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Α. ΔΙΑΓΩΓΗ 

Ο άλζξσπνο έρεη ηελ ηάζε λα δηακνξθώλεη ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν θαηνηθεί θαη  

δξαζηεξηνπνηείηαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο, ηηο αληηιήςεηο, θαη ηηο ηδέεο ηνπ. Σν δνκεκέλν 

πεξηβάιινλ ζε θάζε επνρή, όρη κόλν καο πξνζθέξεη αξθεηά πνιύηηκεο πιεξνθνξίεο γηα 

απηήλ, αιιά επηπιένλ απνηειεί ζεκαληηθό ραξαθηεξηζηηθό ηεο, όπσο άιισζηε  θαη ησλ 

αλζξώπσλ από ηνπο νπνίνπο δεκηνπξγήζεθε, ηνπο εμππεξέηεζε, αιιά θαη ηνπ ρώξνπ 

κε ηνλ νπνίν έγηλε έλα αλαπόζπαζην θνκκάηη. 

Ζ αξρηηεθηνληθή θιεξνλνκηά ζε νιόθιεξε ηελ Διιάδα είλαη κηα κνξθή κεηαβίβαζεο 

κελπκάησλ ηεο ηζηνξηθήο πνξείαο όισλ ησλ πεξηνρώλ  θαη εθθξάδεη ηελ ηαπηόηεηα ηνπο. 

Χο επί ησλ πιείζησλ ηα κλεκεία, θαηέρνπλ εμέρνπζα ζέζε γηαηί είλαη πνιηηηζηηθά 

θεηκήιηα θαη πεξλνύλ από γεληά ζε γεληά σο αλαιινίσηα θαη άθζαξηα ζεκάδηα κηαο 

παιαηόηεξεο ή λεόηεξεο επνρήο θαη ελόο πνιηηηζκνύ. Απνηεινύλ αληηθείκελν κειέηεο 

από εξεπλεηέο θαη ζαπκαζκνύ από ηνπο κόληκνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο θαη ηνπο 

επηζθέπηεο ηεο.  

ηαλ θάηη παιηώλεη, θζείξεηαη θαη αλ δελ γίλεη ε θαηάιιειε ζπληήξεζε πνπ 

απαηηείηαη, θαηαζηξέθεηαη.  Δπνκέλσο, γίλεηαη αληηιεπηό ην ελδηαθέξνλ πνπ απνθηάεη ε 

νξζή δηαηήξεζε θαη αμηνπνίεζε ηεο αξρηηεθηνληθήο θιεξνλνκηάο θαη γεληθόηεξα ησλ 

κλεκείσλ, ζηνλ ειιαδηθό ρώξν. 

Δίλαη γεγνλόο όηη ζηε ρώξα καο, ζρεδόλ ακέζσο κεηά ηελ απειεπζέξσζε θαη ηελ 

ίδξπζε ηνπ λεόηεξνπ ειιεληθνύ θξάηνπο, αλαιακβάλνληαη θαηά θαηξνύο θάπνηεο 

πξνζπάζεηεο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ αξραίσλ κλεκείσλ θαη ηεο γεληθόηεξεο 

αξρηηεθηνληθήο θιεξνλνκηάο. Με ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, απηέο νη πξνζπάζεηεο 

πξνζηαζίαο θαη αλάπιαζεο  εληείλνληαη έρνληαο σο θύξηνο ζηόρν, λα δηαηεξεζεί θαη λα 

πξνβιεζεί ε εηθόλα θαη ε θπζηνγλσκία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηόπνπ.  

Γηα ηνπο παξαπάλσ ιόγνπο, ζθνπόο ηεο παξνύζαο εξγαζίαο είλαη λα γίλεη κειέηε 

ηεο ηζηνξίαο, ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο παιαηόηεξεο αξρηηεθηνληθήο ηεο Υίνπ ώζηε κε απηόλ 

ηνλ ηξόπν δνζνύλ ζηνηρεία πνπ θαζόξηζαλ θαη δηακόξθσζαλ ηελ επξύηεξε πεξηνρή ηεο 

Υίνπ.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, γηα ηελ πεξηνρή ηνπ Κάκπνπ ηεο Υίνπ, ε νπνία παξνπζηάδεη 

ηδηαίηεξν θπζηθό θάιινο θαη γηα ηελ κνλαδηθή αξρηηεθηνληθή ηεο, ε νπνία, απνηειεί 
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ζεκείν αλαθνξάο γηα πνιινύο κειεηεηέο. Δπηπιένλ, ζα γίλεη λέα κειέηε ηνπ Αξρνληηθό 

Καιβνθνξέζε, ώζηε λα εμππεξεηεί ηηο θαζεκεξηλέο αλάγθεο ησλ ηδηνθηεηώλ ηνπ θαη ζα 

γίλεη πξόηαζε γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ βιαβώλ πνπ έρεη ππνζηεί κε ην πέξαζκα ηνπ 

ρξόλνπ εμεηάδνληαο ηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε. 

Ζ Υίνο έρεη έθηαζε 807 ηεηξαγσληθά ρηιηόκεηξα θαη είλαη ην πέκπην ζε κέγεζνο λεζί 

ηεο Διιάδαο.  Ζ ζέζε ηνπ είλαη ζηα βνξεηναλαηνιηθά ηνπ Αηγαίνπ ιίγα ρηιηόκεηξα καθξηά 

από ηα παξάιηα ηεο Μηθξάο Αζίαο θαη από ηελ ρεξζόλεζν ηεο Δξπζξαίαο. Αλήθεη ζην 

ζύκπιεγκα ησλ λεζηώλ ηνπ Αλαηνιηθνύ Αηγαίνπ καδί κε ηε Μπηηιήλε, ηε Λήκλν, ηε 

άκν, ηελ Ηθαξία θαη ηνλ Άγην Δπζηξάηην.  Μαδί κε ηα λεζηά Φαξά θαη Αληίςαξα  πνπ 

βξίζθνληαη ζηα βνξεηνδπηηθά ηεο θαη ηα λεζηά Οηλνύζζεο πνπ βξίζθνληαη ζηα 

βνξεηναλαηνιηθά ηεο, απνηεινύλ ην λνκό Υίνπ κε ζπλνιηθή έθηαζε 904 ηεηξαγσληθά 

ρηιηόκεηξα1 (Δηθ.1).  

Δηθόλα 1 
Σν Νεζί ηεο Υίνπ 

 

                                                             

1 Γηα ηηο γεσγξαθηθέο πιεξνθνξίεο, βι. Δγθπθινπαίδεηα Γνκή, Δθδόζεηο Γνκή, Αζήλα 1984, Σόκ.15. 
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Μπνξεί λα ρσξηζηεί ζε έμη γεσγξαθηθέο δώλεο θαη είλαη νη εμήο :   

 Ζ πξώηε δώλε απνηειείηαη από ην θεληξηθό θαη αλαηνιηθό ηκήκα ηνπ λεζηνύ. 

Δίλαη θπξίσο πεδηλή θαη ζε απηή πεξηιακβάλεηαη ε πόιε ηεο Υίνπ θαη ε πεξηνρή 

από ην Βξνληάδν έσο ηα ρσξηά ηνπ Κάκπνπ.   

 Ζ δεύηεξε δώλε είλαη ν θεληξηθόο νξεηλόο θαη εκηνξεηλόο όγθνο.  

 Ζ ηξίηε δώλε ηεο Υίνπ εθηείλεηαη ζην βνξεηναλαηνιηθό ηεο ηκήκα. Δθεί ζπλαληάκε 

ηνπο νξεηλνύο όγθνπο ηνπ Πειελαίνπ ζηα δπηηθά θαη ηνπ Αίπνπο ζηα λόηηα.  Ζ 

πεξηνρή ζηελ νπνία βξίζθνληαη ηα Καξδάκπια είλαη ην θεληξηθό ζεκείν θαη ε 

ζρεδόλ κνλαδηθή πεδηλή έθηαζε. 

 Χο  ηέηαξηε δώλε νξίδεηαη ην πέξαλ ηνπ όξνπο Πειελαίνπ σο ηελ Ακαλή ζην 

βνξεηνδπηηθό ηκήκα ηνπ λεζηνύ θαη απνηειεί ηελ κεγαιύηεξε ζε έθηαζε νξεηλή 

πεξηνρή.  κσο θαη εδώ ζπλαληάκε ηνλ θάκπν ηεο Βνιηζζνύ. 

 Ζ πέκπηε δώλε είλαη ε λνηηνδπηηθή πιεπξά ηνπ λεζηνύ θαη εθεί ηα εδάθε είλαη 

πεξηζζόηεξν πεηξώδε. 

 Ζ έθηε θαη ηειεπηαία δώλε αθνξά ηα λνηηναλαηνιηθά εδάθε ηα νπνία έρνπλ 

ρακεινύο ιόθνπο θαη ην έδαθνο είλαη καιαθό κε ραξαθηεξηζηηθή ιεπθή ή 

ππόιεπθε όςε.   

Γεληθά, νη νξεηλνί όγθνη δε θηάλνπλ ζε κεγάιν πςόκεηξν θαη θαηαιακβάλνπλ ην 

37,60 % ηνπ λεζηνύ. Σν κεγαιύηεξν πνζνζηό ηνπ εδάθνπο είλαη εκηνξεηλό θαη θηάλεη ην 

42 %. Ζ πςειόηεξε θνξπθή είλαη απηή ηνπ Πξνθήηε Ζιία ζηελ νξνζεηξά Πειελαίν  ε 

νπνία θηάλεη ηα 1297 κέηξα πςόκεηξν. Άιια ζεκαληηθά όξε είλαη ηεο Ακαλήο, ην Αίπνο 

θαη ην Πξνβάηεην όξνο ή Πξνβαηάο.  

Οη πεδηλέο εθηάζεηο είλαη ην 20,40 % ηνπ λεζηνύ θαη είλαη ιηγνζηέο κε ζεκαληηθόηεξε 

ηνπ Κάκπνπ ηεο Υίνπ.  Δπηπιένλ, άιιεο πεδηλέο εθηάζεηο είλαη ν θάκπνο ηεο Καιακσηήο 

ζην λόην θαη ηεο Βνιηζζνύ ζηα βνξεηνδπηηθά2.  Αλ θαη νη πεδηλέο εθηάζεηο 

θαηαιακβάλνπλ ην κηθξόηεξν πνζνζηό θαη δελ θαιιηεξγνύληαη κεγάιεο εθηάζεηο ηα 

πξντόληα πνπ παξάγνληαη είλαη άξηζηεο πνηόηεηαο.  Ζ καζηίρα παξάγεηαη κόλν ζηε Υίν 

θαη ηα ηειεπηαία ρξόληα έρεη απμήζεη θαηά πνιύ ηελ νηθνλνκία θαη ην εκπόξην αθόκα θαη 

                                                             

2 Δγθπθινπαίδεηα Γνκή, Δθδόζεηο Γνκή, Αζήλα 1984, Σόκ.15.  
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ζην εμσηεξηθό.  Δπίζεο, ε θαιιηέξγεηα ησλ εζπεξηδνεηδώλ είλαη εμίζνπ ζεκαληηθή γηα 

ηελ νηθνλνκία ηνπ λεζηνύ. 

ην λεζί δελ ζπλαληάκε πνηάκηα αιιά θάπνηνπο ρείκαξξνπο από ηνπο νπνίνπο νη 

ζεκαληηθόηεξνη είλαη ν Παξζέλεο, θνληά ζηελ πόιε θαη ν Καηξάξεο πνπ πεγάδεη από 

ηνπο θεληξηθνύο νξεηλνύο όγθνπο θαη δηαηξέρεη ηε ιεθάλε ηεο Καιακσηήο. 

Σα ηειεπηαία ρξόληα έρνπλ γίλεη έξγα γηα ηελ βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο ύδξεπζεο 

ηνπ λεζηνύ.  Έρνπλ δεκηνπξγεζεί ηερλεηέο ιίκλεο κε θξάγκαηα ζηα Κακπνρώξα θαη ζηα 

Αξκόιηα, ελώ ιίγν βνξεηόηεξα ηεο Καιακσηήο είλαη ην κεγαιύηεξν θξάγκα ηνπ 

λεζηνύ(Δηθ. 2.1, 2.2). 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 2.1 
Σν Φξάγκα ηεο Καιακσηήο 
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Δηθόλα 2.2 

Σν Φξάγκα ηεο Καιακσηήο ζην ζηάδην θαηαζθεπήο 

 

 

1. ΓΔΩΛΟΓΙΑ ΣΗ ΥΙΟΤ 

Ζ πξνέιεπζε ησλ θπξηόηεξσλ γεσινγηθώλ ζρεκαηηζκώλ ηνπ λεζηνύ είλαη 

εθαηζηεηνγελή θαη αζβεζηνιηζηθή.  ηε λόηηα πεξηνρή ηνπ λεζηνύ ε παξνπζία ηεο 

αξγίινπ ζην έδαθνο είλαη ζεκαληηθή, έηζη δίλεηαη ε δπλαηόηεηα γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 

θεξακνπιαζηηθήο.   

ην βόξεην ηκήκα ππάξρνπλ εθκεηαιιεύζηκα θνηηάζκαηα αληηκνλίνπ θπξίσο ζην 

ρσξηό Κέξακνο ελώ παιαηόηεξα, ζην λνηηναλαηνιηθό ππήξραλ ιηγληησξπρεία.  

Δπηπιένλ, ζηνλ γεηηνληθό νηθηζκό Αγηάζκαηα ππάξρνπλ ζεηνζηδεξνύρεο ηακαηηθέο 

πεγέο. Δίλαη ζεκαληηθό λα αλαθέξνπκε δύν ραξαθηεξηζηηθά πιηθά πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη ζηηο ρηώηηθεο θαηνηθίεο.  

εκαληηθά ζεκεία γηα ηε θπζηθή ηζηνξία θαη ηε κνξθνινγία ηνπ λεζηνύ απνηεινύλ ην 

εθαίζηεην ηνπ Δκπνξεηνύ ζην λόην.  Δπηπιένλ, ππάξρεη έλα ζεηζκηθό ξήγκα πνπ 

μεθηλάεη από ην δξόκν ηεο πόιε ηεο Υίνπ πξνο ηα λόηηα, πξηλ από ην ρσξηό Θνινπνηάκη 

θαη ην κήθνο ηνπ είλαη κεγαιύηεξν από ηξία ρηιηόκεηξα. 
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2. ΙΣΟΡΙΑ ΣΗ ΥΙΟΤ 

ύκθσλα κε ηνλ κεξν, ην παιαηόηεξν όλνκα ηνπ λεζηνύ ήηαλ Κίνο ή Κέσο ηα 

νπνία είλαη παξαπιήζηα κε ην ζεκεξηλό.  Χζηόζν,  γηα ηελ νλνκαζία ηεο Υίνπ ππάξρνπλ 

θάπνηνη κύζνη από ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα πξνέξρεηαη3.   

Έλαο παιαηόο κύζνο ιέεη όηη ην όλνκα « Υίνο » πξνέξρεηαη από ηε Υηόλε πνπ ήηαλ 

λύκθε θαη ε θόξε ηνπ πξώηνπ βαζηιηά ηεο Υίνπ ηνπ Οηλνπίσλα.  ύκθσλα κε ην κύζν ν 

Οηλνπίσλαο ήηαλ ν πξώηνο θάηνηθνο ηνπ λεζηνύ ν νπνίνο ιέγεηαη όηη ήξζε από ηελ 

Κξήηε ην 1500 πξν Υξηζηνύ.  Οη γνλείο ηνπ ήηαλ ν Γηόλπζνο θαη ε Αξηάδλε, θόξε ηνπ 

βαζηιηά ηεο Κξήηεο Μίλσα.  Ήηαλ απηόο πνπ έθεξε ζην λεζί ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ 

ακπειηνύ θαη ηελ παξαγσγή ηνπ θαιύηεξνπ νίλνπ ηεο επνρήο θαη ην εκπόξην.  

    Έλα άιιν κπζηθό πξόζσπν ην νπνίν δηεθδηθεί ηελ πξνέιεπζε ηεο νλνκαζίαο ηνπ 

λεζηνύ είλαη ν Υίνο, γηόο ηνπ Πνζεηδώλα.  κσο δελ είλαη ιίγεο νη αλαθνξέο κε πνηθίιεο 

νλνκαζίεο όπσο Πηηπνύζα, Μαθξίο, Αηζαιία θαη Μαπξνλήζη.  ύκθσλα κε κηα ηειεπηαία 

εθδνρή, ην όλνκα ηνπ λεζηνύ γηα ηνπο ύξηνπο ζήκαηλε καζηίρα θαη πξνέξρεηαη από 

απηνύο. 

 

2.1. Αξραηόηεηα 

Καηά θαηξνύο ζην λεζί έρνπλ γίλεη δηάθνξεο αλαζθαθέο από ηηο νπνίεο θαίλεηαη όηη 

ηελ επνρή ηνπ Υαιθνύ (3ε π.Υ. ρηιηεηία) είρε αλαπηπρζεί έλαο αμηόινγνο πνιηηηζκόο.  Οη 

αξραίνη ζεσξνύζαλ σο πξώηνπο θαηνίθνπο ηνπ λεζηνύ ηνπο Πειαζγνύο (1600 π.Υ.) νη 

νπνίνη ήηαλ ζεζζαιηθήο θαηαγσγήο θαη έθεξαλ ηε ιαηξεία ηνπ ζενύ Πειελαίνπ Γηόο.  

Λίγν αξγόηεξα, έξρνληαη νη Λέιεγεο από ηελ Μηθξαζηαηηθή αθηή, νη Κάξεο από ηελ Καξία 

θαη νη Άβαληεο από ηελ Δύβνηα.  Γύξσ ζην 1100 π.Υ. θηάλνπλ θαη νη Ίσλεο από ηελ 

Αηηηθή νη νπνίνη δίλνπλ ησληθό ραξαθηήξα ζηελ πόιε. 

Καηά ηνλ 7ν π.Υ. αηώλα ε Υίνο επεκεξεί όρη κόλν ζηνλ θιάδν ηεο λαπηηιίαο αιιά θαη 

ζε όινπο ηνπο ηνκείο ηεο δσήο.  Λέγεηαη όηη ν κεξνο είρε πεξάζεη από ηε Υίν θαη όηη ηα 

έπε ηνπ έρνπλ εκπλεπζηεί από απηόλ ηνλ ηόπν.  ε αληίζεζε κε άιιεο πεξηνρέο δελ 

δεκηνπξγνύζε απνηθίεο αιιά εκπνξεία, δειαδή εκπνξηθνύο ζηαζκνύο ζε δηάθνξα 

                                                             

3 Δγθπθινπαίδεηα Γνκή, Δθδόζεηο Γνκή, Αζήλα 1984, Σόκ.15. 
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θνκβηθά ζεκεία ώζηε λα κπνξεί λα πξνσζεί ηα πξντόληα ηεο θαη θπξίσο ην θεκηζκέλν 

θξαζί θαη ηε καζηίρα4. 

Αμίδεη λα αλαθεξζεί όηη γύξσ ζην 600 π.Υ. εθαξκόζηεθε ζην λεζί ε Μεγάιε Ρήηξα, 

ε νπνία ζηελ νπζία θαζηέξσλε ζην λεζί ηελ πξώηε δεκνθξαηία παγθνζκίσο.  Λέγεηαη 

κάιηζηα όηη ν όισλ, εκπλεύζηεθε από ηε Μεγάιε Ρήηξα πξηλ θηηάμεη ηνπο λόκνπο πνπ 

ζεκειίσζαλ ηελ Αζελατθή Γεκνθξαηία. 

Οη Υηώηεο αληηζηάζεθαλ ζηνλ πεξζηθό επεθηαηηζκό αιιά ηειηθά νη Πέξζεο θαηέιαβαλ 

ην λεζί ην 493 π.Υ.  Ζ Υίνο ήηαλ κε ην πιεπξό ησλ Αζελαίσλ ζηελ Αζελατθή πκκαρία.  

Αθνινύζεζαλ ρξόληα επεκεξίαο γηα ην λεζί.  Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ Πεινπνλλεζηαθνύ 

πνιέκνπ νη θάηνηθνη ηνπ λεζηνύ πνιέκεζαλ ζην πιεπξό ησλ Αζελαίσλ κέρξη θαη ηελ 

θαηαζηξνθή ηνπο ζηε ηθειία, νπόηε θαη ζηξέθνληαη ζην πιεπξό ησλ παξηηαηώλ.  Μεηά 

ηελ ππνγξαθή ηεο Αληηιθηδείνπ Δηξήλεο, ε Υίνο ζπκκαρεί εθ λένπ κε ηνπο Αζελαίνπο.  

Καηά ηα ρξόληα ηνπ Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ, αθνινύζεζαλ νη δηάδνρνη ηνπ θαη μεθίλεζε 

κηα πεξίνδνο παξαθκήο γηα ην λεζί.  Αθνινύζσο νη Υηώηεο ζπκκάρεζαλ κε ηνπο 

Ρσκαίνπο απνιακβάλνληαο ζηελ αξρή θάπνηα πξνλόκηα5.    

Σα αξραία κλεκεία είλαη ιίγα ζε ζρέζε κε ηηο θηινινγηθέο καξηπξίεο θαη ηηο 

πεξηγξαθέο ησλ πεξηεγεηώλ, γεγνλόο πνπ ζα πξέπεη λα νθείιεηαη ζηνπο ζεηζκνύο θαη 

ζηελ έιιεηςε ζπζηεκαηηθώλ κεγάιεο έθηαζεο αλαζθαθώλ.  

ην ρσξηό Άγηνο Γάιαο, ζην βνξεηνδπηηθό άθξν ηνπ λεζηνύ έρνπλ βξεζεί πξντζηνξηθά 

ιείςαλα θαη ρεηξνπνίεηα αγγεία  Κνληά ζην Δκπνξηό κεηά από αλαζθαθέο βξέζεθαλ 

έλαο πξντζηνξηθόο νηθηζκόο, εξείπηα αθξόπνιεο ηεο επνρήο ηνπ Υαιθνύ θαη άιια 

ρεηξνπνίεηα αγγεία κε ραξαθηή δηαθόζκεζε ηνληζκέλε θπξίσο κε άζπξν ρξώκα. 

Έλα αθόκα αξρατθό κλεκείν είλαη ε «πέηξα ηνπ Οκήξνπ» ή «δαζθαιόπεηξα» ε 

νπνία βξίζθεηαη θνληά ζην Βξνληάδν6 (Δηθ.3).  Δίλαη γεληθά απνδεθηό όηη ν κεξνο 

θαηαγόηαλ από ηε Υίν θαη έδεζε ζε απηή θαηά ηνλ 8ν αηώλα π.Υ.   

                                                             

4 Μεξνύζεο, Ν., Υίνο, θπζηθό πεξηβάιινλ θαη θαηνίθεζε, εθδ. Αηγέαο, 2002 

5 Μπειιέο, Υ., Σν λεζί καζηίρα, εθδ. Διιεληθά Γξάκκαηα, Αζήλα, 2006. 

6 Δγθπθινπαίδεηα Γνκή, Δθδόζεηο Γνκή, Αζήλα 1984, Σόκ.15. 
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Ζ ιατθή θαληαζία ηε ζέιεη θάζηζκα από ην νπνίν ν κεξνο δίδαζθε ηνπο καζεηέο 

ηνπ αιιά ζηελ πξαγκαηηθόηεηα είλαη θαηάινηπν ππαίζξηνπ ηεξνύ ηεο Κπβέιεο θαη ηεο 

Ρέαο.   

 

 

Δηθόλα 3  
 Γαζθαιόπεηξα (ε πέηξα ηνπ Οκήξνπ) 

 

ηελ πεξηνρή ηνπ πξνθήηε Ζιία  ππάξρνπλ θηίζκαηα ηεο γεσκεηξηθήο πεξηόδνπ (7νο 

π.Υ. αηώλαο).  Δπηπιένλ, ζπλαληάκε ζηα Φαλά ηνλ λαό ηνπ Φαλαίνπ Απόιισλνο πνπ 

είλαη ησληθνύ ξπζκνύ θαζώο επίζεο θαη ζην ρσξηό  Ναγόο θνληά ζηα Καξδάκπια. 

ηελ ζεκεξηλή πεξηνρή ηνπ Κάκπνπ ηα αξραηνινγηθά επξήκαηα απηήο ηεο επνρήο 

είλαη κεδακηλά. Ζ αξραία νλνκαζία ηεο είλαη άγλσζηε θαη δελ ππάξρνπλ πνπζελά 

αλαθνξέο γηα απηή. 

 

2.2. Βπδάληην 

Γύξσ ζην 250 κ.Υ. θαηά ηελ πεξίνδν ησλ δησγκώλ ησλ Υξηζηηαλώλ, καξηύξεζε ζην 

λεζί ν Άγηνο Ηζίδσξνο.  Μία παξάδνζε ιέεη όηη ην καζηηρόδεληξν άξρηζε λα θιαίεη 

βιέπνληαο ην ζώκα ηνπ Αγίνπ πνπ είρε ζπξζεί σο εθεί.  Σν καζηηρόδεληξν ιέγεηαη θαη 

«επινγεκέλν δέληξν». 
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Σν 650 κ.Υ. Άξαβεο πεηξαηέο ιεειαηνύλ ην λεζί κέρξη πνπ ήξζαλ νη Βπδαληηλνί.  Σνλ 

11ν  αηώλα κ.Υ. μεθίλεζε ε θαηαζθεπή ηνπ Κάζηξνπ ηεο Υίνπ, κε ζηόρν ηελ νρύξσζε ηνπ 

λεζηνύ.  Σν 1089 γίλεηαη επηδξνκή Σνύξθσλ πεηξαηώλ θαη αθνινπζνύλ νη Βελεηνί.  Οη 

Φξάγθνη απεηινύλ ην λεζί ην 1204. 

Ζ Υίνο, ηελ επνρή ηνπ Βπδαληίνπ ήηαλ δηνηθεηηθό θέληξν θαη απνηεινύζε ζεκαληηθό 

ηκήκα ηεο Βπδαληηλήο Απηνθξαηνξίαο.  Ζ πξνλνκηαθή απηή ζέζε ζηελ Απηνθξαηνξία ζε 

ζπλδπαζκό κε ηα νηθνλνκηθά ελδηαθέξνληα πνπ παξνπζίαδε ζπληεινύλ ζην λα 

ζεκεηώλεηαη  ζηε Υίν κηα επηβιεηηθή παξνπζία από ηα πην ερεξά νλόκαηα ηεο 

Βπδαληηλήο αξηζηνθξαηίαο, ηέηνηα πνπ δελ ζεκεηώλεηαη ζε θαλέλα άιιν κέξνο εθηόο 

θπζηθά από ηελ Κσλζηαληηλνύπνιε.  Δθείλε ηελ επνρή, αξθεηνί αμησκαηνύρνη είραλ 

θαηαζηεί επηθίλδπλνη γηα ηνπο απηνθξάηνξεο ή έπεθηαλ ζύκαηα κεραλνξξαθηώλ κε 

απνηέιεζκα λα θαηαθεύγνπλ ζε ζεκαληηθέο επαξρίεο όπσο ε Υίνο7. Μεξηθά νλόκαηα 

ήηαλ νη Παιαηνιόγνη, νη Επβνί, νη Φξαηδήδεο, νη Ράιιεδεο, νη Καιβνθνξέζεδεο, νη 

θπιίηζεδεο, νη Πεηξνθθόθθηλνη, νη Καιόζεηνη, νη Γξνκνθαΐηεδεο, νη Κνξεζέο, νη 

Αγέιαζηνη, νη γνπξνί, νη Ρνδνθαλάθεδεο.  

Ο Κάκπνο, είρε κηα πινύζηα παξαγσγή πξνηόλησλ όπσο, δεκεηξηαθά, ιαραληθά, 

ξνδηώλ, ιαδηνύ θαη θξαζηνύ. Αλαθέξεηαη αθόκα επίδνζε ησλ θαηνίθσλ ηνπ Κάκπνπ 

ζηελ παξαγσγή κεηαμηνύ ε νπνία, απέδηδε έλα ζεκαληηθό κέξνο ηνπ εηζνδήκαηνο θαη 

γηα αξθεηνύο αηώλεο ππήξμε πεγή πινύηνπ γηα ην λεζί. Σα κεηαμσηά ηνπο ήηαλ 

πεξηδήηεηα, γηαηί νη Υηώηεο είραλ εηδηθεπζεί ζηελ επεμεξγαζία ηνπ κεηαμηνύ θαη ε 

πθαληηθή ηνπο ήηαλ αμηόινγε.  

Σν εύθνξν έδαθνο ηεο πεξηνρήο θαη ην πινύζην πδξνθόξν ζηξώκα, ζε ζπλδηαζκό 

κε ην θιίκα, βνήζεζαλ ζην λα αλαπηπρζνύλ ηέηνηεο θαιιηέξγεηεο εζπεξηδνεηδώλ πνπ λα 

είλαη κνλαδηθέο. Ζ νηθνλνκηθή δσή ηεο πεξηνρήο γλώξηζε κεγάιε άλζηζε ζηα ρξόληα πνπ 

πέξαζαλ βαζηζκέλε θπξίσο ζηελ θαιιηέξγεηα ησλ εζπεξηδνεηδώλ. Σν γεγνλόο απηό ζε 

ζπλδπαζκό κε ηελ εκπνξία ηνπ πξντόληνο (εμαγσγέο - λαπηηιία) είρε ζαλ απνηέιεζκα 

ηελ νηθνλνκηθή θαη πνιηηηζηηθή άλζηζε επί αηώλεο. 

 

                                                             

7 Ρνδάθεο, Α., Ηζηνξία ηεο Υίνπ, εθδ. Διεύζεξε θέςηο, Αζήλα, 1997. 
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2.3. Γελνπαηνθξαηία 

Οη πξώηνη Γελνπάηεο ήξζαλ ζηε Υίν ράξε ζηα απηνθξαηνξηθά πξνλόκηα πνπ 

δόζεθαλ ην 1155, Λίγν αξγόηεξα, κε ηε ζπλζήθε ηνπ Νπκθαίνπ, ην 1261 κεηά ηελ 

απειεπζέξσζε ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο από ηνπο Φξάγθνπο, απέθηεζαλ έλα 

νπζηαζηηθό πξνλόκην από ηνλ Βπδαληηλό Απηνθξάηνξα, λα ηδξύζνπλ εκπνξηθά 

θαηαζηήκαηα ζην λεζί, κε ζθνπό ην εκπόξην ηεο καζηίραο θαη άιισλ πξντόλησλ.  Σελ 

ίδηα πεξίνδν, βνεζνύζαλ ηνπο Βπδαληηλνύο λα αληηκεησπίζνπλ ηνλ θίλδπλν ησλ Δλεηώλ.  

Σν 1304, ν Γελνπάηεο εγεκόλαο Βελέδηθηνο Α΄ ηεο δπλαζηείαο ησλ επγελώλ 

Zaccaria θαηέιαβε ην λεζί κε ην πξόζρεκα ηνπ λα πξνζηαηέςεη  ηνπο θαηνίθνπο από ηηο 

επηδξνκέο ησλ Σνύξθσλ. Μέρξη ην 1329 νη Zaccaria θξάηεζαλ ηε Υίν κε ηνλ Βπδαληηλό 

απηνθξάηνξα λα έρεη ηελ εμνπζία. Kαηά ηελ πεξίνδν ησλ Zaccaria, ζηε Υίν 

παξνπζηάδεηαη ε κέγηζηε νηθνλνκηθή αλάπηπμε ζηελ ηζηνξία ηεο ιόγσ ηνπ κνλνπσιίνπ 

ηεο καζηίραο.  Σν 1329 ε Υίνο επέζηξεςε εθ λένπ  ζην Βπδάληην κε ηνλ Απηνθξάηνξα 

ηνπ Βπδαληίνπ Αλδξόληθνο Γ‟ λα θαηαιύεη ηε δπλαζηεία ησλ Zaccaria8. 

Σν 1346 ηε ζθπηάιε ηεο θπξηαξρίαο απνθηνύλ πάιη νη Γελνπάηεο, ηνπο  Giustiniani 

(Ηνπζηηληάλη), πνπ ήηαλ έκπνξνη θαη εθνπιηζηέο. Οξγαλώλνπλ ηελ  εηαηξεία λέα Μαόλα 

(Μahona Νuova), πνπ αλέιαβε ηε δηνίθεζε ηεο Υίνπ. Οη Μανλείο – Giustiniani είραλ σο 

θύξην ζηόρν ηελ κέγηζηε εμππεξέηεζε ησλ νηθνλνκηθώλ ηνπο ζπκθεξόλησλ κε ηνλ 

έιεγρν ηεο παξαγσγήο θαη ηνπ εκπνξίνπ ησλ πξνζνδνθόξσλ πξντόλησλ.  Γηα λα 

πεηύρνπλ ζην κέγηζην ηνλ ζηόρν ηνπο, αξρηθά, δηαθπβέξλεζαλ κε ζθιεξόηεηα, αιιά κε 

ηνλ θαηξό δεκηνπξγήζεθε ε πεξίθεκε γελνπαηνρηαθή θνηλσλία, ηεο νπνίαο δηέπξεςαλ 

πνιιέο επηθαλείο νηθνγέλεηεο.  

Απνθόκηζαλ κεγάια θέξδε εηζάγνληαο λέεο ηερληθέο θαη νξγαλώλνληαο ηελ 

παξαγσγή.  Καηάθεξαλ λα εληζρύζνπλ ηε βηνηερλία έρνληαο σο απνηέιεζκα λα 

απνθνκίζνπλ κεγάια θέξδε θαη λα αλαδείμνπλ ηε Υίν ζε έλα αλζεξόηαην εκπνξηθό 

θέληξν.  Δπηζθεύαζαλ θαη επέθηεηλαλ ην θξνύξην ηεο πόιεο θαη ην ιηκάλη εθόζνλ ε 

νξζή θαη νξγαλσκέλε ιεηηνπξγία ηνπο βνεζνύζε ζηελ δηαθίλεζε ησλ πξντόλησλ. 

                                                             

8
Διιεληθή Παξαδνζηαθή Αξρηηεθηνληθή, εθδ. Μέιηζζα, Αζήλα, 1983, ηόκ.1.  Οη πιεξνθνξίεο γηα ηε Υίν 

πξνέξρνληαη από ην θείκελν ηνπ θαζεγεηή Δ.Μ.Π. Μπνύξα Υαξάιακπνπ πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην βηβιίν.   
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Δπηπιένλ, θαηάθεξαλ λα δώζνπλ ζηελ πόιε κνξθή αλάινγε κε απηή ησλ κεγάισλ 

πόιεσλ ηεο Ηηαιίαο, πνπ πξνμελνύζε θαηάπιεμε ζηνπο πεξηεγεηέο.  

Οη Γελνβέδνη, δηαπίζησζαλ ηελ ύπαξμε λεξνύ ζηελ πεξηνρή ηνπ Κάκπνπ θαη ηελ 

αμηνπνίεζαλ δεκηνπξγώληαο ηεξάζηηεο εθηάζεηο θαιιηεξγεηώλ.  Δπεηδή ε θαιιηέξγεηα 

ήηαλ απνδνηηθή, ν Κάκπνο κεηαηξάπεθε ζε έλαλ απέξαλην πνξηνθαιεώλα. Σα 

εζπεξηδνεηδή, είλαη είδνο κε ηδηαίηεξε εππάζεηα ζηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο. Έηζη, νη 

θαιιηεξγεηέο γηα λα ηα πξνζηαηεύζνπλ από άζρεκα θαηξηθά θαηλόκελα έρηηζαλ ηα 

ηνηρνγύξηα. Οη γαηνθηήκνλεο πεξηραξαθώζεθαλ ζηα πεξηβόιηα ηνπο,  κε ηηο νηθνγέλεηέο 

ηνπο, ην πξνζσπηθό θαη ηα δσληαλά θαη εθόζνλ ε έθηαζε ησλ θηεκάησλ, δελ επέηξεπε 

ην ρηίζηκν ησλ ζπηηηώλ ην έλα θνληά ζην άιιν, δεκηνπξγήζεθε κηα κνξθή απνκόλσζεο.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 Δθεί ήξζαλ λα θαηνηθήζνπλ νηθνγέλεηεο από ηελ Υηώηηθε θαη Βπδαληηλή 

αξηζηνθξαηία, αιιά θαη από Γελνπαηνρηώηεο επγελείο.  Απηνί νη θαηεγνξία επγελώλ, ήηαλ 

δεκηνύξγεκα επηγακηθήο ζρέζεο κεηαμύ ρηώηηθσλ αξηζηνθξαηηθώλ νίθσλ θαη 

γελνπαηηθώλ αληίζηνηρα.  

 Οη Zaccaria, ην 1304 πνπ θαηέιαβαλ ηε Υίν, ζεβάζηεθαλ ηηο ππάξρνπζεο 

ηδηνθηεζίεο πνπ άλεθαλ ζηηο αξηζηνθξαηηθέο νηθνγέλεηεο θαη ηα δηθαηώκαηα ηνπο.  Με 

ηνπο  Μανλέδνπο, ζπλέρηζαλ, δηαηεξώληαο ηα πξνλόκηα ηνπο θαη δειώλνληαο πίζηε 

ζηνπο λένπο θαηαθηεηέο. Έηζη, ν Κάκπνο πήξε ηδηαίηεξε αμία θαη ζπλέρηζε λα είλαη 

παξαγσγηθή πεξηνρή αιιά θαη ζέξεηξν ηεο αξρνληηάο θαη ηνπ πινύηνπ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Ο θνηλσληθόο θαη νηθνλνκηθόο ραξαθηήξαο ηνπ λεζηνύ είλαη ηόζν θενπδαιηθόο θαη 

εκπνξνλαπηηιηαθόο.  Ζ Μαόλα νξγάλσζε κε ηέηνην ηξόπν ην λεζί (ζηξαηησηηθά, 

νηθνλνκηθά, νηθηζηηθά) ώζηε λα ειέγρεη απνιύησο ηνπο αγξόηεο ζε επίπεδν πξνζθνξάο 

εξγαζίαο θαη απόδνζεο πξντόληνο θαη λα απνθιείεη πηζαλέο εμεγέξζεηο ηνπο.  ε 

θνηλσληθό επίπεδν ε Μαόλα θαηαξγεί ηνπο θνηλσληθνύο ζεζκνύο θαη ηελ εζσηεξηθή 

απηνδηνίθεζε. Απηό είλαη θαη ε αηηία, όπνπ, νη Υηώηεο αγξόηεο ήηαλ ππέξ ηνπ Βπδαληηλνύ 

απηνθξάηνξα θαη ελαληίνλ ησλ Γελνβέδσλ. 

Ακέζσο κεηά ηελ θαηνρή ηνπ λεζηνύ από ηνπο Γελνβέδνπο θαηαξγνύλ ην βπδαληηλό 

λόκηζκα θαη εηζάγεηαη ην γελνβέδηθν. Δπίζεο, νη ληόπηνη αλαγθάδνληαη λα 

πξνζαξκνζηνύλ ζην ιαηηληθό δίθαην θαη πιένλ έρνπλ σο επίζεκε γιώζζα ηελ ηηαιηθή.  
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Με ηνλ εξρνκό ησλ Λαηίλσλ, Γελνπαηώλ θαη Βελεηώλ θαηαθηεηώλ θαη ηδηαίηεξα κεηά 

ηελ θαηάιεςε ηνπ λεζηνύ από ηνπο Γελνβέδνπο, ε ηνπηθή αξρηηεθηνληθή παξάδνζε 

δέρεηαη επηξξνέο θπξίσο από γελνπαηηθά πξόηππα κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγεζεί κηα 

λέα αξρηηεθηνληθή παξάδνζε, πνπ επηθξαηεί ζην λεζί γηα πνιινύο αηώλεο9.  

 

2.4. Σνπξθνθξαηία 

Οη Σνύξθνη ην 1566 θαηαθηνύλ ηε Υίν. Ζ νηθνλνκηθή αθκή ηνπ λεζηνύ αλαζηέιιεηε 

πξνζσξηλά.  Αλ δελ έθαλαλ δπν πξνλνκηαθνύο νξηζκνύο ηνπ 1567 θαη ηνπ 1578, νη 

νπνίνη αλαλεώζεθαλ κε λεόηεξεο ζνπιηαληθέο απνθάζεηο πηζαλόλ ε Υίνο λα έραλε ηελ 

παιαηά ηεο ζεκαζία ζαλ εκπνξηθό θέληξν .  

Ο ζνπιηάλνο ειίκ Β΄ θάλεη ηελ παξαρώξεζε ησλ εηδηθώλ πξνλνκίσλ ζην λεζί, ην 

νπνίν έρεη έλα είδνο απηνδηνηθήζεσο, κε ηε δεκνγεξνληία ηνπ.  Μεηά ηελ απνηπρεκέλε 

εθζηξαηεία ησλ Βελεηζηάλσλ πνπ μεθίλεζε ην 1694, έλαο κεγάινο αξηζκόο θαζνιηθώλ 

θαηνίθσλ θεύγεη. Σόηε, αλέξρεηαη δεκνγξαθηθά ην ηνπηθό ζηνηρείν, πνπ γίλεηαη πην 

πινύζην ρσξίο σζηόζν λα δηαθόςεη ηνπο δεζκνύο ηνπ κε ηε Γύζε. 

Απηή ε ζεκαληηθή νηθνλνκηθή άλζηζε ηνπ λεζηνύ, έθεξε επηπιένλ θαη ηελ αλάγθε ηεο 

θνηλσληθήο πξνβνιήο κέζσ ηεο αξρηηεθηνληθήο θαη θηάλνπκε ζηνλ 18ν αηώλα πνπ είλαη 

ε πεξίνδνο ηεο κεγαιύηεξεο αθκήο ηνπ Κάκπνπ θαη ηνπ λεζηνύ γεληθόηεξα. Σόηε 

παξνπζηάδνληαη θαη ηα ζπνπδαηόηεξα δείγκαηα ηνπ ηνπηθνύ παξαδνζηαθνύ πνιηηηζκνύ.  

Σν δηάζηεκα πνπ όιε ε Διιάδα ήηαλ βπζηζκέλε ζηελ αζιηόηεηα ηεο ζθιαβηάο, ε 

Υίνο παξνπζίαδε κηα εηθόλα επδαηκνλίαο θαη αξρνληηάο. Πξαγκαηνπνηνύζαλ κεηαθνξέο 

ζηα καθξηλά ιηκάληα ηεο Πόιεο, ηεο Οδεζζνύ θαη ηεο Μαζζαιίαο δηαθόξσλ πξντόλησλ.  

Απνηέιεζκα ηεο ηαθηηθήο επαθήο κε ηελ Δπξώπε θαη ηνπ πινύηνπ πνπ έκπαηλε ζην 

λεζί, ήηαλ λα δεκηνπξγεζεί ζηε Υίν κηα νιόθιεξε ηάμε κεγαιναζηώλ, κε ηελ κόξθσζε 

ηνπο, ην ήζνο ηνπο θαη ηελ αξρνληηά ηνπο10.   

Xαξαθηεξηζηηθέο είλαη νη πεξηγξαθέο μέλσλ πεξηεγεηώλ από ηελ Δπξώπε πνπ 

επηζθέπηνληαη ηνλ Κάκπν θαηά ηελ πεξίνδν ηεο Λαηηλνθξαηίαο θαη ηεο Σνπξθνθξαηίαο. 
                                                             

9
Ρνδάθεο, Α., Ηζηνξία ηεο Υίνπ, εθδ. Διεύζεξε θέςηο, Αζήλα, 1997.  

10 Βίδνο, .Γ., Καιβνθνξέζεο, Λ., Ζ θνηλσληθή δσή ζηνλ Κάκπν, εθδ. Άιθα Πη, Υίνο, 2004. 
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Δληππσζηάδνληαη από ηνπο θήπνπο, ηα αξρνληηθά θαη ηνπο πνξηνθαιεώλεο αιιά θαη 

από ηα ήζε, ηνπο ηξόπνπο θαη ηελ θηινμελία ησλ ληόπησλ αξηζηνθξαηώλ11. 

Οη λέεο ζπλζήθεο επηηξέπνπλ ηελ επηβίσζε ηεο καθξόρξνλεο νηθνλνκηθήο ηεο 

πνιηηηζηηθήο παξάδνζεο ηνπ λεζηνύ αιιά θαη ηε δεκηνπξγία αμηόινγεο παηδείαο.  Ζ 

αλάπηπμε ήηαλ  ηόζν ζεκαληηθή ώζηε ε θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή αλάηαζε ηνπ λεζηνύ, 

λα θηάζεη ζην δελίζ ηεο ηα ηειεπηαία ρξόληα πξηλ ην 1822.  

ηηο 11 Μαξηίνπ 1822, νη Υηώηεο μεζεθώλνληαη λα αγσληζζνύλ θαηά ησλ Σνύξθσλ 

αιιά εληειώο  απξνεηνίκαζηνη, δελ κπνξνύλ λα αληηκεησπίζνπλ ηνλ ηνπξθηθό ζηόιν 

πνπ απνβηβάδεηαη ζηηο 30 Μαξηίνπ θαη ιεειαηνύλ θαη εξεκώλνπλ ηε Υίν.  Απηή ε κέξα 

έρεη κείλεη ζηελ ηζηνξία σο κηα ηνπξθηθή εθδηθεηηθή επηρείξεζε, γλσζηή σο  «ε θαγή 

ηεο Υίνπ» (Δηθ.4), όπνπ ζπγθίλεζε βαζηά όιε ηελ επξσπατθή θνηλή γλώκε.  Μέζα ζην 

γεληθόηεξν θιίκα, πξνθάιεζε ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ηνλ ειιεληθό αγώλα θαη επεξέαζε 

αθόκα θαη αλζξώπνπο ηεο ηέρλεο θαη ηνπ πλεύκαηνο ( Νηειαθξνπά, Βίθησξ Οπγθώ )12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Δηθόλα 4 

 «Ζ θαγή ηεο Υίνπ» ηνπ Νηειαθξνπά 

 

                                                             

11
Διιεληθή Παξαδνζηαθή Αξρηηεθηνληθή, εθδ. Μέιηζζα, Αζήλα, 1983, ηόκ.1, εηδηθόηεξα βι.  Ph. Argenti – 

H.J. Rose, The Folklore of Chios, Cambridge, 1949.  

12 Δγθπθινπαίδεηα Γνκή, Δθδόζεηο Γνκή, Αζήλα 1984, Σόκ.15. 
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Ζ θνβεξή ζθαγή ηνπ 1822 αθαλίδεη θπξηνιεθηηθά αλζξώπνπο θαη θηίζκαηα. Οη 

ηδηνθηήηεο ηνπ Κάκπνπ πνπ ήηαλ νη αξηζηνθξαηηθέο νηθνγέλεηεο, ζθόξπεζαλ ζε όιν ηνλ 

θόζκν θαη θαηά θύξην ιόγν ηα πεξηβόιηα πέξαζαλ ζε άιια ρέξηα. Μεηά ην 1832, 

επηηξέπεηαη ζε ειάρηζηνπο δηαζσζέληεο λα επηζηξέςνπλ ζηα θηήκαηα ηνπο θαη αξρίδνπλ 

λα ρηίδνπλ θάπνηεο θνξέο από ηελ αξρή ηηο θαηνηθίεο ηνπο. 

Σν ρεηκώλα ηνπ 1850, ε πεξηνρή ηνπ Κάκπνπ δέρεηαη άιιν έλα πιήγκα. Έλαο 

πξσηνθαλήο παγεηόο, πνπ έκεηλε γλσζηόο σο ε «Καύηξα», θαηάζηξεςε νινζρεξώο ηα 

εζπεξηδνεηδή. Ζ απώιεηα ήηαλ ηόζν κεγάιε ώζηε όινη νη θηεκαηίεο λα ζηακαηήζνπλ γηα 

έλα ρξνληθό δηάζηεκα λα αζρνινύληαη ζπζηεκαηηθά κε ηελ παξαγσγή ησλ 

εζπεξηδνεηδώλ. 

ηηο11 Μαξηίνπ 1881, γίλεηαη κηα ηζρπξή ζεηζκηθή δόλεζε ηξαληάδνληαο όιν ην λεζί 

θαη ηειηθά ηα πεξηζζόηεξα θηίξηα γθξεκίζηεθαλ. Μεηά από κηα θαηαζηξνθή ζαλ θαη απηή, 

νη αξρνληηθέο νηθνγέλεηεο άθεζαλ νξηζηηθά ην λεζί θαη ζθνξπίζηεθαλ ζην εμσηεξηθό ή 

ζηελ ππόινηπε Διιάδα.  Σν κεγαιύηεξν κέξνο ησλ πύξγσλ δελ αλνηθνδνκήζεθε πνηέ. 

Σν μεθιήξηζκα ησλ παιηώλ νηθνγελεηώλ θαη ε δηαζπνξά θάπνησλ απνγόλσλ ηνπο ζε 

καθξηλά κέξε από ην λεζί, είραλ σο απνηέιεζκα λα πέζνπλ κεξηθά από ηα 

εγθαηαιεηκκέλα  αξρνληηθά. Οη θήπνη ηνπο θαη ηα πεξηβόιηα ηνπο πεξλνύλ ζηα ρέξηα 

κηθξναζηώλ ή θαη ρσξηθώλ, πνπ, κε όληαο ζε ζέζε λα ηα μαλαρηίζνπλ, πεξηνξίζζεθαλ 

λα θαηνηθήζνπλ ηα ιίγα ηζόγεηα δσκάηηα πνπ ζώζεθαλ από ηνλ ηξνκεξό εθείλν ζεηζκό. 

  

2.5. Νεόηεξα ρξόληα 

Σώξα πεξλάκε ζηελ επνρή θαηά ηελ νπνία πνιιά θηήκαηα πεξλνύλ ζηα ρέξηα ησλ 

επηζηαηώλ, είηε κε ρξεζηθηεζία, είηε κε αγνξά από παιηνύο εξγάηεο γεο πνπ είραλ 

κεηαλαζηεύζεη  θαη ηώξα επηζηξέθνπλ γηα λα αγνξάζνπλ ηε γε.  Χζηόζν, δελ παύνπλ 

λα ππάξρνπλ θηήκαηα πνπ παξακέλνπλ ζηα ρέξηα ησλ παιηώλ ηδηνθηεηώλ ηνπο, δειαδή 

ηεο αζηηθήο ηάμεο πνπ αλζνύζε ζηε δηαζπνξά δηαηεξώληαο όκσο ηνπο δεζκνύο κε ηνλ 

ηόπν ηνπο. 

ηα θηήκαηα αξρίδνπλ λα αζρνινύληαη θαη κε άιιεο δνπιεηέο, θαηαξράο ε νηθόζηηε 

θηελνηξνθία θαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ, πην ζπζηεκαηηθά, ε θηελνηξνθία θαη ε 

πηελνηξνθία. Χζηόζν ηα ζθήπηξα ηεο νηθνλνκίαο ζπλερίδνπλ λα αλήθνπλ ζηα 
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εζπεξηδνεηδή. Ζ θαιιηέξγεηά ηνπο γλσξίδεη κεγάιε άλζεζε ράξε ζηηο εμαζθαιηζκέλεο 

εμαγσγέο θπξίσο ζε ρώξεο ηεο Αλαηνιηθήο Δπξώπεο.  Γπζηπρώο όκσο, γηα κηα αθόκα 

θνξά, ν ηόπνο καξαδώλεη ιίγν κεηά ηνλ Β‟ Παγθόζκην Πόιεκν13.   

 

 

3. ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ ΣΗ ΥΙΟΤ 

Ζ Υίνο αλήθεη ζηα λεζηά ηνπ αλαηνιηθνύ Αηγαίνπ, βξίζθεηαη δε πνιύ θνληά ζηε 

Μηθξά Αζία. Θα ήηαλ θπζηθό, ε αξρηηεθηνληθή ηεο λα παξνπζηάδεη πνιιέο νκνηόηεηεο κε 

ηηο γεηηνληθέο πεξηνρέο. Αληηζέησο, ε ρηώηηθε παξαδνζηαθή αξρηηεθηνληθή παξνπζηάδεη 

πνιιέο ηδηαηηεξόηεηεο από ηα ππόινηπα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ αιιά αθόκα θαη ζην ίδην ην 

λεζί παξαηεξνύκε πνιιέο ελαιιαγέο. Έηζη, είλαη επόκελν λα έρεη γίλεη αληηθείκελν 

κειέηεο από πνιινύο εξεπλεηέο θαη λα έρνπλ εμεηαζηεί νη παξάγνληεο πνπ έθαλαλ ηελ 

παξαδνζηαθή αξρηηεθηνληθή ηεο Υίνπ λα δηαθέξεη. 

Οη παξάγνληεο είλαη θπξίσο θνηλσληθνί, νηθνλνκηθνί θαη γεσγξαθηθνί θαη νη 

θαηεγνξίεο πνπ κπνξεί εύθνια θαλείο λα δηαθξίλεη είλαη ηξεηο : 

 ε Υώξα θαη ν Κάκπνο   

 ζηε λόηηα πεξηνρή ηνπ λεζηνύ 

 θαη ηα ρσξηά ηεο βόξεηαο Υίνπ. 

ηελ πξώηε πεξίπησζε, ηα ζπίηηα πνπ ζπλαληάκε έρνπλ ηέηνηα ηερληθή ώζηε λα 

ηαηξηάδεη ζηελ αζηηθή ηάμε. Δίλαη επξύρσξα θαη κεγαινπξεπή ζπίηηα, ηα νπνία κε ηελ 

αξρηηεθηνληθή ηνπο δηάηαμε, θαιύπηνπλ όιεο ηηο θαζεκεξηλέο αλάγθεο  κηαο αζηηθήο 

νηθνγέλεηαο. Βξίζθνληαη ζε κηα πεξηνρή πεδηλή κε πινύζην πδξνθόξν νξίδνληα πνπ 

επλνεί ηε δεκηνπξγία θήπσλ θαη ηεξάζηησλ πεξηβνιηώλ. 

ηε δεύηεξε πεξίπησζε, έρνπκε ηε λόηηα πεξηνρή κε θάπνηεο πεδηλέο εθηάζεηο, 

όπνπ εθεί ππάξρνπλ νη θαιιηέξγεηεο ηεο καζηίραο αιιά θαη αξθεηέο πιαγηέο. Δδώ ηα 

ζπίηηα είλαη ρηηζκέλα ην έλα θνληά ζην άιιν θαη ηα ρσξηά είλαη κεζαησληθά. Έηζη, ε 

εληύπσζε πνπ καο δίλνπλ είλαη όηη έρνπλ θξνπξηαθό ραξαθηήξα γηα λα ληώζνπλ 

πξνζηαζία από εηζβνιέο πνπ κπνξεί λα είραλ γίλεη ζην παξειζόλ. 

                                                             

13 Βίνο, .Γ., Καιβνθνξέζεο, Λ., Ζ θνηλσληθή δσή ζηνλ Κάκπν, εθδ. Άιθα Πη, Υίνο, 2004. 
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ηελ ηξίηε πεξίπησζε, πνπ είλαη ηα βόξεηα ρσξηά ηεο Υίνπ, ηα ζπίηηα είλαη ρηηζκέλα 

ζηα βνπλά όπνπ δελ ππάξρεη βιάζηεζε. Δδώ, είλαη πην εκθαλέο ην κεζαησληθό 

ζύζηεκα νρύξσζεο ζε ζρέζε κε ηε λόηηα πεξηνρή ηεο Υίνπ. Ζ κνλαδηθή πεξίπησζε, ζε 

απηή ηελ πεξηνρή, πνπ δαλείδνληαη ζηνηρεία ηεο αξρηηεθηνληθήο ηεο Υώξαο θαη ηνπ 

Κάκπνπ είλαη νη εθθιεζίεο14. 

 

 

4. ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ ΣΟΤ ΚΑΜΠΟΤ 

4.1. Οξγάλωζε θηεκάηωλ ηνπ Κάκπνπ 

Σν ηνπσλύκην Κάκπνο πξνέξρεηαη από ηε ιαηηληθή ιέμε campus θαη απαληάηαη από 

ην 1673 θαη κεηά.  Ζ κεηάθξαζε ηεο ιαηηληθήο ιέμεο la campus είλαη πεδηάδα, εμνρή.  

Γελ είλαη γλσζηή ε αθξηβήο ρξνλνινγία πνπ άξρηζε ε επέθηαζε ηεο πόιεο ηεο Υίνπ έμσ 

από ην Κάζηξν.  Τπνινγίδεηε, όηη ν θύξηνο δξόκνο πνπ νδεγνύζε πξνο ηε λόηηα 

πιεπξά, δειαδή πξνο ηνλ Κάκπν δεκηνπξγήζεθε ην 1381.   

Οη παιαηόηεξεο επηξξνέο ζηελ αξρηηεθηνληθή απηήο ηεο πεξηνρήο αλάγνληαη ζηε 

Βπδαληηλή επνρή, παξόιν πνπ ζηνλ Κάκπν δελ έρεη δηαζσζεί θαλέλα ακηγέο δείγκα 

Βπδαληηλήο αξρηηεθηνληθήο. Δπίζεο, θαη γηα ηηο πξώηεο θαηνηθίεο ζηνλ Κάκπν, ζηηο αξρέο 

ηεο γελνπαηηθήο πεξηόδνπ κεηαμύ 14νπ θαη 16νπ αηώλα έρνπκε ειάρηζηα ζηνηρεία.  Ζ 

πξώηε κνξθή απηώλ ησλ θαηνηθηώλ ήηαλ πύξγνη κε πνιύ έληνλα ακπληηθά 

ραξαθηεξηζηηθά.  Από ιίγεο αλαθνξέο, θαίλεηαη όηη θαηά έλαλ γεληθό θαλόλα ήηαλ 

ηεηξάγσλεο θάηνςεο, πεξηθιείνληαλ από αξθεηά ςεινύο ιίζηλνπο καληξόηνηρνπο θαη ηα 

αλνίγκαηα απηώλ ησλ ςειώλ ιίζηλσλ θηηζκάησλ, από ηελ πιεπξά ηνπ δξόκνπ, ήηαλ 

πνιύ κηθξά (Δηθ.5.1, 5.2). 

Ο Κάκπνο ρξεζίκεπε ζηνπο εύπνξνπο Υηώηεο ηεο πόιεο σο ηόπνο αλάπαπζεο, 

δειαδή ήηαλ ε εμνρηθή ηνπο θαηνηθία θαη ζπγρξόλσο θαιιηέξγεηαο πνπ εμαζθάιηδε κηα 

κεξηθή απηάξθεηα. Παξά ην γεγνλόο όηη ε νηθνλνκηθή επξσζηία απηήο ηεο ηάμεο 

νθεηιόηαλ ζην ρξήκα πνπ εξρόηαλ από ην εμσηεξηθό, ηα κέιε ηεο δελ παξακεινύζαλ ηε 

γε.     

                                                             

14 Διιεληθή Παξαδνζηαθή Αξρηηεθηνληθή, εθδ. Μέιηζζα, Αζήλα, 1983, ηόκ.1. 
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  Δηθόλα 5.1            Δηθόλα 5.2             
Δηθόλεο 5.1 – 5.2  Δμσηεξηθέο όςεηο αξρνληηθώλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Κάκπνπ 

 

Σν ππνζηαηηθό (κνύιθη) θξόληηδε ν 

αλεζηάηεο κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπ, πνπ ζπλήζσο 

πξνέξρνληαλ από ηα Κακπόρσξα.  Απηέο νη 

νηθνγέλεηεο, έκελαλ κόληκα κέζα ζην θηήκα γηα 

λα ην θαιιηεξγνύλ ζπζηεκαηηθά. Σν πην 

ζεκαληηθό, ήηαλ όηη ν δεύηεξνο ηόπνο δηακνλήο 

ζπλδπαδόηαλ κε κηα πξσηνγελή παξαγσγή, 

ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ζπγρξόλσο κηα ζρεηηθή 

απηάξθεηα θαη κηα εγγπεκέλε ηξνθή δηθήο ηνπο 

παξαγσγήο (Δηθ.6). 

 

                                                                 
                                                                Δηθόλα 6  

                                 Ηδησηηθό πεξηβόιη θαηνηθίαο ζηνλ Κάκπν 
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4.2. Πεξηβάιιωλ ρώξνο θηεκάηωλ 

Οη ηδηνθηεζίεο απνηεινύληαλ από κεγάιεο εθηάζεηο, ζην εζσηεξηθό ηνπο ήηαλ ε 

θαηνηθία θαη ηα πεξηβόιηα ηα νπνία πεξηθιείνληαλ από ςεινύο ιίζηλνπο καληξόηνηρνπο.  

Με απηόλ ηνλ ηξόπν, παξερόηαλ πξνζηαζία ζηα πην επαίζζεηα πξνηόληα ησλ 

θαιιηεξγεηώλ θαη επηπιένλ εμαζθάιηδαλ ηελ ηδησηηθή δσή ησλ ελνίθσλ.  Μόλν ηα 

ςειόηεξα επίπεδα, όπσο ζα δνύκε παξαθάησ, αλνίγνληαλ πξνο ηνλ δξόκν.  

Ζ θαηνηθία πάληα ζπλόξεπε κε ηνλ δξόκν, ζύλνξν ηεο όιεο έθηαζεο ηνπ θηήκαηνο 

θαη από απηή ηε κεξηά ππήξρε ε θύξηα είζνδνο, αιιηώο θαζνιηθηά πόξηα.  Οη 

απιόπνξηεο ήηαλ όκνξθα δηαθνζκεκέλεο κε δηάθνξα κνηίβα (Δηθ.7), κεγάιεο, ηνμσηέο 

θαη νδεγνύζαλ ζηνλ απιόγπξν.  Δθόζνλ ήηαλ ηνμσηέο, είραλ θαη ην θιεηδί όπνπ είρε 

πάλσ ηνπ ζθαιηζκέλν ην νηθόζεκν ηεο θάζε νηθνγέλεηαο ή θάπνην άιιν πεξίηερλν 

κνηίβν. 

ε αξθεηέο πεξηπηώζεηο, ζηε κεξηά πνπ ζπλνξεύεη ν απιόγπξνο κε ην πεξηβόιη, 

θαηαζθεπάδνληαλ ιίζηλνη ηνίρνη αιιά κε ρακειόηεξν ύςνο.  Δίλαη απαξαίηεην λα ππάξρεη  

αθόκα κηα είζνδνο, ε νπνία είλαη ηνμσηή, όπσο ε θύξηα αιιά θαηά πνιύ κηθξόηεξε 

ηεο15.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 7 

Αλάγιπθν κνηίβν 

                                                             

15 Μνπηζάηζνο, Γ., Απιόπνξηεο Κάκπνπ Υίνπ, εθδ. Άιθα Πη, Υίνο, 2000. 
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ε αληίζεζε κε ην απζηεξό θαη επηβιεηηθό ύθνο ησλ πξνζόςεσλ, πεξλώληαο από 

ηελ απιόπνξηα ππήξρε έλαο δηαθνξεηηθόο θόζκνο γεκάηνο ρξώκαηα, άςνγα 

νξγαλσκέλνο θαη κε πνιιέο αξρηηεθηνληθέο πηλειηέο (Δηθ.8).  Ζ είζνδνο θαη ην δάπεδν 

ηεο απιήο, ήηαλ ζηξσκέλα κε πεξίηερλα κνηίβα γεσκεηξηθώλ ζρεκάησλ.  ε θάπνηεο 

πεξηπηώζεηο ηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνύζαλ ήηαλ πειεθεηέο πέηξεο θαη ζε θάπνηεο 

άιιεο βόηζαια16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 8  

 Δίζνδνο απιήο 

 

ηε κηα πιεπξά ηεο απιήο βξηζθόηαλ ε νηθία θαη ζηελ άιιε ην πεγάδη, θαηά ηε 

ρηώηηθε νλνκαζία, ν κάγγαλνο (Δηθ.9).  Κνληά ζε απηόλ, ππήξρε ε ζηέξλα γηα λα 

απνζεθεύεηαη ην λεξό πξηλ ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ θξνληίδα ηεο θαιιηεξγήζηκεο γεο. Οη 

                                                             

16 Ξπδά, Μ., Βνηζαισηέο Απιέο ηεο Υίνπ, εθδ. Ππμίδα, Αζήλα, 2009. 
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ζηέξλεο ήηαλ κεγάιεο γηα λα έρνπλ όζν ην δπλαηόλ γίλεηαη αξθεηή ρσξεηηθόηεηα, 

αλάινγα κε ηηο αλάγθεο.  πλήζσο, είραλ ηεηξάγσλν ζρήκα θαη ήηαλ αλνηρηέο.  Σν πιηθό 

από ην νπνίν ήηαλ θηηαγκέλεο κπνξεί λα ήηαλ πέηξα ή κάξκαξν17.  

 

 

  

Δηθόλα 9 
Μάγγαλνο 

Δηθόλα 10 
Μάγγαλνο κε ζηέξλα 

 

Δπνκέλσο, ν κάγγαλνο καδί κε ηε ζηέξλα (Δηθ.10), ήηαλ έλα ζύζηεκα άληιεζεο πνπ 

βνεζνύζε λα κελ γίλεηαη ζπαηάιε ηνπ λεξνύ.  Ζ ξνή ηνπ λεξνύ γηλόηαλ ζε κηα δηαδξνκή 

από καξκάξηλεο πδξνξξνέο θαηο ηε ζπλέρεηα ζε βαζηέο γνύξλεο ζθαιηζκέλεο ζε 

νιόζσκν κάξκαξν πνπ πάλσ ηνπο είραλ δηαθόξσλ εηδώλ αλάγιπθα ζέκαηα.   

πλήζσο πάλσ από ηε ζηέξλα ππήξρε κηα μύιηλε πέξγθνια ζηελ νπνία απισλόηαλ 

θιεκαηαξηά. Ζ πέξγθνια ζηεξηδόηαλ από καξκάξηλεο θνιώλεο (Δηθ.11, Δηθ.12) ή από 

θηηζηνύο πεζζνύο θαη θάπνηεο θνξέο θνληά ζηε ζηέξλα έθηηαρλαλ πάγθνπο ή 

δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία18.  

                                                             

17 Διιεληθή Παξαδνζηαθή Αξρηηεθηνληθή, εθδ. Μέιηζζα, Αζήλα, 1983, ηόκ.1. 

18 Διιεληθή Παξαδνζηαθή Αξρηηεθηνληθή, εθδ. Μέιηζζα, Αζήλα, 1983, ηόκ.1.  
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Δηθόλα 11 

ηέξλα κε καξκάξηλεο θνιώλεο 
Δηθόλα 12 

Μαξκάξηλε ζηέξλα αξρνληηθνύ 
 

Οη θαηνηθίεο ηνπ Κάκπνπ είραλ ηζόγεην θαη πάλσ από απηό έλαλ ή δύν νξόθνπο.  Σν 

ηζόγεην πεξηειάκβαλε ηα βνεζεηηθά δσκάηηα όπσο ζηάβινπο, αρπξώλεο, απνζήθεο θαη 

απνζηαθηήξηα.  ηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο, ζην ηζόγεην βξηζθόηαλ ε θνπδίλα θαη ηα 

δσκάηηα ηνπ πξνζσπηθνύ πνπ είραλ εξγαζία ζηελ θαηνηθία.  ζνη ήηαλ ππεύζπλνη γηα 

ηελ θξνληίδα ηεο γεο θαη ησλ δώσλ έκελαλ ζε παξάζπηηα.   

Οη ρώξνη ηνπ ηζνγείνπ είραλ ρακειόηεξα ηαβάληα από απηά ησλ νξόθσλ.  Ο 

θσηηζκόο θαη ν αεξηζκόο γηλόηαλ από κηθξά ηεηξάγσλα παξάζπξα ζηα νπνία, είραλ 

ηνπνζεηεζεί θάγθεια εθόζνλ είραλ άκεζε επαθή κε ηνλ δξόκν.  Ζ πξόζβαζε ηνπ 

ηζνγείνπ ήηαλ εθηθηή κόλν από ηελ απιή γηαηί δελ επηθνηλσλνύζε κε ηα ππόινηπα 

δσκάηηα.       

Οη ηδηνθηήηεο, ήζειαλ ηα δσκάηηα θύξηαο ρξήζεο λα βξίζθνληαη ζε ςειό επίπεδν, 

ώζηε λα κπνξνύλ λα απνιακβάλνπλ ηε ζέα πάλσ από ηα πεξηβόιηα.  Δπνκέλσο, νη 

ρώξνη πνπ ρξεζηκνπνηνύζαλ νη ίδηνη ήηαλ ζηνλ πξώην θαη ζηνλ δεύηεξν όξνθν.  

Τπήξραλ πνιιά δσκάηηα ρσξίο ηελ ύπαξμε δηαδξόκσλ, κε απνηέιεζκα, λα 

επηθνηλσλνύλ κεηαμύ ηνπο κε πόξηεο.  ε ιίγεο πεξηπηώζεηο απηνί νη ρώξνη  είλαη εληαίνη.  
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Κάπνηα δσκάηηα ήηαλ ηδηαίηεξα πξνζεγκέλα θαη πνιπηειή θαηαιήγνληαο ζην 

ζπκπέξαζκα όηη ήηαλ ρώξνη ππνδνρήο19.  

Γηα λα εηζέιζεη θάπνηνο από ηελ απιή ζηελ θύξηα θαηνηθία, πεξλνύζε από κηα 

εμσηεξηθή θιίκαθα. Φαίλεηαη λα απνηειεί έλα από ηα πην ζεκαληηθά δηαθνζκεηηθά 

ζηνηρεία θαη εθηόο από ηε ιεηηνπξγηθή ηεο ζεκαζία, είλαη θαη έλαο ηξόπνο επίδεημεο 

(Δηθ.13). Πάληα, ην πιάηνο ηεο είλαη κεγάιν θαη ελδηάκεζα ππάξρεη πιαηύζθαιν ή 

αιιηώο  ηεριίζηα  γηα άλεηε θαη μεθνύξαζηε αλάβαζε20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 13 
Δμσηεξηθή ζθάια 

 

                                                             

19 Πηθηώλεο, Γ., Ζ Αξρηηεθηνληθή ηεο Υίνπ Δπηηνκή, εθδ. Ίλδηθηνο, Αζήλα, 2000. 

20 Διιεληθή Παξαδνζηαθή Αξρηηεθηνληθή, εθδ. Μέιηζζα, Αζήλα, 1983, ηόκ.1. 
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  Ζ ζθάιεο θαηαζθεπάδνληαη από ιίζνπο αιιά απηά πνπ εληππσζηάδνπλ θάζε 

επηζθέπηε είλαη ηα πεδνζηάιηα.  Απηά, ηνπνζεηνύληαη ζε νξηζκέλα ζεκεία θαηά κήθνο 

ησλ θάγθεισλ ηεο θιίκαθαο σο δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία.  Δίλαη πεξίηερλα ιαμεπκέλα, κε 

αλάγιπθα κνηίβα από θύιια θαη ινπινύδηα21. 

Σν ηειείσκα ηεο θιίκαθαο, θαηαιήγεη ζε έλαλ επξύρσξν εμώζηε, ην ηζαξδί (Δηθ.14), 

απαξαίηεην ζε θάζε αξρνληηθό.  Ζ ύπαξμε ηνπ, έδηλε κηα πξνέθηαζε θαη πξνβνιή πξνο 

ην δξόκν. Ήηαλ ν ηξόπνο, γηα λα ππάξρεη ε δπλαηόηεηα νπηηθήο πξόζβαζεο πξνο ην 

δξόκν θαη ηα πεξηβόιηα.  Σνπο θαινθαηξηλνύο κήλεο πεξλνύζαλ αξθεηό ρξόλν θαζώο 

θαηαζθεύαδαλ ιίζηλα πεδνύιηα.  Σν ηζαξδί ζηεξηδόηαλ πάλσ ζε ηνμύιηα ( θακάξεο ) ή ζε 

αλνηρηή ζηνά κε ηνμνζηνηρία22.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 14 
 Δμσηεξηθή ζθάια πνπ θαηαιήγεη ζε ηζαξδί 

 

                                                             

21 Διιεληθή Παξαδνζηαθή Αξρηηεθηνληθή, εθδ. Μέιηζζα, Αζήλα, 1983, ηόκ.1. 

22 Διιεληθή Παξαδνζηαθή Αξρηηεθηνληθή, εθδ. Μέιηζζα, Αζήλα, 1983, ηόκ.1. 
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ην ζαιόλη ή ζην θαζηζηηθό ππήξρε θαη ηδάθη θαη ζην νπνίν έδηλαλ ηδηαίηεξε 

πξνζνρή ζηελ θαηαζθεπή θαη δηαθόζκεζε ηνπ, κηαο θαη πξνζέδηδε αξρνληηά ζηελ 

νηθνγέλεηα.  Σν θηόζθη είηε βξηζθόηαλ πνιύ θνληά ζηνλ πύξγν, είηε ζηε ζπλέρεηα ηνπ 

ηζαξδηνύ είηε αλάκεζα ζε δύν ηζαξδηά, αλάινγα κε ηελ αξρηηεθηνληθή ηνπ πύξγνπ. Ήηαλ 

δσκάηην θσηεηλό θαη κε εθηεηακέλν νξίδνληα. Ήηαλ έλα θνκςό θαηαζθεύαζκα κε 

θαιιηηερληθή εκθάληζε, πξννξηζκέλν λα εμππεξεηήζεη θαη ηελ νηθνγέλεηα αιιά θαη ηνπο 

επηζθέπηεο. Ήηαλ ζπλήζσο “θξεκαζκέλν” ζηελ πξνέθηαζε πξνο ην δξόκν, πάλσ ζε 

ηνμύιηα θαη έπαηδε ην ξόιν ηνπ ηζαξδηνύ θαηά ην ρεηκώλα. 

 

4.3 Γνκηθά πιηθά θαη ηερλνγλωζία  

 Οη ηνίρνη θαη νη ζόινη ησλ θαηνηθηώλ είλαη θηηζκέλνη από ζπκηαλνύζηθε πέηξα ζε δπν 

ρξώκαηα, θαθεδίδσλ θόθθηλν θαη απαιό θαηνθίηξηλν.  Γηα ηηο θνιώλεο  ηα θηνλόθξαλα θαη 

ηα πεξίηερλα αλάγιπθα ρξεζηκνπνηνύζαλ πεληειηθό κάξκαξν.  Οη ζηέγεο είλαη επίπεδεο 

κε ζόινπο εζσηεξηθά ή μύιηλεο επηθιηλείο κε ξσκατθά θπξηά θεξακίδηα.  Κάησ από ηηο 

μύιηλεο ζηέγεο ππήξραλ επίπεδα επηρξηζκέλα ηαβάληα. 

ηνλ Κάκπν, νη θαηνηθίεο ζηνηρίδνληαη πάλσ ζην όξην κε ην δξόκν. Από ηα ηέιε ηνπ 

19νπ αηώλα, ηα αλνίγκαηα πξνο ην δξόκν γίλνληαη κεγαιύηεξα, πεξηζζόηεξα θαη κε 

ζηνηρεία όπσο νη θηνζέδεο (άρληζε) θαη νη εμώζηεο δεκηνπξγνύλ λέα ζρέζε ηνπ κέζα κε 

ην έμσ.  Eπίζεο, αιιάδεη θαη ε ζρέζε ηεο απιήο κε ην δεκόζην ρώξν.  πρλά ηε ζέζε 

ηνπ ςεινύ καληξόηνηρνπ θαη ηεο θιεηζηήο ηνμσηήο απιόπνξηαο παίξλεη ην θηγθιίδσκα 

κε ηελ θαγθειόπνξηα πνπ επηηξέπνπλ ηελ νπηηθή επαθή ηνπ κέζα κε ην έμσ. Ζ επξεία 

ρξήζε ηνπ ηνύβινπ γηα νηθνδνκηθέο ιεπηνκέξεηεο δίλεη βηνκεραληθό ραξαθηήξα ζηα 

θηίξηα πνπ γηα δηάθνξνπο ιόγνπο έκεηλαλ αλεπίρξεζηα. 

Αλ θαη ε αξρηηεθηνληθή ησλ ζπηηηώλ απηώλ έρεη πνιιέο επηξξνέο από κνξθέο θαη 

ηξόπνπο θαηαζθεπήο ηνπ Βπδαληίνπ, αιιά θαη ηεο Γύζεο, έρεη δηθό ηεο ηδηαίηεξν 

ραξαθηήξα, ράξε θαη θπξίσο ζηε καθξαίσλε ζεκαληηθή νηθνδνκηθή παξάδνζε πνπ 

αλαπηύρζεθε ζην λεζί. 
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4.4. εκεξηλή θαηάζηαζε  

ήκεξα, έλαο ζεκαληηθόο αξηζκόο θηεκάησλ έρεη αθεζεί ζηε κνίξα ηνπ.  Οη 

πεξηβνιάξεδεο ζηξέθνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζε εληαηηθέο θαιιηέξγεηεο ζεξκνθεπίνπ θαη 

δελ αζρνινύληαη ζηνλ βαζκό πνπ πξέπεη κε ηα θηήκαηα.  Απηό ζπκβαίλεη επεηδή ζαλ 

απαζρόιεζε δελ είλαη αξθεηά πξνζνδνθόξα. 

Παξάιιεια, παξαηεξείηαη ην θαηλόκελν ηεο νηθνπεδνπνίεζεο κε απνηέιεζκα ηε 

ζπξξίθλσζε ηεο θαιιηεξγνύκελεο γεο. Αλ εμαθνινπζήζεη λα ζπκβαίλεη ν Κάκπνο ζα 

γίλεη νηθηζκόο. Ο κόλνο ηξόπνο λα απνθεπρζεί θάηη ηέηνην είλαη ν ηόπνο λα κπνξέζεη λα 

απνδώζεη νηθνλνκηθά κε ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο εύθνξεο γεο.  

Ζ αύμεζε ηεο αλνηθνδόκεζεο θαηαζηξέθεη ηνλ θπζηθό πινύην, θαη ρσξίο απηόλ 

Κάκπνο δελ ππάξρεη. ε θάζε θηήκα, όπσο είδακε θαη παξαπάλσ θαηαζθεύαδαλ έλα 

καγγαλνπήγαδν θαη κηα ζηέξλα.  ηελ πεξίπησζε ηεκαρηζκνύ ησλ θηεκάησλ, δελ 

κπνξνύλ λα ππάξρνπλ ζε όια ηα θνκκάηηα. 

Ζ επέθηαζε  ηεο πεξηνρήο ηνπ Κάκπνπ πξαγκαηνπνηείηαη ρσξίο ηδηαίηεξν 

πνιενδνκηθό ζρεδηαζκό ζε βάξνο ηεο γεσξγηθήο γεο. Οη πξνζζήθεο θαηά πιάηνο θαη 

θαηά ύςνο θαζώο θαη ν ζύγρξνλνο εμνπιηζκόο ρσξίο αξρηηεθηνληθή κειέηε ζεβόκελε ηα 

παξαδνζηαθά πξόηππα  δεκηνπξγνύλ λένπο «θηλδύλνπο», εθάκηιινπο κε ηηο ζενκελίεο 

θαη ηνπο εμαλδξαπνδηζκνύο ηνπ παξειζόληνο. 

Ήδε  ε ειιεληθή πνιηηεία, έρεη θεξύμεη ηελ πεξηνρή ηνπ Κάκπνπ σο «ηζηνξηθό 

ηόπν». πγθεθξηκέλα γηα ην αξρνληηθό ηνπ Καιβνθνξέζε, όπνπ γίλεηαη αλαθνξά ζην 

Φύιιν ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο23, ραξαθηεξίδεηαη σο έξγν ηέρλεο πνπ 

ρξεηάδεηαη εηδηθή θξαηηθή πξνζηαζία θαη κέξηκλα. Δπηπιένλ, είλαη έλα από ηα 

ραξαθηεξηζηηθά, ηδηαίηεξνπ ελδηαθέξνληνο δείγκαηα, ηεο ηδηόκνξθεο αξρηηεθηνληθήο ηεο 

Υίνπ κε επηξξνέο Γελνπάηηθεο αξρηηεθηνληθήο θαη εληάζζεηαη πιήξσο κε ηε ληόπηα 

παξαδνζηαθή άπνςε.   

Δπίζεο, θάπνηα από ηα θηίζκαηα ηνπ Κάκπνπ ηα νπνία έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο 

δηαηεξεηέα είλαη ηα εμήο : 

 

                                                             

23 ΦΔΚ 466/Β/28-08-1987 
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 Αξρνληηθό αιβάγνπ, ΦΔΚ 737/Β/31-10-1986 

 Κηίξην ηδηνθηεζίαο Η. Απόδηαθνπ - ΦΔΚ 466/Β/28-08-1987 

 Κηίξην ηδηνθηεζίαο Ν. Καιιηκαζηά - ΦΔΚ 466/Β/28-08-1987 

 Πύξγνο Γηάκνπ - ΦΔΚ 732/Β/20-11-1990 

 Πύξγνο Μαπξνθνξδάηνπ - ΦΔΚ 732/Β/20-11-1990 

 Κηίξην Βηηηάδηθν -  ΦΔΚ 461/Β/15-7-1992 

 Πύξγνο Ράιιε -  ΦΔΚ 97/Β/11-2-199924 

To 1992 θξίζεθε αλαγθαίν από ην ΤΠΔΥΧΓΔ λα ραξαθηεξηζηεί σο παξαδνζηαθόο 

νηθηζκόο θαη θαζνξίζηεθαλ εηδηθνί όξνη θαη πεξηνξηζκόο δόκεζεο ζε κηα πξνζπάζεηα 

δηαηήξεζεο ηνπ ραξαθηήξα ηεο πεξηνρήο. 

Ζ θαηάιιειε δηαρείξηζε θαη ε ζσζηή κειέηε όισλ εθείλσλ ησλ παξακέηξσλ πνπ 

θάλνπλ ηελ πεξηνρή ηνπ Κάκπνπ κνλαδηθή κπνξεί λα θέξεη αμηνπξεπή επηβίσζε ζηνλ 

ηόπν θαη ζην αλζξσπνγελέο ζηνηρείν. Ζ πεξηνρή είλαη έλα πςειήο πνηόηεηαο κλεκείν 

θαη ηα αξρνληηθά κπνξνύλ λα γίλνπλ ηδαληθνί ρώξνη δηακνλήο γηα πεξηεγεηέο.  Έηζη 

νιόθιεξνο ν ηόπνο κπνξεί λα γίλεη έλαο ρώξνο κειέηεο. 

 

 

Β. ΣΔΚΜΗΡΙΩΗ – ΑΝΑΛΤΗ ΚΣΙΜΑΣΟ   
 
Β1. ΚΣΙΡΙΑΚΟ ΤΓΚΡΟΣΗΜΑ 

Ο Κάκπνο βξίζθεηαη 6 κόιηο ρηιηόκεηξα λόηηα ηεο πόιεο ηεο Υίνπ θαη εθηείλεηαη ζε 

κήθνο 10 θαη πιάηνο 2 πεξίπνπ ρηιηνκέηξσλ25. Πξόθεηηαη γηα πεδηλή έθηαζε, όπνπ ε 

δπηηθή ηεο πιεπξά θιείλεηαη από πεηξώδε πςώκαηα πνπ ηξνθνδνηνύλ ηα ππόγεηα λεξά 

θαη θάλνπλ ηνλ Κάκπν έλα απέξαλην πεξηβόιη κε ππθλά θπηεκέλα εζπεξηδνεηδή, 

νπσξνθόξα θαη θήπνπο.  

                                                             

24 Γηα αλαιπηηθόηεξεο πιεξνθνξίεο βι. ΦΔΚ 737/Β/31-10-1986, ΦΔΚ 466/Β/28-08-1987,                         

ΦΔΚ 732/Β/20-11-1990, ΦΔΚ 461/Β/15-7-1992, ΦΔΚ 97/Β/11-2-1999. 

25 Εγκυκλοπαίδεια Δομι, Εκδόςεισ Δομι, Ακινα 1984, Τόμ.15. 
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Ζ πξνζπέιαζε ζηα θηήκαηα γίλεηαη κέζσ ζηελώλ δξόκσλ, πιαηζησκέλσλ κε  

ηνίρνπο κεγάινπ ύςνπο, πνπ είραλ σο ζθνπό ηελ πξνζηαζία ησλ επαίζζεησλ δέληξσλ 

από ηελ ζθόλε θαη ηνλ βνξηά ελώ ηαπηνρξόλσο εμαζθάιηδαλ ηελ ηδησηηθόηεηα ησλ 

ελνίθσλ. 

Σν Αξρνληηθό ηεο νηθνγέλεηαο Καιβνθνξέζε βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή ηεο έξβαο 

ζηνλ Κάκπν, βαδίδνληαο λόηηα κεηά ην πξνηειεπηαίν γεθύξη ηνπ Κνθθαιά (Δηθ.15). Δίλαη 

ην πεξηζζόηεξν ίζσο δηαηεξεκέλν Αξρνληηθό ζηνλ Κάκπν κε ηελ έλλνηα ηεο ζπλερνύο 

θαηνίθεζεο. Σν νηθόπεδν όπνπ βξίζθεηαη ην Aξρνληηθό έρεη πξνβνιή ζε δύν δξόκνπο, 

βνξεηναλαηνιηθά ζηελ νδό Γεκάξρνπ Καιβνθνξέζε θαη λνηηναλαηνιηθά ζηελ νδό Εαλλή 

θαη Μαξίαο Υαιθνύζε. 

 

 

 
 

Δηθόλα 15     

Θέζε ηνπ Αξρνληηθνύ Καιβνθνξέζε 
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Β2. ΟΙΚΙΑ 
 

1. ΘΔΗ – ΠΡΟΒΑΗ – ΠΔΡΙΒΑΛΛΩΝ ΥΩΡΟ 

ην εμσηεξηθό κέξνο ηνπ θηήκαηνο ππάξρεη έλα ξπάθη πνπ παξεκβάιιεηαη κεηαμύ 

ηνπ δξόκνπ θαη ηνπ θηήκαηνο. Γηα ηνλ ιόγν απηό, ξάκπεο θαη ζηηο δύν εηζόδνπο ηνπ 

θηήκαηνο πνπ πεξλνύλ πάλσ από ην ξπάθη θαη ζπλδένπλ ηηο εηζόδνπο κε ηνλ δξόκν, 

δηεπθνιύλνπλ ηελ πξόζβαζε ζην θηήκα. 

Μόιηο θαλείο εηζέιζεη ζηε κεγάιε απιή αληηιακβάλεηαη ην ζρήκα ηνπ Αξρνληηθνύ 

πνπ είλαη έλα ηεξάζηην παρύ Γ (γάκα). Σν Γ αθήλεη αθάιππην ην βνξεηνδπηηθό κέξνο ζην 

νπνίν βξίζθεηαη ην πεγάδη κε ην κάγγαλν. 

Ζ απιή βξίζθεηαη ζην βόξεην κέξνο ηνπ ζπηηηνύ ελώ κηά ηεξάζηηα θιακνπξηά 

ππάξρεη ζηε κέζε ηνπ πιαθόζηξσηνπ κέξνπο. Γπηηθά ηνπ ίδηνπ κέξνπο βξίζθεηαη ε 

ζηέξλα κε ζαπκάζηεο καξκάξηλεο γνύξλεο, ελώ βόξεηα ηνπ πιαθόζηξσηνπ κέξνπο 

εθηείλεηαη έλα δαζάθη. Σν ππόινηπν θηήκα μαπιώλεηαη ζην λόηην θαη δπηηθό κέξνο κε ηελ 

αιέα ζε θαιή θαηάζηαζε. Υαξαθηεξηζηηθό θαη εληππσζηαθό κέξνο ηνπ Αξρνληηθνύ 

απνηειεί ν δηάδξνκνο λόηηα ηνπ ζπηηηνύ κε ηε ζεηξά από θνιώλεο θαη βνηζαισηό 

δάπεδν, Σέινο, ζην δπηηθό κέξνο ηνπ θηήκαηνο είλαη θηηζκέλε ζύγρξνλε θαηνηθία 

ζπκβαηηθήο θαηαζθεπήο όπνπ δηακέλεη ην πξνζσπηθό πνπ έρεη αλαιάβεη ηε θξνληίδα 

ησλ θαιιηεξγεηώλ. 

 

2. ΙΣΟΡΙΚΑ 

Σα πξώηα ζηνηρεία γηα ηελ ύπαξμε ηεο νηθνγέλεηαο Καιβνθνξέζε (Calvocoressi – 

θιάδνπ ησλ Calvi), βξίζθνληαη ηνλ 10ν αηώλα ζην Libro d‟ Oro ηεο Γέλνβαο. Πηζαλόηαηα 

θαηά ηελ Σέηαξηε ηαπξνθνξία θάπνην κέινο ηεο νηθνγέλεηαο ήξζε ζηα κέξε ηεο Υίνπ. 

ηε Υίν εληνπίδνληαη ηεθκεξησκέλα από ηνλ 14ν αηώλα (ππάξρνπλ πξνηθνζύκθσλα θαη 

άιιεο ελδείμεηο). Αλαθέξνληαη αλάκεζα ζηηο επγελείο νηθνγέλεηεο ηνπ λεζηνύ θαη αλήθνπλ 

ζηε «δσδεθάδα» ησλ πιένλ επηθαλώλ. Γεσθηήκνλεο ζηελ αξρή, αζρνιήζεθαλ όκσο 

πνιύ αξγόηεξα κε ην εκπόξην θαη ηε λαπηηιία. 

Σν 1822 κε ηελ θαηαζηξνθή ηεο Υίνπ, νη Καιβνθνξέζνη ζθόξπηζαλ ζηα ηέζζεξα 

ζεκεία ηνπ νξίδνληα. Από ηα επηά παηδηά ηεο νηθνγέλεηαο, ν Λεσλήο ζε ειηθία νθηώ 

εηώλ ζύξζεθε ζην ζθιαβνπάδαξν ηεο Πόιεο. Διεπζεξώζεθε θαη επέζηξεςε ην 1902 
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ζηε Υίν. Ο παηέξαο ηνπ είρε ήδε δνινθνλεζεί από ηνπο Σνύξθνπο θαη ε κεηέξα ηνπ 

πέζαλε έλα ρξόλν αξγόηεξα. Έηζη ην Αξρνληηθό πέξαζε ζηα ρέξηα ηνπ Λεσλή 

Καιβνθνξέζε26. 

ήκεξα ην Αξρνληηθό ρξεζηκνπνηείηαη από ηελ νηθνγέλεηα σο εμνρηθή θαηνηθία, αθνύ 

ε νηθνγέλεηα κέλεη κόληκα πιένλ ζηελ Κεθηζηά ηεο Αηηηθήο. 

 

3. ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ – ΣΡΟΠΟ ΑΠΟΣΤΠΩΗ 

Οξίζηεθε ζηαζεξή πιεπξά ΑΒ ζην λνηηναλαηνιηθό ηκήκα ηνπ ηζνγείνπ, από ηελ 

νπνία κε ην ζύζηεκα ησλ ηεηκεκέλσλ θύθισλ πξνέθπςαλ ηα ζεκεία ησλ εγθάξζησλ 

ηνίρσλ θαη ησλ αλνηγκάησλ. ηε ζπλέρεηα, αθνύ ειέγρζεθε ε θαηαθόξπθε επηθάλεηα ηεο 

νξηδόληηαο απόζηαζεο ΑΒ, κε ηε βνήζεηα ηνπ λήκαηνο ηεο ζηάζκεο κεηαθέξζεθε ζηελ 

αληίζηνηρε ζέζε ζην ρώξν ηνπ Α‟ νξόθνπ. ηνπο εζσηεξηθνύο ρώξνπο κεηξήζεθαλ νη 

δηαζηάζεηο ησλ δσκαηίσλ από ηνίρν ζε ηνίρν κε ρξήζε κεηξνηαηλίαο. 

 

4. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

4.1. Κηηξηνινγηθά 

Ζ νηθία είλαη δίπαηε  θαη ε επηθνηλσλία ησλ δύν επηπέδσλ επηηπγράλεηαη κε δύν 

εμσηεξηθέο θιίκαθεο (κία θύξηα θαη κία βνεζεηηθή) πνπ αλεβαίλνπλ από ηελ απιή. 

Δπηζπκία ηεο νηθνγέλεηαο, όπσο θαη όισλ ησλ θαηνίθσλ ζηνλ Κάκπν, ήηαλ λα 

θηίδνπλ ηα θύξηα δσκάηηα ησλ θαηνηθηώλ ηνπο πάλσ από ηηο θνξπθέο ησλ δέληξσλ θαη 

ησλ πεξηβνιηώλ γηα λα απνιακβάλνπλ πιήξε ζέα, ηνλ θαζαξό αέξα θαη ηνλ ήιην. Έηζη, 

ην ηζόγεην πεξηιακβάλεη όια ηα βνεζεηηθά δσκάηηα, ηελ θνπδίλα θαη ην δσκάηην ησλ 

ππεξεηώλ, ελώ ζηνλ όξνθν ππάξρνπλ ηα θύξηα δσκάηηα θαη ην ζαιόλη. 

Σα εζσηεξηθά δσκάηηα είλαη κεγάισλ δηαζηάζεσλ (15,00 η.κ. έσο 40,00 η.κ.) θαη 

ζπλήζσο ην έλα νδεγεί ζην επόκελν θαζώο είλαη ζρεδόλ αλύπαξθηνη νη δηάδξνκνη.  

 

 

                                                             

26 Αργζντθσ, Φ., Libro d’ Oro de La Noblesse de Chios, 1995. 
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4.2. Μνξθνινγηθά  

Σν θύξην πιηθό δνκήο ηεο ήηαλ ε ζπκηαλνύζηθε πέηξα ζε δύν ρξώκαηα, θαθεδσπό 

θόθθηλν θαη απαιό θαηνθίηξηλν. Ζ εμόξπμή ηεο γηλόηαλ ζε δύν ζέζεηο, λόηηα ηνπ Κάκπνπ, 

θνληά ζην ρσξηό Θπκηαλά. Πξόθεηηαη γηα έλα νκνηνγελή ζηξσζηγελή πσξόιηζν, 

ςακκηηηθήο ζύζηαζεο, εύθνια ιαμεπόκελν. Σν πιηθό απηό πξνζθεξόηαλ γηα ηε 

δεκηνπξγία ιαμεπηώλ αξρηηεθηνληθώλ κειώλ κε θπκάηηα θαη ηέιεηεο επηθάλεηεο 

πξνζαξκνγήο, αιιά θαη γηα ηε δεκηνπξγία κνλαδηθώλ εληππώζεσλ θπζηθήο 

πνιπρξσκίαο. Ζ κηθξή αληνρή ζε ηξηβή θαη δηάβξσζε ιόγσ θαηξηθώλ ζπλζεθώλ, είλαη 

έλα ζνβαξό κεηνλέθηεκα απηνύ ηνπ πιηθνύ. Άιια ληόπηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

είλαη ηα θεξακίδηα, ηα γθξίδα κάξκαξα, ν αζβέζηεο, εηδηθέο πνηόηεηεο άκκνπ γηα ηε 

ζύλζεζε θνληακάησλ επίζηξσζεο ή γηα ηα μπζηά θαη ηέινο ιεπθά ή καύξα βόηζαια γηα 

ηα δάπεδα ηεο απιήο27. 

Οη ιαμεπηέο ηνηρνπνηίεο είλαη ηζόδνκεο κε αθαλείο ηνπο αξκνύο. Οη ηνηρνπνηίεο 

απνηεινύληαη θαηά έλα κέξνο από ιαμεπκέλνπο ιίζνπο θαη ζπκπιεξώλνληαη κε 

αξγνιηζνδνκή. Δπίζεο νη εζσηεξηθνί ηνίρνη γίλνληαη από αιάμεπηεο πέηξεο θαη ζηε 

ζπλέρεηα. Με επηκειεκέλν ζρεδηαζκό ησλ όςεσλ ζπζρεηίδνληαη ηα ιαμεπηά ζηνηρεία 

(πιαίζηα αλνηγκάησλ, ηόμα, γείζα, παξαζηάδεο ηνμνζηνηρίσλ, ζσξάθηα πιαηπζθάισλ) 

κε ηα κέιε ηεο ηνηρνπνηίαο. 

Σα νξηδόληηα θέξνληα ζηνηρεία ηνπ ζπηηηνύ, ηα παηώκαηα δειαδή θαη νη θαιύςεηο 

γίλνληαη κε ζόινπο θαη μπινθαηαζθεπέο. ηνπο ζόινπο εθαξκόδνληαη ιαμεπκέλνη ζνιίηεο 

ή πιαθνεηδείο ιίζνη κηθξνύ κεγέζνπο, πνπ θηίδνληαη πάληα κε ηε βνήζεηα μπινηύπνπ. 

Οη μύιηλεο θαηαζθεπέο ηόζν γηα ελδηάκεζα παηώκαηα όζν θαη γηα νξηδόληηα δώκαηα 

γίλνληαη κε κεγάια μύια, ηα νπνία πηζαλόηαηα λα εηζάγνληαλ. Ζ ζηέγε είλαη μύιηλε 

επηθιηλήο κε ξσκατθά θπξηά θεξακίδηα. Κάησ από ηε ζηέγε ππάξρνπλ επίπεδα 

επηρξηζκέλα ηαβάληα. 

Ζ κνξθνινγηθή εμέηαζε ησλ αξρνληηθώλ ηνπ Κάκπνπ παξνπζηάδεη κεγάιν 

ελδηαθέξνλ. Οη πινύζηεο νηθνγέλεηεο ηηο Υίνπ, έρνληαο σο ζηόρν ηελ απηνπξνβνιή, 

έρηηδαλ ζπίηηα ζηα πιαίζηα κηαο πεξίηερλεο θαη δαπαλεξήο αξρηηεθηνληθήο κε θύξην 

                                                             

27 Ελλθνικι Παραδοςιακι Αρχιτεκτονικι, εκδ. Μζλιςςα, Ακινα, 1983, τόμ.1 
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ζηνηρείν ηνλ ιαμεπηό ιίζν (Δηθ.16). Πξόθεηηαη γηα κηα μερσξηζηή ηερλνηξνπία κε 

ζπγθεθξηκέλεο αξρέο θαη κνξθέο, πνπ δηαθξίλεηαη όρη κόλν ζηα ζπίηηα αιιά ζε όια ηα 

βνεζεηηθά θηίζκαηα. Σν ζηπι απηό είλαη βαζηζκέλν ζηελ άξηζηε ιηζνμντθή. 

 

 

 

Δηθόλα 16 

Βνξεηναλαηνιηθή άπνςε θαηνηθίαο 

 

 



34 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Δηθόλα 17                                                                          Δηθόλα 18 

    Κύξηα είζνδνο θηήκαηνο                                                Γεπηεξεύνπζα είζνδνο θηήκαηνο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Δηθόλα 19                                                                           Δηθόλα 20 

     Κύξηα είζνδνο θαηνηθίαο                                               Δζσηεξηθή άπνςε ηζνγείνπ νηθίαο 
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4.3. Καηαζθεπαζηηθά  

4.3.1.  Θεκέιηα  

Πξόθεηηαη γηα θηίζκα κε πέηξηλε θέξνπζα ηνηρνπνηία, όπνπ όπσο ζπλήζσο ζε απηέο 

ηηο πεξηπηώζεηο νη θέξνληεο θνξηία ηνίρνη πξνεθηείλνληαη εληόο ηνπ εδάθνπο κε ην ίδην 

πιάηνο δηακνξθώλνληαο ην ζεκέιην ηεο νηθνδνκήο. Μπνξνύκε ινηπόλ λα ζεσξήζνπκε 

όηη ε ζεκειίσζή καο έρεη απηήλ ηε δνκή. πσο πξναλαθέξακε ε πεξηνρή ηνπ Κάκπνπ 

είλαη πεδηλή κε ππόγεηα λεξά, ζπλεπώο ε ιηζνδνκή ηεο θαηνηθίαο πξέπεη λα έρεη 

ζηεξηρζεί πάλσ ζε αλζεθηηθέο μπινθαηαζθεπέο ζην λεξό (ζεκειίσζε κε παζζάινπο). 

Γηεξεπλεηηθέο ηνκέο ζε επηιεγκέλα ζεκεία ζα καο έδηλαλ κηα ζαθέζηεξε εηθόλα γηα ην 

είδνο, ηε δνκή θαη ηελ παζνινγία ησλ ζεκειίσλ.  

Καηά ηελ επηηόπηα απηνςία δελ παξαηεξήζεθαλ αλεζπρεηηθέο ξσγκέο (θάζεηεο 

ξσγκέο), ηόζν ζηηο εμσηεξηθέο όζν θαη ζηηο εζσηεξηθέο παξεηέο ηνπ ππεξθείκελνπ 

θέξνληα νξγαληζκό ησλ ιηζνδνκώλ, πνπ λα πξνέξρνληαη από ηε δηάβξσζε ησλ 

ζεκειίσλ. πλεπώο κπνξνύκε λα ζεσξήζνπκε όηη ηα ζεκέιηα βξίζθνληαη ζε θαιή 

θαηάζηαζε. Παξά ηαύηα ε θαηεξρόκελε πγξαζία (όκβξηα ύδαηα) κπνξεί λα έρεη 

πξνθαιέζεη ή λα πξνθαιέζεη κειινληηθά βιάβεο ζηε ζεκειίσζε. 

Ζ πξνζηαζία ησλ ππόγεησλ θαηαζθεπώλ ησλ θηηξίσλ (ζεκέιηα) από ηελ πγξαζία 

επηηπγράλεηαη κε ηελ εθηέιεζε εηδηθώλ εξγαζηώλ πνπ θαινύληαη ζηεγαλώζεηο28. Γηα ηελ 

εθηέιεζε ζηεγαλώζεσλ ζηα ζεκέιηα είλαη απαξαίηεην πξνεγνπκέλσο λα 

απνζηξαγγηζζεί ην έδαθνο. Μηα απνηειεζκαηηθή θαηαζθεπή είλαη ε ηάθξνο 

απνζηξάγγηζεο (Δηθ.21) γύξσ από ηηο εμσηεξηθέο παξεηέο ηνπ θηίζκαηνο, ε νπνία ζα 

θηάζεη έσο ην βάζνο ησλ ζεκειίσλ θαη ζα γεκίζεη κε ιηζνξξηπή θνθθνκεηξηθήο 

δηαβάζκηζεο. ην θάησ κέξνο ζα ηνπνζεηεζεί εηδηθή εύθακπηε ζσιήλα απνζηξάγγηζεο 

γηα ηελ απνξξνή ησλ πδάησλ. Σέινο απνθαζηζηνύκε ηηο ηπρνύζεο βιάβεο ζηα ζεκέιηα. 

Οη επεκβάζεηο ζηε ζεκειίσζε πξέπεη λα γίλνληαη ηκεκαηηθά ώζηε λα κπνξνύκε λα 

ειέγρνπκε θαιύηεξα ηελ αληίδξαζε ηεο ιηζνδνκήο θαη ησλ ππόινηπσλ ζηνηρείσλ ζε 

θάζε καο ελέξγεηα. Ζ δηαδηθαζία απνθαηάζηαζεο ηκεκάησλ ησλ ζεκειίσλ πξέπεη λα 

είλαη ζπκβαηή κε ηε θύζε θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πιηθώλ ζεκειίσζεο. 

                                                             

28 Τηαρτηάνου, Ζ, Οικοδομικι, Τόμοσ Α’, εκδ. Ίδρυμα Ευγενίδου, Ακινα, 1991. 
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Δηθόλα 21  

Σνκή εμσηεξηθνύ ηνίρνπ κε ηάθξν απνζηξάγγηζεο 

 

4.3.2.  Σνηρνπνηία 

Ζ θέξνπζα ηνηρνπνηία είλαη θηηζκέλε από ιαμεπκέλν ιίζν πνπ θαηαιακβάλεη ηκήκα 

κόλν από ην πάρνο ηνπ ηνίρνπ ην νπνίν ζπκπιεξώλεηαη κε αξγνιηζνδνκή. Σν πάρνο 

ησλ ηνίρσλ είλαη 50 εθ. ζην Ηζόγεην θαη ζηνλ Α‟ ξνθν. Ζ ιαμεπηή ηνηρνπνηία είλαη 

ηζόδνκε κε αθαλείο ηνπο αξκνύο, όπσο ζπλεζίδεηαη ζηνλ Κάκπν θαη ζηελ Υώξα.  

Οη εζσηεξηθνί ηνίρνη είλαη ρηηζκέλνη από αιάμεπην ιίζν θαη ζνβαληηζκέλνη. Σνλ ίδην 

ηξόπν θαηαζθεπήο αθνινπζνύλ νη δεπηεξεύνπζεο θαηαζθεπέο, νη καλδξόηνηρνη θαη ηα 

παξόκνηα29. 

 Καηά κήθνο ηεο ηνηρνπνηίαο δηαθξίλνληαη κηθξέο θζνξέο πνπ πεξηνξίδνληαη ζην 

επίρξηζκα θαη ζε κηθξό βάζνο ηνπ θέξνληα νξγαληζκνύ  (Δηθ.22, Δηθ.23). Ζ παζνινγία 

                                                             

29 Ελλθνικι Παραδοςιακι Αρχιτεκτονικι, εκδ. Μζλιςςα, Ακινα, 1983, τόμ.1 
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ησλ εζσηεξηθώλ παξεηώλ ησλ ηνίρσλ θαίλεηαη λα πιήηηεη θπξίσο ηελ επηθάλεηα ησλ 

επηρξηζκάησλ. Πξόθεηηαη γηα καθξνζθνπηθό έιεγρν επνκέλσο δελ κπνξνύκε λα 

γλσξίδνπκε ηελ εζσηεξηθή θαηάζηαζε ηεο ιηζνδνκήο. Δπί ηόπνπ έιεγρνη (π.ρ. 

θξνπζηκεηξήζεηο, ιήςε δείγκαηνο θνληάκαηνο θ.ι.π.) ζα καο έδηλαλ κηα πην ζαθή εηθόλα 

γηα ηελ παζνινγία ηεο ιηζνδνκήο. Ζ γελεζηνπξγόο αηηία ησλ ξεγκαηώζεσλ είλαη ε 

γήξαλζε θαη ε κείσζε ηεο θέξνπζαο ηθαλόηεηαο ηεο ηνηρνπνηίαο. 

                           

  

Δηθόλα 22 

Ρσγκή ηνηρνπνηίαο ζην λνηηναλαηνιηθό κέξνο 

ηεο θαηνηθίαο 

 

Δηθόλα 23 

Ρσγκή ηνηρνπνηίαο ζην λνηηνδπηηθό κέξνο ηεο 

θαηνηθίαο 

 

 Δπηζθεπή – Δλίζρπζε  

ηόρνο ηεο επηζθεπήο είλαη ε επαλαθνξά ηνπ θηίζκαηνο πνπ ππέζηε βιάβε ζηελ 

θαηάζηαζε πξν ηεο βιάβεο. Γηα ηελ απνθπγή ελδερόκελεο κειινληηθήο βιάβεο είλαη 

θξόληκν ε επέκβαζε λα πεξηιακβάλεη θαη ελίζρπζε ηεο θαηαζθεπήο. 
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Πξόθεηηαη γηα ηνηρνπνηία κεγάινπ πάρνπο κε εύξνο ξσγκώλ πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα 

10mm, επνκέλσο απαηηνύληαη ηζηκεληελέζεηο30 σο ηερληθή επηζθεπήο πνπ παξά ην 

πςειό θόζηνο είλαη κηα ηερληθή ηδηαίηεξα απνδνηηθή. Ζ ηερληθή απηή νδεγεί ζε 

απνθαηάζηαζε ηεο αξρηθήο αληνρήο ηεο ηνηρνπνηίαο θαη όρη ζε ζεκαληηθή αύμεζή ηεο, 

εθηόο εάλ ην έλεκα εηζρσξήζεη θαη πιεξώζεη ηα θελά ηεο ηνηρνπνηίαο νπόηε ιακβάλεη 

ρώξα νκνγελνπνίεζε κάδαο επηηπγράλνληαο έηζη θαη ηελ ελίζρπζε ηεο θαηαζθεπήο.  

Σα ζπλήζε ηζηκεληελέκαηα ζπληίζεληαη από ηζηκέλην, λεξό, άκκν, θάπνην 

ππεξπιαζηηθνπνηεηή θαη έλα δηνγθσηηθό πξνο δηαζθάιηζε πςειήο αληνρήο θαη ρακειήο 

ζπξξίθλσζεο θαηά ηε ζθιήξπλζε. ε πεξίπησζε παξαδνζηαθώλ θηηζκάησλ 

παξαζθεπάδνληαη ελέκαηα ζπκβαηά από πιεπξάο αληνρήο θαη παξακνξθσζηκόηεηαο 

πξνο ηα πιηθά δνκήζεσο, νπόηε κεγάιν πνζνζηό ηνπ ηζηκέληνπ ππνθαζίζηαηαη από 

πνδνιαληθά πιηθά θαη πδξάζβεζην. Δπηπιένλ, γηα ηελ επηηπρή εθαξκνγή ηνπ ην έλεκα 

πξέπεη λα είλαη ζηαζεξό θαζ‟ όιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο θαη λα απνθεύγεηαη ε 

απόκημε. Πνιιέο θνξέο πξαγκαηνπνηνύληαη δνθηκαζηηθέο ελέζεηο θαη ε ηειηθή ζύλζεζε 

ηνπ ελέκαηνο απνθαζίδεηαη βάζεη ησλ απνηειεζκάησλ ησλ δνθηκαζηηθώλ εθαξκνγώλ. 

Γηα ην ηζηκεληέλεκα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη αλακεηθηήξαο πςεινύ ζηξνβηιώδνπο 

(Δηθ.24), ώζηε γηα ηελ ίδηα ξεπζηόηεηα λα κεηώλεηαη ε αλάγθε ζε λεξό. 

 
Δηθόλα 24 

Γεληθή δηάηαμε εγθαηάζηαζεο γηα ελέκαη 

                                                             

30 Τάςιοσ,κ, Η μθχανικι τθσ τοιχοποιίασ υπό ςτατικζσ και ςειςμικζσ φορτίςεισ, εκδ.Συμμετρία, Ακινα, 1987. 
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Ζ δηαδηθαζία απνθαηάζηαζεο (Δηθ. 25) έρεη σο εμήο: 

1. Γίλεηαη θαζαίξεζε ησλ επηρξηζκάησλ, αθαίξεζε ησλ ζαζξώλ ηκεκάησλ ηεο 

ξσγκήο θαη πιύζηκν ππό πίεζε.  

2. Αλνίγνληαη νπέο (Φ ½„‟) κε ηξππάλη 

κπεηόλ κέζα ζην επίπεδν ηεο ξσγκήο 

ζε απνζηάζεηο κηθξόηεξεο όζν 

ζηελόηεξεο είλαη νη ξσγκέο. ηηο νπέο 

απηέο ηνπνζεηνύληαη ζσιελάθηα. 

3. Γηεπξύλνληαη ηα ρείιε ηεο ξσγκήο θαη 

ζθξαγίδνληαη κε ηζηκεληνθνλίακα ώζηε 

λα κελ κπνξεί λα θύγεη από ηηο 

ξσγκέο ην ηζηκεληέλεκα. 

4. Αθνινύζσο από ην θαηώηεξν 

ζσιελάθη εηζάγεηαη ηζηκεληέλεκα ππό 

κνξθή ηζηκεληνπνιηνύ ή 

ηζηκεληνθνληάκαηνο κε πεξηεθηηθόηεηα 

κπεηνλίηε 5% θ.β. ηζηκέληνπ, ζηελ 

αξρή ιεπηόξεπζην κε κηθξή πίεζε θαη 

ζην ηέινο παρύξεπζην κε κεγάιε 

πίεζε. Μόιηο ην πιηθό ηεο 

ηζηκεληελέζεσο αξρίζεη λα βγαίλεη 

θαζαξό από ην ακέζσο επόκελν 

ζσιελάθη, ηόηε ζθξαγίδεηαη ε θάησ 

νπή θαη ε έλεζε ζπλερίδεηαη από ηελ 

ακέζσο πην πάλσ. Έηζη, ζπλερίδεηαη ε                    Δηθόλα 25                     

       ηζηκεληέλεζε από θάησ πξνο ηα πάλσ.      Δθαξκνγή ελεκάησλ ζηελ ηνηρνπνηία 

5. Σειηθό επίρξηζκα ή δηάηαμε θνηεηζνζύξκαηνο θαη ηειηθό επίρξηζκα. 

Καηόπηλ νθζαικνζθνπηθνύ ειέγρνπ δελ παξαηεξνύληαη ξσγκέο κεγαιύηεξνπ 

εύξνπο ή απνθόιιεζε ηνίρσλ ώζηε λα πξνρσξήζνπκε ζε πεξεηαίξσ επεκβάζεηο.  
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4.3.3. Σόμα 

Σα ηόμα παίδνπλ μερσξηζηό ξόιν ζηελ εμσηεξηθή κνξθή ησλ ζπηηηώλ, ζε πνηθίια 

ζηνηρεία πνπ εληάζζνληαη ζηηο πξνζόςεηο. πλήζσο είλαη εκηθπθιηθά κε κηθξή 

ππεξύςσζε. Οη ηνμνζηνηρίεο δίλνπλ κλεκεηαθόηεηα ζην ζύλνιν θαη δεκηνπξγνύλ ζηνέο 

ζην ππεξπςσκέλν ηζόγεην θαη ζηνλ όξνθν. Τπάξρνπλ επίζεο ηόμα κηθξήο θιίκαθαο ζηα 

αλώθιηα ησλ ζπξώλ θαη νξηζκέλσλ παξαζύξσλ. Ο ξόινο ηνπο είλαη λα γεθπξώζνπλ ηα 

θελά ησλ αλνηγκάησλ θαη λα κεηαθέξνπλ κε αζθάιεηα ηα θνξηία ηεο ηνηρνπνηίαο. Σα 

ηόμα απαξηίδνληαη από ηζνκεγέζεηο ζνιίηεο νη νπνίνη παξνπζηάδνπλ ζπλήζσο ελαιιαγή 

δύν ρξσκάησλ δίλνληαο έκθαζε ζην ζρήκα ηνπο (Δηθ.26). Ζ θαηαζθεπή ηνπο γίλεηαη 

πάληνηε κε ηε βνήζεηα μπινηύπνπ ν νπνίνο αθαηξείηαη όηαλ ζηεγλώζεη ην θνλίακα. ε 

πεξηπηώζεηο κεγάισλ ηόμσλ, όπσο ζηηο απιόπνξηεο, ελίνηε ηνλίδεηαη ην θιεηδί ηνπο, 

θαηά ηνλ αλαγελλεζηαθό ηξόπν. Ζ δηεπζέηεζε ησλ δηαθόξσλ ζόισλ γηα ηελ αληηζηήξημε 

ησλ πιαγίσλ σζήζεώλ ηεο καξηπξεί ζρεδηαζκό θαη εηδηθέο γλώζεηο. 

 

Δηθόλα 26 

     Σνμνζηνηρία ζηελ θύξηα είζνδν ηεο θαηνηθίαο 
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ηα επηρξίζκαηα ησλ ηόμσλ παξαηεξνύληαη ηξηρώκαηα (Δηθ.27) θαη ξαγίζκαηα ζηνλ 

αξκό κεηαμύ δύν ιίζηλσλ κειώλ, ηα νπνία νθείινληαη ζε ξάγηζκα ηνπ θνληάκαηνο θαηά 

ηελ πήμε, ζε επηδξάζεηο ηεο πγξαζίαο θαη ζε δηαηκεηηθέο δπλάκεηο ή θξνύζεηο. 

 

 
Δηθόλα 27 

      Σξηρώκαηα ζην επίρξηζκα ηνπ ηόμνπ 
 

 Δπηζθεπή – Δλίζρπζε  

Αξρηθά πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνύλ θαζνξηζκέλεο ηνκέο ζηα επηρξίζκαηα ησλ 

ηόμσλ θαη ηα αλώθιηα θάπνησλ αλνηγκάησλ ηεο νηθίαο γηα λα δηαπηζησζεί εάλ ππάξρνπλ 

πξνβιήκαηα ηα νπνία ζα αληηκεησπηζηνύλ όπσο θαη ησλ ππόινηπσλ ηνηρνπνηηώλ. 

Πξνηείλεηαη θαη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε ε κέζνδνο ησλ ηζηκεληελέζεσλ κε 

ππνθαηάζηαζε (όπσο πξνεγνπκέλσο) κεγάινπ πνζνζηνύ ηνπ ηζηκέληνπ κε 

πνπδνιαληθά πιηθά θαη πδξάζβεζην πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί πεξαηηέξσ 

απνζάζξσζε ηνπ πσξόιηζνπ εμαηηίαο ηνπ δηαθνξεηηθνύ πνξώδνπο ησλ δύν πιηθώλ. 

 

4.3.4.  ηέγεο  

Οη ζηέγεο έρνπλ σο θύξην ξόιν ηελ πξνζηαζία ηνπ εζσηεξηθνύ ηεο θαηαζθεπήο θαη 

ησλ ρξεζηώλ ηεο από ηα θαηξηθά θαηλόκελα (ήιηνο, βξνρή, άλεκνο) θαη ηελ αζθαιή 
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κεηαθνξά ησλ θαηαθόξπθσλ θαη νξηδόληησλ θνξηίσλ ιεηηνπξγίαο ζηνλ ππνθείκελν 

θέξνληα νξγαληζκό θαζώο θαη ηε δηαθξαγκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ σο ζηνηρείν ηνπ 

θέξνληα νξγαληζκνύ.  

Ζ δηακόξθσζε κηαο ζηέγεο εμαξηάηαη από ηηο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο, ηα θνξηία 

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

θαιύςεη. 

Ο θέξσλ νξγαληζκόο κηαο ζηέγεο, ζηελ πην απιή ηνπ κνξθή, απνηειείηαη από 

παξάιιειεο δνθνύο πνπ εδξάδνληαη ζε δύν απέλαληη ηνίρνπο, αζύλδεηεο κεηαμύ ηνπο, 

πάλσ ζηηο νπνίεο ηνπνζεηείηαη επηθάιπςε από ζαλίδεο, θεξακίδηα, ζρηζηόπιαθεο ή 

θάπνην άιιν πιηθό. Γηα ηελ θάιπςε κεγαιύηεξσλ αλνηγκάησλ είλαη απαξαίηεηε ε ρξήζε 

δεπθηώλ. Οη ζηέγεο απηέο κπνξνύλ λα ιεηηνπξγήζνπλ δηαθξαγκαηηθά θαηά ηε δηεύζπλζε 

ησλ δνθώλ ή δεπθηώλ. Γηα λα ιεηηνπξγήζεη ε ζηέγε θαη ζηηο δύν θαηεπζύλζεηο είλαη 

απαξαίηεηε ε ζύλδεζε ησλ δεπθηώλ κεηαμύ ηνπο ή ε θαηαζθεπή ελόο ρσξνδηθηπώκαηνο. 

ηε ζσζηή δηαθξαγκαηηθή ιεηηνπξγία κηαο ζηέγεο ζεκαληηθό ξόιν παίδεη θαη ε ζσζηή 

ζύλδεζή ηεο κε ηελ ηνηρνπνηία. 

Ζ επηθάιπςε ηεο ζηέγεο είλαη ην ζύλνιν ησλ πιηθώλ πνπ ηνπνζεηνύκε πάλσ ζηνλ 

θέξνληα νξγαληζκό γηα ζηεγάλσζε θαη κόλσζε. Σα βαζηθά πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη 

ζηηο παξαδνζηαθέο θαηαζθεπέο γηα επηθάιπςε είλαη ην μύιν (ζαλίδεο), ηα θεξακίδηα θαη 

νη  ζρηζηόπιαθεο. 

ηνλ Κάκπν νη ζηέγεο είλαη μύιηλεο επηθιηλείο κε ξσκατθά θπξηά θεξακίδηα. Οη 

ζηέγεο δελ είλαη εκθαλείο από ην εζσηεξηθό ηεο νηθίαο θαζώο θάησ από απηέο 

ππάξρνπλ επίπεδα επηρξηζκέλα ηαβάληα. 

Ζ εππάζεηα ησλ ζηεγώλ νθείιεηαη ζηε ζπλερή έθζεζή ηνπο ζηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο. 

Καηά ηελ επηηόπηα απηνςία δελ ήηαλ εθηθηή ε δηάγλσζε ηνπ θέξνληα νξγαληζκνύ ηεο 

ζηέγεο, θαζώο  όπσο πξναλαθέξακε ν θέξνληαο νξγαληζκόο δελ ήηαλ δηαθξηηόο από 

ην εζσηεξηθό ηεο νηθίαο. Κξίλεηαη όκσο αλαγθαία ε αλαθαηαζθεπή ηεο ζηέγεο ιόγσ ηεο 

ηεο θπζηθήο θζνξάο πνπ έρεη ππνζηεί από ηελ πνιπεηή έθζεζή ηεο ζηηο 

πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο. 
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 Αλαθαηαζθεπή ζηέγεο  

Πξώηα γίλεηαη ε απνζπλαξκνιόγεζε ηεο ζηέγεο, αξρίδνληαο από ηελ επηθάιπςή 

ηεο. Αθνινπζεί ε απνμήισζε ηνπ ζθειεηνύ ηεο ζηέγεο. Με ζθνπό λα 

επαλαρξεζηκνπνηήζνπκε όζα μύια έηλαη ζε θαιή θαηάζηαζε, ε απνμύισζε ηνπ 

ζθειεηνύ ηεο ζηέγεο πξέπεη λα γίλεη κε ηελ απνζύλδεζε ησλ ελώζεσλ θαη όρη κε ηελ 

απνθνπή ησλ άθξσλ ησλ μύισλ. ζα μύια θξηζνύλ σο θαηάιιεια γηα επαλάρξεζε, ζα 

θαζαξηζηνύλ από θαξθηά θαη νη επηθάλεηέο ηνπο ηα ηξηθηνύλ κε ζκπξηδόραξην κέρξη λα 

θαλεί ην πγηέο κέξνο ηνπ μύινπ. ηε ζπλέρεηα ζα επαιεηθζνύλ κε κπθεηνθηόλα, 

απεληνκνθηόλα ή ππξνπξνζηαηεπηηθά. ε θάζε ζηάδην ηεο απνζπλαξκνιόγεζεο πξέπεη 

λα απνθεύγεηαη θάζε ελέξγεηα πνπ ζα κπνξνύζε λα βιάςεη θάζε δνκηθό ζηνηρείν πνπ 

ζα κπνξνύζε λα επαλαρξεζηκνπνηεζεί. Πξνζνρή πξέπεη λα δνζεί επίζεο ζηελ εμαγσγή 

ησλ δνθώλ από ηηο παθηώζεηο ηνπο (θπξίσο ζε ιηζνδνκή) ώζηε λα πξνθιεζεί ε 

κηθξόηεξε δπλαηή δηαηαξαρή. 

Σα δεπθηά ή ην ρσξνδηθηύσκα ζα θαηαζθεπαζηεί από ηελ αξρή κε ζπλδπαζκέλε 

ρξήζε παιηώλ θαη λέσλ μύισλ βάζεη ηνπ παιηνύ ζρεδίνπ ή βάζεη λένπ πνπ ζα 

πξνέξρεηαη από ζηαηηθή κειέηε. Νέα θαη παιηά κέζα ζύλδεζεο κπνξνύλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνύλ αλάινγα κε ηελ θξίζε ηνπ επηβιέπνληα ή ηνπ κειεηεηή. 

Ζ θαιή εγθάξζηα ζύλδεζε ησλ δεπθηώλ κηαο ζηέγεο (αλ απηή απνηειείηαη από 

δεπθηά) ή ε θαιή ζύλδεζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο αλ πξόθεηηαη γηα ηξηζδηάζηαην δηθηύσκα 

ζπληειεί ζηελ θαιύηεξε δηαθξαγκαηηθή ηεο ιεηηνπξγία. 

Ζ αλαθαηαζθεπή ή ε απνθαηάζηαζε κηαο μύιηλεο ζηέγεο δελ είλαη πιήξεο ρσξίο ηε 

ζσζηή επηθάιπςε. Κύξηνο ξόινο ηεο επηθάιπςεο είλαη ε πξνζηαζία ηεο θαηαζθεπήο 

από ηελ βξνρή ή νπνία πξνθαιεί καθξνπξόζεζκα πνιιά πξνβιήκαηα πγξαζίαο 

(δηάβξσζε μύιηλσλ δνκηθώλ ζηνηρείσλ, θνπζθώκαηα ζε ιηζνδνκέο, απνζάζξσζε 

ζπλδεηηθώλ θνληακάησλ ηνηρνπνηηώλ θιπ). Σα θπξηόηεξα πιηθά επηθάιπςεο είλαη ηα 

θεξακίδηα, νη ζρηζηόπιαθεο θαη κνιπβδόθπιια. Απηά ηα παξαδνζηαθά πιηθά 

ρξεζηκνπνηνύληαη θαη ζήκεξα ζε ζπλδπαζκό κε ζύγρξνλα πιηθά όπσο αζθαιηόπαλν 

θαη ηζηκεληνθνλίακα γηα ηελ  θαιύηεξε απόδνζή ηνπο. ηελ παξαθάησ εηθόλα (Δηθ.28) 

θαίλεηαη αλαιπηηθά ε κνξθή ηεο αλαθαηαζθεπαζκέλεο ζηέγεο.  
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Δηθόλα 28 

 Αλαθαηαζθεπή μύιηλεο ζηέγεο 

 

 

4.3.5. Παηώκαηα  

Σα παηώκαηα αλαιακβάλνπλ κέξνο ηόζν ηεο ζηαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ θηηξίνπ 

(κεηαθνξά θαηαθόξπθσλ θνξηίσλ, νξηδόληηα αθακςία) όζν θαη ιεηηνπξγίεο δεκηνπξγίαο 

ρώξσλ. ηελ απινύζηεξε κνξθή έλα μύιηλν πάησκα απνηειείηαη από ηα θέξνληα 

ζηνηρεία (δνθνύο) θαη ηελ επηθάλεηο θίλεζεο (δάπεδν) πνπ απνηειείηαη από ζαλίδεο. 

πσο θαη νη ζηέγεο έηζη θαη ηα παηώκαηα ιεηηνπξγνύλ δηαθξαγκαηηθά θπξίσο θαηά 

ηε δηεύζπλζε ησλ δνθώλ. Με ηηο θαηάιιειεο εγθάξζηεο ζπλδέζεηο κπνξνύλ λα 

δεκηνπξγήζνπλ αθακςία θαη θαηά ηελ εγθάξζηα ζηηο δνθνύο δηεύζπλζε. 

Ζ επηθάλεηα θίλεζεο κπνξεί λα απνηειείηαη από ζαλίδεο, κάξκαξν, ζρηζηόπιαθεο, 

πήιηλα πιαθίδηα θ.α. Σν δάπεδν ηεο θαηνηθίαο πνπ κειεηάκε απνηειείηαη από ζαλίδεο. 
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Γηα ηελ πξόζδεζε ζηα παηώκαηα ζεξκνκνλσηηθώλ θαη ερνκνλσηηθώλ ηδηνηήησλ 

ρξεζηκνπνηνύληαη θαη άιια πιηθά όπσο ιάζπε, άκκνο θαη ιίζνη. 

Ζ θάησ επηθάλεηα ησλ παησκάησλ ζπλήζσο επελδύεηαη, όρη κόλν γηα αηζζεηηθνύο 

ιόγνπο αιιά θαη γηαηί κε ηελ πξνζζήθε θαηάιιεισλ πιηθώλ ζηα θελά πνπ 

δεκηνπξγνύληαη, ην πάησκα κπνξεί λα απνθηήζεη ζεξκνκνλσηηθέο θαη ερνκνλσηηθέο 

ηδηόηεηεο. 

 

 Απνθαηάζηαζε παηώκαηνο   

Ζ απνθαηάζηαζε ελόο παηώκαηνο πεξηιακβάλεη ηξία θπξίσο ζηάδηα: 

 Σελ απνθαηάζηαζε ηνπ θέξνληνο νξγαληζκνύ κε ελίζρπζε ή αληηθαηάζηαζή 

ηνπο. 

  Σελ απνθαηάζηαζε ηεο επηθάλεηαο θίλεζεο. 

 Παξάιιεια κε ηελ απνθαηάζηαζε ησλ παησκάησλ κπνξνύλ λα γίλνπλ θαη 

βειηηώζεηο όζσλ αθνξά ηελ ζηαηηθή θαη δπλακηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά, ηηο 

ζεξκνκνλσηηθέο θαη ερνκνλσηηθέο ηνπο ηδηόηεηεο (Δηθ.29 – ρξήζε 

πεξιηηνδέκαηνο σο κνλσηηθό) θαζώο θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο ζε θαύζε. Οη 

βειηηώζεηο απηέο δε ζπληζηώληαη κόλν ζηε ρξήζε ζύγρξνλσλ πιηθώλ αιιά θαη 

ζηελ εθαξκνγή λέσλ θαηαζθεπαζηηθώλ ιύζεσλ όπσο απηέο ησλ θνιπκβεηώλ 

δαπέδσλ θαη θξεκαζηώλ νξνθώλ (ςεπδνξνθώλ). 

Πέξαλ ηεο βειηίσζεο ησλ ερνκνλσηηθώλ, ππξνπξνζηαηεπηηθώλ θαη 

ζεξκνκνλσηηθώλ ηδηνηήησλ ησλ παησκάησλ, ε αύμεζε ηνπ βάξνπο ηνπ παηώκαηνο 

κέζσ ηεο πξνζζήθεο ησλ αληίζηνηρσλ πιηθώλ, βειηηώλεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ 

παηώκαηνο ζε ηαιαληώζεηο θαη απμάλεη ηελ αθακςία ηνπ ζην νξηδόληην επίπεδν. 

Ζ θάησ επηθάλεηα ησλ παησκάησλ κπνξεί λα επελδπζεί αλαιόγσο κε ηηο 

ιεηηνπξγηθέο θαη αηζζεηηθέο απαηηήζεηο κε μύιηλεο ζαλίδεο, κνξηνζαλίδεο ή γπςνζαλίδεο. 

Ζ επηθάλεηα κπνξεί λα επηρξηζηεί κε νξνθνθνλίακα ζε κεηαιιηθό πιέγκα (γαιβαληζκέλν 

θνηεηζόζπξκα ή λεβξνκεηάι) πνπ ζηεξίδεηαη ζην θάησ κέξνο ησλ δνθώλ.  
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1. Ξύιηλν ζνβαηεπί  
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                                     Δηθόλα 29 
             Ξύιηλν πάησκα κε ρξήζε πεξιηηνδέκαηνο 
                                 ζαλ κνλσηηθό 

 
 

4.3.6. Πιαίζηα αλνηγκάηωλ  

Σα πιαίζηα ησλ ζπξώλ είλαη ιίζηλα ή μύιηλα ελαξκνληζκέλα κε ηελ ηνηρνπνηία ζηελ 

νπνία είλαη ελζσκαησκέλα. Σα ιίζηλα έρνπλ θαηαζθεπαζηεί κε ηδηαίηεξε επηκέιεηα, κε ηα 

ηόμα θαη ηα θνίια ζηνηρεία ζην άλσ κέξνο ησλ παξαζηάδσλ ηνπο λα πξνζζέηνπλ 

παξαδνζηαθό ύθνο θαη ραξαθηήξα ζην αξρνληηθό. Οη επηθάλεηεο ησλ πιαηζίσλ 

θαιύπηνληαη κε επίρξηζκα.  

Σα πιαίζηα ησλ παξαζύξσλ ηεο νηθίαο έρνπλ αθξηβώο ηελ ίδηα ηερλνηξνπία κε απηή 

ησλ εηζόδσλ, κε πεξηζζόηεξε όκσο πνηθηιία κεγεζώλ θαη κνξθώλ. Σα ππάξρνληα ηόμα 

δεκηνπξγνύληαη κε ηελ αθξηβή επαθή νξζνγώλησλ πιαθώλ πνπ ζηελ θνξπθή ηνπο 

θιείλνπλ κε ηελ ηνπνζέηεζε ηεο παρύηεξεο πιάθαο γηα ηε κεηαθνξά ησλ δπλάκεσλ 
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πξνο ην έδαθνο. Σα πιαίζηα ησλ παξαζύξσλ, πέξα από θάπνηεο κηθξέο ζξαύζεηο ζε 

αθκέο ησλ ιίζσλ ιόγσ ηεο πιαζηηθόηεηαο ηνπ πιηθνύ, δηαηεξνύληαη ζε θαιή θαηάζηαζε. 

Σα πιαίζηα ησλ εηζόδσλ ζηε ιίζηλε ηνηρνπνηία δηαηεξνύληαη ζε θαιή θαηάζηαζε, 

θαζώο ζε απηά έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί θαιήο πνηόηεηαο πέηξεο κε επεμεξγαζία 

ιάμεπζεο. 

 

4.3.7.  Αλνίγκαηα  

Σα αλνίγκαηα ηεο θαηνηθίαο έηλαη κεγάισλ δηαζηάζεσλ θαη αθνινπζνύλ ην ζύζηεκα 

ησλ ζπκκεηξηθώλ ηνμσηώλ αλνηγκάησλ. Γεθπξώλνληαη είηε κε θίδεο είηε κε ηνμσηά 

ζηνηρεία, ελώ ην πξέθη έρεη νξηδόληηα ιίζηλε επηθάλεηα.  

ηα αλνίγκαηα παξαηεξνύληαη κηθξά ξαγίζκαηα θαη ζπαζίκαηα ζηηο αθκέο ησλ 

πιαηζίσλ θαζώο θαη ξσγκέο ζηνπο αξκνύο ησλ ιίζσλ πνπ ηα πιαζηώλνπλ. 

 

 Απνθαηάζηαζε – ζθξάγηζκα αλεπηζύκεηνπ αλνίγκαηνο   

ην θηίξην πνπ κειεηνύκε δεκηνπξγείηαη ε αλάγθε ζθξαγίζκαηνο αλεπηζύκεησλ 

αλνηγκάησλ. Αξρηθά ζα θαζαηξέζνπκε ην αλεπηζύκεην παξάζπξν θαη ηε θζαξκέλε 

ηνηρνπνηία γύξσ από απηό κε πξνζνρή ώζηε λα κελ επεθηαζεί ε πάζεζε θαη ζηελ πγηή 

επηθάλεηα ηνπ νξγαληζκνύ. ηε ζπλέρεηα ζα θαζαξίζνπκε ηελ επηθάλεηα πνπ πξνέθπςε 

από ηελ θαζαίξεζε θαη πξνρσξνύκε ζηελ αλαθαηαζθεπή ηεο ιηζνδνκήο κε ιίζνπο 

αληίζηνηρνπο κε ηνπο ιίζνπο ησλ ηνηρνπνηώλ πνπ δηαηεξνύληαη. Σν θνλίακα δνκήο ζα 

είλαη παξόκνην κε απηό πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ 

αξκνινγεκάησλ. ηελ έλσζε ηνπ λένπ ηκήκαηνο κε ην παιαηό ηκήκα ζα αθνινπζεζνύλ 

κέζνδνη αληίζηνηρεο κε απηέο ησλ ζπξξαθώλ. ηελ πεξηνρή δε ζπλαξκνγήο ζα 

εθαξκνζηνύλ πδξαπιηθά ελέκαηα31. 

 

 Γηάλνημε ζθξαγηζκέλωλ αλνηγκάηωλ   

Αλαγθαία θξίλεηαη θαη ε δηάλνημε αλνηγκάησλ ζηνπο ππάξρνληεο ηνίρνπο ώζηε λα 

βνεζήζνπλ ζηελ ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ θηηξίνπ. 

                                                             

31 Τηαρτηάνου, Ζ, Οικοδομικι, Τόμοσ Α’, εκδ. Ίδρυμα Ευγενίδου, Ακινα, 1991. 
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Γηα ηε δηάλνημε ησλ αλνηγκάησλ αθνινπζείηαη ε εμήο δηαδηθαζία: 

ην ύςνο ηνπ ππεξζύξνπ ηνπ κειινληηθνύ αλνίγκαηνο δηαλνίγεηαη δηακπεξήο νπή 

ζηνλ ηνίρν, ε νπνία δηακνξθώλεηαη θαηά ην άλσ κελ κέξνο ηεο σο ηόμν, γηα πξνζσξηλή 

ζπγθξάηεζε ησλ ππεξάλσ θνξηίσλ, θαηά δε ην θάησ κέξνο ηεο θαηά νξηδόληηα 

επηθάλεηα. Σν κήθνο ηεο πξέπεη λα είλαη κεγαιύηεξν ηνπ ηειηθνύ πιάηνπο ηνπ 

αλνίγκαηνο ώζηε λα ηνπνζεηεζεί ην ππέξζπξν.  

ηε ζπλέρεηα ζην νξηδνληίσο δηακνξθσκέλν ηκήκα ηεο νπήο ηνπνζεηείηαη ην αλώθιη 

ηνπ αλνίγκαηνο. Δπεηδή ην αλώθιη είλαη δνθόο γεθύξσζεο, πξέπεη λα θαηαζθεπαζηεί 

από πιηθό αλζεθηηθό ζε θάκςε ή από πιηθά κε αλζεθηηθά ζε θάκςε (ιίζνη) πνπ όκσο ζα 

πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια δηαηεηαγκέλα (αςίδεο). 

Αθνύ ηνπνζεηεζεί ην ππέξζπξν, δνκείηαη ζηε ζπλέρεηα ην απνκέλνλ άλσζέλ ηνπ 

άλνηγκα κε ζθήλσζε ιίζσλ θαη ρξήζε ηζρπξνύ θαη ηαρύπεθηνπ θνληάκαηνο, κε ηέηνην 

ηξόπν ώζηε ν ππεξάλσλ ηνίρνο λα εδξάδεηαη θαιώο. Αθνινπζεί ε θαηεδάθηζε ηνπ 

ηκήκαηνο ηνπ ηνίρνπ πνπ βξίζθεηαη θάησ από ην ηνπνζεηεκέλν ππέξζπξν ώζηε λα 

ζρεκαηηζηεί ην άλνηγκα. Σέινο, δνκνύληαη νη παξαζηάδεο ηνπ αλνίγκαηνο θαη γίλεηαη 

ζύλδεζε κε ηηο παξεηέο ηνπ ηνίρνπ κε ηε ρξεζηκνηπνίεζε ηζρπξνύ θαη ηαρύπεθηνπ 

θνληάκαηνο. 

 

4.3.8.  Κνπθώκαηα  

ε όια ηα αλνίγκαηα ηεο θαηνηθίαο γηα ιόγνπο αζθαιείαο θαη πξνζηαζίαο από ηηο 

πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο έρνπλ ηνπνζεηεζεί μύιηλεο ζπκπιεξσκαηηθέο θαηαζθεπέο 

πνπ αλνίγνπλ ζπλήζσο θαζ‟ όιε ή θαηά ηκήκα ηεο επηθάλεηάο ηνπο. Οη θαηαζθεπέο 

απηέο θαινύληαη θνπθώκαηα. 

Σα θνπθώκαηα απνηεινύληαη από θάζα μύιηλσλ ηεκαρίσλ θαξθσκέλε πάλσ ζην 

πιαίζην ή ηνπο νξζνζηάηεο ηνπ αλνίγκαηνο. Σα θύιια θαη ηα παινζηάζηα ζηεξεώλνληαη 

πάλσ ζηνπο κεηαιιηθνύο θνξείο πνπ βξίζθνληαη ζηελ εζσηεξηθή πιεπξά ηεο μύιηλεο 

θάζαο. Σα παξαζπξόθπιια είλαη απιήο κνξθήο, θαηαζθεπαζκέλα από θαξθσκέλεο 

ζαλίδεο ίζσλ δηαζηάζεσλ ινπζηξαξηζκέλα. Σα παινζηάζηα απνηεινύληαη από μύιηλεο 

ζήθεο ζηηο νπνίεο ηνπνζεηνύληαη ηα ηδάκηα ησλ παξαζύξσλ.  
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Λόγσ ηνπ μύιηλνπ ραξαθηήξα ηνπο, ηα θνπθώκαηα παξνπζηάδνπλ βαξηά παζνινγία 

πνπ επεξεάδεη ηνλ ζσζηό ηξόπν ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη πξνθαιεί ειιεηπή θύιαμε θαη 

αζθάιηζε ησλ εζσηεξηθώλ ρώξσλ ηεο νηθίαο. Απνθινηώζεηο ηνπ ρξώκαηνο, ζήςε θαη 

γήξαλζε ηνπ νξγαληζκνύ είλαη κεξηθά από ηα ζπκπηώκαηα ηεο παζνινγίαο ηνπο. 

Παξαηεξείηαη αθόκε θαη δηάβξσζε ησλ κεηαιιηθώλ ζπλδέζκσλ θαη ζηξνθέσλ ησλ 

μύιηλσλ κειώλ.  

Ζ ζπλερήο έθζεζε ησλ θνπθσκάησλ ζηηο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο πνπ 

θαηαζηξέθνπλ ζηαδηαθά ην μύιν θαη ην κέηαιιν θαη ε έιιεηςε ζπληήξεζεο είλαη νη ιόγνη 

πνπ νδήγεζαλ ζηε θζνξά απηή.  

 

 Αλαθαηαζθεπή θνπθωκάηωλ   

Πξνηείλεηαη ε αληηθαηάζηαζε ησλ ππαξρόλησλ θνπθσκάησλ κε λέα απιά θαξθσηά 

μύιηλα θνπθώκαηα, θαζ‟ όια παλνκνηόηππα κνξθνινγηθά κε ηα ππάξρνληα, ώζηε λα λα 

δηαηεξεζνύλ ηα πξώηππα ηεο νηθίαο. 

Σα παιαηόηεξα μύιηλα θνπθώκαηα κε ηνλ εμνπιηζκό ηνπο, αθνύ απνηππσζνύλ θαη 

κεηξεζνύλ, ζα αθαηξεζνύλ κε πξνζνρή θαη ζα αληηθαηαζηαζνύλ κε λέα θνπθώκαηα 

ίδηαο ηππνινγίαο, δηαηεξώληαο ηνλ κνξθνινγηθό θαη θαηαζθεπαζηηθό ραξαθηήξα ηνπο. 

 
 

4.3.9.  Δπηρξίζκαηα  

Σα επηρξίζκαηα ζην εζσηεξηθό ηεο νηθίαο παξνπζηάδνπλ ξσγκέο κηθξήο ζεκαζίαο, 

όπσο ηνπηθέο απνζαζξώζεηο, ζθαζίκαηα, ζπαζίκαηα ζε ζεκεία αθκώλ, ζηίγκαηα 

πγξαζίαο θαη απνθινηώζεηο.  

Ζ θαηάζηαζε ησλ εμσηεξηθώλ επηρξηζκάησλ παξνπζηάδεη παζνινγία από ηνπηθέο 

θαζαηξέζεηο ηνπ επηρξίζκαηνο, απνθνιιήζεηο ηκεκάησλ ηνπ θαη ηνπηθέο απνζαζξώζεηο 

ζε ζεκεία αθκώλ (Δηθ.30). 

Σα αίηηα ησλ παξαπάλσ θζνξώλ είλαη ε παξνπζία πγξαζίαο θαη ε έιιεηςε 

ζπληήξεζεο ηνπ ρώξνπ. 
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Δηθόλα 30 

Σνπηθή θαζαίξεζε επηρξίζκαηνο ζην λόηην ηκήκα ηεο θαηνηθίαο 
 

 

 Καζαηξέζεηο επηρξηζκάηωλ  

Ζ θαζαίξεζε ησλ ζαζξώλ επηρξηζκάησλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηε ρξήζε 

ειεθηξνπλεπκαηηθήο ζθύξαο (ειεθηξνκαηζάθνλν) ηζρύνο 300 έσο 500 W. Γελ 

επηηξέπεηαη ε ρξήζε ηζρπξόηεξσλ ειεθηξνεξγαιίσλ ιόγσ ηνπ θηλδύλνπ δηαηάξαμεο ηνπ 

ηζηνύ ηεο ηνηρνπνηίαο. 

Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο, ν πεξηνξηζκόο ηεο ζθόλεο επηηπγράλεηαη κε 

εθηόμεπζε λεξνύ ππό πίεζε ζε κηθξέο πνζόηεηεο γηα ηελ απνθπγή δεκηνπξγίαο ιάζπεο. 

ην ηέινο θάζε εκέξαο εξγαζίαο, ζα απνκαθξύλνληαη ηα πξντόληα θαη ζα 

ζπγθεληξώλνληαη ζε ζέζεηο θόξησζεο. Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο νη δηάδξνκνη 

εξγαζίαο ζα θαζαξίδνληαη θαηά δηαζηήκαηα από ηα πξντόληα ηεο θαζαίξεζεο, ώζηε λα 

παξακέλνπλ ειεύζεξνη πξνο αζθαιή ρξήζε. 

Ζ εξγαζία ζα ζεσξεζεί νινθιεξσκέλε όηαλ ζα έρνπλ θαζαηξεζεί πιήξσο ηα 

επηρξίζκαηα από ηελ επηθάλεηα ηεο ηνηρνπνηίαο ζηηο πξνβιεπόκελεο από ηε κειέηε 

ζέζεηο θαη ηα πξντόληα ηεο εξγαζίαο έρνπλ κεηαθεξζεί θαη απνηεζεί ζηελ πεξηνρή 

θόξησζεο πξνο νξηζηηθή απόζεζε. 
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 Αλαθαηαζθεπή επηρξηζκάηωλ  

Σα λέα επηρξίζκαηα ζα έρνπλ ηηο εμήο ηδηόηεηεο: 

 Καιή πξόζθπζε κε ηε ιηζνδνκή 

 Μεραληθή αληνρή 

 πκβαηόηεηα αληνρήο κε ην ππάξρνλ 

 ηεγαλόηεηα  

 Αλζεθηηθόηεηα ζε πεξηβαιινληηθέο δξάζεηο 

 Γηάξθεηα δσήο ρσξίο αιινηώζεηο 

Ζ αθξηβήο βειηησκέλε ζύλζεζε ζα απνηειείηαη από ηα παξαθάησ πιηθά: 

 Νεξό ρσξίο άιαηα 

 Αζβέζηε θαιά ζβεζκέλν 

 Σζηκέλην ιεπθό, θαηά πξνηίκεζε, ρσξίο ζεηηθά θαη αιθάιηα 

 Αδξαλή ρσξίο άιαηα 

 Πξόζκεθηα αλάινγα κε ηηο ηειηθέο απαηηήζεηο 

 Οπιηζκόο κε ίλεο πνιππξνππιελίνπ 

ηελ εθαξκνγή ηνπο πξέπεη λα δνζεί πξνζνρή ζηα παξαθάησ: 

 Να γίλεηαη πνιύ θαιά αλάκημε ησλ πιηθώλ 

 Ζ πνζόηεηα ηνπ λεξνύ λα είλαη όζν ην δπλαηόλ ιηγόηεξε 

 Να γίλεηαη παξαγσγή κηθξήο πνζόηεηαο πιηθνύ θαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζε 

εύινγν δηάζηεκα 

 Να ππάξρεη πξνζηαζία γηα αξγό ζηέγλσκα 

 Να πξνεγεζεί ε δηαβξνρή ηνπ ππνζηξώκαηνο 

Ζ εξγαζία ζα γίλεη ζε ηξεηο θάζεηο: 

 Πξώηε ζηξώζε απινύ αζβεζηνθνληάκαηνο 

 Γεύηεξε ζηξώζε θνληάκαηνο κε αζβέζηε θαη πξνζζήθε ηζηκέληνπ γηα ηελ 

ελίζρπζε ηεο ηνηρνπνηίαο 

 Σειηθή ζηξώζε θνληάκαηνο κε αζβέζηε, ιεπθό ηζηκέλην θαη ιεπηόθνθθα αδξαλή. 

Σα αδξαλή πξνηείλεηαη λα έρνπλ ηελ θαηάιιειε απόρξσζε, ώζηε ην ηειηθό ρξώκα 

ηεο επηθάλεηαο ηνπ επηρξίζκαηνο λα ηαπηίδεηαη κε απηό ηνπ ππάξρνληνο. Ζ επηθάλεηα 

ηνπ λένπ πιηθνύ ζα πξέπεη λα ιάβεη ηελ ίδηα ηξαρηά πθή κε απηή ηνπ παιαηόηεξνπ. 
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Ζ δηάζηξσζε θάζε ζηξώκαηνο ζα γίλεηαη 3 κε 4 κέξεο κεηά ηελ πξνεγνύκελε, ώζηε 

λα εμαζθαιηζηεί ε ζπξξίθλσζε ηνπ πξώηνπ ζηξώκαηνο πξηλ ηε δηάζηξσζε ηνπ 

επόκελνπ. Θα γίλνπλ δνθηκέο ζην εξγνηάμην γηα ηελ πθή θαη απόρξσζε ηεο ηειηθήο 

επηθάλεηαο. 

Θα γίλεη πξνζπάζεηα λα ζπληεξεζεί ην κεγαιύηεξν κέξνο ησλ επηρξηζκάησλ πνπ 

δηαηεξνύληαη θαη θπξίσο θάπνησλ πνπ είλαη εκθαλέο όηη αλήθνπλ ζηηο αξρηθέο θάζεηο θαη 

παξνπζηάδνπλ ελδηαθέξνλ. πνπ θξηζεί απαξαίηεην, ζα εθαξκνζηνύλ εηδηθέο κέζνδνη 

αθαίξεζεο ραιαξώλ επηρξηζκάησλ κε ελέκαηα ζπληεξεηώλ. 

 

4.3.10. Υξωκαηηζκνί   

Από ηελ απηνςία ηεο ηνηρνπνηίαο θαη ησλ επηκέξνπο αξρηηεθηνληθώλ κειώλ δε 

θαίλνληαη ίρλε ρξσκαηηζκνύ. Δμσηεξηθά επηθξαηνύλ απνρξώζεηο ηνπ ιεπθνύ ηνπ 

επηρξίζκαηνο, ην ζθνύξν θαθέ ησλ μύιηλσλ κειώλ θαη ε ελαιιαγή ηνπ θίηξηλνπ ηεο 

ώρξαο θαη ηνπ θόθθηλνπ όπνπ ππάξρεη πσξόιηζνο. Δπίζεο θάπνηα θνπθώκαηα είλαη 

βακκέλα ζην ρξώκα ηνπ ζθνύξνπ πξάζηλνπ. Δζσηεξηθά ηεο νηθίαο παξαηεξνύληαη 

ρξσκαηηζκνί ζηνπο ηνίρνπο ζε απνρξώζεηο ηνπ θίηξηλνπ ηεο ώρξαο, ελώ δίλεηαη έκθαζε 

ζηα γύςηλα πνπ δηαθνζκνύλ ην εζσηεξηθό θαζώο είλαη βακκέλα ζε ιεπθό ρξώκα 

(Δηθ.31). 

Οη ρξσκαηηζκνί ηεο νηθίαο επεξεάδνληαη άκεζα από ηελ παζνινγία ησλ 

επηρξηζκάησλ ηεο ηνηρνπνηίαο, θαζώο όηαλ ην επίρξηζκα βάιιεηαη από ηελ πγξαζία ην 

ρξώκα ηνπ αιινηώλεηαη, ελώ όηαλ απνζαζξώλεηαη ην επίρξηζκα ζθάεη θαη ην ρξώκα. 

ζα από ηα θνπθώκαηα έθεξαλ θάπνην ρξσκαηηζκό ή ινύζηξν, κε ην πέξαζκα ηνπ 

ρξόλνπ άξρηδε λα μεθινπδίδεη. Οη θπζηθνί ρξσκαηηζκνί ησλ πιηθώλ αιινηώζεθαλ 

αλάινγα κε ην βαζκό σξίκαλζήο ηνπο θαη ηνλ ηξόπν δηάβξσζήο ηνπο. Γηα παξάδεηγκα, 

ηα πιηθά πνπ μεξαίλνληαλ κε ηε ζπλερή έθζεζε ζηελ αθηηλνβνιία ηνπ ειίνπ μεζώξηαδαλ, 

ελώ απηά πνπ βξίζθνληαλ ζε ζθνηεηλόηεξα ζεκεία κε έληνλε παξνπζία πγξαζίαο 

απνθηνύζαλ πην ζθνύξεο απνρξώζεηο.  Αθνύ νινθιεξσζνύλ νη εξγαζίεο ζπληήξεζεο 

θαη επηζθεπήο ησλ επηρξηζκάησλ, νη ηνίρνη ζα πεξαζηνύλ κε ρξώκαηα ζηηο ίδηεο 

απνρξώζεηο κε ηηο ππάξρνπζεο. ηηο εξγαζίεο ησλ ρξσκαηηζκώλ πεξηιακβάλεηαη 

επίζεο ε επάιεηςε όισλ ησλ μύιηλσλ ζηνηρείσλ, όπσο θνπθώκαηα, εξκάξηα, δάπεδα, 
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αλώθιηα θιπ, κε άρξσκν βεξλίθη εκπνηηζκνύ, αθνύ έρεη πξνεγεζεί ε πξνζηαζία ηνπο 

από ηελ πγξαζία θαη ηνπο κηθξννξγαληζκνύο. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Δηθόλα 31 
Δζσηεξηθόο ρξσκαηηζκόο 

 
 
 

4.3.11. Δπεκβάζεηο πεξηβάιινληα ρώξνπ   

 

 Ληζόζηξωην  

Ζ πιαθόζηξσζε ηεο απιήο βξίζθεηαη ζε πνιύ θαηάζηαζε. Κξίλεηαη όκσο αλαγθαία 

ε ιηζόζηξσζε δώλεο πιάηνπο ηνπιάρηζηνλ ελόο κέηξνπ, πνπ ζα πεξηηξέρεη ηελ νηθία, 

θαιύπηνληαο ηηο δηάθνξεο επεκβάζεηο ζηηο ζεκειηώζεηο θαη εκπνδίδνληαο ηελ αλάπηπμε 

βιάζηεζεο γύξσ από ηε θέξνπζα ηνηρνπνηία. 

ηνλ πεξηβάιινληα ρώξν πξνβιέπεηαη απαξαίηεηα ε θαηαζθεπή ξάκπαο γηα ηελ 

θίλεζε θαη κεηάβαζε ζηνλ ρώξν αηόκσλ κε θηλεηηθά πξνβιήκαηα. 

 



54 

 

 Γελδξνθπηεύζεηο   

Σελ εηθόλα ηνπ πεξηβάιινληα ρώξνπ ζα ζπκπιεξώζνπλ νη θπηεύζεηο θαη ε 

νξγάλσζε λεζίδσλ κε πξαζηλάδα θαη δελδξνζηνηρηώλ. Οη ππάξρνπζεο 

δελδξνθπηεύζεηο θαη ν πεξηβάιισλ ρώξνο γεληθόηεξα δέρνληαη θαζεκεξηλά θξνληίδα 

από άηνκν πνπ έρεη πξνζιάβεη ε νηθνγέλεηα εηδηθά γηα ηνλ ζθνπό απηό. Έηζη, ζα 

πξαγκαηνπνηήζνπλ κηθξέο επεκβάζεηο. πγθεθξηκέλα, ζα θαζαξηζηνύλ ηα δελδξύιιηα 

θαη ινηπνί θπηηθνί νξγαληζκνί πνπ βιάπηνπλ ηελ εμσηεξηθή ηνηρνπνηία θαη ζα 

αληηθαηαζηαζνύλ κε θπηεύζεηο ζε λέεο ζέζεηο, ώζηε λα ηνλίζνπλ θαιύηεξα ηελ αηζζεηηθή 

εηθόλα ηνπ ζπγθξνηήκαηνο. Σα θπηά πνπ ζα θνζκήζνπλ ηνλ εμσηεξηθό ρώξν είλαη 

θπξίσο εζπεξηδνεηδή θαζώο επδνθηκνύλ ζην θιίκα ηεο Υίνπ. 

 
 

Γ. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

1.   Οηθνδνκηθέο θάζεηο   

Σν ζεκεξηλό θηίζκα, ην ηόζν θαιά δηαηεξεκέλν είλαη ην ηξίην θαηά ζεηξά. Σν πξώην 

θαηαζηξάθεθε ην 1822 κε ηε ζθαγή ηεο Υίνπ. Αξγόηεξα μαλαρηίζηεθε γηα λα ππνζηεί 

επίζεο αλεπαλόξζσηεο δεκηέο ην 1881 ζηνλ κεγάιν θαηαζηξνθηθό ζεηζκό πνπ ρηύπεζε 

ην λεζί. Σν 1902 κε ηελ επηζηξνθή ηνπ Λεσλή Καιβνθνξέζε μαλαρηίζηεθε, απνθηώληαο 

ηελ ηειηθά ζεκεξηλή κνξθή ηνπ. Έθηνηε, δελ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί αμηόινγεο εξγαζίεο 

επηζθεπήο – ζπληήξεζεο. 

 

2.   Γηάγλωζε    

Μέζα από δηεμνδηθή έξεπλα, κειέηε θαη αλάιπζε ηεο νηθίαο Καιβνθνξέζε, 

πξνθύπηνπλ θάπνηα ζηνηρεία πνπ θσηνγξαθίδνπλ ηε ζεκεξηλή ηεο θαηάζηαζε. 

Ζ νηθία Καιβνθνξέζε απνηειεί έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα θαη κεγαιύηεξα αξρνληηθά 

ηεο πεξηνρήο, κε θάπνηεο θηεξηνινγηθέο ηδηαηηεξόηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θνηλσληθή 

ζέζε ηεο νηθνγέλεηαο. Ζ πςειή θνηλσληθή ηάμε ζηελ νπνία αλήθε ην γέλνο Καιβνθνξέζε 

απαηηνύζε έλα άλεην ζπίηη ζε πεξίνπηε θαη θεληξηθή ζέζε, κε ηε δπλαηόηεηα λα 

θηινμελεί ζεκαληηθά πξόζσπα ηεο επνρήο. 
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Πξόθεηηαη γηα δηώξνθε νηθία απνηεινύκελε από ηζόγεην θαη πξώην όξνθν. ην 

ηζόγεην πεξηιακβάλνληαη όια ηα βνεζεηηθά δσκάηηα, νη απνζήθεο, ε θνπδίλα θαη ηα 

δσκάηηα ησλ ππεξεηώλ. Σα δσκάηηα απηά είλαη θσηηδόκελα από κηθξά ηεηξάγσλα 

παξάζπξα.  

Ο πξώηνο όξνθνο πεξηιακβάλεη ηα θύξηα δσκάηηα θαη ην ζαιόλη. Ζ δηαξξύζκηζε 

ησλ δσκαηίσλ είλαη πνιύ απιή. Δίλαη κεγάια θαη έρνπλ ηεηξάγσλν ζρήκα. Οη δηάδξνκνη 

είλαη άγλσζηνη θαη ην έλα δσκάηην νδεγνύζε ζην επόκελν.  

Ζ γεθύξσζε ησλ δύν επηπέδσλ επηηπγράλεηαη από κία εμσηεξηθή θιίκαθα εμ 

νινθιήξνπ ιίζηλε, κε κεγάιν πιάηνο θαη άλεηε αλάβαζε, κε ελδηάκεζν πιαηύζθαιν θαη 

ππνζηεξίδεηαη από ζόινπο. ηελ θνξπθή ηεο θαηαιήγεη ζε έλαλ επξύρσξν εμώζηε, ην 

ηζαξδί, έμσ από ηελ κπξνζηηλή πόξηα. Σν ηζαξδί είλαη απαξαίηεην ζε θάζε αξρνληηθό 

σο ρώξνο δσήο γηα ην θαινθαίξη, κε αλεκπόδηζηε ζέα πξνο ην δξόκν θαη ηα πεξηβόιηα. 

Οη ηνίρνη θαη νη ζόινη ηεο θαηνηθίαο είλαη θηηζκέλνη από ζπκηαλνύζηθε πέηξα ζε δύν 

ρξώκαηα, θαθεδσπό θόθθηλν θαη απαιό θαηνθίηξηλν. Ζ ζηέγε είλαη μύιηλε επηθιηλήο κε 

ξσκατθά θπξηά θεξακίδηα. Κάησ από ηελ μύιηλε ζηέγε ππάξρνπλ επίπεδα επηρξηζκέλα 

ηαβάληα. Σα νξηδόληηα θέξνληα ζηνηρεία είλαη θαηαζθεπαζκέλα από μύιν. Ζ ζύλδεζε 

ησλ μύιηλσλ ζηνηρείσλ γίλεηαη είηε κε ηε ρξήζε κεηαιιηθώλ θνξέσλ είηε κε πάθησζε. Γηα 

ηελ ζύλζεζε θνληακάησλ επίζηξσζεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ εηδηθέο πνηόηεηεο άκκνπ θαη 

αζβέζηεο. 

Ζ θέξνπζα ηνηρνπνηία βξίζθεηαη ζε αξθεηά θαιή θαηάζηαζε θπξίσο ιόγσ ηεο 

ρξήζεο θνληάκαηνο θαη ηνπ πγηνύο ππεδάθνπο. Παξά ηαύηα ππάξρνπλ ζεκεία πνπ 

δύλαληαη λα πξνθαιέζνπλ πξνβιήκαηα κειινληηθώο, θαζώο παξαηεξνύληαη 

ξεγκαηώζεηο πνπ επεξεάδνπλ ηε θέξνπζα ηθαλόηεηα ηεο ηνηρνπνηίαο. 

ζνλ αθνξά ηα ππόινηπα δνκηθά ζηνηρεία, απηά πιήηηνληαη από παζήζεηο ηθαλέο λα 

επεξεάζνπλ ηε κνξθνινγία θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ πιηθώλ. εκαληηθή παζνινγία 

αληηκεησπίδεη ην κεζνπάησκα ηεο νηθίαο, ε νπνία εθδειώλεηαη κε κηθξά ζπαζίκαηα 

ζαλίδσλ θαη θπξηώζεηο. Αθνινπζεί ζεκαληηθή βιάβε ζηε ζηέγε ιόγσ παιαηόηεηαο. 

Σα επηρξίζκαηα ησλ εμσηεξηθώλ θαη εζσηεξηθώλ παξεηώλ ηεο ηνηρνπνηίαο 

πιήηηνληαη από ξσγκέο, απνζάζξσζε θαη απνθόιιεζε, ελώ απνθινηώζεηο θαη άιιεο 

θζνξέο αιινηώλνπλ ηελ επηθάλεηα ηνπ ρξσκαηηζκνύ. 
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Οη θζνξέο ζπλερίδνληαη θαη ζηα ππόινηπα κέιε, όπσο ηα θνπθώκαηα θαη νη 

επελδύζεηο θ.α. Ζ δηάβξσζε έρεη θαηαιάβεη θαη ηνπο κεηαιιηθνύο νξγαληζκνύο κε ηελ 

νμείδσζε ησλ θηγθιηδσκάησλ θαη ησλ ζπλδέζκσλ κεηαμύ ησλ πιηθώλ. 

Κύξηα παζνινγηθά αίηηα ησλ παξαπάλσ θζνξώλ απνηεινύλ ε πγξαζία, ε εξήκσζε 

θαη ε έιιεηςε ζπληήξεζεο, ε άζθεζε δηάθνξσλ δπλάκεσλ θαη ε ζπλερήο έθζεζε ησλ 

εμσηεξηθώλ ρώξσλ ζηηο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο. 

ε γεληθά πιαίζηα ε νηθία είλαη ζε θαιή θαηάζηαζε. Οη θζνξέο όκσο πνπ 

παξαηεξνύληαη εηδηθά ζηνπο θέξνληεο νξγαληζκνύο (ηνηρνπνηία, παηώκαηα, ζηέγε) 

δείρλνπλ όηη θξίλεηαη απαξαίηεηε ε επηζθεπή θαη απνθαηάζηαζή ηνπο πξνθεηκέλνπ λα 

απνθεπρζεί ε κειινληηθή θαηάξξεπζε ησλ κειώλ απηώλ ή ηκεκάησλ ηνπο θαη ε 

επηζθεςηκόηεηα ζην εζσηεξηθό ηεο νηθίαο λα είλαη αζθαιήο. 

 

 

Γ. ΠΡΟΣΑΗ 

1. ηόρνη, θξηηήξηα θαη αξρέο ηεο επέκβαζεο   

Από ηελ αλάιπζε θαη ηε δηάγλσζε πνπ πξνεγήζεθαλ πξνθύπηεη όηη ην Αξρνληηθό 

Καιβνθνξέζε αληηκεησπίδεη πνηθίια πξνβιήκαηα πνπ απαηηνύλ άκεζε επέκβαζε 

πξνθεηκέλνπ ην ελδηαθέξνλ απηό κλεκείν ηνπ νηθηζκνύ ηνπ Κάκπνπ Υίνπ λα ζπληεξεζεί 

θαη λα απνθαηαζηαζεί θαηά ηξόπν αλάινγν κε ηελ ηζηνξηθή θαη ηελ αξραηνινγηθή ηνπ 

αμία. 

 

ηόρνη ηεο επεκβάζεωο είλαη:  

 Ζ αληηκεηώπηζε ησλ δνκηθώλ θαη νηθνδνκηθώλ πξνβιεκάησλ ηνπ θηηξίνπ, 

πξνθεηκέλνπ λα ζηακαηήζεη ε θζνξά ηνπ θαη λα επαλνξζσζνύλ θαηά ην δπλαηόλ 

νη δεκηέο έρεη ππνζηεί. 

 Ζ αηζζεηηθή αλαβάζκηζε ηνπ θηίζκαηνο. 

 Ζ ιεηηνπξγηθή αμηνπνίεζε ηνπ θηίζκαηνο σο δσληαλνύ κλεκείνπ. 
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Δπηζεκαίλνληαη νξηζκέλα θξηηήξηα θαη αξρέο επεκβάζεσλ κε ηδηαίηεξε ζεκαζία θαη 

αμία γηα θαηαζθεπέο από θέξνπζα ηνηρνπνηία. Ζ ζπλεθηίκεζε απηώλ ησλ θξηηεξίσλ 

κπνξεί λα παίμεη θαζνξηζηηθό ξόιν ζηελ εμεηδίθεπζε ηνπ ζηόρνπ ηεο επέκβαζεο θαη 

ζηελ επηινγή ησλ θαηάιιεισλ ηερληθώλ. Δπίζεο, ε ζπλεθηίκεζε θαη ε εθαξκνγή ζην 

κέγηζην δπλαηό βαζκό ησλ αξρώλ απηώλ, κπνξεί λα ζπκβάιιεη θαζνξηζηηθά ζηελ 

απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ ηειηθνύ ζρήκαηνο επέκβαζεο, αθόκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ 

δελ δηαηίζεηαη πιήξεο ηεθκεξίσζε βαζηζκέλε ζε εθιεπηπζκέλα πξνζνκνηώκαηα 

αλάιπζεο θαη δηαζηαζηνιόγεζεο. 

 

Κξηηήξηα ηεο επεκβάζεωο είλαη:  

 Γηάθξεζε ηνπ θηηξίνπ ζε «κλεκείν», δηαηεξεηέν» ή απιή θαηαζθεπή θαη 

εθαξκνγή ηνπ νπνηνπδήπνηε λνκηθνύ πιαηζίνπ θαη αξρώλ πνπ δηέπεη ην 

ζπγθεθξηκέλν θηίξην. ηελ πεξίπησζε ησλ κλεκείσλ ζα πξέπεη λα ζπλεθηηκεζνύλ 

απζηεξά νη δηαηάμεηο θαη ηα θξηηήξηα πνπ ζέηνπλ δηεζλείο ράξηεο πξνζηαζίαο 

κλεκείσλ θαη αξραηνηήησλ32. Σα ζεκαληηθόηεξα από απηά ηα θξηηήξηα είλαη: 

 εβαζκόο ζην πξσηόηππν (σο ζύλνιν θαη σο επηκέξνπο ζηνηρεία, θαηά 

ηξόπν πνπ λα κελ αιινηώλεηαη ε αξρηθή αξρηηεθηνληθή ηνπ θπζηνγλσκία). 

 Σεθκεξίσζε ηνπ κλεκείνπ (ηζηνξηθή, αξραηνινγηθή, αξρηηεθηνληθή, 

δνκνζηαηηθή, παζνινγία, πιηθά δόκεζεο). 

 Αλαζηξεςηκόηεηα πξνηεηλόκελσλ επεκβάζεσλ (ώζηε ζε πεξίπησζε 

κειινληηθήο επέκβαζεο γηα αληηθαηάζηαζή ηεο λα ειαρηζηνπνηνύληαη 

αλεπηζύκεηεο βιάβεο ζην θηίξην). 

 πκβαηόηεηα πθηζηακέλσλ θαη λέσλ πιηθώλ (θαηά ηξόπν πνπ λα 

ειαρηζηνπνηνύληαη αλεπηζύκεηεο βιάβεο ζην θηίξην). 

 Αλζεθηηθόηεηα ζε δηάξθεηα λέσλ επεκβάζεσλ (ώζηε λα κεγηζηνπνηείηαη ν 

σθέιηκνο ρξόλνο δηάξθεηαο απηώλ ησλ επεκβάζεσλ θαη λα πεξηνξίδνληαη 

ζπρλέο θαη ζπλήζσλ δαπαλεξέο επεκβάζεηο). 

                                                             

32 π.χ. Χάρτθσ τθσ Βενετίασ 
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 Σν νηθνλνκηθό θόζηνο επέκβαζεο θαη κειινληηθήο ζπληήξεζεο σο πξνο ηελ 

εγθαηεζηεκέλε αμία. 

 Ο ρξόλνο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ 

 Σν θνηλσληθό θαη ςπρνινγηθό θόζηνο ησλ ελνίθσλ αιιά θαη ηνπ θνηλσληθνύ 

ζπλόινπ. 

 Ζ δπλαηόηεηα επαξθνύο θαη επζηαζνύο ππνζηήισζεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

εξγαζηώλ επηζθεπήο ή ελίζρπζεο. 

 

Αξρέο ηεο επεκβάζεωο είλαη:  

 Δίλαη ζθόπηκε ε κείσζε ηνπ βάξνπο ηεο θαηαζθεπήο κε ηελ αθαίξεζε ή 

αληηθαηάζηαζε δνκηθώλ ή δηαθνζκεηηθώλ ζηνηρείσλ κεγάινπ βάξνπο κε πην 

ειαθξά π.ρ. επηζηεγάζκαηα, γείζα, εμώζηεο, επηθαιύςεηο. 

 Ηδηαίηεξε πξνζνρή απαηηείηαη γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο επζηάζεηαο εμσζηώλ 

παθησκέλσλ ζε ηνηρνπνηίαο, όηαλ πξόθεηηαη λα γίλνπλ επεκβάζεηο ζε 

ππεξθείκελν ηνίρν πνπ δξα σο αληίβαξν γηα ηελ πάθησζε ηνπ εμώζηε. 

 Δίλαη ζθόπηκε ε αλαδόκεζε αλνηγκάησλ πνπ βξίζθνληαη θνληά ζηηο γσλίεο ηνπ 

θηηξίνπ θαη εμαζζελνύλ ηε ζύλδεζε ησλ δηαζηαπξνύκελσλ ηνίρσλ. 

 Ζ πξνζζήθε λέσλ ηνίρσλ ζε θαηάιιειεο ζέζεηο κε ζηόρν ηε δηόξζσζε έληνλεο 

εθθεληξόηεηαο κεηαμύ θέληξνπ βάξνπο θαη θέληξνπ ζηξνθήο ηνπ θηίζκαηνο (κε 

θαλνληθή θάηνςε) είλαη ζπρλά πξνηηκόηεξε από ηελ πηνζέηεζε ηζρπξώλ θαη 

εθηεηακέλσλ εληζρύζεσλ. Δπίζεο, ζε πεξίπησζε αζπκκεηξίαο ζε θάηνςε ή θαζ‟ 

ύςνο (π.ρ. ζύλδεζε κνλώξνθνπ κε δηώξνθν ηκήκα) ε δεκηνπξγία αξκνύ κε 

δηαθνπή ηεο ζπλέρεηαο πθηζηακέλσλ θαη πξνζζήθε λέσλ ηνίρσλ ζηνλ αξκό είλαη 

ζπρλά πξνηηκόηεξε από ηελ πξνζπάζεηα ελίζρπζεο ησλ πθηζηάκελσλ ζηνηρείσλ. 

 Κξηηήξην γηα ηελ επηινγή ησλ κεζόδσλ θαη ηερληθώλ επεκβάζεσλ πξέπεη λα 

απνηειεί (πέξαλ ηεο νηθνλνκίαο) ε ηερληθή δπλαηόηεηα ή ζθνπηκόηεηα εθαξκνγήο 

ηνπο ζηηο ηδηαίηεξεο ηνπηθέο ζπλζήθεο (επίπεδν εμνπιηζκνύ, εκπεηξίαο 

ζπλεξγείσλ θαη επίβιεςεο, πξνζπειαζηκόηεηα, δπλαηόηεηα ειέγρνπ πνηόηεηαο, 

ζεκαζία θαη γεληθόηεξε αμία θηίζκαηνο). 
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 ε πεξίπησζε αληίζηνηρσλ βιαβώλ ή ακθηβνιηώλ σο πξνο ηελ επάξθεηά ηνπο 

είλαη ζθόπηκε ε βειηίσζε ησλ ζπλδέζεσλ κεηαμύ θεξόλησλ ζηνηρείσλ (ζύλδεζε 

δηαζηαπξνύκελσλ ή απέλαληη ηνίρσλ, αγθύξσζε δηαθξαγκάησλ ζηα θαηαθόξπθα 

ζηνηρεία θ.ι.π.). 

 Δίλαη γεληθά επηζπκεηή ε βειηίσζε ηεο δηαθξαγκαηηθήο ιεηηνπξγίαο κε ηελ 

αύμεζε ηεο δπζθακςίαο, ηεο αηέλεηαο θαη ηεο αληνρήο ησλ παησκάησλ. 

 ηελ πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ θαηαζθεπή δελ πξνβιεθζεί δηάθξαγκα ζην 

επίπεδν ησλ παησκάησλ ή ηεο ζηέγεο, ε πξνζζήθε λένπ δηαθξάγκαηνο ηηο 

πεξηζζόηεξεο θνξέο έρεη σο ζπλέπεηα ηε δξαζηηθή κείσζε ηνπηθώλ εληζρύζεσλ. 

 

2. Γεληθή παξνπζίαζε ηεο επέκβαζεο   

Πξνθεηκέλνπ λα ζπληεξεζεί θαη λα απνθαηαζηαζεί ε νηθία θαη παξάιιεια λα 

αμηνπνηεζεί ιεηηνπξγηθά, ζύκθσλα κε ηηο ζύγρξνλεο αλάγθεο, πξνηείλεηαη ε δηαηήξεζε 

ηεο ρσξνζέηεζεο ηνπ θηίζκαηνο, ε δηαηήξεζε ηεο δνκήο θαη ηεο κνξθήο ηνπ θαη ε θαηά 

ην δπλαηόλ επηόηεξε πξνζζήθε ησλ λέσλ ιεηηνπξγηώλ.  

Σόζν γηα ιόγνπο απνθαηαζηάζεσο ηεο κνξθήο ηνπ θηηξίνπ, όζν θαη γηα ηελ 

αληηκεηώπηζε ησλ ιεηηνπξγηθώλ αλαγθώλ πνπ πξόθεηηαη λα εληαρζνύλ ζε απηό, 

πξνηείλνληαη: 

 Ζ ζπληήξεζε θαη απνθαηάζηαζε ηνπ Αξρνληηθνύ ζηε κνξθή πνπ απηό έθηαζε σο 

ηηο κέξεο καο κε κηθξέο επεκβάζεηο ζε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία κε ζθνπό ηε 

ιεηηνπξγηθή ηνπο βειηίσζε αιιά θαη απνθαηάζηαζε νξηζκέλσλ ζεκαληηθώλ 

απζεληηθώλ ηνπο ζηνηρείσλ. 

 Ζ απνθαηάζηαζε ή ε αλαθαηαζθεπή ησλ εππαζέζηεξσλ αξρηηεθηνληθώλ 

ζηνηρείσλ πνπ παξνπζηάδνπλ θζνξέο. 

 Σνπηθέο επεκβάζεηο ζηε δηαξξύζκηζε ηνπ εζσηεξηθνύ ηνπ Αξρνληηθνύ ώζηε λα 

δύλαληαη νη δύν όξνθνη εθόζνλ θαηαζηεί επηζπκεηό λα ιεηηνπξγήζνπλ σο δύν 

αλεμάξηεηεο θαηνηθίεο. 

ζνλ αθνξά ηηο ρξήζεηο ησλ δηαθόξσλ ρώξσλ ηνπ Αξρνληηθνύ, πξνηείλεηαη ζην 

ηζόγεην ε ζηέγαζε απνζεθεπηηθνύ ρώξνπ θαη δσκαηίνπ ππεξεζίαο ζην λνηηνδπηηθό 

ηκήκα ηεο νηθίαο, ζην λνηηναλαηνιηθό ηκήκα ρώξνο ζύγρξνλνπ καγεηξείνπ θαη WC, ζην 
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βνξεηναλαηνιηθό ηκήκα ε δηακόξθσζε ηξηώλ μελώλσλ κε WC, θαζώο επίζεο θαη ζαιόλη 

– ηξαπεδαξία θαη γξαθείν ζην βνξεηνδπηηθό ηκήκα. ηνλ όξνθν πξνηείλεηαη ε 

δηακόξθσζε ηξηώλ ππλνδσκαηίσλ εθ ησλ νπνίσλ ηα δύν ζα βξίζθνληαη ζην λνηηνδπηηθό 

ηκήκα ηεο νηθίαο, ελώ ην άιιν ζα βξίζθεηαη ζην λνηηναλαηνιηθό ηκήκα ζην νπνίν ζα 

ζηεγάδεηαη ε θνπδίλα. Ο εκηππαίζξηνο ρώξνο ηνπ ίδηνπ ηκήκαηνο πξνηείλεηαη λα 

δηακνξθσζεί ρώξνο πξσηλνύ. Δπίζεο, ζην βνξεηναλαηνιηθό ηκήκα ζα δηακνξθσζνύλ 

ρώξνη γξαθείνπ θαη βηβιηνζήθεο. Σέινο, ην βνξεηνδπηηθό ηκήκα ηνπ νξόθνπ ζα 

θαηαιακβάλνπλ ην ζαιόλη κε ηελ ηξαπεδαξία, θαζώο θαη δύν μελώλεο κε WC. 

 

3. Σερληθή πεξηγξαθή ηεο επέκβαζεο   

 Σνηρνπνηία 

Πξνβιέπεηαη ε επηζθεπή ησλ ιίζηλσλ ηνίρσλ ηνπ Αξρνληηθνύ κε ηζηκεληελέζεηο όπνπ 

ην έλεκα ζα εηζρσξήζεη θαη ζα πιεξώζεη ηα θελά ηεο ηνηρνπνηίαο επηηπγράλνληαο έηζη 

θαη ηελ ελίζρπζε ηεο θαηαζθεπήο. Οη λένη εζσηεξηθνί ηνίρνη πξνβιέπεηαη λα 

θαηαζθεπαζηνύλ από νπηνπιηλζνδνκή θαη λα ζνβαληηζηνύλ. 

 ηέγε  

Πξνβιέπεηαη ε αλαθαηαζθεπή ηεο ζηέγεο επαλαρξεζηκνπνηώληαο όζα μύια είλαη ζε 

θαιή θαηάζηαζε. Θα παξεκβάιιεηαη ζηεγάλσζε θαη ε ηειηθή επηθάιπςε ζα γίλεη κε 

ξσκατθά θεξακύδηα. 

 Φ.Ο. παηωκάηωλ  

Πξνβιέπεηαη ε δηαηήξεζε θαη ζπληήξεζε ηνπ θέξνληνο νξγαληζκνύ ηνπ παηώκαηνο 

ηνπ Αξρνληηθνύ κε ηνπηθέο αληηθαηαζηάζεηο ζαζξώλ ζηνηρείσλ θαη εληζρύζεηο ηνπ 

ζπλόινπ κε ζηδεξά ζηνηρεία θαη ιάκεο. 

 Δπηρξίζκαηα 

Πξνβιέπεηαη ε δηαηήξεζε θαη ζπληήξεζε ησλ επηρξηζκάησλ ηνπ Αξρνληηθνύ. 

Πξνηείλεηαη θαηαζθεπή λέσλ παηεηώλ επηρξηζκάησλ εζσηεξηθά ηνπ θηηξίνπ, ζηα ζεκεία 

όπνπ παξαηεξνύληαη θζνξέο, ζε ηξία ζηξώκαηα (πεηαρηό, ρνλδξό ρσξίο νδεγνύο θαη 

ςηιό ηνπ νπνίνπ ε ηειηθή επηθάλεηα ζα δηακνξθσζεί κε πάηεκα κε ην κπζηξί) από 
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αζβεζηνθνλίακα. Γηα ηα εμσηεξηθά επηρξίζκαηα ηνπ θηηξίνπ πξνηείλεηαη ε δηαηήξεζή 

ηνπο κε ηνπηθέο ζπκπιεξώζεηο.  

 Γάπεδα 

Πξνβιέπεηαη ε δηαηήξεζε θαη ζπληήξεζε ησλ δαπέδσλ ηνπ ηζνγείνπ θαη ηνπ 

νξόθνπ ηνπ Αξρνληηθνύ. 

 Κνπθώκαηα  

Πξνβιέπεηαη ε δηαηήξεζε θαη ζπληήξεζε ησλ παιαηώλ θνπθσκάησλ ηνπ 

Αξρνληηθνύ. 

 Υξωκαηηζκνί  

Πξνβιέπεηαη ν ρξσκαηηζκόο ηνπ εζσηεξηθνύ ρώξνπ ηνπ Αξρνληηθνύ κε 

πδξνρξώκαηα θαη ν ειαηνρξσκαηηζκόο ησλ μύιηλσλ ζηνηρείσλ ηνπ. 

 .Φωηηζκόο   

Πξνηείλεηαη ε εγθαηάζηαζε θσηεηλώλ ζσκάησλ γηα ηελ αλάδεημε ηνπ κλεκείνπ. Ζ 

κειέηε θσηηζκνύ πξέπεη λα ζηνρεύεη ζηε δηαηήξεζε ηεο επηβιεηηθήο αηκόζθαηξαο πνπ 

επηθξαηεί ζηα θηίζκαηα απηήο ηεο αξρηηεθηνληθήο. 

 .Κεληξηθή ζέξκαλζε   

Πξνβιέπεηαη ε εγθαηάζηαζε θεληξηθήο ζέξκαλζεο ζην θηίξην. 

 Τδξαπιηθή εγθαηάζηαζε   

Ζ νηθία είλαη ήδε ζπλδεδεκέλε κε ην θνηλνηηθό δίθηπν παξνρήο λεξνύ θαη κε ην 

αληίζηνηρν απνρεηεπηηθό. Παξνρέο λεξνύ πξνβιέπνληαη ζηελ θνπδίλα ηνπ ηζνγείνπ, ζην 

ινπηξό ηνπ δσκαηίνπ ππεξεζίαο θαη ζηα δύν WC πνπ βξίζθνληαη ζε απηό ην επίπεδν. 

Δπίζεο παξνρέο λεξνύ πξνβιέπνληαη θαη ζηνλ όξνθν ζην ινπηξό ησλ ππλνδσκαηίσλ, 

ζην WC ησλ μελώλσλ θαη ζηελ θνπδίλα πνπ ζα ελζσκαησζεί ζηνλ όξνθν. 

Σα παξαπάλσ ζπλδπάδνληαη κε ηελ αληίζηνηρε απνρεηεπηηθή εγθαηάζηαζε, ελώ έλα 

πξόζζεην δίθηπν απνξξνήο όκβξησλ πδάησλ κε ζπιιέθηεο ζηελ απιή ζα ηα νδεγεί 

εθηόο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο. 

 



62 

 

 Ηιεθηξνινγηθή εγθαηάζηαζε   

Ζ νηθία είλαη ήδε ζπλδεδεκέλε κε δίθηπν παξνρήο ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο. ην 

εζσηεξηθό ηεο νηθίαο νη λέεο θαισδηώζεηο ζα θαιύπηνληαη από πνιύ ιεπηό κεηαιιηθό 

πιέγκα θαη ζα ηνπνζεηεζνύλ πξηλ ην επίρξηζκα. ηνπο ρώξνπο πνπ ζα παξακείλνπλ 

αλεπίρξεζηνη ζα πεξάζνπλ κεηαμύ ησλ αξκώλ θαη ζα θαιπθζνύλ κε ην θνλίακα δνκήο 

ζηε θάζε ησλ αξκνινγεκάησλ. 

Οη πίλαθεο ειέγρνπ πξνηείλεηαη λα κελ ηνπνζεηεζνύλ ζε εκθαλή ζεκεία ηεο νηθίαο. 

ην θεθάιαην απηό ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε ηνπνζέηεζε ζσκάησλ θιηκαηηζκνύ. 

 Μαγεηξείν - Κνπδίλα    

Πξνβιέπεηαη ε δηακόξθσζε καγεηξείνπ κε παξαδνζηαθνύ ηύπνπ έπηπια θαη 

ζπγρξόλσο ζύγρξνλε ιεηηνπξγηθώο ζην ηζόγεην ηνπ Αξρνληηθνύ, ελώ ζηνλ όξνθν 

πξνβιέπεηαη ε δηακόξθσζε θνπδίλαο θπξίσο γηα ιεηηνπξγηθνύο ιόγνπο. 

 Υώξνη πγηεηλήο    

Πξνβιέπεηαη ε δηακόξθσζε ρώξσλ πγηεηλήο ζην ηζόγεην θαη ζηα δσκαηηα ηνπ 

νξόθνπ. 

 
 
 
 
Θεσξώληαο όηη ε ηαπηόηεηα, ε κνξθή θαη ν ραξαθηήξαο ηνπ Κάκπνπ θαη εηδηθόηεξα 

ηνπ Αξρνληηθνύ ηεο νηθνγέλεηαο Καιβνθνξέζε θαζνξίδεηαη από ηα ζηνηρεία εθείλα πνπ 

αλαδεηθλύνπλ ηε κνλαδηθόηεηά ηνπ, επηβάιιεηαη νη κνξθέο ηεο αλάπιαζεο λα είλαη 

πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηελ πξνζηαζία θαη ηελ αλάδεημε ηεο αξρηηεθηνληθήο θιεξνλνκηάο. 

Δπνκέλσο, ηόζν ε ζπληήξεζε, όζν θαη ε νξζή αλάπιαζε είλαη ζεκαληηθά εξγαιεία γηα 

ηε δηαηήξεζε ηεο παξαδνζηαθήο κνξθήο πνπ εμεηάζηεθε. 
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Εςσαπιζηούμε θεπμά ηην κ. Αλεξάνδπα Καλβοκοπέζη για ηον σπόνο πος μαρ διέθεζε 
δίνονηάρ μαρ πληποθοπίερ ζσεηικά με ηην ιζηοπική μνημειακόηηηα ηος Απσονηικού, όπωρ και για 

ηην άδειά ηηρ να ειζέλθοςμε ζηο εζωηεπικό ηος κηίζμαηορ. 
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