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Εισαγωγή 

 

Η αθηναϊκή μητρόπολη θα λέγαμε πως αποτελεί ένα πεδίο κοινωνικών και ταξικών 
ανισοτήτων. Παγκοσμίως, δυο από τις πιο  βασικές ανάγκες  των ανθρώπων αποτελούν η 
στέγαση και η σίτιση. Ιδιαίτερα σε περιόδους συστημικής αλλά και χρηματοοικονομικής 
κρίσης των κρατών τα δύο αυτά βασικά αγαθά γίνονται ολοένα και πιο δύσκολα να 
καλυφθούν από περισσότερους ανθρώπους. Συνήθως τα κράτη και οι θεσμικοί τους φορείς 
αδυνατούν να καλύψουν αυτές τις ανάγκες ακόμα και σε περιόδους άνθισης της οικονομίας.  

Στην Ελλάδα του σήμερα το φαινόμενο των αστέγων αποτελεί ένα πάγιο κοινωνικό 
ζήτημα που οι κρατικοί φορείς και οι φορείς ανθρωπιστικού χαρακτήρα αδυνατούν να 
υλοποιήσουν. Αν κάνεις κυκλοφορήσει στο κέντρο της Αθήνας θα δει άστεγους ανθρώπους να 
κοιμούνται σε παγκάκια, σε κούτες, σε πλατείες φτιάχνοντας αυτοσχέδια σπίτια από 
οτιδήποτε βρουν προκειμένου να ζεσταθούν ή να προφυλαχτούν από το κρύο και την βροχή. 

Στην Ελλάδα του σήμερα ξοδεύεται πακτωλός χρημάτων για εμπορικά καταστήματα 
και αναπλάσεις διάφορων χώρων. Από μια αντίθετη όψη υπάρχουν διάφορα 
εγκαταλελειμμένα κτίρια στην πόλη της Αθήνας, τα οποία με την σωστή επανάχρηση και την 
κατάλληλη διοικητική υποστήριξη θα μπορούσαν να αποτελέσουν χώρους στέγασης και 
σίτισης αστέγων. 

Το κτίριο του Λυσσιατρείου επί της Ιερά Οδού, απέναντι από την Γεωπονική σχόλη 
είναι ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο εδώ και χρόνια. Σε αυτήν την πτυχιακή εργασία επιλέξαμε 
να δώσουμε ζωή σε αυτό το κτίριο να του αλλάξουμε την χρήση, να αποκαταστήσουμε τις 
βλάβες των εσωτερικών κτιρίων που παρατηρήσαμε και να το μετατρέψουμε σε ένα χώρο  
σίτισης και στέγασης για αστέγους. Δίνοντας κατά αυτόν τον τρόπο κοινωνική χροιά σε ένα  
εγκαταλελειμμένο κτίριο και δύναμη για ζωή και αξιοπρέπεια σε μερικούς εκατοντάδες 
ανθρώπους. 

Έτσι λοιπόν χωρίζουμε την πτυχιακή μας εργασία σε δύο μέρη. Το θεωρητικό όπου 
αναφερόμαστε στην περιγραφή των κτιρίων, την λεπτομερή περιγραφή των υλικών της πέτρας 
και του ξύλου, τις μεθόδους και τις τεχνικές αποκατάστασης και τέλος στην τελική μας 
πρόταση για την επανάχρηση και την αποκατάσταση του χώρου του Λυσσιατρείου. Το δεύτερο 
μέρος αποτελεί το τεύχος των σχεδίων. Με βάση την τελική μας πρόταση σχεδιάσαμε τους 
νέους χώρους στα κτίρια που παρεμβαίνουμε. Γεγονός, το οποίο φαίνεται στις όψεις, τις 
κατόψεις, τις τομές και τις λεπτομέρειες που θα δείτε στο τεύχος των σχεδίων. 
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κεφάλαιο 1ο  

1. Ιστορική Αναδρομή 
 

1.1 Ιστορικά στοιχεία συγκροτήματος κτιρίων Απολυμαντηρίου 

Αρχικά το συγκρότημα των κτιρίων υπολογίζεται ότι χτίστηκε στις αρχές του 20ου 
αιώνα. Πιο συγκεκριμένα χρονολογείται μεταξύ του 1902-1905. Αρχικά λειτούργησε σαν 
απολυμαντήριο, το οποίο μάλιστα θεωρήθηκε σαν ένα από τα καλύτερα υπό λειτουργία 
απολυμαντήρια της εποχής στην Ευρώπη. Το συγκρότημα αποτελείται συνολικά από 17 κτίρια 

τα οποία οριοθετούν 
δυο συγκροτήματα 
κτιρίων. 

Το  πρώτο 
συγκρότημα είναι το 
νότιο προς την ιερά 
οδό και το δεύτερο 
είναι το βορειότερο 
τμήμα μετά το κτίριο 9. 
Τα κτίρια 1-5 και 7 
απαρτίζουν το παλαιό 
δημόσιο Λυσσιατρείο 
και τα κτίρια 6 και 8-17 
το παλαιό δημόσιο 
απολυμαντήριο. 

Από  αρχιτεκτονικής 
σκοπιάς των κτιρίων 
και την χρονολόγηση 
τους μαρτυρείται ότι το 
συγκρότημα δεν 
χρίστηκε ολόκληρο από 
την αρχή. Τα υπόλοιπα 
κτίρια χτίστηκαν στη 

συνέχεια επειδή αυξήθηκαν οι ανάγκες του συγκροτήματος. Ακόμη παρατηρείται ότι δεν 
έχουν όλα τα κτίρια την ίδια σημαντικότητα . Κάποια κτίρια χτίστηκαν για βοηθητική χρήση. 

Σήμερα κάποια από τα κτίρια στο βορειότερο τμήμα λειτουργούν και διατηρούν τη 
χρήση του απολυμαντηρίου. Ακόμα κάποια άλλα λειτουργούν σαν κέντρα αφροδίσιων 
νοσημάτων. Το νοτιότερο τμήμα του συγκροτήματος με την ονομασία Λυσσιατρείο είναι σε 
φάση εγκατάλειψης. Στόχος και σκοπός αυτής της πτυχιακής εργασίας είναι η 
πραγματοποίηση μιας πρότασης επανάχρησης με διαφορετική χρήση και αποκατάστασης του 
κτιρίου του Λυσσιατρείου. Στην συνέχεια της εργασίας μας θα αναφερθούμε εκτενώς σε αυτό. 

Σχ.1  Απόκομμα εφημερίδας «ΕΜΠΡΟΣ» ,6 Φεβρουαρίου 1905  
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Άλλο ένα αξιοσημείωτο στοιχείο που προσδίδει ιδιαίτερη σημασία στο συγκρότημα 
είναι η δυσκολία του να βρεθεί μέσα στη πόλη των Αθηνών  μια γειτονία τέτοιας έκτασης και 
τόσο αναλλοίωτη την ίδια ώρα. 

 

Σχ.2  Τοπογραφικό διάγραμμα  

διάκρισης των δυο ενοτήτων του συγκροτήματος  
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Πριν ξεκινήσουμε να πραγματοποιούμε την τεχνική περιγραφή των κτιρίων θα θέλαμε 
να αναφέρουμε τα όρια του οικοπέδου του συγκροτήματος. Παρακάτω παραθέτουμε τον 
πίνακα με τα εμβαδά όλων των κτιρίων. Να πούμε ότι στην πρόταση της επανάχρησης θα 
ασχοληθούμε με τα κτίρια 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 και όχι με όλο το συγκρότημα των κτιρίων. 

 

 
Πηγή:  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

«ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΙΕΡΑ ΟΔΟΥ 84» 
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1.2 Τεχνική περιγραφή κτιρίων 

Το κτίριο 1 το οποίο βρίσκεται κατά μήκος της Ιεράς Οδού είναι το ποιο χαρακτηριστικό 
κτίριο. Αποτελείται από πέτρινη φέρουσα τοιχοποιία και ξύλινη στέγη. Πιο συγκεκριμένα η 
λιθοδομή είναι εμφανής χωρίς ισόδομη δόμηση και θυμίζει λεσβιακή δόμηση. Η στέψη του 
κτιρίου έχει τραβηχτά κυμάτια και η δίρριχτη ξύλινη στέγη με την διάταξη της τονίζει τους 
άξονες του κτιρίου και   της εισόδου.   

Σε σχέση με τον δρόμο παρατηρούμε μια υποβάθμιση του κτιρίου, η οποία δεν 
συνάδει με τον μνημειακό και επιβλητικό σχεδιασμό του. Εσωτερικά του κτιρίου 
παρατηρήσαμε ότι υπάρχει διαμερισμάτωση πράγμα το οποίο μας αποδεικνύει ότι έχουνε 
πραγματοποιηθεί  επεμβάσεις και μετά του αρχικού σχεδιασμού του. Αυτό φαίνεται λόγω των 
τοίχων , οι οποίοι φθάνουν εν μέσω ανοιγμάτων ή γίνονται παράδοξες στρεβλώσεις για να 
ακουμπήσουν στον λαμπά ενός ανοίγματος. 

Παρατηρώντας την διάταξη των νεότερων τοίχων μπορούμε να καταλάβουμε ότι οι 
σταθεροί εξοπλισμοί για την λειτουργία του Λυσσιατρείου πραγματοποιήθηκαν σε αυτήν της 
φάση της διαμερισμάτωσης. 

 Το κτίριο τοποθετείται σύμφωνα με τα ιστορικά στοιχεία στις αρχές του 1900. Το 
κτίριο του Λυσσιατρείου αποτελεί το σημαντικότερο, διότι έχει σηματοδοτήσει την περιοχή και 
διαθέτει έναν σταθερό εξοπλισμό που σηματοδοτεί το μεγαλύτερο κομμάτι της ζωής του.                                                                                                                                                                                                

 

Σχ.3  Όψη κτιρίου 1 
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Παρακάτω παραθέτουμε την νοτιοδυτική(Σχ. 4) και την βορειοανατολική(σχ. 5), 
νοτιοανατολική(σχ. 6), και την βορειοδυτική όψη του κτιρίου 1 

 

 

 

Σχ.4 Νοτιοδυτική Όψη κτιρίου 1 

Σχ.6  Νοτιοανατολική όψη κτιρίου 1 Σχ. 7 Βορειοδυτική όψη κτιρίου 1 

Σχ.5  Βορειοανατολική όψη κτιρίου 1 

Πηγή: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
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Το κτίριο 2 είναι το δεύτερο κτίριο του συγκροτήματος με μέτωπο προς την Ιερά οδό 
και μάλλον και το νεότερο. Η νοτιοδυτική πλευρά του συγκροτήματος κλείνει με το κτίριο 2.  

 Επίσης είναι το μόνο που έχει υπόγειο. Η αρχιτεκτονική του θυμίζει κτίριο 
μεσοπολέμου  και έχει λίθινη φέρουσα τοιχοποιία και πλάκες από σκυρόδεμα. Τέλος τα 
κουφώματα, τα οποία  έχουν ρολά όπως του μεσοπολέμου, και η ογκομετρία του το 
κατατάσσουν σε κτίριο του μεσοπολέμου με έντονες επιρροές Bauhaus.  

Όσον αφορά την χρονολόγηση και την αξιολόγηση του κτιρίου , το γεγονός ότι το 
ισόγειο βρίσκεται πάνω από την σημερινή στάθμη του δρόμου σημαίνει ότι κτίσθηκε όταν η 
Ιερά Οδός είχε την σημερινή της στάθμη. 

Συγκρίνοντας την κάτοψη ισογείου και τις όψεις παρατηρούμε δυο πολύτιμα στοιχεία 
για την αξιολόγηση του  κτιρίου. Έτσι λοιπόν παρατηρούμε ότι ο τοίχος που βλέπει στην Ιερά 
Οδό είναι λεπτότερος από τις υπόλοιπες φέρουσες τοιχοποιίες και δεν έχει ούτε ένα κούφωμα 
στην κύρια όψη. Επίσης , δεν υπάρχει γείσο σε αυτήν την όψη. 

Η κλίμακα ανόδου για το δώμα, η οποία είναι κατασκευασμένη από μέταλλο αλλά και 
ο εξαερισμός του υπογείου αποτελούν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά εκείνης της εποχής που 
κατασκευάστηκε το  κτίριο. 

 

Πηγή: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 



`` 

 

 

11 

 

 

Σχ.8 Κάτοψη δώματος κτιρίου 2 

Πηγή: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
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Το κτίριο 3  το οποίο βρίσκεται επί της παρόδου ΕΒΓΑ έχει ορθογωνική κάτοψη με 

δίρριχτη στέγη και λίθινη φέρουσα τοιχοποιία. Το συγκεκριμένο κτίριο πιστεύεται πως 
χτίστηκε για βοηθητική χρήση .Στο συγκεκριμένο κτίριο εντύπωση μας προκαλεί το ύψος του 
αλλά και η τυπολογία των παραθύρων στις διαμήκεις πλευρές. 

 Από την άλλη θεωρούμε αναγκαίο την καθαίρεση των σοφάδων του κτιρίου 
εξωτερικά, διότι πιστεύουμε ότι κατά αυτό τον τρόπο θα πάρουμε χρήσιμες πληροφορίες 
σχετικά με την αρχική χρήση, λειτουργία αλλά και την τυπολογία των ανοιγμάτων. 
Συγκρίνοντας τα δύο ανοίγματα ένα στην νοτιοανατολική διαμήκη πλευρά και το άλλο στην 
βορειοανατολική , παρατηρούμε ότι το συνολικό πλάτος και των δυο είναι ίδιο(2,30 μέτρα) 
καταδεικνύοντας συμμετρικό σχεδιασμό.  

Μπορούμε λοιπόν να πάρουμε πληροφορίες για την ιστορία του κτιρίου 3 εάν 
απαλλάξουμε την λίθινη φέρουσα τοιχοποιία από τους σοβάδες. 

Παρακάτω παραθέτουμε τις όψεις αλλά και κάποιες φωτογραφίες του κτιρίου 3 

 

Σχ.9 Βορειοδυτική όψη κτιρίου 2 Σχ.10 Νοτιοανατολική όψη κτιρίου 2 

Σχ.11 Νοτιοανατολική όψη κτιρίου 3 
Πηγή: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Πηγή: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
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Σχ.12 Βορειοδυτική όψη κτιρίου 3 

Σχ.13 Πλάγια όψη κτιρίου 3 
Πηγή: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
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Το κτίριο 4 αποτελείται από δύο μέρη. Το 4α έχει δίρριχτη στέγη από ελλενίτ με 
ξύλινους φορείς και έχει φέρουσα τοιχοποιία η οποία αποτελείται από ολόσωμα τούβλα. 
Τέλος έχει μεταλλικά κουφώματα. Το κτίριο 4β είναι λογικά μεταγενέστερο και έχει δώμα από 
πλάκα με Ω.Σ. με στηθαίο. Ακόμα η τοιχοποιία είναι παχύτερη από το ανατολικό τμήμα.  

Παρατηρώντας την στέγη του κτιρίου 4 μπορούμε να συμπεράνουμε ότι αποτελεί 
μεταγενέστερης επέμβασης δόμηση. Το συμπέρασμα αυτό φαίνεται από την πυκνή 
διαδοκίδοση της στέγης. Επίσης τα ανοίγματα των παραθύρων έχουν την μορφή φεγγίτη. Γι 
αυτό τον λόγο ίσως παλαιότερα να είχε χρήση αποθήκης. 

 Τέλος, χωροταξικά μέσα στο συγκρότημα η θέση του κτιρίου 4 βρίσκεται κεντρικά στην 
νότια ενότητα των κτιρίων, ακριβώς απέναντι από το κτίριο του Λυσσιατρείου με το οποίο και 
θα ασχοληθούμε παρακάτω. 

Παρακάτω θα δείξουμε κάποιες όψεις και φωτογραφίες του κτιρίου 4 ενδεικτικά. 

 

 

 

Σχ.15 όψη κτιρίου 4α- 4β 
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Σχ.16 Νοτιοδυτική όψη κτιρίων 4α- 4β 

Σχ.17 Βορειοανατολική όψη κτιρίων 4α- 4β 

Σχ.18 Νοτιοανατολική όψη κτιρίων 4α Σχ.19 Βορειοδυτική όψη κτιρίων 4α 

Πηγή: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
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Το κτίριο 5 αποτελείται από έναν χώρο κλειστό από 3 πλευρές και ανοιχτό από την 
δυτική πλευρά και μονόριχτη στέγη με κεραμίδια. Ο φέρων οργανισμός των κλειστών πλευρών 
είναι από οπτοπλινθοδομή, ενώ της ανοιχτής πλευράς από κολωνοστοιχία με Ω.Σ.   Ακόμα η 
κύρια λειτουργία του φαίνεται να λειτουργεί ως στέγαστρο καθώς η μία πλευρά 
του(ανατολική όψη) είναι ανοιχτή. Χρονολογικά φαίνεται να κατατάσσεται στην ίδια περίοδο 
κατασκευής με το 2 και αυτό γιατί η αισθητική του βασίζεται στην τεχνική Bαuhaus.  

Όσον αναφορά την θέση του κτιρίου 5 μέσα στο συγκρότημα βλέπουμε ότι 
διαμορφώνει την είσοδο στην αυλή της νότιας ενότητας κτιρίων από την Ιερά Οδό. Η 
κατασκευή του κτιρίου 5 φαίνεται βαριά. 

   Παρακάτω θα δείξουμε κάποιες όψεις και φωτογραφίες του κτιρίου 5 ενδεικτικά. 

 

 

 

Σχ.20 Πλάγια όψη κτιρίου 5 
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Σχ.21 Δυτική όψη κτιρίου 5 

Πηγή: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
Σχ.22 Ανατολική όψη κτιρίου 5 

Σχ.24 Βόρεια όψη κτιρίου 5 Σχ.23 Νότια όψη κτιρίου 5 

Πηγή: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
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Το κτίριο 6 το οποίο είναι από τα μικρότερα κτίρια του συγκροτήματος είχε βοηθητική 
χρήση και ουσιαστικά ήταν το λεβητοστάσιο, γι’ αυτό έχει μία περίοπτη βαθμιδωτή καμινάδα. 
Χωροταξικά βρίσκεται στην πλάτη της νότιας ενότητας κτιρίων του συγκροτήματος. Επίσης, το 
κτίριο 6 αποτελείται από δύο μικρότερους χώρους , οι οποίοι δεν επικοινωνούν μεταξύ τους. 

Κατασκευαστικά ο φέρων οργανισμός του είναι οπτοπλινθοδομή και στεγάζεται με 
δώμα από πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος.  

     Παρακάτω θα δείξουμε κάποιες όψεις και φωτογραφίες του κτιρίου 6 ενδεικτικά.    

 

 

 

 

Σχ.25  όψη κτιρίου 6 

Σχ.27 Νοτιοανατολική όψη κτιρίου 6 
Σχ.26 Νοτιοδυτική όψη κτιρίου 6 
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Το κτίριο 7 είναι από τα παλαιότερα του συγκροτήματος το οποίο είναι λίθινο και έχει 
μονόριχτη στέγη. Τα κουφώματα είναι ξύλινα ενώ υπάρχει ψευδοροφή με τύπου μπαγδατί με 
επικάλυψη σοβά. 

Χωροταξικά τοποθετείται στην περιοχή της νότιας ενότητας των κτιρίων του 
συγκροτήματος, όπου μαζί με το κτίριο 10 χωρίζουν το συγκρότημα σε βόρειο και νότιο τμήμα. 

 Το κτίριο 8 είναι το μικρότερο και λογικά η χρήση του σχετιζόταν με το πηγάδι. Επίσης 
είναι κατασκευασμένο από οπτόπλινθους και έχει δίρριχτη στέγη. 

Τέλος, τα κτίρια 9 και 10 τα οποία είναι ομαδοποιημένα και ουσιαστικά χωρίζουν το 
συγκρότημα σε 2 μέρη έχουν πέτρινη φέρουσα τοιχοποιία και λειτουργούσαν σαν αποθήκες.    
Κατά αυτόν τον τρόπο χωρίζονται σε βόρεια και νότια τμήματα.  

Το κτίριο 9 αποτελείται από 3 δωμάτια που βρίσκονται στον κύριο όγκο του κτιρίου 
αλλά και από έναν δευτερεύοντα χώρο. Οι δύο όγκοι καταλαμβάνουνε την ίδια επιφάνεια 
στέγης. Φαίνεται να μην έχει αλλοιωθεί το κέλυφος του κτιρίου από τον αρχικό σχεδιασμό 
καθώς παρατηρείται μια αυστηρότητα και συμμετρία στον σχεδιασμό του. Στεγάζεται σε 
τετράριχτη σύνθετη στέγη 

 

. 

    

Σχ.29 Βορειοανατολική όψη κτιρίου 5 
Σχ.28 Νοτιοανατολική όψη κτιρίου 5 

Πηγή: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
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 Παρακάτω θα δείξουμε κάποιες όψεις και κατόψεις στέγης ενδεικτικά. 

 
Πηγή: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Σχ.30 Κάτοψη στέγης κτιρίου 9 
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Σχ.31 Βορειοανατολική όψη κτιρίου 9 

Σχ.32 Βορειοδυτική όψη κτιρίου 9 

Πηγή: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
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κεφάλαιο 2ο 

 

2.Γενικά- Τοιχοποιίες 

Τοιχοποιίες ονομάζουμε τα πλήρη ή με ανοίγματα κατακόρυφα στοιχεία μιας κατασκευής , 
τα οποία συναντώνται μόνιμες κατασκευές (λιθοδομές, πλινθοδομές, χυτές τοιχοποιίες) αλλά 
και σε κινητές ( ξύλινα, μεταλλικά, πλαστικά στοιχεία). Ανάλογα με την θέση την χρήση και την 
μορφή του κτιρίου επιλέγεται το αντίστοιχο υλικό με το οποίο θα γίνει η τοιχοποιία , ούτος 
ώστε να εξασφαλίζεται η λειτουργικότητα, η αντοχή, η αισθητική, η οικονομία, η προστασία 
και η διάρκεια ζωής της κατασκευής. 

2.1 Ιστορικά στοιχεία σχετικά με την τοιχοποιία 

Τα πλέγματα από λεπτά κλαδιά και λεπτούς 
κορμούς δέντρων, τα κενά των οποίων γέμιζαν και 
από τις  δύο πλευρές με λάσπη αποτελούσαν τις 
πρώτες μορφές τοιχοποιίας. Το είδος αυτών των 
τοιχοποιιών στην πιο εξελιγμένη τους μορφή 
παρουσιάζεται έως τις αρχές του 20ου αιώνα και η 
χρήση τους ήταν ως εσωτερικοί τοίχοι λεγόμενοι 
ως μπαγδατί ή τσατμάδες. (σχ. 33 ) 

Παρατηρούμε ότι το πρώτο είδος δόμησης 
από κτιστούς τοίχους είναι πέτρινοι, χωρίς καμία 
ιδιαίτερη τεχνική στην επεξεργασία της πέτρας. 
Από την άλλη στην Αίγυπτο και την Αρχαία Ελλάδα 
οι λιθοδομές που χρησιμοποιήθηκαν  για την 
κατασκευή των αρχαίων μνημείων ήτανε απόλυτα 
ακριβείς σχεδιασμένες και χωρίς την χρήση 
κονιαμάτων στους αρμούς. (σχ. 34)   

 

Από τότε η φυσική λιθοδομή 
επικράτησε στην ιστορία της 
αρχιτεκτονικής των δημόσιων κτιρίων 
μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα. Σε 
σύγκριση με τον ξύλινο σκελετό ή 
κατασκευή με πλίθρες παρατηρούμε 
ότι τα κτίρια κατοικιών από λιθοδομή 
σπανίζανε λόγω του ακριβού τους 
κόστους. 

Σχ.34 Τοιχοποιία με λιθοδομή 

Σχ.33 Τοιχοποιία από μπαγδατί 
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Η λάσπη αποτελεί το νούμερο ένα οικοδομικό υλικό στους πρώτους οικισμούς των 
Βαβυλώνιων και των Αιγυπτίων. Στην Αρχαία Ελλάδα τα κτίρια από πλίθρες κυριαρχούσαν 
στον τομέα της δόμησης. Το πιο σύνηθες πρόβλημα ήτανε η δυσκολία επεξεργασίας και 
εξόρυξής της πέτρας, πράγμα το οποίο οδήγησε στην ανακάλυψη των πλίνθων. Οι πλίνθοι 
ήτανε χειροποίητοι από άψητη άργιλο. Στην συνέχεια τυποποιήθηκαν ,με τη την χρήση 
καλουπιού γεγονός το οποίο τους έκανε περισσότερο ανθεκτικούς ύστερα και από 
επεξεργασία με ψήσιμο και συχνά την χρήση συνδετικού υλικού όπως το άχυρο. Στην 
Μεσοποταμία κάνουν την εμφάνιση τους τα πρώτα οικοδομήματα από ψημένα τούβλα 
(οπτόπλινθοι). Η οπτοπλινθοδομή αποτελεί ένα είδος τοιχοποιίας το οποίο αναδεικνύεται 
στην εποχή των Ρωμαίων όπου με την χρήση κονιάματος που περιείχε θηραϊκή γη πρόσφερε 
ομοιογενές και ανθεκτικές κατασκευές. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η κατασκευή 
του Κολοσσαίου από τους Ρωμαίους , οπού παρατηρείται η τεχνική του ψησίματος της 
αργίλου για την δημιουργία τούβλων. 

Το ψημένο τούβλο – οπτόπλινθος παρέμεινε το πρωταρχικό οικοδομικό υλικό μέχρι τα 
μέσα του αιώνα μας. Όμως το σκληρό επάγγελμα του κτίστη με τις πολλές ώρες εργασίας , τις 
δύσκολες συνθήκες εργασίας ακόμη και με κακές καιρικές συνθήκες δεν προσέλκυσε τον 
απαιτούμενο αριθμό νέων για την συνέχιση του και εξέλιξη του επαγγέλματος.   
 

2.2 Διάκριση τοιχοποιίας 

Οι τοιχοποιίες ανάλογα με την θέση τους στο κτίριο διακρίνονται σε: 

• Εξωτερικές, όταν χωρίζουν τον εσωτερικό από τον εξωτερικό χώρο 
• Εσωτερικές , όταν διαρρυθμίζουν κάποιο εσωτερικό χώρο  

Ανάλογα με τις καταπονήσεις που υφίστανται διακρίνονται σε: 

• Φέρουσες, όταν πάνω τους εδράζονται άλλα δομικά στοιχεία του κτιρίου 
• Τοιχοποιίες πληρώσεως, όταν υπάρχει φέρων οργανισμός και οι τοίχοι συμπληρώνουν 

τα κενά που υπάρχουν ανάμεσα στα στοιχεία του 
• Ειδικές τοιχοποιίες (περιφράξεις, αντιστηρίξεις)  

Ανάλογα με το υλικό κατασκευής τους διακρίνονται σε : 

• Πλινθοδομές, (χρήση τεχνιτών λίθων με κονίαμα) 
• Λιθοδομές, χρήση φυσικών λίθων με ή χωρίς κονίαμα 
• Χυτές, με την χρήση χυτών υλικών 
• Μεικτές, συνδυασμός των προηγουμένων  
• Μεταλλικές, ξύλινες κτλ, χρήση σχετικά ελαφριών υλικών 
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2.3  Είδη τοιχοποιίας 

Τα είδη τοιχοποιίας εξαρτώνται κατά κύριο λόγο από το υλικό δόμησης, κυρίως από 
λιθοσώματα και σε δεύτερο λόγο από τον τρόπο συναρμογής και σύνδεσης αυτών. Έτσι 
λοιπόν τα είδη τοιχοποιίας διακρίνονται σε : 

Α) Φυσικούς λίθους χωρίς την χρήση κονιάματος (λάσπη) γνωστοί ως ξηρολιθοδομή 
(ξερολιθιά) σχ.35   

    πηγή:ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ 

Β) Φυσικούς λίθους με την χρήση κονιάματος γνωστοί ως λιθοδομές (σχ. 36)  

 

 πηγή:ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ 

 

Γ) Τεχνητούς λίθους με την χρήση κονιάματος γνωστοί ως ωμοπλινθοδομές, οπτοπλινθοδομές 
(σχ. 37α,37β) 

 

Σχ.35 Τοιχοποιία με ξερολιθιά 

Σχ.36 Τοιχοποιία με λιθοδομή 

Σχ.37α  Τοιχοποιία με τεχνητό λίθο 

πηγή:ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ 

Σχ.37β  Τοιχοποιία με τεχνητό λίθο 



`` 

 

 

25 

Δ)  Μεικτές τοιχοποιίες που αποτελούνται από λιθοσώματα με διάφορες ιδιότητες καθώς και 
συνδυασμό των προηγούμενων : ξυλόπηκτες τοιχοποιίες, σύνθετες τοιχοποιίες (σχ. 38) 

 

 

Ε) Χυτές τοιχοποιίες με την χρήση χυτών υλικών όπως πηλός, σκυρόδεμα, κτλ) σχ. 39 

 

 

 

 

2.4 Γενικά για την κατασκευή τοιχοποιιών 

Σε οποιαδήποτε περίπτωση διαμόρφωσης τοιχοποιίας, εκτός της χυτής θα πρέπει να 
εξασφαλίζονται ως προς αυτή οι απαραίτητοι στατικοί και οικοδομικοί κανονισμοί. 

Α) Να παρουσιάζουν την μεγαλύτερη δυνατή συνοχή μεταξύ των συγκροτούντων 
υλικών(λιθοσώματα, κονιάματα) 

Β) Να εξασφαλίζεται μέσω της συνοχής των ομοιόμορφα κατανεμημένων δυναμικών 
καταπονήσεων σε όσον το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος της μάζας των τοίχων. Συνεπώς θα 
μειώνονται ανά μονάδα επιφάνειας οι δυσμενείς επιρροές 

πηγή:ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ 

Σχ.5β  Τοιχοποιία με τεχνητό λίθο 

Σχ.38  Μεικτή τοιχοποιία 

Σχ.39  Χυτή τοιχοποιία 

πηγή:ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ 
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Γ) Να επιτυγχάνεται στις τοιχοποιίες , μέσω της αντοχής των υλικών που αποτελούνται και των 
ικανοτήτων τους η αντιμετώπιση των δυναμικών καταπονήσεων και η ασφαλής αντοχή  

Δ) Να εξασφαλίζεται η αντοχή στις δυσμενείς κλιματολογικές συνθήκες και στην φθορά του 
χρόνου.  

Ε) Να υπάρχει  η απαιτούμενη αντοχή σε ειδικές καταπονήσεις όπως κραδασμοί, δονήσεις κλπ  

2.4.1 Κατεργασία της φυσικής πέτρας 

Για τις λιθοδομές, οι οποίες βρίσκονται εκτεθειμένες σε καιρικές συνθήκες ειδικότερα όταν 
αυτές δεν είναι επιχρισμένες το κατάλληλο είναι να χρησιμοποιούμε ανθεκτικές και υγιείς 
πέτρες.  

Η δόμηση από πέτρες, οι οποίες έχουνε νερά και τοποθετούνται κατά το κτίσιμο θα πρέπει να 
γίνεται οριζόντια έτσι ώστε τα η φόρτιση από το βάρος των επόμενων λίθων να είναι κάθετη. 
Ακόμη η  ανθεκτικότητα σε πίεση είναι μικρότερη όταν οι πέτρες βρίσκονται στην κατεύθυνση 
των νερών με αποτέλεσμα να σχίζονται και πιο εύκολα. Από την άλλη όταν τα νερά είναι 
παράλληλα προς την εξωτερική επιφάνεια του τοίχου στον οποίο ανήκουν παρουσιάζεται ο 
κίνδυνος του ξεφλουδίσματος λόγω της παγωνιάς. 

Τώρα σε ακραίες καιρικές συνθήκες όπως σε περίπτωση παγετού θα πρέπει να λαμβάνονται 
ειδικά μέτρα προστασίας και αυστηρώς οι εργασίες να  διακόπτονται. Στο κτίσιμο μιας 
κατασκευής από πέτρα απαγορεύεται να χρησιμοποιούνται παγωμένα υλικά και λόγω του 
παγετού δεν επιτρέπεται η συνέχιση της λιθοδομής. Εάν μια κατασκευή έχει ξεκινήσει σε 
περίπτωση κακοκαιρίας καλύπτουμε με πλαστικό σκέπασμα την επιφάνεια της κατασκευής και 
σε περίπτωση βλαβών θα πρέπει να πραγματοποιήσουμε κατεδάφιση και να τοποθετήσουμε 
τις πέτρες ξανά από την αρχή. 

Όσον αναφορά την διαστασιολόγηση μίας πέτρας το ύψος της θα πρέπει να είναι περίπου ίσο 
με το μήκος της. Η δόμηση των λίθων θα πρέπει να γίνεται ως εξής:  

Η αρμολόγηση θα πρέπει να είναι οριζόντια και κάθετα έτσι ώστε να μην υπάρχουν στον 
πυρήνα της λιθοδομής ούτε στο εξωτερικό της κέλυφος συνεχείς αρμοί. (Σχ. 40) 

 

Σχ.40 Αρμολόγηση λίθων 

πηγή:ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
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Στην εξωτερική πλευρά της λιθοδομής απαγορεύεται να υπάρχουν 3 αρμοί μαζί. Το πλάτος 
των αρμών δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 3 εκατοστά και η αναλογία του εξαρτάται από την 
αδρότητα της πέτρας. Θα πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ τις φωλιές στο κονίαμα δηλαδή 
τα κενά και να τις αποφεύγουμε. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει η δυνατότητα αποφυγής , 
τότε γεμίζουμε τα κενά με μικρές πέτρες, οι οποίες ονομάζονται τζιβίκια. (σχ. 41) 

 

Για την δόμηση με φυσικούς λίθους η σωστή λιθοδομή απαιτεί σε δυο κατά μήκος 
πέτρες (δρομική τοιχοποιία) να υπάρχει αντιστοιχία μιας εγκάρσιας (μπατική τοιχοποιία) ή να 
υπάρχει εναλλαγή μεταξύ τους κατά μήκος και εγκάρσια. (σχ. 42) 

  

Το πάχος των μπατικών τοίχων (εγκάρσιων) θα πρέπει να είναι το μισό του συνολικού 
ύψους της στρώσης του λίθου και το minimum 30 εκατοστά. Ενώ από την άλλη το ύψος των 
δρομικών τοίχων (κατά μήκος) θα πρέπει να είναι ίσο με το ύψος τους. (Σχ. 43) 

 

 

Σχ.41 Κακή Αρμολόγηση- τοποθέτηση  λίθων 

πηγή:ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

 

Σχ.42 Είδη τοιχοποιίας 

πηγή:ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

 

πηγή:ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

 

Σχ.11 Διαστασιολόγηση δρομικής- μπατικής πέτρας 

πηγή:ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

 

Σχ.43 Διαστασιολόγηση μπατικών/δρομικών τοίχων 
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Σε λιθοδομή με κανονικές πέτρες η μετάθεση των αρμών θα πρέπει να είναι 
τουλάχιστον 10 εκατοστά. Από την άλλη σε λιθοδομή με λαξευτές πέτρες η μετάθεση θα 
πρέπει να είναι 15 εκατοστά και στις γωνίες να τελειώνει με τις μεγαλύτερες.  Η αρμολόγηση 
για τις μάντρες θα πρέπει να είναι ακριβής σχεδιασμένη και από τις δύο πλευρές. (Σχ.44) 

 

 

 

 

 

 

Για την θεμελίωση της λιθοδομής κάτω από το έδαφος χρησιμοποιούμε υδραυλικό 
ασβεστοκονίαμα ή ασβεστοτσιμεντοκονίαμα. Στην επιφάνεια τους εδάφους συνήθως 
χρησιμοποιείται για ψαμμίτες και ασβεστόλιθους τσιμεντοκονίαμα. Το καθαρό 
τσιμεντοκονίαμα είναι σκληρό  σε σχέση με την πέτρα και μπορεί να προκαλέσει ακόμα και 
ράγισμα. Ένα ακόμη μειονέκτημα αποτελεί το γεγονός ότι μπορεί να χρωματίσει την πέτρα στο 
σημείο του αρμού και να προκαλέσει μια αντιαισθητική εικόνα της όψης της κατασκευής. Στα 
μειονεκτήματα του προστίθεται και η κατακράτηση της υγρασίας στις στρώσεις της λιθοδομής 
πράγμα το οποίο οφείλεται στην στεγανότητα των οριζοντίων αρμών.  (σχ. 45) 

Πολύ σημαντικό να επισημάνουμε αποτελεί το γεγονός ότι η τοποθέτηση στην δόμηση 
των λίθων δημιουργεί διαφορετική αντοχή κάθε φορά σε αυτούς και από την άλλη 
διαφορετικές όψεις.   

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Σχ.44 Μετάθεση αρμών 

πηγή:ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

 

Σχ.45 Χρήση κονιαμάτων στην λιθοδομή 

πηγή:ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
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Τον παλαιότερο  τρόπο κατασκευής τοιχοποιίας αποτελούν οι λιθοδομές. Η δόμηση με 
φυσικούς λίθους αποτελεί τον κανόνα για την παραδοσιακή αρχιτεκτονική στην Ελλάδα. 
Σήμερα παρατηρούμε κτίρια με φυσικούς λίθους μόνο σε περιοχές που η πέτρα βρίσκεται σε 
αφθονία και το επιβάλλει η παραδοσιακή μορφή των κτιρίων. ( σχ. 46) 

 

Σε εδικές κατασκευές  και κυρίως σε 
επενδύσεις κτιρίων τοποθετούμε λιθοδομές. 
(Σχ.47) 

 

 

 

2.4.2 Είδη Λιθοδομών 

Τα είδη των λιθοδομών απαρτίζονται από τις :ξηρολιθοδομές, αργολιθοδομές, ημιλαξευτές 
λιθοδομές, λαξευτές λιθοδομές, κροκαλολιθοδομές, κανονική λιθοδομή, ακανόνιστη 
λιθοδομή. 

 Ξηρολιθοδομές 

Ξηρολιθοδομές ή ξερολιθιές ονομάζονται οι λιθοδομές, οι οποίες χτίζονται χωρίς την χρήση 
κονιάματος (λάσπης) –μόνο με ξηρό χώμα  καθώς και με την μικρότερη επεξεργασία των λίθων. 
Αποτελεί την αρχαιότερη μέθοδο δόμησης με λίθους την οποία βλέπουμε συνήθως σε αρχαιολογικές 
ανασκαφές. Η τοποθέτηση των λίθων γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να προκύψουν λεπτότεροι αρμοί 
και μικρότερα κενά. Το βάρος των ξερολιθιών μπορεί να λειτουργήσει ως τοίχος αντιστήριξης του 
εδάφους και για αυτόν τον λόγο δεν θα πρέπει να δέχονται φορτίσεις. Σήμερα η δόμηση με ξερολιθιές 
έχει εγκαταλειφθεί και η μόνη της χρήση γίνεται σε μικρούς τοίχους αντιστήριξης, χαμηλά κτίσματα ή 
μικρές μάντρες.  

Η ανθεκτικότητα στην πίεση του εδάφους επιτυγχάνεται με την κατασκευή κλίσης 1/7 έως 1/5 του 
ύψους. Το χώμα λόγω των βροχών ξεπλένεται ανάμεσα στους αρμούς και τις τρύπες με συνέπεια να 
πρέπει να γεμίζουμε τα κενά με τζιβάκια (μικρές πέτρες) και να τοποθετούμε γνήσιες πέτρες 
συνδετήρες ώστε να δημιουργείται αδράνεια. Οι ξερολιθιές χρησιμοποιούνται ακόμη και σε τοίχους 
αντιστήριξης. Η εξωτερική όψη της ξερολιθιάς είναι επίπεδη και επιμελημένη σε αντίθεση με την 
εσωτερική η οποία διαμορφώνεται ανάλογα με τις ακανόνιστες πέτρες. Οι τοίχοι αντιστήριξης 
ονομάζονται μονόπλευρές ξερολιθιές . 

Σχ.47 Επένδυση από λιθοδομή 

Πηγή: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ 

 

Σχ.46 Δόμηση κτιρίου με φυσικούς λίθους 
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Το μέσο βάρος της ξερολιθιάς  είναι το μισό του βάρους των λίθων που 
χρησιμοποιήθηκαν.(σχ. 48) 

 

 

 Αργολιθοδομές 

Αργολιθοδομές ονομάζονται οι λιθοδομές οι οποίες κατασκευάζονται με αργούς λίθους 
δηλαδή έχουνε υποστεί πολύ μικρή επεξεργασία η και καθόλου και επίσης χρησιμοποιείται 
κονίαμα. Επίσης κατά την δόμηση με 
αυτό το είδος της πέτρας παρατηρούμε 
ότι δεν υπάρχουν συνεχείς στρώσεις και 
χρησιμοποιείται ελεύθερα σε 
ακανόνιστες μορφές. Η δημιουργία κενών 
που παρατηρείται γεμίζεται με 
πετραδάκια και κονίαμα.  

Σχ.48  Τοιχοποιία με ξερολιθιές 

πηγή:ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

 

Πηγή: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ 
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Η αντοχή του τοίχου μειώνεται με την αύξηση του αριθμού και του ακανόνιστου των 
αρμών με αποτέλεσμα να παρουσιάζονται τάσεις ολίσθησης (0,70- 0,80). Ένας τρόπος 
αντιμετώπισης αποτελεί η διαμόρφωση εξισωτικού αρμού κονιάματος σε όλο το μήκος και το 
πάχος του ανά 1,00 -1,50 μέτρο. Οι μεγαλύτερες πέτρες τοποθετούνται στις γωνίες εναλλάξ 
και εγκάρσια. (σχ. 49)  

 
 Ημιλαξευτές λιθοδομές 

Ημιλαξευτές λιθοδομές ονομάζονται αυτές που κατασκευάζονται από μισολαξευμένες 
πέτρες δηλαδή από πέτρες που έχουνε υποστεί μεγαλύτερη επεξεργασία από αυτή των 
αργολιθοδομών και με την χρήση κονιάματος. (Σχ. 50) 

 

 

 

Αυτό το είδος της λιθοδομής αποτελεί το απλούστερο και φθηνότερο όταν μιλάμε για 
λιθοδομή με φυσικές πέτρες. Τοίχοι αντιστήριξης , πεζούλια, κήποι και τοίχοι υπογείων είναι 
οι πιο σύνηθες κατασκευές από ημιλαξευτούς λίθους. Για λόγους θερμομόνωσης σταμάτησε 
να χρησιμοποιείται σε τοίχους πέραν της στάθμης του ισογείου.  

Η τοποθέτηση των πετρών γίνεται στην κανονική τους μορφή με πολύ μικρές διορθώσεις 
με λαξεύματα με σφυρί. Επίσης επειδή η κάθε πέτρα τοποθετείται με το χέρι λόγω του βάρους 

Σχ.49  Τοιχοποιία με αργολιθοδομές 

πηγή:ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

 

Πηγή: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ 

 

Σχ.50  Τοιχοποιία με ημιλαξευτές λιθοδομές 

πηγή:ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

 



`` 

 

 

32 

της και του πλάτους της δεν πρέπει να 
γίνεται δύσχρηστη. Ανάλογα με το 
πέτρωμα από το οποίο προέρχεται η 
κάθε πέτρα εξαρτάται και η μορφή 
της. (Σχ. 50) 

 

 

 
 

 Λαξευτές λιθοδομές 

Λαξευτές λιθοδομές ονομάζονται εκείνες οι 
οποίες έχουνε υποστεί τέτοια επεξεργασία 
ώστε να αποκτήσουνε τέτοιο σχήμα που 
χρειάζεται για την κατασκευή. Μπορούμε να 
τις δούμε σε τοίχους οικοδομικών έργων , σε 
βάθρα γεφυρών και τοίχους αντιστήριξης. Ας 
μην ξεχνάμε ότι αυτό το είδος δόμησης 
αποτελεί τον αρχαιότερο τρόπο τοιχοποιίας. 
(σχ. 51)  

 

 

Η αντοχή της τοιχοποιίας εξαρτάται από την έδραση που θα έχουνε οι λίθοι καθώς και 
την εμπλοκή μεταξύ τους. Κάποια τεχνικά χαρακτηριστικά για την λαξευτή λιθοδομή είναι τα 
εξής: α ) οι οριζόντιοι και κατακόρυφοι αρμοί πρέπει να είναι ακριβείς σχεδιασμένοι σε βάθος 
12 εκατοστών,  β)το μικρότερο δυνατό πάχος της λαξευτής τοιχοποιίας με δυο εμφανείς όψεις 
, δεν πρέπει να είναι μικρότερο από 50 εκατοστά, γ) ο τοίχος θα πρέπει να εξισώνεται ανά 1,50 
μέτρο και το αισθητικό αποτέλεσμα να είναι ανάλογο του μεγέθους της πέτρας και της 
σύνθεσης μεταξύ των στρώσεων. (Σχ. 52) 

 

Σχ.51  Τοιχοποιία με λαξευτές λιθοδομές 

πηγή:ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

 

Σχ.52 Τοιχοποιία με λαξευτές λιθοδομές 

Σχ.50  Τοιχοποιία με ημιλαξευτές λιθοδομές 

Πηγή: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ 

 

Πηγή: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ 
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 Κροκαλολιθοδομές 

Οι κροκάλες αποτελούν αποθέματα 
μεγάλων στρογγυλών λίθων, οι οποίες 
προέρχονται από αποθέματα παγετώνων 
ή χειμάρρων. Πλέον δεν χρησιμοποιούνται 
ή εάν χρησιμοποιηθούν αυτό θα γίνει 
μόνο σε περιοχές οπού υπάρχουν 
αποθέματα και με κατάλληλη 
επεξεργασία. Λόγω του γεγονότος ότι 
αποτελούν μεγάλες στρόγγυλες πέτρες 
είναι δύσκολο να πελεκηθούν και 
συνήθως τοποθετούνται ανεπεξέργαστες. Οι μικρότερης διατομής τεμαχίζονται , ενώ οι 
πολύ μεγάλες τοποθετούνται όπως είπαμε ανεπεξέργαστες για την κάλυψη μεγάλων 
επιφανειών.  (σχ. 53) 

Για να αποφύγουμε την ολίσθηση λόγω των μεγάλων κατά μήκος και εγκάρσια λίθων 
προσφεύγουμε στην διαμόρφωση οριζοντίων στρώσεων από κονίαμα της τάξεως 1-1,5 
μέτρου. Τα κενά που δημιουργούνται στην δόμηση των κροκάλων καλύπτονται με μικρές 
ταιριαστές πέτρες. Το κονίαμα που χρησιμοποιείται για να γεμίσει τα κενά των στρογγυλών 
κροκάλων πρέπει να απλώνεται έντεχνα γύρω από τους αρμούς με μυστρί και σε μεγάλη 
ποσότητα. Η δόμηση με κροκαλολιθοδομές πραγματοποιείται αργά , διότι οι κροκάλες 
απορροφούν υγρασία από το κονίαμα. Σε τοιχοποιίες από κροκαλολιθοδομές  η αντοχή σε 
θλίψη είναι μικρή.  

 

 Κανονική λιθοδομή 

Η αρμολόγηση των κανονικών λιθοδομών θα πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να 
υπάρχει καθετότητα μεταξύ τους και προς την επιφάνεια του τοίχου να είναι επιμελημένοι σε 
βάθος 15 εκατοστών. Δεν θα πρέπει να ξεπερνούνε το πάχος των 3 εκατοστών οι εμφανείς 
αρμοί και οι στρώσεις εναλλάσσονται σε κανονικές διατομές και σε όλο το βάθος του τοίχου. 
(σχ. 54) 

 

Σχ.53 Τοιχοποιία με λαξευτές κροκαλολιθοδομές 

Σχ.54 Αρμολόγηση τοιχοποιίας με κανονικούς 
λίθους 

πηγή:ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
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2.4.3 Μειονεκτήματα – πλεονεκτήματα λίθινων τοιχοποιιών 

Στη συνέχεια καλό είναι να αναφερθούν κάποια πλεονεκτήματα και κάποια 
μειονεκτήματα των λίθινων φερουσών τοιχοποιιών. Γενικά η τοιχοποιία είναι από τα 
αρχαιότερα δομικά στοιχεία. Κατά το πέρασμα των χρόνων πολλά παλιά κτίρια κατάρρευσαν 
με αποτέλεσμα να υπάρχει μια προκατάληψη και επιφυλακτικότητα απέναντι στη χρήση της 
τοιχοποιίας ως δομική μέθοδο.Όμως με μία καλύτερη εξέταση του θέματος παρατηρείται ότι η 
κατάρρευση και κτιρίων προήλθε και από άλλους λόγους. 

Α) Από τη κακή ποιότητα των υλικών. 

Β) Από το κακό τρόπο κτισίματος 

Γ) Από τη κακή σύλληψη του συνόλου και την έλλειψη σχεδιασμού 

Ε) Από την απουσία συντηρήσεως 

Τα  πλεονεκτήματα που εμφανίζει η φέρουσα τοιχοποιία είναι : 

Α) Βασικό πλεονέκτημα στα κτίρια τα οποία αποτελούνται από φέρουσα τοιχοποιία είναι η 
αισθητική τους. Τα κτίρια αυτά μπορούν να εναρμονιστούν πολύ εύκολα στο φυσικό 
περιβάλλον της Ελλάδας προσδίδοντας έτσι ομορφιά και γραφικότητα σε πολλά μέρη της 
χώρας μας. 

Β) Η εύκολη εξασφάλιση του υλικού και η αφθονία του σε αρκετά σημεία της χώρας. 

Γ) Οι σωστά δομημένες τοιχοποιίες παρουσιάζουν μεγάλη αντοχή σε ισχυρές πιέσεις και 
καταπονήσεις. 

Δ) Οι τοίχοι εξασφαλίζουν σε σημαντικό βαθμό θερμική και ηχητική μόνωση. 

Ε) Εμφανίζει μεγάλη αντοχή στο χρόνο. 

Τα βασικότερα μειονεκτήματα της φέρουσας τοιχοποιίας είναι τα εξής : 

Α) Η ψαθυρή φύση του υλικού (η οποία όμως μπορεί να αρθεί αν χρησιμοποιηθεί και 
οπλισμός) 

Β) Η μικρή πλαστιμότητα που μας επιβάλει μικρό αριθμό ορόφων. 

Γ) Οι μικρότερες τιμές θλιπτικής αντοχής σε σχέση με το οπλισμένο σκυρόδεμα. 

Δ) Καθίσταται δαπανηρή η μεταφορά τους από τα λατομεία προς το σημείο των όπου 
πραγματοποιούνται τα έργα λόγω του μεγάλου βάρους του υλικού. 

Ε)Τέλος οι κατασκευές από τοιχοποιία δεν δίνουν ελευθέρια ως προς τη σχεδίαση κατόψεων 
λόγω των ογκωδών τοίχων. 
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2.5 Η μηχανική της τοιχοποιίας 
2.5.1 Αντοχή και πάχος της τοιχοποιίας 

Για τον υπολογισμό και τον καθορισμό του πάχους της φέρουσας τοιχοποιίας θα πρέπει 
να λάβουμε υπόψη μας ορισμένους παράγοντες.  

α_ Την αντοχή και τα διάφορα χαρακτηριστικά με τα οποία θα γίνει η δόμηση 

β_ Τα κατακόρυφα φορτία που θα δεχθεί η φέρουσα τοιχοποιία (για κτιριακά έργα) ή 
άλλες  καταπονήσεις διαφόρων μορφών (πλάγιες ωθήσεις, κραδασμούς, δονήσεις) 

γ_ Τα ανοίγματα των τοίχων( μέγεθος και θέση ανοιγμάτων) 

δ_ Το μήκος και το ύψος του τοίχου  

ε_ Την παρεμβολή άλλων φερόντων στοιχείων  όπως εγκάρσιων τοίχων, αντηρίδων κατά 
μήκος ή κατά το ύψος την παρεμβολή δοκών πατωμάτων  και ειδικών ενισχύσεων 

Συνεπώς, το πάχος της τοιχοποιίας επηρεάζεται από όλους τους παραπάνω παράγοντες . 
Εκτός όμως αυτών η αντοχή της τοιχοποιίας επηρεάζεται και από τους εξής ποικίλους 
παράγοντες. 

α_ Την φύση των λιθοδομών φυσικών ή τεχνιτών. Σε κάθε περίπτωση η τοιχοποιία 
διαμορφώνεται ανάλογα με την αντοχή , το βάρος την μορφή την ικανότητα πρόσφυσης του 
κονιάματος 

β_ Το κονίαμα σύνδεσης. Την ποσότητα , την αντοχή, την ταχύτητα πήξεως του κονιάματος, 
την σχέση του με την αντοχή των λίθων , τον βαθμό σκληρότητας 

γ_ Την επιμέλεια και την δεξιοτεχνία των τεχνιτών αλλά και την ακριβή τήρηση των 
κανόνων της δόμησης 

δ_ Για τους τοίχους αντιστήριξης  και τα θεμέλια πρέπει να την φύση και την αντοχή του 
εδάφους. 

Οπότε, δεδομένου ότι την αντοχή των τοίχων επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα τόσοι 
παράγοντες θα λέγαμε ότι ο υπολογισμός του πάχους της τοιχοποιίας δεν είναι και τόσο 
εύκολο. Για αυτό τον λόγο τόσο τα πάχη των τοίχων όσο και η αντοχή αυτών λαμβάνονται με 
συντελεστές ασφαλείας.  

Αντοχή τοιχοποιίας ή όριο θραύσεως ονομάζουμε εκείνο το σημείο , το οποίο πέρα αυτού 
υπάρχει χαλάρωση της συνοχής των συνθετικών στοιχείων και επέρχεται η αποσύνθεση και η 
κατάρρευση αυτών. 

Επιτρεπόμενο όριο φόρτισης ή μέγιστη επιτρεπόμενη τάση ονομάζουμε εκείνη την 
καταπόνηση , η οποία δεν φέρνει την τοιχοποιία στο ανώτερο όριο θραύσης αλλά πολύ πριν 
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από αυτό με τον κατάλληλο συντελεστή ασφαλείας. Ο υπολογισμός αυτού κυμαίνεται ανάλογα 
με το είδος της τοιχοποιίας αλλά και με τις ευνοϊκότερες ή δυσμενέστερες προϋποθέσεις 
αντοχής μεταξύ του 1/6 έως 1/12 του ορίου θραύσεως. 

Παρακάτω θα παρουσιάσουμε πίνακες με τις επιτρεπόμενες τάσεις αντοχής σε θλίψη για 
φέρουσες τοιχοποιίες σε οικοδομικά έργα. Για την σύνταξη των πινάκων λήφθηκαν υπόψη τις 
βασικές προϋποθέσεις : Οι κανονισμοί έντεχνής δόμησης, η μέση αντοχή του κονιάματος, το 
είδος της τοιχοποιίας. 

 

Πίνακας επιτρεπόμενων τάσεων σε θλίψη για φέρουσες τοιχοποιίες. 

 

 

Όσον αναφορά την ανεκτή τάση αντοχής των τοιχοποιιών σε εφελκυσμό , ανάλογα την 
περίπτωση δόμησης χρησιμοποιούμε και τα κατάλληλα κονιάματα. Για αντισεισμικές 
κατασκευές χρησιμοποιούμε ασθενή κονιάματα και η αντοχή σε εφελκυσμό είναι ίση με το 
μηδέν. Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις πέρα από τις αντισεισμικές κατασκευές η αντοχή είναι 
ίση με 1/12 για τα ισχυρά κονιάματα, 1/15 για τα κονιάματα μέτριας αντοχής των αντίστοιχων 
τάσεων θλίψης. 

Επίσης η ανεκτή διατμητική τάση για τοιχοποιίες με κονιάματα μέτριας και χαμηλής 
αντοχής υπολογίζεται ίση με 1/10 των αντίστοιχων τάσεων θλίψης. 

πηγή:ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΥΧΟΠΟΙΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ  
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2.5.2 Μηχανικά χαρακτηριστικά τοιχοποιίας 

Επίσης η μηχανική συμπεριφορά της τοιχοποιίας περιγράφεται από τα έξης 
χαρακτηριστικά : 

 Θλιπτική αντοχή (fwc ) 
 Εφελκυστική αντοχή (fwt) 
 Διατμητική αντοχή (fvk) 

 
2.5.3 Θλιπτική αντοχή τοιχοποιίας 

Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον σε μια τοιχοποιία παρουσιάζει ο καθορισμός της θλιπτικής της 
αντοχής. Οι κατασκευές από τοιχοποιία υπόκεινται όλες σε θλίψη και αυτό που έχει 
ενδιαφέρον είναι να εξετάσουμε τους παράγοντες που επηρεάζουν την θλιπτική της αντοχή. 
Έτσι λοιπόν διακρίνουμε τους παρακάτω εξής παράγοντες: 

 Την αντοχή και την γεωμετρία των λιθοσωμάτων 
 Την αντοχή του κονιάματος 
 Τις παραμορφώσεις των λιθοσωμάτων και του κονιάματος 
 Το πάχος του αρμού 
 Το σύστημα δομήσεως 
 Tην υδρο- απορροφητικότητα των λιθοσωμάτων  

Το είδος του συνδετικού υλικού μεταξύ των λιθοσωμάτων αποτελεί τον μεγαλύτερο 
παράγοντα επιρροής στην θλιπτική αντοχή της τοιχοποιίας. Σύμφωνα με την πειραματική 
έρευνα  Structural clay products research foundation που πραγματοποιήθηκε το 1981 στην 
Αμερική παρατηρήθηκε ότι η θλιπτική αντοχή της τοιχοποιίας μπορεί να υπερβεί την θλιπτική 
αντοχή του τούβλου για ορισμένα λεπτά συνδετικά υλικά , όπως ο χάλυβας και το κόντρα 
πλακέ. 

2.5.4 Εφελκυστική αντοχή  τοιχοποιίας 

Η εφελκυστική αντοχή της τοιχοποιίας εξαρτάται από : 

 Το πάχος των αρμών 
 Τον τύπο και ύψος των λιθοσωμάτων 
 Την συνάφεια μεταξύ του λιθοσώματος και του κονιάματος 
 Την αντοχή της τοιχοποιίας σε διάτμηση 
 Την εφελκυστική αντοχή του κονιάματος 
 Την εφελκυστική αντοχή του λιθοσώματος 

 

Ανάλογα με την γωνία εμφανίσεως (σχ. 55) μιας εφελκυστικής ρωγμής κάθε φορά θα 
παρατηρούμε και διαφορετική αντίσταση της τοιχοποιίας σε εφελκυσμό. Γεγονός το οποίο μας 
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αποδεικνύει ότι η εφελκυστική αντοχή δεν αποτελεί ένα σαφές μηχανικό χαρακτηριστικό της 
τοιχοποιίας. 

 

Η αποσύνδεση του κονιάματος προέρχεται από τον κατακόρυφο εφελκυσμό. (Σχ. 56) 

 

 

 

2.5.5 Διατμητική αντοχή τοιχοποιίας υπό θλίψη 

Όσον αναφορά την διατμητική αντοχή υπό θλίψη θα εξετάσουμε τις παρακάτω μορφές 
θραύσης (σχ. 57) που εξαρτώνται από τις διαστάσεις του τοίχου και της εξωτερικής φόρτισης. 

α_ καμπτική θραύση, η οποία παρατηρείται σε τοίχους με μεγάλες τιμές του λόγου Hw/Lw>2 

β_ θραύση από ολίσθηση του τοίχου σαν στερεό σώμα ως προς την βάση του. Συμβαίνει 
συνήθως για μικρές τιμές του συντελεστή τριβής μ. 

γ_ διατμητική θραύση , η οποία παρατηρείται σε τοίχους με μικρές τιμές του λόγου Hw/Lw<1 

Hw=ύψος τοίχου/Lw= μήκος στην βάση του τοίχου 

 

Σχ.56 Κατακόρυφη εφελκυστική αντοχή της 
τοιχοποιίας 

ΠΗΓΗ:Η ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ 

Σχ.55 Εφελκυστική αντοχή της τοιχοποιίας όταν η 
κύρια εμφανίζεται υπό γωνία θ 

ΠΗΓΗ:Η ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ 

Σχ.57 Μορφές θραύσεων τοίχων 

ΠΗΓΗ:Η ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ 
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2.6 Διαδικασίες ορθής δόμησης 

Η δόμηση με τεχνητούς λίθους είναι πανομοιότυπη σχεδόν για όλες τις κατασκευές πλην 
ορισμένων όπως τα υαλότουβλα. Το σχήμα των τεχνιτών λίθων είναι ορθογώνιο 
παραλληλεπίπεδο με διαφορά διαστάσεων το ένα από το άλλο με αποτέλεσμα το σύμπλεγμα 
των λίθων να παρουσιάζει τις ίδιες δυνατότητες αναλόγως το πάχος της τοιχοποιίας που 
επιδιώκουμε.  

Οι τεχνητοί λίθοι εδράζονται πάνω σε έναν οριζόντιο φορέα. Η χάραξη σε κάτοψη της 
θέσης τοιχοποιίας είναι το πρώτο βήμα συμφώνα με την μελέτη σχεδιασμού. Έπειτα ορίζουμε 
τους τοίχους με την βοήθεια των ραμμάτων. Τα ράμματα αποτελούν οριζόντιους ή 
κατακόρυφους σπάγγους οι οποίοι στηρίζονται σε ξύλινους ή μεταλλικούς οδηγούς. 
Χρησιμοποιώντας το αλφάδι μπορούμε να πετύχουμε οριζοντίωση. Με την ολοκλήρωση του 
κτισίματος των τοίχων συνεχίζουμε με το κτίσιμο της πρώτης σειράς των λίθων. 

Για την εξασφάλιση της καθετότητας της τοιχοποιίας χρησιμοποιούμε νήμα της στάθμης ή 
ζύγι. (σχ. 58) Κάθε σειρά λίθων ή τούβλων θα πρέπει να ακουμπάει σε κάποιο σημείο της στο 
ζύγι, ώστε να έχουμε ένα κατακόρυφο επίπεδο. Σημαντικό σημείο που χρειάζεται ιδιαίτερη 

προσοχή είναι οι γωνίες της τοιχοποιίας και οι διασταυρώσεις 
της. Για την δημιουργία των ορθών γωνιών τοποθετούμε 
μεγάλες σιδερένιες ή ξύλινες γωνίες στο δάπεδο , έτσι ώστε η 
μία πλευρά να ακουμπάει στον ήδη χαραγμένο τοίχο. 

Η δόμηση θα πρέπει να ξεκινάει από την άκρη προς το μέσο 
της τοιχοποιίας. Βασικό εργαλείο για το κτίσιμο αποτελεί το 
μυστρί. (σχ. 59)  

Με την βοήθεια αυτού τοποθετούμε το κονίαμα πάνω 
στους τεχνητούς λίθους με στρώση λίγο μεγαλύτερη τους 1 εκατοστού. Για την σωστή θέση 
του λίθου στην τοιχοποιία χρειάζονται μερικά κατάλληλα χτυπήματα , τα οποία γίνονται με την 
λαβή του μυστριού. (σχ. 60)  

 

Το ύψος της ποδιάς σταματάει το κτίσιμο του τοίχου διότι εκεί θα σημειωθούνε τα 
μετρημένα ανοίγματα.  Έπειτα διαμορφώνονται οι λαμπάδες(ακραία στοιχεία ανοιγμάτων) και 
τέλος τα πρέκια.(πάνω τμήματα των ανοιγμάτων). 

Σχ.58 νήμα στάθμης 

Σχ.60 στρώση κονιάματος 

Σχ.59 μυστρί 
Πηγή: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ 
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2.6.1 Διαμόρφωση πρεκιών σε λιθοδομές 

Για αποστάσεις μικρών ανοιγμάτων μεγαλύτερες του 1 μέτρου συνήθως τοποθετούμε ένα 
δυνατό πέτρινο δοκάρι ως πρέκι.(σχ. 61) Όταν λόγω των φορτίσεων της κατασκευής το πέτρινο 
δοκάρι δεν επαρκεί τότε τοποθετούμε δυο λοξά στοιχεία με την μορφή Λ ως πρέκι και 
μεταβιβάζοντας τα φορτία στους λαμπάδες.  (Σχ.62) 

 

Για μεγαλύτερα ανοίγματα και φορτία θα πρέπει να κατασκευάσουμε ανοικτό ή κλειστό 
τόξο. Οι αρμοί των τόξων είναι επιμελημένοι σε βάθος ούτος ώστε να υπάρχει ομοιόμορφη 
μεταβίβαση των φορτίων και η αρμολόγηση να γίνεται και στις 2 πλευρές των τοίχων. (σχ. 63) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχ.63 Διαμόρφωση πρεκιού με κλειστό τόξο 

Σχ.62 Διαμόρφωση πρεκιού με δοκάρι μορφής Λ 

Πηγή: ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

 

Σχ.61 Διαμόρφωση πρεκιού με οριζόντιο δοκάρι 

Πηγή: ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
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κεφάλαιο 3ο 

3.Τρόποι επεμβάσεων σε λίθινες τοιχοποιίες 

3.1  Βλάβες και επισκευές 

3.1.1 Εισαγωγή 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το πρόβλημα των επεμβάσεων σε κατασκευές από 
πέτρινη τοιχοποιία. Δεν θα ήταν υπερβολή να λέγαμε ότι το κοινωνικό και οικονομικό 
ενδιαφέρον είναι πολύ μεγαλύτερο από την διαθέσιμη γνώση , την πείρα και την τεχνολογία 
στις φέρουσες τοιχοποιίες.  

Ο μηχανικός σε συνεργασία πάντα με τους τεχνίτες είναι αυτοί που καλούνται να 
αντιμετωπίσουν τα προβλήματα των κατασκευών που παρουσιάσουν βλάβες και χρειάζονται 
επισκευή (συνήθως από σεισμούς) ή χρειάζονται ενίσχυση δηλαδή αύξηση της αντοχής-
ακαμψίας. 

Παρακάτω θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μια συνοπτική παρουσίαση του 
προβλήματος των επεμβάσεων σε φέρουσες τοιχοποιίες αλλά και των παραμέτρων που 
επηρεάζουν την απόκριση και την συμπεριφορά των επισκευασμένων/ενισχυμένων 
τοιχοποιιών. Σε αυτό το σημείο θεωρούμε σημαντικό να επισημάνουμε το πεδίο εφαρμογής 
με το οποίο θα ασχοληθούμε αφορά φέρουσες τοιχοποιίες,  δηλαδή θεμελίωσης και 
ανωδομής από λίθο ή πλινθοδομές μεγάλου πάχους. Δεν θα ασχοληθούμε με περιπτώσεις 
στοιχείων από τόξα, πατώματα, στέγες, καμινάδες κλπ.  

3.1.2 Ορισμοί 

Εκτίμηση κατάστασης : εκτίμηση της γενικής κατάστασης των τοιχοποιιών, εκτίμηση των 
εναπομενόντων μηχανικών χαρακτηριστικών κατά τον χρόνο του επανελέγχου, εκτίμηση των 
περιθωρίων ασφαλείας. 

Απομένοντα μηχανικά χαρακτηριστικά: Απομένοντα μηχανικά χαρακτηριστικά αποκρίσεως 
(κυρίως αντοχής, ακαμψίας, πλαστικότητας) μετά της βλάβες η κατά την διάρκεια του 
επανασχεδιασμού της κατασκευής. 

Επέμβαση: Ονομάζεται κάθε εργασία ανακατασκευής, επισκευής, ενίσχυσής ή διαφοροποίηση 
των μηχανικών χαρακτηριστικών ή του στατικού μοντέλου. 

Ανακατασκευή:  Ονομάζεται η αντικατάσταση κάποιου δομικού στοιχείου είτε η καθαίρεση 
είτε η ανακατασκευή του 

Επισκευή: Ονομάζεται η αποκατάσταση των μηχανικών χαρακτηριστικών του στοιχείου που 
έχει υποστεί βλάβη 

Ενίσχυση: Ονομάζεται η βελτίωση των μηχανικών χαρακτηριστικών ενός βλαμμένου ή 
ασθενούς στοιχείου. 
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Επανασχεδιασμός: Ονομάζεται ο επανέλεγχος της κατασκευής μετά τις επεμβάσεις ή 
ενισχύσεις και η αναδιαστασιολόγηση της. 

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται τα βασικά διαδοχικά βήματα για την εκτίμηση μιας 
κατάστασης ασθενών ή βλαμμένων τοιχοποιιών 

 



`` 

 

 

43 

3.2 Μορφολογία και ταξινόμηση βλαβών 
 

3.2.1 Δράσεις που προκαλούν βλάβες 

Τα είδη των δράσεων που προκαλούν βλάβες είναι 3:  

 οι τυχηματικές φορτίσεις( κυρίως από σεισμό) 
 περιβαλλοντικές δράσεις κυρίως από γήρανση, διάβρωση) 
 επιβαλλόμενες παραμορφώσεις ( καθιζήσεις, ολισθήσεις) 

 
3.2.2 Μορφολογία ζημιών 

Παρακάτω θα παρατηρήσουμε μια σειρά από σκαριφήματα όπου δείχνουνε τις ζημιές 
που σημειώνονται στις φέρουσες τοιχοποιίες ύστερα από σεισμό και εδαφοτεχνικές 
παρενέργειες. 

Μια σημαντική κατηγορία βλαβών αποτελείται από χρόνιες φυσικοχημικές δράσεις του 
νερού όπως: κύκλοι ξήρανσης( πάνω από το έδαφος θεμελίωσης), υγροποίηση υδρατμών στο 
εσωτερικό της τοιχοποιίας και διαστολή της, μηχανική διάβρωση από τα νερά της βροχής, 
διάβρωση ενσωματωμένων υλικών (σίδερο , ξύλο). 

Τέλος , να πούμε ότι βλάβες σε μια τοιχοποιία μπορούν να προκαλέσουν και 
φαινόμενα όπως : αποκολλήσεις- αποσυνδέσεις εγκάρσιων τοίχων, τοπικές κρούσεις και 
βλάβες σε πατώματα και στέγες που δεν εδράζονται καλά ή υπάρχει στερέωση σε μεγάλα 
ανοίγματα, βλάβες ξύλινων διαζωμάτων μέχρι το σημείο θραύσης. 

Οι βλάβες πεσσών δεν αποτελούν συχνή μορφή σε μια τοιχοποιία. Προϋποθέτουν 
όμως καλή δόμηση και κατάσταση της τοιχοποιίας και ταυτόχρονα καλή λειτουργία των 
πατωμάτων- στεγών) 

Αν εμφανίζονται στην τοιχοποιία οριζόντιες ρωγμές τότε έχουμε το φαινόμενο της 
κάμψης των πεσσών (σχ. 64) 

 

Σχ.64 Κάμψη πεσσών με οριζόντιές ρωγμές σε  

Φέρουσα πέτρινη τοιχοποιία 

Πηγή: Η ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ 
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Αν από την άλλη εμφανίζονται στην τοιχοποιία λοξές ή χιαστί ρωγμές , τότε παρατηρούμε 
το φαινόμενο της διάτμησης των πεσσών (σχ. 65) 

 

 

Ένα άλλο είδος βλαβών αποτελεί το φαινόμενο των κατακόρυφων εφελκυστικών 
ρηγμάτων που σημειώνεται στο πάνω μέρος των τοίχων.  (Σχ. 66) 

 

Το παρακάτω φαινόμενο οφείλεται στην κάμψη των εγκάρσιων τοίχων και τον εφελκυσμό 
των διαμηκών τοίχων. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η ισχυρή σύνδεση των τοίχων και τα 
ισχυρά καλοαγκυρωμένα πατώματα και στέγες . Σε αντίθετη περίπτωση και σε πολύ συχνή 
μορφή παρατηρείται αποκόλληση – αποσύνδεση των εγκάρσιων τοίχων  (σχ.67)  

 

 

 

 

 

Σχ.65 Διάτμηση πεσσών με λοξές ή χιαστί ρωγμές 
σε φέρουσα πέτρινη τοιχοποιία 

Πηγή: Η ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ 

 

Σχ.66 πλημμελής έδραση στέγης  

Κακή στερέωση 

Πηγή: Η ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ 

 

Σχ.67 Κάμψη εγκάρσιων τοίχων 

 

Πηγή: Η ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ 
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Στο κάτω μέρος των τοίχων λόγω της επιρροής του εδάφους παρατηρείται το φαινόμενο 
των κατακόρυφων εφελκυστικών ρηγμάτων, το οποίο μπορεί να προκαλέσει τοπική καθίζηση 
(σχ. 68)ή τοπική ολίσθηση. (Σχ. 69) 

 

 

Σε περίπτωση σεισμού σε μια τοιχοποιία παρουσιάζονται : 

 ισχυρές διατμητικές τάσεις (σχ.70) 

 

Σχ.68 Τοπική καθίζηση λόγω κάμψης 

 εφελκυστικών ρηγμάτων 

 

Πηγή: Η ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ 

 

Σχ.69 Τοπική ολίσθηση λόγω κάμψης 

 εφελκυστικών ρηγμάτων 

 

Πηγή: Η ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ 

 

Σχ.70 Διατμητικές τάσεις σε σεισμό 

 

Πηγή: Η ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ 
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 Κατακόρυφη κάμψη (σχ. 71) 

 

 Εγκάρσιες εφελκυστικές τάσεις (σχ. 72) 

 

 

3.2.3 Ταξινόμηση βλαβών 

Η ταξινόμηση βλαβών χωρίζεται σε 2 μέρη:  

 στους τυπικούς βαθμούς βλάβης, οι οποίοι αναφέρονται σε μεμονωμένα δομικά 
στοιχεία , συνδέονται με τα απομένοντα μηχανικά χαρακτηριστικά και διαθέσιμα 
περιθώρια ασφαλείας των στοιχείων που έχουνε υποστεί βλάβες. 

 στον χαρακτήρα των βλαβών , όπου αναφερόμαστε στο σύνολο της κατασκευής και 
στην λήψη αποφάσεων 
 

3.2.4 Τυπικοί βαθμοί βλάβης 

Για την θεμελίωση τα προβλήματα που παρουσιάζονται βρίσκονται στο υπέδαφος και 
τα θεμέλια. Μερικά από αυτά είναι οι διαφορικές καθιζήσεις, ολισθήσεις, η ρηγμάτωση 
ανωδομής. Οι συγκεκριμένες βλάβες θεωρούνται σοβαρές έχοντας ως συνέπεια την 
επικινδυνότητα της ασφάλειας της κατασκευής στο σύνολο της. Οι επεμβάσεις που 
πραγματοποιούνται χρειάζονται ιδιαίτερη αντιμετώπιση. 

Για την ανωδομής οι βλάβες που δημιουργούνται χωρίζονται σε 3 βαθμούς ανάλογα με την 
κρισιμότητα της κατάστασης. Στον βαθμό Α ανήκουν οι ελαφριές βλάβες, όπου παρατηρούμε 

Σχ.71 Κατακόρυφη τάση σε σεισμό 

Με ρωγμές στα υπέρυθρα 

 

Πηγή: Η ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ 

 

Πηγή: Η ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ 

 

Σχ.72 Εγκάρσια εφελκυστική τάση 

 



`` 

 

 

47 

μεμονωμένες απλές ρωγμές μικρού πλάτους (<5mm) λόγω κάμψης. Στον βαθμό Β ανήκουν οι 
σοβαρές βλάβες, όπου παρατηρούμε πολλές απλές ρωγμές λόγω κάμψης ή μεμονωμένες 
διατμητικές ρωγμές μικρού πλάτους (<2.5 mm). Στον τελευταίο βαθμό Γ ανήκουν οι βαριές 
βλάβες , όπου παρατηρείται έντονη ρηγμάτωση μεγάλου πλάτους (μεγαλύτερη από 10 mm για 
τις κατακόρυφες τοιχοποιίες και 5mm για τις λοξές τοιχοποιίες) ,και αποδιοργάνωση της 
τοιχοποιίας.  

 

3.2.5 Απομένοντα μηχανικά χαρακτηριστικά βλάβης 

 

Η εναπομένουσα αντοχή και η ακαμψία συνδέεται άμεσα με τους τυπικούς βαθμούς 
και την έκταση των βλαβών. 

Παρακάτω θα δούμε έναν πίνακα εκτίμησης απομενόντων αντοχών και ακαμψιών σε 
ποσοστά της αρχικής αντοχής σε μεμονωμένα δομικά στοιχεία.  

 

Με τον παραπάνω πίνακα  μπορούμε να προβούμε σε μια γρήγορη εκτίμηση του 
συντελεστή ικανότητας και των διαθέσιμων περιθωρίων ασφαλείας της κατασκευής . 

Οι γρήγορες εκτιμήσεις μπορούν να μας βοηθήσουν και στην λήψη των παρακάτω 
αποφάσεων. 

Για την εκτίμηση του βαθμού επείγοντως λήψης μέτρων: για τιμές κάτω από 0,50 
απαιτείται άμεσα λήψη μέτρων , ενώ για τιμές άνω του 0,75 οι επεμβάσεις μπορούν να 
καθυστερήσουν για μια πενταετία. 

Σχετικά με την απόφαση για επισκευή ή ενίσχυση της κατασκευής: Αν παρατηρήσουμε 
ότι δεν υπάρχουνε χοντρά σφάλματα, μπορούμε να επισκευάσουμε την κατασκευή με την 
προϋπόθεση ότι η απώλεια αντοχής δεν ξεπερνάει το 20%. Αντίθετα αν η απώλεια αντοχής 
ξεπερνά το 25% τότε επιβάλλεται ενίσχυση. 

Το να υπολογίσουμε πόσο είναι η εναπομείναντα αντοχή σε μια κατασκευή είναι 
ιδιαίτερα δύσκολο. Αρχικά πρέπει να λάβουμε υπόψη μας όλα τα μεμονωμένα δομικά 
στοιχεία, τον τυπικό βαθμό βλάβης και τα απομείναντα χαρακτηριστικά. Να γίνει εκτίμηση των 



`` 

 

 

48 

βλαβών ιδιαίτερα των οριζόντιων στοιχείων της κατασκευής. Τέλος , πρέπει να εκτιμήσουμε 
την δυνατότητα ανακατανομής της έντασης και την λήψη κατάλληλων συντελεστών βαρύτητας 
των μεμονωμένων δομικών στοιχείων. 

 

3.2.6 Τεχνικές και υλικά επεμβάσεων  

Παρακάτω θα παρουσιάσουμε κάποιες γενικές αρχές των τεχνικών επέμβασης σε 
φέρουσες τοιχοποιίες.  

 Άμεσα μέτρα  
 Ελάφρυνση από φορτία που μπορούν να απομακρυνθούν ή να μειωθούν 
 Χτίσιμο κουφωμάτων (πόρτες, παράθυρα) που φτάνουν πολύ κοντά σε γωνίες 

της κατασκευής 
 Σε περιπτώσεις προβληματικής συνεργασίας και συμπεριφοράς του συνόλου, 

μπορεί να χρειαστεί η εξασφάλιση της διαφραγματική λειτουργίας της στέγης ή 
και των δαπέδων 
 

3.2.7 Μεμονωμένες ή αραιές ρωγμές  

Για απλές ρωγμές μικρού ανοίγματος και σε μικρού πάχους λιθοδομές ή πλινθοδομές 
χρησιμοποιείται η απλή τεχνική της καθαιρέσεως και ανακατασκευής των επιχρισμάτων. 

¨Έτσι λοιπόν, πραγματοποιούμε καθαίρεση των επιχρισμάτων σε μεγάλο πλάτος γύρω από τις 
ρωγμές (600 χιλιοστά συνολικά), διεύρυνση των χειλιών της ρωγμής (ξύσιμο αρμών, σπάσιμο 
λίθων), πλύσιμο με νερό υπό πίεση με μάνικα , εισαγωγή πλούσιας τσιμεντοκονίας όσο γίνεται 
βαθύτερα μέσα στην ρωγμή με ψιλό μυστρί και τελικό αρμολόγημα και επίχρισμα. Μετά την 
αρμολόγηση και το επίχρισμα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κοτετσόσυρμα πολύ 
τεντωμένο που στέκεται με φουρκέτες οι οποίες καρφώνονται βαθιά μέσα στο κονίαμα των 
αρμών της τοιχοποιίας. (Σχ. 73) 

 

Σχ.73 Σκίτσο ρωγμής μικρού  

ανοίγματος 

 

Πηγή: Η ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ 
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Για μεγάλου πάχους λιθοδομές ή πλινθοδομές χρησιμοποιείται η τεχνική των 
ενέσεων, τσιμεντενέσεων ή ενέσεων εποξειδικής κόλλας. 

Τα βήματα επέμβασης σε αυτήν την βλάβη είναι τα εξής: καθαίρεση επιχρίσματος γύρω από 
την ρωγμή και διεύρυνση των χειλιών της ρωγμής, καθάρισμα της ρωγμής και πλύσιμο με νερό 
υπό πίεση, κάλυψη (σφράγισμα) της ρωγμής από όλες τις πλευρές προσωρινά, με 
τσιμεντοκονίαμα(για τσιμεντενέσεις) ή με εποξειδική κόλλα ταχείας σκληρύνσεως, πλήρωση 
των ρωγμών υπό πίεση με ειδικές συσκευές μέσω μικρών σωληνίσκων που τοποθετούνται 
πριν το σφράγισμα μέσα στις ρωγμές ανά 500 mm. 

Όσον αφορά τις ενέσεις αρχίζουν από το χαμηλότερο σωληνάκι. Όταν το υλικό αρχίζει να 
τρέχει καθαρό από το αμέσως πιο πάνω σωληνάκι σφραγίζεται η κάτω τρύπα . Στις 
τσιμεντενέσεις χρησιμοποιείται μεγάλη ποσότητα τσιμεντοκονίας με περιεκτικότητα μπετονίτη 
%κ. β τσιμέντου. 

 

3.2.8 Έντονες ρωγμές μεγάλου ανοίγματος  

Παρακάτω θα παρουσιάσουμε κάποιες τεχνικές επέμβασης σε τοιχοποιίες με έντονες 
ρωγμές μεγάλου ανοίγματος. 

Α_ Η λυθοσυρραφή (σχ. 74) αποτελεί μια τεχνική ενίσχυσης όταν παρατηρούμε έντονές 
ρωγμές μεγάλου ανοίγματος σε μια τοιχοποιία και οι παρεμβάσεις που πραγματοποιούμαι 
είναι οι εξής: 

 Καθαίρεση λίθων ή πλίνθων σε πλάτος συνολικά 600 mmγύρω από τις ρωγμές 
 Ανακατασκευή του τοίχου, χρησιμοποιώντας μακρόστενους λίθους ή πλίνθους 

συρραφής 
 Εξωτερικό αρμολόγημα και τελικό επίχρισμα 

 

Σχ.74 Επέμβαση με λυθοσυρραφή 

Πηγή: Η ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ 
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Β_  Η Συρραφή με τζινέτια ή λάμες (σχ. 75) αποτελεί μια ακόμη τεχνική και πραγματοποιείται 
ως εξής: 

 

 

 Καθαιρούμε του πλίνθους ή λίθους που έχουν υποστεί βλάβες και στις  δυο παρειές 
του τοίχου  

 Πραγματοποιούμε πλήρωση των κενών με ισχυρό και πηχτό τσιμεντοκονίαμα , αφού 
πρώτα τοποθετήσουμε τα τζινέτια 

 Ανακατασκευή τοίχου , αφού τοποθετήσουμε λάμες ανάμεσα σε στρώσεις των 
τοιχωμάτων 

 Τέλος, πραγματοποιούμε εξωτερικό αρμολόγημα και επιχρίζουμε 
 

Γ_ Η συρραφή με χύτευση στοιχείου οπλισμένου σκυροδέματος (σχ.76) είναι μια τρίτη τεχνική 
ενίσχυσης και τα βήματα που ακολουθούμε είναι τα εξής: 

 

Σχ.75 Συρραφή με τζινέτια ή λάμες 

Πηγή: Η ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ 

 

Σχ.76 Συρραφή με χύτευση  

στοιχείου οπλισμένου σκυροδέματος 

Πηγή: Η ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ 

 



`` 

 

 

51 

 Καθαίρεση λίθων ή πλίνθων σε πλάτος συνολικά 300 mm γύρω από τις ρωγμές 
 Χύτευση υποστυλώματος Ω.Σ με οπλισμό 4Φ14 , συνδετήρες Φ3/250 και φουρκέτες 

Φ8/500  
 Τελικό επίχρισμα 

 

Δ_ Η ενίσχυση με μανδύες αποτελεί μια τεχνική ενίσχυσης στις φέρουσες τοιχοποιίες όταν 
παρατηρούμε εκτεταμένες ζημιές ή απαιτείται εκτεταμένη ενίσχυση της τοιχοποιίας. Όταν το 
πάχος των λιθοδομών είναι πολύ μεγάλο ή έχουμε μικρές κατασκευές τότε χρησιμοποιούμε 
απλούς μανδύες από Ω.Σ μονόπλευρους. (σχ. 77)  

 

Τα βήματα που ακολουθούμε για τν ενίσχυση είναι τα εξής: 

 Καθαίρεση επιχρίσματος  
 Αφαίρεση κονιάματος σε βάθος μέσα στους αρμούς 
 Δημιουργία «φωλιών» μέσα στον τοίχο σε βάθος 
 Πλύσιμο με νερό υπό πίεση 

 

 

 

Σχ.77 Ενίσχυση με απλούς μανδύες  

 

Πηγή: Η ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ 
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Τεχνικά χαρακτηριστικά για μανδύες  

-Για τους απλούς μανδύες χρησιμοποιούμε εσχάρα Φ8/250 ή ισοδύναμο δομικό 
πλέγμα και έγχυτο (100mm) ή εκτοξευμένο σκυρόδεμα( 50mm).  

-Για τους διπλούς μανδύες χρησιμοποιούμε συνήθως πυκνό κοτετσόσυρμα ή metal-
deploye , το οποίο είναι πολύ τεντωμένο και καρφωμένο με φουρκέτες μέσα στους αρμούς. 
Επίσης πετάμε πλούσιο τσιμεντοκονίαμα πάχους 30/50mm. Τοποθετούμε εσχάρα 8/250 ή 
κάποιο ανάλογο δομικό πλέγμα και έγχυτο (100mm) ή εκτοξευμένο σκυρόδεμα( 50mm). 

Ε_ Η ενίσχυση με την μέθοδο Gunite, σχ.(78, 79) πραγματοποιείται με έγχυτο σκυρόδεμα 
σταδιακά από κάτω προς τα πάνω , σε τμήματα ύψους 1ος μέτρου. Το εκτοξευμένο σκυρόδεμα 
είναι ένα ευπροσάρμοστο υλικό . το οποίο έχει ευρύ φάσμα εφαρμογών. Είναι ένα υλικό που 
προσφέρει υψηλή θλιπτική αντοχή , έχει καλή αντίσταση στη διάβρωση και τις χημικές ουσίες , 
καλή πρόσφυση με το υπάρχον σκυρόδεμα , με τον χάλυβα με την πέτρα. Μπορεί να πάρει 
εύκολα οποιοδήποτε σχήμα και περίγραμμα και να εφαρμοστεί χωρίς ξυλότυπο.  

Θα αναφέρουμε ενδεικτικά μια συνηθισμένη σύνθεση 1 κυβικού μέτρου έχτυτου 
σκυροδέματος:  

Η ποσότητα του τσιμέντου είναι 400 kg, 850 kg άμμος, 850 Kg γαρμπίλι κατάλληλη ποσότητα 
υπερρευστοποιητή και νερού για να πετύχουμε κάθιση 200 mm. 

Ενώ μία συνήθης ποσότητα κονιάματος ενός κυβικού μέτρου εκτοξευμένου κονιάματος  
αποτελείται από 500 kg τσιμέντου , 1700 kg θραύστης-καθαρής άμμου και 150/250 kg νερού.  

 

Σχ.78 Ενίσχυση λιθοδομής με μονόπλευρο μανδύα 
χυτού σκυροδέματος – gunite   

 

Πηγή: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 4 (Ε.Μ.Π) 
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Σχ.79 Ενίσχυση λιθοδομής με μονόπλευρο μανδύα 
χυτού σκυροδέματος – gunite  σε κάτοψη 

 

Πηγή: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 4 (Ε.Μ.Π) 
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κεφάλαιο 4ο   
 

4.  Στέγες ξύλινων κατασκευών και αντοχές ξύλου 
 

Οι στέγες των κτιρίων που εξετάζουμε είναι ξύλινες, συνεπώς θα αναφέρουμε ορισμένα 
πράγματα σχετικά με τις ξύλινες στέγες και τις αντοχές του ξύλου.  

Στέγη (σχ.80) ονομάζουμε το οριζόντιο επικλινές κάλυμμα του κτιρίου το οποίο 
προορίζεται για την προστασία του συνόλου της κατασκευής και των χρηστών της από τις 
επιδράσεις του περιβάλλοντος. 

 

 

Πηγή:(ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΕ) 

 

4.1  Διαμόρφωση επιπέδων στέγης 

  Παράγοντες ,στοιχεία στέγης 

Για την κατασκευή μιας στέγης υπάρχουν κάποιοι παράγοντες, οι οποίοι επηρεάζουν την 
διαμόρφωση της. Αυτοί οι παράγοντες κατατάσσονται στις εξής βασικές κατηγορίες: 

• Κλιματικές συνθήκες. Η στέγη αποτελεί ένα δομικό στοιχείο με κατάλληλο σχήμα 
για να προστατεύει μια κατασκευή από τα νερά της βροχής και το χιόνι. Αυτό 
οφείλεται στο σχήμα που έχει, με τις κεκλιμένες επιφάνειες.  Γι  αυτό το λόγο όσο 
πιο μεγάλη είναι η κλίση της στέγης, τόσο μειώνεται η ποσότητα του χιονιού που 
συσσωρεύεται, άρα  προστατεύεται πιο αποτελεσματικά η κατασκευή μας. 

• Θερμομόνωση και ακουστική προστασία. Οι  κλιματικές συνθήκες της περιοχής 
σε συνδυασμό με τον κενό χώρος που δημιουργείται μεταξύ της οροφής ενός 

Σχ. 80  
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κτιρίου και των κεκλιμένων επιφανειών της στέγης έχουν θερμομονωτική 
χρησιμότητα. 

• Αντοχή στις φορτίσεις.  το χιόνι και η πίεση του ανέμου είναι δύο βασικά στοιχεία 
που πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη κατά τη διαμόρφωση μιας στέγης. Ως 
προς το  ποσοστό κλίσης της στέγης τα δύο αυτά μεγέθη, δηλαδή η αντοχή και οι 
φορτίσεις είναι αντιστρόφως ανάλογα. 

• Μορφολογία της κατασκευής. Τα υλικά επικάλυψης της  στέγης (δηλαδή 
κεραμίδια, κυματοειδείς λαμαρίνες ,σχιστόπλακες κτλ.), το σχήμα της κατασκευής 
της και η σχέση της με τα άλλα στοιχεία του κτιρίου (σημεία συνάντησης με τους 
τοίχους, απορροή νερών ,κορνίζες κτλ.) παίζουν ρόλο στη μορφολογία και την 
αισθητική της στέγης.  

• Λειτουργικές ανάγκες. Η ανάγκη χρήσης ή όχι του χώρου που δημιουργείται 
μεταξύ των κεκλιμένων επιφανειών της και της οριζόντιας επιφάνειας του κτιρίου 
είναι παράγοντας που επηρεάζει τη διαμόρφωση της κατασκευής μια στέγης. 

• Παραδοσιακή τέχνη και εγχώρια υλικά . Η μορφολογία των κτισμάτων της 
περιοχής στην οποία πρόκειται να χτιστεί μία στέγη, αλλά και τα εγχώρια υλικά, 
τα οποία πρέπει να επιδιώκουμε να αξιοποιήσουμε, καθορίζουν και την 
μορφολογία της στέγης. 

•  Κόστος κατασκευής. Ο χρόνος που απαιτείται για να ολοκληρώσουμε μια στέγη 
αλλά και η δαπάνη της κατασκευής με βάση τα υλικά και την ποιότητα των 
υλικών που χρησιμοποιήσαμε καθορίζουν και το κόστος της. 
 
 

Κάθε στέγη αποτελείται από τη φέρουσα κατασκευή, η οποία δέχεται το σύνολο του 
βάρους της, καθώς και τα φορτία ανέμου και χιονιού, και από τη επικάλυψη, η οποία 
προστατεύει τη υπόλοιπη κατασκευή αλλά και τον εσωτερικό χώρο από τις καιρικές και 
ατμοσφαιρικές επιδράσεις.  

Για να κατατάξουμε μία στέγη λαμβάνουμε υπόψη τον αριθμό των κεκλιμένων επίπεδων 
της. Με βάση αυτό τον ορισμό έχουμε τα παρακάτω ειδή: 

4 ανάρριχτη ή μονοκλινής. Είναι η απλούστερη μορφή κεκλιμένης στέγης και αποτελείται 
ένα κεκλιμένο επίπεδο. 

 
5 δράχτη ή δίκλινης. Είναι η στέγη που αποτελείται από δυο κεκλιμένα επίπεδα, τα οποία 

τέμνονται σε μια γραμμή κορυφής και είναι μία από τις πιο διαδεδομένες μορφές. 
 

6 τετράπραχτη ή τετράκλινης. Είναι η στέγη που αποτελείται από τέσσερα κεκλιμένα 
επίπεδα επιφάνειας που συναντώνται σε ακμές που τέμνονται στις άκρες της γραμμής 
κορυφής. 

 
7 συνδυασμός των παραπάνω ειδών. Είναι οι πολυσύνθετες(πολύκλωνες) στέγες οι 

οποίες κατασκευάζονται όταν η κάτοψη του κτιρίου είναι σύνθετη. 
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Εκτός από τα παραπάνω είδη υπάρχουν  και : η πτυχωτή στέγη, η πυραμιδοειδής, η 
οποία είναι ειδική μορφή τετράρρικτης στέγης, η στέγη με μορφή κώνου, η με μορφή θόλου. 

 

4.2  Βασικά στοιχεία μίας στέγης 

 

 

Mια στέγη αποτελείται από τα εξής βασικά στοιχεία. Από : 

• κόρφους ή κορυφοτεγίδα ή γραμμή κορυφής. Είναι το υψηλότερο οριζόντιο τμήμα (Α-
Β) της στέγης στο όποιο τέμνονται μεταξύ τους τα κεκλιμένα επίπεδα. 
• Γραμμές ράχης ή μαχίαδες. Είναι οι κεκλιμένες ευθείες (Α-Γ) που σχηματίζονται από 
την ένωση δυο κεκλιμένων επίπεδων. Αυτές διαχωρίζουν τα νερά της βροχής. 
• Γραμμές αύλακα ή ντορήδες ή λούκια. Είναι οι κεκλιμένες ευθείες (Β-Δ) που 
σχηματίζονται από την ένωση δυο κεκλιμένων επίπεδων, όταν αυτά συγκεντρώνουν τα νερά 
της βροχής. 
• Κορωνίδα. Πρόκειται για το σημείο προεξοχής των κεκλιμένων επίπεδων που αποτελεί 
το περίγραμμα του κτιρίου και έχει ως σκοπό να προστατεύει τους τοίχους από τη βροχή. 
• Γραμμή απορροής. Πρόκειται για το χαμηλότερο οριζόντιο τμήμα των κεκλιμένων 
επίπεδων(α-β). 
• Υδρορροες. Είναι απαραίτητο εξάρτημα για τη σωστή αποστράγγιση της στέγης και την 
προστασία του κτιρίου από την υγρασία. 
 

Σχ. 81 Πηγή:(ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ 
ΤΕΕ) 
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     Η κλίση της στέγης μετριέται με μοίρες ή με ποσοστό (υψομετρική διάφορα). Όταν η 
γωνία που σχηματίζει το κεκλιμένο επίπεδο με το οριζόντιο α-β έχει εφαπτόμενη 0.20 
τότε λέμε ότι μια στέγη έχει κλίση 20%. Ανάλογα με το υλικό επικάλυψης ή τον τύπο των 
κεραμιδιών υπάρχουν τα ελάχιστα και τα μέγιστα επιτρεπόμενα όρια κλίσης. Αν πάρουμε 
για παράδειγμα μία επικάλυψη με πισσόχαρτο ή κυματοειδείς λαμαρίνες η κλίση 
κυμαίνεται μεταξύ 15-20%, μία επικάλυψη με βυζαντινά κεραμίδια 25-30%,  με ρωμαϊκά 
κεραμίδια 20-30% , με γαλλικά κεραμίδια 40% και άνω. Επίσης οι κλιματικές συνθήκες 
μιας  περιοχής επηρεάζουν την κλήση.  Στη Ελλάδα η κλίση  40.4% που αντιστοιχεί σε 
γωνία 22μοιρων είναι η πλέον ενδεδειγμένη. 

 

4.3  Χάραξη στέγης 

    Το πρώτο βήμα πριν από την κατασκευή της στέγης  είναι η σχεδίαση και ο 
καθορισμός των επίπεδων της. 

1. Αρχικά σχεδιάζεται η κάτοψη, όπου σημειώνονται τα ίχνη της τομής των 
κεκλιμένων επίπεδων (κορφιάς, μαχιάδες, και ντορήδες). 
Α. Οι κορφάδες είναι οι μεσοπαράλληλες δύο παράλληλων πλευρών του 
πολυγώνου που σχηματίζει η γραμμή απορροής. 
Β.Οι μανιώδες και οι ντορήδες είναι οι διχοτόμοι των γωνιών που σχηματίζουν οι 
τεμνόμενες πλευρές του πολυγώνου. 

 

2. Στη συνεχεία καθορίζονται τα υψόμετρα των κορυφών της στέγης ανάλογα με την 
κλίση των τεμνόμενων επιπέδων. Αν οι κλίσεις των επίπεδων είναι ίδιες, οι τομές 
τους βρίσκονται επάνω στη διχοτόμο της γωνίας που σχηματίζεται μεταξύ τους. 
Αν οι κλίσεις των επίπεδων είναι διαφορετικές, τότε αναζητούμε τα δυο σημεία 
τομής των επίπεδων αυτών. 

3. Σε περίπτωση που δεν έχουμε την ιδία κλίση σε όλα τα επίπεδα της στέγης πρέπει 
να σχεδιάσουμε και να επιλέξουμε το υψηλότερο των κορυφών. 

 

 Η καλή λειτουργία μιας στέγης και ο χρόνος ζωής της εξαρτάται άμεσα από τον σωστό 
σχεδιασμό, από την προσεκτική πραγματοποίηση των κατασκευαστικών λεπτομερειών 

Σχ. 82  
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και από την καλή ποιότητα των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν. Οι ξύλινες στέγες 
μειονεκτούν ως προς τον κίνδυνο φωτιάς αν και ο κίνδυνος αυτός μειώνεται με τον 
εμποτισμό των ξύλων ή με τη βαφή τους με χημικές ουσίες που περιορίζουν τη μετάδοση 
της φωτιάς. Πλεονεκτούν όμως ως προς τα άλλα υλικά για τι το ξύλο μεταφέρεται και 
δουλεύεται εύκολα.  

 

4.4  Ζευκτά 

Το ζευκτό είναι το κύριο στοιχείο του φέροντα οργανισμού. Δηλαδή είναι ένας 
δικτυωτός φορέας ο όποιος μεταφέρει τα φορτία της στέγης στη φέρουσα κατασκευή του 
κτιρίου. Προϋπόθεση για τη λειτουργικότητα της στέγης αποτελεί ο σωστός σχεδιασμός και η 
καλή κατασκευή του ξύλινου ζευκτού διότι αν το ζευκτό δεν είναι κατάλληλο πιθανόν  να 
παρουσιαστούν προβλήματα τόσο στην επικάλυψη όσο και στα δομικά στοιχειά του κτιρίου 
στα οποία στηρίζεται το ζευκτό. 

 
Προκειμένου  να εξασφαλιστεί  η μετάδοση των φορτίων της στέγης στον φέροντα οργανισμό 
του κτιρίου, αλλά και να εξαλειφτεί ο κίνδυνος ανύψωσης ή παραμόρφωσης της στέγης λόγω 
των πιέσεων από τον αέρα, το χιονιού κτλ είναι απαραίτητη η σωστή σύνδεση του ζευκτού με 
τα δομικά στοιχειά του κτιρίου. Για την κατασκευή των ξύλινων ζευκτών χρησιμοποιούμε 
πελεκητή ξυλεία (κορμοί χονδροειδώς ορθογωνισμένοι) ή πριονιστή, ενώ για τις μεγάλες 
κατασκευές μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε λεπιδωτή ξυλεία. 
 

 

 4.4.1   Τα επιμέρους στοιχεία από τα οποία αποτελούνται τα ζευκτά: 

• Ελκυστήρας, πέλμα ή φτέρνα(Ε). Έτσι  ονομάζεται η οριζόντια ράβδος στο κάτω μέρος 
του ζευκτού που συγκρατεί τους αμείβοντες. Μερικές φορές το πέλμα, ολόκληρο ή  
μέρος του, αντικαθίσταται με διάφορες άλλες διατάξεις που τελικά έχουν την ιδία 
στατική λειτουργία. 

• Αμείβοντες ή ψαλίδια(ΑΜ). Είναι οι ράβδοι που τοποθετούνται με γωνία κλίσης 
ανάλογα με αυτήν που επιθυμούμε να έχουν τα κεκλιμένα επίπεδα. 

• Αντηρίδες ή ντιστεγκέ (ΑΝ). Έτσι ονομάζονται οι λοξοί ράβδοι. 
• Ορθοστάτες ή μπαμπάδες(Ο). Έτσι ονομάζονται οι κάθετοι ράβδοι. 
• Κηκίδες ή στρωτήρες (Μ). Είναι οι ράβδοι που τοποθετούνται κάτω. Τοποθετούνται  

στους αμείβοντες και κάθετα σε αυτούς έτσι ώστε να επιτυχαίνεται σύνδεση μεταξύ 
τους. 

•   Επιτεγίδες. Είναι ράβδοι που τοποθετούνται παράλληλα προς τους αμείβοντες, εάν η 
απόσταση μεταξύ των τεπέδων είναι μεγάλη. 

• Ζυγοστάτες (Τ). Πρόκειται για τους κατακόρυφους στύλους που έχουν ως σκοπό να 
μυήσουν τις κάμψεις των αμειβόντων. 
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• Τεγίδες. Έτσι ονομάζονται οι ράβδοι που τοποθετούνται κάθετα προς τα ζευκτά και 
πάνω στους αμείβοντες, έτσι ώστε να τους συνδέουν μεταξύ τους, να καλύπτουν την 
απόσταση ανάμεσα τους και να στερεώνεται επάνω σε αυτούς η στεγανή επικάλυψη 
στις τάγισες. Έχουν μήκος περίπου 3μ και διατομή περίπου 4x6εκ. Τοποθετούνται σε 
αξονική απόσταση ανάμεσα τους 0.65-1.25μ. Η τάγισα που συνδέει τις κορυφές των 
ζευκτών λέγεται κόρφους και έχει μορφή πεντάγωνου. 

• Πέτσωμα. Είναι το σανίδωμα το όποιο στερεώνεται επάνω στις τάγισες ή στις επέτειες, 
εάν υπάρχουν. 

 

Πηγή:(ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΕ) 
          Ανάλογα με το βάρος της στέγης, την πίεση που ασκεί επάνω της ο αέρας και το βάρος 
του χιονιού είναι και οι δυνάμεις θλίψης, κάμψης και εφελκισμού που δέχονται οι ράβδοι από 
τις οποίες αποτελείται το ζευκτό. Μέσω των σημείων σύνδεσης των ράβδων, που ονομάζονται 
κόμβοι, μεταβιβάζονται οι δυνάμεις αυτές στις άλλες ράβδους, οι οποίες συνδέονται με αυτές 
και ισορροπούνται από τις αντιδράσεις τους. Για να ανταποκρίνονται στις δυνάμεις που 
ασκούνται σε αυτά τα τμήματα οι διαστάσεις των ράβδων αλλά και οι συνδέσεις τους πρέπει 
να είναι οι κατάλληλες. 

4.5  Επικάλυψη στέγης 

Το σύνολο των υλικών που τοποθετούνται επάνω στο φέροντα οργανισμό μιας στέγης 
προκειμένου να εξασφαλίσουμε την στεγάνωση και την μόνωση αποτελούν την επικάλυψη της 
στέγης. Μια σωστή επικάλυψη προσδιορίζεται από το σωστό  βάρος, πρέπει να είναι όσο το 
δυνατό πιο ελαφριά, να έχει μεγάλη διάρκεια ζωής και ικανοποιητική εμφάνιση. Υπάρχουν 
κάποιες παράμετροι που πρέπει να λάβουμε υπόψη κατά την επιλογή του υλικού της 
επικάλυψης. Αυτές είναι: 

• Οι  κλιματολογικες συνθηκες. 
• Οι προδιαγραφές των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν. 
• Η χρήση του χώρου κάτω από τη στέγη. 
• Το κόστος κατασκευής και συντήρησης. 
• Η μορφολογία της, έτσι ώστε το κτίριο να εναρμονίζεται προς τα γειτονικά σε αυτό 

κτίρια και να εντάσσεται γενικά στο περιβάλλον. 
 
 

Σχ. 83 

Απεικόνιση επιμέρους στοιχείων που 
αποτελούνε το ζευκτό 
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4.6 Μηχανικές ιδιότητες και αντοχές του ξύλου 

 Όσον αναφορά τις μηχανικές ιδιότητες του ξύλου θα πραγματοποιήσουμε μια 
παρουσίαση διότι θεωρούμε ότι σε παίζουνε σημαντικό ρόλο για την ανακατασκευή της 
στέγης. 

Ένα από τα κυριότερα προσόντα του ξύλου αποτελούν οι μηχανικές του ιδιότητες. Το ξύλο ως 
δομικό υλικό παρουσιάζει μεγάλες μηχανικές αντοχές σε σχέση με το βάρος του. Συνεπώς, το 
να γνωρίζει κανείς τις μηχανικές ιδιότητες κάθε ξύλινου στοιχείου αποτελεί μια βασική 
προϋπόθεση για την αξιοποίηση του σε διάφορες κατασκευές. 

 

Το ξύλο αποτελεί ένα ανισότροπο υλικό , γεγονός το οποίο σημαίνει ότι παρουσιάζει 
διάφορες ιδιότητες σε διάφορες κατευθύνσεις. Κατά αυτόν τον τρόπο, παρουσιάζει 
μεγαλύτερη αντοχή σε κατεύθυνση παράλληλη στις ίνες του, παρά κάθετα προς αυτές. Η 
παρουσίαση της υψηλής αντοχής του παράλληλα προς τις ίνες οφείλεται στο ότι τα ίδια 
κύτταρα καθώς και οι μικροϊνες των τοιχωμάτων τους έχουν κατεύθυνση παράλληλη με τον 
μεγάλο άξονα του κορμού του δέντρου.  
 

4.6.1  Αντοχή σε θλίψη 

Το ξύλο, ως δομικό υλικό, παρουσιάζει μεγάλη αντοχή σε θλιπτικές τάσεις όταν αυτές είναι  
παράλληλες  προς τις ίνες του. Αυτό γίνεται γιατί τα κύτταρα του ενεργούν σαν μικροσκοπικές 
κολώνες ή σωλήνες οι οποίες είναι συνδεδεμένοι μεταξύ τους κατά την κατεύθυνση αυτή. Με 
αυτό τον τρόπο  προσφέρουν αλλά και δέχονται υποστήριξη από τα διπλανά τους. Κατά αυτήν 
την διεύθυνση του ξύλου παρουσιάζεται και η μικρότερη πιθανότητα για τυχόν αστοχίες. 

Από την άλλη πλευρά, η αντοχή που παρουσιάζεται σε θλιπτικές δυνάμεις, οι οποίες είναι 
κάθετες προς τις ίνες, είναι ελάχιστη. Άρα είναι πολύ δύσκολο να μετρηθεί. Όταν όμως το ξύλο 
έχει συμπιεστεί στο ένα τρίτο της αρχικής του διάστασης, όπου λόγω παραμόρφωσης φθάνει 
σ την μέγιστη τιμή του, η θλιπτική αντοχή που ασκείται κάθετα προς τις ίνες του, αυξάνεται. 
Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι το ξύλο παρουσιάζει μεγαλύτερη αντοχή σε δυνάμεις οι οποίες  
είναι παράλληλες προς τις ίνες του.  (Σχ.84)  

 

Σχ. 84    Θλιπτικές τάσεις στο ξύλο 
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4.6.2  Αντοχή σε εφελκυσμό 
 
Όταν μια τάση τείνει να τραβήξει ή να διαστείλει ένα κατασκευαστικό τμήμα, τότε λέμε 

ότι το τμήμα εφελκύεται. Σε αυτήν την περίπτωση επίσης,  το ξύλο έχει μεγαλύτερη αντοχή σε 
δυνάμεις οι οποίες ασκούνται παράλληλα προς τις ίνες του (~13Ν/mm). Από την άλλη οι ρόζοι 
μειώνουν την αντοχή αυτή αλλά αυτό είναι κάτι που λαμβάνεται υπόψη, όταν 
προσδιορίζονται οι επιτρεπόμενες τάσεις. 

Αντίθετα, το ξύλο είναι σχετικά αδύνατο σε εφελκύστηκες δυνάμεις όταν αυτές 
εφαρμόζονται κάθετα προς τις ίνες του [σχεδόν μηδενική (~0,5Ν/mm)]. Επίσης πρέπει να 
σημειώσουμε ότι ποτέ δεν επιτρέπουμε την παραλαβή σημαντικών φορτίων προς αυτήν την 
κατεύθυνση εκτός από την περίπτωση των καμπύλων φορέων οπού αναπτύσσονται 
δευτερεύουσες τάσεις. 

 ΔΟΚΟΣ ΞΥΛΟΥ ΣΕ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟ (πηγή: 
ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ 

4.6.3  Αντοχή σε κάμψη 
 
Η σημαντικότερη μηχανική αντοχή του ξύλου είναι η κάμψη και κυρίως η στατική 

κάμψη. (σχ.86)  
Όταν μια δύναμη πέφτει κάθετα 

πάνω στη μέση του  ξύλου, τότε αυτό 
λυγίζει ή υποχωρεί και λέμε ότι δέχεται 
τάσεις κάμψεως. Ουσιαστικά πρόκειται 
για έναν συνδυασμό των δύο πρώτων 
τάσεων (θλιπτικές, εφελκυστικές) στις 
οποίες αναφερθήκαμε παραπάνω. Αν 
μία δοκός στηρίζεται στα δυο άκρα της, 
τότε η επάνω πλευρά της  θλίβεται και 
η κάτω πλευρά της εφελκύεται. Ενώ 
ακριβώς στη μέση της δοκού δεν 
έχουμε καμία τέτοια τάση και μιλάμε 
για έναν ουδέτερο άξονα. 

Σχ. 85      Εφελκυστικές τάσεις στο ξύλο 

Σχ. 86      Καμπτικές τάσεις στο ξύλο 

ΔΟΚΟΣ ΞΥΛΟΥ ΣΕ ΚΑΜΨΗ πηγή: ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ 
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Το πάνω σχέδιο παρουσιάζει πως κατανέμονται οι τάσεις τόσο κατά μήκος όσο και κατά 
πλάτος της δοκού. Παρατηρούμε λοιπόν  ότι οι μεγαλύτερες εφελκυστικές και θλιπτικές τάσεις 
εμφανίζονται στα εξωτερικά -πάνω και κάτω- στρώματα του δοκαριού.  

 
4.7 Προστασία στέγης από την υγρασία και αποκατάσταση 

 
Το κυριότερο πρόβλημα που παρατηρούμε στις ξύλινες στέγες που είναι εκτιθέμενες 

σε έντονη υγρασία είναι η μυκητίαση και το σάπισμα των ξύλινων δοκών. 
Οι ξυλομύκητες βρίσκουν ιδανικές συνθήκες ανάπτυξης σε θερμοκρασίες ανάμεσα σε 18- 22 
βαθμούς Κελσίου. Εξαπλώνονται κυρίως σε ξύλινες οροφές λόγω των ξύλων που έχουνε 
προσβληθεί από αυτόν. Όταν το ξύλο τοποθετείται σε δομικά στοιχεία που περιέχουν υγρασία 
(πάνω σε εξωτερικούς τοίχους, σε στρώσεις γκρο-μπετόν, ), ενώ παράλληλα έχει εγκλωβιστεί 
ανάμεσα σε στεγανές στρώσεις που δεν επιτρέπουν την μετακίνηση του αέρα και των 
υδρατμών, θα δημιουργηθούν οπωσδήποτε σημαντικά προβλήματα υγρασίας στη διατομή 
του , λόγω του εγκλωβισμού της. Η έλλειψη μέτρων στεγανότητας και η επικράτηση υψηλής 
σχετικής υγρασίας μπορεί να οδηγήσει στην εισχώρηση μεγάλων ποσοτήτων υγρασίας. 
Ακόμη, εάν τοποθετήσουμε ξύλινους δοκούς κατευθείαν σε πλάκες από οπλισμένο σκυρόδεμα 
εκτίθενται κατευθείαν σε υγρασία. 
 
Συνεπώς η κατασκευαστική λύση που προκύπτει για την πρόληψη της βλάβης στα ευπαθή 
σημεία είναι οι παρακάτω: 
_ Τα ξύλινα δομικά στοιχεία της στέγης και κατ επέκταση όλης της κατασκευής πρέπει να 
προστατεύονται σύμφωνα με τον κανονισμό κατά της μυκητιάσεως με χημικά και 
κατασκευαστικά μέσα. Τα προστατευτικά χημικά μέτρα επεξεργασίας και εξυγίανσης του 
ξύλου προδιαγράφονται στο DIN 68800 μέρος 3(5/74) ενώ τα προληπτικά μέτρα περιέχονται 
στο DIN 68800 μέρος 1 (5/74).  
_ Τα ξύλινα δομικά στοιχεία πρέπει ν προστατεύονται από την υγρασία που μεταβιβάζεται 
από τα γειτονικά δομικά στοιχεία με στεγανωτικά ρολά. Μπορούμε να αποφύγουμε την 
υγρασία με την χρήση στεγανωτικών μεμβρανών, φράγματος υδρατμών χωρίς διάκενα μεταξύ 
τους.  
_ Τέλος αν δεν μπορούμε να προστατέψουμε το ξύλο από την υγρασία κατά την μεταφορά του 
και την αποθήκευση του θα πρέπει όταν το χρησιμοποιήσουμε να έχει αποβάλει την επιπλέον 
υγρασία που μάζεψε. 
 
 
 

 
 

 

Σχ. 11 Τάσεις κάμψεως στο ξύλο 
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κεφάλαιο 5ο   
 

5.Πρόταση επανάχρησης  
 

Η πρότασή μας για το συγκρότημα του Λυσσιατρείου είναι να χρησιμοποιηθεί σαν  
κέντρο σίτισης και στέγασης απόρων. Αυτή η απόφαση πάρθηκε για δύο κύριους λόγους. 
Πρώτον, το πρόβλημα των αστέγων είναι πολύ επίκαιρο και αρχίζει να παίρνει σοβαρές 
διαστάσεις, ειδικότερα στη πόλη των Αθηνών. Έπειτα τα συνολικό εμβαδόν των κτιρίων  
επιτρέπει την εστίαση και τη στέγαση πολλών ανθρώπων. Οι χώροι που προτείνουμε να 
δημιουργηθούν  στο συγκρότημα είναι 1 εστιατόριο, 1 κέντρο υποδοχής και διοίκησης, μία 
βιβλιοθήκη,  ένα ιατρείο  και όλα τα υπόλοιπα κτίρια χώροι στέγασης.  

Θα ξεκινήσουμε με το κτίριο 1  το οποίο είναι 375,40 μ2 και θα του δώσουμε την 
χρήση του εστιατορίου. Το συγκεκριμένο κτίριο είναι το μεγαλύτερο ολόκληρου του 
συγκροτήματος και σύμφωνα με τα σχέδια θα έχει χωρητικότητα 200 θέσεων. Επιλέξαμε το 
συγκεκριμένο κτίριο για εστιατόριο γιατί  θα μπορεί να παρέχει σίτιση όχι μόνο στους 
αστέγους του συγκροτήματος αλλά και σε άλλους ανθρώπους που το έχουν ανάγκη. Ακόμα η 
θέση επιτρέπει την εύκολη πρόσβαση οχημάτων που θα προμηθεύουν το εστιατόριο με 
προϊόντα. Τα σχέδια ικανοποιούν τις υγειονομικές διατάξεις(σχ. 93β) που ισχύουν για τα 
εστιατόρια(κτίριο υγειονομικού ενδιαφέροντος) και αναλυτικότερα στο εστιατόριο 
παρουσιάζονται οι εξής χώροι. 

Παρακάτω παραθέτουμε την νέα κάτοψη επανάχρησης (σχ.87)  που σχεδιάσαμε για το 
κτίριο 1 με βάση της υγειονομικές διατάξεις για τον σχεδιασμό του χώρου. 

 

Αρχικά στο χώρο που θα σιτίζεται το κοινό επιλέξαμε να μπουν σταθερά καθίσματα 
(πάγκοι) για εξοικονόμηση χώρου με αποτέλεσμα να χωράνε περισσότεροι άνθρωποι. Αυτό 

Σχ. 87     Νέα  Κάτοψη κτιρίου 1 



`` 

 

 

64 

σύμφωνα με τις διατάξεις του υγειονομικού μας έδωσε τη δυνατότητα να διαιρεθεί το 
ωφέλιμο εμβαδόν με 0.70 συντελεστή που σημαίνει ταυτόχρονα περισσότερα καθίσματα.  

Ο χώρος της κουζίνας που συμπεριλαμβάνει παρασκευαστήριο, πλύση σκευών , 
ψυγείο και μπουφέ αναπτύσσεται σε 58 μ2 . 

Τέλος το εστιατόριο θα έχει χωρητικότητα 200 ατόμων σχεδιάστηκαν 4 τουαλέτες(2 
ανδρών και 2 γυναικών) που είναι ο minimum αριθμός για τη συγκεκριμένη χωρητικότητα 
ατόμων.  

Το κτίριο 2  προτείνουμε να γίνει κέντρο διοίκησης και υποδοχής καθότι βρίσκεται στη 
κύρια είσοδο του κτιρίου και οι διαστάσεις εξυπηρετούν αυτή τη χρήση. Το ισόγειο είναι 91,76 
μ2  και το υπόγειο 35 μ2. Η κάτοψη του ισογείου έχει χώρο υποδοχής και χώρους γραφείων 
ενώ το υπόγειο επιλέχτηκε να λειτουργήσει σαν αποθηκευτικός χώρος της υπηρεσίας.   

Παρακάτω παραθέτουμε την νέα κάτοψη επανάχρησης (σχ.88) που σχεδιάσαμε για το 
κτίριο 2 με βάση της υγειονομικές διατάξεις για τον σχεδιασμό του χώρου. 

 

Τα κτίρια 4α – 4β τα μετατρέπουμε σε βιβλιοθήκη και ιατρείο πρώτων βοηθειών. Είναι 
ευνόητο ότι ο χώρος του ιατρείου ήταν απαραίτητος ώστε να παρέχονται οι πρώτες βοήθειες 
όταν χρειαστεί καθώς και οι απαραίτητες εξετάσεις στους φιλοξενούμενους  ώστε να 
διασφαλίζεται η υγιεινή συνύπαρξη τους. Ακόμα η παρουσία της βιβλιοθήκης στο συγκρότημα 
δίνει πρόσβαση στη γνώση και μία ενδιαφέρουσα επιλογή ώστε οι άνθρωποι να περνούν τον 
ελεύθερο χρόνο τους εποικοδομητικά.  

Σχ. 88     Νέα  Κάτοψη κτιρίου 2 
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Παρακάτω παραθέτουμε την νέα κάτοψη επανάχρησης που σχεδιάσαμε για το κτίριο 4 
με βάση της υγειονομικές διατάξεις για τον σχεδιασμό του χώρου.

 

Τα υπόλοιπα κτίρια του συγκροτήματος τα μετατρέπουμε σε χώρους εστίασης. Η 
λογική της δημιουργίας των κατόψεων ήταν να δημιουργηθούν όσο το δυνατόν περισσότερες 
θέσεις ώστε να ικανοποιείται η βασική ανάγκη της στέγασης διατηρώντας όμως ανθρώπινες 
συνθήκες εστίασης. 

 

Σχ. 90     Νέα  Κάτοψη κτιρίου 7 

Σχ. 89     Νέα Κάτοψη κτιρίου 4 
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Οι κατόψεις στα περισσότερα κτίρια  αποτελούνται από δωμάτια των 4 και 6 ατόμων 
όπου υπάρχουν διπλές κουκέτες και ντουλάπες. Ανάλογα με τον αριθμό των ατόμων τα 
δωμάτια διαφοροποιούνται σε μέγεθος τα οποία κυμαίνεται από 12-16 μ2 . Με αυτό τον 
τρόπο «κερδήθηκαν» αρκετά μ2  καθώς η διάταξη μας επέτρεψε να χρησιμοποιήσουμε 
λιγότερα μ2 σε διαδρόμους και τοίχους. Η συνολική χωρητικότητα των κτιρίων ανέρχεται στα 
100 άτομα. Οι ντουζιέρες και οι τουαλέτες είναι τοποθετημένες εκτός των δωματίων και 
διακρίνονται σε ανδρών και γυναικών όπως και τα υπνοδωμάτια.    

 

Ο Προαύλιος χώρος προορίζεται για χώρος πρασίνου όπου οι άνθρωποι θα μπορούν 
να κοινωνικοποιούνται και να περνούν ευχάριστες ώρες σε ένα όμορφα διαμορφωμένο χώρο, 
όπου θα τοποθετηθούν ξύλινα παγκάκια ,ξύλινοι πάγκοι και θα φυτευτούν δέντρα. Ακόμα 
προβλέπεται και η χρήση του κτιρίου 5 να παραμείνει ως στέγαστρο όπου θα τοποθετηθούν 
τραπεζάκια και καρέκλες ολοκληρώνοντας έτσι τις λειτουργίες και χώρους του προαύλιου 
χώρου. Παρακάτω παρατίθενται κάποιες φωτογραφίες όπου δείχνουν τον υπάρχοντα χώρο 
του προαύλιου χώρου.   

 

 

Σχ. 91    Προαύλιος χώρος 
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Τέλος όλες αυτές οι επιλογές πιστεύουμε ότι συνδυάζουν τη στέγαση και τη σίτιση 
πολλών ανθρώπων σε ένα χώρο ο οποίος επειδή θα έχει όλους τους απαραίτητους χώρους για 
την ομαλή λειτουργία του συγκροτήματος, δεν θα δημιουργεί κανένα πρόβλημα στην 

Σχ. 93     Κτίριο  5 που προορίζεται για στέγαστρο 

Σχ. 92     Νέα  Κάτοψη κτιρίου 1 
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ευρύτερη περιοχή. Χώροι όπως το κέντρο διοίκησης, η ύπαρξη ιατρείου και η συνειδητή 
φύλαξη από τους ανθρώπους που εργάζονται γύρω και μέσα στο κτίριο θα εξασφαλίζουν την 
ομαλή λειτουργία των χώρων. 

Στο τεύχος των σχεδίων που θα παρουσιάσουμε έχουμε σχεδιάσει τις νέες κατόψεις 
επανάχρησης στα κτίρια 1,2,3,4,5,6,7,8,9, τις τομές αλλά και τις όψεις. Επίσης σχεδιάσαμε το 
τοπογραφικό διάγραμμα του συγκροτήματος.  
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Σχ.93β       ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 
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κεφάλαιο 6ο  
 

6. Αποκατάσταση βλαβών 

 
6.1 Κατάσταση κτιρίων και επέμβαση  

Τα κτίρια που αποτελούν το συγκρότημα γενικά είναι σε καλή κατάσταση και 
εντοπίζονται τοπικές βλάβες ή βλάβες σε μικρή κλίμακα τις περισσότερες φορές. Με εξαίρεση 
το κτίριο 7 στο οποίο έχει καταρρεύσει η στέγη η κάποιες μεμονωμένες περιπτώσεις που 
έχουν αποκολληθεί κάποια κομμάτια του φέροντα οργανισμού. Κυρίως τα κτίρια εμφανίζουν 
μικρές ρωγμές στον φέροντα οργανισμό και τοπικές αποκολλήσεις επιχρίσματος ή κάποιες 
φορές αποκολλήσεις του φέροντα οργανισμού. Ακολουθούν κάποιες φωτογραφίες που 
δείχνουν τους τύπους βλαβών των κτιρίων. 

 

 

 

Σχ.94       Τοπική αποκόλληση επιχρίσματος κτιρίου 1 
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Σχ. 96     Μικρές ρωγμές στην φέρουσα τοιχοποιία του κτιρίου 1 

Σχ.95       Τοπική αποκόλληση επιχρίσματος κτιρίου 1 
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Σχ.98      Κατάρρευση της στέγης στο κτίριο 7 

Σχ. 97 Μικρές ρωγμές κτιρίου 1 
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Οι εργασίες που πρέπει να γίνουν σε όλα τα κτίρια ώστε να αποκατασταθούν οι βλάβες 
είναι οι εξής : 

1)Ενίσχυση και πλήρωση των κενών των τοιχοποιιών με τσιμεντενέσεις. 

2) Απομάκρυνση των σαθρών τμημάτων στους φέροντες οργανισμούς των κτιρίων και 
ανακατασκευή τους. 

3) Καθαίρεση επιχρισμάτων και αντικατάστασή τους με νέα ενισχυμένα. 

4)Αντικατάσταση στεγών όπου κριθεί σκόπιμο όπως στο κτίριο 1,2,4,5,7,8,9,10 και κατασκευή 
περιμετρικού σενάζ έδρασης των νέων στεγών. 

Στο κεφάλαιο 2 αναφέρουμε αναλυτικά τις για τις απλές ρωγμές μικρού ανοίγματος 
και σε μικρού πάχους λιθοδομές ή πλινθοδομές, όπου χρησιμοποιείται η απλή τεχνική της 
καθαιρέσεως και ανακατασκευής των επιχρισμάτων. 

 

 Ενώ για τις μεγάλου πάχους λιθοδομές ή πλινθοδομές χρησιμοποιείται η τεχνική των 
ενέσεων, τσιμεντενέσεων ή ενέσεων εποξειδικής κόλλας 

Όσον αναφορά την αντικατάσταση των στεγών να τονίσουμε ότι σε ένα πρώτο στάδιο  
θα πρέπει να πραγματοποιηθεί στατικός έλεγχος για την διαστασιολόγηση των δοκών. Έπειτα 
η ξυλεία που θα τοποθετηθεί πρέπει να πληροί τους κανονισμούς DIN68800 κατά της 
μυκητίασης για την αποφυγή της υγρασίας. Στα άκρα μεταξύ πέτρας και ελκυστήρα θα 
τοποθετήσουμε ένα μονωτικό υλικό , μια στρώση στεγανωτικής μεμβράνης για να 
προστατέψουμε την δοκό από την πρόσληψη υγρασίας. 

 

 

 

Σχ.99 Σκίτσο ρωγμής μικρού  

ανοίγματος 

 

Πηγή: Η ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ 
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συμπεράσματα 

 

Τα συμπεράσματα στα οποία φθάσαμε πραγματοποιώντας την συγκεκριμένη πτυχιακή 
εργασία είναι τα εξής:  

 Το ελληνικό κράτος δεν παρέχει σχεδόν καμία πρόνοια  σε ανθρώπους 
που χρειάζονται σίτιση και στέγαση. Ιδιαίτερα σε περιόδους οικονομικής λιτότητας και 
κοινωνικών αναταραχών θα έπρεπε να πραγματοποιήσει μια καμπάνια ενημέρωσης 
και αλληλεγγύης .Μέρος των ευρωπαϊκών  κονδυλίων που δαπανάται θα μπορούσε να 
πηγαίνει στην κατασκευή κτιριακών έργων για άστεγους.  

 Ο όγκος των εγκαταλελειμμένων κτιρίων στο κέντρο της Αθήνας είναι 
μεγάλος. Θα μπορούσε κάλλιστα μια ολοκληρωμένη πρόταση τόσο από 
κατασκευαστικής σκοπιάς , όσο και κοινωνικής να αποτελέσει μια ανάσα για τους 
αστέγους ανθρώπους στην μητρόπολη των Αθηνών. 

 Πραγματοποιώντας τις απαραίτητες επεμβάσεις αλλά και κάποιες 
αντικαταστάσεις σε ορισμένα δομικά στοιχεία μπορούμε να πούμε ότι τα κτίρια που 
αποτελούν το Λυσσιατρείο βρίσκονται σε πολύ καλή κατασκευαστική κατάσταση. 
Γεγονός, το οποίο σημαίνει ότι εάν αφεθεί και άλλο το συγκεκριμένο κτίριο η 
αποκατάσταση των βλαβών αλλά και η  φθορά του θα οξύνεται. Παράλληλα , όμως 
μαζί με την όξυνση των ζημιών θα μεγαλώνει και το κόστος αποκατάστασης τους.  

 Η εκμετάλλευση των εγκαταλελειμμένων κτιρίων μπορεί να μας δώσει 
μεγάλη ταχύτητα στο κατασκευαστικό κομμάτι. Μιας και δεν χρειάζεται να 
κατασκευάσουμε ένα κτίριο από την αρχή αλλά να παρέμβουμε στο υπάρχον και να 
του δώσουμε άλλη μορφή χρήσης.  

 Τέλος, θεωρούμε ότι για την αποκατάσταση ενός συγκροτήματος κτιρίων 
από πέτρα και ξύλο θα πρέπει ο μηχανικός μαζί με τον τεχνίτη να κατέχουν πλήρως  τις 
απαραίτητες κατασκευαστικές  γνώσεις γύρω από την πέτρα και το ξύλο, τις μηχανικές 
τους αντοχές αλλά τους τρόπους επέμβασης σε αυτά. Γεγονός, το οποίο σήμερα δεν 
αποτελεί και τόσο εύκολο, διότι η πέτρα και το ξύλο δεν δουλεύεται τόσο έντονα όσο 
το σκυρόδεμα.  
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περίληψη πτυχιακής εργασίας 

Η πτυχιακή εργασία την οποία εκπονήσαμε έχει ως αντικείμενο μελέτης την 
επανάχρηση και την αποκατάσταση του Λυσσιατρείου που βρίσκεται στην Ιερά Οδό. Αφορμή 
για την επιλογή του συγκεκριμένου θέματος στάθηκε ο προβληματισμός μας για το πεδίο των αστέγων 
στην μητρόπολη των Αθηνών. Έτσι σκεφτήκαμε να δώσουμε ζωή σε ένα συγκρότημα κατοικιών 
που βρίσκεται επί της Ιερά Οδού, το λεγόμενο Λυσσιατρείο. Κατά αυτόν τον τρόπο σχεδιάσαμε 
στα κτίρια 1,2,3,4,5,6,7,8,9 νέες χρήσεις όπως χώρους εστίασης, χώρους διαμονής, βιβλιοθήκη 
, κοινωνικό ιατρείο και αποκαταστήσαμε τις τυχόν βλάβες που υπήρχανε. Η πτυχιακή μας 
χωρίζεται σε 2 μέρη. Στο θεωρητικό κομμάτι και στο πρακτικό. 

Πριν ξεκινήσουμε να γράφουμε τις διάφορες πληροφορίες σχετικά με την λίθινη 
φέρουσα τοιχοποιία και τεχνικές αποκατάστασης  βλαβών ανατρέξαμε σε μια αρκετά μεγάλη 
βιβλιογραφία την οποία βρήκαμε στις βιβλιοθήκες του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Η 
συγκεκριμένη βιβλιογραφία καθώς και η υπόλοιπη την οποία χρησιμοποιήσαμε αναφέρεται 
στο τέλος της πτυχιακής μας εργασίας.  

Αρχικά, λοιπόν η πτυχιακή εργασία μας χωρίζεται σε 5 κεφάλαια, όπου το κάθε 
κεφάλαιο χωρίζεται σε ενότητες και υποενότητες. Στο 1ο κεφάλαιο κάνουμε μια ιστορική 
αναφορά στο συγκρότημα κτιρίων  του Απολυμαντηρίου, οπού χωρίζεται σε 2 συγκροτήματα 
στο Λυσσιατρείο και στο παλιό δημόσιο Απολυμαντήριο. Ακόμη, πραγματοποιούμε μια 
λεπτομερής τεχνική περιγραφή των κτιρίων 1,2 3, 4, 5,6, 7, 8, 9 καταγράφοντας τα υλικά 
δόμησης, την χωροταξική θέση του κάθε κτιρίου μέσα στο συγκρότημα αλλά και την 
αρχιτεκτονική τους. Το κτίριο του Λυσσιατρείου είναι κατασκευασμένο από πέτρα και ξύλο. 
Συνεπώς στα παρακάτω κεφάλαια αναφερθήκαμε στα δομικά υλικά της πέτρας και του ξύλου. 

Στο 2ο κεφάλαιο αναφερόμαστε γενικά στις φέρουσες τοιχοποιίες. Από ποια είδη 
λιθοδομών έχουμε μέχρι το πώς επεξεργαζόμαστε σωστά μια φυσική πέτρα. Δεν θα 
μπορούσαμε να μην ασχοληθούμε με τις μηχανικές αντοχές της πέτρας , όπως αντοχή σε 
θλίψη, διάτμηση και εφελκυσμό. Τα μηχανικά χαρακτηριστικά αλλά και τα πλεονεκτήματα- 
μειονεκτήματα μιας λίθινης τοιχοποιίας αποτελούν ορόσημο για την κατασκευή μια φέρουσας 
τοιχοποιίας. Αναφορά κάνουμε επίσης και στον ορθό τρόπο δόμησης με λίθινη φέρουσα 
τοιχοποιία.  

Το 3ο κεφάλαιο αναφέρεται στους τρόπους επέμβασής σε λιθοδομές. Μορφολογούμε 
και ταξινομούμε τις βλάβες που μπορεί να προκληθούνε καθώς και τις δράσεις από τις οποίες 
προκαλούνται οι βλάβες. Πολύ σημαντικό κομμάτι σε αυτήν την ενότητα αποτελούν οι 
τεχνικές και τα υλικά επεμβάσεων σε βλάβες από μεμονωμένες ρωγμές μικρών ανοιγμάτων  ή 
έντονες ρωγμές μεγάλων ανοιγμάτων.     

Στο 4ο κεφάλαιο μιλάμε για τις ξύλινες στέγες , τον τρόπο χάραξης τους, την προστασία 
της από την υγρασία καθώς και τα επιμέρους στοιχεία από τα οποία αποτελούνται τα ζευκτα 
της. 
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Τέλος, στο 5ο κεφάλαιο πραγματοποιούμαι την τελική μας πρόταση, η οποία αποτελεί 
και τον στόχο της πτυχιακής εργασίας την επανάχρηση του χώρου του Λυσσιατρείου το οποίο 
βρίσκεται στην Ιερά Οδό. Έτσι διαμορφώνουμε καινούριες κατόψεις στα κτίρια 
1,2,3,4,5,6,7,8,9 δίνοντας τους νέες χρήσεις, ενώ σε  βλάβες που παρατηρήσαμε προτείνουμε 
την άμεση επέμβαση στα δομικά στοιχεία που επιδιορθώνονται και την αντικατάσταση των 
ξύλινων στεγών.   

Πέρα όμως από το θεωρητικό κομμάτι της πτυχιακής εργασίας παραδίδουμε και ένα 
τεύχος σχεδίων με όλες τις όψεις, τομές, λεπτομέρειες και κατόψεις των κτιρίων που 
αποτελούνε την επανάχρηση και αποκατάσταση  του χώρου του Λυσιατρείου στην Ιερά Οδό. 
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Thesis summary 

 

 At first the title of our thesis is: Restoring and Converting of the Lissiatreio hospital (an 
old and neglected hospital)for other use". Also I cooperate for this project with another student 
of my faculty who is Eleni Antonopoulou. 

 Firstly, in this project we had to make a suggestion for a new suitable and functional use 
of the buildings. We suggested converting the group of the buildings into a shelter for homeless 
people. The building (1) is going to be a restaurant which can provide a place for almost 200 
people and in this way even people who will not live in this centre will be able to satisfy the 
basic need for food. All the other buildings will provide accommodation and the plans are being 
made to accommodate as many people as possible (approximately 100).So in these buildings 
we design the basic and necessary facilities  such as  bedrooms and  bathrooms. Moreover a 
suggestion will be done for the yard, where we want to make a green space in which people 
can relax and enjoy the sunny weather under trees that point out and maintain the traditional 
character of Greece. 

 Also, apart from the architectural plans of the buildings that we have to make we have 
to ascertain damages and suggest ways of repairing. These buildings are made of stone and the 
roofs are made of wood. Moreover we have tried to make a theoretical approach of how 
buildings with stone masonry ,and wooden roofs should be made and we have tried to notice 
the most significant parts. 

 On the whole in the practical part of the thesis we have to design drawing plans, 
architectural details and make a suggestion for restoring the building. In the theoretical part we 
have to write the history of the buildings (they were built in 1920 approximately), analyse why 
we converted the buildings into a centre of accommodation and feeding, analyse the ways of 
repairing the damages and make a theoretical approach for construction that are made by 
stone and wooden roofs. For instance how the damages of the wooden roof and the stone 
masonry will be repaired and restored.  

 All of our suggestions will have been made according to the Greek provisions such 
as:Γ.Ο.Κ (General regulations for buildings),regulations for buildings with health interest and a 
diversity of bibliography relevant to our thesis. A more extended reference about that is  made 
in the pages that all the books and sources we have used are written.  
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