηελ 

ιηζφθηηζηε επέλδπζε (θαηά ηα ηνπηθά πξφηππα) ή ηελ θάιπςε κε ελδεκηθά 

αλαξξηρφκελα αεηζαιή θπηά (π.ρ. θηζζφο), πξηλ απφ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο. 

 

4.4 Πξνδηαγξαθέο γηα ηνπο Δζσηεξηθνύο Υώξνπο 

Γηα ηνπο εζσηεξηθνύο ρώξνπο, ζπκπιεξσκαηηθά ησλ παξαπάλσ απαγνξεχνληαη:  

 Παξθέ ζηελψλ ζαλίδσλ ζε μχιηλα παηψκαηα (ζηηο παξαδνζηαθέο θαηαζθεπέο). 

 Λνχζηξα θαη βεξλίθηα, ζε φια ηα πιηθά, (ηνχβια, πέηξεο, θνπθψκαηα, έπηπια) 

πιελ κφλν ζε μχιηλα δάπεδα (καη - ζαηηλέ φςε) θαη ινηπέο μπινθαηαζθεπέο κε 

πξνηηκφηεξε ηε ρξήζε θεξηνχ. 

 Δπηθαιχςεηο δαπέδσλ κε ζπλζεηηθά πιηθά (κνπζακάδεο θιπ). 
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 Γπςνθαηαζθεπέο άζρεηεο κε ηα παξαδνζηαθά πξφηππα (ζηηο παξαδνζηαθέο 

θαηαζθεπέο). 

 Υξσκαηηζκνί θαη απνρξψζεηο επηρξηζκάησλ θαη πιηθψλ, ''αλχπαξθηεο'' γηα ηα 

ηνπηθά πξφηππα.  

 Δπηπινθαηαζθεπέο κνξθψλ κε ελαξκνληδφκελσλ κε ηα παξαδνζηαθά πξφηππα 

(ζηηο παξαδνζηαθέο θαηαζθεπέο). 

 Δπηπινθαηαζθεπέο γεληθά (εκθαλείο) ''κειακίλεο'', MDF  θ.ιπ. 

 Φσηηζηηθά παξάηαηξα, (βιέπε παξαθάησ), σο πξνο ην ζρήκα, ην πιηθφ θαη ηνλ 

απνδηδφκελν θσηηζκφ, αλάινγα θαη κε ηελ ρξήζε. Δπίζεο θξπθφο θσηηζκφο, 

ζπνηάθηα θ.ιπ. (ζηηο παξαδνζηαθέο θαηαζθεπέο). 

 

Δηθόλα 36 Ζ φςε ηεο εθθιεζίαο φπσο πξνβιέπεηαη απηή απφ ηελ πξφηαζε ηεο 

κειέηεο. 
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4.5 Κπξίσο θηίζκα  

Σν θηίξν ρσξίδεηαη ζε δχν θχξηεο ελφηεηεο. Ζ πξψηε είλαη ν ηεξφο ρψξνο ηεο 

εθθιεζίαο ηεο Αγίαο Αηθαηεξίλεο θαη ε δεχηεξε ην ππφινηπν θηήζκα. Ο ρσξνο ηνπ 

ηεξνχ λανχ δελ ζα δερηεί αξρηηεθηνληθέο αιιαγέο, νη επεκβάζεηο ζα ζηνρεχνπλ ζηελ 

αχμεζε ηεο ζηαηηθφηεηαο ηνπ. Σν δεχηεξν θηίξην ζα ρξεζηκνπνηεζεί σο ρψξνο 

ζίηεζεο απφξσλ ηεο πφιεο ηεο Κέξθπξαο, κε δπλαηφηεηα ζίηεζεο  15 αηφκσλ αλα 

κηζή ψξα. 

 ην ηζφγεην ζα δηακνξθσζεί ρψξνο ππνδνρήο, πξνζαιάκνπ, ζίηεζεο θαη 

ηνπαιεηψλ.  

 ηνλ πξψην φξνθν ζα βξίζθνληαη ηα καγεηξία θαη ην παξαζθεπαζηήξην ηξνθίκσλ.  

 Ο δεχηεξνο φξνθνο ηνπ θηήζκαηνο ζα ρξεζηκνπνηείηαη σο ρψξνο θχιαμεο ησλ 

ηξνθίκσλ θαη απνζήθεπζεο.     

 

Δηθόλα 37 Ζ θχξηα φςε ηεο εθθιεζηάο φπσο πξνβιέπεηαη απηή απφ ηελ πξφηαζε ηεο 

κειέηεο. 
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Δηθόλα 38  Γελ ζα ππάξμνπλ επεκβάζεηο ζην θέξνληα νξγαληζκφ ηνπ θηηξίνπ. Οη 

επεκβάζεηο αθνξνχλ ηελ αιιαγή ρξήζεο ησλ ρψξσλ. Με θφθθηλν έρνπλ ρξσκαηηζηεί 

νη επεκβάζεηο.  
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Δηθόλα 39 Ο πξψηνο φξνθνο ηνπ θηίζκαηνο, ζηνλ νπνίν έρνπλ πξνβιεθζεί πάγθνη 

εξγαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ ζπληήξεζεο ησλ ηξνθίκσλ θαη απνδπηήξηα ηνπ 

πξνζσπηθνχ. 
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Δηθόλα 40 Πξννπηηθφ ζρέδην ηνπ Α νξφθνπ 

 

Δηθόλα 41 Πξννπηηθφ ζρέδην ηνπ Β νξφθνπ 
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4.6 Οη εζσηεξηθνί ρώξνη 

Ο κειεηεηήο ζα πξέπεη λα ''εκβαζχλεη'' εδψ αλαγλσξίδνληαο θαη θαηαγξάθνληαο ηα 

ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηνπ εζσηεξηθνχ ρψξνπ ηνπ αληίζηνηρνπ αξρηηεθηνληθνχ 

κνληέινπ θαη λα αλαδεηήζεη θαη αιινχ ίζσο, απζεληηθνχο ρψξνπο πνπ δηαηεξνχλ ζε 

ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ θαη ηε γεληθφηεξε επίπισζή ηνπο θαη λα ζπγθεληξψζεη θαη άιια 

ζηνηρεία, πνπ ζα αληηγξάςεη ή ζα αθνκνηψζεη ψζηε λα απνθηήζεη θαιχηεξν θξηηήξην 

επηινγψλ. 

 

Δηθόλα 42
 
Ζ πιεπξά ηνπ θηηξίνπ πνπ βιέπεη ζηελ νδφ Οπζαθψθ. 
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4.7 Πξνδηαγξαθέο γηα Κέληξα Δζηίαζεο 

4.7.1 Βαζηθέο Τπνρξεώζεηο 

1. Σα θέληξα εζηίαζεο πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο πγηεηλήο θαη 

αζθάιεηαο, πνπ νξίδεη ε θείκελε λνκνζεζία. 

2. Οη ηδηνθηήηεο – επηρεηξεκαηίεο νθείινπλ λα απνδέρνληαη ηηο επηζεσξήζεηο ησλ 

αξκφδησλ νξγάλσλ ηνπ Σ..Π. ΚΔΡΚΤΡΑ 

3. Πξναηξεηηθά, ζα πξέπεη λα  ππάξρεη  δπλαηφηεηα πξφζβαζεο  ηφζν ζηε ζάια φζν 

θαη ζηνπο ρψξνπο πγηεηλήο   ησλ Αηφκσλ  Με Δηδηθέο Αλάγθεο.  

 

4.7.2 Πξνδηαγξαθέο Λεηηνπξγίαο 

i. Υώξνο Δζηίαζεο 

Ζ επηρείξεζε ζα πξέπεη λα δηαζέηεη θαηάιιεια δηακνξθσκέλν ρψξν γηα ηελ αλακνλή 

ησλ πειαηψλ, ζηελ πεξίπησζε πνπ ν θχξηνο ρψξνο εζηίαζεο είλαη ηδηαίηεξα 

θνξησκέλνο. Ο ρψξνο απηφο πξέπεη λα είλαη δηαθνζκεκέλνο ζχκθσλα κε ην χθνο ηεο 

επηρείξεζεο θαη ηελ ηνπηθή παξαδνζηαθή αξρηηεθηνληθή.  

1. Οη ψξεο θαη ε πεξίνδνο ιεηηνπξγίαο πξέπεη λα είλαη αλαξηεκέλεο ζηελ είζνδν ηεο 

επηρείξεζεο, έηζη ψζηε λα είλαη εχθνια δηαθξηηέο.  

2. Δίδε πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε δηαθφζκεζε ηεο αίζνπζαο (βάδα, θεξνπήγηα, 

θα.) ή σο δνρεία ζεξβηξίζκαηνο (π.ρ. θεξακηθά κπσι γηα ζαιάηεο, ειηέο, θιπ. – 

ςάζηλα θαιαζάθηα γηα ςσκί, θιπ.) πξέπεη λα πξνέξρνληαη θπξίσο απφ ηνπηθά 

εξγαζηήξηα. 

3. Πξέπεη λα ιακβάλεηαη θξνληίδα γηα ηελ άκεζε εμππεξέηεζε ηνπ πειάηε, ψζηε ην 

γεχκα λα είλαη επράξηζην θαη λα πξνβάιιεηαη /αλαδεηθλχεηαη ε ηνπηθή θηινμελία. 

4. Πξναηξεηηθά κπνξεί λα ππάξρνπλ πξντφληα ρεηξνηερλίαο φπσο θεξνπιαζηηθήο, 

αγγεηνπιαζηηθήο, θιπ. Σα πξντφληα ζα ζπλνδεχνληαη απφ έληππν κεηαθξαζκέλν 

θαη ζηα αγγιηθά θαη ζα δίλνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηνλ παξαγσγφ, ηνπο ηξφπνπο 

παξαγσγήο & δηάζεζεο, θιπ.  
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5. ην ρψξν ηεο ηξαπεδαξίαο, πξναηξεηηθά κπνξεί λα πξνβιεθζεί εηδηθφο ρψξνο – 

δηακνξθσκέλε πξνζήθε, γηα ηελ έθζεζε ζην θνηλφ ηνπηθψλ παξαδνζηαθψλ 

πξντφλησλ δηαηξνθήο ή πξντφλησλ ρεηξνηερλίαο, κε αλάινγν πιεξνθνξηαθφ 

πιηθφ.  

6. Πξναηξεηηθά, σο ρεηξνλνκία θαιήο θηινμελίαο κπνξεί λα πξνζθέξεηαη ζηνπο 

πειάηεο έλα ηνπηθφ απεξηηίθ, ή έλα κηθξφ νξεθηηθφ.  

7. Όηαλ ππάξρεη κνπζηθή πξέπεη λα είλαη δηαθξηηηθή. 

ii. Απαηηήζεηο γηα ηελ ηξαπεδαξία 

Ζ ηξαπεδαξία πνπ δηαηίζεηαη γηα ηα γεχκαηα πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια 

δηακνξθσκέλε, άλεηε θαη θσηεηλή. Δπηβάιιεηαη ν δηαρσξηζκφο ζε «θαπλίδνληεο» θαη 

«κε θαπλίδνληεο». 

1. Απαγνξεύεηαη ε αλάξηεζε δηαθεκηζηηθψλ εηθφλσλ ζηνπο ηνίρνπο, παξά κφλνλ 

εηθφλσλ (πηλάθσλ δσγξαθηθήο, θσηνγξαθηψλ, αθηζψλ). Δπηζπκεηφ είλαη νη 

εηθφλεο νπνηαζδήπνηε κνξθήο λα πξνβάιινπλ ηα αμηνζέαηα ηεο πεξηνρήο 

2. Ζ επίπισζε ζα πξέπεη λα είλαη θαιαίζζεηε θαη ζε θαιή θαηάζηαζε. Δπηπιένλ λα 

είλαη ζε αξκνλία κε ην χθνο ηεο επηρείξεζεο θαη ηελ ηνπηθή αξρηηεθηνληθή.  

3. Ζ βηηξίλα πξψησλ πιψλ θαη ησλ λσπψλ πξντφλησλ πξέπεη λα είλαη δηαθνξεηηθή 

απφ απηή ησλ έηνηκσλ. Σα εππαζή  πξντφληα ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε βηηξίλεο 

- ςπγεία.  

4. Οη βηηξίλεο φπνπ εθηίζεληαη νη πξψηεο χιεο θαη ηα έηνηκα θαγεηά πξέπεη λα είλαη 

ζε αηζζεηηθή αξκνλία κε ηνλ ππφινηπν ρψξν. Απαγνξεχνληαη νη εκπνξηθέο 

δηαθεκίζεηο επ‟  απηψλ. 

 

 

 

 

 

 

 

  



100 

 

4.7.3 Δηδηθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηνπο ρώξνπο παξαζθεπήο (θνπδίλα) 

Οη ρψξνη παξαζθεπήο (θνπδίλα) πξέπεη λα έρνπλ άςνγε θαζαξηφηεηα. πγθεθξηκέλα 

ν ζρεδηαζκφο, ε δηαξξχζκηζε, ε θαηαζθεπή θαη νη δηαζηάζεηο ησλ ρψξσλ παξαζθεπήο 

θαη απνζήθεπζεο ηξνθίκσλ πξέπεη: 

1. Να πξνζηαηεχνπλ απφ ηε ζπζζψξεπζε ξχπσλ, ηελ επαθή κε ηνμηθά πιηθά, ηελ 

πηψζε ζσκαηηδίσλ κέζα ζηα ηξφθηκα θαη ην ζρεκαηηζκφ πγξαζίαο ή 

αλεπηζχκεηεο κνχριαο ζηηο επηθάλεηεο. 

2. Οη νξνθέο, ςεπδνξνθέο θαη φ,ηη είλαη ζηεξεσκέλν ζ‟ απηέο πξέπεη λα είλαη 

ζρεδηαζκέλεο, θαηαζθεπαζκέλεο θαη επηζηξσκέλεο έηζη ψζηε λα κελ 

ζπζζσξεχνληαη ξχπνη θαη λα πεξηνξίδεηαη ε ζπκπχθλσζε πδξαηκψλ, ε αλάπηπμε 

αλεπηζχκεηεο κνχριαο θαη ε απφπησζε ζσκαηηδίσλ. 

3. Να επηηξέπνπλ ηνλ θαηάιιειν θαζαξηζκφ ή / θαη απνιχκαλζε. 

4. Οη επηθάλεηεο ησλ ηνίρσλ πξέπεη λα δηαηεξνχληαη ζε θαιή θαηάζηαζε θαη λα 

θαζαξίδνληαη θαη, λα απνιπκαίλνληαη εχθνια, πξάγκα πνπ απαηηεί ηε ρξήζε 

ζηεγαλψλ, κε απνξξνθεηηθψλ, κε ηνμηθψλ πιηθψλ, ηα νπνία λα πιέλνληαη. Πξέπεη 

επίζεο λα είλαη ιείεο κέρξη χςνπο θαηαιιήινπ (1,80κ) ή επηζηξσκέλεο κε 

πιαθάθηα.  

5. Σα παξάζπξα θαη ηα άιια αλνίγκαηα πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη θαηά ηξφπν πνπ λα 

απνθεχγεηαη ε ζπζζψξεπζε ξχπσλ. Δθείλα ηα νπνία αλνίγνπλ πξνο ηελ χπαηζξν 

πξέπεη, λα είλαη εθνδηαζκέλα κε δηθηπσηά πιέγκαηα πξνζηαζίαο απφ ηα έληνκα, 

ηα νπνία κπνξνχλ λα αθαηξεζνχλ εχθνια γηα λα θαζαξηζηνχλ. Όηαλ ην άλνηγκα 

ησλ παξαζχξσλ κπνξεί λα πξνθαιέζεη κφιπλζε ησλ ηξνθίκσλ, ηα παξάζπξα 

πξέπεη λα παξακέλνπλ θιεηζηά θαη ζθξαγηζκέλα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

παξαγσγήο. 

6. Οη επηθάλεηεο ησλ δαπέδσλ πξέπεη λα δηαηεξνχληαη ζε θαιή θαηάζηαζε θαη λα 

θαζαξίδνληαη θαη, λα απνιπκαίλνληαη εχθνια, πξάγκα πνπ απαηηεί ηε ρξήζε 

ζηεγαλψλ, κε απνξξνθεηηθψλ, κε ηνμηθψλ πιηθψλ, ηα νπνία λα πιέλνληαη. 

7. Πξέπεη λα ππάξρνπλ θαηάιιεια θαη επαξθή κέζα κεραληθνχ ή θπζηθνχ 

αεξηζκνχ.  

8. Ο ρψξνο πξέπεη λα παξέρεη ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο γηα ηελ 

πγηεηλή επεμεξγαζία ησλ πξντφλησλ. 



101 

 

9. Οη ρψξνη παξαζθεπήο πξέπεη λα παξέρνπλ άλεζε ρψξνπ γηα ηηο θηλήζεηο ηνπ 

πξνζσπηθνχ θαζψο θαη γηα ηελ πξνζσξηλή αλακνλή εκηέηνηκσλ πξντφλησλ.  

10. ην ρψξν πξνεηνηκαζίαο πξέπεη λα ππάξρεη δηαρσξηζκφο ρψξσλ ψζηε λα 

απνθεχγεηαη ε επηκφιπλζε ησλ λσπψλ θαη αθαηέξγαζησλ πξντφλησλ κε ηα έηνηκα 

πξντφληα. Δπηπιένλ δηαρσξηζκφο ηνπ ρψξνπ πιχζεσο ζθεπψλ απφ ην ρψξν 

πξνεηνηκαζίαο ησλ εδεζκάησλ, φπσο θαη δηαρσξηζκφο ησλ επηθαλεηψλ θνπήο γηα 

θξέαηα, ςαξηθά, ιαραληθά. 

11. Σα ζθεχε ππνρξεσηηθά ζα είλαη ζχγρξνλα, αλνμείδσηα. 

i. Απνζήθεπζε / ζπληήξεζε πξώησλ πιώλ θαη πξντόλησλ 

1. Ζ θχιαμε ησλ θξαζηψλ, πξέπεη λα γίλεηαη ζε ρψξνπο κε φζν ην δπλαηφ πην 

ζηαζεξή ζεξκνθξαζία, πξνθπιαγκέλνπο απφ θσο, νζκέο, θξαδαζκνχο. Ηδαληθνί 

είλαη νη ρψξνη κε 14-16
0 
C θαη ζρεηηθή πγξαζία 70-75%. 

2. Γίθηπν Δμαεξηζκνχ – Θέξκαλζεο – Κιηκαηηζκνχ. 

3. Σα ηξφθηκα πξέπεη λα θπιάζζνληαη αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία ζε ςπθηηθνχο 

ζαιάκνπο, θαηάςπμε ή εηδηθά δηακνξθσκέλνπο ρψξνπο γηα ηξφθηκα. 

4. Σα παξάζπξα ηα νπνία αλνίγνπλ πξνο ηελ χπαηζξν πξέπεη, λα είλαη εθνδηαζκέλα 

κε δηθηπσηά πιέγκαηα πξνζηαζίαο απφ ηα έληνκα, ηα νπνία κπνξνχλ λα 

αθαηξεζνχλ εχθνια γηα λα θαζαξηζηνχλ.  

5. Ζ επηρείξεζε ζα πξέπεη λα δηαζέηεη δίθηπν ζέξκαλζεο θαη θιηκαηηζκνχ (ρεηκψλα 

θαινθαίξη). 

6. Πξέπεη λα ππάξρνπλ θαηάιιεια θαη επαξθή κέζα κεραληθνχ ή θπζηθνχ 

αεξηζκνχ. 

7. Ζ θνπδίλα πξέπεη λα δηαζέηεη κεραληθφ εμαεξηζκφ, ψζηε νη νζκέο θαηά ην 

καγείξεκα λα δηνρεηεχνληαη πξνο ηα έμσ θαη λα κελ κνιχλνπλ ηελ ηξαπεδαξία.  
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Κεθάιαην Πέκπην.  Πξόηαζε Δλίζρπζεο θαη 

Δπηζθεπήο ηνπ Νανύ 

 

 

Δηζαγσγή 

Σα θηίξηα κε θέξνληα νξγαληζκφ απφ ηνηρνπνηία θαιχπηνπλ έλα κεγάιν κέξνο ηνπ 

δνκεκέλνπ πινχηνπ ζε Κχπξν θαη Διιάδα, θαη κάιηζηα ζε πνιιέο πεξηνρέο 

απνηεινχλ θαη ηελ πιεηνςεθία ησλ πθηζηακέλσλ θηηξίσλ. 

Αξθεηά απφ απηά ηα θηίξηα έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο «κλεκεία». Ζ πξνζηαζία ηνπο 

θαη ην πιαίζην επεκβάζεσλ ζ‟ απηά δηέπεηαη απφ εηδηθφ θαζεζηψο αξρψλ πνπ 

πεξηγξάθεηαη ζε δηεζλείο ράξηεο ( π.ρ. Υάξηεο ηεο Βελεηίαο ), θ.ι.π. Μηα δεχηεξε 

θαηεγνξία θηηξίσλ απφ θέξνπζα ηνηρνπνηία έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο «δηαηεξεηέα» 

θαη πξνζηαηεχνληαη απφ εηδηθέο δηαηάμεηο. 

Πξφθεηηαη ζπλήζσο γηα θηίξηα ηδηαίηεξεο ηζηνξηθήο ή θαιιηηερληθήο αμίαο ή γηα 

θηίξηα πνπ εληάζζνληαη ζε εηδηθά πξνζηαηεπκέλεο πεξηνρέο (π.ρ. ηζηνξηθά θέληξα 

πφιεσλ, πεξηνρέο πιεζίνλ αξραηνινγηθψλ ρψξσλ ή κλεκείσλ θ.ι.π. ). Έηζη ινηπφλ ε 

πςειή πνηφηεηα ησλ επεκβάζεσλ ζε απηά ηα θηίξηα δηαζθαιίδεηαη αθελφο απφ ην 

πθηζηάκελν πιαίζην αξρψλ θαη δηαθεξχμεσλ αιιά θαη απφ ηνπο κεραληζκνχο ειέγρνπ 

κειεηψλ θαη εξγαζηψλ. Ωζηφζν, ε πιεηνςεθία ησλ θηηξίσλ απφ θέξνπζα ηνηρνπνηία, 

ραξαθηεξηδφκελα θαη σο «παξαδνζηαθά» θηίξηα δελ εληάζζεηαη ζε θακηά απφ ηηο πην 

πάλσ θαηεγνξίεο. Ζ πνηφηεηα ησλ επεκβάζεσλ ζε απηά αθήλεηαη ζηηο γλψζεηο ,ηελ 

εκπεηξία θαη ηελ επαηζζεζία ηνπ θάζε κειεηεηή αιιά βεβαίσο θαη ζηα ηερλνινγηθά 

θαη νηθνλνκηθά κέζα πνπ είλαη δηαζέζηκα αλά πεξίπησζε. 

Ζ ζπληήξεζε θαη ε απνθαηάζηαζε ηζηνξηθψλ θηηξίσλ, κλεκείσλ ηεο αξρηηεθηνληθήο 

καο θιεξνλνκηάο, είλαη έλα κεγάιν ζε έθηαζε θαη ζεκαζία ζέκα. Δίλαη γλσζηφ φηη νη 

επεκβάζεηο θαη ν αλαζρεδηαζκφο θηηξίσλ απφ ιηζνδνκή πνπ είηε παξνπζηάδνπλ 

βιάβεο θαη ρξεηάδνληαη επηζθεπή είηε ρξεηάδνληαη ελίζρπζε γηα θάπνην ιφγν, είλαη 

ζχλζεην θαη δχζθνιν πξφβιεκα, ην νπνίν κφιηο ηα ηειεπηαία ρξφληα απαζρνιεί ηνλ 

εξεπλεηή κειεηεηή θαη θαηαζθεπαζηή κεραληθφ θαη 

παξνπζηάδεη ηεξάζηην θνηλσληθφ θαη ηερλννηθνλνκηθφ ελδηαθέξνλ, δπζαλάινγα 

κεγαιχηεξν απφ ηε δηαζέζηκε γλψζε, πείξα θαη ηερλνινγία. 
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5.1 Κξηηήξηα Δπεκβάζεσλ
15

 

 

‟ απηφ ην ζεκείν επηζεκαίλνληαη νξηζκέλα θξηηήξηα θαη αξρέο επεκβάζεσλ πνπ 

εληάζζνληαη κελ ζηα θξηηήξηα θαη ηηο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηηο επεκβάζεηο ζε φινπο 

ηνπο ηχπνπο θεξφλησλ νξγαληζκψλ, έρνπλ φκσο ηδηαίηεξε ζεκαζία θαη αμία γηα ηηο 

θαηαζθεπέο απφ θέξνπζα ηνηρνπνηία. 

Κξηηήξηα επεκβάζεσλ 

 Γηάθξηζε ηνπ θηηξίνπ ζε «κλεκείν». «δηαηεξεηέν», ή απιή θαηαζθεπή θαη 

εθαξκνγή ηνπ νπνηνδήπνηε λνκηθνχ πιαηζίνπ θαη αξρψλ πνπ δηέπνπλ ην 

ζπγθεθξηκέλν θηίξην. Δηδηθά ζηελ πεξίπησζε ησλ «κλεκείσλ» ζα πξέπεη λα 

ιεθζνχλ ππφςε ηα εμήο ζεκαληηθά θξηηήξηα : 

 εβαζκφο ζην πξσηφηππν θαηά ηξφπν πνπ λα κελ αιινηψλεηαη ε αξρηθή 

 αξρηηεθηνληθή ηνπ θπζηνγλσκία. 

 Σεθκεξίσζε ηνπ κλεκείνπ (ηζηνξηθή, αξραηνινγηθή, αξρηηεθηνληθή θ.ι.π.). 

 Αλαζηξεςηκφηεηα πξνηεηλνκέλσλ επεκβάζεσλ (ψζηε ζε πεξίπησζε 

κειινληηθήο επέκβαζεο γηα αληηθαηάζηαζε ηεο λα ειαρηζηνπνηνχληαη 

αλεπηζχκεηεο βιάβεο ζην θηίξην ). 

 πκβαηφηεηα πθηζηακέλσλ θαη λέσλ πιηθψλ. 

 Αλζεθηηθφηεηα ζε δηάξθεηα ησλ λέσλ επεκβάζεσλ (ψζηε λα κεγηζηνπνηείηαη ν 

σθέιηκνο ρξφλνο δηάξθεηαο απηψλ θαη λα πεξηνξίδνληαη ζπρλέο θαη ζπλήζσο 

δαπαλεξέο επεκβάζεηο ). 

 Σν νηθνλνκηθφ θφζηνο επέκβαζεο θαη κειινληηθήο ζπληήξεζε, σο πξνο 

ηελεγθαηεζηεκέλε αμία. 

 Ο ρξφλνο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ. 

 Σν θνηλσληθφ θαη ςπρνινγηθφ θφζηνο ησλ ελνίθσλ αιιά θαη ηνπ θνηλσληθνχ 

ζπλφινπ. 

 Ζ δπλαηφηεηα επαξθνχο θαη επζηαζνχο ππνζηχισζεο θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ 

εξγαζηψλ επηζθεπήο. 
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5.2 Αξρέο Δπεκβάζεσλ
16

 

ε γεληθέο γξακκέο νη δηαηηζέκελεο γλψζεηο (ζεσξεηηθέο, εξγαζηεξηαθέο θαη 

εκπεηξηθέο ) γηα ηηο επηζθεπέο θαη εληζρχζεηο είλαη πνιχ πην θησρέο απφ ηηο γλψζεηο 

πνπ αλαθέξνληαη ζηελ θαηαζθεπή λέσλ θηηξίσλ. Σν γεγνλφο απηφ ηζρχεη ζε κεγάιν 

βαζκφ θαη γηα ηηο επεκβάζεηο ζε θαηαζθεπέο απφ θέξνπζα ηνηρνπνηία. Γη‟ απηφ ην 

ιφγν, νξηζκέλεο γεληθέο αξρέο επεκβάζεσλ έρνπλ ηδηαίηεξε αμία, αθφκα θαη ζηελ 

πεξίπησζε πνπ δελ είλαη δπλαηφλ λα ηεθκεξησζνχλ πιήξσο αθφκα θαη κε ηελ ρξήζε 

εθιεπηπζκέλσλ πξνζνκνησκάησλ αλάιπζεο θαη δηαζηαζηνιφγεζεο. Σέηνηεο αξρέο 

είλαη, κεηαμχ άιισλ, θαη νη εμήο : 

 

 Δίλαη ζθφπηκε ε κείσζε ηνπ βάξνπο ηεο θαηαζθεπήο κε ηελ αθαίξεζε ή 

αληηθαηάζηαζε δνκηθψλ ή δηαθνζκεηηθψλ κεγάινπ βάξνπο κε πην ειαθξά π.ρ. 

επηζηεγάζκαηα, γείζα, εμψζηεο, θακηλάδεο, επηθαιχςεηο ζηεγψλ. 

 Ηδηαίηεξε πξνζνρή απαηηείηαη γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο επζηάζεηαο εμσζηψλ 

παθησκέλσλ ζε ηνηρνπνηία, φηαλ πξφθεηηαη λα γίλνπλ επεκβάζεηο ζε ππεξθείκελν 

ηνίρν πνπ δξα σο αληίβαξν γηα ηελ πάθησζε ηνπ εμψζηε. 

 Δίλαη ζθφπηκε ε αλαδφκεζε αλνηγκάησλ πνπ βξίζθνληαη θνληά ζηηο γσληέο ηνπ 

θηηξίνπ θαη εμαζζελνχλ ηελ ζχλζεζε ησλ δηαζηαπξνχκελσλ ηνίρσλ . 

 Ζ πξνζζήθε λέσλ ηνίρσλ ζε θαηάιιειεο ζέζεηο κε ζηφρν ηελ δηφξζσζε έληνλεο 

εθθεληξφηεηαο κεηαμχ θέληξνπ βάξνπο θαη θέληξνπ ζηξνθήο ηνπ θηίζκαηνο (κε 

θαλνληθή θάηνςε ) είλαη ζπρλά πξνηηκφηεξε απφ ηελ πηνζέηεζε ηζρπξψλ θαη 

εθηεηακέλσλ εληζρχζεσλ. Δπίζεο, ζε πεξίπησζε αζπκκεηξίαο ζε θάηνςε ή θαζ‟ 

χςνο ε δεκηνπξγία αξκνχ κε δηαθνπή ηεο ζπλέρεηαο πθηζηακέλσλ θαη πξνζζήθε 

λέσλ ηνίρσλ ζηνλ αξκφ είλαη ζπρλά πξνηηκφηεξε απφ ηελ πξνζπάζεηα ελίζρπζεο 

ησλ πθηζηακέλσλ ζηνηρείσλ. 

 Κξηηήξην γηα ηελ επηινγή ησλ κεζφδσλ θαη ηερληθψλ επεκβάζεσλ πξέπεη λα 

απνηειεί ( πέξαλ ηεο νηθνλνκίαο ) ε ηερληθή δπλαηφηεηα ή ζθνπηκφηεηα 

εθαξκνγήο ηνπο ζηηο ηδηαίηεξεο ηνπηθέο ζπλζήθεο ( επίπεδν εμνπιηζκνχ εκπεηξία 

ζπλεξγείνπ θαη επίβιεςεο, δπλαηφηεηα ειέγρνπ πνηφηεηαο θ.ι.π ). 

 Δίλαη γεληθά επηζπκεηή ε βειηίσζε ηεο δηαθξαγκαηηθήο ιεηηνπξγίαο κε ηελ 

αχμεζεηεο δπζθακςίαο, ηεο αηέλεηαο θαη ηεο αληνρήο ησλ παησκάησλ. 
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5.3 Σερληθέο Δπεκβάζεσλ 

 

Οη επεκβάζεηο κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζε δχν κεγάιεο θαηεγνξίεο, αλάινγα κε ην 

πνζνζηφ ελζσκάησζήο ηνπο ζην θηίξην θαη ηελ επθνιία ή δπζθνιία αθαίξεζήο ηνπο 

απφ απηφ( βαζκφο αληηζηξεςηκφηεηαο ). Ωο ήπηεο επεκβάζεηο ραξαθηεξίδνληαη 

εθείλεο πνπ δελ ελζσκαηψλνληαη ζε κεγάιν πνζνζηφ ζηνλ πθηζηάκελν θνξέα θαη 

κπνξνχλ εχθνια λα αθαηξεζνχλ. Ωο δξαζηηθέο ραξαθηεξίδνληαη νη επεκβάζεηο κε 

πςειφ πνζνζηφ ελζσκάησζεο ζηνλ πθηζηάκελν θνξέα θαη ε αθαίξεζε ηνπο είλαη 

δχζθνιε έσο αδχλαηε. 

 

 

5.4 Δπεκβάζεηο ηαηηθήο Δλίζρπζεο 

 

 

Δηθόλα 43 Με θφθθηλν πελάθη έρνπλ ζρεδηαζηεί ηα ηκήκαηα ηνπ ηζφγεηνπ ρψξνπ ηνπ 

λανχ πνπ ζα επηζθεπαζηνχλ. 
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Δηθόλα 44 Με θφθθηλν πελάθη έρνπλ ζρεδηαζηεί ηα ηκήκαηα ηνπ νξψηνπ νξφθνπ ηνπ 

λανχ πνπ ζα επηζθεπαζηνχλ. 

 

5.5 Υξήζε Μεηαιιηθώλ ηνηρείσλ
17

 

Ζ πξνέληαζε ζαλ ηξφπνο ελίζρπζεο ηζηνξηθψλ θηηξίσλ κε θέξνπζα ηνηρνπνηία έρεη 

δνθηκαζηεί απφ ηηο αξρέο ηνπ αηψλα καο ζην εμσηεξηθφ ελψ ζηελ Διιάδα νη γλψζεηο 

καο γη‟ απηή είλαη πεξηνξηζκέλεο. Ζ κέζνδνο απηή ρξεζηκνπνηεί γηα ηελ εθαξκνγή ηεο 

κεηαιιηθά ζηνηρεία ηα νπνία ιέγνληαη ειθπζηήξεο - ηέλνληεο. Οη ειθπζηήξεο είλαη 

θαηαζθεπαζκέλνη ζπλήζσο απφ δνκηθφ ράιπβα θαηαπνλνχληαη θπξίσο εθειθπζηηθά 

θαη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ πξνζσξηλή επηζθεπή ή ελίζρπζε ησλ θεξφλησλ 

ζηνηρείσλ. 

Ζ πξνζζήθε ειθπζηήξσλ είλαη δεκνθηιήο ηξφπνο ζχλδεζεο απνθνιιεκέλσλ ηνίρσλ. 

Ζ ρξήζε εμσηεξηθψλ ειθπζηήξσλ γηα ηελ πεξίζθπμε ησλ ηνίρσλ ζπγθαηαιέγεηαη ζηα 

άκεζα κέηξα ππνζηήξημεο θηηξίσλ πνπ έρνπλ ππνζηεί ζεκαληηθέο βιάβεο δηφηη πέξαλ 

ηεο επθνιίαο ηνπνζέηεζεο παξνπζηάδνπλ ηελ δπλαηφηεηα εχθνιεο αθαίξεζεο γηα ηελ 

εθαξκνγή κνλίκσλ κέηξσλ πνπ πηζαλά ζα πξνθχςνπλ απφ κεηαγελέζηεξε 

εκπεξηζηαησκέλε κειέηε. 
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Οη ειθπζηήξεο ρξεζηκνπνηνχληαη ζε πεξηπηψζεηο απνθφιιεζεο δηαζηαπξνχκελσλ 

ηνίρσλ ή απνδηνξγάλσζεο γσληψλ ηνίρνπ. Δθαξκφδνληαη επίζεο γηα ηελ βειηίσζε ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ηεο θαηαζθεπήο ζπλδένληαο απέλαληη ηκήκαηα ηεο, κε ηελ εθαξκνγή 

επλντθήο ρακειήο πξφζιηςεο. 

Μπνξνχλ αθφκα λα εθαξκνζηνχλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ζεκειίσζεο ( δεκηνπξγία 

πςίθνξκσλ πεδηινδνθψλ ) . πλήζσο ηνπνζεηνχληαη νξηδφληηνη θάησ απφ ηηο ζηάζκεο 

εδξάζεσο ηεο ζηέγεο ή θαη ησλ δαπέδσλ, θαη ζπαλίσο θαηαθφξπθνη ζηηο γσλίεο ησλ 

θηηξίσλ ή θαζ‟ χςνο πεζζψλ απφ ηνηρνπνηία. Σν πάρνο ηεο ηνηρνπνηίαο πξέπεη λα 

είλαη κεγαιχηεξν απφ 45 cm γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο. 

Αλ ζηνπο ειθπζηήξεο εθαξκνζηεί εθ ησλ πξνηέξσλ εθειθπζκφο (πξνέληαζε) ηφηε ηα 

ζηνηρεία απηά νλνκάδνληαη ηέλνληεο. Οη ηέλνληεο θαηαζθεπάδνληαη ζπλήζσο απφ 

ράιπβα πξνέληαζεο (ν δνκηθφο ράιπβαο δελ επαξθεί ζ‟ απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ) θαη 

απνηεινχλ αμηφινγν ηξφπνελίζρπζεο βιακκέλσλ ζηνηρείσλ. 

Δπζχγξακκνη ηέλνληεο ρξεζηκνπνηνχληαη ζπλήζσο γηα ηελ πεξηκεηξηθή πεξίζθπμε 

ηνηρνπνηηψλ θαη γηα ηελ απνθαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο ειθπζηήξα ζε θακπχινπο 

γξακκηθνχο ή επηθαλεηαθνχο θνξείο. Γαθηπιηνεηδείο ηέλνληεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 

ηελ πεξίζθπμε ηνπ ηπκπάλνπ ησλ ηξνχισλ. Με ηελ βνήζεηα ηεο πξνέληαζεο ε ξνή 

ησλ δπλάκεσλ κπνξεί λα δηνξζσζεί θαη ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο λα αιιάμεη ηελ 

ίδηα ηεο ηελ δηεχζπλζε. Έηζη επηηπγράλεηαη βειηίσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηεο 

ηνηρνπνηίαο έλαληη νξηδνληίσλ ζεηζκηθψλ κεηαθηλήζεσλ. 

αλ θαλφλαο κπνξεί λα εηπσζεί φηη νη ηέλνληεο ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν ζε 

πεξηπηψζεηο ζνβαξψλ βιαβψλ ηεο ηνηρνπνηίαο. 
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i. Απαηηνύκελα Τιηθά 

 

1. Σξππάλη 

 

2. Μεηαιιηθέο ξάβδνη κεγάιεο δηακέηξνπ ( 15,26,32,36 mm ) απφ θπζηθφ ζθιεξφ 

ράιπβα κέζεο αληνρήο ( π.ρ. S 600/900, S 835/1030, S 885/1080). Oη ξάβδνη απηέο 

έρνπλ ζπλερέο ζπείξσκα ζηελ επηθάλεηα ηνπο, ην νπνίν απμάλεη ηελ ζπλάθεηα θαη 

επηηξέπεη ηελ αγθχξσζε ηεο ξάβδνπ κε πεξηθφριην ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ηνπ 

κήθνπο ηεο. Υάιπβεο πξνζηαηεπκέλνη απφ ζθνπξηά κε κηθξή ηάζε ζρεδηαζκνχ δελ 

είλαη θαηάιιεινη γηα ηέλνληεο πξνέληαζεο. Υξεηάδεηαη κεγαιχηεξε δηάκεηξνο γηα λα 

επεξεάζεη ε πξνέληαζε ηελ παιηά αληνρή. Σειεπηαία ππάξρνπλ ζηελ αγνξά ράιπβεο 

πξνζηαηεπκέλνη απφ ηελ ζθνπξηά κε κεγάιε ηάζε ζρεδηαζκνχ. 

 

3. Πεξηθφριηα 

 

4. ηνηρεία αγθχξσζεο θαηάιιεια δηακνξθσκέλα κε κνξθή θψδσλα ή πιάθαο απφ 

ζθπξφδεκα ή ράιπβα. 

 

1. Γπλακφθιεηδα 
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ii. Μεζνδνινγία Δθηέιεζεο 

ηάδην 1: Δπηιέγνληαη νη ζέζεηο πξνζαξκνγήο ησλ ηελφλησλ θαη ειέγρεηαη ε 

θαηαιιειφηεηα επάξθεηαο απηψλ ησλ ζέζεσλ ηεο ηνηρνπνηίαο ( έιεγρνο ηνπηθήο 

ζιίςεο) γηα παξαιαβή ησλ δπλάκεσλ πξνέληαζεο. ε αληίζεηε πεξίπησζε γίλεηαη 

ηνπηθή ελίζρπζε. 

 

ηάδην 2 : Γηάλνημε ησλ νπψλ (δίνδνη) ζηελ κάδα ηνπ ηνίρνπ, ζε απέλαληη ζέζεηο θαη 

ζην ίδην ην χςνο (πεξίπησζε νξηδφληησλ ηελφλησλ). Γηα ιφγνπο πξνζηαζίαο απφ 

δηάβξσζε, νη ηέλνληεο ηνπνζεηνχληαη ζε ζπλήζεηο ζσιήλεο πεξηβνιήο ή εληφο νπψλ 

πνπ δηαηξψληαη θαηά κήθνο ηεο κέζεο επηθάλεηαο ηνπ ηνίρνπ, ή θαηά κήθνο απιάθσλ 

νη νπνίνη δηαλνίγνληαη ζπκκεηξηθά θαη ζηηο δπν παξεηέο ηνπ ηνίρνπ ψζηε λα 

επηηπγράλεηαη θεληξηθή εθαξκνγή ηεο δχλακεο πξνέληαζεο. Αξρηθά δεκηνπξγείηαη 

κηα ηξχπα θαηά κήθνο ηεο ηνηρνπνηίαο δηακέηξνπ 60 - 80 mm κε ηξππάλη κέρξη ηελ 

επφκελε γσλία. 

 

ηάδην 3 : Μηα ζπλερήο ξάβδνο πξνέληαζεο εηζέξρεηαη ζηελ ηξχπα αθνχ έρεη ήδε 

ππνζηεί ειαηνβαθή. 

 

ηάδην 4: Αγθχξσζε ησλ ηελφλησλ ( ξάβδνη πςειήο αληνρήο θαη κεγάιεο δηακέηξνπ) 

ζε θαηάιιεια δηαζηαζηνινγεκέλεο πιάθεο αγθχξσζε. 

 

ηάδην 5 : Οη ξάβδνο αγθπξψλεηαη κφληκα ζην έλα άθξν θαη εθειθχεηαη απφ ηελ 

άιιε κε πδξαπιηθφ γξχιν ή δπλακφθιεηδα. Απαηηείηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή θαηά ηελ 

επηβνιή ηεο πξνέληαζεο, ε νπνία πξέπεη λα είλαη ήπηα θαη δηαξθψο ειεγρφκελε. 

 

ηάδην 6 : Μεηά ηελ ηνπνζέηεζε ησλ ηελφλησλ νη εζσηεξηθέο νπέο πιεξνχληαη κε 

ηζηκεληέλεκα (ψζηε λα πξνζηαηεχζεη ηελ επαίζζεηε πξνεληακέλε ξάβδν) θαη νη 

εμσηεξηθνί αχιαθεο κε ειαθξνχο καλδχεο απφ εθηνμεπφκελν ζθπξφδεκα. Ζ πίεζε 

ηνπ ηζηκεληελέκαηνο πξέπεη λα είλαη 20 – 50 Bar. Σν θελφ κεηαμχ ηνπ ηέλνληα θαη 

ηνπ ζσιήλα πεξηβνιήο ηνπ πιεξνχηαη κε ηζηκεληέλεκα εθηφο εάλ θξίλεηαη ζθφπηκν 

λα παξαιεθζεί ε ζχλδεζε ηνπ ηέλνληα ψζηε λα είλαη κεηαγελέζηεξα δπλαηή ε 

παξαηήξεζε, επαλέληαζε ή αθφκα ε αθαίξεζε ηνπ ζην κέιινλ. 

· ηάδην 7 : Ζ αγθχξσζε ησλ ηελφλησλ ζηηο εμσηεξηθέο επηθάλεηεο ησλ ηνίρσλ είλαη 
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θαηαζθεπαζηηθά επρεξήο. Λφγσ ηεο κηθξήο αληνρήο ηεο ιηζνδνκήο ε δχλακεπιαθψλ, 

νη νπνίεο ηελ θαηαλέκνπλ ζε κεγάιε επηθάλεηα ηνπ ηνίρνπ. Οη δηαηάμεηο θαη νη πιάθεο 

αγθχξσζεο ηνπνζεηνχληαη ζπλήζσο ζε εζνρή ηνπ ηνίρνπ. Οη αγθχξσζεο κεηά ηελ 

εθαξκνγή θαηάιιειεο βαθήο παξακέλνπλ αθάιππηεο θαη επφκελνο επηζθέςηκεο. 

Δλαιιαθηηθψο θαιχπηνληαη κε επίρξηζκα ή κε εθηνμεπφκελν ζθπξφδεκα. ρεηηθά κε 

ηελ πξνζηαζία απφ δηάβξσζε ζα πξέπεη, αλ ε θεθαιή αγθχξσζεο ηνπνζεηεζεί ζην 

θελφ ηεο ηνηρνδνκήο λα θαιπθζεί κε ηζηκέλην γχξσ απφ ηνλ ράιπβα γηα 20 mm θαη 

γχξσ απφ ηνπο ζσιήλεο πεξηβνιήο πεξίπνπ 10 mm. Δάλ ε θεθαιή κείλεη έμσ απφ ηελ 

ηνηρνδνκή ζα πξέπεη λα θαιπθζεί ή λα βπζηζηεί ζε ηζηκεληνθνλίακα. 

 

Τπάξρεη ζεκαληηθή αβεβαηφηεηα γηα ην κέγεζνο ησλ ρξφλησλ απσιεηψλ πξνέληαζεο 

εμ‟ αηηίαο ηνπ εξππζκνχ ηεο ηνηρνπνηίαο. Ο Wenzel θαη νη Ullrich θαη Maus κεηά απφ 

κεηξήζεηο πνπ έθαλαλ ζε ζπγθεθξηκέλα θηίξηα, αλαθέξνπλ φηη νη απψιεηεο 

πξνέληαζεο νη νπνίεο κεηξήζεθαλ κεηά απφ 12 ή 13 ρξφληα ιεηηνπξγίαο θπκαίλνληαη 

απφ 3 έσο 12 %. ε εηδηθέο πεξηπηψζεηο φπνπ αθνινχζεζε ππνζεκειίσζε ηνπ θηηξίνπ 

κεηξήζεθαλ απψιεηεο έσο ην 1/3 ηεο αξρηθήο δχλακεο πξνέληαζεο. Δάλ θαη είλαη 

δχζθνιν λα γεληθεχζεη θαλείο, ε πιεξνθνξία απηή κπνξεί λα εθιεθζεί ζαλ έλδεημε 

φηη νη απψιεηεο πξνέληαζεο ζηελ ηνηρνπνηία δελ είλαη δπζαλάινγα κεγαιχηεξεο απφ 

απηέο ηνπ ζθπξνδέκαηνο. 

 

Ο αξηζκφο ησλ ηελφλησλ πνπ ζα δηαηαρζνχλ ζε έλα ηνίρν ζην ίδην χςνο, εμαξηάηαη 

απφ ην πάρνο ηνπ ηνίρνπ. Έηζη γηα κηθξνχ πάρνπο ηνηρνπνηίεο έρνπκε έλαλ ηέλνληα, 

ελψ γηα κεγάινπ πάρνπο δπν ή θαη πεξηζζφηεξνπο ( ηφζνη ψζηε ε δχλακε λα 

θαηαλέκεηαη ζρεδφλ νκνηφκνξθα ζ‟ φιν ην πιάηνο ηνπ ηνίρνπ. Δκπεηξία απφ 

πξαγκαηηθνχο ζεηζκνχο αιιά θαη απφ πεηξακαηηθέο δηαηάμεηο (Tomazevic), έρεη 

απνδείμεη φηη γηα ζπλήζε θηίξηα απφ ιηζνδνκή κε 2 – 3 νξφθνπο είλαη 

απνηειεζκαηηθή ε ρξήζε ηελφλησλ απφ ράιπβα S360, δηακέηξνπ 16 mm 

ηνπνζεηεκέλσλ θαη ζηηο δπν πιεπξέο ηνπ ηνίρνπ θαη αγθπξσκέλσλ κε κεηαιιηθέο 

πιάθεο πάρνπο 10 – 15 mm. ε 

κεγαιχηεξα θηίξηα ε δηάκεηξνο κπνξεί λα θηάζεη κέρξη 28 mm. εκεηψλεηαη φηη είλαη 

δπλαηφλ λα απνθεπρζεί ε αξθεηά δπζρεξήο δηάλνημε νπψλ θαη λα γίλεη ε ηνπνζέηεζε 

ησλ ηελφλησλ ζε εγθνπέο πνπ δεκηνπξγνχληαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ ηνίρνπ θαη έρνπλ 

βάζνο πεξίπνπ 40 mm. Μεηά ηελ ηνπνζέηεζε ησλ ηελφλησλ ε δηαηνκή απνθαζίζηαηαη 

κε ηζηκεληνθνλία 
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Πίλαθαο 6 Πιενλεθηήκαηα ηεο κεζφδνπ. 

 

1 

Γεληθά κε ηελ πξνέληαζε επηηπγράλεηαη βειηίσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηεο  

ηνηρνπνηίαο ζε νξηδφληηεο κεηαθηλήζεηο ιφγν θπξίσο ηεο ζεηζκηθήο θφξηηζεο. 

2 

Υξεζηκνπνηείηαη σο κέζν ελίζρπζεο θπξίσο ζε θαηαζθεπέο κλεκεηαθνχ ραξαθηήξα 

επεηδή ε εθαξκνγή ηεο δελ πξνθαιεί κεγάιεο επεκβάζεηο ζηηο νξαηέο επηθάλεηεο 

ησλ κλεκείσλ. 

3 Ζ κέζνδνο απηή είλαη εχθνια αλαζηξέςηκε. 

4 Μηθξφ θαηαζθεπαζηηθφ θφζηνο αλεμάξηεην ηνπ πνζνζηνχ πξνέληαζεο. 

 

 

Πίλαθαο 7 Μεηνλεθηήκαηα ηεο κεζφδνπ. 

1 
Λφγν εξππζκνχ νη ηέλνληεο ππφθεηληαη ζε ραιάξσζε κε ηελ πάξνδν ηνπ 

ρξφλνπ γη‟απηφ επηβάιιεηαη ζπζηεκαηηθφο έιεγρνο. 

2 

Ωο κέζνδνο επέκβαζεο, ε πξνέληαζε δελ επηιχεη ξηδηθά ην πξφβιεκα  

απνθαηάζηαζεο απφ κφλε ηεο γη‟ απηφ ζπλήζσο απνηειεί ζπκπιεξσκαηηθή  

κνξθή επέκβαζεο. 

 

3 

 

Οη ράιπβεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, παξνπζηάδνπλ πξνβιήκαηα δηάβξσζεο 

κε ηνλ  ρξφλν ελψ ε ρξήζε εηδηθψλ ραιχβσλ πξνζηαηεπκέλσλ απφ ηελ 

ζθνπξηά  (αλνμείδσηνη θαη άιινη) απμάλνπλ ην θφζηνο ησλ πιηθψλ 5 έσο 7 

θνξέο  πεξηζζφηεξν. Γεληθά δελ ζπληζηάηαη ε ρξήζε αλνμείδσηνπ ράιπβα 

φηαλ ζηελ αηκφζθαηξα ππάξρνπλ ζε κεγάιν πνζνζηφ ρισξηφληα βξνχλδνπ, 

νξεηράιθνπ ή ραιθνχ. ηελ πεξίπησζε απηή ζπλίζηαηαη ηηηάλην ή 

θαηάιιεια πξνζηαηεπκέλνο  ράιπβαο. 

 

4 

 

Έρεη εμαηξεηηθά πεξηνξηζκέλε ρξήζε ζηνλ ειιεληθφ ρψξν εμ‟αηηίαο ηεο 

έιιεηςεο  εκπεηξίαο ησλ κεραληθψλ ζηελ ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή, αιιά θαη 

ηεο  αβεβαηφηεηαο ηεο αιιειεπίδξαζεο ηεο πξνέληαζεο κε ηελ θαηαζθεπή 

θαη ηα πιηθά. 
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Πξνέληαζε ηεο ηνηρνπνηίαο κπνξεί λα γίλεη θαηά κήθνο ησλ αλσθιίσλ ή ησλ πεζζψλ 

ή θαη ησλ δπν. Ζ νξηδφληηα πξνέληαζε θαηά κήθνο ησλ αλσθιίσλ, είλαη 

θαηαζθεπαζηηθά επθνιφηεξε απφ ηελ θαηαθφξπθε θαηά κήθνο ησλ πεζζψλ, αθνχ νη 

ηέλνληεο κπνξνχλ λα αγθπξσζνχλ ζηηο γσλίεο ησλ ηνίρσλ. Πξνέληαζε ησλ πεζζψλ 

απαηηεί ελίζρπζε ηνπ ζεκειίνπ κε πεξηκεηξηθή δψλε απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα ζηελ 

νπνία αθήλνληαη νπέο πνπ θαηαιήγνπλ ζηελ εμσηεξηθή θαηαθφξπθε παξεηά ψζηε λα 

δηέιζνπλ νη ηέλνληεο θαη λα αγθπξσζνχλ ζην ζθπξφδεκα. Δμ‟ αηηίαο φκσο ηεο νκαιήο 

θαηαθφξπθεο ξνήο ησλ ζιηπηηθψλ ηάζεσλ πξνέληαζεο θαηά κήθνο ησλ πεζζψλ, δελ 

εκθαλίδνληαη ινμέο εθειθπζηηθέο ηάζεηο ζε άιια ζεκεία, φπσο ζπκβαίλεη ζηελ 

νξηδφληηα πξνέληαζε, θαη έηζη ε θαηαθφξπθε πξνέληαζε ησλ πεζζψλ είλαη ειαθξά 

πην απνηειεζκαηηθή. Απηφ ζπκβαίλεη παξά ην γεγνλφο φηη νη κέγηζηεο ιφγσ ζεηζκνχ 

εθειθπζηηθέο ηάζεηο είλαη θπξίσο ζηελ νξηδφληηα δηεχζπλζε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



113 

 

iii. Μέηξα Τγηεηλήο & Αζθάιεηαο 

 

ε γεληθέο γξακκέο ηα κέηξα πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο πνπ ηζρχνπλ γηα ηηο εξγαζίεο 

πξνέληαζεο είλαη απηά πνπ ηζρχνπλ θαη γηα ηηο άιιεο κεζφδνπο ελίζρπζεο. Πξέπεη 

σζηφζν ηα ζπλεξγεία λα εμεηαζηνχλ σο πξνο ηελ γλψζε ησλ πξνθπιαθηηθψλ κέηξσλ 

γηα ηελ αζθάιεηα ησλ κειψλ ηνπο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ επηζθεπήο – 

ελίζρπζεο θαη σο πξνο ηελ γλψζε ηνπ ηξφπνπ θαζαξηζκνχ θαη ζπληεξήζεσο ησλ 

εξγαιείσλ ηνπο. Παξαθάησ παξαηίζεληαη ελδεηθηηθά νξηζκέλα κέηξα πνπ ζα πξέπεη 

λα ιεθζνχλ ππφςε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο επίβιεςεο. 

 

 Οη εξγαζίεο ηεο επέκβαζεο πξέπεη λα επηβιέπνληαη απφ άηνκα πνπ έρνπλ ηα 

θαηάιιεια πξνζφληα θαη είλαη δηπισκαηνχρνη Πνιηηηθνί Μεραληθνί. 

 Ο επηβιέπσλ νθείιεη λα έρεη ζηελή ζπλεξγαζία κε ηνλ κειεηεηή ηνπ έξγνπ. 

 Λφγσ ηεο ηδηνκνξθίαο ησλ εξγαζηψλ ν Μεραληθφο πξέπεη λα έρεη πείξα ζε 

πξνβιήκαηα επζηάζεηαο θαη πιήξε γλψζε ησλ θαλνληζκψλ πξνιήςεσο 

αηπρεκάησλ. 

 Δπηπιένλ απαηηείηαη ζπλερήο θαη ζπζηεκαηηθφο έιεγρνο ησλ κέηξσλ αζθάιεηαο. 

 Θα πξέπεη λα γίλεηαη έιεγρνο ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ ζρεδίσλ αλ πξνζαξκφδνληαη 

κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη φπνπ απαηηνχληαη ηξνπνπνηήζεηο, ελεκέξσζε ηνπ 

κειεηεηή Μεραληθνχ γηα ηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζεο ησλ. 

 Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ν έιεγρνο ησλ πιηθψλ θαη ησλ πξνδηαγξαθψλ ηνπο 

αλ είλαη ζπκβαηά κε απηά ηεο κειέηεο. 

 Σέινο πξηλ ην ζηάδην αθφκα ηεο επηζθεπήο ζα πξέπεη λα ειεγρζεί ην ζπλεξγείν σο 

πξνο ηελ απαηηνχκελε εκπεηξία θαη εηδίθεπζε ζε ηέηνηνπ είδνπο θαηαζθεπέο. 
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iv. Πνηνηηθνί Έιεγρνη θαηά ηελ Δπηζθεπή - Δλίζρπζε 

 

Πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη ε πνηφηεηα ησλ εξγαζηψλ ηεο επέκβαζεο κέζα απφ έλα 

πιήξεο ζρέδην εξγαζηψλ θαη ειέγρσλ ην νπνίν πξέπεη λα ηεξείηαη απφ ηνλ 

θαηαζθεπαζηή ηνπ έξγνπ. Σν ζρέδην απηφ πεξηιακβάλεη ηα εμήο : 

 

 Δμέηαζε θαη ελδερφκελε πξνδνθηκαζία πεξηνρψλ φπνπ ζα εθαξκνζηνχ 

ζπγθεληξσκέλεο δπλάκεηο (πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πεξηνρψλ αγθχξσζεο ). 

 Παξαθνινχζεζε παξακνξθψζεσλ ζην ρξφλν. 

 Έιεγρνο αιιειεπηδξάζεσλ κε άιιεο θαηεγνξίεο επεκβάζεσλ. 

 Μεηξήζεηο ηάζεσλ θαη παξακνξθψζεσλ ζηελ θαηαζθεπή θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ 

δπλάκεσλ θαζψο θαη ζχγθξηζε κε αλακελφκελεο ηηκέο . 

 Έιεγρνο κε απνδεθηψλ εγθάξζησλ κεηαηνπίζεσλ. 

 Έιεγρνο αληηδηαβξσηηθψλ κέηξσλ.  

 

 

v. πληήξεζε 

 

Μεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ επέκβαζεο θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ θχθινπ δσήο ηνπ 

έξγνπ ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη πξφζζεηα κέηξα ζπληήξεζεο, γη‟ απηφ ζηα ηεχρε ηεο 

κειέηεο πξέπεη λα πεξηέρνληαη εηδηθέο πξνηάζεηο γηα ηηο πεξηνρέο πνπ ππέζηεζαλ 

επηζθεπή / ελίζρπζε, φπσο γηα παξάδεηγκα : 

 Πεξηνδηθή επηζεψξεζε. 

 Πεξηνδηθφο έιεγρνο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ κέηξσλ αλζεθηηθφηεηαο. 

 Πεξηνδηθή δνθηκή (ζε πεξηπηψζεηο θηηξίσλ κε κεγάιε ζπνπδαηφηεηα) 
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5.6 Υξήζε ύλζεησλ Τιηθώλ από Ηλνπιηζκέλα Πνιύκεξή 

 

Μία κέζνδνο επηζθεπήο θαη ελίζρπζεο ηνηρνπνηίαο ρξεζηκνπνηεί ηα ζχλζεηα πιηθά 

απφ ηλνπιηζκέλα πνιπκεξή (ΗΟΠ – Fiber Reinforced Polymer Composites – FRPC), 

ηα νπνία απνηεινχληαη απφ “πθάζκαηα” απφ ηλψδε νπιηζκέλα πνιπκεξή, 

εκπνηηζκέλα κε επνμηθέο ξεηίλεο. Ζ επηθφιιεζε ζηξψζεσλ ηλνπιηζκέλσλ πνιπκεξψλ 

απφ αλζξαθνλήκαηα ζε δνκηθά ζηνηρεία θαηαζθεπψλ κε ζθνπφ ηελ επηζθεπή θαη 

ελίζρπζή ηνπο, πξσηνεθαξκφζηεθε ζηελ Διβεηία ην 1984, ελψ ηελ ηειεπηαία 

εηθνζαεηία βξίζθεη πνιιέο εθαξκνγέο κε επηηπρία ζε ρψξεο κε δπζκελείο 

θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο ή κε ηδηαίηεξα πςειή ζεηζκηθή επηθηλδπλφηεηα, φπσο νη 

Ζ.Π.Α. ,ν Καλαδάο, ε Ηαπσλία, ε Διβεηία, ε Απζηξαιία, θ.ά.. ηελ Διιάδα νη πξψηεο 

εθαξκνγέο πξαγκαηνπνηνχληαη ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 θαη εμαπιψλνληαη 

ηδηαίηεξα κεηά ηνλ ζεηζκφ ηεο Πάξλεζαο ην 1999. Ζ ελίζρπζε επηηπγράλεηαη κε 

ρξήζε καλδπψλ θαη ειαζκάησλ απφ ζχλζεηα πιηθά, ή πεξηηχιημε ησλ κειψλ κε 

ηαηλίεο απφ ζχλζεηα πιηθά 

i. Πεξηγξαθή πζηαηηθώλ 

Σα ζχλζεηα πιηθά ηλψλ απνηεινχληαη απφ ίλεο εκπνηηζκέλεο κε ξεηίλε ή κε. Αλάινγα 

κε ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ησλ ηλψλ, δηαθξίλνληαη ζε: πξνζαλαηνιηζκέλα (directional) , 

κε ίλεο ζπλερείο θαη ίδηαο δηεχζπλζεο , θαη ζε κε πξνζαλαηνιηζκέλα (random), κε ίλεο 

ηπραία ηνπνζεηεκέλεο ζην ζπλδεηηθφ πιηθφ. Αλάινγα κε ηνλ ηξφπν ηνπνζέηεζεο θαη 

ηνλ ζπλδπαζκφ ησλ ηλψλ ηα ζχλζεηα πιηθά 

δηαθξίλνληαη ζε: 

• Πιεθηψλ ηλψλ (woven fiber), πνπ απνηεινχλ ζπλερέο ζψκα ρσξίο επηκέξνπο 

ζηξψκαηα, νπφηε δελ παξνπζηάδνπλ πηζαλφηεηεο απνθφιιεζεο. Έρνπλ φκσο κηθξή 

αληνρή ιφγσ ηεο κεγάιεο ζπγθέληξσζεο ηάζεσλ θαη ηνπ κεγάινπ πνζνζηνχ ξεηίλεο. 

Αζπλερψλ ηλψλ (chopped fiber) , ηα νπνία έρνπλ θνληέο ίλεο δηάζπαξηεο κέζα ζην 

ζπλδεηηθφ πιηθφ, θαη κεραληθή αληνρή θαηψηεξε απ‟ απηήλ ησλ ζπλερψλ ηλψλ. 

• Τβξηδηθά (hybrid), ηα νπνία απνηεινχληαη είηε απφ ζπλερείο, ή απφ ζπλερείο ίλεο, ή 

απφ πεξηζζφηεξνπο ηνπ ελφο ηχπνπο ηλψλ. Υξεζηκνπνηνχληαη γηα λα πεηχρνπλ 

επηζπκεηέο ηδηφηεηεο πνπ ην ζχλζεην πιηθφ δελ δηαζέηεη. 
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• πλερψλ ηλψλ (continuous fiber), πνπ ζηξψκαηα ζπλερψλ ηλψλ – ξεηίλεο 

ηνπνζεηνχληαη ζηελ θαηάιιειε δηεχζπλζε θαη ζπλδένληαη απνηειψληαο έλα ζψκα, 

παξνπζηάδνληαο έηζη, κεγάιε αληνρή, Ζ απνθφιιεζε κεηαμχ ησλ ζηξσκάησλ 

ζπλερψλ ηλψλ- ξεηίλεο είλαη πηζαλή 

  

Δηθόλα 45 Δπηθφιιεζε ρηαζηί ζπλζεηηθψλ ειαζκάησλ frp 

 

Γηα ηελ επηζθεπή θαη ελίζρπζε θαηαζθεπψλ ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο 

πξνζαλαηνιηζκέλα ζχλζεηα πιηθά ζπλερψλ ηλψλ ηα νπνία παξνπζηάδνπλ κεγάιε 

αληνρή. Ο πξνζαλαηνιηζκφο ησλ ηλψλ φκσο, δίλεη ζην ζχλζεην πιηθφ αληζνηξνπηθή 

ζπκπεξηθνξά, ζεαληηζηνηρία κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο, 

δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα ζηνπο κειεηεηέο λα δηεπζεηήζνπλ θαηά ηέηνην ηξφπν ηηο 

ζηξψζεηο ηνπ πιηθνχ ψζηε λα εληζρπζεί ην κέινο ζηε δηεχζπλζε πνπ αλαπηχζζνληαη 

νη πςειφηεξεο ηάζεηο. 
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Τιηθά ηλψλ – νη ηξεηο θχξηεο θαηεγνξίεο: 

• Ίλεο πάινπ (παινλήκαηα): παξάγνληαη κε κεραληθφ ηξφπν απφ χαιν πνπ ηήθεηαη. 

Τπάξρνπλ 6 ηχπνη παινλεκάησλ αιιά ζηελ ελίζρπζε ησλ θαηαζθεπψλ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ν χαινο-Δ θαη ν χαινο-S . Αλ θαη ν χαινο-S έρεη κεγαιχηεξε 

εθειθπζηηθή αληνρή θαη κέηξν ειαζηηθφηεηαο απφ ηνλ χαιν-Δ, ρξεζηκνπνηείηαη 

ιηγφηεξν ιφγσ ηνπ κεγαιχηεξνπ θφζηνπο ηνπ. 

 

• Ίλεο άλζξαθα (αλζξαθνλήκαηα): παξάγνληαη είηε απφ ζεξκηθή επεμεξγαζία ηνπ 

πνιπαθξπινληηξηιίνπ, είηε κέζσ απφζηαμεο θάξβνπλνπ. ηελ πξψηε πεξίπησζε 

έρνπλ κεγαιχηεξε αληνρή θαη κέηξν ειαζηηθφηεηαο απ‟ φηη ζηελ δεχηεξε. ηελ αγνξά 

δηαηίζεληαη είηε ζε ειάζκαηα εκπνηηζκέλα κε ξεηίλε ε νπνία έρεη ζθιεξπλζεί, είηε ζε 

κνξθή πθάζκαηνο ρσξίο ξεηίλε. Σν θφζηνο ηνπο, παξφηη είλαη ην πςειφηεξν θφζηνο 

π‟ φια ηα είδε ηλψλ, έρεη κεησζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα.  

 

• Ίλεο πνιπαξακίδεο: ε ρξήζε ηνπο είλαη πεξηνξηζκέλε ζε ζρέζε κε ηα παινλήκαηα 

θαη ηα αλζξαθνλήκαηα, ελψ ηα ζχλζεηα πιηθά απφ ίλεο πνιπαξακίδεο βξίζθνπλ 

θπξίσο εθαξκνγή ζηε ζσξάθηζε θαηαζθεπψλ απφ θξνπζηηθά θνξηία. 
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5.7 πληήξεζε θαη Δπηζθεπή Παιαηώλ Αλνηγκάησλ 

 

 

 

 

 

 

 

Οη απζεληηθέο παιαηέο πφξηεο θαη 

παξάζπξα απνηεινχλ έλα ζεκαληηθφ 

κέξνο ηνπ θηηξίνπ θαη πξέπεη λα 

δηαηεξνχληαη, αθνχ επηζθεπαζηνχλ θαη 

ζπληεξεζνχλ πξνζεθηηθά. ηηο πην 

δχζθνιεο πεξηπηψζεηο είλαη θαιχηεξν 

λα αλαηίζεηαη ε εξγαζία ζε έκπεηξν 

ζπληεξεηή. 

Σα ζάπηα κέξε θαη ηα μέλα ζηνηρεία 

απφ πξφρεηξεο επηζθεπέο (κεηαιιηθά 

θαη μχιηλα κπαιψκαηα θ.ι.π.), 

αθαηξνχληαη  ηα θελά ζπκπιεξψλνληαη 

κε λέα έλζεηα μχια.  

Σα παιαηά ζηδεξέληα εμαξηήκαηα 

πξέπεη λα θαζαξηζηνχλ απφ ηε ζθνπξηά 

θαη λα πεξαζηνχλ κε αληηνμεηδσηηθφ 

πξντφλ. Ζ ρξσκαηηθή έξεπλα είλαη 

ζεκαληηθή γηα ηε ρξήζε ησλ ζσζηψλ 

ρξσκαηηζκψλ. 

Γηα ηελ αθαίξεζε ηεο κπνγηάο 

ρξεζηκνπνηείηαη εηδηθφ ρεκηθφ πξντφλ 

πνπ απιψλεηαη κε πηλέιν ζηελ 

επηθάλεηα θαη αθήλεηαη λα δξάζεη γηα 

πεξίπνπ 5΄ιεπηα. Μεηά ε κπνγηά 

αθαηξείηαη απφ ηελ επηθάλεηα κε εηδηθφ 

μχζηξν. Όπνπ ε κπνγηά δελ αθαηξείηαη 

εχθνια ηνπνζεηνχληαη θνκπξέζεο απφ 

αζεηφλ. Ζ ζθνπξηά ζηηο ζηδεξηέο 

αθαηξείηαη κε ζθιεξή βνχξηζα θαη 

γπαιφραξην θαη ηέινο απιψλεηαη εδηθφ 

πξντφλ γηα κεηαιιηθέο επηθάλεηεο. 



Απνηειέζκαηα Μειέηεο - πκπεξάζκαηα 

Ζ εξγαζία πξαγκαηεχεηαη ην δήηεκα επέκβαζεο ελίζρπζεο θαη απνθαηάζηαζεο 

ηζηνξηθψλ κλεκείσλ. πγθεθξηκέλα ε κειέηε εζηηάδεη ζηελ εθθιεζία ηεο Αγίαο 

Αηθαηεξίλεο ζην ηζηνξηθφ θέληξν ηεο πφιεο ηεο Κέξθπξαο. Σν θηίζκα ρξνλνινγείηε 

απφ ηνλ 16
ν
 αηψλα, θέξεη ζπάληα αξρηηεθηνληθά ζηνηρεία, θαη έρεη ραξαθηεξηζηεί σο 

κλεκείν. 

ρεηηθά κε ην ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο ηνπ λανχ αλαθέξεηαη πσο ην θηίζκα έρεη 

πεξηέιζεη ζηελ ηδηνθηεζία ηνπ δεκνζίνπ. Αξκφδηα φξγαλα θαη θνξείο γηα ηελ 

ζπληήξεζε ηνπ κλεκείνπ είλαη ν Γήκνο Κέξθπξαο, ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ, θαη ε 

Δθθιεζία. Σν πιήζνο ησλ θνξεψλ απηψλ είλαη αδχλαην λα ζπλεξγαζηνχλ ψζηε λα 

θαξπνθνξήζεη κηα πξνζπάζεηα ζπληήξεζεο ηνπ λανχ.  Αληίζηνηρα παξφκνην θαζεηψο 

επηθξαηεί ζηελ ππφινηπε δεκφζηα πεξηνπζία ε νπνία δελ είλαη άκεζα 

εθκεηαιιεχζηκε, γηα ηελ νπνία δε ζρεδηάδνληαη πξνγξάκκαηα αμηνπνίεζεο ηνπο.  

 

Πξνηάζεηο αμηνπνίεζεο  

 Γεκηνπξγία Μνπζεηαθψλ Δθζεζηαθψλ ρψξσλ ζρεηηθά κε ηελ Λανγξαθία ηνπ 

Διιεληθνχ Πνιηηηζκνχ 

 Γεκηνπξγία Υψξσλ Δζηίαζεο Άπνξσλ Αλζξψπσλ 

 Παξαρψξεζε ζε Φηιαλζξσπηθά Ηδξχκαηα γηα εθκεηάιιεπζε θαηά ην 

ζπκθέξσλ ηνπο κε θφζηνο ηελ απνθαηάζηαζε ησλ κλεκείσλ. 

 

ρεηηθά κε ηηο κεζφδνπο επηζθεπήο θαη ελίζρπζεο ηνπ λανχ  ε κεειέηε πξνηείλεη ηε 

ρξήζε εμσηεξηθψλ ειθπζηήξσλ γηα ηελ πεξίζθπμε ησλ ηνίρσλ. Ζ κέζνδνο 

ζπγθαηα;ιέγεηαη ζηα άκεζα κέηξα ππνζηήξημεο θηηξίσλ δηφηη πέξαλ ηεο επθνιίαο 

ζηελ ηνπνζέηεζε παξνπζηάδνλ θαη δπλαηφηεηα αθαίξεζεο γηα ηελ εθαξκνγή κφληκσλ 

κέηξσλ. 

 

Παζνινγία Καηαζθεπήο 

Παξαηεξήζεθαλ ηππηθέο βιάβεο: Ρσγκέο κε πνηθίια αλνίγκαηα (απφ ηξηρνεηδείο, 

κέρξη αλνίγκαηνο κεξηθψλ εθαηνζηνκέηξσλ, Δηθφλα 11). Οη ξσγκέο ήηαλ είηε 

θεθιηκέλεο (δηαηκεηηθέο ξσγκέο) είηε πεξίπνπ θαηαθφξπθεο θνληά ζηηο γσλίεο ησλ 

θηεξίσλ (νθεηιφκελεο ζε εθηφο επηπέδνπ θάκςε ησλ ηνίρσλ). 
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