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Πποοίμιο 

Η παξνύζα δηπισκαηηθή εξγαζία εθπνλήζεθε θαηά ην ηειεπηαίν εμάκελν ηεο δηεηνύο 

θνίηεζήο κνπ ζην Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ (Π.Μ..) κε ηίηιν 

«Αληηζεηζκηθή θαη Δλεξγεηαθή Αλαβάζκηζε Καηαζθεπώλ θαη Αεηθόξνο Αλάπηπμε» ηνπ 

Σκήκαηνο Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ Σ.Δ. ηνπ A.Δ.Ι. Πεηξαηά. 

Σν ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηηο αλαζηειώζεηο κλεκείσλ θαη ε επηζπκία δηεύξπλζεο 

ησλ γλώζεσλ ηνπ αξρηηέθηνλα ζε πην βαζεηά θαη θαίξηα δεηήκαηα όπσο ε αληηζεηζκηθή 

ζσξάθηζε θαηαζθεπώλ (ηζηνξηθνύ θαη κε ελδηαθέξνληνο) αιιά θαη ε ελίζρπζή ηνπο, 

έβαιε ην πξώην ιηζαξάθη ζηελ αλαδήηεζε ηνπ ζέκαηνο ελαζρόιεζήο κνπ ζηελ παξνύζα 

εξγαζία. Υάξε ζηελ επθαηξία πνπ κνπ δόζεθε, δειαδή ηεο παξαθνινύζεζεο ηνπ 

κεηαπηπρηαθνύ πξνγξάκκαηνο, ην ελδηαθέξνλ έγηλε δίςα γηα γλώζε έηζη ώζηε ην 

Γεθέκβξην ηνπ 2014 κε παξόηξπλζε ηνπ θαζεγεηή κνπ θ. Υ. Γηαξιέιε μεθίλεζε ε 

δηπισκαηηθή εξγαζία κνπ γηα ηηο ήπηεο επεκβάζεηο εληζρύζεσλ θαηαζθεπώλ, ηνπο 

ειθπζηήξεο. 

Η έξεπλα μεθίλεζε κε δηάθνξεο επηζθέςεηο γηα ηελ θσηνγξαθηθή ηεθκεξίσζε ηεο 

κεζόδνπ ησλ ειθπζηήξσλ ζε ηζηνξηθέο θαηαζθεπέο αλά ηελ Διιάδα ζε δηάζηεκα ελόο 

ρξόλνπ. Δπηζηέγαζκα ηεο πνξείαο απηήο, ήηαλ ε θαζεκεξηλή επίζθεςή κνπ -επί έλα 

κήλα, ηνλ Ινύιην ηνπ 2016- ζηε Γηεύζπλζε Αλαζηήισζεο Βπδαληηλώλ θαη 

Μεηαβπδαληηλώλ Μλεκείσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνύ. ε απηό ην ζεκείν νθείισ λα 

επραξηζηήζσ ηε θπξία Μ. Γηαξιέιε γηα ηε ζεκαληηθή βνήζεηα θαη ζπκπαξάζηαζή ηεο 

γύξσ από ηε δπζθνιία ηνπ ζέκαηνο, ηε θπξία Β. Μέξκπετ γηα ηελ ππνκνλή θαη 

ακεζόηεηά ηεο θαζώο κνπ εκπηζηεύηεθε ηελ πξόζβαζε ζε κεγάιν κέξνο από ην αξρείν 

ηεο Γηεύζπλζεο Αλαζηήισζεο πξνο επηηόπηα κειέηε ησλ εθαξκνγώλ ησλ ειθπζηήξσλ 

ζε κλεκεία θαη ηέινο ηνλ πξντζηάκελν ηνπ Σκήκαηνο Μειεηώλ Βπδαληηλώλ θαη 

Μεηαβπδαληηλώλ Μλεκείσλ, θ. Π. Μπίξηαρα πνπ κνηξάζηεθε καδί κνπ ηελ εκπεηξία ηνπ 

από ηηο αλαζηειώζεηο. 

Ιδηαίηεξεο επραξηζηίεο νθείισ λα δώζσ ζηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή κνπ θ. Υ. 

Γηαξιέιε γηα ηελ άςνγε ζπλεξγαζία καο, ηελ πνιύηηκε θαζνδήγεζε θαη ζηήξημή ηνπ θαη 

ηελ επζπθξηζία ηνπ, ηνλ θ. Κ. Γεκάθν, Γηεπζπληή ηνπ Μεηαπηπρηαθνύ Πξνγξάκκαηνο 

γηα ην θαζνξηζηηθό ελδηαθέξνλ πνπ έδεημε σο πξνο ηελ αλάγθε δηεπηζηεκνληθόηεηαο ησλ 

ζεκαληηθώλ δεηεκάησλ πνπ ηέζεθαλ ζηα πιαίζηα ησλ καζεκάησλ ηνπ κεηαπηπρηαθνύ 

πξνγξάκκαηνο θαη ηνλ θαζεγεηή θ. Κ. Ρεπαπή γηα ηε κεηαδνηηθόηεηά ηνπ. 



Σέινο, ζέισ λα επραξηζηήζσ ηελ νηθνγέλεηα κνπ θαη ηα αγαπεκέλα κνπ πξόζσπα γηα 

ηελ ππνκνλή, ηε ζπκπαξάζηαζε θαη ηελ ελζάξξπλζε πνπ κνπ ελέπλεπζαλ ζην εγρείξεκα 

απηό. 

 

  



Ενίσσςση κτιπίυν με ήπιερ επεμβάσειρ μέσυ σπήσηρ ελκςστήπυν 

Πεπίλητη 

Η παξνύζα εξγαζία πξαγκαηεύεηαη κηα από ηηο βαζηθόηεξεο ήπηεο κεζόδνπο 

επηζθεπώλ θαη εληζρύζεσλ ηζηνξηθώλ θαηαζθεπώλ, απηή ηεο ρξήζεο ειθπζηήξσλ. Με 

ζαθή αλαθνξά ζηηο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηε ζπληήξεζε θαη ηελ απνθαηάζηαζε δνκεκάησλ 

πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, δίλεηαη ην θαλνληζηηθό πιαίζην πνπ πξνσζεί ηελ 

δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε θαη αληηκεηώπηζε απηνύ ηνπ ζέκαηνο κε απώηεξν ζηόρν ηνλ 

πξνζδηνξηζκό ηεο ζεηζκηθήο ηνπο ηξσηόηεηαο. Κξηηήξηα όπσο ζεβαζκόο ζην 

πξσηόηππν, αλαζηξεςηκόηεηα πξνηεηλόκελσλ επεκβάζεσλ ζε πεξίπησζε κειινληηθήο 

επέκβαζεο, νηθνλνκηθό θόζηνο επέκβαζεο θαη κειινληηθήο ζπληήξεζεο, ρξόλνο 

εθηέιεζεο εξγαζηώλ θαη άιια είλαη θάπνηα από έλα ζύλνιν παξακέηξσλ πνπ ρξήδνπλ 

ζπδήηεζεο πξηλ από ην θάζε έξγν.  

Η εξγαζία απηή, κέζα από ηε ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή ηεο πξνζέγγηζε, έδεημε όηη νη 

ειθπζηήξεο είλαη κηα κέζνδνο πνπ ιεηηνπξγεί αξκνληθά θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπο ζηε 

θέξνπζα ηνηρνπνηία. Μέζα από ηελ αλάιπζε ηεο πινπνίεζεο ηεο κεζόδνπ ζε ππαξθηά 

παξαδείγκαηα κλεκείσλ, ην ζπκπέξαζκα πνπ δηεμήρζε ήηαλ όηη νη ειθπζηήξεο 

ζπκβάιινπλ θαηά 10-15% ζηελ αύμεζε ηεο αληηζεηζκηθήο ζσξάθηζεο ησλ θαηαζθεπώλ 

θαζώο ιεηηνπξγνύλ επηθνπξηθά ζην ηειηθό ζρήκα επέκβαζεο. Οη ειθπζηήξεο λαη κελ δελ 

πξνιακβάλνπλ ηνπο κεραληζκνύο θζνξάο πνπ αλαπηύζζνληαη ζηα ηζηνξηθά ζύλνια, 

αιιά παξαηείλνπλ ηελ δηάξθεηα δσήο ηνπο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



The use of tie-rods in the seismic rehabilitation of masonry structures 

Abstract  

The present thesis deals with one basic, mild reconstruction method and also a 

structural reinforcement method mostly used for monuments, the so called tie rods. 

Indicating clearly the principles concerning the maintenance and rehabilitation of 

heritage buildings, the regulatory framework is provided promoting interdisciplinary 

approach and treatment of the subject, aiming to determine their seismic vulnerability. 

Ηere, should be stated that several criteria are under discussion before the 

implementation of a project like respecting the prototype, reversibility of recommended 

interventions in case of future intervention, financial cost of interventions and 

maintenance, construction time costs. 

This thesis, through a theoretical and practical approach, proves that tie rods is a 

method that works harmoniously when applied to bearing masonry. Through the analysis 

of the implementation method to existing monument examples, the conclusion was tie 

rods contribute by 10-15% in the improvement of proofing construction against 

earthquakes, as they operate as subsidiary to the overall intervention. Tie rods do not 

prevent their deterioration mechanisms developed in the historical totals, but prolong 

their existence in their lifetime. 
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Μεζνδνινγία 

ηελ παξνχζα εξγαζία ην θχξην εξψηεκα πνπ ηέζεθε πξνο δηεξεχλεζε ήηαλ ην θαηά 

πφζν ε ρξήζε ησλ ειθπζηήξσλ ζπκβάιιεη ζηελ αληηζεηζκηθή πξνζηαζία ησλ 

παξαδνζηαθψλ θηηξίσλ θαη κλεκείσλ. ε φιε ηελ έθηαζε ηεο εξγαζίαο εμεηάδεηαη ην ζέκα 

κε πεδίν εθαξκνγήο ηελ ηνηρνπνηία ππφ ην πξίζκα ηεο ζπληήξεζεο θαη απνθαηάζηαζεο 

δνκεκάησλ πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θαη πξαγκαηνπνηείηαη ε πξνζπάζεηα θαζνξηζκνχ 

φισλ απηψλ ησλ παξακέηξσλ πνπ ζα ζπλδξάκνπλ ζην πέξαο ηεο εξεπλεηηθήο πνξείαο.  

Γηα ην ζρεδηαζκφ ηεο κεζνδνινγίαο ζε ζρέζε κε ηνλ πξνβιεκαηηζκφ θαη κε ην ππφ 

εμέηαζε πεδίν, απαηηνχληαλ ε θαηαλφεζε ηνπ ζέκαηνο κέζα απφ ηελ πξάμε, ε 

βηβιηνγξαθηθή αλαδήηεζε πεγψλ θαη ε κειέηε εθαξκνγψλ. Έηζη κεηά απφ έλα κεγάιν 

αξηζκφ παξαδεηγκάησλ εθαξκνγήο ειθπζηήξσλ ζε θηίξηα πνπ δηαηεξνχλ ηηο κλήκεο ηνπο 

δσληαλέο κέρξη ζήκεξα, πξνζεγγίζηεθε ε κέζνδνο ησλ ειθπζηήξσλ ζεσξεηηθά θαη 

ππνινγηζηηθά.  

Αλαιπηηθφηεξα, αξρηθά επηρεηξείηαη κηα ζπλνπηηθή ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ησλ 

ηζηνξηθψλ θηηξίσλ θαη ησλ ηξφπσλ ζπληήξεζήο ηνπο, γηα λα εμαθξηβσζεί θνξπθσηηθά 

θαηά πφζν ε ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο ζπληήξεζεο πνπ πξνηείλεηαη εθπιεξψλεη ην ζηφρν γηα 

ηνλ νπνίν επηιέρζεθε. ε επέθηαζε ηνπ πξνβιεκαηηζκνχ πνπ ηίζεηαη γχξσ απφ ηελ 

αλαγθαηφηεηα ζπληήξεζεο ηνπ θάζε θηηξίνπ, δηαζαθελίδνληαη έλλνηεο φπσο «κλεκείν» θαη 

«δηαηεξεηέν» θαη πεξηγξάθνληαη νη ηξφπνη επέκβαζεο γηα ηε δηαηήξεζή ηνπο. ε επφκελε 

ελφηεηα γίλεηαη αλαθνξά ησλ θαλφλσλ-γεληθψλ αξρψλ γχξσ απφ ηε ζπληήξεζε ησλ 

κλεκείσλ πνπ μεθίλεζαλ λα δηαηππψλνληαη απφ ην 19
ν
 αηψλα θαη έπεηηα θαη δηεξεπλάηαη ην 

θαηά πφζν νη αξρέο ηεο βησζηκφηεηαο, ηεο ηαπηφηεηαο ηφπνπ θαη ηεο αλαζηξεςηκφηεηαο 

ησλ επεκβάζεσλ ζηελ θαηαζθεπή ζπκβάιινπλ ζηηο εξγαζίεο πνπ απνζθνπνχλ ζηε 

δηάζσζε, ζπληήξεζε, απνθαηάζηαζε θαη πξνζηαζία ησλ ηζηνξηθψλ θηηξίσλ. Χζηφζν ηα 

γεληθά ζεσξεηηθά πιαίζηα πνπ δηέπνπλ ηα έξγα ζπληήξεζεο θαη απνθαηάζηαζεο είλαη ε 

ζπκππθλσκέλε εκπεηξία πνπ απνθηήζεθε ζπλ ησ ρξφλν πνπ ρξήδεη αλαλέσζεο. 

ε έλα πην εθαξκφζηκν πιαίζην γίλεηαη αλαθνξά ζηα θπξηφηεξα αίηηα βιαβψλ ζε 

ηνηρνπνηίεο (πνηθίινπλ αλάινγα κε ηε κνξθή θαη ηελ έθηαζε) κε ζθνπφ λα επηιερζεί ε 

ελδερνκέλσο θαηαιιειφηεξε ελίζρπζε γηα ην πάζρνλ θηίξην. Σν ελδηαθέξνλ 

επηθεληξψλεηαη ζηηο ζεηζκηθέο δξάζεηο θαζψο είλαη νη πην ζπλήζεηο θαη ζεκαληηθέο αηηίεο 

βιαβψλ πνπ επηηάζζνπλ εληζρχζεηο. Καηά ηε δηαδηθαζία ηεο έξεπλαο εμεηάδεηαη σο 

ππφζεζε ε ήπηα επέκβαζε ζην θηίξην κε ηε κνξθή ησλ ειθπζηήξσλ. Πξνζδηνξίδεηαη ην 
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πεδίν εθαξκνγήο πνπ είλαη ε ηνηρνπνηία ησλ δηαηεξεηέσλ θηηξίσλ θαη ε πνιπκνξθία ηεο 

(ηνηρνπνηίαο) σο ζχλζεζε θαη δηάηαμε θαζψο επίζεο θαη ηα ζηνηρεία πνπ ηελ απαξηίδνπλ.  

Ζ έξεπλα αλαπηχζζεηαη ζπνλδπισηά θαζψο επεμεγείηαη ε δηάηαμε θαη ε ζέζε ησλ 

ειθπζηήξσλ, ε δηαδηθαζία ηνπνζέηεζεο, ηα πιηθά θαη ηα απαηηνχκελα κέζα πνπ 

ρξεηάδνληαη γηα ηελ ηερληθή ησλ ειθπζηήξσλ. Ζ κέζνδνο πνπ πεξηγξάθεηαη, ζσξαθίδεη 

αληηζεηζκηθά ην θηίξην θαη απηφ απνδεηθλχεηαη κε ηε βνήζεηα θσηνγξαθηθνχ πιηθνχ θαη κε 

αλαθνξέο ζε θηίξηα φπνπ έρεη εθαξκνζηεί ε επέκβαζε κέζσ ειθπζηήξσλ. Σν θείκελν 

δηαξζξψλεηαη κε ζθνπφ λα εξεπλήζεη ηε ρξήζε ηεο κεζφδνπ ησλ ειθπζηήξσλ θαη λα 

ππελζπκίζεη ηελ ζεκαληηθή κελ αιιά επηθνπξηθή δε δξάζε ηεο κεζφδνπ ζην νηθνδφκεκα. 

Ζ πξνζθνξά ηεο κεζφδνπ ζην νηθνδφκεκα έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη παξαηείλεη ηνλ θχθιν 

δσήο ηνπ, κε ήπην ηξφπν, δηαηεξψληαο ην «δσληαλφ» θιεξνδφηεκα ησλ επφκελσλ γελεψλ. 

(Χο παξαδνρή γίλεηαη απνδεθηφ φηη πξφθεηηαη γηα επηζθεπή θηηξίσλ κε θφζηνο επηζθεπήο 

κηθξφηεξν ηνπ 80% ηεο απνκέλνπζαο αμίαο ηνπο θαζψο ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο πξφθεηηαη 

γηα θηίξηα πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο.)  

Καηαιεθηηθά ρξεζηκνπνηνχληαη πξνο πεξαηηέξσ αλάιπζε ηξία παξαδείγκαηα 

πινπνίεζεο ειθπζηήξσλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο κεζφδνπ ζπληήξεζεο πξηλ θαη κεηά ηελ 

επέκβαζε ζηα θηίξηα. Σν θάζε θηίξην παξνπζηάδεηαη θαη ηεθκεξηψλεηαη αξρηηεθηνληθά, 

πξνζδηνξίδνληαη νη βιάβεο ηνπ (ζε κνξθνινγία θαη κέγεζνο) θαη θαηαηάζζνληαη ζε 

ελδνγελή, εμσγελή αίηηα θαη βιάβεο πνπ νθείινληαη ζην έδαθνο. ηε ζπλέρεηα εθηηκάηαη ε 

απνκέλνπζα θέξνπζα ηθαλφηεηα ηνπ θηηξίνπ ιακβάλνληαο ππφςε φια ηα κεκνλσκέλα 

δνκηθά ζηνηρεία θαη ην βαζκφ βιαβψλ θαη παξαζέηνληαη νη ιχζεηο πνπ έρνπλ 

πξαγκαηνπνηεζεί γηα ηελ επηζθεπή ηνπ. Γηα ηελ θάζε πεξίπησζε θηηξίνπ, ε δηεμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ πξηλ θαη κεηά ηελ επέκβαζε πξνσζεί ηελ έξεπλα εμαζθαιίδνληαο 

πνιχηηκα πνξίζκαηα γηα ηε ρξήζε ηεο κεζφδνπ πνπ αλαιχζεθε.  

πκπεξαζκαηηθά, ε εξγαζία δελ θαηαιήγεη γηα ηελ αληηζεηζκηθφηεηα ησλ θηηξίσλ σο 

κνλαδηθή ιχζε ηελ επηινγή κηαο κεζφδνπ επηζθεπήο, αιιά ζε έλα ζχλνιν κεζφδσλ γηα ηε 

βέιηηζηε απφθξηζε ηνπ δνκήκαηνο έλαληη ζεηζκνχ θαη ζε έλα ζπλδπαζκφ εηδηθνηήησλ γηα 

ην θαηφξζσκα ηνπ ζηφρνπ απηνχ. 
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Θεωξεηηθή Τεθκεξίωζε Διθπζηήξωλ 

Ιζηνξηθά θηίξηα: αλάγθε θαη ηξόπνη ζπληήξεζήο ηνπο 

χκθσλα κε ην λφκν ππ’ αξ. 3028 ηνπ 2002, ε πξνζηαζία ηεο πνιηηηζηηθήο 

θιεξνλνκηάο ηεο ρψξαο εληάζζεηαη ζε έλα πιαίζην θαλφλσλ ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ πνιηηηζηηθψλ αγαζψλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ Διιάδα νπνπδήπνηε θαη αλ 

βξίζθνληαη. Ζ απζεληηθφηεηα ηνπ κλεκείνπ θαη νη απαξαίηεηεο εξγαζίεο γηα ηελ 

ππνζηχισζή ηνπ είλαη κηα απφ ηηο θχξηεο πξνυπνζέζεηο γηα ηε δηαθχιαμή ηνπ. Οη κειέηεο 

πνπ εθπνλνχληαη ζε έλα γεληθφηεξν πιαίζην πξνδηαγξαθψλ, δίλνπλ ειεπζεξία ζηνπο 

κειεηεηέο λα επηιέμνπλ ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ζα εμεηάζνπλ ην θάζε δφκεκα θαη 

λα ζπλεξγαζηνχλ κεηαμχ ηνπο, θαζηζηψληαο αλαγθαία ηε δηεπηζηεκνληθφηεηα ηνπ θάζε 

εγρεηξήκαηνο.  

Γηα ηε δηεπθφιπλζε δηεμαγσγήο ηεο πην ζπλεηήο απφθαζεο φζνλ αθνξά ηελ πξνζηαζία 

ηεο θαηαζθεπήο, ιακβάλνληαη ππ’ φςηλ ε αμία ηεο αλζξψπηλεο δσήο, ε αμία ηεο ηζηνξηθήο 

κλήκεο, ε αηζζεηηθή αμία, ε ρξεζηηθή αμία θαη ε νηθνλνκία. Θέηνληαο ζηάζκεο 

ζεκαληηθφηεηαο γηα ην θάζε νηθνδφκεκα θαη ελδεηθηηθνχο βαζκνχο βιάβεο γίλεηαη 

εκβάζπλζε κε ηελ ειπίδα φηη απνθεχγνληαη εη δπλαηφλ αξθεηέο απφ ηηο δπζιεηηνπξγίεο πνπ  

ζπκβαίλνπλ ζπρλά. Αληηκεησπίδνληαο ην κλεκείν σο εληαίν ζχλνιν θαη γλσξίδνληαο ηελ 

ηζηνξία ηνπ, ε ηεθκεξίσζε ηνπ δνκήκαηνο απνηειεί ην ππφβαζξν ησλ ζρεδίσλ γηα ηελ 

επέκβαζε.  

Λακβάλνληαο ππφςε φηη ηα πεξηζζφηεξα ηζηνξηθά θηίξηα έρνπλ θέξνληα νξγαληζκφ 

ηνηρνπνηία, ε πνηφηεηα ησλ επεκβάζεσλ (αξρηηεθηνληθή, δνκνζηαηηθή, αηζζεηηθή, θιπ.) ζε 

απηά δηαζθαιίδεηαη απφ ην ηζρχνλ πθηζηάκελν πιαίζην δηαθεξχμεσλ αιιά θαη απφ ηνπο 

κεραληζκνχο ειέγρνπ κειεηψλ θαη εξγαζηψλ. Ο Υάξηεο ηεο Βελεηίαο (Venice Chapter 

1964) παξνπζηάδεη ηηο αξρέο ηεο απνθαηάζηαζεο ηζηνξηθψλ θηηξίσλ βνεζψληαο ην 

κειεηεηή λα επηιέμεη αλάκεζα ζε κηα πιεζψξα επηινγψλ πιηθψλ θαη κεζφδσλ 

απνθαηάζηαζεο. Χζηφζν ε ηαρχηεηα εμέιημεο ηεο ηερλνινγίαο, ε πνηθηιία λέσλ πιηθψλ 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο επηζθεπέο θαζψο θαη ε πνιππινθφηεηα ησλ θηλδχλσλ πνπ 

απεηινχλ ηηο θαηαζθεπέο, δπζθνιεχνπλ ην εγρείξεκα απηφ κελ αιιά δίλνπλ ζπλερψο λέα 

θίλεηξα ζηνπο κειεηεηέο δε. Ζ πνηφηεηα ησλ επεκβάζεσλ εμαξηάηαη εθηφο απφ ηηο 

γλψζεηο, ηελ εκπεηξία θαη ηελ επαηζζεζία ηνπ θάζε κειεηεηή θαη απφ ηα ηερλνινγηθά θαη 

νηθνλνκηθά κέζα πνπ είλαη δηαζέζηκα ζε θάζε πεξίπησζε. Σα δνκήκαηα απφ θέξνπζα 

ηνηρνπνηία, απαηηνχλ εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο ζε κηα ζεηξά ζεκάησλ δηφηη αλαθέξνληαη ζε 
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βαζηθέο αξρέο επεκβάζεσλ θαη θαλνληζκψλ, ζηε κεραληθή ηεο ηνηρνπνηίαο, ζε 

παξαδνζηαθέο θαη ζχγρξνλεο ηερλνινγίεο, ζε πιηθά επεκβάζεσλ θιπ.  

Ζ ρξήζε «παξαδνζηαθψλ» πιηθψλ θαη αλαζηξέςηκσλ κεζφδσλ επέκβαζεο, ζην κέηξν 

ηνπ δπλαηνχ είλαη ν θχξηνο ηξφπνο γηα ηελ επίηεπμε ηεο δεηνχκελεο ζπκβαηφηεηαο  ηεο 

θαηαζθεπήο. Σν ηζηκέλην θαη ηα θνληάκαηα πνπ έρνπλ σο βάζε πνιπκεξή νξγαληθά πιηθά 

απνθεχγνληαη γηαηί δελ δίλνπλ ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα εμ αηηίαο ηεο κεγάιεο 

πεξηεθηηθφηεηαο ζε δηαιπηά άιαηα θαη ηεο αζπκβαηφηεηαο απηψλ ησλ πιηθψλ κε ηα αξρηθά 

ζπζηαηηθά ηνπ ηζηνξηθνχ θηηξίνπ. Χζηφζν ζε θάζε πεξίπησζε απνθαηάζηαζεο είλαη 

απαξαίηεην λα εθηηκεζνχλ νη αηηίεο πνπ νδήγεζαλ ζηελ αιινίσζε ησλ παιαηψλ πιηθψλ 

θαη αλ θξηζεί απαξαίηεην λα αμηνπνηεζνχλ απηά εθ λένπ γηα ηελ επηζθεπή ηνπ θηηξίνπ 

αθνχ πξψηα εθηηκεζνχλ νη κεραληζκνί θζνξάο ησλ θνληακάησλ θαη ησλ ιηζνδνκψλ. ε 

δηαθνξεηηθή πεξίπησζε είλαη ζπλεηφ λα γίλεηαη ρξήζε πιηθψλ ή κηγκάησλ πιηθψλ ηα νπνία 

είλαη ζπκβαηά κε ηα αξρηθά πιηθά ηνπ θηηξίνπ απνθαηάζηαζεο. 

Ζ παζνινγία ησλ θαηαζθεπψλ απφ θέξνπζα ηνηρνπνηία θαζνξίδεη ζε αξθεηά απφ ηα 

θηίξηα, ηα θξηηήξηα κε βάζε ηα νπνία επηιέγνληαη νη θαηάιιειεο ηερληθέο επέκβαζεο. Ζ 

θαηαιιειφηεηα απηή πεξηιακβάλεη έλα ζπλδπαζκφ επεκβάζεσλ πνπ έρνπλ ζα ζθνπφ λα 

επηζθεπάζνπλ ην θηίξην επαλαθέξνληαο ην ζηελ θαηάζηαζε πξν βιάβεο αιιά θαη λα ην 

εληζρχζνπλ. Αλ πξφθεηηαη γηα πεξηνξηζκέλεο ή κηθξέο βιάβεο, πνιχ ζπρλά αξθεί ε 

επηζθεπή. Χζηφζν ε εθηίκεζε ηεο απνκέλνπζαο θέξνπζαο ηθαλφηεηαο θαη ε βειηίσζε ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ηεο θαηαζθεπήο ζε ζεηζκηθέο θνξηίζεηο θαζνξίδεη θαη ην ζρήκα ησλ 

επεκβάζεσλ πνπ ζε έλα πιαίζην ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ ζπληειεζηψλ ηνπ έξγνπ ζα 

επηθέξεη θαη ηελ ηειηθή ιχζε.  

πλεπψο, ε δεκηνπξγία ελφο νινθιεξσκέλνπ ζρήκαηνο επέκβαζεο πνπ λα είλαη 

πξνζαξκνζκέλν ζηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηνπ θάζε θηηξίνπ, απαηηεί ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ 

πιηθψλ θαη ησλ θζνξψλ ηνπο, θαζψο θαη ηελ πξνζέγγηζε ησλ παξακέηξσλ πνπ ηηο 

επεξεάδνπλ. Οη παξάκεηξνη απηνί δηακνξθψλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα κηαο ηππηθήο 

δηαγλσζηηθήο κειέηεο φηαλ πξφθεηηαη γηα ηνλ έιεγρν ηεο θαηάζηαζεο δηαηήξεζεο ησλ 

πιηθψλ, θαηά ηε δηάξθεηα κηαο ηππηθήο κειέηεο ζηαηηθήο αλάιπζεο φηαλ πξφθεηηαη γηα ηνλ 

έιεγρν ηεο θαηάζηαζεο δηαηήξεζεο ηνπ θέξνληνο νξγαληζκνχ αιιά θαη θαηά ηε δηάξθεηα 

                                                 

1
 Δίλαη απιά απνδεθηφ φηη ζπκβαηφηεηα δελ ζεκαίλεη απαξαίηεηα λα ρξεζηκνπνηνχληαη πιηθά κε ηα ίδηα 

ρεκηθά ζπζηαηηθά, αιιά κε παξφκνηεο θπζηθέο θαη κεραληθέο ηδηφηεηεο. 
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ησλ ηπρεκαηηθψλ δξάζεσλ θαη ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηδξάζεσλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηε 

δηακφξθσζε ηεο επηθηλδπλφηεηαο ελφο κλεκείνπ. 

ε απηφ ην ζεκείν, πξνζδηνξίδνληαο ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ θάζε θηηξίνπ πξέπεη λα 

δηαζαθεληζζεί ην εμήο: «ηελ έλλνηα ηεο αξρηηεθηνληθήο θιεξνλνκηάο πεξηιακβάλνληαη 

παξαδνζηαθά θηίξηα, νηθηζηηθά ζχλνια, παξαδνζηαθνί νηθηζκνί, ηζηνξηθά θέληξα πφιεσλ 

θαη γεληθφηεξα ηα ζηνηρεία ηνπ αλζξσπνγελνχο πεξηβάιινληνο κε ηδηαίηεξε ηζηνξηθή, 

πνιενδνκηθή, αξρηηεθηνληθή, ιανγξαθηθή, θνηλσληθή θαη αηζζεηηθή θπζηνγλσκία θαη 

αμία.»  Με βάζε ινηπφλ ηηο αξρέο δηαηήξεζεο θαη ζπληήξεζεο πνπ δηέπνπλ έλα θηίξην 

γίλεηαη ζαθήο ε αλαγθαηφηεηα λα ηαμηλνκεζνχλ ηα ζηνηρεία ηνπ θηηξίνπ πνπ ρξίδνπλ 

ζπληήξεζεο, νη πξνζζήθεο πνπ έρνπλ γίλεη θαη θαηά πφζν είλαη αλαζηξέςηκεο θαη ηα 

παξαδνζηαθά πιηθά / κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη θαηά πφζν θξίλνληαη επαξθή. 

Δδψ είλαη επηηαθηηθφ λα αλαθεξζεί ε δηάθξηζε κεηαμχ «κλεκείσλ», «δηαηεξεηέσλ» θαη 

«παξαδνζηαθψλ» θηηξίσλ κε ηαπηφρξνλε αλαθνξά ζην πιαίζην πνπ δηέπεη ηηο επεκβάζεηο 

ζε θάζε πεξίπησζε.  

ηελ Διιάδα ηα θηίξηα κε θέξνληα νξγαληζκφ απφ ηνηρνπνηία απνηεινχλ έλα κεγάιν 

θνκκάηη ηνπ δνκεκέλνπ ρψξνπ, ζε αξθεηέο κάιηζηα πεξηνρέο είλαη θαη ην κφλν είδνο 

πθηζηάκελσλ θηηζκάησλ. Αξθεηά απφ απηά ηα θηίξηα θξίζεθαλ σο «κλεκεία» ιφγσ ηεο 

αλάγθεο πξνζηαζίαο ηνπο πνπ εθθξάζηεθε κέζσ εηδηθψλ θαζεζηψησλ πνπ πεξηγξάθεηαη 

ζε δηεζλείο ράξηεο, δηαθεξχμεηο θ.ι.π. Κάπνηα άιια ραξαθηεξίζηεθαλ σο «δηαηεξεηέα» 

θαη είλαη κεκνλσκέλα θηίξηα, ηκήκαηα ή ζπγθξνηήκαηα θηηξίσλ ή ζε ζπλδπαζκφ κε 

ζηνηρεία ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ απηψλ θαη πξνζηαηεχνληαη απφ εηδηθέο δηαηάμεηο ιφγσ 

ηεο ηδηαίηεξεο ηζηνξηθήο, θαιιηηερληθήο, επηζηεκνληθήο, πνιενδνκηθήο, αξρηηεθηνληθήο, 

ιανγξαθηθήο, θνηλσληθήο, θαη αηζζεηηθήο ζεκαζίαο θαη θπζηνγλσκίαο ηνπο. πρλά νη δχν 

απηέο θαηεγνξίεο ζπκπίπηνπλ θαζψο πξφθεηηαη γηα θηίξηα ηδηαίηεξεο ηζηνξηθήο ή 

αξρηηεθηνληθήο (ηππηθά παξαδείγκαηα-εθπξφζσπνη παξαδνζηαθψλ δνκεκάησλ) ή 

θαιιηηερληθήο αμίαο ή γηα θηίξηα πνπ βξίζθνληαη ζε εηδηθά πξνζηαηεπκέλεο πεξηνρέο (π.ρ. 

ηζηνξηθά θέληξα πφιεσλ, πεξηνρέο θνληά ζε αξραηνινγηθνχο ρψξνπο-κλεκεία, θ.ι.π.). Σα 

«παξαδνζηαθά» θηίξηα εθθξάδνπλ ηελ πιεηνςεθία ησλ θηηξίσλ απφ θέξνπζα ηνηρνπνηία, 

άξα θαη πνιιά απφ ηα θηίξηα ησλ παξαπάλσ δχν θαηεγνξηψλ εληάζζνληαη εδψ, θαη είλαη 

ην επξχηεξν ζρήκα ζην νπνίν αλήθνπλ θηίξηα κε ηδηαίηεξε αξρηηεθηνληθή ηερλνηξνπία, 

παξαδνζηαθά πιηθά θαη παξαδνζηαθέο κεζφδνπο θηηζίκαηνο. Αθφκε, σο «παξαδνζηαθφο 

                                                 

2
 <http://www.ypeka.gr/?tabid=382>, ηειεπηαία επίζθεςε 29/1/2017. 
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νηθηζκφο» νξίδεηαη ην ζχλνιν αζηηθψλ ή αγξνηηθψλ θαηαζθεπψλ, ην νπνίν ιφγσ ηνπ 

ηδηαίηεξνπ αξρηηεθηνληθνχ, θνηλσληθνχ, θαιιηηερληθνχ ή ηζηνξηθνχ ελδηαθέξνληφο ηνπ 

είλαη άμην θξαηηθήο πξνζηαζίαο. 

Έηζη πνιιά απφ ηα θηίξηα απφ θέξνπζα ηνηρνπνηία, σο ηζηνξηθέο θαηαζθεπέο, έρνπλ 

δερζεί ζην παξειζφλ θαη ίζσο πξφθεηηαη λα δερζνχλ ζην κέιινλ δηάθνξεο επεκβάζεηο θαη 

σο εθ ηνχηνπ απνηεινχλ, ελ δπλάκεη, πεδίν αλάπηπμεο δηαθφξσλ εξγαζηψλ. Μεηά απφ ηε 

δηαηχπσζε δηάθνξσλ ζεσξηψλ απφ εηδηθνχο ζρεηηθά κε ην πιαίζην, ηηο κεζφδνπο θαη ηνπο 

ζηφρνπο πνπ ζα πξέπεη λα έρεη κηα επέκβαζε, ηελ ππνγξαθή «ραξηψλ» απφ ηε δηεζλή 

θνηλφηεηα (ν «Υάξηεο ηεο Αζήλαο» ην 1935, ε UNESCO, ε ICOMOS & ην πκβνχιην ηεο 

Δπξψπεο ππέγξαςαλ ην 1964 ην «Υάξηε ηεο Βελεηίαο»), δηαθξίζεθαλ νη εμήο κέζνδνη 

επεκβάζεσλ: 

- Δπέκβαζε (intervention) είλαη γεληθφο φξνο πνπ αλαθέξεηαη ζηηο ζπγθεθξηκέλεο 

παξαθάησ εξγαζίεο. 

- Δπηζθεπή (repairing) είλαη ε επαλαθνξά ηνπ βιακκέλνπ ζηνηρείνπ ζηελ θαηάζηαζε 

πξν βιάβεο. 

- Δλίζρπζε (strengthening) είλαη ην ζηάδην κεηά ηελ ελίζρπζε πνπ πεξηιακβάλεη ηα 

κέηξα αλαβάζκηζεο ησλ κεραληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ (αληνρή, δπζθακςία) δνκηθνχ 

ζηνηρείνπ ή θηίζκαηνο κέρξηο ελφο επηζπκεηνχ ή απαηηεηνχ επηπέδνπ. 

- Αλαθαηαζθεπή (reconstruction) είλαη ε θαηαζθεπή απφ ηελ αξρή (δειαδή ε 

αληηθαηάζηαζε) ελφο παιηνχ κε έλα λέν δνκηθφ ζηνηρείν ή θηίζκα. 

- Αλαζηήισζε (restoration) είλαη ε επαλαθνξά ηνπ δνκήκαηνο ζηελ αξρηθή ηνπ κνξθή. 

- Δπαλάρξεζε (rehabilitation) είλαη ε δηαδηθαζία επαλαιεηηνπξγίαο ελφο θηηξίνπ.  

- Γηαηήξεζε (preservation) είλαη ε δηαθχιαμε ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο ηνπ 

δνκήκαηνο κε κέηξα πνπ δελ εκπνδίδνπλ ηε ζπλέρηζε ηεο θζνξάο. 

- πληήξεζε (conservation) είλαη ην ζχλνιν ησλ πεξηνξηζκέλσλ ή ξηδηθψλ κέηξσλ 

επέκβαζεο ζην θηίξην. 

ηηο πεξηζζφηεξεο ησλ πεξηπηψζεσλ ην ζρήκα ηεο επέκβαζεο είηε πξφθεηηαη γηα 

κλεκείν, είηε γηα δηαηεξεηέν, είηε γηα παξαδνζηαθφ, δηακνξθψλεηαη σο έλα ζπλδπαζηηθφ 

πιέγκα δηαθφξσλ κεζφδσλ επέκβαζεο, φπσο γηα παξάδεηγκα επαλάρξεζε, επηζθεπή θαη 

ελίζρπζε ή αλαζηήισζε θαη ελίζρπζε ή δηαηήξεζε, ζπληήξεζε θαη επηζθεπή θ.ι.π. Όια 

απηά έρνπλ σο ζηφρν ηελ άξζε ηεο παζνινγίαο θαη ηελ αλαβάζκηζε ηεο ζηαηηθήο θαη 

αληηζεηζκηθήο θέξνπζαο ηθαλφηεηαο ηνπ θηηξίνπ. Χζηφζν ηα επηηεχγκαηα απηά, γηα αξθεηφ 

ρξνληθφ δηάζηεκα ζην παξειζφλ ππήξμαλ απαγνξεπηηθά γηα ηα θνηλά θηίξηα γηα απηφ θαη 

εθαξκφδνληαλ κφλν ζε κλεκεία. Καζψο ε δηάδνζε ηεο γλψζεο, ηεο ηερλνγλσζίαο θαη ησλ 



 

 

9 

κεραληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο επεκβάζεηο θαηαθηά 

έδαθνο θαη ηα ηερλνινγηθά επηηεχγκαηα βνήζεζαλ ζηνλ ηνκέα απηφ, έρεη θαηαζηεί 

πξαγκαηνπνηήζηκε θαη απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο, ε εθαξκνγή αξθεηψλ απ’ απηψλ ησλ 

επηηεπγκάησλ αθφκα θαη ζε απιά παξαδνζηαθά δνκήκαηα. 

 

Πξνεθηάζεηο 

Ζ Γηεζλήο Υάξηα γηα ηε πληήξεζε Μλεκείσλ θαη Σνπνζεζηψλ (δειαδή ε «Υάξηα ηεο 

Βελεηίαο» ην 1964), επέθηεηλε ηελ έλλνηα ηνπ κλεκείνπ πέξα απφ ηα φξηα ηεο ζηελήο 

ζεκαζίαο ηνπ, εξκελεχνληαο ην σο εληαίν θαη αλαπφζπαζην ζχλνιν αξρηηεθηνληθνχ έξγνπ 

θαη ηνπνζεζίαο πνπ καξηπξεί ηα ακάρεηα ηεθκήξηα ηζηνξίαο θαη εμέιημεο. Έηζη ε 

πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά, πιηθή θαη άπιε, αλαγλσξίδεηαη θαη εληζρχεηαη σο αλαπφζπαζην 

θνκκάηη ηεο ηαπηφηεηαο ελφο ηφπνπ. Απηή ε ηφζν ηζρπξή ζέζε πνπ εθθξάζηεθε, 

παγηψζεθε γηα ηα επφκελα ρξφληα κέζα απφ ζεζκηθά θείκελα ζε επξσπατθφ θαη δηεζλέο 

επίπεδν (Γηεζλήο χκβαζε γηα ηελ Πξνζηαζία ηεο Παγθφζκηαο Κιεξνλνκηάο, χκβαζε 

ηεο Γξαλάδαο γηα ηελ Πξνζηαζία ηεο Αξρηηεθηνληθήο Κιεξνλνκηάο ηεο Δπξψπεο θ.ιπ.), 

κε απoθνξχθσκα ηε πλζήθε ηνπ Μάαζηξηρη (1992). Ζ ηειεπηαία, είρε ζαθή θαηεχζπλζε 

πξνο ηνλ ηνκέα ηνπ πνιηηηζκνχ, επηηξέπνληαο νπζηαζηηθά ζηελ ΔΔ λα πξνβεί ζε 

πνιηηηζηηθέο ελέξγεηεο γηα ηε δηαθχιαμε, ηε δηάδνζε θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ πνιηηηζκνχ 

ζηελ Δπξψπε.  

Με ακείσην ην ελδηαθέξνλ ζηελ νηθνλνκία θαη ην εκπφξην απφ ηελ πιεπξά ηεο ΔΔ, ε 

δηαηήξεζε ησλ ηζηνξηθψλ ζπλφισλ μεθηλάεη λα ζπλδέεηαη θαη κε ηνλ φξν city branding  

ελφο ηφπνπ. Ο φξνο απηφο, αξθεηά δεκνθηιήο ηα ηειεπηαία ρξφληα ζε ηνπηθφ, εζληθφ θαη 

παγθφζκην επίπεδν, δίλεη ηδηαίηεξε έκθαζε ζην ξφιν ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ηνπ πνιηηηζκνχ ζε 

ζρέζε κε ηελ εηθφλα θαη ηε θήκε ελφο ηφπνπ. Μέζα απφ ηελ αζηηθή ζχλζεζε (urban 

design) θαη ηνλ επηθνηλσληαθφ ζρεδηαζκφ (communication design), γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα 

ζχλδεζεο ηνπ ηνπίνπ κε ηε ρσξηθή αλάπηπμε, ηελ ηνπηθή ηαπηφηεηα θαη ην ηνπξηζηηθφ 

πξντφλ. Ζ πξνζηαζία θαη ε αλάδεημε ηεο ηαπηφηεηαο απηήο θαζψο επίζεο θαη ε εηζξνή 

θεθαιαίνπ είλαη θάπνηνη απφ ηνπο ζηφρνπο. Μέζσ ηεο ρξήζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, 

θαηλνηφκσλ ηδεψλ, λέσλ ππνδνκψλ θαη άιισλ ζηξαηεγηθψλ, επηρεηξείηαη ε «αλαγέλλεζε» 

πνιιψλ πεξηνρψλ ράξε ζηελ ηζηνξηθή θιεξνλνκηά ηνπ θάζε ηφπνπ. 

                                                 

3
 Με ηνλ φξν city branding λννχληαη κηα ζεηξά εξγαιείσλ θαη δηαδηθαζηψλ γηα ηελ αλάπηπμε ησλ πφιεσλ 

ησλ πεξηθεξεηψλ ζε ζρέζε κε ηελ αλάπηπμε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ ηφπνπ. 
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Μέζα απφ ηηο πνιηηηθέο ηεο ΔΔ θαη ζηα πιαίζηα ηεο αλάδεημεο ελφο ηφπνπ απφ ηηο 

ηζηνξηθέο καξηπξίεο ηνπ θαη ηελ αξρηηεθηνληθή θιεξνλνκηά ηνπ, ζηαδηαθά ελζσκαηψλεηαη  

θαη ε έλλνηα ηεο βησζηκφηεηαο ησλ ηζηνξηθψλ θαηαζθεπψλ θαη ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο 

ησλ πφιεσλ. Σν πνιηηηζηηθφ  πεξηβάιινλ απνηειεί εμάιινπ ηε βάζε ηεο αεηθνξηθήο 

αλάπηπμεο κέζα απφ ηελ αέλαε αιιειεμάξηεζε ηνπ µε ηελ θνηλσλία, ηελ νηθνλνκία θαη ην 

θπζηθφ πεξηβάιινλ. Ζ αεηθφξνο δηαρείξηζε ζε παγθφζκην επίπεδν σο αλζξψπηλε 

δξαζηεξηφηεηα επηδεηεί ηελ εμηζνξξφπεζε ηνπ πνιηηηζηηθνχ κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ. 

Καζψο ε αεηθφξνο αλάπηπμε απνζθνπεί ζην λα βειηηψζεη ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο ηνπ 

αλζξψπνπ, δηαθπιάζζνληαο παξάιιεια ην πεξηβάιινλ βξαρππξφζεζκα θαη 

καθξνπξφζεζκα, ν ζθνπφο απηφο θαζίζηαηαη φιν θαη πην αλαγθαίνο γηαηί κε ηελ εμέιημε ην 

αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ δηαξθψο κεγεζχλεηαη ελψ ην θπζηθφ παξακέλεη σο έρεη κε 

ηάζεηο ζπξξίθλσζεο.  

Αλαγλσξίδνληαο κηα ακθίζεκε πξαγκαηηθφηεηα, ε πξνζηαζία θαη ε ζπληήξεζε ελφο 

ηζηνξηθνχ κλεκείνπ είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ απαηηεί κηα νιηζηηθή καηηά ζχκθσλα κε ηα 

παξαπάλσ θαη γηα απηφ ην ιφγν θαιφ ζα ήηαλ λα εθηειείηαη κε δηάζεζε πξαγκαηνπνίεζεο 

καθξνζθνπηθήο θαη κηθξνζθνπηθήο κειέηεο. Καηά ζπλέπεηα, είλαη απνδεθηφ φηη ην θηίξην 

δελ είλαη απνθνκκέλν απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ θαη επηδηψθεηαη θαηά ηε ζπληήξεζή ηνπ ε 

νκαιή (επαλ)έληαμή ηνπ ζε απηφ. «Η βαζηθή ιεηηνπξγία ελόο κλεκείνπ είλαη λα πξνάγεη ηελ 

αλζξώπηλε κλήκε θαη λα ιεηηνπξγεί σο ζπλδεηηθόο θξίθνο ηνπ παξόληνο κε ην παξειζόλ. Σν 

κλεκείν πξνθαιεί εξεζίζκαηα, αλ όρη ζην ζύλνιν, ηνπιάρηζηνλ ζηελ πιεηνςεθία ησλ κειώλ 

κηαο θνηλόηεηαο, ή θαη ζε κηα επάξηζκε έζησ νκάδα αλζξώπσλ, αλεμαξηήησο πξνέιεπζεο 

θαη θαηαγσγήο.»  

Λακβάλνληαο σο δεδνκέλν ινηπφλ ηελ αίζζεζε ηνπ «αλήθεηλ» ζε έλα πνιηηηζκηθφ 

πεξηβάιινλ πνπ απνπλέεη ην θάζε θηίξην, ε έλλνηα ηεο αλαζηήισζεο απνβιέπεη ζηελ 

αλάπιαζε ηεο αιινησκέλεο νληφηεηάο ηνπ θαη δηθαηψλεηαη φηαλ απαληεζνχλ εξσηήκαηα 

φπσο: «Γηα πνην ζθνπφ γίλεηαη ε επέκβαζε;»,  «Ση επηδηψθεηαη κε ηελ επέκβαζε;», «ε ηη 

είδνπο κλεκείν γίλεηαη ε επέκβαζε;», «Με πνηα κέζα θαη πνηεο κεζφδνπο γίλεηαη ε 

επέκβαζε;», «ε πνην βαζκφ γίλεηαη ε επέκβαζε;»… Ζ απάληεζε ησλ εξσηεκάησλ 

                                                 

4
 Σν πνιηηηζηηθφ πεξηβάιινλ είλαη ην ζχλνιν ησλ αλζξψπηλσλ δεκηνπξγεκάησλ δειαδή νη αξραηφηεηεο, 

ηα δηαηεξεηέα θηίξηα, νη παξαδνζηαθνί νηθηζκνί, ηα κλεκεία. 

5
 Μεηνχια Ρ., «Ζ πξνζηαζία ηεο αξρηηεθηνληθήο θιεξνλνκηάο», Πεξηνδηθφ Αξραηνινγία & Σέρλεο, 

ηεχρνο 72, ζει.67. 
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δηαθσηίδεη θαη θαζνξίδεη θαηά θάπνην ηξφπν ηελ ζηξαηεγηθή επέκβαζεο πνπ ζα 

αθνινπζεζεί απφ ηνπο αξκφδηνπο, σζηφζν δελ ππάξρεη ζπληαγή-παλάθεηα γηα ηνλ ηξφπν 

επέκβαζεο ζε έλα ηζηνξηθφ θηίξην. Κάζε έλα κλεκείν είλαη κηα μερσξηζηή «απφθαζε» γηα 

έλαλ αξραηνιφγν, αξρηηέθηνλα, πνιηηηθφ κεραληθφ, ηζηνξηθφ ηεο ηέρλεο, ρεκηθφ, θπζηθφ, 

ζπληεξεηή θ.ά., ε νπνία θαιείηαη λα σξηκάζεη καδί κε ην κέγεζνο ησλ θαζεθφλησλ ηνπο 

θαη ηε ζπλεξγαζία ηνπο. 

 

Σερληθέο επηζθεπήο πξηλ ηελ επέκβαζε 

Με πξνυπφζεζε φηη ζην δφκεκα πνπ κειεηάηαη έρνπλ αθνινπζεζεί νη απαξαίηεηεο 

ηερληθέο επηζθεπήο (δειαδή φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ε επαλαθνξά ηνπ βιακκέλνπ 

δνκηθνχ ζηνηρείνπ ζηελ θαηάζηαζε πξν ηεο βιάβεο) είλαη εχινγν ε επέκβαζε λα 

πεξηιακβάλεη θαη ελίζρπζε ηεο θαηαζθεπήο (ελψ ζε κηθξέο βιάβεο αξθεί ζπλήζσο ε 

επηζθεπή). Οη πιένλ γλσζηέο ηερληθέο επηζθεπήο πνπ θξίλνληαη απαξαίηεηεο πξηλ απφ ηελ 

ελίζρπζε είλαη ην βαζχ αξκνιφγεκα, ε θαζαίξεζε θαη ε ηνπηθή αλαθαηαζθεπή (γηα 

δηφγθσζε ή θαηάξξεπζε γσληψλ ηνίρνπ), νη ελέζεηο ζε ξσγκέο [ζε ξσγκέο κεγάινπ εχξνπο 

(>10mm) ή κεγάινπ κήθνπο πνπ εθηείλνληαη νξηδφληηα, θαηαθφξπθα ή δηαγψληα ζηελ 

επηθάλεηα ηνπ ηνίρνπ γίλεηαη ζπξξαθή], ε ζπξξαθή απνθνιιεκέλσλ ηνίρσλ θαη ε 

επηζθεπή ή θαηαζθεπή ησλ ππεξζχξσλ ησλ αλνηγκάησλ. 

Δδψ επηζεκαίλεηαη φηη ε κέζνδνο ηεο ελίζρπζεο πξνρσξά πέξαλ ηεο επηζθεπήο βιαβψλ 

θαη είλαη δπλαηή θαη ε πξνιεπηηθή ελίζρπζε ρσξίο ηελ παξνπζία βιαβψλ. Όζνλ αθνξά ην 

επίπεδν θαη ηα κέηξα ελίζρπζεο, απηά πξνζδηνξίδνληαη απφ εηδηθή κειέηε. Οη πιένλ 

γλσζηέο ηερληθέο ελίζρπζεο είλαη ην νπιηζκέλν επίρξηζκα (αλ δελ είλαη επηζπκεηή ε 

δηαηήξεζε ηεο φςεο ηεο ιηζνδνκήο), ε εηζαγσγή ελέκαηνο ζηε κάδα ηεο ηνηρνπνηίαο (φρη 

κφλν γηα ηελ πιήξσζε ελδερφκελσλ ξσγκψλ αιιά θαη φισλ ησλ θελψλ ζην εζσηεξηθφ 

ηεο), ε θαηαζθεπή καλδχα νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο εζσηεξηθά ή εμσηεξηθά (ή 

ακθίπιεπξα) ηεο ηνηρνπνηίαο, ε πξνζζήθε ξηδνπιηζκψλ ζε ιηζνδνκέο κεγάινπ πάρνπο, ε 

θαηαζθεπή δηαδσκάησλ ζηηο ζηάζκεο ησλ νξφθσλ, ε πξνζζήθε ειθπζηήξσλ θαη ηελφλησλ, 

ε ελίζρπζε εδάθνπο κε ηελ εηζαγσγή ελεκάησλ πςειήο αληνρήο ζε ζπλδπαζκφ θαη κε ηελ 

αβαζή ή βαζηά ππνζεκειίσζε κε ηε κέζνδν ησλ κηθξνπαζζάισλ. 

 

Βαζκφο αλαζηξεςηκφηεηαο 

Έλαο επηπιένλ δηαρσξηζκφο ζηηο επεκβάζεηο ζε θηίξηα είλαη νη δχν κεγάιεο θαηεγνξίεο 

πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ην πνζνζηφ ελζσκάησζήο ηνπο ζην θηίξην θαη ηελ επθνιία κε ηελ 

νπνία αθαηξνχληαη ή δελ αθαηξνχληαη απφ απηφ (βαζκφο αληηζηξεςηκφηεηαο). Χο ήπηεο 
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επεκβάζεηο απνθαινχληαη εθείλεο πνπ δελ ελζσκαηψλνληαη ζε κεγάιν πνζνζηφ ζηνλ 

πθηζηάκελν θνξέα θαη δελ παξνπζηάδνπλ αληίζηαζε θαηά ηελ αθαίξεζή ηνπο. ηνλ 

αληίπνδα, σο δξαζηηθέο ραξαθηεξίδνληαη νη επεκβάζεηο κε πςειφ πνζνζηφ ελζσκάησζεο 

ζηνλ πθηζηάκελν θνξέα θαη ε αθαίξεζε ηνπο είλαη δχζθνιε έσο αδχλαηε.  

Μέζα ζηηο πιένλ γλσζηέο ήπηεο ηερληθέο ελίζρπζεο φπσο πξναλαθέξζεθαλ είλαη θαη ε 

πξνζζήθε ειθπζηήξσλ θαη ηελφλησλ. Ζ ρξήζε ησλ ειθπζηήξσλ ζηηο θαηαζθεπέο είλαη κηα 

κέζνδνο επηζθεπήο θαη ελίζρπζεο πνπ εθαξκφδεηαη γηα λα επαλαθέξεη ην ζηνηρείν πνπ 

κειεηάηαη ζηελ θαηάζηαζε πξν βιάβεο θαη γηα λα απμήζεη ηελ αληνρή ηνπ. Δπεκβαίλνληαο 

ζην θηίξην αθνινπζνχληαη κε επιάβεηα ηα ζηάδηα ηεο αλάκλεζεο, ηεο δηάγλσζεο, ηεο 

ζεξαπείαο θαη ηεο πξφγλσζεο επηρεηξψληαο κηα φζν ην δπλαηφ πην απνηειεζκαηηθή 

επέκβαζε κε ζεβαζκφ ζην θηίξην θαη ζην θφζηνο κειέηεο θαη επηζθεπήο ηνπ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα ε ξεγκάησζε ελφο θέξνληνο ηνίρνπ κπνξεί λα επηζθεπαζηεί θαη λα 

εληζρπζεί -εθηφο ησλ άιισλ κεζφδσλ- κε ηελ πξνζζήθε ειθπζηήξσλ. Ζ ρξήζε ησλ 

ειθπζηήξσλ γηα ηελ πεξίζθημε ησλ ηνίρσλ εληάζζεηαη ζηηο άκεζεο επεκβάζεηο 

ζπλδπάδνληαο ηελ εχθνιε πξφζζεζε θαη αθαίξεζή ηνπο φηαλ ηνπνζεηνχληαη εμσηεξηθά. 

Όηαλ θξίλεηαη αλαγθαίν λα ηνπνζεηεζνχλ εζσηεξηθά, απηφ είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ θέξεη 

κφληκν απνηέιεζκα θαη απαηηεί ηαθηηθφ έιεγρν θαη ζθίμηκν ησλ ειθπζηήξσλ. 

Ζ ρξήζε ηνπο ζηε ζπληήξεζε ησλ κλεκείσλ είλαη κηα απφ ηηο κεζφδνπο πνπ δνθηκάδεη ν 

αλαζηεισηήο. ηα πιαίζηα ηεο ζπληήξεζεο ησλ πνιηηηζηηθψλ αμηψλ θαη ηεο 

αξρηηεθηνληθήο θιεξνλνκηάο ησλ επηηεπγκάησλ ησλ πεξαζκέλσλ αηψλσλ δνθηκάδνληαη 

ήπηεο κέζνδνη. Ζ επηφηεηα απηή εθθξάδεηαη ζην θηίξην σο ζεβαζκφο ζην ζθνπφ 

απνθαηάζηαζήο ηνπ, γηα απηφλ ην ιφγν θαη ε απνθαηάζηαζε απηή είλαη πξνζηαηεπηηθή θαη 

αλαζηξέςηκε ζε βέιηηζην βαζκφ.  Έηζη δε κπνξνχλ νη πξνζζήθεο λα γίλνπλ απνδεθηέο αλ 

δελ ζέβνληαη ηα κέξε ηνπ θηηξίνπ.  

Οη ειθπζηήξεο ζεσξψληαο φηη πιεξνχλ ηελ αξρή ηεο αλαζηξεςηκφηεηαο, θαζψο 

κπνξνχλ λα ζπλππάξμνπλ κε ην απζεληηθφ πιηθφ, επαλαθέξνπλ ην κλεκείν ζηελ 

θαηάζηαζε πξν ησλ επεκβάζεσλ δηαηεξψληαο ηε δνκηθή απηνηέιεηα ησλ κειψλ θαη ηεο 

ζηαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ θηηξίνπ. Οη επεκβάζεηο κε ηε ρξήζε ησλ ειθπζηήξσλ 

ζπλνςίδνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο πξαθηηθέο θαηά ην ζρεδηαζκφ ησλ δνκηθψλ επεκβάζεσλ 

ζηα κλεκεία. Γίλνληαη θπξίσο ζε ηκήκαηα ησλ κλεκείσλ πνπ έρνπλ απνζηαζεξνπνηεζεί 

απφ αλαζηειψζεηο ηνπ παξειζφληνο ή ηκήκαηα πνπ εκθαλίδνπλ πξνβιήκαηα ζηαηηθήο 

επάξθεηαο. 

Ζ ρξήζε ησλ ειθπζηήξσλ θαη άιισλ κεζφδσλ ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδνπλ ηα κλεκεία 

σο μερσξηζηέο νληφηεηεο κε ηε δηθή ηνπο ηζηνξία ην θαζέλα. Σα κλεκεία πξέπεη λα 
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ζπληεξνχληαη, λα αλαζηειψλνληαη θαη λα ζπκπιεξψλνληαη φηαλ ππάξρεη αλάγθε κε 

ηαπηφρξνλε απνθπγή εμαπάηεζεο κεηαμχ απζεληηθνχ θαη πξνζζήθεο. Έηζη πξηλ απφ θάζε 

επέκβαζε αμηνινγνχκε ην δφκεκα εθηηκψληαο ην ηζηνξηθά, αηζζεηηθά, πξαθηηθά θαη 

πεξηβαιινληνινγηθά βαζηδφκελνη πάληα ζε ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο, θξηηήξηα θαη 

κεζνδνινγία. Μεηά ηε δηάγλσζε ηεο θζνξάο θαη ηελ απνηίκεζε εμεηάδνπκε ηα δηαζέζηκα 

εξγαιεία ψζηε λα εμαζθαιηζζεί ε αεηθνξία ηεο θαηαζθεπήο. Με ζπλερή παξαθνινχζεζε 

θαη έιεγρν γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ επεκβάζεσλ ζπληήξεζεο πεηπραίλνπκε ηελ 

αληηζηξεςηκφηεηα ηεο επέκβαζεο ζην κέηξν πνπ απηφ είλαη δπλαηφ. 

Οη ζεηζκηθέο δξάζεηο είλαη κηα απφ ηηο πην ζχλεζεο θαη ζεκαληηθέο αηηίεο βιαβψλ πνπ 

επηηάζζνπλ εληζρχζεηο. ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο πξνγελέζηεξνη ζεηζκνί έρνπλ 

πξνθαιέζεη βιάβεο ζην κλεκείν απμάλνληαο ηε ζεηζκηθή ηνπ ηξσηφηεηα ππφ ηε δξάζε 

κειινληηθψλ ζεηζκηθψλ θνξηίζεσλ, νη νπνίνη κπνξεί λα εθδεισζνχλ επηθηλδπλφηεξνη ζε 

ζπλδπαζκφ κε ην έδαθνο ηεο πεξηνρήο θαη ησλ ζεηζκηθψλ κεγεζψλ. Έηζη, φπσο 

αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, νη επεκβάζεηο απηέο παίξλνπλ κηα ήπηα κνξθή, ζπκβαηή κε 

ηνλ αξρηθφ ζηφρν ηεο πξνζηαζίαο ησλ ηζηνξηθψλ θαηαζθεπψλ πνπ ζα πξέπεη λα θαιχπηεη 

απαηηήζεηο ηεο καθξννηθνλνκίαο-νηθνινγίαο, ηεο κηθξννηθνλνκίαο-κφλσζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο ηνπ δνκήκαηνο ζε βάζνο ρξφλνπ. Χζηφζν πέξα απφ ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πνιηηηζηηθνχ πινχηνπ, ην ελδηαθέξνλ γηα ηελ αληηζεηζκηθφηεηα ελφο κλεκείνπ έγθεηηαη θαη 

ζηελ λνκηθή ππνρξέσζε πξνζηαζίαο ηεο αλζξψπηλεο δσήο φισλ φζσλ δηακέλνπλ ζε απηφ 

θαη γχξσ απφ απηφ, θαζψο επίζεο θαη φζσλ εξγάδνληαη ζε απηφ. 

Υσξίο ακθηβνιία, ε απνθαηάζηαζε ηζηνξηθψλ θηηξίσλ κηαο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο 

δίλεη ζηνλ αλαζηεισηή ηελ επθαηξία λα κειεηήζεη θαη λα γλσξίζεη ζε βάζνο ηηο 

ηδηαηηεξφηεηεο ηεο ηνπηθήο αξρηηεθηνληθήο θαη έηζη λα είλαη ζε ζέζε λα αληηκεησπίζεη φζν 

πην ζσζηά γίλεηαη πνηθίια αλαζηεισηηθά δεηήκαηα πνπ αλαδχνληαη θαη ζρεηίδνληαη µε ην 

ραξαθηήξα ηεο αξρηηεθηνληθήο απηήο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο αλαζηήισζεο, ν 

κειεηεηήο-αλαζηεισηήο πξνζδηνξίδεη ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ δηαθφξσλ 

επεκβάζεσλ, παξαηεξεί ηα ηπρφλ πξνβιήκαηα ηνπο κέζα ζην ρξφλν θαη πξνηείλεη ιχζεηο-

βειηηψζεηο ησλ ηερληθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, δηνξζψλνληαο ηηο ηπρφλ αζηνρίεο ηνπο. 

 

Αηηίεο θζνξώλ ηζηνξηθώλ θηηξίωλ 

Αληηκεησπίδνληαο ηα ηζηνξηθά θηίξηα σο δσληαλέο νληφηεηεο πνπ θέξνπλ παξειζφλ, 

παξφλ θαη κέιινλ γίλεηαη απνδεθηή ε ιεπηφηεηα-αθξίβεηα κε ηελ νπνία αληηκεησπίδνληαη 

νη βιάβεο πνπ παξαηεξνχληαη θαη εληνπίδνληαη ζηελ ηνηρνπνηία ηνπο. Οη βιάβεο απηέο 
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πνηθίιινπλ ζε κνξθή θαη έθηαζε θαη ν βαζκφο ζπνπδαηφηεηάο ηνπο θξίλεη ηελ αζθάιεηα 

ηνπ ίδηνπ ηνπ θηηξίνπ θαη φζσλ θαηνηθνχλ ζε απηφ.  

Ζ αλαιπηηθή απνηχπσζε ησλ θεξφλησλ ζηνηρείσλ, ε αλαδήηεζε ησλ νηθνδνκηθψλ 

θάζεσλ πνπ έρεη πεξάζεη έλα θηίξην φζνλ αθνξά ηηο κεηαηξνπέο θαη ηηο επεκβάζεηο ζε 

απηφ θαη ε ζπρλή παξαθνινχζεζε ηεο εμέιημεο ησλ βιαβψλ, απνηεινχλ ηα βαζηθά 

ζηνηρεία γηα ηελ νξζή πεξηγξαθή ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ηελ ηεθκεξίσζε ηεο παζνινγίαο 

ηνπ. Ζ αλαδήηεζε θαη ε δηεμαγσγή αζθαιψλ ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθά κε ηα αίηηα ησλ 

βιαβψλ απνηειεί βαζηθφ ζηάδην γηα ηελ επηινγή ησλ πην θαηάιιεισλ επηζθεπψλ (θαη 

πηζαλψο εληζρχζεσλ) γηα ην θηίξην. Σα αίηηα βιαβψλ ζε ηζηνξηθά θηίξηα νθείινληαη ζε 

παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηππνινγία θαη κνξθνινγία ηεο θαηαζθεπήο, ηνλ ηξφπν 

ζχλδεζεο ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ, ηελ πνηφηεηα ησλ πιηθψλ θαη ηνπο εμσηεξηθνχο 

παξάγνληεο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα ηα θαηλφκελα θζνξάο ηεο ηνηρνπνηίαο εθδειψλνληαη ζηα πιηθά ηεο 

(θαη ζηε κεηαμχ ηνπο ζπλάθεηα) θαη είλαη ζπλάξηεζε ελδνγελψλ θαη εμσγελψλ 

παξαγφλησλ. πλήζσο νη ελδνγελείο παξάγνληεο δεκηνπξγνχλ βιάβεο ζηελ ηνηρνπνηία 

ιφγσ ησλ πιηθψλ ηεο (ιάζε ζηε κειέηε ή ζηελ θαηαζθεπή) ελψ νη εμσγελείο παξάγνληεο 

νθείινληαη ζε ηπρεκαηηθέο δξάζεηο φπσο ν ζεηζκφο, ε θσηηά θαη άιιεο πεξηβαιινληηθέο 

δξάζεηο. Οη εμσγελείο αηηίεο -αλ θαη έρνπλ κηθξή ζπρλφηεηα εκθάληζεο ζε ζρέζε κε ηηο 

ελδνγελείο αηηίεο βιαβψλ- έρνπλ έληνλε θαη ρξνληθά απμαλφκελε εθδήισζε. Δπίζεο 

ππάξρνπλ θαη βιάβεο πνπ νθείινληαη ζην έδαθνο θαη δελ εληάζζνληαη ζηηο παξαπάλσ δχν 

θαηεγνξίεο. 

Σα ελδνγελή αίηηα βιαβψλ ηεο ηνηρνπνηίαο νθείινληαη θπξίσο ζηελ πνιπκνξθία ηεο. 

Παξάγνληεο φπσο ε θαθή πνηφηεηα πιηθψλ θαη δφκεζεο έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ θαθή 

κνξθνινγία ηεο θαηαζθεπήο. Ζ κε ζπκβαηφηεηα ησλ πιηθψλ  θαη ε κεηαβνιή ηνπ φγθνπ 

ηεο ηνηρνπνηίαο ιφγσ ζεξκνθξαζηαθψλ κεηαβνιψλ, δπζρεξαίλνπλ ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

πξνβιεκάησλ ηεο ηνηρνπνηίαο, δεκηνπξγψληαο ξσγκέο  πνπ άιινηε επεξεάδνπλ ηελ 

επζηάζεηα ηνπ θηηξίνπ θαη άιινηε φρη, αλάινγα κε ην βαζκφ ζπνπδαηφηεηαο ηεο βιάβεο. 

Σα εμσγελή αίηηα βιαβψλ νθείινληαη ζηηο ηπρεκαηηθέο δξάζεηο (ζεηζκνί, ππξθαγηέο) 

θαζψο θαη ζηηο πεξηβαιινληηθέο δξάζεηο πνπ πνηθίινπλ αλάινγα κε ηηο θιηκαηνινγηθέο 

ζπλζήθεο ηεο θάζε πεξηνρήο θαη επεξεάδνπλ βξαρππξφζεζκα ή καθξνπξφζεζκα ηελ 

                                                 

6
 Δκθάληζε πηζαλψλ ξσγκψλ πνπ ηαμηλνκνχληαη ζε: ειαθξέο, ζνβαξέο θαη βαξηέο ξεγκαηψζεηο ζε 

πεζζνχο, ππέξζπξα θαη ζηελ πεξηνρή ζηήξημεο ηεο ζηέγεο. 
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θαηαζθεπή. Λφγσ ζεηζκψλ θαη ππξθαγηάο κεηψλεηαη ε αληνρή ηεο ηνηρνπνηίαο θαη ην 

ελδερφκελν ηεο θαηάξξεπζεο είλαη πηζαλφ. Οη πεξηβαιινληηθέο δξάζεηο έρνπλ έλα επξχ 

θάζκα θηλδχλσλ πνπ κπνξεί λα πιήμνπλ ην πέηξηλν θηίξην θαζψο πεξηιακβάλνπλ απφ 

πγξαζία θαη βηνινγηθνχο  παξάγνληεο ζε ηκήκαηα ηεο θαηαζθεπήο κέρξη γπςνπνίεζε ησλ 

ιίζσλ, δεκηνπξγία φμηλεο αλζξαθηθήο θξνχζηαο, θξπζηάιισζε αιάησλ θαη απνζάζξσζε 

θνληακάησλ… Απηνί νη θίλδπλνη έρνπλ ζαλ θχξην αίηην ηελ επίδξαζε ηνπ λεξνχ ζηε 

κνξθνινγία ηεο ηνηρνπνηίαο (δηάβξσζε ιίζσλ θηι.) θαη έρνπλ ζα ζπλέπεηα ηελ 

απνδηνξγάλσζε θαη πηζαλή θαηάξξεπζή ηεο. 

Οη βιάβεο πνπ πξνθαινχληαη ζηελ ηνηρνπνηία εθηφο ησλ παξαπάλσ, ζε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο νθείινληαη είηε ζηε ζχλζεζε ηνπ εδάθνπο πνπ εδξάδεηαη ε θαηαζθεπή είηε 

ζηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα πνπ ελεξγεί αλαπνηειεζκαηηθά ζε βάξνο ηεο θχζεο θαη ηεο 

θαηαζθεπήο. Ζ αζηνρία ηεο ζεκειίσζεο θαη ε ππνζθαθή ζεκειίσλ πξνθαινχλ δηαθνξηθέο 

θαζηδήζεηο πνπ εθδειψλνληαη ζην θηίξην κέζσ ξεγκαηψζεσλ ζηνπο πεζζνχο θαη ζηνπο 

ηνίρνπο αληίζηνηρα. Σα θπζηθά αίηηα φπσο ηα ππφγεηα ξένληα λεξά, ε ζπκπχθλσζε-

ζπξξίθλσζε-δηφγθσζε ηνπ εδάθνπο, ε χπαξμε βιάζηεζεο θαη ε θίλεζε ηνπ εδάθνπο 

ζεκειίσζεο, αλ δε κπνξνχλ λα πξνβιεθζνχλ κέζσ ησλ γεσηερληθψλ κειεηψλ, πξνθαινχλ 

θαζηδήζεηο, ξεγκαηψζεηο ζηελ θαηαζθεπή θαη πηζαλφηεηα θαηάξξεπζεο κε απνηέιεζκα 

θάζε αλζξψπηλε πξνζπάζεηα λα απνβαίλεη άθαξπε κπξνζηά ζηελ παληνδπλακία ηεο 

θχζεο. 

Σα αλαθξηβή πξνζνκνηψκαηα, ε απνπζία ηθαλνηηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη νη αλεπαξθείο 

θαηαζθεπαζηηθέο δηαηάμεηο είλαη επηπξφζζεηνη ζπληειεζηέο πνπ δπζθνιεχνπλ ην 

κειεηεηηθφ θνκκάηη ζρεηηθά κε ηε θέξνπζα ηνηρνπνηία. Όζνλ αθνξά ην πξαθηηθφ θνκκάηη, 

νη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ησλ παξαπάλσ θαίλνληαη είηε ζηελ απνπζία εληζρπηηθψλ 

επεκβάζεσλ είηε ζηηο αλαπνηειεζκαηηθέο παξεκβάζεηο ζην θηίξην είηε απιά ζε αηπρή 

θπζηθά ζπκβάληα. Πέξα φκσο απφ ηηο αλζξψπηλεο επζχλεο πνπ εγείξνληαη ζε θάζε έξγν, 

είλαη απνδεθηέο νη δπζθνιίεο πνπ παξνπζηάδεη ε ηνηρνπνηία σο πιηθφ ιφγσ ηεο 

πνιπκνξθίαο ηεο θαη ηεο πνιπηππίαο ηεο. Ζ ηδηαηηεξφηεηά ηεο ζπγθεληξψλεηαη ζηα βαζηθά 

ζπζηαηηθά ηεο θαη ζηνλ ηχπν πιέμεο (δφκεζεο) ηεο. Απνηειείηαη απφ πιίλζνπο (θπζηθέο ή 

ηερλεηέο) θαη θνλίακα πνπ ηηο ζπλδέεη ή απνπζηάδεη (μεξνιηζνδνκή). Χζηφζν ηα 

πιενλεθηήκαηα πνπ παξέρεη ε ηνηρνπνηία ζηηο θαηαζθεπέο φπσο ε ζεξκνκφλσζε θαη ε 

                                                 

7
 Φζνξά απφ κηθξννξγαληζκνχο θαη απφ ην ξηδηθφ ζχζηεκα ησλ θπηψλ πνπ έξρεηαη ζε επαθή κε ην 

θηίξην.  



 

 

16 

ππξαζθάιεηα αιιά θαη ε αληνρή ζην ρξφλν ζε ζπλδπαζκφ κε ην θαιαίζζεην απνηέιεζκα 

δελ είλαη θαζφινπ επθαηαθξφλεηα. 

 

Μεηαζεηζκηθέο βιάβεο ζηα δνκηθά ζηνηρεία κηαο θαηαζθεπήο 

Όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ ν ζεηζκφο θαηαηάζζεηαη ζηηο ηπρεκαηηθέο δξάζεηο θαη 

αλήθεη ζηα εμσγελή αίηηα πνπ πξνθαινχλ βιάβεο ζηελ ηνηρνπνηία. Ο ζεηζκφο βέβαηα 

κπνξεί λα νδεγήζεη ζε αζηνρία κηαο θαηαζθεπήο ζηελ νπνία πξνυπάξρνπλ θη άιια 

πεξηβαιινληηθά ή ελδνγελή αίηηα σζηφζν ηίπνηα δελ πξνιακβάλεηαη αλ δελ παξζνχλ 

κέηξα. Σν θαηλφκελν ηνπ ζεηζκνχ φζν απξφβιεπην θαη λα είλαη, ηφζν ν άλζξσπνο κε ηηο 

ηθαλφηεηεο θαη ηα κέζα πνπ δηαζέηεη πιεζηάδεη ζηελ πξφβιεςή ηνπ. Απηφ πξαθηηθά 

ζεκαίλεη πσο γηα ηε ζπληήξεζε ελφο θηηξίνπ, ε θάζε θζνξά αλαιχεηαη ζε καθξνθιίκαθα 

θαη ζε κηθξνθιίκαθα θηάλνληαο φιν θαη πην θνληά απαληήζεηο θαη εληζρχζεηο γηα ηε 

θαιχηεξε δπλαηή πξνθχιαμε ηεο θαηαζθεπήο.  

Όπσο είλαη γλσζηφ, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ δνκεκέλνπ ρψξνπ ησλ αζηηθψλ θέληξσλ 

θαιχπηεηαη απφ θηίξηα κε δσή πάλσ απφ 80 ρξφληα θαζψο θαη έξγα κλεκεηαθήο ζεκαζίαο 

πνπ έρνπλ δσή ρηιηεηεξίδσλ. Έηζη έλαο ηζρπξφο ζεηζκφο πξνζβάιιεη  κηα πνηθηιία 

θαηαζθεπψλ πνπ ε θάζε κηα αθνινπζεί ηηο κεζφδνπο αληηζεηζκηθνχ ζρεδηαζκνχ ηεο 

επνρήο ηεο, εθ ησλ νπνίσλ πνιιέο βαζίδνληαη ζε εκπεηξηθνχο θαλφλεο, άιιεο ζε ειιείπεηο 

θαλφλεο, άιιεο ρσξίο θξνληίδα πξνζδφζεσο πιαζηηκφηεηαο θ.φ.θ. πλεπαγσγηθά είλαη 

αλακελφκελν λα εκθαληζηνχλ βιάβεο ζε έλα επξχ θάζκα θαηαζθεπψλ, ησλ νπνίσλ νη 

πξνδηαγξαθέο είλαη ζε πξψηκν ζηάδην ζε ζρέζε κε ην ηξέρνλ επίπεδν γλψζεο θαη κέζσλ 

επίηεπμεο ησλ κειεηψλ. 

Ζ εθηίκεζε ηεο ζεηζκηθήο επάξθεηαο ελφο θηηξίνπ απνηειεί έλα πνιχ δχζθνιν 

εγρείξεκα. Χζηφζν, γλσξίδνληαο εθ ησλ πξνηέξσλ ηνπο θπξηφηεξνπο παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ ηξσηφηεηα ησλ θηηξίσλ ζε ζεηζκφ, δίλεη ην έλαπζκα γηα λα αλαδεηεζνχλ 

θαη λα εθαξκνζηνχλ κε κεγαιχηεξε επηηπρία νη ηξφπνη αληηζεηζκηθήο ζσξάθηζεο ησλ 

θαηαζθεπψλ. χκθσλα κε ηνλ Ο.Α..Π. νη βαζηθνί παξάγνληεο  πνπ επεξεάδνπλ ηε 

δηαθηλδχλεπζε ησλ θηηξίσλ είλαη νη εμήο: ε ρξνληθή πεξίνδνο θαηαζθεπήο (ηζρχνληαο 

                                                 

8
<http://www.oasp.gr/userfiles/file/%CE%A0%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%A6%CE%95%CE%A

1%CE%95%CE%99%CE%91%20%CE%9A%CE%95%CE%9D%CE%A4%CE%A1%CE%99%CE%9A%

CE%97%CE%A3%20%CE%9C%CE%91%CE%9A%CE%95%CE%94%CE%9F%CE%9D%CE%99%CE

%91%CE%A3/PROSEISMIKOS_LEKIDIS_PROSTASIA-1.pdf>, ηειεπηαία επίζθεςε 28/3/2017. 
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αληηζεηζκηθφο θαλνληζκφο), ην δνκηθφ ζχζηεκα, ε κειέηε πνπ εθαξκφζηεθε, ηα πιηθά 

θαηαζθεπήο θαη ε θαηαλνκή ησλ επηηαρχλζεσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ην έδαθνο ζηελ πεξηνρή 

πνπ κειεηάηαη. 

Ζ πςειή απαίηεζε ζε πνηφηεηα πιηθψλ, κειεηψλ, επηβιέςεσλ θαη θαηαζθεπψλ έξρεηαη 

δπζηπρψο ζε αληίθαζε κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηεο επνρήο. Χζηφζν ε δεκηνπξγία 

κεραληζκψλ απνξξνθήζεσο - θαηαλαιψζεσο ζεηζκηθήο ελέξγεηαο ζε φιε ηελ έθηαζε ηεο 

θαηαζθεπήο πξεέπεη λα είλαη θαη ν πξσηαξρηθφο ζθνπφο γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο 

αλζξψπηλεο δσήο θαη έπεηηα φισλ ησλ άιισλ. Απφ ηελ ελδειερή ηεθκεξίσζε θάζε βιάβεο 

θαη ηελ πξνζεθηηθή απνηίκεζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ηνπ θηηξίνπ πξνθχπηνπλ 

πνιχηηκα ζηνηρεία πνπ κε ζσζηή αμηνπνίεζή ηνπο νδεγνχλ ζε βειηηψζεηο ησλ κεζφδσλ 

κειέηεο θαη θαηαζθεπήο. 

 

Ζ Διιάδα θεκίδεηαη γηα ηελ έληνλε ζεηζκηθή ηεο δξαζηεξηφηεηα γηα απηφλ ην ιφγν ε 

δηελέξγεηα απηνςίαο είλαη απαξαίηεηε ζε θάζε πεξίπησζε κε ζθνπφ ηελ ειαρηζηνπνίεζε 

ησλ ζθαικάησλ θαη ηελ αληηθεηκεληθή εθηίκεζε απνθεχγνληαο φζν γίλεηαη ηα ζθάικαηα. 

Ζ ππέξβαζε ηεο  αληνρήο, νη θαθνηερλίεο θαη ν ζπλδπαζκφο απηψλ είλαη νη ζπλεζέζηεξεο 

αηηίεο βιαβψλ. Αθφκα θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ αληέμεη ε θαηαζθεπή κεηά απφ ζεηζκφ, ε 

αξρηθή αληηζεηζκηθή ηεο ηθαλφηεηα κεηψλεηαη θαζψο ν θνξέαο ράλεη ηελ αληνρή ηνπ 

δξακαηηθά. Ο ζθνπφο ηεο απνθαηάζηαζεο ηνπ βαζκνχ αληηζεηζκηθήο αζθάιεηαο ηνπ 

θηηξίνπ επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο αλαγλψξηζεο ησλ βιαβψλ θαη ηεο επηζθεπήο ηνπο. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνζεθηηθήο αλάιπζεο θάζε βιάβεο κε ζθνπφ ηελ παξαηήξεζε 

ηεο ζπκπεξηθνξάο ηεο θαηαζθεπήο ζην ζεηζκφ, πξνάγνληαη πνιχηηκα ζπκπεξάζκαηα πνπ 

βνεζνχλ ζηε βειηίσζε ησλ κεζφδσλ κειέηεο θαη θαηαζθεπήο. Έηζη, θαηά ηε κειέηε ησλ 

κεηαζεηζκηθψλ βιαβψλ πνπ εκθαλίδνληαη ζηα δνκηθά ζηνηρεία κηαο θαηαζθεπήο, ην 

ελδηαθέξνλ εζηηάδεηαη ηαπηφρξνλα «ζηνπο ηππηθνύο βαζκνύο βιάβεο, πνπ αλαθέξνληαη ζε 

κεκνλσκέλα δνκηθά ζηνηρεία θαη ζπλδένληαη άκεζα κε ελαπνκέλνπζεο αληνρέο θαη 

δηαζέζηκα πεξηζώξηα αζθαιείαο απηώλ ησλ βιακκέλσλ ζηνηρείσλ θαη ζηνλ ραξαθηήξα ησλ 

βιαβώλ, πνπ αλαθέξεηαη ζηελ θαηαζθεπή σο ζύλνιν θαη ζπλδέεηαη κε ηελ αζθάιεηα ηεο 
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θαηαζθεπήο, ηελ ιήςε απνθάζεσλ (επηινγή κέηξσλ “ζεξαπείαο”) θαη ηνλ βαζκό επείγνληνο 

ιήςεσο κέηξσλ θαη επεκβάζεσλ.»  

Πξνο δηεπθφιπλζε ηνπ κειεηεηή νη βιάβεο ηαμηλνκνχληαη ζε βιάβεο ηνπηθνχ 

ραξαθηήξα θαη γεληθνχ. Οη βιάβεο ηνπηθνχ ραξαθηήξα βξίζθνληαη ζε κεκνλσκέλα 

ζηνηρεία ηεο θαηαζθεπήο θαη δηαθξίλνληαη επηκέξνπο ζε βιάβεο ηνπηθνχ ραξαθηήξα 

ειαθξέο, ζνβαξέο θαη βαξηέο αλάινγα κε ηελ έληαζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ηελ ακεζφηεηα 

επίιπζήο ηνπ (δειαδή πφζν θαζνξηζηηθέο είλαη γηα ηε γεληθή επζηάζεηα ηνπ θηηξίνπ). Ο 

δηαρσξηζκφο απηφο αθνξά δνθνχο θαη πιάθεο θαη φρη ηξηρνεηδείο ξσγκέο ζε βιαβέληα 

ζηνηρεία πνπ «δελ ππεξβαίλνπλ ζε θάζε ζηάζκε ην 30% ηνπ ζπλόινπ ησλ θαηαθόξπθσλ 

ζηνηρείσλ ηεο ζηάζκεο.»
10

 Οη βιάβεο γεληθνχ ραξαθηήξα είλαη θαζνξηζηηθέο γηα ηε γεληθή 

επζηάζεηα ηνπ θηηξίνπ θαη ππνδεηθλχνπλ ηηο πηζαλέο αηηίεο πξφθιεζήο ηνπ φπσο πξφβιεκα 

ζηε ζεκειίσζε, ζθάικα ζηε ζχλζεζε θαη ζην ζρεδηαζκφ ηνπ θνξέα θαη άιια. 

Σα ζεκεία ζε κηα θαηαζθεπή ζηα νπνία ε πξφθιεζε ζεηζκνχ δεκηνπξγεί αξλεηηθέο 

επηπηψζεηο είλαη ηα ππνζηπιψκαηα, ηα ηνηρία, νη δνθνί, νη θφκβνη δνθψλ-ζηχισλ, νη 

πιάθεο θαη ν νξγαληζκφο πιεξψζεσο. Οη βιάβεο ζηα ππνζηπιψκαηα θαη ζηηο δνθνχο 

αξηζκνχλ ην 50% ζρεδφλ ησλ θαηαζθεπψλ πνπ παξνπζίαζαλ βιάβεο ζην ζθειεηφ θαζψο 

είραλ ππνζηεί δεκηέο απφ ζεηζκφ. Οη βιάβεο ζηα ππνζηπιψκαηα είλαη πςεινχ θηλδχλνπ 

γηαηί αιινηψλνπλ ηε θέξνπζα ηθαλφηεηα ησλ θαηαθφξπθσλ ζηνηρείσλ, αληηζέησο νη 

βιάβεο ζηνλ νξγαληζκφ πιεξψζεσο ελψ δε ζεσξνχληαη επηθίλδπλεο γηα ηελ επζηάζεηα ηεο 

θαηαζθεπήο, είλαη πην ζπρλέο.  

Γεληθά έλα θηίξην κε θέξνληα νξγαληζκφ απφ ηνηρνπνηία (ζπγθεθξηκέλα ιηζνδνκή) είλαη 

ζπλήζσο κέρξη ηξεηο νξφθνπο θαη αθνχ απνθαζηζζεί ην ζρήκα επηζθεπήο πνπ ζα 

εθηειεζζεί ιακβάλνληαη φια ηα πξναπαηηνχκελα κέηξα γηα ηηο εξγαζίεο επηζθεπήο. Πέξα 

απφ ην ζεκείν ζην νπνίν βξίζθεηαη ε βιάβε (δειαδή ζε θαζνξηζηηθά ζηνηρεία ηεο 

θαηαζθεπήο ή φρη), νη βιάβεο θαηεγνξηνπνηνχληαη θαη ζε ειαθξέο ή ζνβαξέο. ηηο ειαθξέο 

βιάβεο εληάζζνληαη νη ξσγκέο ελψ ζηηο ζνβαξέο βιάβεο ππφθεηληαη πεξηπηψζεηο φπνπ 

επέξρεηαη απνδηνξγάλσζε ηεο κάδαο ησλ ηνίρσλ ή απφθιηζε. Ζ ρξήζε ησλ ειθπζηήξσλ 

                                                 

9
 Υαζάπεο Δ., Υξηζηάθε Α., «Βιάβεο απφ ζεηζκφ θαη ηξφπνη επέκβαζεο ζε θαηαζθεπέο απφ νπιηζκέλν 

ζθπξφδεκα», 6
ν
 Φνηηεηηθφ πλέδξην «Δπηζθεπέο Καηαζθεπψλ 2000», Παλεπηζηήκην Παηξψλ Σκήκα 

Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ, Φεβξνπάξηνο 2000, Σφκνο Η, Δξγαζία Νν 2, ζει. 1.  

10
 Ρνβήινο Αζ., «Μεηαζεηζκηθφο έιεγρνο ζε θηίξηα – εηζκηθή παζνινγία θηηξίσλ – Οδεγίεο θαη κέζνδνη 

επηζθεπψλ θηηξίσλ κε βιάβεο απφ ζεηζκφ», εθδφζεηο Παπαζσηεξίνπ, Αζήλα 2001, ζει. 13.  
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δελ δχλαηαη λα θαιχπηεη φιν ην θάζκα ησλ δεκηψλ αιιά σο κέζνδνο επηθεληξψλεηαη ζηελ 

αζηνρία ηνπ θέξνληνο νξγαληζκνχ θαη ηνπ νξγαληζκνχ πιεξψζεσο πνπ (ν ηειεπηαίνο) 

πιήηηεηαη πξψηνο απφ ην ζεηζκφ πξηλ εκθαληζηνχλ νη δεκηέο ζην θέξνληα νξγαληζκφ. 

Αθνχ έρνπλ εμαθξηβσζεί νη αηηίεο πνπ πξνθάιεζαλ ηηο αζηνρίεο ζεηξά έρεη ε επηζθεπή 

θαη ε απνθαηάζηαζε ησλ βιαβψλ πνπ επηδηψθνπλ ηελ αχμεζε ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ θηηξίνπ 

λα απνξξνθήζεη ηε ζεηζκηθή ελέξγεηα θαη λα ηελ δηακνηξάζεη ζην θέξνληα νξγαληζκφ. Γελ 

πξφθεηηαη γηα κεκνλσκέλε απνθαηάζηαζε θαζψο θξίλεηαη απαξαίηεην ζε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο ν θέξνληαο νξγαληζκφο λα αληηκεησπηζζεί απφ ηνπο κεραληθνχο ζαλ έλα 

εληαίν ζχλνιν γηαηί νη ηδηφηεηεο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ θηηξίνπ αιιεινεπεξεάδνληαη. Έηζη ην 

ζρέδην επηζθεπήο θηινδνμεί ζηε βέιηηζηε θαηαλνκή θαη απνξξφθεζε ηεο ζεηζκηθήο 

ελέξγεηαο απφ φια ηα ζηνηρεία ηνπ θηηξίνπ. 

 

Πεδίν εθαξκνγήο: θέξνπζα ηνηρνπνηία 

Ζ ηνηρνπνηία είλαη απφ ηνπο πην παιαηνχο θαη δχζθνινπο ηξφπνπο δφκεζεο πνπ 

ζπλδπάδεη κηα πνηθηιία δνκψλ θαη ηχπσλ. Χζηφζν ε ρξήζε ηεο ζέιεη κεγάιε πξνζνρή 

γηαηί θηίξηα κε βιάβεο απφ ζεηζκνχο φηαλ εμεηάζηεθαλ θαλέξσζαλ φηη ε θαθή πνηφηεηα 

ησλ πιηθψλ, ηνπ θηηζίκαηνο, ν κε ζσζηφο ζπλνιηθφο ζρεδηαζκφο θαη άιινη παξάγνληεο 

είραλ ζαλ απνηέιεζκα ηε κεηαβνιή ηνπ ζηαηηθνχ ζρήκαηνο ηεο θαηαζθεπήο. 

ην ζχλνιφ ηεο ε ηνηρνπνηία είλαη πνιπκνξθηθφ πιηθφ, νη πιίλζνη θαη ην ζπλδεηηθφ 

θνλίακα πνπ ηελ απνηεινχλ παξνπζηάδνπλ ην θαζέλα ηηο δηθέο ηνπ ηδηφηεηεο κε 

απνηέιεζκα λα δεκηνπξγνχλ κηα απείζαξρε ζπλνρή. Οη πιίλζνη είλαη γλσζηνί γηα ηελ 

πνηθηιία ηνπο ζε ζρήκα, κέγεζνο θαη θαηεξγαζία. Σν θνλίακα είηε κπνξεί λα απνπζηάδεη 

εληειψο είηε ππάξρεη ζε κεγάιε πνηθηιία... 

Ζ ηνηρνπνηία παξνπζηάδεη ηφζν πιενλεθηήκαηα φζν θαη κεηνλεθηήκαηα. Κάπνηα απφ 

απηά είλαη ε ςαζπξφηεηά ηεο, νη κηθξέο ηηκέο ηεο ζιηπηηθήο αληνρήο, ε κηθξή 

πιαζηηκφηεηα θαζψο απμάλνληαη νη φξνθνη θαη άιια. Παξ’ φια απηά δελ πξέπεη λα 

παξαιεηθζεί ε αληνρή ηεο ζην ρξφλν, ζηελ ππξθαγηά, ζηηο πςειέο ζεξκνθξαζίεο θαη άιια. 

Σα θηίξηα απφ θέξνπζα ηνηρνπνηία εκθαλίδνπλ κεγάιε δηαθνξνπνίεζε ιφγσ ηνπ 

θέξνληνο νξγαληζκνχ ηνπο πνπ πνηθίιεη ζε δηάθνξνπο ηχπνπο. Ζ ζπκπεξηθνξά ησλ 

θηηξίσλ θαζνξίδεηαη απφ ηνλ ηχπν ησλ θεξνπζψλ ηνηρνπνηηψλ (θαηαθφξπθνο θέξσλ 

νξγαληζκφο), ησλ παησκάησλ θαη ζηεγψλ (νξηδφληηνο θέξσλ νξγαληζκφο) θαη ηελ χπαξμε 

ή κε δηαδσκάησλ θαη ειθπζηήξσλ. Αληηθείκελν ηνπ ελδηαθέξνληνο είλαη ν θαηαθφξπθνο 

θέξνληαο νξγαληζκφο θαη πψο αιιειεπηδξάεη κε ηελ χπαξμε ησλ ειθπζηήξσλ. 
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Ζ ρξήζε ησλ ειθπζηήξσλ γίλεηαη απνθιεηζηηθά ζε ηνηρνπνηία, αμηνπνηψληαο ηελ πέηξα 

πνπ πξνζθέξεηαη απφ ην θπζηθφ πεξηβάιινλ. Σν δνκηθφ ζχζηεκα θαη ε γλψξηκε 

παξαδνζηαθή αξρηηεθηνληθή αλέδεημαλ ην πιηθφ πέηξα σο έλα απφ ηα βαζηθφηεξα 

ζπζηαηηθά ηεο θηηξηαθήο θαηαζθεπήο. Σν ελδηαθέξνλ ζπγθεληξψλεηαη ζηα θαηαθφξπθα 

θέξνληα ζηνηρεία κηαο θαηαζθεπήο πνπ δνκνχληαη απφ πέηξα. Μεηά ηελ επηθξάηεζε ησλ 

νηθνδνκηθψλ ζπληερληψλ, ην 18
ν
 αηψλα, ην θηίζηκν ηεο πέηξαο εκπινπηίδεηαη κε δηάθνξα 

ζπλδεηηθά θνληάκαηα γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ηνηρνπνηίαο. Σα θνληάκαηα απηά πνηθίινπλ 

φζνλ αθνξά ηε ζχλζεζε, ηηο ηδηφηεηεο θαη ηηο αληνρέο ηνπο. Οη ιηζνδνκέο εμσηεξηθά ζε 

αληίζεζε κε ην εζσηεξηθφ ζπλήζσο δελ έρνπλ επίρξηζκα νχηε επηθάιπςε ρξψκαηνο.   

Καηά θχξην ιφγν ηα πέηξηλα θηίζκαηα ζηα νπνία εθαξκφδνληαη νη ειθπζηήξεο είλαη 

νξζνγψληα ζρήκαηα. Οη δηαζηάζεηο ησλ πέηξηλσλ ηνίρσλ αιιάδνπλ αλάινγα κε ηηο 

δηαζηάζεηο ηνπ θηίζκαηνο. Σν πάρνο ηεο ηνηρνπνηίαο εθηίλεηαη απφ 0,50κ. σο 1,50κ., ελψ 

ζε θάζε ππεξθείκελν φξνθν ην πάρνο κεηψλεηαη θαηά 10 πεξίπνπ εθαηνζηά. Οη θαηαζθεπέο 

ζπλήζσο είλαη απφ κνλφξνθεο σο ηξηψξνθεο θαη απηφ εμαξηάηαη απφ ην ηδηνθηεζηαθφ 

θαζεζηψο, ηε ρξήζε, ηε ζέζε, ηα πιηθά θαη ηνλ ηξφπν θαηαζθεπήο ηνπο.  

 

ε έλα θηίξην γηα ηε κείσζε ηεο παξακνξθσζηκφηεηάο ηνπ νη ηνκείο επέκβαζεο είλαη 

ηξεηο
11

: ζηηο ζηάζκεο θάζε νξφθνπ, ζηελ θνξπθή ηνπ θηηξίνπ ή ζηηο παξεηέο ησλ ηνίρσλ 

ηνπ, θαη ζηηο ζπλδέζεηο ησλ ηνίρσλ κεηαμχ ηνπο. Οη ειθπζηήξεο εληάζζνληαη ζηελ πξψηε 

θαη ηξίηε πεξίπησζε, θαζψο ζπλδένπλ ηα θαηαθφξπθα θαη νξηδφληηα ζηνηρεία κεηαμχ ηνπο.  

 

ηα νξηδφληηα θέξνληα ζπζηήκαηα εληάζζεηαη ε ζνινδνκία. Ζ δηάηαμε ησλ ζφισλ ησλ 

παξαδνζηαθψλ θαηαζθεπψλ είλαη εμ νινθιήξνπ απφ ιίζηλα κέιε θαη ρξεζηκνπνηείηαη σο 

ηερληθή θάιπςεο ηνπ ρψξνπ κε ηε βνήζεηα ησλ ζνισηψλ θαηαζθεπψλ (θακάξεο). Οη 

ειθπζηήξεο πξσηαξρηθά εκθαλίζηεθαλ ζε δνκήκαηα πνπ έρνπλ θακαξσηά ή ζνισηά 

παηψκαηα, ηφμα, αςίδεο θαη ηξνχινπο (φπσο ηα Ρσκατθά, Βπδαληηλά ή Οζσκαληθά 

κλεκεία). «Οη ειθπζηήξεο ηνπνζεηνύληαη ζηε ζηάζκε γέλεζεο ησλ θακπύισλ θνξέσλ ώζηε 

λα αλαιάβνπλ ηηο νξηδόληηεο σζήζεηο πνπ αλαπηύζζνληαη ππό ηα θαηαθόξπθα θνξηία. Οη 

ειθπζηήξεο απηνί ζπλδένληαη ζπλήζσο ζηα άθξα ηνπο κε μπινδεζηέο ελζσκαησκέλεο ζηνπο 

                                                 

11
 Μηιηηάδνπ-Fezans Α., νκηιία κε ζέκα «Δπεκβάζεηο βειηίσζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο θηηξίσλ απφ 

ηνηρνπνηία» ζηελ Ζκεξίδα «Απνηίκεζε & Δπεκβάζεηο ζε θηίξηα απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα & ηνηρνπνηίεο», 

ΣΔΔ Σκήκα Πεινπνλλήζνπ, Σξίπνιε 2016, ζει. 64. 
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εγθάξζηνπο ηνίρνπο. Δίλαη θαλεξό όηη ν ξόινο ησλ δηαδσκάησλ θαη ησλ ειθπζηήξσλ είλαη 

λα εληζρύζνπλ ηελ απόθξηζε ησλ ηνηρνπνηηώλ έλαληη θαηαπνλήζεσλ εθηόο ηνπ επηπέδνπ ηνπο 

θαη λα εμαζθαιίζνπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ θεξνπζώλ ηνηρνπνηηώλ σο εληαίνπ ζπλόινπ ππό 

νξηδόληηα ζεηζκηθή θαηαπόλεζε ή σζήζεηο από ηνλ νξηδόληην θέξνληα νξγαληζκό.»  

 

 

                                                 

12
 Πνιπρξνλίνπ Κ. Δ., «Δθηίκεζε ζεηζκηθήο ηξσηφηεηαο θαηαζθεπήο απφ θέξνπζα ηνηρνπνηία θαη 

πξνηεηλφκελεο εληζρχζεηο κε αλάπηπμε ηεο κεζνδνινγίαο ησλ θακπχισλ ξεπζηφηεηαο», κεηαπηπρηαθή 

εξγαζία ΓΠΜ Γνκνζηαηηθφο ρεδηαζκφο & Αλάιπζε Καηαζθεπψλ-ΔΜΠ, ζει.12. 
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Δηθόλα 2_Δλίζρπζε αςίδσλ ησλ Σάθσλ ησλ αθηώλ Λπθίαο (Λπθία, Μ. Αζία)_πεγή: 

)_πεγή: θση. αξρείν Υ. Γηαξιέιε

 

Δηθόλα 1_Δλίζρπζε ζνινδνκίαο Ιεξνύ Νανύ Παλαγίαο 

Μπξηηδηώηηζζαο (Κύζεξα)_πεγή: θση. Αξρείν Υ. Γηαξιέιε 
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Διθπζηήξεο 

Οη ειθπζηήξεο καδί κε ηα δηαδψκαηα απνηεινχλ βαζηθά δνκηθά ζηνηρεία ζπλδέζεσλ κε 

ηηο θέξνπζεο ηνηρνπνηίεο, ζπκβάιινπλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ θηηξίνπ απφ νξηδφληηα 

ζεηζκηθά θνξηία θαη εληζρχνπλ ηελ απφθξηζε ηεο ηνηρνπνηίαο έλαληη ησλ θαηαπνλήζεσλ. 

Οη ειθπζηήξεο είλαη επζχγξακκα ζηνηρεία πνπ ελζσκαηψλνληαη ζηηο ζηάζκεο ησλ νξφθσλ 

ηεο θαηαζθεπήο κε πιηθφ θαηαζθεπήο πνπ πνηθίιεη αλάινγα κε ην πφηε θαη θάησ απφ πνηεο 

ζπλζήθεο εθαξκφζηεθαλ. Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο ην πάρνο ηεο ηνηρνπνηίαο πξέπεη λα είλαη 

κεγαιχηεξν απφ 45 εθ. Υσξίδνληαη ζε παζεηηθνχο θαη ειαθξά πξνεληεηακέλνπο αλάινγα 

αλ έρεη εθαξκνζηεί εθ ησλ πξνηέξσλ ζηα ζηνηρεία απηά εθειθπζκφο ή φρη. πλαληψληαη ζε 

δηάθνξεο ζέζεηο κέζα ζην θηίξην: εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά ησλ ηνίρσλ θαη ζε εκθαλή ή 

αθαλή ζεκεία θάηη πνπ εμαξηάηαη απφ ην πψο ζπκθέξεη λα βειηησζεί ε ζπκπεξηθνξά ηεο 

ηνηρνπνηίαο έλαληη νξηδνληίσλ κεηαθηλήζεσλ. 

Ο θχξηνο ξφινο ησλ ειθπζηήξσλ είλαη λα απνηξέςνπλ ηελ απνθφιιεζε ησλ 

δηαζηαπξνχκελσλ ηνίρσλ πνπ δεκηνπξγνχλ θαηαθφξπθεο αθκέο ζε γσλίεο Γ ή Σ, είηε απφ 

ζεηζκηθή θαηαπφλεζε, είηε απφ σζήζεηο ηφμσλ, ή ζηεγψλ. Οη ειθπζηήξεο, νξαηνί ή κε, 

μχιηλνη ή κεηαιιηθνί, ζπλαληψληαη ζε φιεο ζρεδφλ ηηο θαηαζθεπέο πνπ έρνπλ θακαξσηά ή 

ζνισηά παηψκαηα, ηφμα, αςίδεο θαη ηξνχινπο φπσο ηα Ρσκατθά, Βπδαληηλά ή Οζσκαληθά 

κλεκεία. Οη ειθπζηήξεο ηνπνζεηνχληαη ζηε ζηάζκε γέλεζεο ησλ θακπχισλ θνξέσλ γηαηί 

εθεί κπνξνχλ λα αλαιάβνπλ ηηο νξηδφληηεο σζήζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη απφ ηα 

θαηαθφξπθα θνξηία.  

Οη ειθπζηήξεο είλαη κηα κέζνδνο επέκβαζεο ζην θηίξην πνπ απνζθνπεί ζηελ απφθξηζε 

ησλ ηνηρνπνηηψλ έλαληη θαηαπνλήζεσλ θπξίσο ηνπ επηπέδνπ ηνπο. Με ηε βνήζεηα ησλ 

ειθπζηήξσλ επηηπγράλεηαη ε εμαζθάιηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ θεξνπζψλ ηνηρνπνηηψλ σο 

εληαίνπ ζπλφινπ ππφ νξηδφληηα ζεηζκηθή θαηαπφλεζε ή σζήζεηο απφ ηνλ νξηδφληην 

θέξνληα νξγαληζκφ. 

 

Απφ ηα παξαπάλσ, γίλεηαη θαηαλνεηή ε αλαγθαηφηεηα λα νξίζνπκε ηνπο παξάγνληεο 

απφ ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ηξσηφηεηα ησλ θηηξίσλ απφ ηνηρνπνηία. Ζ ηππνινγία 

(δειαδή ε αζπκκεηξία ζε θάηνςε) ελφο θηηξίνπ, ην πιηθφ ηεο ηνηρνπνηίαο ηνπ, ην χςνο θαη 

ε ειηθία ηνπ θηηξίνπ δηαρσξίδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ θηηξίσλ απηψλ ππφ ηελ επίδξαζε 
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ησλ ζεηζκηθψλ δπλάκεσλ. Έηζη ν βαζκφο βιαβψλ  ζε έλα θηίξην απμάλεηαη θαζψο ην 

θηίξην δηαζέηεη πάλσ απφ έλαλ νξφθνπο, φηαλ δελ ππάξρνπλ νξηδφληηα δηαδψκαηα θαη φζν 

πην έληνλνο είλαη ν ζεηζκφο. Ζ θαηεγνξηνπνίεζή ηνπο απηή είλαη έλα ηξφπνο λα απνηηκεζεί 

ε θέξνπζα ηθαλφηεηά ηνπο θαη λα πξνζεγγηζηνχλ πηζαλνί ηξφπνη ελίζρπζήο ηνπο. 

 

 

 

 Ζ ηνπνζέηεζε ησλ ειθπζηήξσλ αξρηθά ζπλδπάζηεθε κε ηηο αςίδεο θαη ηνπο ζφινπο θαη 

είλαη έλα απιφ εληζρπηηθφ κέηξν πνπ εθαξκφδεηαη απφ πνιχ παιηά. Οη δπλάκεηο κηαο 

                                                 

13
 Καξαληψλε Φ., «Καηαζθεπέο απφ ηνηρνπνηία ρεδηαζκφο θαη Δπηζθεπέο», Δθδφζεηο Παπαζσηεξίνπ, 

2ε έθδνζε, Αζήλα 2012, ζει. 320-322. 

 

Δηθόλα 3_Μεηαθνξά δπλάκεσλ ηξνύισλ αλαιόγσο ησλ ζηεξίμεσλ (α-δ)_πεγή: 

Καξαληώλε Φ., «Καηαζθεπέο από ηνηρνπνηία ρεδηαζκόο θαη Δπηζθεπέο», Δθδόζεηο 

Παπαζσηεξίνπ, 2
ε
 έθδνζε, Αζήλα 2012, ζει.387. 

 

Δηθόλα 4_Μεηαθνξά ησλ δπλάκεσλ ζε ζθαηξηθά ηξίγσλα (α) θαη εκηρώληα(β)_πεγή: 

Καξαληώλε Φ., «Καηαζθεπέο από ηνηρνπνηία ρεδηαζκόο θαη Δπηζθεπέο», Δθδόζεηο 

Παπαζσηεξίνπ, 2
ε
 έθδνζε, Αζήλα 2012, ζει.387. 
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αςίδαο κεηαθέξνληαη ζην ζφιν, αλαπηχζζνληαη ηάζεηο ιφγσ ησλ θαηαθφξπθσλ θνξηίσλ 

θαη ησλ νξηδφληησλ σζήζεσλ πνπ εμαζθνχληαη ζηηο ζηεξίμεηο θαη έηζη ην βάξνο «πέθηεη» 

ζηελ αληνρή ησλ ηνηρνζσκάησλ. Γηα ην ιφγν απηφ, ν αθξηβήο έιεγρνο κηαο αςίδαο γίλεηαη 

πάληα ζε ζπλδπαζκφ κε ηα ηκήκαηα (ηνίρνπο ή πεζζνχο) πνπ ηε ζηεξίδνπλ. Καηά 

ζπλέπεηα ζεσξείηαη εληαίν ην ζχζηεκα αςίδα-ζηεξίμεηο. Ζ κεηαθίλεζε ησλ ιίζσλ ησλ 

αςίδσλ θαη ησλ ζηεξίμεσλ πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη θαηά ηε δηάξθεηα ζεηζκνχ θαη νη 

ξσγκέο ζην κέησπν ηεο αςίδαο, κπνξνχλ λα απνθεπρζνχλ κε ηελ ηνπνζέηεζε ειθπζηήξσλ 

πξνο ηε δηεχζπλζε ηνπ αλνίγκαηνο θαη ζην χςνο ηεο επηθάλεηαο γέλεζεο ηεο ξσγκήο. 

Μέζσ ησλ ειθπζηήξσλ (θαη άιισλ ζπλδπαζηηθψλ ηερληθψλ), νη σζήζεηο απνηξέπνληαη 

θαζψο  ν ζφινο ζπγθξαηείηαη θαη ζηαζεξνπνηείηαη. 

Όπσο θαη ζηηο αςίδεο έηζη θαη ζηνπο ζφινπο ε εμαζθάιηζε ηεο δπζθακςίαο ησλ 

ζηεξίμεσλ γίλεηαη κε ηελ πξνζζήθε ειθπζηήξσλ. Χζηφζν ππάξρνπλ πνιιά είδε ηξνχισλ 

(απφ ηα αξραία ρξφληα) νη νπνίνη είλαη έλα είδνο ζηέγαζεο πνπ ζπλδπάδεη ηελ πεξηζηξνθή 

κηαο αςίδαο γχξσ απφ ηνλ θαηαθφξπθν άμνλά ηεο. Ο πην απιφο ηξφπνο ζηήξημεο ελφο 

ηξνχινπ είλαη κηα θπθιηθή βάζε ε νπνία κε ηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ εμειίρζεθε ζε 

ηεηξαγσληθή βάζε (πνπ ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ζπλδχαδε ζθαηξηθά ηξίγσλα, ινθία  θαηά 

ηνπο Βπδαληηλνχο). ηνπο ηξνχινπο, ην πξφβιεκα έγθεηηαη θνληά ζηηο ζηεξίμεηο θαζψο 

εθεί αλαπηχζζνληαη θακπηηθέο ξνπέο. Λφγσ ηνπ θαηαθφξπθνπ θνξηίνπ πνπ νθείιεηαη ζην 

βάξνο ηνπ ηξνχινπ δεκηνπξγνχληαη δπλάκεηο ζε ηκήκαηα θαη κε ηε ζεηξά ηνπο 

δεκηνπξγνχληαη ξσγκέο. Οη ηνίρνη ζηήξημεο ηνπ ηξνχινπ απαηηνχλ ηζρπξφ θνξέα γηα ηελ 

παξαιαβή ησλ θνξηίσλ κε απνηέιεζκα απηφ λα «ιχλεηαη» απφ ηνπο Ρσκαίνπο θαη 

Βπδαληηλνχο είηε κε ηε δηαπιάηπλζε ηνπ ηξνχινπ ζην ρακειφηεξν ζεκείν ηνπ, είηε κέζσ 

ησλ ινθίσλ, είηε κέζσ ηζρπξψλ αςίδσλ πνπ ζα παξαιάβνπλ ηηο πξνο ηα έμσ σζήζεηο ζηελ 

θνξπθή ηνπ ηξνχινπ. 

 

Ζ ρξήζε ησλ ειθπζηήξσλ γίλεηαη είηε εμσηεξηθά είηε εζσηεξηθά. Ζ εμσηεξηθή 

πεξίζθημε γίλεηαη κέζσ κεηαιιηθψλ δαθηπιίσλ πνπ ζπγθξαηνχλ ηνλ ηξνχιν θαη είλαη 

πιήξσο απνηειεζκαηηθή ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ηξνχινο ζηεξίδεηαη ζε θπιηλδξηθφ θνξέα 

κέρξη ηε ζεκειίσζε. Δζσηεξηθά ηνπνζεηνχληαη ειθπζηήξεο ζηνπο δηακήθεηο θαη 

                                                 

14
 Καξαληψλε Φ., «Καηαζθεπέο απφ ηνηρνπνηία ρεδηαζκφο θαη Δπηζθεπέο», Δθδφζεηο Παπαζσηεξίνπ, 

2ε έθδνζε, Αζήλα 2012, ζει. 379. 
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εγθάξζηνπο ηνίρνπο (πνπ θέξνπλ ηνλ ηξνχιν) ζπλδένληαο ηα ζηαηηθψο αλεμάξηεηα  

ηκήκαηα κεηαμχ ηνπο. Δπίζεο ε ελίζρπζε ελφο ηξνχινπ επηηπγράλεηαη «κε αύμεζε ηεο 

δπζθακςίαο ησλ ηπκπάλσλ ζηήξημεο, ώζηε λα κεηώλνληαη νη κεηαθηλήζεηο, θαζώο θαη κε 

εηζαγσγή δηαγώλησλ ειθπζηήξσλ ζην εθειθπόκελν ηκήκα πνπ παξαιακβάλεη ηηο 

εθειθπζηηθέο δπλακεηο» . Παξ’ φια απηά νη ειθπζηήξεο σο κέηξν επέκβαζεο δξνπλ 

επηθνπξηθά καδί κε άιια κέηξα γηαηί δελ εμαιείθνπλ ηνλ θίλδπλν ζνβαξψλ δεκηψλ ζε 

κειινληηθνχο ζεηζκνχο. 

 

Γηάηαμε ειθπζηήξωλ (ζέζε) 

Ζ πξνζαξκνγή ησλ ειθπζηήξσλ ζε θηίξηα νξζνγσληθήο θάηνςεο έρεη κεγαιχηεξε 

πνηθηιία φζνλ αθνξά ηε ζέζε ηνπο ζην θηίξην ζε ζρέζε κε ηηο θαηαζθεπέο πνπ θέξνπλ 

ζφινπο, αςίδεο θαη ηξνχινπο. Οη ειθπζηήξεο ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο είλαη δχν παξάιιειεο 

ξάβδνη πνπ βξίζθνληαη ζην ίδην επίπεδν ζηηο δχν φςεηο ηεο ηνηρνπνηίαο πνπ ζπλδένληαη 

κεηαμχ ηνπο κε εγθάξζηα ζηνηρεία θαηά ην πάρνο ηνπ ηνίρνπ είηε ζε δηάθνξα ζεκεία είηε 

ζηηο γσλίεο ηνπ θηηξίνπ. Απηή ε θαηαζθεπή ζην ζχλνιφ ηεο κνηάδεη ζαλ δηθηχσκα ζε 

νξηδφληην επίπεδν ζην ρψξν πνπ άιινηε ιεηηνπξγεί ζαλ δηάδσκα θαη άιινηε ζαλ 

ειθπζηήξαο. Λφγσ θηηξηαθήο δνκήο (νξζνγσληθή θάηνςε) είηε ζηνηρεζνχλ εμσηεξηθά είηε 

εζσηεξηθά, ε θχξηα ζπλεηζθνξά ηνπο ζηελ θαηαζθεπή είλαη λα απνηξέςνπλ ηελ 

απνθφιιεζε ησλ δηαζηαπξνχκελσλ ηνίρσλ θαζ’ χςνο ησλ θαηαθφξπθσλ αθκψλ απφ 

ζεηζκηθή θαηαπφλεζε.   

                                                 

15
 Αλάιπζε ηεο εηζκηθήο Απφθξηζεο Βπδαληηλνχ Νανχ ρσξίο θαη κε Δπεκβάζεηο, 3

ν
 Παλειιήλην 

πλέδξην Αληηζεηζκηθήο Μεραληθήο & Σερληθήο εηζκνινγίαο, 5-7 Ννεκβξίνπ 2008, άξζξν 1921, ζει. 15. 

16
 Καξαληψλε Φ., «Καηαζθεπέο απφ ηνηρνπνηία ρεδηαζκφο θαη Δπηζθεπέο», Δθδφζεηο Παπαζσηεξίνπ, 

2ε έθδνζε, Αζήλα 2012, ζει. 391. 
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Δηθόλα 5_Γπλαηέο ζέζεηο ηνπνζέηεζεο ειθπζηήξσλ ζε ηνηρνπνηίεο_ 

πεγή: Κνπθόπνπινο Π., Ηκεξίδα κε ζέκα «Δκθαλείο θαη Αθαλείο Δληζρύζεηο ησλ 

Μλεκείσλ», ΔΣΔΠΑΜ, Οθηώβξηνο 2014, ζει.25 

 

Ζ ηνπνζέηεζε ησλ ειθπζηήξσλ ζηελ εμσηεξηθή παξεηά ησλ ηνίρσλ είλαη ε πεξηκεηξηθή 

επηπξφζζεηε ζχλδεζή ηνπο. Οη ειθπζηήξεο γίλνληαη νξαηνί φπνπ εληνπίδεηαη ην βιακκέλν 

ζηνηρείν ζπγθξαηψληαο ην. Δμσηεξηθά ε πξνζζήθε ειθπζηήξσλ είλαη ην πην άκεζν κέηξν 

γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ ηνίρσλ ησλ θηηξίσλ ιφγσ ηεο εχθνιεο εγθαηάζηαζήο ηνπο. Ζ 

ηνπνζέηεζή ηνπο θαη ε κεηέπεηηα εχθνιε αθαίξεζή ηνπο ζεκαηνδνηεί ηελ έλαξμε 

εθαξκνγήο κφληκσλ κέηξσλ ζηήξημεο ηνπ θηηξίνπ πνπ ελδερνκέλσο ζπκπιεξψλνπλ ηελ 

ηειεησηηθή θαη νινθιεξσκέλε κειέηε ησλ κεραληθψλ.  

Ζ ηνπνζέηεζε ησλ ειθπζηήξσλ ζηελ εζσηεξηθή παξεηά ησλ ηνίρσλ θάλεη ηα ζηνηρεία 

απηά νξαηά απφ ην εζσηεξηθφ ηεο θαηαζθεπήο είηε κε νξαηά θαζψο είλαη ελζσκαησκέλα 

ζην ζψκα ηεο ηνηρνπνηίαο. ηελ πεξίπησζε πνπ νη ειθπζηήξεο είλαη νξαηνί έρνπλ 

ηνπνζεηεζεί γηα ηε ζπγθξάηεζε ηεο ηνηρνπνηίαο ζφισλ, ηφμσλ, αςίδσλ, ηξνχισλ, φπσο 
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πεξηγξάθηεθε παξαπάλσ αιιά θαη θάζεησλ νξζνγσληθψλ ηνίρσλ. ηελ πεξίπησζε ησλ κε 

νξαηψλ ειθπζηήξσλ, ε ιεηηνπξγία ηνπο είλαη δηαδσκαηηθή θαζψο νη εζσηεξηθνί ξάβδνη 

(ειθπζηήξεο) αγθπξψλνληαη ζηα άθξα ησλ εμσηεξηθψλ φςεσλ ησλ γσληψλ ησλ ηνίρσλ. Αλ 

θαη «θξπθνί», νη ειθπζηήξεο απηνί θαλεξψλνπλ ηε ζέζε ηνπο ζην θηίξην απφ ηα εκθαλή 

θιεηδηά αγθχξσζεο ζηηο φςεηο ηνπ θηηξίνπ.  

Ο ξφινο ησλ (νξηδφληησλ) αθαλψλ ειθπζηήξσλ δε δηαθέξεη θαη πνιχ απφ ηνπ εκθαλείο. 

Σν πξφβιεκα φκσο ησλ αθαλψλ (κεηαιιηθψλ) ειθπζηήξσλ είλαη ε πξνζβνιή ηνπο απφ 

νμείδσζε. Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί ε πγξαζία ησλ πιηθψλ ηεο ηνηρνπνηίαο (ιίζνη, πιίλζνη, 

αζβεζηνθνληάκαηα) πνπ πεξηβάιινπλ ηνπο «θξπθνχο» ειθπζηήξεο, εηζρσξεί ζην 

εζσηεξηθφ ηεο κε απνηέιεζκα λα ηνπο δηαβξψλεη. Καηά ζπλέπεηα, ρξήδνπλ 

απνθαηάζηαζεο θαη νη ειθπζηήξεο θαη ηα γχξσ πιηθά πνπ απνζπληίζεληαη απφ ηε 

δηφγθσζε ησλ κεηαιιηθψλ εληζρχζεσλ ιφγσ νμείδσζεο. Ζ ζπρλή απνπζία επηθάιπςεο 

πξνζηαζίαο ησλ ειθπζηήξσλ έρεη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζε ηζηνξηθά θηίξηα. 

 

ε απηφ ην ζεκείν ρξεηάδεηαη λα αλαθεξζεί ν ξφινο ησλ θιεηδηψλ αγθχξσζεο ζην 

δφκεκα. Όπσο νη ππνδνρέο ηθξησκάησλ ζε δηάθνξεο ζηάζκεο έηζη θαη ηα θιεηδηά 

αγθχξσζεο καξηπξνχλ ηηο ζέζεηο ησλ ειθπζηήξσλ ή ησλ εζσηεξηθψλ μπινδεζηψλ θαζψο 

αγθπξψλνληαη ζηηο φςεηο ηνπ θηηξίνπ. Σα θιεηδηά αγθχξσζεο είλαη νη κεηαιιηθέο 

απνιήμεηο ζην «πξφζσπν» ηεο ηνηρνπνηίαο, πνπ αζθαιίδνπλ θαηά θάπνην ηξφπν ηα 

εθειθπζηηθά ζηνηρεία ηνπ θηηξίνπ ιφγσ ηεο έληνλεο ζεηζκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Δπίζεο 

ρξεζηκνπνηείηαη θαη ν φξνο «πχξξνο» αγθχξσζεο πνπ εθθξάδεη φιν ην ζχζηεκα ηεο 

αγθχξσζεο ηνπ εθειθπζηηθνχ ζηνηρείνπ καδί κε ην (θάζεην ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο) 

έιαζκα. ε ηνπηθέο νηθνδνκηθέο δηαιέθηνπο πνπ δηαηεξνχλ ηα αληηδάλεηά ηνπο, ν φξνο 

(βελ. arpese>) «άξπεδα»  αλαθέξεηαη ζηε «δνθό από ζίδεξν πνπ θζάλεη από ην έλα άθξν 

ηνπ ζπηηηνύ ζην άιιν» θαη «ρξεζίκεπε γηα λα ζπγθξαηεί ηα ζπίηηα από ηνπο ζεηζκνύο»  θαη ν 

φξνο «ζηαγθέηηα» ή «κπαζηνχλη» αλαθέξεηαη ζην θάζεην εμσηεξηθφ έιαζκα. Σν έιαζκα 

απηφ άιινηε είλαη θάζεην θαη άιινηε έρεη ζρήκα «S» γηα λα «δέλεη» κεγαιχηεξε επηθάλεηα 

ηνπ θηηξίνπ. ην παξειζφλ ηα ειάζκαηα ήηαλ ζθπξήιαηα θαη ράξε ζηελ ηερλνινγηθή 
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εμέιημε -φπσο ζα αλαιπζεί θαη παξαθάησ- ηα θιεηδηά αληηθαηαζηάζεθαλ απφ αλνμείδσηεο 

πιάθεο αγθχξσζεο πνπ θαη απηέο κε ηε ζεηξά ηνπο πνηθίινπλ ζε δηαηνκέο θαη ζρήκαηα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 6_Δίδε αγθπξώζεσλ ξάβδσλ ειθπζηεξώλ: (α) πιάθα αγθύξσζεο ζηξνγγπιήο 

δηαηνκήο, (β) πιάθα αγθύξσζεο ηεηξάγσλεο δηαηνκήο, (γ) πύξξνο αγθύξσζεο / «κπαζηνύλη», 

(δ)-(ε) θιεηδηά αγθύξσζεο ζρήκαηνο «I», (ζη) θιεηδηά αγθύξσζεο  ζρήκαηνο «S». 

πεγή: πξνζσπηθό αξρείν, ίδηα επεμεξγαζία. 
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Παζεηηθνί ή ειαθξά πξνεληεηακέλνη ειθπζηήξεο (πξνέληαζε ειθπζηήξωλ) 

ε κηα θαηαζθεπή, νξζνγσληθήο θάηνςεο, απφ ηνηρνπνηία, ε πξνζζήθε ειθπζηήξσλ 

είλαη ν πην πξνζθηιήο ηξφπνο ζχλδεζεο απνθνιιεκέλσλ ηνίρσλ θαη πξνέληαζήο ηνπο. 

Πξνθαλψο δελ πξφθεηηαη γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ε απνθφιιεζε ησλ ηνίρσλ νθείιεηαη ζε 

ζεηζκηθή δξάζε ε νπνία πξνθάιεζε απνζχλζεζε ηεο ηνηρνπνηίαο γηαηί ηφηε απηφο ν ηνίρνο 

ζα πξέπεη λα μαλαθηηζηεί. Πξφθεηηαη ινηπφλ γηα πεξηπηψζεηο φπνπ θαη νη δχν ηνίρνη ηεο 

θαηαζθεπήο (πνπ ζρεκαηίδνπλ γσλία) βξίζθνληαη ζε θαιή θαηάζηαζε.  

Άιιε κηα θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ειθπζηήξσλ είλαη αλ είλαη παζεηηθνί ή ειαθξά 

πξνεληεηακέλνη. ε θάζε πεξίπησζε ε πξνέληαζε αθνξά κεηαιιηθά κέιε. Οη κεηαιιηθνί 

ειθπζηήξεο πνπ δελ θαηαπνλνχληαη ζε πξνέληαζε απφ πξηλ είλαη παζεηηθνί θαη ε 

ιεηηνπξγία ηνπο είλαη ζπκπιεξσκαηηθή. Οη παζεηηθνί ειθπζηήξεο είλαη ηα ζηνηρεία 

ηνπνζεηεκέλα απιά, κε απεπζείαο εθαξκνγή ζην θηίξην, ρσξίο θακία δηεξγαζία θφξηηζεο 

ησλ νπιηζκψλ απφ πξηλ. ην θηηξηαθφ ζχζηεκα γηα λα εμαζθαιηζηεί ε δπλαηφηεηα 

απειεπζέξσζεο ελέξγεηαο απφ ην δφκεκα θαηά ηελ απφθξηζε ζηελ ζεηζκηθή δξάζε, ρσξίο 

νιηθή ή κεξηθή θαηάξξεπζε, ε χπαξμε παζεηηθψλ ειθπζηήξσλ απνξξνθά ηελ ελέξγεηα 

απηή κεηψλνληαο ηελ έληαζε ζηελ θαηαζθεπή αθνχ φκσο ζηελ πξψηε γξακκή 

ππεξάζπηζεο ηνπ θηηξίνπ έρνπλ βξεζεί ηα δνθάξηα, νη θνιφλεο θαη άιια κέιε ηνπ θέξνληνο 

νξγαληζκνχ. 

«Αλ ζηνπο ειθπζηήξεο εθαξκνζηεί εθ ησλ πξνηέξσλ εθειθπζκφο (πξνέληαζε) ηφηε ηα 

ζηνηρεία απηά νλνκάδνληαη ηέλνληεο. Οη ηέλνληεο θαηαζθεπάδνληαη ζπλήζσο απφ ράιπβα 

πξνέληαζεο (ν δνκηθφο ράιπβαο δελ επαξθεί ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο) θαη απνηεινχλ 

αμηφινγν ηξφπν ελίζρπζεο βιακκέλσλ ζηνηρείσλ. Δπζχγξακκνη ηέλνληεο 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζπλήζσο γηα ηελ πεξηκεηξηθή πεξίζθημε ηνηρνπνηηψλ θαη γηα ηελ 

απνθαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο ειθπζηήξα ζε θακπχινπο γξακκηθνχο ή επηθαλεηαθνχο θνξείο. 

Γαθηπιηνεηδήο ηέλνληεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ πεξίζθημε ηνπ ηπκπάλνπ ησλ ηξνχισλ. 

Με ηελ βνήζεηα ηεο πξνέληαζεο ε ξνή ησλ δπλάκεσλ κπνξεί λα δηνξζσζεί θαη ζε 

εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο λα αιιάμεη ηελ ίδηα ηεο ηελ δηεχζπλζε. Έηζη επηηπγράλεηαη 

βειηίσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηεο ηνηρνπνηίαο έλαληη νξηδνληίσλ κεηαθηλήζεσλ.»  Χο 

επεμήγεζε απηνχ ε δηαδηθαζία ηεο πξνέληαζεο θνξηίδεη κε ηάζεηο ηα κεηαιιηθά ζηνηρεία 
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ψζηε κεηά ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο ζην θηίξην θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζεηζκνχ νη 

πξνεληεηακέλνη ειθπζηήξεο ζα κεηαηξαπνχλ ζε παζεηηθνχο θαη ε θηηξηαθή δνκή ζα 

επαλέιζεη ζηελ αξρηθή ηεο θαηάζηαζε, δειαδή ζηελ ηζνξξνπία. 

 

Με ηε κέζνδν ηεο πξνζζήθεο ειθπζηήξσλ δειαδή, πξνεληεηακέλσλ κειψλ, 

ρξεζηκνπνηνχληαη κεηαιιηθά ζηνηρεία, νη ειθπζηήξεο-ηέλνληεο, πνπ είλαη 

θαηαζθεπαζκέλνη ζπλήζσο απφ δνκηθφ ράιπβα, έπεηηα θαηαπνλνχληαη θπξίσο 

εθειθπζηηθά θαη ζηε ζπλέρεηα ηνπνζεηνχληαη γηα ηελ πξνζσξηλή επηζθεπή ή ελίζρπζε ησλ 

θεξφλησλ ζηνηρείσλ. Οη ηέλνληεο ηνπνζεηνχληαη γηα ιφγνπο πξνζηαζίαο απφ ηε δηάβξσζε 

ζε ζσιήλεο πεξηβνιήο ή εληφο νπψλ πνπ έρνπλ γίλεη θαηά κήθνο θαη κέζα ζηνλ ηνίρν ή 

θαηά κήθνο απιαθψζεσλ πνπ έρνπλ δηαλνηρζεί «ζπκκεηξηθά θαη ζηηο δύν παξεηέο ηνπ ηνίρνπ 

ώζηε λα επηηπγράλεηαη θεληξηθή εθαξκνγή ηεο δύλακεο πξνέληαζεο» . Δζσηεξηθά, νη νπέο 

πιεξνχληαη κε ηζηκεληέλεκα θαη εμσηεξηθά, πξναηξεηηθά, κε εθηνμεπφκελν ζθπξφδεκα. 

ηηο εμσηεξηθέο επηθάλεηεο ησλ ηνίρσλ, νη ηέλνληεο αγθπξψλνπλ κε ηε βνήζεηα 

δχζθακπησλ κεηαιιηθψλ πιαθψλ. Έηζη ε δχλακε πξνέληαζεο κεηαθέξεηαη ζηελ 

ηνηρνπνηία κέζσ ησλ κεηαιιηθψλ πιαθψλ, πνπ απηέο κε ηε ζεηξά ηνπο ηελ θαηαλέκνπλ ζηε 

κεγάιε επηθάλεηα ηνπ ηνίρνπ. Οη κεηαιιηθέο πιάθεο ιέγνληαη πιάθεο αγθχξσζεο θαη 

πιεξνχληαη πξναηξεηηθά είηε κε ηζηκεληνθνλίακα είηε κε εθηνμεπφκελν ζθπξφδεκα είηε κε 

ηκήκα ιίζνπ. Χζηφζν ην πξφβιεκα έγθεηηαη ζηελ «αβεβαηόηεηα γηα ην κέγεζνο ησλ 

ρξόλησλ απσιεηώλ πξνέληαζεο εμαηηίαο ηνπ εξππζκνύ ηεο ηνηρνπνηίαο» . 
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Γηάηαμε ειθπζηήξωλ (δηεύζπλζε) 

Ζ πξνέληαζε ηεο ηνηρνπνηίαο κπνξεί λα γίλεη είηε νξηδφληηα είηε θαηαθφξπθα είηε θαη 

ζηηο δχν δηεπζχλζεηο. Ζ νξηδφληηα πξνέληαζε, θαηά κήθνο ησλ αλσθιίσλ, είλαη πην εχθνια 

πξαγκαηνπνηήζηκε θαηαζθεπαζηηθά ζε ζχγθξηζε κε ηελ θαηαθφξπθε γηαηί νη ηέλνληεο 

αθγπξψλνληαη ζηηο γσλίεο ησλ ηνίρσλ. Ζ θαηαθφξπθε πξνέληαζε, θαηά κήθνο ησλ 

θνιφλσλ, απαηηεί ελίζρπζε ηνπ ζεκειίνπ κε πεξηκεηξηθή δψλε απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα 

ζηελ νπνία πξνζδέλνληαη νη θάζεηνη ηέλνληεο. Ζ πξνέληαζε ζηηο πεξηζζφηεξεο 

πεξηπηψζεηο είλαη νξηδφληηα θαη ζπαλίσο θαηαθφξπθε. Με ηνπο ειθπζηήξεο θαη ηνπο 

ηέλνληεο επηηπγράλεηαη ε βειηίσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηεο ηνηρνπνηίαο έλαληη νξηδνληίσλ, 

ζπλήζσο ζεηζκηθψλ κεηαθηλήζεσλ. Ζ ελίζρπζε κε πξνέληαζε ρξεζηκνπνηείηαη θαηά θφξνλ 

ζε θαηαζθεπέο κλεκεηαθνχ ραξαθηήξα επεηδή ε επέκβαζε είλαη θηιηθή ζην κλεκείν θαζψο 

είλαη αλαζηξέςηκε θαη δελ πξνθαιεί κεγάιεο επεκβάζεηο ζηηο νξαηέο επηθάλεηέο ηνπ.   

 

Δηθόλα 7_Δηζαγσγή πιέγκαηνο θαηαθόξπθσλ θαη νξηδόληησλ ειθπζηήξσλ θαη αγθπξίσλ 

ζην θηίξην 

πεγή: Κνπθόπνπινο Π., Ηκεξίδα κε ζέκα «Δκθαλείο θαη Αθαλείο Δληζρύζεηο ησλ 

Μλεκείσλ», ΔΣΔΠΑΜ, Οθηώβξηνο 2014, ζει.59.
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Υιηθά θαηαζθεπήο ειθπζηήξωλ  

Οη ειθπζηήξεο θαηαζθεπάδνληαη απφ ζίδεξν, απφ κέηαιιν θαη απφ μχιν. ηηο πην 

πνιιέο πεξηπηψζεηο ην κέηαιιν ρξεζηκνπνηείηαη γηα ξηδνπιηζκνχο, ειθπζηήξεο-ηέλνληεο 

θαη δηαδψκαηα. Ζ ρξήζε ζηδεξψλ ειθπζηήξσλ εηζήρζεθε ζηε βπδαληηλή θαη νζσκαληθή 

αξρηηεθηνληθή φπνπ ήηαλ αηζζεηή ε παξνπζία ζηδήξνπ θαη κνιπβηνχ σο δεπηεξεχνληα 

δνκηθά ζηνηρεία. Έηζη επίδνμνη ηερλίηεο ρξεζηκνπνηνχζαλ ην ζθπξήιαην ζίδεξν ζηνπο 

ιίζηλνπο ηνίρνπο γηα ηε δεκηνπξγία ησλ ειθπζηήξσλ θαη ιεησκέλν κνιχβη γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπο απφ ηελ νμείδσζε.  

ήκεξα πξνηηκάηαη θπξίσο ε ρξήζε ησλ αλνμείδσησλ κεηάιισλ γηα λα απνθεπρζνχλ 

δηνγθψζεηο ζηελ ηνηρνπνηία πνπ κπνξεί απηέο κε ηε ζεηξά ηνπο λα πξνθαιέζνπλ ξσγκέο. 

Χζηφζν είλαη πηζαλή ε ραιάξσζε ησλ ειθπζηήξσλ-ηελφλησλ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ 

ιφγσ εξππζκνχ, γη’ απηφ θαη ζπλίζηαηαη ππνρξεσηηθφο ζπζηεκαηηθφο έιεγρνο αιιά θαη 

επηινγή κεηάιισλ κε εηδηθέο πξνδηαγξαθέο γηα ην ζθνπφ απηφ.  

 

 

 

 

Δηθόλα 8_Δλίζρπζε ηόμσλ, Σζαγθαξάδα Πειίνπ 

πεγή: πξνζσπηθό αξρείν



 

 

34 

Μεηαιιηθνί ειθπζηήξεο 

Με ηελ αλαηνιή ηνπ 19
νπ

 αηψλα θαη ηε βηνκεραληθή επαλάζηαζε ζηελ δφκεζε, εθηφο 

απφ ηα ήδε γλσζηά παξαδνζηαθά πιηθά πνπ εμαθνινπζνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη ακείσηα 

(ιίζνη, πιίλζνη, θνληάκαηα θ.ά.), εηζάγνληαη θαη λέα πιηθά κε βειηησκέλεο δπλαηφηεηεο 

φπσο ν βηνκεραλνπνηεκέλνο ράιπβαο κε πνιιέο εθαξκνγέο, αλάκεζα ζε απηέο θαη ζηνπο 

ειθπζηήξεο. Οη ηερληθέο ελζσκάησζεο ραιχβδηλσλ ζηνηρείσλ ζηελ ηνηρνπνηία 

πινπνηνχληαη κε ηνπο ειθπζηήξεο, νη νπνίνη εληζρχνπλ  ηελ θακπηηθή, εθηφο επηπέδνπ, 

ιεηηνπξγία ησλ ηνηρνπνηηψλ θαζψο κεηαβηβάδνπλ ηα νξηδφληηα θνξηία ζηνπο εγθάξζηνπο 

ηνίρνπο. Οη εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο ξάβδνη-ειθπζηήξεο, φπσο έρεη εηπσζεί, 

πξνζδέλνληαη ζηα άθξα ησλ φςεσλ ησλ γσληψλ ησλ ηνίρσλ κε ηε βνήζεηα εγθάξζησλ 

κεηαιιηθψλ ηεκαρίσλ (πείξνη) ή πιαθψλ αγθχξσζεο πνπ είλαη απφ ράιπβα. 

Ο αλνμείδσηνο ράιπβαο  είλαη ην πην ζπρλφ πιηθφ ειθπζηήξσλ, έρεη πςειφηεξε αληνρή 

ζε δηάβξσζε θαη πςειφηεξε κεραληθή αληνρή. Δίλαη θξάκα ζηδήξνπ-άλζξαθα-ρξσκίνπ, κε 

πξνζζήθε ρξσκίνπ (Cr) ζε πνζνζηφ απφ 16% εσο 20% θαη ληθειίνπ (Ni) ζε πνζνζηφ απφ 

8% σο 10% (ην ηειεπηαίν έρεη σο ζπλέπεηα ην ζρεκαηηζκφ σζηεληηηθψλ αλνμείδσησλ 

ραιχβσλ). Ζ πην δηαδεδνκέλε εκπνξηθά θαηεγνξία ραιχβσλ είλαη νη σζηεληηηθνί 

αλνμείδσηνη ράιπβεο θαη εηδηθφηεξα νη θαηεγνξίεο AISI 304 (304L) θαη AISI 316 (316L). 

«Η πξνζζήθε ηνπ γξάκκαηνο L ζηνλ θσδηθό αξηζκό ηεο πνηόηεηαο, ππνδεηθλύεη ηε 

ζπγθνιιεζηκόηεηα ηνπ ράιπβα.»  Χζηφζν ε επηινγή ηεο θαηάιιειεο θαηεγνξίαο γηα ηελ 

θαηαζθεπή εμαξηάηαη απφ ηηο απαηηήζεηο ηεο θαηαζθεπήο, ην θφζηνο θαη άιινπο 

παξάγνληεο. Έηζη ζηελ θαηεγνξία ησλ ραιχβσλ γηα ηελ επηζθεπή βιαβψλ 

ρξεζηκνπνηνχληαη νη ξάβδνη ράιπβα, νη κνξθνράιπβεο (πξνθηι) δηαηνκήο δηπινχ Σ θαη U, 

ιεπηά ραιπβνειάζκαηα θαη θνριησηνί ζθηθηήξεο. 

Οη κεραληθέο ηδηφηεηεο ησλ κεηάιισλ ησλ ειθπζηήξσλ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ 

νηθνδνκηθή ρξήζε. Απηέο νη ηδηφηεηεο, καδί κε ηηο ζεξκηθέο, ειεθηξηθέο θαη άιιεο, 

κεηαβάιινληαη φιεο καδί θαη απφ απηέο εμαξηάηαη ε ειαηφηεηά (δειαδή ε κνξθνπνίεζε 

ππφ πίεζε) θαη ε νιθηκφηεηά ηνπο. Ζ ηδηφηεηα ησλ κεηαιιηθψλ πιηθψλ λα εκθαλίδνπλ 

                                                 

22
 <http://portal.tee.gr/portal/page/portal/MATERIAL_GUIDES/METAL_KATASK/me1_2t.htm>, 

ηειεπηαία επίζθεςε 12/2/2017. 
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 Γαιαλίδνπ Β., Γηπισκαηηθή Δξγαζία: «Μειέηε ηεο πκπεξηθνξάο ηνπ Αλνμείδσηνπ Υάιπβα ζε 

Κνληάκαηα θαη Δλέκαηα βαζηζκέλα ζηελ Άζβεζην», ΑΠΘ-ΓΠΜ Πξνζηαζία, πληήξεζε θαη 

Απνθαηάζηαζε Αξρηηεθηνληθψλ Μλεκείσλ, Ννέκβξηνο 2014, ζει. 53. 
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ζρεηηθά κεγάιεο παξακνξθψζεηο πξηλ ηε ζξαχζε ηνπο είλαη θαη ην θχξην πιενλέθηεκα 

ηνπο.  

ηε κέζνδν ησλ ειθπζηήξσλ, ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ κεηαιιηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηελ 

θέξνπζα θαηαζθεπή παξάγεηαη κε δηέιαζε. Ζ δηέιαζε είλαη ηερληθή κνξθνπνίεζεο 

κεηάιινπ ή θξάκαηνο ην νπνίν ζπκπηέδεηαη κέζσ εκβφινπ κέζα απφ κήηξα (νπή) 

ζπγθεθξηκέλεο δηακέηξνπ ή πάρνπο. Ζ πην παιηά κέζνδνο ήηαλ ε ζθπξειάηεζε κέζσ ηεο 

νπνίαο κνξθνπνηνχληαλ, ζπγθνιινχληαλ θαη ζθιεξαίλνληαλ ηα κέηαιια. «Η πξόνδνο ηεο 

θαηαζθεπαζηηθήο ηερλνινγίαο, ε βειηίσζε ησλ κεζόδσλ πξνζηαζίαο από δηάβξσζε θαη 

ππξνπξνζηαζία νδήγεζαλ ζηε κόξθσζε θαη ρξήζε ιεπηόηνηρσλ δηαηνκώλ ςπρξάο ειάζεσο. 

Σν βαζηθόηεξν πιενλέθηεκα ηεο ρξήζεσο ησλ ιεπηόηνηρσλ δηαηνκώλ ςπρξάο ειάζεσο είλαη 

ε απμεκέλε αληνρή κε ζπλέπεηα ηελ κείσζε ηνπ βάξνπο. Οη ιεπηόηνηρεο δηαηνκέο ςπρξάο 

ειάζεσο ρξεζηκνπνηνύληαη πιένλ θαη σο θέξνληα δνκηθά ζηνηρεία δεπηεξεπνύζεο ζεκαζίαο  

αιιά θαη σο θαιύςεηο.»   

Έηζη ν ράιπβαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ηειεπηαία είλαη πην ζθιεξφο θαη αλζεθηηθφο αιιά 

ηαπηφρξνλα πην εχζξαπζηνο απφ άιια κέηαιια θαη δηαβξψλεηαη πην ζχληνκα. Σν 

κεηνλέθηεκα απηφ ηεο νμείδσζή ηνπο έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηε δηάβξσζε ησλ δηαηνκψλ 

ηνπο, ηε δηφγθσζή ηνπο, ηελ απνθινίσζε ησλ γεηηνληθψλ (ιίζηλσλ θαη άιισλ) πιηθψλ πνπ 

ηνπο πεξηβάιινπλ θαη ηελ απψιεηα ζπλάθεηαο κεηαμχ ηνπ κεηάιινπ θαη ηνπ γεηηνληθνχ 

πιηθνχ. αλ ιχζε πξνηείλεηαη ε ρξήζε αλνμείδσησλ κεηάιισλ πξνο απνθπγή δηνγθψζεσλ 

θαη ξσγκψλ ζηελ ηνηρνπνηία.  

Δλαιιαθηηθά, ζεξαπεία απηνχ ηνπ ζεκαληηθνχ πξνβιήκαηνο είλαη ε εκβάπηηζε ησλ 

κεηαιιηθψλ ζηνηρείσλ πξηλ ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο κε εηδηθέο βαθέο –ειαηνβαθέο- νη νπνίεο 

ζα πξνζηαηεχζνπλ ην κέηαιιν θαη ηα εκκέζσο πιηθά πνπ ην πεξηβάιινπλ. Αθφκε ε 

επηκεηάιισζε είλαη κηα ελζαξξπληηθή ιχζε γηα πεξηζζφηεξε αληνρή ζηε δηάβξσζε ή θαη 

γηα ιφγνπο αηζζεηηθνχο. πρλέο ηερληθέο επηκεηάιισζεο είλαη ε επηληθέισζε, ε 

επηρξσκίσζε, ε επαξγχξσζε θ.ιπ. κε πην παιηά ην γάλσκα, δειαδή ηελ επηθάιπςε κε 

θαζζίηεξν αιιά ηψξα πηα ρξεζηκνπνηείηαη ν γαιβαληζκφο δειαδή ε επηθάιπςε ηνπ 

ράιπβα κε ςεπδάξγπξν, γηα ηελ απνθπγή ηεο ηαρείαο δηάβξσζεο ηνπ ππνθείκελνπ ράιπβα. 
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 <http://portal.tee.gr/portal/page/portal/MATERIAL_GUIDES/METAL_KATASK/me1_2t.htm>, 

ηειεπηαία επίζθεςε 12/2/2017. 
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Ξχιηλνη ειθπζηήξεο 

Ζ εθαξκνγή ηνπ μχιηλνπ πιηθνχ γηα ηελ παξαιαβή θνξηίζεσλ ζηνπο ειθπζηήξεο είλαη 

κηα ηερληθή πνπ εθαξκφδεηαη απφ πνιχ παιηά. Δμάιινπ νη θαηαζθεπέο πνπ δηαζέηνπλ 

μχιν, πέηξα θαη άιια θπζηθά πιηθά, απαληψληαη θπξίσο ζε νξεηλέο, παξαδνζηαθέο θαη 

αγξνηηθέο πεξηνρέο φπνπ αθελφο νη θαηαζθεπέο ζθπξνδέκαηνο έρνπλ κεγάια θνζηνιφγηα 

αλέγεξζεο θαη αθεηέξνπ νη αηζζεηηθέο απαηηήζεηο επηβάιινπλ ηέηνηα πιηθά.  

 

Έηζη νη ηνηρνπνηίεο απφ ιηζνδνκή, αλεπίρξηζηεο εμσηεξηθά, θέξνπλ μχιηλεο εληζρχζεηο, 

πνπ απηή είλαη θαη ε πξσηαξρηθή δνκή ησλ ειθπζηήξσλ δειαδή νη μπινδεζηέο. ην ζψκα 

ηεο ηνηρνπνηίαο έρνπλ ηνπνζεηεζεί νξηδφληηνη ειθπζηήξεο απφ μχιηλα ζηνηρεία 

(μπινδεζηέο), πνπ πεηπραίλνπλ κε βεβαηφηεηα ηε ιεηηνπξγία ησλ δηαζηαπξνχκελσλ 

ηνηρνπνηηψλ σο εληαίνπ δνκηθνχ ζηνηρείνπ. Σα μχιηλα απηά ζηνηρεία είλαη νξηδφληηα θαη 

θάζεηα ηκήκαηα πνπ ελψλνληαη κεηαμχ ηνπο ζπκίδνληαο δηθηχσκα κνξθήο ζθάιαο. Έηζη 

νξηδφληηα ζηνηρεία θαηά κήθνο ησλ εμσηεξηθψλ θαη εζσηεξηθψλ παξεηψλ ηνπ ηνίρνπ –

Δηθόλα 9_Αμνλνκεηξηθό παξαδνζηαθνύ πέηξηλνπ θηηξίνπ 

πεγή: <5a.arch.ntua.gr/project/1192/4199>,  ηειεπηαία επίζθεςε 15/1/2017.
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ρσξίο λα εμέρνπλ απφ απηφλ- ελψλνληαη κεηαμχ ηνπο κε κηθξφηεξα μχιηλα ζηνηρεία πνπ 

ηνπνζεηνχληαη θάζεηα ζηα νξηδφληηα άξα θαη θάζεηα ζηε δηεχζπλζε ηνπ ηνίρνπ. Με απηφλ 

ηνλ ηξφπν ε ηνηρνπνηία κνηάδεη λα εγθηβσηίδεηαη ζε απηά ηα ζεκεία θαη λα ζηαζεξνπνηείηαη 

εμαζθαιίδνληαο «ηελ θαιύηεξε ζπκπεξηθνξά ηεο ζηελ θαηαλνκή ησλ θνξηίσλ ή ζε έλα 

πηζαλό επεξρόκελν ζεηζκό, θαζώο ε ιηζνδνκή ζπκπεξηθέξεηαη  θαιύηεξα ζε ζιηπηηθέο 

δπλάκεηο, ελώ ε μπινδεζηά αληαπνθξίλεηαη εμίζνπ θαιά ζηηο εθειθπζηηθέο θαηαπνλήζεηο. Οη 

ζπλδέζεηο ησλ μύισλ γίλνληαη κε ήισζε, ελώ ηα ζπλεπζεηαθά θνκκάηηα ελώλνληαη κε 

θαιηζνγσληά» . Γηα ηε ζπγθεθξηκέλε θαηαζθεπή (μπινδεζηέο) δελ ππάξρεη ηππνπνίεζε, 

θαζψο δηαθέξεη ζε θάζε πεξηνρή θαη ζε θάζε θηίζκα ν ηξφπνο ηνπνζέηεζεο ησλ μχισλ θ.ά. 

Σν μχιν σο πιηθφ ειθπζηήξσλ, μπινδεζηψλ θαη άιισλ θέξνπζσλ θαηαζθεπψλ είλαη 

πιηθφ κε καθξά ηζηνξία θαη αξθεηά πιενλεθηήκαηα αιιά θαη κεηνλεθηήκαηα. Ζ 

θπζηθφηεηά ηνπ σο πιηθφ δηθαηνινγεί ηελ αλαλεψζηκε ππφζηαζή ηνπ θαζψο 

αλαθπθιψλεηαη πιήξσο. Παξνπζηάδεη κεγάιε κεραληθή αληνρή ζε ζρέζε κε ην βάξνο ηνπ 

θαη δηαζέηεη θαιέο κνλσηηθέο ηδηφηεηεο. Γπζηπρψο πξνζβάιιεηαη απφ κηθξννξγαληζκνχο 

θαη ζαπίδεη. Γελ είλαη αλζεθηηθφ ζε ππξθαγηά θαη πγξαζία θαη παξνπζηάδεη κεηαβιεηφηεηα 

δνκήο (ξίθλσζε θαη δηφγθσζε). 

Σν πην ζχλεζεο είδνο μπιείαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη ε δξπο θαη ε θαζηαληά. θνπφο 

είλαη λα δηαζέηεη ην μχιν «πγξαζία ηζνξξνπίαο»  πνπ νξίδεηαη σο ε πγξαζία ζηελ νπνία 

ηζνξξνπεί έλα μχιν φηαλ κέλεη εθηεζεηκέλν ζε έλα πεξηβάιινλ γηα πνιχ κεγάιν ρξνληθφ 

δηάζηεκα. Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πγξαζία ηζνξξνπίαο είλαη ε ζεξκνθξαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη ε ζρεηηθή πγξαζία ηνπ αέξα. Απφ απηή ηε θπζηθή ηδηφηεηα ηνπ μχινπ 

εμαξηψληαη φιεο νη κεραληθέο ηδηφηεηέο ηνπ φπσο ε παξακνξθσζηκφηεηα, ε αλζεθηηθφηεηα 

ζηνλ ρξφλν, ε δπλαηφηεηα επεμεξγαζίαο, ε αληίζηαζε ζε κχθεηεο θαη έληνκα, θιπ. 

Οη ειθπζηήξεο απφ μπιεία είλαη ν πην παιηφο ηξφπνο θαηαζθεπήο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

κέρξη θαη ζήκεξα πνιιέο θνξέο ζπλδπαζηηθά κε ην κέηαιιν. Έηζη πηζαλψο πξνθχπηεη έλαο 

θνξέαο πνπ δηαζέηεη θαη μχιηλν θαη κεηαιιηθφ ειθπζηήξα γηα κεγαιχηεξε ζπγθξάηεζε θαη 

ελίζρπζε. ήκεξα, φηαλ πξφθεηηαη γηα ηνπνζέηεζε μχιηλσλ ειθπζηήξσλ, ε μπιεία 

ρξεζηκνπνηείηαη είηε γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο πθηζηάκελεο μπιείαο είηε γηα λα 

γεθπξψζεη αςίδεο θ.ά. Ζ ηνπνζέηεζή ηνπο πξέπεη λα γίλεηαη κε πνιχ πξνζνρή έηζη ψζηε 

                                                 

25
 <https://5a.arch.ntua.gr/project/982/1526>, ηειεπηαία επίζθεςε 15/1/2017. 

26
 <http://portal.tee.gr/portal/page/portal/MATERIAL_GUIDES/KSILO/xil_1_5t.htm>, ηειεπηαία 

επίζθεςε 12/2/2017. 
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λα εμαζθαιηζηεί ε ζηαηηθή επάξθεηα ηνπ ζηνηρείνπ πνπ ζπγθξαηεί. Ζ πνηφηεηα, νη 

δηαηνκέο θαη ν ηχπνο ηνπ μχινπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζε θάζε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα 

έρεη κειεηεζεί θαζψο ιακβάλεηαη εηδηθή πξφλνηα γηα ηε ζχλδεζή ηνπ κε ηελ ηνηρνπνηία. 

 

Απαηηνύκελα εξγαιεία γηα ηελ ηερληθή ηωλ ειθπζηήξωλ 

Πξηλ ην ζηάδην ηνπνζέηεζεο ησλ ειθπζηήξσλ ζηελ θαηαζθεπή είλαη απαξαίηεην λα 

γίλεη ν έιεγρνο ησλ εξγαιείσλ πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ ηερληθή απηή. Αθνχ επηιερζνχλ νη 

ζέζεηο φπνπ ζα πξνζαξκνζηνχλ νη ηέλνληεο (νη πξνεληεηακέλνη ειθπζηήξεο) θαη ειεγρζεί 

ην θαηά πφζν νη ζέζεηο απηέο επαξθνχλ ζε ηνπηθή ζιίςε ζηελ ηνηρνπνηία γηα λα 

παξαιάβνπλ ηηο δπλάκεηο πξνέληαζεο, δηαλνίγνληαη καθξφζηελεο νπέο κε ηε βνήζεηα 

ηξππαληνχ ζπκκεηξηθά θαη ζηηο δχν παξεηέο ηνπ ηνίρνπ. Σν κέγεζνο ηεο ηξχπαο δελ 

μεπεξλάεη ζε δηάκεηξν ηα 60-80 mm. Οη κεηαιιηθέο ξάβδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη έρνπλ 

ζπλήζσο δηάκεηξν 15, 26, 32, 36 mm  θαη πξηλ ηελ εθαξκνγή ηνπο έρνπλ ππνζηεί 

ειαηνβαθή. Δπίζεο «είλαη από θπζηθό ζθιεξό ράιπβα κέζεο αληνρήο (π.ρ. S 600/900, S 

835/1030, S 885/1080)»
27

 θαη «έρνπλ ζπλερέο ζπείξσκα ζηελ επηθάλεηα ηνπο, ην νπνίν 

απμάλεη ηελ ζπλάθεηα θαη επηηξέπεη ηελ αγθύξσζε ηεο ξάβδνπ κε πεξηθόριην ζε νπνηνδήπνηε 

ζεκείν ηνπ κήθνπο ηεο.»
28

 Σα πεξηθφριηα είλαη απαξαίηεηα θαζψο επίζεο θαη ηα ζηνηρεία 

αγθχξσζεο (ησλ ηελφλησλ) θαηάιιεια δηακνξθσκέλα ζε πιάθα απφ ζθπξφδεκα ή 

ράιπβα, ηα νπνία εδξάδνληαη κφληκα ζην έλα άθξν ηεο ηνηρνπνηίαο. Ζ δχλακε πξνέληαζεο 

επηβάιιεηαη είηε κε δπλακφθιεηδα είηε κε κπνπιφληα είηε κε πδξαπιηθφ γξχιν. Με ην 

πέξαο ηεο δηαδηθαζίαο νη ηέλνληεο πξνζηαηεχνληαη κε ηζηκεληέλεκα θαη νη νπέο 

ζπκπιεξψλνληαη κε ειαθξνχο καλδχεο εθηνμεπφκελνπ ζθπξνδέκαηνο. 

Ο αξηζκφο ησλ ξάβδσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη ην είδνο ηνπο (αλ ζα είλαη δειαδή 

ηέλνληεο ή ειθπζηήξεο), εμαξηάηαη απφ ην πάρνο ηεο ηνηρνπνηίαο θαη απφ ηελ 

θαηαιιειφηεηα επάξθεηαο ησλ ζεκείσλ επέκβαζεο ζηελ ηνηρνπνηία αληίζηνηρα (ζηελ 

πεξίπησζε ειθπζηήξσλ  κε πξνεληεηακέλσλ θξίλεηαη αλαγθαία ε ηνπηθή ελίζρπζε). Καηά 

ζπλέπεηα, γηα κηθξνχ πάρνπο ηνηρνπνηία ρξεζηκνπνηείηαη έλαο ηέλνληαο, ελψ γηα κεγάινπ 

πάρνπο δχν ή θαη πεξηζζφηεξνη. Ο αξηζκφο ησλ ηελφλησλ απμάλεηαη γηα λα θαηαλεκεζεί 

νκνηφκνξθα ε δχλακε ζε φιν ην πιάηνο ηνπ ηνίρνπ.  

                                                 

27
 Νηθνδήκνπ Μ., Πηπρηαθή εξγαζία κε ζέκα «Αλαπαιαίσζε δηαηεξεηέσλ θηηξίσλ», Σερλνινγηθφ 

Παλεπηζηήκην Κχπξνπ-ρνιή Μεραληθήο θαη Σερλνινγίαο, 2016, ζει.71. 

28
 Ό.π. 
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Γηαδηθαζία ηνπνζέηεζεο ειθπζηήξωλ 

Δζσηεξηθά αθνχ επηιεγνχλ νη ζέζεηο πξνζαξκνγήο ησλ ειθπζηήξσλ θαη ειεγρζεί ε 

θαηαιιειφηεηα επάξθεηαο απηψλ ησλ ζέζεσλ ηεο ηνηρνπνηίαο (έιεγρνο ηνπηθήο ζιίςεο ) 

γηα παξαιαβή ησλ δπλάκεσλ πξνέληαζεο, ε πξνζζήθε ειθπζηήξσλ γίλεηαη κε ηελ 

αθφινπζε δηαδηθαζία ηεο ζπξξαθήο
29

: 

«Σξχπεκα ηνπ ηνίρνπ κε ηξππάλη κέρξη ηελ επφκελε γσλία, 

Σνπνζέηεζε ειθπζηήξσλ πνπ έρνπλ ήδε ππνζηεί ειαηνβαθή θαη ηνπηθέο ζηεξεψζεηο 

ηνπο φπνπ ρξεηάδεηαη, 

θίμηκν ησλ ειθπζηήξσλ κε κπνπιφληα θαη δπλακφθιεηδα, 

Γέκηζκα ησλ θελψλ ηεο νπήο κε ηζηκεληέλεκα»
30

. 

Μεηά απφ απηή ηε δηαδηθαζία απαηηείηαη ηαθηηθφο έιεγρνο θαη ζθίμηκν ησλ ειθπζηήξσλ 

ψζηε λα απνθεπρζεί ε ραιάξσζή ηνπο πνπ ζα ηνπο θαηαζηήζεη θαη αλελεξγνχο. Έηζη 

γίλεηαη ε «πξνέληαζε» κε ηε βνήζεηα δπλακφθιεηδνπ, κε ζθνπφ ηελ αλφξζσζε ησλ ηνίρσλ 

θαη ηε ζχζθημε ηεο γσλίαο.  

 

 

 

Δηθόλα 10_Γηαδηθαζία ηνπνζέηεζεο ειθπζηήξσλ_πεγή: Κνπθόπνπινο Π., Ηκεξίδα κε 

ζέκα «Δκθαλείο θαη Αθαλείο Δληζρύζεηο ησλ Μλεκείσλ», ΔΣΔΠΑΜ, Οθηώβξηνο 2014, 

ζει.45.

 

 

                                                 

29
 Σάζζηνο Θ.Π., «Ζ Μεραληθή ηεο ηνηρνπνηίαο», ΔΜΠ Δξγαζηήξην Οπιηζκέλνπ θπξνδέκαηνο, 

Δθδφζεηο πκκεηξία, Αζήλα 1992, ζει. 153. 

30
 Καξαληψλε Φ., «Καηαζθεπέο απφ ηνηρνπνηία ρεδηαζκφο θαη Δπηζθεπέο», Δθδφζεηο Παπαζσηεξίνπ, 2

ε
 

έθδνζε, Αζήλα 2012, ζει. 457-458. 
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Δθαξκνγή ζην θηίξην 

Τπάξρεη κηα ζεηξά ελεξγεηψλ πνπ γίλνληαη ζε έλα θηίξην ην νπνίν θξίζεθε απαξαίηεηε ε 

απνθαηάζηαζε θαη ν επαλαζρεδηαζκφο ησλ βιακκέλσλ ιηζνδνκψλ ηνπ, κέρξη ην ζεκείν 

φπνπ νη ειθπζηήξεο κπαίλνπλ ζε εθαξκνγή. Οη ειθπζηήξεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 

επηζθεπή-ελίζρπζε απνθφιιεζεο δηαζηαπξνχκελσλ ηνίρσλ ή απνδηνξγάλσζεο γσληψλ 

ηνίρνπ. θνπφο είλαη ε βειηίσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηεο θαηαζθεπήο ζπλδένληαο απέλαληη 

ηκήκαηα ηεο. Οη ειθπζηήξεο κπνξνχλ αθφκα λα εθαξκνζηνχλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 

ζεκειίσζεο. Δλαιιαθηηθνί ηξφπνη επηζθεπήο-ελίζρπζεο θαηαζθεπήο είλαη ε ηερληθή ηεο 

ιηζνζπξξαθήο, ηεο ζπξξαθήο κε ρχηεπζε ζηνηρείνπ νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο θαη ηεο 

ζπξξαθήο κε κεηαιιηθέο ιάκεο (ή ηδηλέηηα). 

 

Οπφηε ζπλνιηθά, ε πνξεία εξγαζηψλ γηα ηελ πξνζζήθε ησλ ειθπζηήξσλ ζε έλα θηίξην, 

πεξηγξάθεηαη κε ηελ εμήο κεζνδνινγία: 

 

ΜΑΚΡΟΚΟΠΗΚΑ: 

Απνθαηάζηαζε βιαβψλ ησλ ιηζνδνκψλ 

Δξγαζίεο ελίζρπζεο ησλ ιηζνδνκψλ 

Δξγαζίεο ελίζρπζεο ζεκειίσζεο 

Δξγαζίεο ελίζρπζεο θαηαζθεπήο 

 

ΜΗΚΡΟΚΟΠΗΚΑ: 

Απνηίκεζε ησλ ξεγκαηψζεσλ ζε έλα θέξνληα ηνίρν (ξεγκάησζε αλσθιηψλ # 

ξεγκάησζε πεζζψλ), 

Γηαρσξηζκφο ησλ θέξνλησλ θαη κε ζηνηρείσλ, ψζηε νη βιάβεο ζηα κε θέξνληα ζηνηρεία 

λα κελ επεξεάδνπλ ηε κέζνδν επηζθεπήο πνπ επηιέρζεθε,  

Απνθαζίζηαληαη νη ειαθξέο θαη νη έληνλεο ξεγκαηψζεηο ηεο ιηζνδνκήο, 

Απνκαθξχλνληαη νη ραιαξνί ιίζνη, 

Αλ ε ηνηρνπνηία είλαη παιαηά γίλεηαη αξκνιφγεκα, δειαδή θαζαηξνχληαη ηα παιαηά 

θνληάκαηα, 

Ζ ηνηρνπνηία θαζαξίδεηαη είηε κε ην ρέξη είηε κεραληθά κε ηε ρξήζε χδαηνο ή αέξα ππφ 

πίεζε ή κε ακκνβνιή, 

Σνπνζεηείηαη ην λέν θνλίακα, 

Απνθαζίζηαληαη ηα βιακκέλα ζεκεία κε πγηείο ιίζνπο κε ηζρπξφ ζπλδεηηθφ πιηθφ, 
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Γηακνξθψλνληαη νη επηθάλεηεο ησλ αξκψλ ψζηε λα κε ζπγθξαηνχλ πγξαζία, 

Σνπνζεηνχληαη ιίζηλα «θιεηδηά» (ή ζηνηρεία νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο) κε ηζρπξή 

ηζηκεληνθνλία, 

Δγθαζίζηαληαη ακθίπιεπξα ζηνπο ηνίρνπο νη ειθπζηήξεο ελψ έρνπλ ήδε πξνεληαζεί κε 

κπνπιψληα θαη δπλακφθιεηδα, 

Οη ειθπζηήξεο ζηεξεψλνληαη θαη βάθνληαη κε αληηζθσξηαθφ θαη 

Σέινο φπνπ ρξεηάδεηαη κπαίλεη επίρξηζκα (θαη 

Καηαζθεπάδνληαη δηαδψκαηα απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα φπνπ δελ ππάξρνπλ ή δελ είλαη 

πεξηκεηξηθά 

Καζψο επίζεο εληζρχνληαη ηα ζεκέιηα ηεο θαηαζθεπήο). 

 

πλνιηθά, κεηά ηε βειηίσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ δνκηθψλ κειψλ απφ ηνηρνπνηία, ηε 

κείσζε ησλ νξηδφληησλ σζήζεσλ θαη ηε βειηίσζε δπζθακςίαο ηεο θαηαζθεπήο, ην θηίξην 

απνθαζίζηαηαη. Χζηφζν ην πιένλ θξίζηκν είλαη ε ζπλεξγαζία αλάκεζα ζην παιηφ θαη ζην 

λέν ηκήκα θαη ε ζχλδεζε κεηαμχ ησλ νξηδνληίσλ θαη θαηαθφξπθσλ θεξφλησλ ζηνηρείσλ. 

 

Διθπζηήξεο ζηέγεο 

Σν επηζηέγαζκα πνιιψλ παξαδνζηαθψλ θαηνηθηψλ πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ησλ ζηεγψλ 

απφ μχιηλα ζηνηρεία πνπ ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο θαη ζηεξίδνληαη ζε δεπθηά ηα νπνία 

βαζίδνληαη ζηνπο ειθπζηήξεο. Ζ θαηαζθεπή ηεο ζηέγεο κε ηε βνήζεηα ησλ ειθπζηήξσλ 

ιεηηνπξγεί δηαθξαγκαηηθά γηα ην θηίξην (φηαλ δελ πξφθεηηαη γηα πεξίπησζε επίκεθνπο 

νξζνγσληθνχ θηηξίνπ θαη γηα πεξίπησζε πιάθαο κε αλνίγκαηα), θάηη πνπ έρεη θαζνξηζηηθή 

ζεκαζία ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ζθειεηνχ.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζε  κηα ζηέγε νη ειθπζηήξεο είλαη ηα νξηδφληηα μχιηλα ζηνηρεία πνπ 

γεθπξψλνπλ ην κηθξφηεξν άλνηγκα θαη εδξάδνληαη άκεζα ζηηο δχν απέλαληη ηνηρνπνηίεο κε 

ην πην κεγάιν κήθνο. Πάλσ ζηνπο ειθπζηήξεο θαη ζην θέληξν ηνπο παηάλε θαηαθφξπθα νη 

νξζνζηάηεο. ηα ζεκεία πνπ νξίδνπλ ην πάλσ άθξν ηνπ νξζνζηάηε θαη ηα άθξα ησλ 

ειθπζηήξσλ εδξάδνληαη θεθιηκέλα ζηνηρεία, νη ακείβνληεο. Δληζρπηηθά ηνπνζεηνχληαη 

αληεξίδεο πνπ παηάλε πάλσ ζηνλ νξζνζηάηε θαη έρνπλ σο ζθνπφ λα αλαθνπθίδνπλ ηνπο 

ακείβνληεο. Όιν απηφ ην ζχζηεκα, πνπ νλνκάδεηαη δεπθηφ, θαξθψλεηαη επάλσ ζηνπο 

ζηξσηήξεο, μχιηλα ζηνηρεία πνπ ηνπνζεηνχληαη ζε εζνρή ζην αλψηεξν ηκήκα ηεο 

ηνηρνπνηίαο θαη βξίζθνληαη θάησ αθξηβψο απφ ηνπο ειθπζηήξεο. (Δπάλσ ζηνπο ακεηβφληεο 
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θαξθψλνληαη μχιηλεο ζαλίδεο, ε κία δίπια ζηελ άιιε πνπ απνηεινχλ θαη ηελ βάζε πάλσ 

ζηελ νπνία ζα ηνπνζεηεζνχλ ηα θεξακίδηα κε ζπλδεηηθή θνλία ηελ ιάζπε.) 

 

 

Απφ ηελ εηθφλα γίλεηαη αληηιεπηφ φηη νη θνξηίζεηο δηακνηξάδνληαη ζηα κέιε ηνπ 

ζπζηήκαηνο θαη θαηαιήγνπλ ζηνπο ειθπζηήξεο  πνπ θέξνπλ φιν ην βάξνο ηεο ζηέγεο. Αλ 

εμαηξεζεί ην γεγνλφο φηη ην βάξνο ηεο ζηέγεο θαη ε αλεπαξθήο δηθηχσζε ησλ δεπθηψλ 

είλαη θαη ηα βαζηθά κεηνλεθηήκαηα πνπ εμαζζελίδνπλ ηε δηαθξαγκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο 

ζηέγεο, ηφηε ην απαξακφξθσην δηάθξαγκα πνπ δεκηνπξγείηαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν κπνξεί 

λα κεηαθέξεη ζεκαληηθά θαηαθφξπθα θαη νξηδφληηα θνξηία απφ ηελ αλσδνκή ζηε 

ζεκειίσζε. Έηζη φια ηα θηλεηά θαη λεθξά θνξηία, φπσο θαη ηα θνξηία ζεηζκνχ θαη αλέκνπ, 

παξαιακβάλνληαη απφ μχιηλα ζηνηρεία θαη κεηαβηβάδνληαη ζηελ ηνηρνπνηία. Οη ειθπζηήξεο 

σο μχιηλνη θνξείο κπνξνχλ λα παξαιακβάλνπλ ηηο θαηαπνλήζεηο πξνο νπνηαδήπνηε 

θαηεχζπλζε ππεξέρνληαο απφ πιεπξάο αληηζεηζκηθήο ζπκπεξηθνξάο ζε ζρέζε κε ηηο 

ζπκβαηηθέο θαηαζθεπέο απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα. Δμαζθαιίδνπλ δηαθξαγκαηηθή 

ιεηηνπξγία ζηε ζηάζκε νξνθήο ηνπ ηειεπηαίνπ νξφθνπ θαζψο ε απφιεμε ηεο ηνηρνπνηίαο 

θάησ απφ ηε ζηέγε ηνπ θηηξίνπ ζπλδέεη φιεο καδί ηηο πιεπξέο ηνπ θαη ζπκβάιιεη ζηελ 

αχμεζε ηεο δπζθακςίαο ηνπ. 

 

Δηθόλα 11_Δηθόλα 11_Μεηαθνξά δπλάκεσλ_πεγή: 

<https://eclass.teilar.gr/modules/document/file.php/pdf>, ζει. 20, 

ηειεπηαία επίζθεςε 16/1/2017. 
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Διθπζηήξεο ζηε ζεκειίωζε 

Ζ ζεκειίσζε θαη νη θέξνπζεο ηνηρνπνηίεο ζε πεξηπηψζεηο ππφγεησλ ή εκηππφγεησλ 

ρψξσλ είλαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ρηηζκέλεο απφ ιηζνδνκή (νη πιηλζνδνκέο εκθαλίδνπλ 

κεγαιχηεξε πδαηνπεξαηφηεηα κε απνηέιεζκα ε εδαθηθή πγξαζία λα πξνθαιεί 

απνζάζξσζε ησλ πιίλζσλ). ηα πεξηζζφηεξα θηίζκαηα ε ζεκειίσζε είλαη ζπλήζσο 

αβαζήο θαη απνηειείηαη απφ ζπλερή ιηζνδνκή δηαηεξψληαο ην ίδην πάρνο κε ηελ ηνηρνπνηία 

ηνπ ππεξθείκελνπ νξφθνπ ή κε ειαθξά δηαπιάηπλζε (ε δηαπιάηπλζε ζπκβαίλεη ζπλήζσο 

κνλφπιεπξα πξνο ην εζσηεξηθφ,  αλάινγα κε ηελ πνηφηεηα ηνπ εδάθνπο ζεκειίσζεο). ηηο 

εξγαζίεο ελίζρπζεο εληάζζεηαη θαη ε ελίζρπζε ηεο ζεκειίσζεο, ε νπνία γίλεηαη εθηφο απφ 

καλδχεο (κνλφπιεπξνη ή ακθίπιεπξνη) θαη κε ηελ ηνπνζέηεζε νξηδφληησλ ή θάζεησλ 

ειθπζηήξσλ. Οη θάζεηνη ειθπζηήξεο μεθηλνχλ απφ ηε ζηέςε θαη θαηαιήγνπλ ζηε 

ζεκειίσζε θαη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε ηα ζεκέιηα ππνινγίδνληαη σο πςίθνξκνη 

πεδηινδνθνί. 

 

 

Δηθόλα 12_Γηάηαμε ειθπζηήξσλ 

πεγή: Σάζζηνο Θ.Π., «Η Μεραληθή ηεο ηνηρνπνηίαο», ΔΜΠ Δξγαζηήξην Οπιηζκέλνπ 

θπξνδέκαηνο, Δθδόζεηο πκκεηξία, Αζήλα 1992, ζει. 158. 
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Πξαθηηθή Τεθκεξίωζε Διθπζηήξωλ 

 

Παξάδεηγκα πινπνίεζεο: θακπαλαξηό Ιεξάο Μνλήο Οζίνπ Λνπθά 

Βνηωηίαο 

ηε δπηηθή πιαγηά ηνπ Όξνπο Διηθψλ, θνληά ζην ρσξηφ ηείξη ζηε Βνησηία, βξίζθεηαη 

ε Ηεξά Μνλή Οζίνπ Λνπθά. Απνηειεί έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα κλεκεία βπδαληηλήο 

αξρηηεθηνληθήο θαη ηέρλεο θαη εληάζζεηαη ζηνλ θαηάινγν ησλ κλεκείσλ παγθφζκηαο 

θιεξνλνκηάο ηεο UNESCO (ιφγσ ηεο παιαηφηεηαο ηνπ λανχ ηεο Παλαγηάο πνπ εθηηκάηαη 

φηη ρξίζηεθε θαηά ην 10
ν
 αηψλα κ.Υ. θαη θαηεγνξηνπνηείηαη ζηνλ αξρηηεθηνληθφ ηχπν ηνπ 

ζχλζεηνπ ηεηξαθηφληνπ ζηαπξνεηδνχο εγγεγξακκέλνπ λανχ κε ηξνχιν). Σν κνλαζηήξη 

πεξηθιείεηαη απφ πεξίβνιν θαη πεξηιακβάλεη δηψξνθα θαη ηξηψξνθα ζπγθξνηήκαηα 

θειηψλ, ην θσδσλνζηάζην ζηα λνηηνδπηηθά, ηελ Σξάπεδα ζηε λφηηα πιεπξά θαη ηηο δχν 

ελσκέλεο εθθιεζίεο [ην λαφ ηεο Παλαγίαο θαη ην Καζνιηθφ Οζίνπ Λνπθά (ρηίζηεθε 

κεηέπεηηα ηνλ 11
ν
 αηψλα κ.Υ. γηα λα ζηεγάζεη ηα ιείςαλα ηνπ νζίνπ θαη αλήθεη ζηνλ 

αξρηηεθηνληθφ ηχπν ηνπ ζηαπξνεηδνχο νθηαγσληθνχ λανχ)] ζην θέληξν ηνπ ρψξνπ. Σν 

κνλαζηήξη επηβίσζε κεηά απφ αγψλεο θαη θαηαθηεηέο, θαη απφ ην 1940 πεξίπνπ μεθίλεζαλ 

νη εξγαζίεο ζπληήξεζεο θαη αλαζηήισζήο ηνπ.  

Σν θσδσλνζηάζην βξίζθεηαη ζηε λνηηνδπηηθή πχιε, θχξηα είζνδν ζήκεξα, θαη 

ρξνλνινγηθά αλήθεη ζηε κεηαβπδαληηλή πεξίνδν. Γηαζέηεη ηέζζεξηο νξφθνπο κε 

ηεηξαγσληθή θάηνςε. «Σν αξρηθό θηίζκα όκσο ήηαλ έλαο δηώξνθνο νθηαγσληθόο λαΐζθνο 

ηνπ 11νπ αηώλα. ην ηζόγεην ππήξρε δεμακελή θαη θξήλε θαη πηζαλόλ ρξεζίκεπε σο αγίαζκα. 

[…]Αξγόηεξα, θαηά ην 16ν αηώλα, ν λαόο πήξε ηε κνξθή πύξγνπ, όπσο ηνλ απεηθνλίδεη ν 

Barskij ζην ζρέδην ηεο κνλήο ηνπ 1745. […]Καηά ηηο εξγαζίεο πξνζζήθεο δύν νξόθσλ γηα ηε 

κεηαηξνπή ηνπ πύξγνπ ζε θσδσλνζηάζην, ην 1863, καξκάξηλα αξρηηεθηνληθά κέιε 

Βπδαληηλήο πεξηόδνπ θαη έλα επηηύκβην αλάγιπθν Ρσκατθήο πεξηόδνπ ελζσκαηώζεθαλ ζηελ 

ηνηρνπνηία ηνπ ηειεπηαίνπ νξόθνπ, ζηε λόηηα όςε. ην αξρηθό κεγάιν δίινβν παξάζπξν ηνπ 

λαΐζθνπ ηνπνζεηήζεθε ην ζύξσκα θαη ηκήκα από ην αλάγιπθν ππέξζπξν ηνπ 

θαηεδαθηζκέλνπ, ην 1890, εμσλάξζεθα ηνπ θαζνιηθνύ» . 

                                                 

31
 < http://boeotia.ehw.gr/forms/fLemmaBodyExtended.aspx?lemmaID=12862>, ηειεπηαία επίζθεςε 

8/1/2017. 



 

 

45 

Σν θακπαλαξηφ φπσο θαη φιν ην κνλαζηήξη αλήθεη ζηε κεζνβπδαληηλή πεξίνδν (843-

1204) θαη έρεη θηηζηεί ζε θάζεηο. Δίλαη ζηαηηθά αλεμάξηεην ηκήκα ηεο θαηαζθεπήο θαη νη 

ζπλνιηθέο εμσηεξηθέο δηαζηάζεηο ηνπ είλαη πεξίπνπ 11 κέηξα επί 4 κέηξα. Σν θπξηφηεξν 

ραξαθηεξηζηηθφ ηεο θαηαζθεπήο είλαη ην χςνο ηνπ θαζψο είλαη θσδσλνζηάζην. Έλα άιιν 

ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ κλεκείνπ είλαη φηη ε επέκβαζε ζε απηφ θαηά ην παξειζφλ είρε γίλεη ζε 

δχν θάζεηο γηα απηφ δηαπηζηψλεηαη ε χπαξμε δηαθνξεηηθήο ηνηρνπνηίαο ζηνλ πξψην φξνθν 

θαη δηαθνξεηηθήο ηνηρνπνηίαο ζηνπο ηειεπηαίνπο νξφθνπο. Ζ κεηθηή ηνηρνπνηία απνηειείηαη 

απφ ηνχβια, πέηξεο θαη κάξκαξα ζε ελαιιαζζφκελεο νξηδφληηεο δψλεο. Οη εμσηεξηθνί 

ηνίρνη δελ έρνπλ επίρξηζκα νχηε δηαθνζκνχληαη ηδηαηηέξσο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε 

ηνηρνπνηία ηνπ είλαη αξγνιηζνδνκή, δειαδή δηαζέηεη αθαλφληζηεο ζε κνξθή πέηξεο πνπ 

δνκνχληαη κε ηε ρξήζε θνληάκαηνο θαη ζηηο γσλίεο έρνπλ ηνπνζεηεζεί επεμεξγαζκέλνη 

αθξνγσληαίνη ιίζνη, ηα ιεγφκελα αγθσλάξηα. Οη δχν ηειεπηαίνη φξνθνη είλαη ιηζνδνκή απφ 

εκίμεζηνπο ιίζνπο φπνπ νη εκηεπεμεξγαζκέλεο ζε νξζνγψληα πέηξεο δνκνχληαη κε ηε 

ρξήζε θνληάκαηνο. Τπάξρνπλ επίζεο θαη θάπνηα ζηνηρεία δηαθφζκεζεο. Ζ ζηέγαζε ηνπ 

κλεκείνπ κνξθψλεηαη κε ηξνχιν πνπ είλαη επηθαιπκκέλνο κε θεξακίδηα απφ ζρηζηφιηζνπο 

γθξηδνπξάζηλνπο, ζθιεξνχο. 

Σν κλεκείν παξνπζίαζε ζεκαληηθέο βιάβεο, νη νπνίεο πηζαλψο λα έρνπλ πξνέιζεη απφ 

ζεηζκνχο πνπ ην έρνπλ πιήμεη ζηε καθξφρξνλε δσή ηνπ, ιφγσ ηεο ςαζπξήο θχζεο ηεο 

ηνηρνπνηίαο, ηεο αληνρήο ησλ ιηζνζσκάησλ θαη ησλ θνληακάησλ, ηεο θχζεο ηεο 

θαηαζθεπήο, ησλ ζπλδπαζκψλ δξάζεσλ, ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηδξάζεσλ(πγξνκφλσζε) 

θαη άιια. Ζ ζπνπδαηφηεηα ηνπ κλεκείνπ ζα ζχλνιν επίηαμε ηελ αλαγθαηφηεηα 

πξαγκάησζεο ζπζηεκαηηθήο δηεξεχλεζεο, αλάιπζεο, κειέηεο θαη εθαξκνγήο ηεο 

θαιχηεξεο δπλαηήο κεζφδνπ ζπληήξεζήο ηνπ. 

Σν θηίξην απηφ ιφγσ ησλ δηάθνξσλ θάζεσλ πνπ πέξαζε έρξηδε ζπληήξεζεο, νπφηε ε 

κέζνδνο πνπ εθαξκφζηεθε ήηαλ νη ειθπζηήξεο. Οη ειθπζηήξεο θαηά ην ήκηζπ ηεο 

θαηαζθεπήο βξίζθνληαη ζηελ εμσηεξηθή παξεηά ησλ ηνίρσλ ελψ πξνο ην επηζηέγαζκα 

ππάξρνπλ θαη ζην εζσηεξηθφ. Γηα ηνπο εμσηεξηθνχο ειθπζηήξεο ρξεηάζηεθαλ 16 

κεηαιιηθά ζηνηρεία κε δηαηνκή Φ20 πνπ έρνπλ θαηαζθεπαζηεί απφ σζηεληηηθφ αλνμείδσην 

ράιπβα AISI 316/316L, κε θαηάιιειεο δηακνξθσκέλεο απνιήμεηο (ζπείξσκα) ζηα άθξα 

ηνπο. Γελ ππάξρνπλ πιάθεο ζπγθξάηεζεο αιιά εηδηθά δηακνξθσκέλεο γσλίεο πάρνπο 

20mm απφ σζηεληηθφ αλνμείδσην ράιπβα AISI 316/316L.  Σα πεξηθφριηα (παμηκάδηα) πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ είλαη απφ αλνμείδσην ράιπβα Α2/Α4 (AISI 304 ή 316). Οη εμσηεξηθνί 

απηνί ειθπζηήξεο παξακέλνπλ ζηελ αξρηθή ζέζε κε ηε βνήζεηα ρηαζηή κεηαιιηθψλ 

ξάβδσλ ζην εζσηεξηθφ ηεο θάζε ζηάζκεο πνπ εθαξκφδνληαη, φπσο θαίλεηαη θαη ζην 
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παξαθάησ ζρήκα. Οη εζσηεξηθνί ειθπζηήξεο θάησ απφ ηνλ ηξνχιν είλαη ρξνλνινγηθά 

παιαηφηεξνη εμνχ θαη ην πιηθφ είλαη ζθπξήιαηνο ζίδεξνο πνπ έρεη θακθζεί ζηα άθξα ηνπ, 

δεκηνπξγψληαο εμσηεξηθή αγθχξσζε πάλσ ζηα αληίζηνηρα ιίζηλα δνκηθά ζηνηρεία. 

Γεληθά ηα νηθνδνκηθά πιηθά ηεο επξχηεξεο πεξηφδνπ ζηελ νπνία αλήθεη ην κλεκείν 

είλαη ην κάξκαξν, ηα ηνχβια θαη ηα ηζρπξά αζβεζηνθνληάκαηα. ε φηη αθνξά ηα κεηαιιηθά 

ζηνηρεία, απηά παίξλνπλ κέξνο ζηελ θαηαζθεπή θπξίσο κε ηε κνξθή εκθαλψλ ειθπζηήξσλ 

ζηε γέλεζε ηφμσλ, ηξνχισλ ή θακάξσλ. Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ειθπζηήξσλ έγθεηηαη 

ζηελ αλάιεςε νξηδφληησλ εθειθπζηηθψλ ηάζεσλ θαη ηελ απνηξνπή εκθάληζεο ξσγκψλ 

ζηηο ηνμσηέο θαηαζθεπέο, πνπ είλαη ηδηαίηεξα επαίζζεηεο ζηε ζεηζκηθή θαηαπφλεζε. 

Πηζαλψο εζσηεξηθά λα ππήξμαλ αθφκε παιηέο μπινδεζηέο πνπ λα αληηθαηαζηάζεθαλ απφ 

κεηαιιηθνχο ειθπζηήξεο θαζ’ χςνο ησλ ηνηρνπνηηψλ. Χζηφζν νη «θξπθνί» κεηαιιηθνί 

ειθπζηήξεο ηνπ ηειεπηαίνπ νξφθνπ, απνηεινχλ πην ζχγρξνλε κέζνδν επέκβαζεο θαη φρη 

ηφζν απζεληηθφ δνκηθφ ζηνηρείν ησλ βπδαληηλψλ λαψλ. ε θάζε πεξίπησζε, ηα ζηνηρεία 

απηά ιεηηνπξγνχλ σο δηαδψκαηα κέζα ζηελ ηνηρνπνηία, βνεζψληαο ηελ λα ιεηηνπξγεί, θαηά 

ην δπλαηφλ, ζαλ έλα ζχλνιν θαη αλαθνπθίδνληαο, θπξίσο, ηηο γσλίεο ηεο, κέζσ ηεο 

πεξίδεζεο. 

Ζ εθαξκνγή κεηαιιηθψλ ειθπζηήξσλ πεξηκεηξηθά ηνπ θηηξίνπ, ζηνπο εμσηεξηθνχο θαη 

εζσηεξηθνχο ηνίρνπο ηνπ, ζηα ηξία επίπεδα θαζ’ χςνο απνζθνπεί ζηελ πεξίδεζε ησλ 

ηνίρσλ θαη ζηε κείσζε ηνπ θηλδχλνπ δεκηνπξγίαο λέσλ ξσγκψλ ή δηεχξπλζεο ησλ 

πθηζηάκελσλ. ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε πξνηηκήζεθε ην ζχζηεκα ησλ ειθπζηήξσλ 

(πνπ ελδερνκέλσο λα αληηθαηέζηεζαλ παιαηέο μπινδεζηέο ζην εζσηεξηθφ ησλ ηνίρσλ) ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ πιήξσζε ησλ θελψλ κε θαηάιιειν έλεκα. Με ηε κέζνδν απηή, νη 

ειθπζηήξεο αλαιακβάλνπλ ζεκαληηθέο δπλάκεηο θαη πξηλ ηελ έλαξμε ησλ ξεγκαηψζεσλ, 

επεηδή ην θσδσλνζηάζην είλαη ζηαηηθά αλεμάξηεηε θαηαζθεπή πνπ ηαιαληψλεηαη κε 

δηαθνξεηηθφ ηξφπν. 
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Υπνινγηζκόο αληνρήο ηεο ηνηρνπνηίαο κε ρξήζε ειθπζηήξωλ 

Ζ εθαξκνγή ζπζηήκαηνο νξηδφληησλ θαη θαηαθφξπθσλ ζηνηρείσλ-ειθπζηήξσλ, 

ζπκβάιεη θπξίσο ζηελ αχμεζε ηεο ζιηπηηθήο θαη δηαηκεηηθήο αληνρήο ηεο θέξνπζαο 

ηνηρνπνηίαο, θαζψο νη ελζσκαησκέλνη ειθπζηήξεο πνπ βξίζθνληαη ζε πξνέληαζε, είλαη 

ηθαλνί λα παξαιάβνπλ ελδερφκελεο ζεηζκηθέο θνξηίζεηο, κέζσ ηεο πεξίζθημεο πνπ 

δεκηνπξγνχλ ζην ζψκα ηεο πθηζηάκελεο θαηαζθεπήο. Οη αθφινπζνη ηχπνη πξνζεγγίδνπλ 

επαξθψο ηηο απμεκέλεο αληνρέο ηεο ηνηρνπνηίαο θαηφπηλ εθαξκνγήο ειθπζηήξσλ, γηα ηξεηο 

δηαθνξεηηθέο πεξηπηψζεηο θαηαπφλεζεο: 

 

Δηθόλα 13_Τπνινγηζηηθνί ηύπνη_πεγή: <https://www.mpakatsias.gr/downloads/special-

subjects/sistaseis.pdf>, ζει. 162, ηειεπηαία επίζθεςε 28/3/2017.

 

Όπνπ ζρ, ζς ε νξηδφληηα, θαηαθφξπθε ζιηπηηθή ηάζε απφ ηελ νκνηφκνξθε 

θαηαλεκεκέλε πξνέληαζε θαη ζ0,  ε ππάξρνπζα ζιηπηηθή ηάζε, 

θαη fwc= ζιηπηηθή αληνρή, fwv= δηαηκεηηθή αληνρή, fwt= εθειθπζηηθή αληνρή 

επίζεο γrd=1.25. 
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Διθπζηήξεο ζηελ ηνηρνπνηία: πξνζηαηεύνπλ ην θηίξην ηειηθά;; 

H βειηίσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ελφο θηηξίνπ απφ ηνηρνπνηία έλαληη ζεηζκνχ ζπλδέεηαη 

ζε κεγάιν βαζκφ κε ηελ βειηίσζε ησλ ζπλδέζεσλ ησλ ηνίρσλ ηνπ θηηξίνπ κε ην πάησκα 

θαη ησλ ηνίρσλ κε ηε ζηέγε. Ζ ηνηρνπνηία αλ θαη ιεηηνπξγεί πνιχ θαιά ζε ζιίςε, έρεη 

κέηξηα απφθξηζε ζηε δηάηκεζε πνπ πξνθαιείηαη απφ παξακνξθψζεηο ιφγσ πιεπξηθψλ 

δπλάκεσλ θαη ιφγσ έθθεληξεο θφξηηζεο. Οη παξακνξθψζεηο πνπ επηβάιινληαη απφ 

ζεξκνθξαζηαθή δηαθχκαλζε δελ είλαη ζπλήζσο επηθίλδπλεο αιιά κπνξεί λα γίλνπλ 

ζεκαληηθφηεξεο αλ απνζαζξσζεί ε ηνηρνπνηία. Οη ξσγκέο πνπ πξνθαινχληαη απφ 

πιεπξηθέο δπλάκεηο κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ θίλδπλν θαηάξξεπζεο. Όζνλ αθνξά ηελ 

έθθεληξε θφξηηζε, αλ ε θφξηηζε ζε έλα ηνίρν ή κηα θνιφλα δελ δξα θαηά κήθνο ηνπ 

θεληξηθνχ επηπέδνπ, ε έληαζε ζα πνηθίιεη αλάινγα κε ην πάρνο ηνπ ηνηρψκαηνο.  

ε θάζε πεξίπησζε πξέπεη λα δηαπηζησζνχλ ηα αίηηα ησλ ξεγκαηψζεσλ εηδηθφηεξα φηαλ 

ην αίηην είλαη αθφκα ελεξγφ, ζα πξέπεη λα εμαιεηθζεί αιιηψο ε απνθαηάζηαζε ζα έρεη 

ζχληνκε δηάξθεηα δσήο. Οη ηερληθέο επεκβάζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ελίζρπζε ησλ 

θαηαζθεπψλ πξέπεη λα εμαξηψληαη απφ ην αλ νη ξσγκέο είλαη ελεξγέο ή φρη. Αλ νη ξσγκέο 

είλαη ελεξγέο, ε αηηία πξφθιεζήο ηνπο ζα αληηκεησπηζηεί θαη ζα πξέπεη λα απνθαηαζηαζεί 

ε βιάβε. Αλ πξαθηηθψο είλαη αλέθηθηε ε ελίζρπζε ηεο ηνηρνπνηίαο, ε απνθπγή ησλ 

κεηέπεηηα ξσγκψλ είλαη αδχλαηε. Αλ νη ξσγκέο είλαη αλελεξγέο ζα πξέπεη λα εμεηαζηνχλ 

νη πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο φπσο νη ζεξκνθξαζηαθέο δηαθπκάλζεηο, νη ζεηζκνί θαη νη 

πηζαλέο αιιαγέο εδάθνπο.  

Δλίνηε, ιφγσ ηεο αζπλάθεηαο ησλ πιηθψλ ελζηάζεηο δεκηνπξγνχληαη αθφκα θαη κε ηε 

ρξήζε κεηαιιηθψλ ειθπζηήξσλ ζηελ ηνηρνπνηία. Απφ αξθεηνχο ζεσξείηαη φηη είλαη έλαο 

ηξφπνο πνπ δελ απνθαζηζηά ηε βιάβε απιά παξαηείλεη ηε δσή ηνπ θηηξίνπ. Ζ ρξήζε ησλ 

ειθπζηήξσλ ζηε ζπληήξεζε ησλ θαηαζθεπψλ, δελ εγγπάηαη ηελ απνθπγή ησλ ξσγκψλ γηα 

απηφ ην ιφγν εμάιινπ εληάζζεηαη ζηηο ήπηεο κεζφδνπο ζπληήξεζεο κηαο ηνηρνπνηίαο. Σν 

κεγαιχηεξν κεηνλέθηεκα ζεσξείηαη φηη ην κέηξν ειαζηηθφηεηαο ηνπ κεηάιινπ, απφ ην 

νπνίν νη πεξηζζφηεξνη ειθπζηήξεο είλαη θαηαζθεπαζκέλνη, είλαη δηαθνξεηηθφ απφ απηφ ηεο 

ηνηρνπνηίαο. χκθσλα κε ηνλ Poul Beckmann ζην βηβιίν «Structural Aspects of Building 

Conservation»
32

, έλαο ηξφπνο λα αληηκεησπηζηνχλ νη δηαθνξεηηθέο ειαζηηθφηεηεο ησλ 

                                                 

32
 Beckmann P, «Structural Aspects of Building Conservation», Publisher: Mcgraw-Hill International 

Series in Civil Engineering, p.91. 
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ζηνηρείσλ είλαη λα εληζρπζεί ε ηνηρνπνηία κε πιηθφ πνπ δηαζέηεη ζεκαληηθή αληνρή ζε 

εθειθπζκφ αιιά λα δηαζέηεη επίζεο θαη ειαζηηθφηεηα θνληηλή ζε απηή ηεο ηνηρνπνηίαο. 

 

Μεηνλεθηήκαηα & Πιενλεθηήκαηα 

-Οη ειθπζηήξεο, σο κέζνδνο επέκβαζεο, δελ επηιχνπλ ξηδηθά ην πξφβιεκα 

απνθαηάζηαζεο θαζψο απνηεινχλ ζπκπιεξσκαηηθή κνξθή επέκβαζεο. 

-Λφγν εξππζκνχ νη πεξηζζφηεξνη κεηαιιηθνί ειθπζηήξεο ππφθεηληαη ζε ραιάξσζε κε 

ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, γηα απηφλ ην ιφγν ζπλίζηαηαη ηαθηηθφο έιεγρνο. 

-Τπάξρνπλ κεγάιεο απψιεηεο πξνέληαζεο ζηνπο ειθπζηήξεο εμ αηηίαο ηεο νιίζζεζεο 

ζηηο αγθπξψζεηο ηνπο κε ηελ ηνηρνπνηία θαη εμ αηηίαο ησλ άκεζσλ θαη εξππζηηθψλ 

παξακνξθψζεσλ ηεο ηνηρνπνηίαο. Γηα απηφ ην ιφγν ρξεηάδεηαη επηπξφζζεηνο έιεγρνο ησλ 

ηνπηθψλ ηάζεσλ ζιίςεο ζηηο αγθπξψζεηο κε ζθνπφ λα απνθεπρζεί φζν είλαη δπλαηφ ε 

ηνπηθή αζηνρία ηεο ηνηρνπνηίαο (άξα, θαη ηεο αγθχξσζεο ησλ ειθπζηήξσλ). 

-Δμ αηηίαο ηνπ πιηθνχ θαηαζθεπήο ηνπο, νη κεηαιιηθνί ειθπζηήξεο παξνπζηάδνπλ 

πξνβιήκαηα δηάβξσζεο κε ηνλ ρξφλν. Γηα απηφ ην ιφγν είηε ρξεζηκνπνηνχληαη εηδηθέο 

βαθέο πνπ πξνζηαηεχνπλ ηνπο ράιπβεο απφ ηελ ζθνπξηά είηε ρξεζηκνπνηνχληαη 

αλνμείδσηα πιηθά θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπο. (Χζηφζν φηαλ ζηελ αηκφζθαηξα δηαπηζησζνχλ 

ζε κεγάιν πνζνζηφ ρισξηφληα βξνχλδνπ, νξεηράιθνπ ή ραιθνχ ζπλίζηαηαη ζαλ πιηθφ ην 

ηηηάλην ή θαηάιιεια πξνζηαηεπκέλνο ράιπβαο θαη φρη ε ρξήζε αλνμείδσηνπ ράιπβα). 

 

+Με ηε βνήζεηα ησλ πξνεληεηακέλσλ κειψλ επηηπγράλεηαη βειηίσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο 

ηεο ηνηρνπνηίαο ζε νξηδφληηεο κεηαθηλήζεηο ιφγν θπξίσο ηεο ζεηζκηθήο θφξηηζεο. 

+Οη ειθπζηήξεο ρξεζηκνπνηνχληαη σο κέζν επηζθεπήο θαη ελίζρπζεο θπξίσο ζε 

θαηαζθεπέο-κλεκεία επεηδή ε εθαξκνγή ηνπο δελ πξνθαιεί αιινηψζεηο ζηηο νξαηέο 

επηθάλεηεο ησλ κλεκείσλ. 

+Σν θαηαζθεπαζηηθφ θφζηνο ησλ ειθπζηήξσλ είλαη κηθξφ. 

+Ζ κέζνδνο ησλ ειθπζηήξσλ είλαη εχθνια αλαζηξέςηκε. 

+Ζ κέζνδνο ησλ ειθπζηήξσλ ζπκβάιιεη ζηε βηψζηκε πξνζηαζία ζηνηρείσλ ηεο 

πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο. 

 



 

 

50  

 

ε γεληθέο γξακκέο νη ειθπζηήξεο είλαη κηα κέζνδνο πνπ ιεηηνπξγεί αξκνληθά ζην 

ηειηθφ ζρήκα επέκβαζεο. Αλαπφθεπθηα απηφ ην ζρήκα πξνθχπηεη κέζα απφ ακνηβαίνπο 

ζπκβηβαζκνχο κεηαμχ ησλ κειεηεηψλ αιιά θαη ησλ κεζφδσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ. Ζ 

ζπλεθηίκεζε ησλ θξηηεξίσλ πνπ πεξηιακβάλεη κηα κειέηε, κπνξεί λα θαηαιάβεη 

θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ εμεηδίθεπζε ηνπ ζηφρνπ ηεο επέκβαζεο θαη ζηελ επηινγή ησλ 

θαηάιιεισλ ηερληθψλ. Κξηηήξηα φπσο ζεβαζκφο ζην πξσηφηππν, αλαζηξεςηκφηεηα 

πξνηεηλφκελσλ επεκβάζεσλ ζε πεξίπησζε κειινληηθήο επέκβαζεο, νηθνλνκηθφ θφζηνο 

επέκβαζεο θαη κειινληηθήο ζπληήξεζεο, ρξφλνο εθηέιεζεο εξγαζηψλ θαη άιια είλαη 

θάπνηα απφ έλα ζχλνιν παξακέηξσλ πνπ ρξίδεη ζπδήηεζεο πξηλ απφ ην θάζε έξγν θαζψο 

ζεκεία ξήμεο κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ αλά πάζα ζηηγκή.  

Καζψο ε εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο πξνρσξάεη κε γξήγνξνπο ξπζκνχο, ζα πξέπεη νη 

έιεγρνη λα γίλνληαη φιν θαη πην απζηεξά θαη ηαθηηθά, πάλσ ζηελ εθάζηνηε κέζνδν 

θηηξηαθήο επέκβαζεο γηα ην αλ πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο πεξί ζπκβαηφηεηαο θαη 

αλζεθηηθφηεηαο, εμεηάδνληαο ηαπηφρξνλα ηε δηάξθεηα ησλ πιηθψλ θαη ησλ ηειηθψλ 

απνηειεζκάησλ απφ ηελ εθαξκνγή ηερληθψλ επηζθεπήο θαη ελίζρπζεο. Χζηφζν, 

Δηθόλα 14_ πλνπηηθή ηαμηλόκεζε ηερληθώλ επηζθεπήο θαη ελίζρπζεο ζύκθσλα κε ην 

βαζκό αιινίσζεο ησλ όςεσλ ηνπ θηηξίνπ θαη ηνπ βαζκνύ αλαζηξεςηκόηεηαο. 

πεγή: <http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1430/kma_m1430_dimosthenous.pdf>, 

ζει. 19, ηειεπηαία επίζθεςε 28/3/2017. 
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αλακελφκελν είλαη ην γεγνλφο φηη κεηά απφ ηελ εθαξκνγή ζρεδφλ θάζε ηερληθήο επηζθεπήο 

ή θαη ελίζρπζεο, κπνξεί λα πξνθχςνπλ αλεπηζχκεηεο επηπηψζεηο ζην θηίξην φπσο γηα 

παξάδεηγκα ε ζπζζψξεπζε πγξαζίαο, ε κεξηθή θαηαζηξνθή πξσηνηχπνπ θαη άιια. Ζ 

ιήςε πξφζζεησλ κέηξσλ αζθαιείαο γηα ηελ απνθπγή δπζάξεζησλ θαηαζηάζεσλ, κπνξεί 

λα απνηειεί έλα επηπιένλ θξηηήξην αμηνιφγεζεο γηα ην θαηά πφζν ην ζρήκα επηζθεπήο ή 

ελίζρπζεο πνπ πξνηάζεθε κπνξεί ηειηθψο λα γίλεη απνδεθηφ πξνο πινπνίεζε. 

 

 

Δηθόλα 15_Πεξίδεζε κε εθειθπόκελα ζηνηρεία 

πεγή: Κνπθόπνπινο Π., Ηκεξίδα κε ζέκα «Δκθαλείο θαη Αθαλείο Δληζρύζεηο ησλ 

Μλεκείσλ», ΔΣΔΠΑΜ, Οθηώβξηνο 2014, ζει. 16. 
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Μειέηεο εθαξκνγήο ειθπζηήξωλ 

ηηο ζειίδεο πνπ αθνινπζνχλ παξαηίζεληαη θαη αλαιχνληαη ηξία παξαδείγκαηα 

εθαξκνγήο ήπησλ κεζφδσλ επέκβαζεο αλάκεζα ζε απηέο θαη ειθπζηήξεο. Ζ κεζνδνινγία 

πνπ αθνινπζείηαη πεξηιακβάλεη ηα εμήο ζηάδηα απνηίκεζεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο 

(φπσο παξνπζηάζηεθαλ ζηελ νκηιία "Πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο επεκβάζεσλ θαη 

απνθαηαζηάζεσλ κλεκείσλ" ηνπ θαζεγεηή Κ. ππξάθνπ ζην ακθηζέαηξν ηεο 

Πνιπηερλεηνχπνιεο Υαλίσλ ηελ 1/12/2015): 

Απνηίκεζε ηεο ζεηζκηθφηεηαο – Φαηλφκελα Κνληηλνχ Πεδίνπ (ζεηζκηθή 

επηθηλδπλφηεηα, παξνπζία ελεξγψλ ξεγκάησλ) 

Γεσηερληθή έξεπλα - Δπίδξαζε εδαθηθήο ζηξσκαηνγξαθίαο (απνηίκεζε ηεο 

αιιειεπίδξαζεο εδάθνπο-θαηαζθεπήο, αμηνιφγεζε ησλ επηπηψζεσλ ησλ γεσηερληθψλ 

παξακέηξσλ) 

Απνηχπσζε - Σεθκεξίσζε (γεσκεηξηθή θαη ηνπνγξαθηθή απνηχπσζε, απνηχπσζε 

βιαβψλ) 

Σεθκεξίσζε ηεο ππάξρνπζαο δνκηθήο θαηάζηαζεο (π.ρ. ζεξκνγξάθεζε, ελδνζθφπεζε) 

Μέηξεζε ησλ κεραληθψλ θαη ρεκηθψλ ηδηνηήησλ (επί ηφπνπ θαη εξγαζηεξηαθέο δνθηκέο, 

π.ρ. θξνπζηκέηξεζε, δνθηκή απιψλ θαη δηπιψλ γξχιισλ, ζξαχζε ιίζσλ) 

Δθηίκεζε δπλακηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ (π.ρ. κέηξεζε πεξηβαιινληηθψλ 

κηθξνδνλήζεσλ, ελφξγαλε παξαθνινχζεζε) 

 

Ζ αλάιπζε ησλ ηζηνξηθψλ θηηξίσλ δηεθπεξαηψλεηαη ζπλήζσο κε ηε κέζνδν ησλ 

πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ. Ζ κέζνδνο απηή εθαξκφδεηαη κε ηε δεκηνπξγία ηξηζδηάζηαηνπ 

κνληέινπ ην νπνίν πξνζνκνηψλεη ηελ πξαγκαηηθή θαηαζθεπή κε ξεαιηζηηθά ζηνηρεία 

βαζηζκέλα ζε επηηφπνπ κεηξήζεηο ηεο γεσκεηξίαο, ησλ πιηθψλ ηνπ θνξέα θαη ηεο 

ηερλνηξνπίαο δφκεζήο ηνπ. Με ζθνπφ ηε βέιηηζηε πξνζνκνίσζε ηνπ θνξέα θαη ηελ 

αμηφπηζηε επίιπζή ηνπ γηα ζηαηηθά θαη ζεηζκηθά θνξηία ρξεζηκνπνηείηαη ε κέζνδνο ησλ 

πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ κε δχν είδε πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ: ηα ζηνηρεία φγθνπ (solid 

elements) θαη ηα γξακκηθά ζηνηρεία (beam elements- frames). 
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Αλάιπζε ηεο Σεηζκηθήο Απόθξηζεο Βπδαληηλνύ Νανύ Φωξίο θαη Με 

Δπεκβάζεηο_Χπράξεο Ι., Μνπδάθεο Φ., Παπινπνύινπ Δ., Μηιηηάδνπ Α., Ταθιάκπαο 

Ι. 

 

Ζ πξψηε κειέηε θαη νη εηθφλεο ηεο πνπ αλαιχνληαη ζηελ παξνχζα εξγαζία, 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα πιαίζηα ηνπ 3νπ Παλειιήληνπ πλέδξηνπ Αληηζεηζκηθήο 

Μεραληθήο θαη Σερληθήο εηζκνινγίαο (ΔΜΠ – Δξγ. Δδαθνκεραληθήο, ΣΔΔ – ΔΣΑΜ, 5-7 

Ννεκβξίνπ, 2008)  ζηελ Αζήλα. 

 

Δηθόλα 16_Βόξεηα όςε ηνπ λανύ (ζρέδην ησλ . Βνγηαηδή θαη Μ. Παζπάηε, Τπνπξγείν 

Πνιηηηζκνύ).

 

Πεξηγξαθή κλεκείνπ 

Ο Ηεξφο Ναφο ηεο Παλαγίαο ηεο Κξήλαο εθπξνζσπεί έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα 

βπδαληηλά κλεκεία ηεο Υίνπ. Αξρηηεθηνληθά θαηαηάζζεηαη ζηνπο βπδαληηλνχο λανχο 

νθηαγσληθνχ ηχπνπ θαη έρεη θηηζηεί γχξσ ζην 11
ν
-12

ν
 αηψλα. Οη ζπλνιηθέο εμσηεξηθέο 

δηαζηάζεηο ηνπ λανχ είλαη 21.10 κέηξα επί 8.10 κέηξα. Σν κλεκείν απνηειείηαη απφ ηξία 

ηκήκαηα: ηνλ Κπξίσο Ναφ, ην Νάξζεθα θαη ηνλ Δμσλάξζεθα. χκθσλα κε βηβιηνγξαθηθέο 

αλαθνξέο θαη κειέηε ηνπ κλεκείνπ ν θπξίσο λαφο ρηίζηεθε πξψηα, έπεηηα ν λάξζεθαο θαη 

                                                 

33
 <http://library.tee.gr/digital/m2368/m2368_contents.htm>, ηειεπηαία επίζθεςε 28/3/2017. 
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πνιχ αξγφηεξα πξνζηέζεθε ν εμσλάξζεθαο -γχξσ ζην 1747- ν νπνίνο δε θέξεη ζηέγαζε 

πηα. Σα ηξία ηκήκαηα ζεσξνχληαη ζηαηηθψο αλεμάξηεηα θαη πεξηγξάθνληαη παξαθάησ.  

Πεξηγξαθή θέξνληνο νξγαληζκνχ/δνκηθψλ ζηνηρείσλ θηηξίνπ 

Ο θπξίσο λαφο δηαζέηεη έλαλ ππεκεγέζε ηξνχιν ηνπ νπνίνπ ην βάξνο δηαηαξάζζεηαη 

ζην ζψκα ησλ ηνηρνπνηηψλ ηνπ. Ο λάξζεθαο απνηειεί έλα αλεμάξηεην ηκήκα πνπ 

ζηεγάδεηαη κε ηξείο εκηθπιηλδξηθνχο ζφινπο, εθ ησλ νπνίσλ ν κεζαίνο είλαη πην κηθξφο 

ηξνχινο  ζε ζρέζε κε απηφλ ηνπ θπξίσο λανχ. Σα θνξηία ησλ ζφισλ ηνπ λάξζεθα 

θέξνληαη απφ δχν δηακήθε ιεπηά ηφμα πνπ απιψο αθνπκπνχλ ζηηο παξαζηάδεο ηνπ θπξίσο 

λανχ, ρσξίο λα ππάξρεη θακία πεξαηηέξσ ζχλδεζε ησλ δχν ηκεκάησλ ηνπ λανχ. 

Υαξαθηεξηζηηθφ ηνπ λανχ ζην ζχλνιφ ηνπ εθηφο απφ ηνπο ζφινπο, είλαη ε χπαξμε ελφο 

εθηεηακέλνπ δηθηχνπ μχιηλσλ εληζρχζεσλ ζηηο ηνηρνπνηίεο ηνπ ζε νξηζκέλεο ζέζεηο-

ζηάζκεο. 

Γηεξεχλεζε ραξαθηεξηζηηθψλ ζηαηηθνχ θνξέα 

Με θαηάιιειεο δηεξεπλήζεηο πνπ δελ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξνχζα κειέηε, 

εληνπίζηεθαλ ζπλερή ζπζηήκαηα νξηδφληησλ μπινδεζηψλ ζην πάρνο ηεο ηνηρνπνηίαο ζε 

πέληε βαζηθέο ζηάζκεο. Με εηδηθέο κεζφδνπο ειέγρνπ ηνπ έξγνπ δηαπηζηψζεθε φηη νη 

μπινδεζηέο είηε είραλ απνζαξζξσζεί είηε είραλ ράζεη ηελ αξρηθή ηνπο εληζρπηηθή 

ιεηηνπξγία. Αθφκε δηαπηζηψζεθε ε θαθή πνηφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ησλ ηνηρνπνηηψλ. 

χκθσλα κε ηε γεσηερληθή κειέηε πνπ έγηλε (Έδαθνο χκβνπινη Μεραληθνί ΔΠΔ, 

ΤΠΠΟ/ΓΑΒΜΜ, 1998), «ην έδαθνο ζεσξήζεθε αβαξέο, ώζηε λα απνθεπρζεί ε δεκηνπξγία 

ζηάζηκσλ θπκάησλ θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ ζεηζκηθώλ δηεγέξζεσλ θαη πξαθηηθά 

ιεηηνπξγνύζε κόλν σο ειαζηηθή ζεκειίσζε γηα ηελ θαηαζθεπή. […]Με βάζε ηα δηαηηζέκελα 

ζηνηρεία γηα ηηο κεραληθέο ηδηόηεηεο ησλ πιηθώλ, εθηηκήζεθαλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

ηνηρνπνηίαο ιακβάλνληαο ππόςε θαη ηππηθέο ηηκέο από ηε βηβιηνγξαθία.» Αθφκε δηεμήρζε 

κειέηε ζεηζκηθήο επηθηλδπλφηεηαο γηα ηελ πεξηνρή. 

Παζνινγία 

χκθσλα κε έξεπλα θαη βηβιηνγξαθηθή αλαθνξά, ζην κεγάιν ζεηζκφ ηνπ 1398, ν λαφο 

θαη θπξίσο ν θεληξηθφο ηξνχινο ππέζηεζαλ ζεκαληηθέο βιάβεο. Ο ζεηζκφο ηνπ 1881, πνπ 

έπιεμε ηε Υίν θαη ηα γεηηνληθά παξάιηα ηεο Μ. Αζίαο, απνδείρηεθε θαηαζηξνθηθφο θαη γηα 

                                                 

34
 Φπράξεο Η., Μνπδάθεο Υ., Παπινπνχινπ Δ., Μηιηηάδνπ Α., Σαθιάκπαο Η, «Αλάιπζε ηεο εηζκηθήο 

Απφθξηζεο Βπδαληηλνχ Νανχ Υσξίο θαη Με Δπεκβάζεηο», 3ν Παλειιήλην πλέδξην Αληηζεηζκηθήο 

Μεραληθήο θαη Σερληθήο εηζκνινγίαο (ΔΜΠ – Δξγ. Δδαθνκεραληθήο), ΣΔΔ – ΔΣΑΜ, 5-7 Ννεκβξίνπ 2008, 

ζει.5. 
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ην κλεκείν θαζψο πξνθάιεζε κεγάιεο δεκηέο θαη θαηαξξεχζεηο ζηα εμήο ζεκεία ηνπ λανχ: 

ζηνλ εκηζθαηξηθφ ζφιν ηνπ ηξνχινπ ηνπ θπξίσο λανχ θαη ζηελ ηνηρνπνηία ηνπ ηεξνχ πνπ 

θέξεη θαη ηα θνξηία ηνπ ηξνχινπ, ζην ζχλνιν ηεο ζνινδνκίαο (εκηθπιηλδξηθνί ζφινη, ηφμα 

θαη ηξνχινο) ηεο ζηέςεο θαη ησλ ηνίρσλ ηνπ λάξζεθα.  

Δπεκβάζεηο πνπ ήδε έρνπλ γίλεη ζην παξειζφλ 

Σν 1884 ην κλεκείν έρεη ήδε αλνηθνδνκεζεί ζε δχν θάζεηο, πξψηα ην εκηζθαηξηθφ 

θέιπθνο ηνπ ηξνχινπ ηνπ θπξίσο λανχ θαη ζε επφκελε θάζε αλνηθνδνκήζεθε ν δπηηθφο 

ηνίρνο θαη ε ζνινδνκία ηνπ λάξζεθα. ηα πιαίζηα ησλ επεκβάζεσλ, ηνπνζεηήζεθαλ 

κεηαιιηθνί ειθπζηήξεο, ηφζν ζηνλ θπξίσο λαφ, φζν θαη ζηνλ λάξζεθα. Ζ παξέκβαζε 

θξίζεθε ειιηπήο θαζψο δηαπηζηψζεθε φηη εμαθνινπζνχλ λα ππάξρνπλ ζνβαξέο ξσγκέο 

ζηελ ηνηρνπνηία θαη ηε ζνινδνκία ηνπ λανχ. Έηζη θξίζεθε αλαγθαία ε απνηίκεζε ηεο 

πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο κε ηε βνήζεηα κεζφδσλ αλάιπζεο. 

Παξαηεξήζεηο 

Ζ δπζθνιία πνπ ζπλαληάηαη ζην εγρείξεκα ηεο κειέηεο ηεο ζεηζκηθήο ζπκπεξηθνξάο 

ηεο ηζηνξηθήο θαηαζθεπήο νθείιεηαη ζηελ πνιχπινθε γεσκεηξία ηεο, ζηηο δηαθνξεηηθέο 

νηθνδνκηθέο θάζεηο θαηά ηηο νπνίεο έρεη θαηαζθεπαζηεί ηκεκαηηθά ην κλεκείν θαη ζηηο 

ζεκαληηθέο βιάβεο πνπ έρεη ππνζηεί. Χζηφζν ιφγσ κεγάιεο ζπνπδαηφηεηαο ηνπ κλεκείνπ, 

ζεσξήζεθε επηηαθηηθφ λα γίλεη δηεμνδηθή δηεξεχλεζε ησλ δπλακηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη 

ηεο ζεηζκηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ κλεκείνπ κε ρξήζε ηξηζδηάζηαησλ πεπεξαζκέλσλ 

ζηνηρείσλ. Αλαγθαία θξίζεθε θαη ε αθξηβήο πξνζνκνίσζε ηεο γεσκεηξίαο ηνπ λανχ πνπ 

ζα ζπκπεξηιάκβαλε ηηο μπινδεζηέο θαη ην έδαθνο ζεκειίσζεο. 

Πξνζνκνίσκα αλάιπζεο 

«Γηα ηελ πξνζνκνίσζε ηεο θαηαζθεπήο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηξηζδηάζηαηα, ηεηξαεδξηθά 

πεπεξαζκέλα ζηνηρεία, εθηόο από ηα γξακκηθά ζηνηρεία πνπ ζεσξήζεθαλ γηα ηνπο μύιηλνπο 

θαη κεηαιιηθνύο ειθπζηήξεο. […]Σα ηξία ηκήκαηα ηνπ λανύ ζεσξήζεθαλ ζηαηηθώο 

αλεμάξηεηα, εθηόο από ηε κεξηθή ζύλδεζε ηνπ θπξίσο λανύ θαη ηνπ λάξζεθα πνπ 

αλαθέξζεθε παξαπάλσ. Γελ ζεσξήζεθαλ όκσο θξνπζηηθά θαηλόκελα κεηαμύ ησλ δύν 

ηκεκάησλ. […]Η κέγηζηε δηάζηαζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο αλσδνκήο ήηαλ 0.30 m θαη ησλ 

ζηνηρείσλ ηεο ζεκειίσζεο 1.50 m. πλνιηθά, ην κνληέιν ππνινγηζκνύ απνηεινύληαλ από 

190.597 ζηνηρεία θαη 44.282 θόκβνπο θαη δηέζεηε 132.348 βαζκνύο ειεπζεξίαο. […]Όια ηα 

πιηθά ζεσξήζεθαλ ειαζηηθά κε ηδηόηεηεο πνπ θαζνξίζηεθαλ από ηνλ ηξόπν θαη ην πιηθό 

θαηαζθεπήο ζηα δηάθνξα ηκήκαηα ηνπ κλεκείνπ. Γηα ηηο ηδηόηεηεο ηεο ηνηρνπνηίαο 
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ζεσξήζεθε νκνγελνπνίεζε. […]Οη ζέζεηο, ζηηο νπνίεο αξρηθά ππήξραλ μπινδεζηέο 

ιήθζεθαλ ππόςε σο δώλεο κε κεησκέλεο κεραληθέο ηδηόηεηεο.»   

 

 

Δηθόλα 17_Γεληθή άπνςε ηνπ πξνζνκνηώκαηνο ηνπ λανύ.

 

Α’ θάζε: Αλάιπζε θαηαζθεπήο ρσξίο επεκβάζεηο 

Σν πξφγξακκα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ ην ABAQUS. Καηά ηε δηάξθεηα ηελ πξψηεο 

κειέηεο δνκεηηθήο απνθαηάζηαζεο ηνπ κλεκείνπ δεκηνπξγήζεθε ε ηξηζδηάζηαηε 

απεηθφληζε  ηνπ πξνζνκνηψκαηνο θαη πξαγκαηνπνηήζεθε ζεηξά ειαζηηθψλ αλαιχζεσλ γηα 

ηε δηεξεχλεζε ηεο ζεηζκηθήο απφθξηζεο ηεο θαηαζθεπήο. 

Ζ κέζνδνο αλάιπζεο πνπ αθνινπζήζεθε ήηαλ ε ηζνδχλακε ζηαηηθή θαη παξνπζηάδεη ηα 

απνηειέζκαηα ησλ αλαιχζεσλ γηα ηελ θαηαζθεπή ρσξίο επηζθεπέο θαη εληζρχζεηο. 

>Έγηλαλ ειαζηηθέο επηιχζεηο ρξνλντζηνξίαο κε ην πξφγξακκα ABAQUS, ζηηο νπνίεο 

εθαξκφζηεθαλ θαη νη ηξεηο ζπληζηψζεο πέληε πξαγκαηηθψλ θαηαγξαθψλ. 

>Οη αλακελφκελεο εδαθηθέο επηηαρχλζεηο, γηα πεξίνδν επαλάιεςεο 500 θαη 1000 

ρξφληα δίλνληαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα γηα ην βξαρψδεο ππφβαζξν θαη ηελ επηθάλεηα ηνπ 

εδάθνπο κε ζεψξεζε αιινπβηαθψλ απνζέζεσλ. 
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Δηθόλα 18_Δθηηκώκελεο ηηκέο κέγηζηεο εδαθηθήο επηηάρπλζεο, pga, (m/sec
2
) ζηελ πεξηνρή 

ηνπ λανύ. 

 

>Οη ζεηζκηθέο δηεγέξζεηο επηιέρηεθαλ ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο 

ζεηζκηθήο επηθηλδπλφηεηαο γηα πεξίνδν επαλάιεςεο 500 εηψλ γηα δχν ιφγνπο. Πξψην 

ιφγνο ήηαλ γηαηί απφ ηα ζεηζκνινγηθά δεδνκέλα ηεο πεξηνρήο θάλεθε φηη ε ζπρλφηεηα ησλ 

κεγάισλ ζεηζκψλ ηθαλψλ λα  πξνθαιέζνπλ ζεκαληηθέο βιάβεο ζην κλεκείν ήηαλ θάζε 500 

ρξφληα πεξίπνπ (νη δχν πην πξφζθαηνη πνιχ ηζρπξνί ζεηζκνί έγηλαλ ην 1389 θαη ην 1881) 

θαη δεχηεξνο ιφγνο ήηαλ ηα δεδνκέλα ησλ αλαιχζεσλ θαη ηεο ηζηνξηθήο παζνινγίαο πνπ 

απέδεημαλ φηη ζηελ θαηαζθεπή ζα ζπκβνχλ ηνπηθέο θαηαξξεχζεηο ζε κεγαιχηεξνπο 

ζεηζκνχο αθφκε θαη εάλ κεξηθψο εληζρπζεί. Έηζη ε κειεηεηηθή νκάδα θαηέιεμε ζην 

ζπκπέξαζκα φηη ε αλάιπζε γηα ηζρπξφηεξεο δηεγέξζεηο δελ ζα είρε πξαθηηθφ λφεκα. 

Σα απνηειέζκαηα ησλ αλαιχζεσλ γηα ηελ θαηαζθεπή ρσξίο επηζθεπέο θαη εληζρχζεηο 

ζπκππθλψλνληαη παξαθάησ: 

>Δπηβεβαηψζεθαλ νη ηηκέο ησλ κεραληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ πιηθψλ 

>Δπηβεβαηψζεθε ην πάρνο ηνπ εδάθνπο πνπ επεξεάδεη ηα δπλακηθά ραξαθηεξηζηηθά 

>Τπνινγίζηεθαλ νη 4 πξψηεο ηδηνπεξίνδνη (=νη ηδηνπεξίνδνη πνπ ππνινγίζηεθαλ γηα ην 

πξνζνκνίσκα αληηζηνηρνχλ ζηελ θαηαζθεπή ρσξίο ξεγκαηψζεηο θαη γη’ απηφ είλαη 

αλακελφκελν λα είλαη κηθξφηεξεο απφ ηηο αληίζηνηρεο ηεο πξαγκαηηθήο θαηαζθεπήο) θαη 

ζπγθξίζεθαλ κε κεηξήζεηο κηθξνδνλήζεσλ πνπ έγηλαλ ζην λαφ. 

θνπφο ηεο πξψηεο αλάιπζεο ήηαλ λα πξνβιεθζεί κε ξεαιηζηηθά δεδνκέλα ε δπλακηθή 

ζπκπεξηθνξά ηεο θαηαζθεπήο θαη λα εξκελεπζεί ε παζνινγία πνπ εκθαλίδεη ζήκεξα ην 

θηίξην ιφγσ ησλ παιαηφηεξσλ ζεηζκψλ πνπ ζπλέβεζαλ ζε απηφ. 

Δξκελεπηηθά κέζσ ησλ ζρεκάησλ ε κειεηεηηθή νκάδα θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη ν 

θχξηνο φγθνο ησλ βιαβψλ νθείιεηαη ζηνλ θαηαζηξνθηθφ ζεηζκφ ηνπ 1881. Γηα ηνλ ηξνχιν 

ηνπ θπξίσο λανχ, ηνπ νπνίνπ θαηέξξεπζε ν ζφινο, πξνέθπςε φηη νη εθειθπζηηθέο ηάζεηο 

ήηαλ κεγαιχηεξεο απφ ηελ αληνρή ηεο ηνηρνπνηίαο κε απνηέιεζκα λα ξεγκαησζεί ε 

ηνηρνπνηία ζηήξημεο ηνπ ηπκπάλνπ γηαηί αδπλαηεί λα παξαιάβεη ηηο νξηδφληηεο αδξαλεηαθέο 
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δπλάκεηο ηνπ ζφινπ. Γηα ην λάξζεθα, ζηα ζεκεία θαηάξξεπζεο ησλ ζφισλ ηεο νξνθήο, ηνπ 

ηξνχινπ, ησλ αλψηεξσλ ηκεκάησλ ηνπ βφξεηνπ, ηνπ λφηηνπ θαη ηνπ δπηηθνχ ηνίρνπ, 

πξνέθπςε απφ ηελ αλάιπζε φηη ε θαηάξξεπζε μεθίλεζε απφ ηα δχν δηακήθε ηφμα πνπ 

θέξνπλ ηε ζνινδνκία ηνπ ηκήκαηνο απηνχ ιφγσ ησλ κεγάισλ εθειθπζηηθψλ ηάζεσλ πνπ 

αλαπηχρζεθαλ ζε απηά.  

ηελ παξαθάησ εηθφλα εκθαλίδνληαη νη θχξηεο εθειθπζηηθέο ηάζεηο ζηα δηακήθε ηφμα 

ζηήξημεο ηεο νξνθήο ηνπ λάξζεθα γηα ην ζεηζκφ Northridge-Roscoe γηα: (α) ρσξίο ηε 

ζχλδεζε ηνπ θπξίσο λανχ κε ην λάξζεθα θαη γηα (β) ηε ζχλδεζε ηνπ θπξίσο λανχ κε ην 

λάξζεθα. Απφ απηφ γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ε θαηάξξεπζε μεθίλεζε απφ ηα ηφμα ηνπ 

λάξζεθα θαη επεθηάζεθε ζηνλ ηξνχιν θαη ηνπο ζφινπο, νη νπνίνη παξέζπξαλ κε ηε ζεηξά 

ηνπο ηελ ππφινηπε ηνηρνπνηία. 

 

 

Δηθόλα 19_Κύξηεο εθειθπζηηθέο ηάζεηο ζηα δηακήθε ηόμα ζηήξημεο ηεο νξνθήο ηνπ λάξζεθα. 
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Β’ θάζε: Αλάιπζε θαηαζθεπήο κε επεκβάζεηο 

ηε ζπλέρεηα κε ηε δεχηεξε αλάιπζε δηαπηζηψζεθε ε αλαγθαηφηεηα ζχλδεζεο ηνπ 

λάξζεθα κε ηνλ θπξίσο λαφ γηα λα απνθεπρζεί κηα εθ λένπ θαηάξξεπζε ηεο ζνινδνκίαο 

ηνπ λάξζεθα ζε πηζαλφ κειινληηθφ ζεηζκφ. Ζ νκάδα νδεγήζεθε ζε απηφ ην ζπκπέξαζκα 

γηαηί ιφγσ ησλ ηζρπξψλ ζεηζκψλ (πνπ είλαη θαη ε θχξηα αηηία βιαβψλ) αλαπηχζζνληαη 

ζηελ ηνηρνπνηία θαη ζηελ ζνινδνκία κεγάιεο εθειθπζηηθέο ηάζεηο, πνπ δελ κπνξνχλ λα 

παξαιεθζνχλ απφ ην ζψκα ηνπ λανχ αθφκε θαη εάλ επηδηνξζσζνχλ νη πθηζηάκελεο 

βιάβεο, νπφηε αλαδεηνχληαη λέεο επεκβάζεηο ψζηε λα δηαθπιαρζεί φζν είλαη απηφ εθηθηφ 

ε αξρηηεθηνληθή ηνπ λανχ. 

Οη παξαηεξήζεηο πνπ δηαπηζηψζεθαλ εμ αξρήο, δειαδή ηα ελδνγελή πξνβιήκαηα πνπ 

εκπνδίδνπλ ηελ θαηαζθεπή λα παξαιάβεη κεγάια ζεηζκηθά θνξηία, ε δηάηαμε ηεο 

θαηαζθεπήο, ην «δπζαλάινγν» κέγεζνο ηνπ ηξνχινπ θαη ε κε ζχλδεζε ηνπ θπξίσο λανχ κε 

ην λάξζεθα επηβεβαηψζεθαλ θαη έγηλαλ δηεξγαζίεο δηεξεχλεζεο ησλ παιαηφηεξσλ 

επεκβάζεσλ ζηεξέσζεο ηεο θαηαζθεπήο. Αλαδεηήζεθαλ λέεο επεκβάζεηο κε ζθνπφ 

αθελφο ηελ παξαιαβή ησλ θνξηίσλ ηνπ ηξνχινπ απφ ηελ ηνηρνπνηία θαη αθεηέξνπ ηε 

ζηήξημε ηνπ λάξζεθα κέζσ ηνπ θπξίσο λανχ. Οη επεκβάζεηο πνπ πξνηάζεθαλ ήηαλ νη εμήο: 

1_Δθαξκνγή ελεκάησλ ζηελ ηνηρνπνηία. 

Σα αξκνινγήκαηα θαη ηα ελέκαηα ζηελ ηνηρνπνηία απνζπνχλ ζηελ πιήξσζε ησλ θελψλ 

πνπ ππάξρνπλ ζηε δφκεζε. Σν αξκνιφγεκα θαη ε νκνγελνπνίεζε κε θνληάκαηα κε βάζε 

ηε θπζηθή πδξαπιηθή άζβεζην ζπκβάιινπλ ζηελ απνθαηάζηαζε ηεο ζπλέρεηαο κεηαμχ ησλ 

δηαθφξσλ ηκεκάησλ θαη ζηε βειηίσζε ησλ κεραληθψλ ηεο ηδηνηήησλ ηεο ηνηρνπνηίαο. 

2_Πεξίζθημε ηνίρσλ κε νξηδφληηνπο ειθπζηήξεο θαη ππνθαηάζηαζε ξφινπ μπινδεζηψλ. 

Ζ ηνπνζέηεζε κεηαιιηθψλ ειθπζηήξσλ ζηνπο εμσηεξηθνχο θαη εζσηεξηθνχο ηνίρνπο 

ηνπ κλεκείνπ απνζθνπεί ζηελ πεξίδεζε ησλ ηνίρσλ θαη ηε κείσζε ηνπ θηλδχλνπ 

δεκηνπξγίαο λέσλ ξσγκψλ ή έζησ λα κε δηεπξπλζνχλ νη ήδε ππάξρνπζεο. Ζ κέζνδνο ησλ 

ειθπζηήξσλ ήηαλ θαη ε ιχζε ζην πξφβιεκα θαηάξξεπζεο ηνπ λάξζεθα. Σν ζχζηεκα 

ειθπζηήξσλ, κέζα θαη έμσ απφ ην λαφ, ηνπνζεηήζεθε ζηηο ζέζεηο ησλ παιαηψλ 

μπινδεζηψλ, ππνθαζηζηψληαο ην ξφιν ηνπο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πιήξσζε ησλ θελψλ κε 

θαηάιιειν έλεκα. Σν φθεινο ηεο επέκβαζεο απηήο είλαη δηπιφ θαζψο νη δηακήθεηο 

ειθπζηήξεο ζην εζσηεξηθφ ηνπ Β θαη Ν ηνίρνπ ζπλδένπλ ην λάξζεθα κε ηνλ θχξην λαφ 

(πνπ κέρξη πξηλ ήηαλ ζηαηηθά αλεμάξηεηα ηκήκαηα ηεο θαηαζθεπήο). Ζ δεχηεξε αλάιπζε 

έδεημε φηη ε ζχλδεζε απηή κεηψλεη δξαζηηθά ηηο ηάζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη ζηα δηακήθε 

ηφμα ππνζηήξημεο ηεο ζηέςεο ηνπ λάξζεθα, απ’ φπνπ εθηηκάηαη φηη μεθίλεζε ε 

θαηάξξεπζε ηεο ζνινδνκίαο θαη ηνπ ηξνχινπ πνπ ζπλέβε ζην ζεηζκφ ηνπ 1881. 
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«Γηα ηνλ ππνινγηζκό ησλ δπλάκεσλ πνπ αλαπηύζζνληαη ζηνπο ειθπζηήξεο θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ πέληε ζεηζκηθώλ δηεγέξζεσλ ζεσξήζεθε όηη έρνπλ ζπκβεί ζηελ θαηαζθεπή 

δηακπεξείο ξσγκέο θαη ξσγκέο ζηα άθξα ησλ εμσηεξηθώλ ηνίρσλ (νη ξσγκέο απηέο ζηηο 

πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο έρνπλ εληνπηζζεί θαη ζηελ ίδηα ηελ θαηαζθεπή). Οη ξσγκέο απηέο 

εηζήρζεζαλ εμ αξρήο ζην πξνζνκνίσκα ππνινγηζκνύ ησλ επεκβάζεσλ, ώζηε λα 

ελεξγνπνηεζνύλ νη ειθπζηήξεο. Δμεηάζηεθαλ δηάθνξα ζελάξηα πνπ πεξηιάκβαλαλ είηε 

δηακήθεηο ξσγκέο (γηα ηνλ ππνινγηζκό ησλ δπλάκεσλ ησλ εγθάξζησλ ειθπζηήξσλ) είηε 

εγθάξζηεο ξσγκέο (γηα ηνλ ππνινγηζκό ησλ δπλάκεσλ ησλ δηακήθσλ ειθπζηήξσλ) […]. Με 

απηόλ ηνλ ηξόπν αληηκεησπίζηεθε ε αδπλακία ηεο ειαζηηθήο αλάιπζεο λα πξνβιέςεη ηελ 

εληαηηθή θαηάζηαζε κεηά ηε ξεγκάησζε. Σα ζελάξηα ξσγκώλ πνπ εμεηάζηεθαλ αληηζηνηρνύλ 

ζε αθξαίεο πεξηπηώζεηο ξεγκαηώζεσλ (Δηθφλα 20) θαη επνκέλσο, ηα απνηειέζκαηα 

ζεσξνύληαη σο άλσ όξην ησλ δπλάκεσλ πνπ κπνξνύλ λα αλαπηπρζνύλ ζηνπο ειθπζηήξεο. Η 

κέγηζηε εθειθπζηηθή δύλακε πνπ πξνέθπςε ζηε δπζκελέζηεξε πεξίπησζε ήηαλ 155 kN γηα 

ηνπο δηακήθεηο ειθπζηήξεο θαη 122 kN γηα ηνπο εγθάξζηνπο. Δάλ νη ειθπζηήξεο είραλ 

εθαξκνζηεί ζηελ αξρηθή θαηαζθεπή, ρσξίο ηηο ζεσξεηηθέο ξσγκέο, νη αληίζηνηρεο δπλάκεηο 

ζα ήηαλ 122 kN θαη 20 kN. Η δηαθνξά είλαη πνιύ κεγάιε γηα ηνπο εγθάξζηνπο ειθπζηήξεο, 

αιιά όρη ηόζν κεγάιε γηα ηνπο δηακήθεηο, γεγνλόο πνπ επηβεβαηώλεη θαη ηελ αλαγθαηόηεηα 

ηνπνζέηεζήο ηνπο. Η κεγάιε δηαθνξά δπλάκεσλ ζηνπο εγθάξζηνπο ειθπζηήξεο νθείιεηαη ζην 

γεγνλόο όηη, ζηελ αξρηθή θαηαζθεπή ρσξίο ηηο ξσγκέο, απηνί νη ειθπζηήξεο πξαθηηθά δελ 

ελεξγνπνηνύληαη, αθνύ ηα ζεηζκηθά θνξηία παξαιακβάλνληαη θπξίσο από ηελ ηνηρνπνηία. 

Αληίζεηα, ζηελ πεξίπησζε ησλ δηακεθώλ ειθπζηήξσλ, απηνί αλαιακβάλνπλ ζεκαληηθέο 

δπλάκεηο θαη πξηλ ηελ έλαξμε ησλ ξεγκαηώζεσλ, επεηδή ν θπξίσο λαόο θαη ν λάξζεθαο είλαη 

ζηαηηθά αλεμάξηεηεο θαηαζθεπέο πνπ ηαιαληώλνληαη κε δηαθνξεηηθό ηξόπν.»   

ηελ παξαθάησ εηθφλα θαίλνληαη ζε άλνςε ηα δπζκελή ζελάξηα ξσγκψλ πνπ 

εμεηάζηεθαλ ζην λαφ γηα ηηο (α) δηακήθεηο ξσγκέο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ δπλάκεσλ ησλ 

εγθάξζησλ ειθπζηήξσλ, γηα ηηο (β) θαη (γ) εγθάξζηεο ξσγκέο θαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ 

δπλάκεσλ ησλ δηακήθσλ ειθπζηήξσλ. 
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 Ό.π., ζει.12-13. 
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Δηθόλα 20_Άλνςε πνπ δείρλεη δπζκελή ζελάξηα ξσγκώλ πνπ ζεσξήζεθαλ ζην λαό. 

 

3_Μεηαιιηθά πιαίζηα ζηα παξάζπξα ησλ ηξνχισλ. 

Γηα λα κεησζεί ν θίλδπλνο θαηάξξεπζεο ηνπ ηξνχινπ, φπσο ζπλέβε ζην ζεηζκφ ηνπ 

1881, αληηθαηαζηάζεθαλ ηα μχιηλα κε κεηαιιηθά πιαίζηα κε ζθνπφ ηελ απνθπγή κεγάισλ 

εθειθπζηηθψλ ηάζεσλ. Ζ ηνπνζέηεζε κεηαιιηθψλ πιαηζίσλ ζηα παξάζπξα ηνπ ηπκπάλνπ 

απνζθνπεί ζηε δπζθακςία ηνπ ηξνχινπ θαη κεηψλεη δξαζηηθά απηέο ηηο ηάζεηο. Δδψ πξέπεη 

λα επηζεκαλζεί φηη ν θίλδπλνο θαηάξξεπζεο ηνπ ηξνχινπ εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη, ιφγσ 

ηεο πξνβιεκαηηθήο ηνπ ζηήξημεο ζηε βάζε ηνπ ηπκπάλνπ. 

4_Πξφηαζε ππνζηήξημεο ηνπ ηξνχινπ. 

Μεηά ηελ παξαδνρή ηνπ ελδερνκέλνπ θαηάξξεπζεο ηνπ ηξνχινπ ηνπ θπξίσο λανχ, 

πξνηάζεθε ε ιχζε ηεο ζπγθξάηεζήο ηνπ απφ κεηαιιηθνχο δαθηπιίνπο ζε ζπλδπαζκφ κε ηα 

κεηαιιηθά πιαίζηα ησλ παξαζχξσλ κε ζθνπφ ηε κεηαθνξά ηνπ βάξνπο ηνπ απ’ επζείαο 

ζηελ ηνηρνπνηία, ζε πεξίπησζε απψιεηαο ηεο ζηήξημήο ηνπ ζηα εκηρψληα.  

πκπεξάζκαηα 

Μέζα απφ ηελ παξνχζα έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ε απνηίκεζε ηεο πθηζηάκελεο 

θαηάζηαζεο ηνπ ζεκαληηθνχ κλεκείνπ ηεο Υίνπ. Ζ δηαδηθαζία πεξηιάκβαλε ηεθκεξίσζε, 

δηεξεχλεζε ραξαθηεξηζηηθψλ ζηαηηθνχ θνξέα, κνληεινπνίεζε θαη αλάιπζε θνξέα κε 



 

 

62 

ρξήζε πξνζνκνηψκαηνο. Ο λαφο είρε ελδνγελή πξνβιήκαηα εθ θχζεσο θαζψο ν ηξφπνο 

πνπ είρε θαηαζθεπαζηεί δπζθφιεπε ηελ επηβίσζε ηνπ κε απνηέιεζκα λα είλαη επάισηνο ζε 

ζεηζκηθέο θαηαπνλήζεηο. Οη αλαιχζεηο έδεημαλ φηη νη επεκβάζεηο πνπ πξνηάζεθαλ σο 

ιχζε, βειηηψλνπλ ηε ζεηζκηθή ηνπ ζπκπεξηθνξά κελ, αιιά ζε θακία πεξίπησζε δελ 

κεδελίδνπλ ηνλ θίλδπλν ζνβαξψλ δεκηψλ ζε κειινληηθνχο ζεηζκνχο δε. Σν ελδερφκελν 

κεξηθψλ θαηαξξεχζεσλ είλαη αξθεηά ξεαιηζηηθφ. πγθεθξηκέλα, ν κεγάινο ηξνχινο ηνπ 

θπξίσο λανχ θξίζεθε επηθίλδπλνο ιφγσ ηεο πξνβιεκαηηθήο ζηήξημήο ηνπ θαη ησλ 

εθηεηακέλσλ ξεγκαηψζεσλ πνπ ππάξρνπλ ζηα εκηρψληα. Σα κέηξα πινπνίεζεο πνπ 

πξνηάζεθαλ σο ήπηεο επεκβάζεηο ζην κλεκείν ιεηηνπξγνχλ θαιχηεξα ζην ζχλνιφ ηνπο θαη 

απνζθνπνχλ ζηε ζπληήξεζε θαη ζηελ επέθηαζε ηεο καθξνβηφηεηάο ηνπ. 
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Απνθαηάζηαζε κλεκείνπ Φακάκ ζην Κάζηξν Ιωαλλίλωλ_Γηαξιέιεο Φ., Κξεκέδεο 

Π., Σπαλόο Φ. 

 

Ζ δεχηεξε ζε ζεηξά κειέηε κε ηηο εηθφλεο ηεο πνπ αλαιχεηαη ζηελ εξγαζία, 

παξνπζηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ 2νπ Δζληθνχ πλεδξίνπ κε ζέκα ηηο 

«Ήπηεο Δπεκβάζεηο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ Ηζηνξηθψλ Καηαζθεπψλ»  ην 2004, ππφ ηελ 

αηγίδα ηνπ ΣΔΔ Σκήκαηνο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. 

 

 

Δηθόλα 21_ Tν Υακάκ Ισαλλίλσλ πξηλ θαη κεηά ηελ θαηάξξεπζε ηνπ ζόινπ ηνπ ςπρξνύ 

ρώξνπ 

 

Πεξηγξαθή κλεκείνπ θαη θέξνληνο νξγαληζκνχ 

ην Κάζηξν ησλ Ησαλλίλσλ, ζην λνηηναλαηνιηθφ άθξν ηεο πφιεο, έρνπλ ελζσκαησζεί 

ηξία ζεκαληηθά κλεκεία ηεο νζσκαληθήο πεξηφδνπ. Αλάκεζά ηνπο ην κλεκείν Υακάκ είλαη 

έλα απφ ηα πξσηκφηεξα ζσδφκελα νζσκαληθά κλεκεία ζηα Ησάλληλα θαη ρξνλνινγείηαη 

ζηηο αξρέο ηνπ 17
νπ

 αηψλα. χκθσλα κε αλαθνξέο  αληηθαηέζηεζε ην εληνπηζκέλν 

βνξεηφηεξα βπδαληηλφ ινπηξφ θαη έρεη ππνζηεί πνιιέο κεηαγελέζηεξεο επεκβάζεηο. Σν 

Υακάκ είλαη κνλψξνθν θηίζκα, δηαζηάζεσλ 25.80 κέηξα επί 13.30 κέηξα, θαη απνηειείηαη 

απφ πέληε ηκήκαηα: 

«α. Φπρξόο ρώξνο: Πξόθεηηαη γηα ηεηξάγσλε αίζνπζα ε νπνία θαιύπηεηαη από 

εκηζθαηξηθό ζόιν θαηαζθεπαζκέλν από επίπεδνπο νπηόπιηλζνπο ηνπνζεηεκέλνπο αθηηλσηά. 

                                                 

37
<http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/DRASTHRIOTHTES/EKDHLVSEIS/EKDHLWSEIS_20

04-2006/2o%20ETHNIKO%20SYNEDRIO/Tab5192967>, ηειεπηαία επίζθεςε 28/3/2017. 

38
 <http://odysseus.culture.gr/h/3/gh352.jsp?obj_id=7642>, ηειεπηαία επίζθεςε 28/3/2017. 
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Ο ζόινο εδξάδεηαη ζε νθηάγσλν, εμσηεξηθά εκθαλέο, πνπ δεκηνπξγείηαη από νμπθόξπθα 

ηύκπαλα θαη γσληαθά επίζεο νμπθόξπθα ινθία. 

β. Μεηαβαηηθόο ρώξνο: Πξόθεηηαη γηα επηκήθε θακαξνζθεπή ρώξν πνπ εθηείλεηαη ζε όιν 

ην πιάηνο ηνπ θηηξίνπ. 

γ. Κεληξηθόο ζεξκόο ρώξνο: Έρεη ζρεδόλ ηεηξαγσληθή θάηνςε πνπ θαιύπηεηαη από 

εκηζθαηξηθό ζόιν θαηαζθεπαζκέλν από επίπεδνπο νπηόπιηλζνπο, ηνπνζεηεκέλνπο αθηηλσηά. 

Ο ζόινο εδξάδεηαη ζε νθηάγσλν, εμσηεξηθά εκθαλέο, πνπ δεκηνπξγείηαη από νμπθόξπθα 

ηύκπαλα θαη ηεηαξηνζθαίξηα. Ο ρώξνο έρεη ηξεηο θακαξνζθεπείο πξνεθηάζεηο, ζηα 

αλαηνιηθά, λόηηα θαη δπηηθά. 

δ. Αηνκηθά δσκάηηα (Xαιβέη): Πξόθεηηαη γηα ηέζζεξα ηεηξάγσλα δσκάηηα πιεπξάο 2.40m, 

ηνπνζεηεκέλα ζηηο γσλίεο ηνπ ζεξκνύ ρώξνπ πνπ θαιύπηνληαη από εκηζθαηξηθνύο ζόινπο. 

ε. Υώξνο ηεο δεμακελήο θαη ηεο εζηίαο: Δίλαη επηκήθεο θακαξνζθεπήο ρώξνο ζην λόηην 

άθξν ηνπ θηίζκαηνο.»  

Πεξηγξαθή θέξνληνο νξγαληζκνχ - Δπηζεκάλζεηο 

πλνιηθά ε ηνηρνπνηία ηνπ κλεκείνπ έρεη πάρνο 1.00κ. πεξίπνπ, ελψ ε ζνινδνκία 

απνηειείηαη απφ νπηφπιηλζνπο, πάρνπο 0.30κ. Απφ ηε κειέηε απνθαηάζηαζεο δε βξέζεθαλ 

ζηνηρεία πνπ λα θαλεξψλνπλ ηελ χπαξμε μπινδεζηψλ. Σν κλεκείν εδξάδνληαλ ζε 

ζεκειηνδνθνχο απφ ιηζνδνκή πάρνπο 1.00κ. πεξίπνπ, ησλ νπνίσλ ε άλσ επηθάλεηα 

απνηειεί ηε βάζε ησλ ππνθαχζησλ πνπ βξίζθεηαη ζε ζηάζκε -1.20κ. απφ ηελ επηθάλεηα 

ηνπ εδάθνπο. 

ην ζεκείν απηφ ρξεηάδεηαη λα πξνζδηνξηζηεί ην ζχζηεκα ππφθαπζησλ, πνπ 

απνηεινχζε ην δάπεδν ησλ αηνκηθψλ δσκαηίσλ, ηνπ κεηαβαηηθνχ θαη θεληξηθνχ ρψξνπ. 

Δίλαη ξσκατθφ θαηάινηπν θαη ιεηηνπξγνχζε σο ζχζηεκα ππνδαπέδηαο ζέξκαλζεο γηα ηηο 

εγθαηαζηάζεηο, ζχκθσλα κε ην νπνίν δεζηφο αέξαο θαη θαπλφο θπθινθνξνχζαλ ζε 

ππφγεην ρψξν θάησ απφ ην πάησκα/δάπεδν ησλ ρψξσλ. Σν ζχζηεκα απηφ ήηαλ 

θαηαζθεπαζκέλν απφ καξκάξηλεο πιάθεο ηνπνζεηεκέλεο πάλσ ζε θπιηλδξηθνχο πεζζνχο 

θαη δε ζψδεηαη ζήκεξα. 

Γηεξεχλεζε ραξαθηεξηζηηθψλ ζηαηηθνχ θνξέα 

                                                 

39
 Γηαξιέιεο Υ., Κξεκέδεο Π., παλφο Υ., «Απνθαηάζηαζε κλεκείνπ Υακάκ ζην Κάζηξν Ησαλλίλσλ», 2

ν
 

Δζληθφ πλεδξίν κε ζέκα ηηο «Ήπηεο Δπεκβάζεηο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ Ηζηνξηθψλ Καηαζθεπψλ», ΣΔΔ 

Σκήκα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, 2004, ζει.2. 
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Με θαηάιιειεο κεζφδνπο επηηφπηνπ ειέγρνπ ηνπ έξγνπ, έγηλε ιεπηνκεξή απνηχπσζε 

ηνπ θνξέα θαη ν πνηνηηθφο έιεγρνο ησλ πιηθψλ. Έηζη πξνέθπςαλ ηα κεραληθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ ιίζσλ, ηνπ θνληάκαηνο θαη ηεο ηνηρνπνηίαο σο ζχλνιν. «Χο πξνο ηελ 

ηνηρνπνηία, κεηξήζεθαλ ην θαηλόκελν βάξνο, νη ειαζηηθέο ζηαζεξέο, ε ζιηπηηθή αληνρή θαη ε 

εθειθπζηηθή αληνρή θάζεηα θαη παξάιιεια πξνο ηνπο αξκνύο θαη ηέινο ε δηαηκεηηθή αληνρή 

ζε νξηδόληηα νιίζζεζε θαη ζε δηαγώληα ξεγκάησζε» . 

Γπζηπρψο δελ ππήξραλ ζηνηρεία απφ γεσηξήζεηο, πξάγκα πνπ δπζθφιεςε ηελ εθηίκεζε 

ηεο πνηφηεηαο ηνπ εδάθνπο. Γεληθά ε πεξηνρή ηνπ θάζηξνπ ησλ Ησαλλίλσλ βξίζθεηαη ζε 

ζπκπαγέο έδαθνο ην νπνίν ζεσξήζεθε φηη εληάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία Α ηνπ Διιεληθνχ 

Αληηζεηζκηθνχ Καλνληζκνχ (Δ.Α.Κ.). Χο πξνο ηα κφληκα θνξηία, ιήθζεθε ππ’ φςε ην ίδην 

βάξνο ηνπ κλεκείνπ ιφγσ ησλ κεγάισλ δηαηνκψλ ηεο ηνηρνπνηίαο θαη ε πηζαλή επηθάιπςε 

ηεο νξνθήο (0.20ΚΝ/m
2
). Χο πξνο ηα θηλεηά θνξηία, ιήθζεθαλ ππ’ φςε νη κεηαβιεηέο 

δξάζεηο ζεηζκνχ, αλέκνπ θαη ρηνληνχ.  

Παζνινγία 

Σν κλεκείν Υακάκ είλαη ζε εηνηκφξξνπε θαηάζηαζε θαζψο έρεη εγθαηαιεηθζεί εδψ θαη 

πνιιά ρξφληα. Ζ έιιεηςε ζπληήξεζήο ηνπ θαη νη θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο ηεο πεξηνρήο 

ησλ Ησαλλίλσλ (ζπλερείο βξνρνπηψζεηο) επηδεηλψλνπλ ηελ θαηάζηαζή ηνπ. Οη βιάβεο πνπ 

παξαηεξήζεθαλ θαηά ηελ ηεθκεξίσζε ηεο ππάξρνπζαο δνκηθήο θαηάζηαζεο 

ηαμηλνκνχληαη ζε βιάβεο γεληθνχ θαη ηνπηθνχ ραξαθηήξα. 

 

 

Δηθόλα 22_Άλνςε: δηαθξίλνληαη νη ξεγκαηώζεηο θαη θαηαξξεύζεηο ηκεκάησλ. 

 

                                                 

40
 Ό.π., ζει. 5. 
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Οη βιάβεο γεληθνχ ραξαθηήξα εληνπίδνληαη ζρεδφλ ζην ζχλνιν ηεο ζνινδνκίαο ηνπ 

κλεκείνπ θαη εθδειψλνληαη σο θαηαξξεχζεηο ηκεκάησλ θαη εθηελείο ξεγκαηψζεηο. Οη 

βιάβεο ηνπηθνχ ραξαθηήξα απνδηνξγαλψλνπλ ην θνλίακα ησλ ηνίρσλ δνκήζεσο θαη ηελ 

ηνηρνπνηία ζηηο ζηέςεηο ησλ ηνίρσλ θαη ησλ νθηαγσληθψλ βάζεσλ ησλ ζφισλ. Σα θχξηα 

αίηηα ησλ θζνξψλ, πέξα απφ ηνπο θαηαζηξνθηθνχο ζεηζκνχο πνπ έπιεμαλ ην κλεκείν, 

είλαη ε χπαξμε πγξαζίαο, ε θαθή απνξξνή ησλ φκβξησλ πδάησλ θαη ε αλάπηπμε ρακειήο 

βιάζηεζεο θαηά ηφπνπο. Οη βιάβεο γεληθνχ ραξαθηήξα νθείινληαη ζηηο ζεηζκηθέο δξάζεηο 

θαη είλαη θαζνξηζηηθέο γηα ηε γεληθή επζηάζεηα ηνπ θηηξίνπ, ελψ νη βιάβεο ηνπηθνχ 

ραξαθηήξα νθείινληαη ζε πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο θαη εθδειψλνληαη κε θζνξέο ησλ 

πιηθψλ δφκεζεο. 

Δπεκβάζεηο πνπ ήδε έρνπλ γίλεη ζην παξειζφλ 

ηηο δεθαεηίεο ηνπ ΄60 θαη ΄70 άξρηζε λα ιεηηνπξγεί σο κνπζείν ην ηδακί ηνπ Αζιάλ 

παζά ζηα Ησάλληλα. Απφ ην γεγνλφο απηφ γίλεηαη αληηιεπηφ ην φηη ε έλλνηα ηεο 

απνθαηάζηαζεο κλεκείσλ θαη ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ηεο ζεηζκηθήο ηνπο ηξσηφηεηαο, 

ζπγθεληξψλεη ην επηζηεκνληθφ ελδηαθέξνλ θαη φρη, κφλν ηα ηειεπηαία ρξφληα. 

πγθεθξηκέλα, ζην παξειζφλ, ην κλεκείν Υακάκ δελ είρε ππαρζεί ζε επηζθεπή κε 

απνηέιεζκα ηελ χπαξμε ηκεκάησλ πνπ θαηέξξεπζαλ. 

Παξαηεξήζεηο 

Λφγσ ζεκαδηψλ εγθαηάιεηςεο, εμσγελψλ πεξηβαιινληηθψλ παξαγφλησλ θαη θηλδχλνπ 

θαηάξξεπζεο, ην κλεκείν Υακάκ ζην Κάζηξν Ησαλλίλσλ θξίζεθε φηη ρξήδεη ζηαηηθήο 

κειέηεο γηα ηε δνκηθή απνθαηάζηαζή ηνπ κε ήπηεο επεκβάζεηο. Γηα ην ιφγν απηφ ην 

κλεκείν πξνζνκνηψζεθε κε ρσξηθφ θνξέα κε δηαίξεζε ησλ ηνηρνπνηηψλ ζε επηθαλεηαθά 

πεπεξαζκέλα ζηνηρεία.  

Πξνζνκνίσκα αλάιπζεο 

Σν πξφγξακκα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ ην ETABS. «Σν κλεκείν πξνζνκνηώζεθε κε 

ρσξηθό θνξέα κε δηαίξεζε ησλ ηνηρνπνηηώλ ζε επηθαλεηαθά πεπεξαζκέλα ζηνηρεία. Σν 

πξνζνκνίσκα πεξηιακβάλεη 6800 θόκβνπο θαη 8400 ηεηξαπιεπξηθά θαη ηξηγσληθά ζηνηρεία 

κε ηδηόηεηεο θειύθνπο. Ο ζρεηηθά κεγάινο αξηζκόο ζηνηρείσλ θξίζεθε απαξαίηεηνο ιόγσ ηεο 

πνιππινθόηεηαο ηεο δνκήο ηνπ κλεκείνπ θαη ηνπ αξηζκνύ ησλ ζόισλ. Σν πξνζνκνίσκα 

δεζκεύηεθε έλαληη θαηαθόξπθσλ θαη νξηδνληίσλ κεηαθηλήζεσλ ζηε ζηάζκε ηεο έδξαζήο ηνπ 

κλεκείνπ (-1.20 m από ηε ζηάζκε εδάθνπο).»  

                                                 

41
 Ό.π., ζει. 6. 
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«Από ηηο δπλακηθέο αλαιύζεηο πξνθύπηεη όηη ε ζεκειηώδεο ηδηνπεξίνδνο ηνπ κλεκείνπ 

είλαη πεξίπνπ 0.05s θαη έηζη ππό ζεηζκηθή δηέγεξζε ιεηηνπξγεί νπζηαζηηθά σο άθακπην ζώκα. 

Λόγσ απηνύ ηνπ ραξαθηεξηζηηθνύ, θξίζεθε ζθόπηκν ηα δπλακηθά θνξηία λα εθαξκνζηνύλ 

ςεπδνζηαηηθά κε ηελ επηβνιή νξηδόληησλ θνξηίσλ όπσο πξνθύπηνπλ από ηε κέγηζηε εδαθηθή 

επηηάρπλζε πνιιαπιαζηαζκέλε κε ηε θαζκαηηθή πξνζαύμεζε πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζεκειηώδε 

ηδηνπεξίνδν» . 

Ζ κέζνδνο αλάιπζεο έγηλε κε ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο (Δπξσθψδηθαο 6 γηα 

ζρεδηαζκφ θηηξίσλ απφ ηνηρνπνηία, θαη ΔΑΚ 2000) θαη ειήθζεζαλ ππφςε ζπλδπαζκνί 

θνξηίζεσλ. Δπίζεο έγηλε πεξεηαίξσ δηεξεχλεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ κλεκείνπ ππφ 

ραξαθηεξηζηηθέο δηεγέξζεηο ηνπ ειιεληθνχ ρψξνπ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα πιήμνπλ ηελ πφιε 

ησλ Ησαλλίλσλ. Με βάζε ηα εληαηηθά κεγέζε απφ ηνπο ζπλδπαζκνχο δξάζεσλ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ν έιεγρνο ησλ θξηζίκσλ πεξηνρψλ ηνπ κλεκείνπ κέζσ ησλ νξζψλ 

ηάζεσλ, παξάιιεια θαη θάζεηα πξνο ηνπο αξκνχο. Σέινο αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη 

αλαιχζεηο έγηλαλ κε παξαδνρή ειαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο. 

Α’ θάζε: Αλάιπζε θαηαζθεπήο ρσξίο επεκβάζεηο 

Καηά ηε δηάξθεηα ηελ πξψηεο κειέηεο δνκεηηθήο απνθαηάζηαζεο ηνπ κλεκείνπ 

δεκηνπξγήζεθε ε ηξηζδηάζηαηε απεηθφληζε ηνπ πξνζνκνηψκαηνο θαη πξαγκαηνπνηήζεθε 

ζεηξά ειαζηηθψλ αλαιχζεσλ γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο ζεηζκηθήο απφθξηζεο ηεο θαηαζθεπήο. 

Ζ κέζνδνο αλάιπζεο πνπ αθνινπζήζεθε ήηαλ ε ηζνδχλακε ζηαηηθή θαη παξνπζηάδεη ηα 

απνηειέζκαηα ησλ αλαιχζεσλ γηα ηελ θαηαζθεπή ρσξίο επηζθεπέο θαη εληζρχζεηο. 

 Απφ ηνλ έιεγρν ησλ ηάζεσλ πξνθχπηεη φηη ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο νη ζιηπηηθέο ηάζεηο 

είλαη κηθξφηεξεο απφ ηηο επηηξεπφκελεο, ελψ δηαθέξνπλ νη εθειθπζηηθέο ηάζεηο πνπ 

αλαπηχζζνληαη θπξίσο ζηηο ζηέςεηο ησλ κεγάισλ ζφισλ ηνπ ζεξκνχ θαη ηνπ ςπρξνχ 

ρψξνπ ηνπ κλεκείνπ.  

Σα απνηειέζκαηα ησλ αλαιχζεσλ θαλεξψλνπλ ηηο εππαζείο πεξηνρέο ηεο θαηαζθεπήο 

απνδεηθλχνληαο ηα ζεκεία θαηάξξεπζεο ηνπ κλεκείνπ. Ζ πξψηε αλάιπζε απνζθνπεί ζηελ 

παξαηήξεζε θαη αηηηνιφγεζε ησλ βιαβψλ κέζα απφ ηε ζχγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ. 

Απφ ηα απνηειέζκαηα έγηλε θαηαλνεηή ε αλαγθαηφηεηα ελίζρπζεο ηνπ κλεκείνπ γηα ηε 

βειηίσζε ησλ κεραληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο ηνηρνπνηίαο ηνπ κε ηε ρξήζε ειθπζηήξσλ 

ζηηο εππαζείο πεξηνρέο. 

Β’ θάζε: Αλάιπζε θαηαζθεπήο κε επεκβάζεηο 
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ηε δεχηεξε θάζε ησλ ππνινγηζκψλ, έγηλαλ νη αλαιχζεηο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ 

κλεκείνπ κεηά ηελ νκνγελνπνίεζε ηεο ηνηρνπνηίαο (ηνπνζέηεζε δηαηκεηηθψλ ζπλδέζκσλ 

ζηηο ξσγκέο, αξκνινγήκαηα, ελέκαηα θαη νπιηζκέλα επηρξίζκαηα) θαη ηελ ηνπνζέηεζε 

ειθπζηήξσλ. 

Οη ειθπζηήξεο -απφ δίδπκα ζπξκαηφζρνηλα πξνζηαηεπκέλα ζε ζσιήλεο 

πνιππξνππιελίνπ ν θαζέλαο- ηνπνζεηήζεθαλ εμσηεξηθά, ζηε ζηέςε ησλ ηνηρνπνηηψλ θαη 

ζηε βάζε ησλ κεγάισλ ζφισλ θαη αγθπξψζεθαλ ζηελ ηνηρνπνηία κέζσ κεηαιιηθψλ 

αλνμείδσησλ πιαθψλ. 

Σα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο απηήο, ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε αλάιπζε, έδεημαλ 

φηη κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ησλ ειθπζηήξσλ, νη εθειθπζηηθέο ηάζεηο ελψ κεηψζεθαλ θαηά 

10% πεξίπνπ, εμαθνινχζεζαλ λα εθδειψλνληαη ζηηο ίδηεο ζέζεηο, θπξίσο ζηηο ζηέςεηο ησλ 

κεγάισλ ζφισλ ηνπ ζεξκνχ θαη ηνπ ςπρξνχ ρψξνπ ηνπ κλεκείνπ.  

Απφ ηε ζχγθξηζε ησλ γξαθεκάησλ ηεο αλάιπζεο πξηλ θαη κεηά ηηο επεκβάζεηο 

πξνθχπηεη φηη νη ειθπζηήξεο αλαιακβάλνπλ ζεκαληηθφ κέξνο ησλ εθειθπζηηθψλ ηάζεσλ. 

Γηα ηελ εχξεζε ηνπ απαηηνχκελνπ αξηζκνχ θαη ζέζεο ησλ ειθπζηήξσλ, έγηλαλ δηαδνρηθέο 

επηιχζεηο ηνπ πξνζνκνηψκαηνο κε απμαλφκελν βαζκφ επεκβάζεσλ πνπ απνζθνπνχζε ζην 

λα πξνζεγγίζεη ηε βέιηηζηε πξφηαζε κε ηελ ειάρηζηε δπλαηή επέκβαζε ζην κλεκείν. 

 

Ζ εηθφλα 23 απνηεινχκελε απφ ηξία ζθέιε, επηβεβαηψλεη ηα παξαπάλσ. Ζ πξψηε 

θσηνγξαθία παξνπζηάδεη κε ηε κνξθή ηζνηαζηθψλ επηθαλεηψλ ηηο θχξηεο ηάζεηο Smax απφ 

ηηο νπνίεο πξνθχπηνπλ νη ζέζεηο ησλ εθειθπζηηθψλ ηάζεσλ γηα ηελ Α’ θάζε θαη ε δεχηεξε 

θσηνγξαθία παξνπζηάδεη κε ηε κνξθή ηζνηαζηθψλ επηθαλεηψλ ηηο θχξηεο ηάζεηο Smax απφ 

ηελ αλάιπζε κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ειθπζηήξσλ γηα ηε Β’ θάζε. Ο πίλαθαο ηέινο 

απεηθνλίδεη ηηο νξζέο ηάζεηο παξάιιεια, (S11), θαη θάζεηα, (S22), πξνο ηνπο αξκνχο απφ 

ηελ αλάιπζε κε ζεηζκηθφ ζπλδπαζκφ, κε ην ειαζηηθφ θάζκα ΔΑΚ. 
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Δηθόλα 23_Αλαιύζεηο Α’ θαη Β’ θάζεο θαη πίλαθαο νξζώλ ηάζεσλ  από ηελ αλάιπζε κε 

ζεηζκηθό ζπλδπαζκό, κε ην ειαζηηθό θάζκα ΔΑΚ. 
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πκπεξάζκαηα 

Μέζα απφ ηελ παξαπάλσ αλαθνξά ζηελ έξεπλα ηνπ κλεκείνπ, πξαγκαηνπνηήζεθε ε 

απνηίκεζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ελφο απφ ζεκαληηθά ηζηνξηθά κλεκεία ην 

Κάζηξνπ ησλ Ησαλλίλσλ. Ζ δηαδηθαζία πεξηιάκβαλε ηεθκεξίσζε, δηεξεχλεζε 

ραξαθηεξηζηηθψλ ζηαηηθνχ θνξέα, κνληεινπνίεζε θαη αλάιπζε θνξέα κε ρξήζε 

πξνζνκνηψκαηνο. Σν κλεκείν Υακάκ ιφγσ ρξφληαο εγθαηάιεηςεο θαη έθζεζήο ηνπ ζηηο 

πεξηβαιινληηθέο κεηαβνιέο ήηαλ επάισην ζε ζεηζκηθέο θαηαπνλήζεηο. Οη επεκβάζεηο πνπ 

πξνηάζεθαλ γηα ηελ θαιπηέξεπζε ηεο ζεηζκηθήο ηνπ ζπκπεξηθνξάο ήηαλ νη εμήο: 

1_ ηνπνζέηεζε δηαηκεηηθψλ ζπλδέζκσλ ζηηο ξσγκέο 

2_αξκνινγήκαηα 

3_ελέκαηα θαη νπιηζκέλα επηρξίζκαηα 

4_θαη ηνπνζέηεζε ειθπζηήξσλ. 

Οη ζηαηηθέο αλαιχζεηο κεηά ηηο επεκβάζεηο επηβεβαίσζαλ ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο 

ζπληήξεζεο θαη ελίζρπζεο ηνπ κλεκείνπ θαη θαηέηαμαλ ην κλεκείν σο πξνο ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ κλεκείνπ ζε πξαγκαηηθνχο ζεηζκνχο ηνπ ειιεληθνχ ρψξνπ ζχκθσλνπο 

κε ηε ζεηζκηθφηεηα ηεο πεξηνρήο πνπ βξίζθεηαη. Σα κέηξα πινπνίεζεο πνπ πξνηάζεθαλ σο 

ήπηεο επεκβάζεηο ιεηηνπξγνχλ αξηηφηεξα ζην ζχλνιφ ηνπο θαη απνζθνπνχλ ζηε ζπληήξεζε 

θαη ζηελ επέθηαζε ηεο καθξνβηφηεηάο ηνπ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

71 

Γνκηθή Απνθαηάζηαζε θαη Σηαηηθή Σηεξέωζε Ιζηνξηθνύ Ιεξνύ Νανύ_Σππξάθνο 

Κ. 

Ζ ηξίηε θαηά ζεηξά κειέηε κε ηηο εηθφλεο ηεο πνπ αλαιχνληαη ζηελ εξγαζία, 

παξνπζηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ 21
νπ

 Φνηηεηηθνχ πλεδξίνπ ηνπ Σκήκαηνο 

Πνι.Μεραληθψλ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ κε ηίηιν «Δπηζθεπέο θαη Δληζρχζεηο 

Καηαζθεπψλ 2015». Ζ δηάιεμε ηνπ πξνζθεθιεκέλνπ νκηιεηή έγηλε κε ηε ρξήζε Microsoft 

PowerPoint νπφηε ηα ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ εξγαζία απηή αληιήζεθαλ 

απνθιεηζηηθά απφ απηφ ην ζηνηρείν ηνπ νπνίνπ ε πεγή βξίζθεηαη ζην δηαδίθηπν . 

 

Δηθόλα 24_Άπνςε Ιεξνύ Νανύ Αγίνπ Γεκεηξίνπ ζηε Λήκλν.

 

Πεξηγξαθή κλεκείνπ 

Ο Ηεξφο Ναφο ηνπ Αγίνπ Γεκεηξίνπ ζηε Λήκλν αλαθαηαζθεπάζηεθε εμ αξρήο ηελ 

πεξίνδν 1892-1902. Δίλαη ξπζκνχ ηξίθιηλεο βαζηιηθήο κε ηξνχιν θαη νη δηαζηάζεηο ηνπ 

είλαη 25.00 κέηξα κήθνο θαη 21.00 κέηξα πιάηνο. Σν χςνο κέρξη ηε βάζε ηνπ ηξνχινπ 

είλαη 12 κέηξα θαη ν ηξνχινο έρεη χςνο 5.65 κέηξα. 

Γηεξεχλεζε ραξαθηεξηζηηθψλ ζηαηηθνχ θνξέα 

Γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ζηαηηθνχ θνξέα ηνπ λανχ εθαξκφζηεθε 

κηα ζεηξά κεζφδσλ επηηφπηνπ ειέγρνπ ζην έξγν. 

Με ηε βνήζεηα ηεο γεσηερληθήο κειέηεο δηεμάγνληαη ζπκπεξάζκαηα γηα ηηο εδαθηθέο 

παξακέηξνπο πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ εθηίκεζε ηεο θέξνπζαο ηθαλφηεηαο ηνπ εδάθνπο θαη 

ησλ αλακελφκελσλ πηζαλψλ θαζηδήζεσλ, θαη ηελ εθηίκεζε ηεο θαηεγνξίαο ηνπ εδάθνπο 

απφ πιεπξάο ζεηζκηθήο επηθηλδπλφηεηαο. Έηζη δηαπηζηψζεθε φηη ε επίδξαζε ησλ εδαθηθψλ 
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ζηξψζεσλ ζηνλ επηθαλεηαθφ θξαδαζκφ είλαη ακειεηέα θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ην 

θάζκα ζρεδηαζκνχ πνπ πξνηείλεηαη ζηνλ επξσπατθφ αληηζεηζκηθφ θαλνληζκφ ΔΝ1998 γηα 

έδαθνο θαηεγνξίαο Β. 

Ο νπηηθφο έιεγρνο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη πάληα γηα κηα γξήγνξε θαη άκεζε εθηίκεζε 

ηεο επηθαλεηαθήο θαηάζηαζεο ηεο ηνηρνπνηίαο θαη ηνπ ζθπξνδέκαηνο δίλεη αξθεηά ζηνηρεία 

γηα ηελ χπαξμε ξεγκαηψζεσλ, απνθινηψζεσλ θαη άιισλ επηθαλεηαθψλ αηειεηψλ. 

Απνηππψζεθαλ ζε απηφ ην ζηάδην νη αγηνγξαθεκέλεο πεξηνρέο ηνπ λανχ θαζψο επίζεο 

θαη ε ζέζε ησλ ειθπζηήξσλ πνπ ππήξραλ.  

Αθνινχζεζαλ νη εμήο κε θαηαζηξνθηθνί έιεγρνη: θξνπζηκέηξεζε, έιεγρνο αληνρήο 

θνληάκαζηνο, ζεξκνγξάθεζε κε ππέξπζξε αθηηλνβνιία, ελδνζθφπεζε, κέζνδνο απιψλ & 

δηπιψλ γξχιισλ θαη κέηξεζε πεξηβαιινληηθψλ κηθξνδνλήζεσλ, γηα ηελ θαιχηεξε θαη πην 

αθξηβή ηεθκεξίσζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ηνπ λανχ, ησλ πιηθψλ θαηαζθεπήο ηνπ 

θαη ηε δηεμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ γχξσ απφ ηελ ηζηνξηθή παζνινγία ηνπ. 

Παζνινγία 

ρεδφλ ζην ζχλνιν ηνπ λανχ παξαηεξήζεθαλ ξσγκέο ζηε θέξνπζα ηνηρνπνηία. Αθνχ 

πξνεγήζεθε ιεπηνκεξήο θαηαγξαθή ησλ ξσγκψλ εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά ηνπ λανχ κε ηε 

βνήζεηα ζθαξηθεκάησλ, εληνπίζηεθαλ θαη απνηππψζεθαλ νη ξσγκέο πνπ θξίζεθαλ 

αμηφινγεο επηζήκαλζεο. Απφ ηα απνηειέζκαηα ησλ παξαπάλσ κεηξήζεσλ θαη ησλ 

θαηαγξαθψλ ησλ ξσγκψλ πξνζδηνξίδεηαη ν βαζκφο βιάβεο ηνπ θηηξίνπ.  

 

 

Δηθόλα 25_Κύξην δίθηπν ξσγκώλ ζην λαό.
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Δπεκβάζεηο πνπ ήδε έρνπλ γίλεη ζην παξειζφλ 

ην θηίξην έρνπλ ηνπνζεηεζεί ειθπζηήξεο εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά, ζε φια ηα ηφμα ηεο 

θέξνπζαο ηνηρνπνηίαο. ην εζσηεξηθφ ηνπ λανχ νξηνζεηνχληαη δχν νξηδφληηα επίπεδα 

ειθπζηήξσλ: ην πξψην ζην +1,80κ.  απφ ην δάπεδν ηνπ γπλαηθσλίηε θαη ην δεχηεξν ζην 

+8,50κ. απφ ην δάπεδν ηνπ γπλαηθσλίηε. 

 

Παξαηεξήζεηο 

Οη εζσηεξηθνί ειθπζηήξεο βξίζθνληαη ζε αξθεηά θαιή θαηάζηαζε ελψ νη εμσηεξηθνί 

εκθαλίδνπλ έληνλα ζεκάδηα πξνρσξεκέλεο νμείδσζεο ιφγσ πεξηβαιινληηθψλ ζπλζεθψλ. 

Απφ ηνλ έιεγρν πνπ δηελεξγήζεθε, πξνέθπςε φηη ε αγθχξσζή ηνπο είλαη αλεπαξθήο ζε 

κήθνο θαη ζε θνλίακα πάθησζεο. 

Πξνζνκνίσκα αλάιπζεο 

Γηα ηελ αλάιπζε ρξεζηκνπνηήζεθε ην πξφγξακκα ABAQUS. Έγηλε ε ηξηζδηάζηαηε 

απεηθφληζε ηνπ πξνζνκνηψκαηνο: ηνηρνπνηία κε ηεηξαεδξηθά ζηνηρεία φγθνπ ηχπνπ C3D4 

θαη ειθπζηήξεο κε γξακκηθά ζηνηρεία ηχπνπ T3D2. «Σα ζεηζκηθά θνξηία ππνινγίζηεθαλ 

ζύκθσλα κε ηνλ ηζρύνληα θαλνληζκό. Με δεδνκέλν όηη ε Λήκλνο αλήθεη ζηε δώλε ζεηζκηθήο 

 

Δηθόλα 26_Απνηύπσζε ειθπζηήξσλ.
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επηθηλδπλόηεηαο ΙΙ ειήθζε α=0,24. Δπηπιένλ έγηλαλ αλαιύζεηο γηα ηελ εμέηαζε ηεο 

επίδξαζεο ησλ θαηλνκέλσλ “εγγύο πεδίνπ”».  

Α’ θάζε: Αλάιπζε θαηαζθεπήο ρσξίο επεκβάζεηο 

Καηά ηε δηάξθεηα ηελ πξψηεο κειέηεο δνκεηηθήο απνθαηάζηαζεο ηνπ κλεκείνπ 

δεκηνπξγήζεθε ε ηξηζδηάζηαηε απεηθφληζε ηνπ πξνζνκνηψκαηνο θαη πξαγκαηνπνηήζεθε 

ζεηξά ειαζηηθψλ αλαιχζεσλ γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο ζεηζκηθήο απφθξηζεο ηεο θαηαζθεπήο. 

Ζ κέζνδνο αλάιπζεο πνπ αθνινπζήζεθε θέξεη ηα απνηειέζκαηα ησλ αλαιχζεσλ γηα ηελ 

θαηαζθεπή ρσξίο επηζθεπέο θαη εληζρχζεηο. 

Έγηλε ηδηνκνξθηθή αλάιπζε θαη αλαιχζεηο ζεηζκηθνχ ζρεδηαζκνχ φπνπ θάλεθαλ νη 

εθειθπζηηθέο θχξηεο ηάζεηο ζην λαφ γηα ζεηζκηθνχο ζπλδπαζκνχο θαη έγηλε ηαπηφρξνλε 

παξαηήξεζε ξσγκψλ ζε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία. Ζ δηαδηθαζία απηή επηβεβαίσζε ηα 

απνηειεζκάηα ηεο Α’ θάζεο κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα. 

Β’ θάζε: Αλάιπζε θαηαζθεπήο κε επεκβάζεηο 

Καηά ηε δεχηεξε θάζε ησλ ππνινγηζκψλ έγηλαλ αλαιχζεηο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ 

κλεκείνπ κεηά ηελ ελίζρπζή ηνπ κε βειηίσζε ησλ κεραληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο 

ηνηρνπνηίαο (νκνγελνπνίεζε ηεο ηνηρνπνηίαο, αξκνινγήκαηα) θαη ηελ ηνπνζέηεζε 

ειθπζηήξσλ. Απφ ηε ζχγθξηζε ησλ γξαθεκάησλ ηεο αλάιπζεο πξηλ θαη κεηά ηηο 

επεκβάζεηο πξνθχπηεη φηη νη ειθπζηήξεο αλαιακβάλνπλ ζεκαληηθφ κέξνο ησλ 

εθειθπζηηθψλ ηάζεσλ. 

πκπεξάζκαηα 

Με ην πέξαο ησλ αλαιχζεσλ απφ ην ζπγγξαθέα ηεο έξεπλαο απηήο, πξνηάζεθαλ νη 

αθφινπζεο επεκβάζεηο: 

«α) Αληηθαηάζηαζε όισλ ησλ ειθπζηήξσλ. 

β) Οκνγελνπνίεζε ηεο ηξίζηξσηεο ηνηρνπνηίαο από αξγνιηζνδνκή. Δπηζεκαίλεηαη όηη ε 

νκνγελνπνίεζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί από ηηο εμσηεξηθέο παξεηέο ησλ ηνίρσλ ηεο πξώηεο 

ζηάζκεο ηνπ Ι.Ν. 

γ) Σνπνζέηεζε κεηαιιηθώλ ξάβδσλ ή ζύλζεησλ πιηθώλ ζε επηιεγκέλα ζεκεία ηνπ 

θέξνληνο νξγαληζκνύ. 

δ) Αληηθαηάζηαζε ησλ κεηαιιηθώλ ειαζκάησλ ζε ζηαπξνζόιηα ηα νπνία βξίζθνληαη πεξί 

ηελ είζνδν ηνπ Ι.Ν. θαζώο θαη ζηελ νξνθή ηνπ γπλαηθσλίηε. Σα κεηαιιηθά ειάζκαηα έρνπλ 
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νμεηδσζεί θαη ζε κεγάιν βαζκό απνθνιιεζεί. Πξνηείλεηαη λα αληηθαηαζηαζνύλ κε ισξίδεο 

ηλνπιηζκέλνπ πνιπκεξνύο ζε αλόξγαλε κήηξα. 

ε) Πξνζσξηλή αθαίξεζε ησλ θεξακηδηώλ ζηνπο ζόινπο θαη ελίζρπζε ηεο πάλσ παξεηάο 

ηνπο κε ισξίδεο 2 ζηξώζεσλ FRP πιάηνπο 0,5m αλά κέηξν θαη επαλαηνπνζέηεζε ησλ 

θεξακηδηώλ.»  

ηηο πξψηεο ηξεηο πξνηεηλφκελεο κεζφδνπο ηθαλνπνηείηαη ε αξρή ηεο αλαζηξεςηκφηεηαο 

θαη ζηηο επφκελεο δχν ε εθαξκνγή ηνπο είλαη αθαλήο ρσξίο λα αιινηψλεη έηζη ηελ 

αξρηηεθηνληθή κνξθή ηνπ λανχ. ε θάζε πεξίπησζε νη κέζνδνη ζπληήξεζεο θαη ελίζρπζεο 

πνπ πξνηάζεθαλ απνζθνπνχλ ζηελ επέθηαζε ηεο καθξνβηφηεηαο ηνπ λανχ. 
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Σπκπεξάζκαηα 

Ζ επηφηεηα κεηαρείξηζεο κηαο θαηαζθεπήο είλαη θαη ην θχξην πιενλέθηεκα ηεο ρξήζεο 

ησλ ειθπζηήξσλ φκσο πνιινί ηζρπξίδνληαη φηη δε «ζψδεηαη» θαηά απηφλ ηνλ ηξφπν ε 

θαηαζθεπή. Ζ επέκβαζε απηή ελψ βειηηψλεη ηε ζεηζκηθή απφθξηζε, δελ κπνξεί λα 

απνθιείζεη ηε δεκηνπξγία κειινληηθψλ βιαβψλ ζε θξίζηκεο γηα ηελ επζηάζεηα ηεο 

θαηαζθεπήο πεξηνρέο. Έηζη νη ειθπζηήξεο, νη μπινδεζηέο, νη πεξηζθίμεηο θαη άιια, 

ζπλδπάδνληαη ζπλήζσο θαη κε άιια κέηξα επέκβαζεο φπσο ελέκαηα θιπ, κε ζηφρν ηε 

κείσζε ησλ παξακνξθψζεσλ ζε πεξίπησζε κεγάιεο ζεηζκηθήο δφλεζεο. 

Όπσο γίλεηαη αληηιεπηφ ε ζθαηξηθφηεηα γηα ηελ πξνζέγγηζε ηεο ζπληήξεζεο κηαο 

θαηαζθεπήο εθθξάδεηαη φρη κφλν ζηε κειέηε ηνπ ζπζηήκαηφο ηεο αιιά θαη ζηνπο ηξφπνπο 

πνπ ζα ζπκπεξηιάβεη γηα ηελ εθηέιεζή ηεο. ηε ζπληήξεζε κηαο θαηαζθεπήο παίδεη ξφιν ε 

έληαζε θαη ε έθηαζε ησλ επεκβάζεσλ σο ζπλάξηεζε πνιιψλ παξακέηξσλ, φπσο ε 

ζεηζκηθφηεηα ηεο πεξηνρήο, νη δπλαηφηεηεο ηνπ δνκηθνχ ζπζηήκαηνο, ε θαηάζηαζε ηνπ 

ίδηνπ ηνπ θηηξίνπ, νη ρξήζεηο ηηο νπνίεο ζα ζηεγάζεη ην θηίξην, ε εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ 

ηνπ θαηνίθνπ, θιπ. Ζ πξνζέγγηζε θαη ε πξαγκαηνπνίεζε ηεο φκσο πνηθίιεη. Μηα 

ελαιιαθηηθή ζα ήηαλ ε αληίζηξνθε πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο: ν κειεηεηήο ζέηεη ηα 

θξηηήξηα γηα ηελ επηινγή ησλ επεκβάζεσλ. Οξίδεη ην είδνο (ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ έθηαζε) 

ησλ «απνδεθηψλ» επεκβάζεσλ, ειέγρεη ηε ζηάζκε αζθαιείαο πνπ κπνξεί λα επηηεπρζεί κε 

«απνδεθηά ζρήκαηα» επεκβάζεσλ. 

Αλαπαιαηψλνληαο ηα παξαδνζηαθά ή ηζηνξηθά θηίξηα, νδεγείηαη θαλείο ζην 

ζπκπέξαζκα φηη ην ηειηθφ ζρήκα επέκβαζεο εκπεξηέρεη πνιιαπινχο ζηφρνπο. Οη 

πιεξνθνξίεο πνπ πνιιαπιαζηάδνληαη, ε ηερλνγλσζία θαη ν ζπλδπαζκφο ηερληθψλ είλαη 

απνηέιεζκα αξθεηψλ παξακέηξσλ πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ην ίδην ην θηίξην θαη εμσγελείο 

παξάγνληεο. Ο πινπξαιηζκφο ηεο θνηλσλίαο θαη  ε αλάγθε γηα εμέιημε έδσζε ηα εθφδηα 

ζηνπο κειεηεηέο γηα λα θαηαλνήζνπλ φηη ε αλαζηήισζε θαη ε αλαθαηαζθεπή δελ έρεη 

«ελφο ρξείαλ» αιιά πνιιψλ θαη πνηθίισλ. Όια απηά αμηνπνηνχληαη φηαλ εξκελεπηνχλ 

ζσζηά κε γλψκνλα ην θνηλσληθφ ζπκθέξνλ θαη ηελ πξννπηηθή δηαηεξήζεσο γηα ηηο 

επφκελεο γελεέο. Έλα κλεκείν είλαη πάλσ απφ φια έλα ηζηνξηθφ ηεθκήξην πνπ δε θέξεη 

κφλν ηελ ηέρλε θαη ηελ ηερλνινγία ηεο επνρήο ηνπ αιιά καξηπξεί ηελ ηχρε ηνπ κε ην 

πέξαζκα ησλ αηψλσλ.  
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Καηά ηνλ Aldo Rossi ην θάζε θηίξην είλαη έλαο αζηηθφο ζπληειεζηήο  πνπ ζπλδέεηαη κε 

ηελ πφιε θαη ην αζηηθφ ηεο ζχλνιν, πιηθφ θαη άπιν. Ο φξνο ηνπ αζηηθνχ ζπληειεζηή πνπ 

αλαθέξεηαη πξψηε θνξά απφ ην ζπγγξαθέα, παίξλεη ηελ αμία ηνπ έξγνπ ηέρλεο θαη είλαη 

ηκήκα ηνπ αζηηθνχ ζπλφινπ σο αλζξψπηλν ρεηξνηέρλεκα, κε κηθξφ κέγεζνο θαη δηθηά ηνπ 

αξρηηεθηνληθή κνξθή ζην ρψξν. Δμεηάδνληαο ηελ αηνκηθφηεηα ηνπ αζηηθνχ ζπληειεζηή ν 

ζπγγξαθέαο (A. Rossi) ελδηαθέξεηαη γηα ην πψο εμειίρηεθε ζην ρψξν θαη ζην ρξφλν, ηελ 

αξρηηεθηνληθή ηνπ, ηε κνξθή ηνπ θαη ηε κλήκε κε ηελ νπνία είλαη θνξηηζκέλνο. Ζ πφιε 

απαξηίδεηαη απφ αζηηθνχο ζπληειεζηέο νη νπνίνη ρξεζηκεχνπλ ζαλ εξγαιεία ρηίδνληαο ηε 

δνκή ηεο. 

Χο αζηηθφο ζπληειεζηήο ινηπφλ, ην θάζε κλεκείν θέξεη ην δηθφ ηνπ ιφγν χπαξμεο ζηελ 

αδηάζπαζηε αιπζίδα ηνπ πνιηηηζκνχ. Δίλαη ν πην αληηθεηκεληθφο κάξηπξαο ηζηνξηθψλ 

κλεκψλ θαη γηα απηφ ην ιφγν δηθαηνχηαη ζεβαζκφ φζνλ αθνξά ηε δηαδηθαζία πξνζέγγηζήο 

ηνπ γηα ηελ επηινγή ησλ πην ακεξφιεπησλ θξηηεξίσλ επέκβαζεο ζε απηφ. 

Σειηθά, αλαδεηψληαο πάληνηε ηελ ηζνξξνπία, ην ίδην ην κλεκείν ζέηεη ηα φξηα θαη ηε 

κέζνδν θαζψο δελ ηαηξηάδνπλ φια ηα πιηθά κεηαμχ ηνπο νχηε θάζε επέκβαζε πνπ είλαη 

εθηθηή εμαζθαιίδεη πάληα ηε βειηίσζε ηεο επζηάζεηαο θαη ηεο αληηζεηζκηθήο 

ζπκπεξηθνξάο ηνπ, ηε βειηίσζε ηεο εηθφλαο θαη άιιεο απαηηήζεηο. «ην Δξέρζεην ι.ρ. έγηλε 

θαλεξό όηη κηα μύιηλε ζηέγε ηεο ηνπξθνθξαηίαο είρε πξνζθνιιεζεί ζηελ λόηηα πιεπξά ηνπ, 

όηαλ ηα blocks ηνπ ηνίρνπ, πνπ είρε θαηαξξεύζεη, μαλαπήξαλ ηηο αξρηθέο ηνπο ζέζεηο.»  Τπφ 

ην πξίζκα απηψλ, ε αλάγθε ζπληήξεζεο ηνπ κλεκείνπ σο πνιηηηζηηθφ αγαζφ θαη ε 

βειηίσζε ηεο ρξήζεο ηνπ σο έθζεκα θάλνπλ ηελ πξφζεζε απνθαηάζηαζεο –αλ κε ηη άιιν- 

εζηθή γηαηί γίλεηαη πξνζηηή ζηελ θνηλσλία ε νκνξθηά θαη ε ηζηνξηθφηεηά ηνπ.  
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Αληί επηιόγνπ 

Απφ φια φζα εθηέζεθαλ ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα, παξνπζηάζηεθε ε πξαθηηθή ηεο 

ήπηαο επέκβαζεο κέζσ ειθπζηήξσλ ζε ηνηρνπνηία, ε κέζνδνο πεξηγξάθεθε κε ηε βνήζεηα 

θσηνγξαθηψλ θαζψο θαη νη επηπξφζζεηεο εξγαζίεο επεκβάζεσλ. Με ηε βνήζεηα 

παξαδεηγκάησλ έγηλε θαηαλνεηή ε κέζνδνο ησλ ειθπζηήξσλ σο έλα κέηξν ζπληήξεζεο 

αξθεηά παιηφ θαη απνδνηηθφ κέρξη θαη ζήκεξα. Με ηελ ηνπηθή παξάδνζε, φπσο απηή 

δηακνξθψζεθε απφ ηηο μελφθεξηεο επηδξάζεηο αλά ηνπο αηψλεο, ζπλδένληαη θπξίσο 

θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία φπσο ε ρξήζε γσληφιηζσλ, ε ρξήζε ησλ κεηαιιηθψλ θιεηδηψλ 

αγθχξσζεο ησλ ειθπζηήξσλ θαη μπινδεζηψλ, ε επεμεξγαζία ησλ ιίζσλ θαη ε ίδηα ε 

θαηαζθεπαζηηθή ησλ ηνίρσλ ησλ λαψλ. Ζ βπδαληηλή παξάδνζε εκπινπηίζηεθε απφ ηηο λέεο 

ηερληθέο, πνπ εηζήγαγαλ νη θαηαθηεηέο θαη θπξίσο ζρεηίδνληαλ κε ηελ ηερλνγλσζία ζε 

θαηαζθεπαζηηθά δεηήκαηα, ηα νπνία άιινηε εθαξκφζηεθαλ κε θάπνηεο αιιαγέο θαη 

άιινηε ελζσκαηψζεθαλ πιήξσο ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν. Φπζηθά ζηηο θαηαζθεπέο ζπλέβαιιε 

θαη ε ρξήζε λέσλ πιηθψλ θαη κεζφδσλ πνπ δηαηεξήζεθαλ κέρξη ζήκεξα. 

Ζ ιήςε απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ηηο επεκβάζεηο ζπληήξεζεο, ινηπφλ, ζα πξέπεη λα 

βαζίδεηαη ζηε κειέηε ζπγθεθξηκέλσλ πξνδηαγξαθψλ πνπ ζπκπιεξψλνπλ ηα θξηηήξηα θαη 

ηε κεζνδνινγία ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε αεηθνξία ηεο θαηαζθεπήο. Σα δηαηεξεηέα θηίξηα 

ζην ζχλνιφ ηνπο έρνπλ εμ αξρήο νηθνινγηθφ ζρεδηαζκφ θαζψο πξνέξρνληαη απφ θπζηθνχο 

πφξνπο, δελ πεξηιακβάλνπλ ζχλζεηα πιηθά, έρνπλ δηάξθεηα δσήο, έρνπλ ρακειέο εηζξνέο 

ελέξγεηαο θαη ηα ρξεζηκνπνηνχκελα πιηθά πνπ ελδερνκέλσο λα ρξεηάδνληαη αιιαγή 

κπνξνχλ λα βξεζνχλ άκεζα θαη θνληά ζηνλ ηφπν θαηαζθεπήο, κεηψλνληαο ηελ 

ελζσκαησκέλε ελέξγεηα γηα ηε κεηαθνξά. 

Σα δηαηεξεηέα θηίξηα ρξίδνπλ ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο γηαηί εθηφο ησλ άιισλ, 

δηαζέηνπλ αξθεηά ζηνηρεία βηνθιηκαηηθήο αξρηηεθηνληθήο πνπ κε κηα ζσζηή δηαρείξηζε θαη 

επέκβαζε κπνξνχλ λα αλαβαζκηζηνχλ πξνζθέξνληαο κφλν νθέιε ζηνπο ρξήζηεο ηνπο. Με 

δηεμνδηθή κειέηε επηιέγεηαη ε θαηάιιειε ιχζε θαζψο ζα πξέπεη λα απνθεχγεηαη ε βίαηε 

αλαηξνπή ησλ ηζνξξνπηψλ πγξαζίαο, λα ελαξκνλίδεηαη ε ιχζε κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο 

θαηαζθεπήο θαη ησλ ηδηαίηεξσλ θαηαζθεπαζηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο. Χζηφζν ε 

επηζθεπή δηαηεξεηέσλ θηηξίσλ θαη θηηξίσλ απφ θέξνπζα ηνηρνπνηία έρεη ην κεγαιχηεξν 

θφζηνο (ζε ζρέζε κε θηίξηα απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα θαη κεηθηέο θαηαζθεπέο) γηα φια 

ζρεδφλ ηα είδε επηζθεπήο θεξφλησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ. Γηα απηφλ ην ιφγν θξίλεηαη 

θξίζηκε απαίηεζε λα κεησζνχλ ηα θφζηε απνθαηάζηαζεο θαη λα αμηνπνηεζνχλ πιηθά θαη 

ηερληθέο πνπ λα είλαη ζπκβαηέο κε ηελ θαηαζθεπή κε κηα πην «νηθνινγηθή» καηηά. 
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ε θάζε πεξίπησζε ν ζπλδπαζκφο ησλ κεζφδσλ πνπ αθνινπζείηαη πξέπεη λα 

αμηνινγεζεί ππφ ην πξίζκα ηερλννηθνλνκηθψλ, πεξηβαιινληηθψλ θαη αηζζεηηθψλ 

παξαγφλησλ ιφγσ ηνπ φηη θάζε ηερληθή έρεη θφζηνο ην νπνίν θαζνξίδεηαη απφ ην πεδίν θαη 

ηε δπζθνιία εθαξκνγήο ηεο, απφ ην θφζηνο ησλ πιηθψλ θαη απφ ην θφζηνο εξγαζίαο θαη 

ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ απαηηείηαη. Δλ πξνθεηκέλσ ε πξνζζήθε ειθπζηήξσλ θαη ηελφλησλ 

θαζψο θαη άιιεο γλσζηέο ηερληθέο ελίζρπζεο φπσο νη ελέζεηο ζε ξσγκέο, ε θαηαζθεπή 

καλδχα, ε πξνζζήθε ξηδνπιηζκψλ, ε ελίζρπζε εδάθνπο θαη ε αβαζή ή βαζηά 

ππνζεκειίσζε είλαη ηερληθέο πνπ απαηηνχλ εμεηδηθεπκέλν εμνπιηζκφ πνπ έρεη σο 

απνηέιεζκα θαη ην αλάινγν πςειφ  θφζηνο. Δπίζεο δελ πξέπεη λα παξαιεηθζεί φηη ζηελ 

πξνζπάζεηα λα γίλεη ε βέιηηζηε επέκβαζε ζην θέξνληα νξγαληζκφ, πξέπεη λα 

ζπλππνινγηζηνχλ θαη ζπλνδεπηηθέο εξγαζίεο ζε ζηνηρεία ηνπ κε θέξνληνο νξγαληζκνχ…  

Ζ εθαξκνγή ηεο νηθνλνκηθν-πεξηβαιινληηθήο πξνζέγγηζεο πνπ ελ ηέιεη πξνηείλεηαη 

είλαη δχζθνιε πιελ φκσο αλαγθαία ζηελ επηινγή ηεο επσθεινχο κεζφδνπ 

απνθαηάζηαζεο. Σν πθηζηάκελν θηηξηαθφ απφζεκα είλαη κεγάιν ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν θαη 

απαηηεί ηελ αλάινγε πξνζνρή. Ζ επηθνηλσλία, ε ππνζηήξημε, ε ελεκέξσζε, ε ηερλνγλσζία 

θαη ε ρξεκαηνδφηεζε είλαη νη βαζηθφηεξεο αλάγθεο γηα ηελ ηδηαηηεξφηεηα απηψλ ησλ 

θαηαζθεπψλ. 
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Παξάξηεκα 

ην παξάξηεκα πνπ αθνινπζεί θαηεγνξηνπνηείηαη έλα κεγάιν κέξνο ηνπ θσηνγξαθηθνχ 

πιηθνχ πνπ έρεη ζπγθεληξσζεί ζην δηάζηεκα εθπφλεζεο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, κε ζθνπφ 

ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ησλ ειθπζηήξσλ. 
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ΚΣΙΡΙΟ 

ΤΛΙΚΟ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΘΕΗ ΣΗΝ ΚΑΣΑΚΕΤΗ 

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΞΤΛΙΝΟΙ 
ΕΛΚΤΣΗΡΕ 

ΜΕΣΑΛΛΙΚΟΙ 
ΕΛΚΤΣΗΡΕ 

ΦΤΡΗΛΑΣΟΙ 
ΕΛΚΤΣΗΡΕ 

ΕΩΣΕΡΙΚΑ ΕΞΩΣΕΡΙΚΑ 

Μονι Οςίου Λουκά 

√ √  √ √ 

Χριςθ ελκυςτιρων 
για ενιςχφςεισ 

ανοιγμάτων και 
αποτροπι 

αποκόλλθςθσ 
διαςταυροφμενων 

τοίχων. 

Μονι Δαφνίου 

 √ √ √ √ 

Τπό 
ανακαταςκευι-

αναςτιλωςθ 
οικοδομικοφ 

ςυγκροτιματοσ 
Μονισ. Χριςθ 

ελκυςτιρων για 
ενιςχφςεισ 

ανοιγμάτων. 

Ιερά Μονι Παναγίασ 
Ιλαριϊτιςςασ 
(Ποταμόσ, Κφκθρα) 

 √  √  

Ενίςχυςθ 
κολοδομίασ με 

ειςαγωγι ράβδων-
ελκυςτιρων. 

Μεςαιωνικόσ Πφργοσ 
(Πολιτικά, Ευβοία) 

 √  √  

Ενίςχυςθ-περίδεςθ 
με ειςαγωγι 

ράβδων-
ελκυςτιρων. 

Ναόσ τθσ 
Μεταμόρφωςθσ του 
ωτιροσ (Νιόκαςτρο, 

√ √  √  Ενίςχυςθ με 
ειςαγωγι ράβδων-
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Πφλοσ) ελκυςτιρων. 

Κοίμθςθ Θεοτόκου 
Χρυςοςπθλαιωτίςςθσ 
(Ακινα) 

 √  √  
Ενίςχυςθ με 

ειςαγωγι ράβδων-
ελκυςτιρων. 

Παναγία θ 
Μυρτιδιϊτιςςα 
(Κφκθρα) 

 √ √ √ √ 

Ενίςχυςθ 
κολοδομίασ με 

ειςαγωγι ράβδων-
ελκυςτιρων. 

 
Ρουςτζμ Παςά 
Καραβάν εράι 
(Αδριανοφπολθ, 
Σουρκία) 

  √  √ 
Ενίςχυςθ αψίδων 

προςτϊου. 

Σάφοι των ακτϊν 
Λυκίασ (Λυκία, Μ. 
Αςία) 

 √   √ Ενίςχυςθ αψίδων. 

Πζτρινθ ςτοά-
διάταξθ γεφφρωςθσ 
παρόδιασ οδοφ 
(Marche en 
Famenne, Βζλγιο) 

  √ √  Ενίςχυςθ αψίδασ. 

Ιερόσ Ναόσ Αγ. 
Παραςκευισ 
(Σςαγκαράδα, Πθλίο) 

  √ √  
Ενίςχυςθ με 

ειςαγωγι ράβδων-
ελκυςτιρων. 

Λικόκτιςτθ ςκεπαςτι 
βρφςθ ςτον Ιερό Ναό 
Αγ. Παραςκευισ 
(Σςαγκαράδα, Πθλίο) 

  √  √ 
Ενίςχυςθ τόξων με 
ειςαγωγι ράβδων-

ελκυςτιρων. 
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Ιερόσ Ναόσ Αγ. 
Αποςτόλων 
(Λεοντάρι, Αρκαδία) 

√ √  √ √ 

Ενίςχυςθ 
κολοδομίασ με 

ειςαγωγι ράβδων-
ελκυςτιρων. 

Ιερόσ Ναόσ Αγ. 
Γεωργίου (Άνω 
φροσ, φροσ) 

  √ √  

Ενίςχυςθ αψίδων 
και τόξων με 

ειςαγωγι ράβδων-
ελκυςτιρων 

Ιερόσ Ναόσ Παναγιάσ 
Παντάναςςασ 
(Μοναςτθράκι, 
Ακινα)  √  √ √ 

Ενίςχυςθ-περίδεςθ 
κελυφοειδοφσ 

καταςκευισ (χωρίσ 
διαφραγματικι 
λειτουργία) με 

ειςαγωγι ράβδων-
ελκυςτιρων. 

Φετιχιζ Σηαμί 
(Μοναςτθράκι, 
Ακινα) 

√ √  √ √ 
Ενίςχυςθ με 

ειςαγωγι ράβδων-
ελκυςτιρων. 

Σηαμί Σηιςταράκθ 
(Μοναςτθράκι, 
Ακινα) 

  √ √ √ 
Ενίςχυςθ με 

ειςαγωγι ράβδων-
ελκυςτιρων. 
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ΚΣΙΡΙΟ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ 

Μονι Οςίου Λουκά 

 

Φωτ. 1_Εξωτερική περίδεςη καμπαναριοφ_πηγή: προςωπικό αρχείο 

 

 

Φωτ. 2_Λεπτομζρεια_πηγή: προςωπικό αρχείο 
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Φωτ. 3_Εςωτερική ενίςχυςη_πηγή: προςωπικό αρχείο 

 

 

Φωτ. 4_Περίδεςη τροφλου_πηγή: προςωπικό αρχείο 
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ΚΣΙΡΙΟ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ 

Μονι Δαφνίου 

 

Φωτ. 5_Ενίςχυςη εςωτερικοφ κελιϊν Μονήσ_πηγή: προςωπικό αρχείο 

 

 

Φωτ. 6_Περίςφιξη φζροντοσ μζλουσ_πηγή: προςωπικό αρχείο 
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ΚΣΙΡΙΟ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ 

Ιερά Μονι Παναγίασ 
Ιλαριϊτιςςασ 
(Ποταμόσ, Κφκθρα) 

 

Φωτ. 7_Ενίςχυςη εςωτερικοφ_πηγή: φωτ. αρχείο Χ. Γιαρλζλη 
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ΚΣΙΡΙΟ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ 

Μεςαιωνικόσ Πφργοσ 
(Πολιτικά, Ευβοία) 

 

Φωτ. 8_Ενίςχυςη εςωτερικοφ 
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ΚΣΙΡΙΟ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ 

Ναόσ τθσ 
Μεταμόρφωςθσ του 
ωτιροσ (Νιόκαςτρο, 
Πφλοσ) 

 

Φωτ. 9_Ενίςχυςη εςωτερικοφ 
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ΚΣΙΡΙΟ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ 

Κοίμθςθ Θεοτόκου 
Χρυςοςπθλαιωτίςςθσ 
(Ακινα) 

 

Φωτ. 10_Πλάκεσ αγκφρωςησ ελκυςτήρων_πηγή: προςωπικό αρχείο 
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ΚΣΙΡΙΟ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ 

Παναγία θ 
Μυρτιδιϊτιςςα 
(Κφκθρα) 

 

Φωτ. 11_Ενίςχυςη θολοδομίασ_πηγή: φωτ. αρχείο Χ. Γιαρλζλη 

 

 

Φωτ. 12_Περίςφιξη φζροντοσ μζλουσ_πηγή: φωτ. αρχείο Χ. Γιαρλζλη 
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ΚΣΙΡΙΟ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ 

 
Ρουςτζμ Παςά 
Καραβάν εράι 
(Αδριανοφπολθ, 
Σουρκία) 

 

Φωτ. 13_Ενίςχυςη αψίδων_πηγή: φωτ. αρχείο Χ. Γιαρλζλη 
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ΚΣΙΡΙΟ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ 

Σάφοι των ακτϊν 
Λυκίασ (Λυκία, Μ. 
Αςία) 

 

 

 

Φωτ. 14_Ενίςχυςη αψίδων_πηγή: φωτ. αρχείο Χ. Γιαρλζλη 
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ΚΣΙΡΙΟ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ 

Πζτρινθ ςτοά-διάταξθ 
γεφφρωςθσ παρόδιασ 
οδοφ (Marche en 
Famenne, Βζλγιο) 

 

Φωτ. 15_Ενίςχυςη αψίδασ_πηγή: προςωπικό αρχείο 
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ΚΣΙΡΙΟ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ 

Ιερόσ Ναόσ Αγ. 
Παραςκευισ 
(Σςαγκαράδα, Πθλίο) 

 

Φωτ. 16_Πφρροι αγκφρωςησ_πηγή: προςωπικό αρχείο 

Λικόκτιςτθ ςκεπαςτι 
βρφςθ ςτον Ιερό Ναό 
Αγ. Παραςκευισ 
(Σςαγκαράδα, Πθλίο) 

 

Φωτ. 17_Δίκτυο ενίςχυςησ_πηγή: προςωπικό αρχείο 
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ΚΣΙΡΙΟ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ 

Ιερόσ Ναόσ Αγ. 
Αποςτόλων 
(Λεοντάρι, Αρκαδία) 

 

Φωτ. 18_Ενίςχυςη τόξων 
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ΚΣΙΡΙΟ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ 

Ιερόσ Ναόσ Αγ. 
Γεωργίου (Άνω φροσ, 
φροσ) 

 

Φωτ. 19_Ενίςχυςη αψίδασ_πηγή: προςωπικό αρχείο 
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ΚΣΙΡΙΟ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ 

Ιερόσ Ναόσ Παναγιάσ 
Παντάναςςασ 
(Μοναςτθράκι, 
Ακινα) 

 

Φωτ. 20_Περίςφιξη κτιρίου_πηγή: Κουφόπουλοσ Π., Ημερίδα «Εμφανείσ και Αφανείσ Ενιςχφςεισ των Μνημείων», ΕΤΕΠΑΜ, Οκτϊβριοσ 2014, ςελ. 17. 
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ΚΣΙΡΙΟ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ 

Φετιχιζ Σηαμί 
(Μοναςτθράκι, 
Ακινα) 

 

Φωτ. 21_Σφςτημα ενίςχυςησ_πηγή: προςωπικό αρχείο 

 

 

Φωτ. 22_Λεπτομζρεια_πηγή: προςωπικό αρχείο 
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ΚΣΙΡΙΟ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ 

Σηαμί Σηιςταράκθ 
(Μοναςτθράκι, 
Ακινα) 

 

Φωτ. 23_Σφςτημα ενίςχυςησ_πηγή: προςωπικό αρχείο 
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