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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το τεύχος που ακολουθεί έγινε στα πλαίσια πτυχιακής εργασίας κατά την ολοκλήρωση των σπουδών μου στο τμήμα Ανακαίνισης και 
Αποκατάστασης Κτιρίων του Α.ΤΕ.Ι. Πάτρας.

Η αγάπη για τον τόπο καταγωγής μου και το προσωπικό ενδιαφέρον για την ιστορία και την αρχιτεκτονική του, οδήγησε στην επιλογή 
του συγκεκριμένου θέματος.

Η Κύμη και το επίνειό της, γνώρισαν ιδιαίτερη ανάπτυξη από τα μέσα του 19ου ως τις αρχές του 20ου αιώνα  στον οικονομικό, 
κοινωνικό και πολιτιστικό τομέα, εξαιτίας του διαμετακομιστικού εμπορίου που διεξήγαγε με εμπορικά κέντρα του Εύξεινου Πόντου και 
της Γαλλίας, με ιδιαίτερη επιρροή και στην αρχιτεκτονική τους.

Βιομηχανικές εγκαταστάσεις και ιστορικά κτίρια, εκείνης της περιόδου, που διατηρούνται σήμερα, παραμένουν σε μεγάλο βαθμό 
ανεκμετάλλευτα, παρόλο που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορικής, κοινωνικής, πολιτιστικής και αρχιτεκτονικής συνέχειας. 
Πολλά από αυτά τα μνημεία καταστρέφονται είτε από τη φθορά του χρόνου, είτε από άγνοια και αδυναμία για τη διάσωσή τους, είτε 
από άστοχες ανθρώπινες παρεμβάσεις.

Σε νευραλγικό σημείο, σε λίγα μόλις μέτρα από το λιμάνι, βρίσκεται το βιομηχανικό συγκρότημα των αδερφών Σταματίου. Το συγκρότημα 
αποτελείται από 13 κτίρια και πρόκειται για τυπικό παράδειγμα αρχιτεκτονικής κυλινδρόμυλων της Ευρώπης του 19ου αιώνα με 
επιβλητική σε κλίμακα μορφή που αντανακλά τις διαφορετικές λειτουργίες των κτιρίων του: αποθήκες, δεξαμενές, χώροι αλέσματος 
– επεξεργασίας - συσκευασίας – φύλαξης, μαζί με τις κατοικίες των ιδιοκτητών γύρω από μια εσωτερική αυλή. Οι αναλογίες και η 
συμμετρία των όψεων των κτιρίων του, καθώς και τα υλικά και ο τρόπος δόμησής τους είναι τα κύρια αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά 
του. Το παραδοσιακό συγκρότημα της Παραλίας Κύμης, αποτελεί όχι μόνο ένα μοναδικό δείγμα βιομηχανικού μνημείου, αλλά και ένα 
διαχρονικό τοπόσημο, τμήμα της «συλλογικής μνήμης» του οικισμού, αλλά και της Ελλάδας.

Εξαιτίας της σχετικά μεγάλης κλίμακας του συγκροτήματος και των αυξημένων απαιτήσεων της μελέτης, λόγω της ιστορικότητάς του, 
προτείνεται ένα γενικό πλάνο αποκατάστασης και ένταξης νέων χρήσεων για όλα τα κτίριά του, αλλά κύριο αντικείμενο της μελέτης 
αποτελεί, το σημαντικότερο ίσως, κτίριο του κυλινδρόμυλου. 

Το υπό μελέτη κτίριο του Κυλινδρόμυλου (Κ2) ανήκει στο βιομηχανικό συγκρότημα της Παραλίας. Πρόκειται για ένα από τα πρώτα 
επιβλητικά και σημαντικά βιομηχανικά κτίρια στην ευρύτερη περιοχή και η χρήση του ως αλευρόμυλος με κυλίνδρους παρουσιάζει 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ως προς την τεχνολογία. Οι όψεις του καταλαμβάνονται από ιδιαιτέρα μορφολογικά χαρακτηριστικά στοιχειά 
που δίνουν στο κτίριο πολυτέλεια και είναι σύμφωνα με τον τύπο του «κυμαϊκού νεοκλασικισμού» της Κύμης. Ο πενταώροφος όγκος 
του, η ορθογωνική του κάτοψη και ο ενιαίος χώρος εντός της, είναι ιδανικά για την οργάνωση χώρων εκθέσεων, εργαστηρίων και 
συγκέντρωσης κοινού.

Οι χρήσεις που προτείνονται, επιλέχθηκαν με γνώμονα το σεβασμό και την αγάπη για την παράδοση και την τέχνη. Ο πολυχώρος 
«Κυμώ» περιλαμβάνει κτίρια παραδοσιακών εργαστηρίων παραγωγής τροφίμων και ποτών (μέλι, σύκα, κρασί, γλυκά, πελτές, 
ζυμαρικά κ.λ.π.), αλλά και λαογραφικών αντικειμένων (σκυριανά έπιπλα, μουσικά όργανα, καλάθια, κεραμικά σκεύη, πήλινα αγγεία, 
κουκουλάρικα, εικόνες αγιογραφίας κ.α.), κτίρια φιλοξενίας – ξενώνες, εστιατόριο, καταστήματα, χώρους σεμιναρίων και μικρού 
μουσείου, αφιερωμένο στην ιστορία του βιομηχανικού συγκροτήματος. Το κτίριο της μελέτης, προβλέπεται να περιλαμβάνει συνδυασμό 
των προαναφερθέντων χρήσεων (εργαστήρια, χώρους έκθεσης και σεμιναρίων, γραφείο διοίκησης, καφετέρια, κατάστημα και μικρό 
μουσείο), έτσι ώστε να είναι λειτουργικά ανεξάρτητο και να αποτελέσει τον «πιλότο» για τα υπόλοιπα. 

Ως προς τον τρόπο επέμβασης, κύριος στόχος είναι η οικοδομική και αισθητική αποκατάσταση των κτιρίων με τις απαραίτητες 
εργασίες στερέωσης και ενίσχυσης, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο, με κύριο γνώμονα τη λιτότητα και το σεβασμό προς το μνημείο 
και την ιστορία του.

Για την πραγματοποίηση της μελέτης, έγινε ιστορική και βιβλιογραφική έρευνα για το συγκρότημα, την περιοχή και την αρχιτεκτονική 
της, τον τρόπο δόμησης και λειτουργίας του, αλλά και για την παθολογία της κατασκευής και τις μεθόδους ενίσχυσης και αποκατάστασής 
της. Χρησιμοποιήθηκαν αρχικά τα σχέδια αποτύπωσης του κ. Γιάννη Πατρώνη, αρχιτέκτονα μηχανικού, τα οποία συμπληρώθηκαν 
για τις ανάγκες της παρούσας εργασίας μέσω ενδεικτικών μετρήσεων και της φωτογραφικής αποτύπωσης που πραγματοποιήθηκε. 
Σκοπός της μελέτης είναι να δοθεί μια πληρέστερη εικόνα της παραδοσιακής και βιομηχανικής αρχιτεκτονικής της περιοχής, καθώς και 
η ανάδειξη και αναγνώριση της ιστορικής, κοινωνικής και πολιτιστικής αξίας του εν λόγω συγκροτήματος ως σύνολο, συμβάλλοντας 
έτσι, στη γνώση, στην εκτίμηση, αλλά και στη διάσωση του μνημειακού μας πλούτου. 



ΠΕΡΙΛΗΨΗ Με αφορμή το κτίριο μελέτης (κτίριο κυλινδρόμυλου Κ2), η παρούσα εργασία περιλαμβάνει, εκτός από την πρόταση 
ένταξης νέων χρήσεων στο κτιριακό συγκρότημα και την αποκατάστασή του, μια γενικότερη έρευνα του χωροχρονικού και 
λειτουργικού του πλαισίου, σε μια προσπάθεια κατανόησης, εμβάθυνσης και ανάδειξης της ιστορικής και αρχιτεκτονικής 
του αξίας. 

Για το λόγο αυτό, περιλαμβάνονται τα ιστορικά στοιχεία της ευρύτερης περιοχής της Κύμης και η περιγραφή της αρχιτεκτονικής 
της φυσιογνωμίας.

Καθώς το συγκρότημα του κυλινδρόμυλου είναι βιομηχανικό και αποτελείται κατά κύριο λόγο από παραδοσιακά κτίρια, 
συμπεριλαμβάνεται ένα θεωρητικό υπόβαθρο για τη βιομηχανική και την παραδοσιακή αρχιτεκτονική, με μια ειδική αναφορά 
στους μαστόρους της πέτρας και τους μύλους, ως προσέγγιση στην παραδοσιακή του κατασκευή και της βιομηχανικής του 
λειτουργίας. Καταγράφεται η ιστορία του συγκροτήματος και γίνεται περιγραφή των κτιρίων του. 

Τέλος, εστιάζοντας στο αντικείμενο της μελέτης (το κτίριο του κυλινδρόμυλου),  περιγράφεται η αρχική του κατάσταση και 
τεκμηριώνεται μέσω ανάλυσης, φωτογραφικού υλικού και σχεδίων αποτύπωσης η κατάσταση διατήρησής του που οδηγεί 
στη μελέτη αποκατάστασης, καθώς και στην ένταξη της νέας χρήσης (σχέδια πρότασης).
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Το κτιριακό συγκρότημα του κυλινδρόμυλου βρίσκεται στον οικισμό Παραλία Κύμης (παλαιά ονομασία “Λιανή άμμος”) που είναι το 
επίνειο της Κύμης, του Δήμου Κύμης - Αλιβερίου, του Νομού Ευβοίας. 

Η Κύμη γεωγραφικά βρίσκεται στο νομό της Ευβοίας, που ανήκει στο γεωγραφικό διαμέρισμα της Στερεάς Ελλάδας. Η  Κύμη βρίσκεται 
στη μέση της ανατολικής πλευράς της Εύβοιας, ακριβώς απέναντι από την Σκύρο. Απέχει από την Χαλκίδα, πρωτεύσουσα του νομού 
Ευβοίας , 74 χιλιόμετρα, ενώ από την Αθήνα περίπου 150 χιλιόμετρα (εικ. 1). Τα βουνά της είναι η ανατολική απόληξη του κεντρικού 
ευβοϊκού όρους της Δίρφυος και ονομάζονται Κοτύλαια Όρη.

Η Παραλία Κύμης, είναι το επίνειο της Κύμης και απέχει από αυτή, 4,4 χιλιόμετρα. 

Η πρόσβαση στην Παραλία Κύμης γίνεται από δύο διαδρομές. Η πρώτη διαδρομή, μέσω Κύμης, είναι ορεινή, γραφικότατη και περνά 
από περιοχές που οργιάζει το πράσινο με εντυπωσιακή ποικιλία. Η δεύτερη διαδρομή είναι παραθαλάσσια συντομότερη και την 
ακολουθούν τα λεωφορεία και τα επιβατικά που έρχονται από Αθήνα για την Σκύρο παρακάμπτοντας την ανάβαση στην Κύμη. 

Το γωνιακό οικόπεδο του κτιριακού συγκροτήματος βρίσκεται στην Παραλία Κύμης, στη διασταύρωση δύο βασικών οδικών αρτηριών 
του οικισμού και της  περιοχής: της επαρχιακής οδού Μεγάλης Ελλάδας, που ενώνει την Κύμη με την Παραλία (4,4 χιλιόμετρα), με την 
επίσης επαρχιακή, παραλιακή οδό Αγ. Γεωργίου που ενώνει την Παραλία με την Πλατάνα (3,0 χιλιόμετρα) (εικ. 4,5).

εικ.1  Χάρτης της Εύβοιας. εικ.3  Χάρτης από δορυφόρο:  Κύμη – Παραλία Κύμης – Λιμάνι.

εικ.5  Χάρτης Παραλία Κύμης – Λιμάνι, το οικόπεδο του βιομηχανικού συγκροτήματος.

εικ. 2  Χάρτης: Κύμη - Παραλία Κύμης – Λιμάνι. εικ. 4  Χάρτης από δορυφόρο: Παραλία Κύμης.
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Από τα παλιά χρόνια, ο οικισμός της Παραλίας, παρόλο ότι ουσιαστικά ήταν το επίνειο της Κύμης (εικ. 2,3), αποτελούσε ανεξάρτητη 
και αυτόνομη κοινότητα. Ο οικισμός της Παραλίας υπάχθηκε στην κοινότητα Κύμης στις 16/08/1912. Παλαιότερα η Παραλία ονομαζόταν 
Λιανάμμος ή λιανή Άμμος.

Οι δύο οικισμοί πρέπει να εξετάζονται μαζί γιατί από την ίδρυσή τους μέχρι σήμερα το κοινωνικό, οικονομικό, και πολιτιστικό τους 
πλαίσιο, που είναι ο καθοριστικός παράγοντας της μορφής τους, υπήρξε ενιαίο. 

Η Κύμη, με την νέα διοικητική μεταρρύθμιση, αποτελεί από την 01/01/2011 Δημοτική Κοινότητα και είναι η Ιστορική Έδρα του Δήμου 
Κύμης – Αλιβερίου. Έχει πληθυσμό 3674 κατοίκων και έκταση 39.462 στρεμμάτων.

Ο οικισμός της Κύμης, είναι η πρωτεύουσα της ομώνυμης Δημοτικής Κοινότητας. Βρίσκεται στα βορειανατολικά του Δήμου, σε 
υψόμετρο 190μ. έως και 260μ. από την θάλασσα, έχει συνολική έκταση 1100 στρ. και ο πληθυσμός του πρέπει σήμερα να είναι 3.037 
μόνιμοι κάτοικοι. 

Ο οικισμός Παραλία Κύμης βρίσκεται ανατολικά της Κύμης, με 355 κατοίκους το 2001. Η Κύμη διαθέτει  ένα  από  τα  μεγαλύτερα  
τεχνητά  λιμάνια  της  χώρας  και  καταβάλλονται  προσπάθειες  να  αποτελέσει  αυτό,  συγκοινωνιακό  κόμβο  προς  τα  νησιά  του  
ανατολικού  Αιγαίου  και  τη  Βόρεια  Ελλάδα.  Ταυτόχρονα  ο  Δήμος  Κύμης  είναι  από  την  άποψη  της  αυτοφυούς  βλάστησης  
από  τους  πιο  πράσινους  της  Ελλάδας,  ενώ  δεν  υστερεί  καθόλου  σε  καθαρές  αμμουδιές.  Τα  ενδιαφέροντα  για  τον  επισκέπτη  
σημεία  είναι  πάρα  πολλά (εικ. 6). Κ
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εικ.6   «Όταν το πράσινο συναντάει το γαλάζιο». Το λιμάνι της Κύμης και η θέα από ψηλά.
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Η Κύμη είναι κωμόπολη και λιμάνι της Εύβοιας  με 3.037 κατοίκους. Βρίσκεται στη μέση της ανατολικής πλευράς της Εύβοιας και έχει 
ιστορία αιώνων ως ναυτική πόλη. Από την εποχή του αποικισμού στην αρχαιότητα είναι γνωστές δύο ομώνυμες πόλεις: η Κύμη της 
Αιολίδας και η Κύμη ή Cuma της Καμπανίας, που θεωρείται η πρώτη ελληνική αποικία στη Δύση.

Η ελληνική μυθολογία αναφέρει τρεις εκδοχές για την ίδρυση της Κύμης: Η Κύμη ονομάσθηκε έτσι κατά μια εκδοχή από τη μυθολογική 
νύμφη Κυμώ. Η ηρωίδα Αμαζόνα Κυμώ , γεννήθηκε από την ένωσή της αμαζόνας Λάμιας, που κατοικούσε μέσα σε δάσος δρυών,   
με τον θεό Ποσειδώνα. Αυτή υπήρξε ανταγωνίστρια της αμαζόνας Μύρινας, η οποία και κυριαρχούσε σε όλη την ανατολική Μεσόγειο. 
Η Κυμώ, για να εδραιώσει την ισχύ της στο Αιγαίο, λέγεται ότι ίδρυσε την ομώνυμη πόλη στην ανατολική ακτή της Εύβοιας.

Κατά την δεύτερη εκδοχή ,οφείλει το όνομά της στα θεαματικά και εντυπωσιακά  κύματα των θαλασσών της και στη στενή σύνδεση 
των ναυτικών κατοίκων της με τα κύματα, τους ανέμους και τη θάλασσα.

Κατά μία τρίτη εκδοχή  από τη φωνολογική εξέλιξη της λέξης Κώμη >  Κούμη >  Κύμη. Κώμη σημαίνει κωμόπολη και υποστηρίζουν 
ορισμένοι ότι, αφού μέχρι σήμερα η μία και μοναδική θέση της αρχαίας Κύμης δεν έχει ανακαλυφθεί ακόμη, μάλλον η περιοχή ήταν 
κατοικημένη κατά την αρχαιότητα «κατά Κώμες».Οι κάτοικοι της Κύμης ονομάζονται Κυμαίοι ή Κουμιώτες. Αποκαλούνται έτσι από την 
Κύμη ή Κούμη όπως τη λένε, ακόμα και τώρα ,οι παλαιότεροι κάτοικοί της.

Η Εύβοια, όπου και ανήκει η Κύμη, πήρε το όνομά της από τις λέξεις ευ + βους = καλό βόδι και στα περισσότερα νομίσματα της οι 
παραστάσεις είναι αγελάδες, μόσχοι. αμπέλια και αλιευτικές εικόνες.

Η περιοχή της Κύμης παρουσιάζει μεγάλο παλαιοντολογικό ενδιαφέρον. Στα παλιά λιγνιτωρυχεία της Κύμης είχαν βρεθεί το 1916 

2.1
2.1.1

ΚΥΜΗ – ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΥΜΗΣ

ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ

απολιθωμένα σπονδυλωτά, μεταξύ των οποίων το γνωστό «Ανθρακοθηρίο» της Κύμης, που θεωρείται πρόγονος του σημερινού 
ιπποπόταμου, το οποίο σήμερα εκτίθεται στο Παλαιοντολογικό Μουσείο των Αθηνών. Ανήκει στην εποχή του Μειόκαινου, 15 εκατομμύρια 
χρόνια πριν. Η πανίδα της Κύμης αποδεικνύεται παλαιότερη από αυτήν του Πικερμίου, που έχει βρεθεί στον Αλμυροπόταμο.

Ως οι παλαιότεροι κάτοικοι της Κύμης θεωρούνται οι Πελασγοί, οι οποίοι αφoμοιώθηκαν σταδιακά με τους νεήλυδες Αιολείς. 
Υποστηρίχθηκε ότι τα υπολείμματα τείχους στην περιοχή Κορακόπυργος της Κύμης είναι πελασγικά και ότι καταστράφηκαν αιφνίδια, 
ίσως από κοσμογονικές αιτίες.

Οι κάτοικοι της, ενασχολούμενοι ανέκαθεν βασικά με τα ναυτικά, όργωσαν κυριολεκτικά το Αιγαίο αρχικά με τα καράβια τους και 
αργότερα ολόκληρη τη Μεσόγειο. Ίσως από αυτό παρακινήθηκε ο ποιητής Κωστής Παλαμάς να γράψει στον  “Ασκραίο” του τους 
στίχους: “Ναύτες Κυμαίοι μας σπρώξανε προς θάλασσες πλατιές ναύτες Κυμαίοι μας ρίξανε σε αγνώριστα ακρογιάλια.”

Αποτελέσματα όλων αυτών των ναυτικών μετακινήσεων ήταν η ίδρυση το 1300 π.Χ. περίπου αποικίας στην περιοχή της Αιολίδας, στα 
μικρασιατικά παράλια απέναντι από τη Λέσβο, της Αιολικής Κύμης, περιέργως δεν ασχολήθηκαν με τα ναυτικά, όπως θα ήταν φυσικό, 
αλλά με τη γεωργία. Στα 750  π.Χ. Κυμαίοι και Χαλκιδείς άποικοι ίδρυσαν μια άλλη αποικία στην περιοχή της Καμπανίας στην Ιταλία 
με οικιστή τον Κυμαίο Ιπποκλή, που κι αυτή ονομάστηκε Κύμη. Θεωρείται η παλαιότερη αποικία των Ελλήνων στη λεγόμενη Μεγάλη 
Ελλάδα (δηλαδή Νότια Ιταλία και Σικελία ). Αναφέρεται δε ότι οι κάτοικοί της εξελίχθηκαν σε εξαίρετους εμπόρους. Το σπουδαιότερο 
φυσικά είναι η διάδοση του Κυμαϊκού αλφαβήτου στην Ιταλία, και κατ’ επέκτασιν αργότερα στην Ευρώπη, από το οποίο κατάγονται 
όλες οι λατινογενείς σημερινές γλώσσες.

Από τον Όμηρο αναφέρεται ότι επτά ευβοϊκές πόλεις έλαβαν μέρος στον τρωϊκό πόλεμο με 40 πλοία ( ίσως ανάμεσα σε αυτές 
συμμετείχε και η Κύμη ). 
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Κύμη: Εύβοιας – Αιολίδας – Καμπανίας

Κύμη: Ονομασία τριών πόλεων της αρχαιότητας, της ευβοϊκής Κύμης και των αποικιών της στην Αιολίδα και στην Καμπανία.

1) Η Ευβοϊκή Κύμη υπήρξε μια από τις αρχαιότερες πόλεις  της Εύβοιας  και γνώρισε μεγάλη ακμή κατά την αρχαϊκή περίοδο. Η 
ισχύς της μαρτυρείται από την ίδρυση δύο αποικιών της που φέρουν το όνομά της: μια στην Μικρά Ασία και μία στην Ιταλία. Η θέση 
της έχει εντοπιστεί στην περιοχή της σημερινής κωμόπολης, όπου έχουν βρεθεί ταφικά μνημεία του 4ου και του 3ου αιώνα π.Χ., 
επιγραφές και νομίσματα. Στην βυζαντινή περίοδο η πόλη ήταν γνωστή με το όνομα Κούμα.

2) Η αιολική Κύμη είναι η σπουδαιότερη από τις πόλεις  της Αιολίδας ,  μεταξύ των εκβολών του Ερμού και του Καϊκου, σε απόσταση 
40 χλμ. βόρεια της Σμύρνης. Η μυθολογία   την συνδέει με την αμαζόνα Κύμη. Η ιστορική όμως παράδοση  με Έλληνες  αποικιστές 
που έφτασαν στην περιοχή μετά τον  τρωικό πόλεμο  ή με άποικους από την ευβοϊκή Κύμη (γύρω στα 1300 π.Χ.) ή με Λοκρούς 
μετοικήσαντες από την κυρίως Ελλάδα.

3) Η ιταλική Κύμη είναι η αρχαιότερη από τις ελληνικές αποικίες στη νότια Ιταλία. Ιδρύθηκε γύρω στο 750 π.Χ. από Κυμαίους και 
Χαλκιδείς, όπως αναφέρει ο Στράβων στα «Γεωγραφικά» του, επικεφαλής-οικιστής των Κυμαίων αποίκων ήταν ο Ιπποκλής και 
των Χαλκιδέων ο Μεγασθένης. Κάτοικοί της είναι οι πρώτοι Έλληνες με τους οποίους ήρθαν σε επαφή οι τραχείς Λατίνοι και οι 
μυστηριώδεις Ετρούσκοι ή Τυρρηνοί.

Στην ελληνική αποστολή που αποίκισε την περιοχή αυτή μετείχαν και κάποιοι Γραίοι, κάτοικοι της βοιωτικής Γραίας, γειτονικά της 
Τανάγρας, από τους οποίους σχημάτισαν οι Λατίνοι το εθνικό όνομα Graeci (Γραικοί) που χαρακτήρισε στη συνέχεια όλους τους 
Έλληνες. Εκεί και τότε πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση του αρχαιοελληνικού με το ρωμαϊκό πολιτισμό.

Η πόλη, χτίστηκε σ’ ένα πανοραμικό ύψωμα (θυμίζοντας έντονα το ευβοϊκό κυμαϊκό ανάγλυφο) και περιελάμβανε ισχυρή  
ακρόπολη, σημαντικό λιμάνι και πλούσια ενδοχώρα. Τα δεδομένα αυτά ευνόησαν την ιταλική Κύμη ώστε, αφού αναπτυχθεί οικονομικά, 
να φτάσει σε μεγάλη ακμή και να μεταδώσει τον ελληνικό πολιτισμό στους ντόπιους λαούς. Το ελληνικό αλφάβητο μεταφέρθηκε 
στην Ιταλία από τους Κυμαίους  αποίκους, όταν ίδρυσαν την ομώνυμη πόλη το 754 π.Χ. στην Κάτω Ιταλία, κοντά στη Ρώμη. Εκεί 
το ελληνικό αλφάβητο μετεξελίχθηκε στο λατινικό και ,αφού επικράτησε στους Λατίνους (Ρωμαίους), διαδόθηκε τελικά στη δύση. 
Τα γράμματα C, F, L, P (Pι), R, S, X, (εξ) που διαφοροποιούν το λατινικό αλφάβητο από το ελληνικό, προέρχονται από το ευβοϊκό 
αλφάβητο της Κύμης. Εκτός από το αλφάβητο οι Έλληνες δίδαξαν στους ντόπιους τη χαλκουργία και τους μετέφεραν ελληνικούς 
μύθους, παραδόσεις, λατρευτικές συνήθειες. Με λίγα λόγια μετακένωσαν στο «agresti Latio» τον ελληνικό πολιτισμό και το μπόλιασαν 
με τους δυναμογόνους χυμούς του. 

Επιπλέον άποικοι της Κύμης ίδρυσαν την πόλη Παρθενόπη (στην αρχαιοελληνική μυθολογία ήταν μια από τις Σειρήνες),η οποία και 
είναι γνωστή και ως Νέα Πόλη ή Νεάπολη. Αναφορά στην αρχαία Κύμη γίνεται τον 1ο αι. μ.Χ. από τον Στράβωνα, ο οποίος γράφει 
ότι η ιταλική Κύμη, που βρίσκεται στον κόλπο της Νάπολης, είναι ευβοϊκή αποικία και μάλιστα των Χαλκιδαίων και των Κυμαίων 
(«Κύμη Χαλκιδαίων και Κυμαίων παλαιότατον κτίσμα. Οι δε τον στόλον άγοντες Ιπποκλής ο Κυμαίος και Μεγασθένης ο Χαλκιδεύς 
διωμολογήσαντο προς σφας αυτούς, των μεν αποικίαν είναι, των δε την επωνυμίαν, όθεν μεν προσαγορεύεται Κύμη, κτίσαι δ’ αυτήν 
Χαλκιδείς δοκούσι»).

Χαρακτηριστικό της πολιτιστικής ακμής της είναι η ύπαρξη της αρχαίας μάντισσας Κυμαίας Σίβυλλας, που έχει απαθανατίσει ο Μιχαήλ 
Άγγελος στις περίφημες τοιχογραφίες του στην οροφή της Cappella Sixtina (εικ. 7). Η ιταλική Κύμη ήταν περίφημη για το σιβυλλικό 
μαντείο της, σημαντικά τμήματα του οποίου έχουν αποκαλυφθεί. Πρόκειται για μια σπηλιά, στο πιο απόμακρο σημείο της οποίας 
βρίσκονται τρία διαμερίσματα με σταυρωτή διάταξη. Αυτά ήταν τα δωμάτια των  μαντείων. Στο μικρότερο δωμάτιο αριστερά η Κυμαία 
Σίβυλλα έγραφε τους χρησμούς σε φύλλα που έπαιρνε ο άνεμος, αρχικά ως φορέας των απόψεων της Ήρας και αργότερα του 
Απόλλωνα.

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ

εικ.7  H Κυμαία Σίβυλλα, στην οροφή της Cappella Sixtina.

2.1.2
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Στα Βυζαντινά χρόνια η Κύμη βρίσκεται σε αφάνεια. Υπάρχουν όμως χαλάσματα πύργων και κάστρων από την εποχή των Φράγκων και μετά, δηλαδή από το 1204 και έπειτα κατά 
την εποχή αυτή η Εύβοια ήταν χωρισμένη σε τρία τσιφλίκια, τα λεγόμενα τιμάρια: Του Ωκεανού, του Νεγροπόντε, της Καρύστου. Σε κάθε τιμάριο υπήρχε ένας λομβαρδός βαρόνος ως 
κυβερνήτης, ο επονομαζόμενος τριτημόριος. Από τις διαφωνίες και συγκρούσεις για επικράτηση στην περιοχή μεταξύ Λομβαρδών και ενετών νικητές βγήκαν οι Ενετοί.
Φαίνεται ότι στα χρόνια γύρω στα 1400 η πειρατεία μαστίζει κυριολεκτικά, το νησί, και ιδίως την Κύμη λόγω θέσης, και για αυτό βρίσκεται σε παρακμή. Σε αυτά τα χρόνια η Κύμη 
εμφανίζεται να έχει 2500-3000 κατοίκους, οι οποίοι εμπορεύονται με τα νησιά του Αιγαίου από το επίνειο της Κύμης, που ονομαζόταν Λιανάμμος (σημερινή παραλία Κύμης). 

Κατά την περίοδο που επικράτησαν οι Τούρκοι στην Ελλάδα η Κύμη, μαζί φυσικά με όλη την Εύβοια, υποτάχθηκε κι αυτή στους Μωαμεθανούς. Το 1470 ο Σουλτάνος Μωάμεθ ο Β ο 
πορθητής έκανε απόβαση στον νησί 70000 μαχητών με 300 πλοία. Η Κύμη εντάχθηκε διοικητικά στο πασαλίκι του Έγριπου, που διοικητικό κέντρο ήταν η Χαλκίδα.

Στα 1688 οι Ενετοί με τον Φραντζέσκο Μοροζίνι επιτίθενται εναντίον των Τούρκων, τον ακολουθούν και οι Ευβοείς. Η αποτυχημένη όμως αυτή προσπάθεια είχε ως αποτέλεσμα να 
πυρποληθεί η Κύμη, και μαζί της προφανώς όλα τα έγγραφα αρχείων του τόπου ( για αυτό και η έλλειψη τους σήμερα ), οι δε κάτοικοι της περιοχής Κύμης κινήθηκαν, για να σωθούν, 
προς τα ψαρά και ο τόπος ερήμωσε.
Όμως δεν έμεινε η περιοχή ακατοίκητη. Υπήρχαν κάτοικοι και μάλιστα αναφέρεται το εξής περίεργο φαινόμενο, ως προς τη φορολογία των Τούρκων από την περιοχή Κύμης. Εκτός από 
τους οικονομικούς φόρους που πληρώνουν και «ανθρώπινο φόρο». Έδιναν δηλαδή κάθε χρόνο στον Τούρκο διοικητή, που έδρευε στη Χαλκίδα, τρία όμορφα κορίτσια. Περί το 1780 
όμως μια βίαιη άρνηση του Κυμαίου προεστού προκάλεσε τη λήξη αυτής της ιδιόμορφης “φορολογίας”. Στα τέλη του 18ου αιώνα η Εύβοια είναι χωρισμένη σε δύο τμήματα. Το βόρειο 
τμήμα βρίσκεται στην επιρροή του Αλή Πασά των Ιωαννίνων, ενώ το νότιο τμήμα είναι υπό τις διαταγές του Καρυστινλή Ομέρ Μπέη.

Από τα μέσα του 19ου αιώνα ως τις αρχές του 20ου είναι η εποχή που η Κύμη γνώρισε μέρες νεότερης ακμής στον οικονομικό, κοινωνικό και πολιτιστικό τομέα, εξαιτίας του 
διαμετακομιστικού εμπορίου που διεξήγαγε με εμπορικά κέντρα του Εύξεινου Πόντου και της Γαλλίας. Κυμαίοι καραβοκύρηδες μεταφέρουν τα προϊόντα της Κύμης και ιδιαίτερα το 
φημισμένο μαύρο κρασί της στα λιμάνια αυτά και κυρίως στη Μασσαλία, όπου το αγοράζουν οι Γάλλοι για να χρωματίζουν τα δικά τους κρασιά. Στην Κύμη αρχίζει να εισρέει χρήμα, 
έρχονται νέες αντιλήψεις με τη διεύρυνση του νου από την επαφή με τα αναπτυγμένα ευρωπαϊκά κέντρα, και αναπτύσσεται αστική συνείδηση. Αυτό φαίνεται καθαρά στα κτήρια, στην 
κουμιώτικη φορεσιά με τις αναγεννησιακές επιδράσεις που φέρει, στην οικοτεχνία, στον τρόπο ζωής. Σε αυτή την ιστορική περίοδο αναφέρεται το Λαογραφικό Μουσείο Κύμης.

Το 1889 η πόλη είχε 4.417 κατοίκους και λόγω της μεγάλης ανάπτυξής της μεταφέρεται η επαρχιακή πρωτεύουσα από την Κάρυστο στην Κύμη οπότε αυξήθηκε και ο πληθυσμός σε 
5.000 κατοίκους. Με κύριο εμπόριο τα περίφημα και ξακουστά μαύρα κρασιά της η Κύμη εξασφάλισε μεγάλη ευημερία και οικονομική άνθιση ερχόμενη σ’ επαφή με όλον τον τότε γνωστό 
κόσμο της Μεσογείου και της Ευρώπης.

Κατά την εποχή εκείνη κτίσθηκαν και τα διάφορα μεγάλα αρχο ντικά της πόλης που ανήκαν στους πλουσιότερους καπεταναίους και εμπόρους της περιοχής. Η Παραλία υπήρξε πάντα το 
επίνειο της Κύμης. Οι κάτοικοί της λόγω της περιορισμένης εδαφικής έκτασης του οικισμού ήταν πάντα ακτήμονες και ασχολούντο με την αλιεία και το ναυτικό επάγγελμα. Εκτός αυτών 
ο οικισμός κατοικείτο και από Κυμαίους που είχαν εκεί τις αποθήκες τους για τα εμπορεύματα που μετέφεραν τα πλοία στο εξωτερικό. Η Παραλία υπήρξε μεγάλος συγκοινωνιακός και 
εξαγωγικός κόμ βος. Συνδέετο με τους γύρω οικισμούς με δρόμους, με σιδηρο δρομικές και εναέριες γραμμές που μετέφεραν λιγνίτη από τα ορυχεία του Έντζι του πύργου και Βιτάλων 
κατευθείαν μέχρι το Λιμάνι (εικ. 8).

Στον οικισμό υπήρχαν επίσης εγκαταστάσεις παρασκευής οινο πνεύματος καθώς επίσης από το 1869, ο Κυλινδρόμυλος και το μακαρονοποιείο των αδελφών Σταματίου με δυναμικό 
150 εργατών. Η παρακμή της Κύμης και της Παραλίας αρχίζει από τις αρχές του 20ου αιώνα όταν ο ατμός και το αυτοκίνητο αντικατέστη σαν προοδευτικά τον κυμαϊκό εμπορικό 
ιστιοφόρο στόλο. Στην περίοδο των πολέμων του 1912 - 1913 πολλά από τα πλοία κατα στράφηκαν και όσα απέμειναν πουλήθηκαν κατόπιν σε Xιώτες. Οι ασχολίες των κατοίκων πλέον 
περιορίζονται στην εξαγωγή κρασιών μέχρι το 1945 όπου σταμάτησε η παραγωγή τους λόγω της μεγάλης καταστροφής των αμπελώνων από φυλλοξήρα και στην εξαγωγή λιγνίτη μέχρι 
το 1962 όπου σταμάτησε και η εξόρυξη των κοιτασμάτων των ορυχείων επειδή κρίθηκε ασύμφορη από την εταιρεία που τα εκμεταλλευόταν. Το 1964 καταστράφηκε ο κυλινδρόμυλος 
και το μακαρονοποιείο από πυρκαγιά και έτσι έκλεισε και η τελευταία παραγωγική μονάδα της περιοχής.

Σήμερα οι κάτοικοι της Κύμης στρέφονται όλο και περισσότερο στις αγροτικές ασχολίες με κυριότερα προϊόντα το λάδι, τα σύκα και τα σταφύλια, ενώ οι κάτοικοι της Παραλίας ασχολού-
νται κυρίως με την αλιεία και τον εποχιακό τουρισμό που έχει κάπως αρχίσει ν’ αναπτύσσεται στην περιοχή πάντα σε σχέση με την κίνηση του Λιμανιού και την βελτίωση του οδικού 
δικτύου.

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ

19ος ΑΙΩΝΑΣ

ΣΗΜΕΡΑ

2.1.3

2.1.4

2.1.5

2.1.6
εικ.8 Παλιά φωτογραφία. Πλοίο φορτώνεται με λιγνίτη μέσω του ρίχτη στο λιμάνι. Η μεταφορά του λιγνίτη από το λιγνιτωρυχείο γινόταν εναέρια με βαγονάκια.
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Το Λιμάνι της Παραλίας είναι τεχνητό. Κτίστηκε για πρώτη φορά το 1898 (εικ. 9) από τις εισφορές των κατοίκων της περιοχής - και 
το προς τον οικισμό μέτωπό του είναι στο σύνολό του κρηπιδωμένο. Το λιμάνι της Κύμης πρωτολειτούργησε για την εξυπηρέτηση 
των εμπορικών συναλλαγών κυρίως με την νησιωτική χώρα, αλλά και με τα παράλια της «Μικράς Ασίας», Οδησσό, Μασσαλία κλπ. 
Στα μέσα του 19ου αιώνα συνδέθηκε με τον Πειραιά και μέσω αυτής της σύνδεσης με Σύρο και Κάρυστο. Από το 1886 μέχρι το 1900 
κατασκευάστηκε το λιμάνι στη σημερινή του θέση.

Με την ανάπτυξη των χερσαίων οδικών συνδέσεων στα μέσα του 20ου αιώνα, το 1960 διακόπηκε η σύνδεση με τον Πειραιά. Μέχρι και 
το 2003 η μοναδική ακτοπλοϊκή σύνδεση του λιμανιού ήταν αυτή με την Σκύρο. Το 2004 όμως συνδέθηκε με την Λήμνο, τη Σαμοθράκη 
και από κει με τα Μουδανιά Χαλκιδικής. Σήμερα εκτελούνται τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια της διαδρομής Κύμη – Σκύρος – Σκόπελος 
- Αλόννησος. Το αναπτυξιακό έργο «Τροποποίηση και εκσυγχρονισμός λιμένα Κύμης» ολοκληρώθηκε το 2014. Οι εργασίες που 
έγιναν αφορούσαν εκτεταμένες επιχώσεις έτσι ώστε να διαμορφωθεί χώρος για τη στάθμευση – συντήρηση και διαχείριση σκαφών, 
κρηπιδώματα και διαμόρφωση χερσαίου χώρου, που θα εξυπηρετούν τα πλοία της ακτοπλοϊκής γραμμής και κρουαζιερόπλοια. 

Με την ολοκλήρωση των έργων της βόρειας (εσωτερικής) λιμενολεκάνης, η οποία φιλοξενεί καταφύγια αλιευτικών και τουριστικών 
σκαφών, αναβαθμίζεται η λειτουργικότητα του λιμανιού, που πλέον θα μπορεί να εξυπηρετεί οργανωμένα και σύγχρονα τις θαλάσσιες 
επιβατηγές – οχηματαγωγικές  και εμπορικές μεταφορές από και προς την Κύμη. Με αυτόν τον τρόπο, στο βόρειο υφιστάμενο λιμάνι, 
που βρίσκεται σε επαφή με τον παραλιακό οικισμό της Κύμης θα εξυπηρετούνται τα αλιευτικά σκάφη της περιοχής, τα διερχόμενα 
αλλά και μόνιμα τουριστικά σκάφη, καθώς και πλοία της ακτοπλοΐας που συνδέουν τα νησιά του Βόρειου Αιγαίου.Λ
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εικ.10   Το λιμάνι της Κύμης σήμερα..

εικ.9   Παλιά φωτογραφία του λιμανιού Κύμης. Διακρίνεται το συγκρότημα του κυλινδρόμυλου. εικ.11    Αλιευτικό σκάφος εισέρχεται στο 
εκσυγχρονισμένο λιμάνι.

2.2
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Οι δύο οικισμοί εξετάζονται μαζί γιατί από την ίδρυσή τους μέχρι σήμερα το κοινωνικό, οικονομικό, και πολιτιστικό τους πλαίσιο, 
που είναι ο καθοριστικός παράγοντας της μορφής τους, υπήρξε ενιαίο.  Η αρχιτεκτονική φυσιογνωμία και ο πολεοδομικός ιστός του 
οικισμού, αποτέλεσμα της ιστορικής και οικονομικής του εξέλιξης, διαμορφώνουν έναν ιστορικό πυρήνα, μέσα στον οποίο μέχρι 
σήμερα είναι διακριτός ο τρόπος εξέλιξής του.

Κατά την παράδοση, η σημερινή Κύμη κτίστηκε από 9 οικογένειες που ήρθαν από την κοιλάδα του Οξύλιθου το 1700 μ.Χ. Το χτίσιμο 
των σπιτιών, ο τρόπος και ο τόπος, εξαρτήθηκαν από τους ανθρώπους που μετοίκησαν εδώ, από τα νησιά του Αιγαίου – Κρήτη, Ψαρά, 
Σίφνο κ.α., από τους Ηπειρώτες και Μακεδόνες πετροχτιστάδες που ήλθαν αναζητώντας εργασία, και από την ύπαρξη πειρατών στο 
Αιγαίο επί τουρκοκρατίας. Γι’ αυτό και η παλιά Κύμη είχε κτισθεί σε περιοχή, εσκεμμένα αθέατη, από τη θάλασσα. Για τον ίδιο λόγο 
επίσης, έχει δόμηση πετρόχτιστη ορεινού τύπου, παρότι η ίδια είναι κυρίως θαλασσινή.

Η πολεοδομική ανάπτυξη της Κύμης μέχρι το 19ο αιώνα έγινε ελεύθερα, με παραδοσιακά πρότυπα και μοναδικές δεσμεύσεις την 
ιδιαιτερότητα του ανάγλυφου του εδάφους αφενός και τις αναγκαίες συνδέσεις με την ενδοχώρα αφετέρου. Έτσι το βασικό δίκτυο 
δρόμων ακολουθούσε τις υψομετρικές καμπύλες του εδάφους. Οι κεντρικοί δρόμοι συνδέονταν μεταξύ τους καθώς και με δευτερεύοντες 
ανηφορικούς δρόμους. Υπήρχαν όμως και αρκετά αδιέξοδα. Με βάση αυτό το δίκτυο και επάνω σ’ αυτό αναπτύχθηκε και η οίκηση. 
Έτσι, όλος ο οικισμός, αποτελείται από 800 περίπου σπίτια, είναι κτισμένος σε έδαφος με κλίση και διασχίζεται από δρόμους με 
πολλές στροφές και λιθόστρωτα καλντερίμια. Η δόμηση εδώ είναι πυκνή με μονοκεντρική διαμόρφωση γύρω από το κέντρο όπου 
βρίσκεται η πλατεία του Αγίου Αθανασίου (εικ.12).

Η αρχιτεκτονική των παλιών σπιτιών της Κύμης ,ομαδοποιείται σε τέσσερις κατηγορίες, σύμφωνα με τον Γιώργο Μ. Σαρηγιάννη¹:

α) Ο ορεινός παραδοσιακός τύπος (εικ.13), που αφορά τα παλαιότερα κτίσματα. Είναι τα κτίσματα κτισμένα από παλιούς τεχνίτες 
και μαστόρους, ντόπιους ή όχι, κυρίως πριν από τα τέλη του 19ου αιώνα, και είναι όμοια με τα σπίτια της κεντρικής Ελλάδας και της 
Εύβοιας. Δεν παρουσιάζουν κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, είναι όμως τυπικά στη μορφή τους που συναντιέται σε όλη την ορεινή 
Ελλάδα. Ο τύπος αυτός αντιστοιχεί συνήθως σε μικρά λιθόκτιστα σπίτια, με τετράρριχτη στέγη, με βυζαντινά κεραμίδια. Στον όροφο 
είναι τα κύρια δωμάτια, ενώ στο ισόγειο, το “κατώι” και τα βοηθητικά.

β) Ο ηπειρώτικος τύπος (εικ. 14-17, 32) αφορά κτίρια που έκτισαν 
“κομπανίες” ή “μπουλούκια” από Ηπειρώτες μαστόρους που περιόδευαν μέχρι και τις αρχές του 20ου αιώνα σε όλη την Ελλάδα. 
Τα κτήρια έχουν σχεδόν ταύτιση μορφής με τα αντίστοιχα της Ηπείρου². Σε αυτό βοήθησε η ύπαρξη όμοιου σε μορφή υλικού, σε 
πλακοειδείς λίθους. Είναι πολύ καλά αρμολογημένα κτίρια, όλα από πλάκες και με γωνιόλιθους μεγαλύτερες αλλά από το ίδιο υλικό, με 
άλλα επίσης κοινά τεχνικά και μορφολογικά στοιχεία (καμάρες κ.λ.π.). Τα κτίρια αυτά είναι συνήθως διώροφα, τετράγωνης ή κάτοψης 
σε σχήμα Γ. Οι γωνίες τόσο του κτιρίου, όσο και των ανοιγμάτων είναι από το ίδιο υλικό, ίσως λίγο μεγαλύτερου πάχους, αλλά χωρίς 
καμιά άλλη μορφολόγηση, και αποτελεί μια ενιαία επιφάνεια με την τοιχοποιία. Τα υπέρθυρα των ανοιγμάτων αποτελούνται από 
απλά τόξα και συνήθως φέρουν και ανώφλι επίπεδο στη γένεση του τόξου. Το τόξο συνήθως είναι τμήμα κύκλου, υπάρχουν όμως και 
περιπτώσεις που είναι μεγαλύτερο έως και ημικύκλιο.

γ) Η τυπική μορφή του ελληνικού ή “αθηναϊκού” νεοκλασικισμού³ (εικ. 18-24), που αφορά συνήθως μεγάλα κτίρια (ξενοδοχεία 
ή αρχοντικά εξεχουσών οικογενειών με σχέσεις με την πρωτεύουσα). Τα κτίρια αυτά είναι κατασκευασμένα με σχέδια Αθηναίων 
μαστόρων ή μηχανικών της εποχής, και εμφανίζονται σε όλη σχεδόν την Ελλάδα, και βέβαια και στην Εύβοια, κυρίως στις μεγάλες 
πόλεις Χαλκίδα, Αλιβέρι, Κάρυστο και φυσικά στην Κύμη. Τα κτίρια αυτά κτίστηκαν από τα μέσα του 19ου έως τις αρχές του 20ου αιώνα, 
όταν δηλαδή η Κύμη έγινε σημαντική πόλη και απέκτησε σχέσεις με τις άλλες μεγάλες πόλεις της Εύβοιας, κυρίως της Χαλκίδας, και 
δέχτηκε την επιρροή των μεγάλων κέντρων, Χαλκίδας και Αθήνας. Πρόκειται για κτίρια συνήθως διώροφα και τριώροφα, απλά, χωρίς 
πολυφορτωμένα στοιχεία, αλλά άψογα νεοκλασικά4: υπέρθυρα και παραστάδες με κυμάτια, αετώματα, τα παράθυρα είναι γαλλικού 
τύπου, οι εξώστες με σκαλιστά φουρούσια και ρόδακες ή άλλα σχέδια σκαλιστά στον ουρανό τους υα οποία καταλαμβάνουν σχεδόν 
όλη την κάτω επιφάνεια της πλάκας του εξώστη, κιγκλιδώματα χυτά ή από λάμες με απλά ή και σύνθετα σχέδια, και καραβολάκια στις 
συνδέσεις (εικ. 33,35) . Η νεοκλασική συμμετρία είναι εμφανής και στην όψη και στην κάτοψη και η κάλυψη είναι με τετράρριχτη 
στέγη, η οποία σε πολλές περιπτώσεις έχει γαλλικά κεραμίδια, αντί βυζαντινών. Σε μερικά υπάρχουν καμπύλες εσοχές στην όψη - θέση 
για αγάλματα – ή άλλα διακοσμητικά στοιχεία σχηματισμένα με τον σοβά (εικ. 33). Συνήθως η τοιχοποιία τους είναι σοβατισμένη, σε 
μερικά όμως υπάρχουν βαριές ισόδομες σειρές στο ισόγειο, είτε από πραγματικές λαξευτές πέτρες είτε από σοβά.

Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ 
ΙΣΤΟΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΟΙΚΙΣΜΩΝ, ΚΥΜΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΥΜΗΣ

ΚΥΜΗ

¹ Γιώργος Μ. Σαρηγιάννης, καθηγητής ΕΜΠ, 
Αρχιτεκτονική και Πολεοδομία της Κύμης. 
«Κύμη 19ος-20ος αιώνας, Ιστορία κα Πολιτισμός», 
Κύμη 2001, ΔΕΠΑΚ, σελ176-192 .

² Ελληνική Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική, τόμος 6 
(Θεσσαλία –Ήπειρος), Αθήνα 1988.

³ Μ. Μπίρη, Μισός αιώνας αθηναϊκής 
αρχιτεκτονικής, Αθήνα 1987.

4 Γ. Κορρέ, Αναδρομαί είς τον Νεοκλασικισμόν, 
Αθήναι 1977. 
Νεοκλασική Αρχιτεκτονική στην Ελλάδα, Εκδόσεις 
Εμπορικής Τραπέζης, Αθήνα 1967.
Μ. Μπίρη, ο.π. Κ.Η. Μπίρη, Αι Αθήναι από του 
19ου εις τον 20ο αιώνα. Αθήναι 1960.

3.0
3.1

εικ.12  Η εκκλησία του Αγίου Αθανασίου της κεντρικής πλατείας στην Κύμη σήμερα. Στην 
ίδια θέση, υπήρχε, μέχρι το 1931, ναός ρυθμού βασιλικής με εξωτερικό καμπαναριό, ο 
οποίος κατεδαφίστηκε από τον  τότε Μητροπολίτη Καρυστίας Παντελεήμονα (Φωστίνη).

εικ.13  Οικία ορεινού τύπου στην Κύμη. εικ.14  Οικία ηπειρώτικου τύπου. Το σπίτι που 
έζησε ο Γεώργιος Παπανικολάου.

εικ.15  Οικίες ηπειρώτικου τύπου.
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εικ.16  Κτίριο ηπειρώτικου τύπου, με “κτητορική” και χρονολογική πινακίδα στην κεντρική 
είσοδο.

εικ.17  “Κτητορική” και χρονολογική πινακίδα στην κεντρική είσοδο κτιρίου ηπειρώτικου 
τύπου που αναγράφει «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΓΚΑΣ ΜΑΪΟΥ 12 1886».

εικ.18  Τυπική μορφή ώριμου αθηναϊκού 
νεοκλασικισμού. Το αρχοντικό της οικογένειας 
Καραβόπουλου – Λαογραφικό Μουσείο Κύμης.

εικ.19  Νεοκλασική οικία στην Κύμη. Μόνο στη μία 
γωνία του κτιρίου (δεξιά) υπάρχει η διαμόρφωση 
με γωνιόλιθους, ενώ όλα τα άλλα στοιχεία του είναι 
τυπικά νεοκλασικά.

εικ.20  Τυπική νεοκλασική οικία στην Κύμη. Οικία 
Δαλαμπίρα (πρώην κτίριο Αστυνομίας Κύμης).

εικ.21  Ξενοδοχείο Κρινή στην κεντρική πλατεία της Κύμης. Νεοκλασικό με εκλεκτικιστικά 
στοιχεία.

εικ.22  Ύστερο νεοκλασικό με εκλεκτικιστικά 
στοιχεία, το ξενοδοχείο “Αιγαίον” του Ράλιου.“. 
Τριώροφο με ισόγεια, στο επίπεδο του δρόμου,  
καταστήματα. Η είσοδος στο ξενοδοχείου , στο 
επίπεδο του ορόφου, γινέται  μέσω της κεντρικής 
πλατείας της Κύμης με γέφυρα πάνω από το 
δρόμο.

εικ.24  Το κτίριο νεοκλασικού τύπου του 1ου Δημοτικού της Κύμης. Κάηκε πρόσφατα 
(Απρίλιος 2014).

εικ.23  Η γέφυρα μεταξύ της πλατείας και της 
εισόδου στον όροφο του ξενοδοχείου “Αιγαίον” 
του Ράλιου.
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δ) Ο κυμαϊκός νεοκλασικισμός (εικ. 25-33) που αποτελεί τη σημαντικότερη κατηγορία, καθώς είναι αυτή που έχει τα ιδιαίτερα 
εκείνα τοπικά μορφολογικά χαρακτηριστικά. Τα σπίτια αυτής της κατηγορίας είναι βασικά νεοκλασικά, αλλά με ορισμένες σημαντικές 
μορφολογικές λεπτομέρειες που τα διαφοροποιούν από τα τυπικά νεοκλασικά της Αθήνας. Τα σπίτια αυτά ξεχωρίζουν από μια 
συγκεκριμένη διαμόρφωση των πλαισίων των ανοιγμάτων και των γωνιών του κτιρίου, τα οποία γίνονται από ισόδομους γωνιόλιθους. 
Τέτοια μορφολόγηση δεν έχει παρατηρηθεί σε άλλη πόλη της Ελλάδας, αποτελεί ιδιαίτερο τοπικό χαρακτηριστικό της Κύμης και της 
περιοχής, αλλά η προέλευσή του είναι άγνωστη. Είναι κτίρια κτισμένα από το τέλος του 19ου – αρχές του 20ου αιώνα, όπως και 
τα άλλα νεοκλασικά, από άγνωστους μηχανικούς ή τεχνίτες και για την προέλευση της μορφολογίας μόνο εικασίες προς το παρόν 
μπορούμε να κάνουμε. Η τοπική παράδοση θέλει να είναι κτισμένα από ηπειρώτικα «μπουλούκια» μαστόρων. Οι ιδιοτυπίες αυτής της 
αρχιτεκτονικής μορφολογίας είναι βασικά δύο. Η πρώτη είναι ότι χρησιμοποιεί σε νεοκλασική γενικά μορφή, κατασκευές και μορφές 
από την παραδοσιακή αρχιτεκτονική, όπως το τόξο στα ανοίγματα. Η δεύτερη και πιο χαρακτηριστική, είναι η διαμόρφωση των 
περιθωρίων των ανοιγμάτων και των γωνιών των κτιρίων με ισόδομους προσεκτικά λαξευμένους γωνιόλιθους, οι οποίοι προεξέχουν 
από την υπόλοιπη τοιχοποιία, ανεξάρτητα αν αυτή είναι λαξευτή ή σοβατισμένη. Τα λοιπά στοιχεία των κτιρίων είναι συνήθη νεοκλασικά, 
αλλά πολλά από αυτά είναι ιδιόμορφα, σύμφωνα προφανώς με τις «επιθυμίες του ιδιοκτήτη», όπως το κιγκλίδωμα με τους δικέφαλους 
αετούς που αποτελεί μοναδικό σχέδιο. 

εικ.25  Οικία κυμαϊκού τύπου με μοναδικό σχέδιο κιγκλιδώματος εξώστη (δικέφαλος 
αετός)

εικ.26  Το Δημαρχείο Κύμης, κτίριο κυμαϊκού νεοκλασικισμού. εικ.27  Τριώροφο κτίριο κυμαϊκού νεοκλασικού 
τύπου.
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Σε πολλά από τα κτίρια της Κύμης συναντάμε εξώστες με μαρμάρινα φουρούσια με ποικίλα σκαλίσματα και διακοσμημένους ουρανούς, 
σιδερένια ή χυτά περίτεχνα κιγκλιδώματα, αψιδωτές πόρτες, ζωγραφιστά ταβάνια, χαγιάτια και εσωτερικές αυλές με στέρνες και 
φούρνους (εικ. 33-38).

Παρόλα τα ιδιαίτερα πολεοδομικά και αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά της Κύμης, μόλις το 2012 με Προεδρικό Διάταγμα (27.4.2012/
ΦΕΚ ΑΑΠ 165/10.5.2012) αναγνωρίζεται παραδοσιακός οικισμός. Λόγω της παρατεταμένης έλλειψης χαρακτηρισμού και προστασίας 
του και επομένως άγνοιας της ιδιαίτερης αξίας πολιτιστικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, πολλά από τα κτίρια του οικισμού 
κατεδαφίστηκαν ανεπίτρεπτα5  και οι σύγχρονες κατασκευές, επισκευές και επεκτάσεις έχουν σε μερικές περιπτώσεις μεταβάλει την 
αυθεντικότητα των κτισμάτων. Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι οι κάτοικοι της Κύμης, οι μηχανικοί και το εργατοτεχνικό δυναμικό, 
έχουν ενστερνιστεί την κατεύθυνση προστασίας της παράδοσης πολύ πριν εκδοθεί το Π.Δ.  τα κτίρια που κτίζονται ή ανακαινίζονται 
στην Κύμη, στην πλειοψηφία τους είναι σωστά και ταιριαστά με την πλούσια αρχιτεκτονική παράδοση της Κύμης.

Καθώς η Κύμη είναι χτισμένη αμφιθεατρικά, σε μια καταπράσινη πλαγιά, με θέα το κεντρικό Αιγαίο, έχει μια μοναδική και απεριόριστη 
θέα προς το μεγαλύτερο ελληνικό πέλαγος, έτσι ώστε να δικαιολογεί απόλυτα το χαρακτηρισμό της ως “Το μπαλκόνι του Αιγαίου”  
(εικ. 39).

εικ.28  Κτίριο κυμαϊκού τύπου. Διατηρούνται τα μαρμάρινα φουρούσια του εξώστη. εικ.29  Τα εναπομείναντα μαρμάρινα φουρούσια του εξώστη σε κτίριο κυμαϊκού τύπου. εικ.30  Κυμαϊκός τύπος με μεταγενέστερη αλλαγή 
του εξώστη από οπλισμένο σκυρόδεμα.

εικ.31  Κυμαϊκός τύπος με μεταγενέστερη αλλαγή 
του εξώστη από οπλισμένο σκυρόδεμα.

εικ.32  Ηπειρώτικος τύπος αρχιτεκτονικής (αριστερά), κυμαϊκός νεοκλασικισμός (κέντρο). εικ.33  Κυμαϊκός (αριστερά) και αθηναικός (δεξιά) νεοκλασικός 
τύπος. Διακρίνονται τα ιδιαίτερα σκαλιστά μαραμάρινα φουρούσια 
και η καμπύλη εσοχή (θέση για άγαλμα) καθώς και το περίτεχνο 
μεταλλικό κιγκλίδωμα.

εικ.34  Σκαλιστό μαρμάρινο φουρούσι εξώστη και 
περίτεχνο χυτό μεταλλικό κιγκλίδωμα.

εικ.36  Είσοδος του Λαογραφικού Μουσείου 
Κύμης (αρχοντικό Καραβόπουλου).

εικ.37  Η Είσοδος του Δημαρχείου Κύμης. εικ.38  Θύρα εισόδου κουμιώτικης οικίας. εικ.39  Κύμη «το μπαλκόνι του Αιγαίου».

εικ.35  Εξώστης με τέσσερα σκαλιστά μαρμάρινα 
φουρούσια, ρόδακες στον ουρανό και μεταλλικό 
κιγκλίδωμα.

5  Το κτίριο αποθηκών, εργαστηρίων και 
καταστημάτων, που μετά το ’50 έγινε ο 
κινηματογράφος «Κάρμεν» και αργότερα 
λειτούργησε ως εργαστήριο γύψινων 
διακοσμήσεων, κατεδαφίστηκε ανεπίτρεπτα το 
1999.
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Η Παραλία είναι κτισμένη σε επίπεδο έδαφος και ο οικισμός αναπτύσσεται γραμμικά κατά μήκος της παραλίας με μέτωπο στη 
θάλασσα. Η δόμηση στο μέτωπο είναι πυκνή, αφήνοντας μόνο μερικές στενές κάθετες προσβάσεις (εικ.42) προς τον παραλιακό 
πεζόδρομο, εκτός από το βόρειο κομμάτι του οικισμού (εικ. 40) που εισχωρεί σε μεγαλύτερο βάθος προς το ίσιωμα και είναι κατεξοχήν 
η περιοχή της μόνιμης κατοικίας. 

Τα σπίτια είναι και εδώ τα περισσότερα διώροφα, λιθόκτιστα και κεραμοσκεπή αλλά πιο ανάλαφρά από της Κύμης στις αναλογίες και 
στη μορφή με ζωηρότερα χρώματα στα κουφώματα τους(εικ.44). Η Παραλία έχει 300 κατοίκους και περίπου 100 σπίτια. Το κέντρο του 
οικισμού είναι γραμμικό και εκτείνεται κατά μήκος του λιμανιού παράλληλα με τον δρόμο (εικ. 43). Πρόκειται για μια περιοχή πεζών που 
αρχίζει από τον κυλινδρόμυλο και τελειώνει στο τελευταίο εστιατόριο προς τα νότια περιλαμβάνοντας καφενεία, εστιατόρια, ξενώνες, 
καταστήματα (ψαράδικα, φούρνοι, παντοπωλεία, εμπορικά), ταξιδιωτικά γραφεία, αποθήκες και εργαστήρια που καταλαμβάνουν τα 
ισόγεια των σπιτιών του μετώπου (εικ.44-49). 

Η κυκλοφορία των πεζών, οι συναντήσεις και συγκεντρώσεις των κατοίκων και των επισκεπτών γίνεται σ’ αυτήν την λωρίδα που 
χρησιμοποιείται πολύ περισσότερο από τη διαμορφωμένη πλατεία (εικ. 48, 49). Ακριβώς στη μέση του οικισμού και στην αρχή 
του κέντρου του βρίσκεται το συγκρότημα του κυλινδρόμυλου (εικ. 43, 49-52) που δεσπόζει στην περιοχή αλλά και εντάσσεται 
αρμονικά στο σύνολο των κτιρίων του μετώπου.  
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εικ.40  Ο οικισμός της Παραλίας Κύμης (από τα νότια). εικ.41  Ο οικισμός της Παραλίας Κύμης (από τα βόρεια). εικ.42   Στενή κάθετη πρόσβαση από το παραλιακό 
μέτωπο του οικισμού.

εικ.43  Παραλία Κύμης, το κέντρο του οικισμού. εικ.44  Η λωρίδα συνάντησης και συγκέντρωσης κατοίκων και επισκεπτών του οικισμού (από τα νότια). εικ.45  Ισόγειο λιθόκτιστο και διώροφο κτίσμα του οικισμού της Παραλίας.
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εικ.46   Σύγχρονη κατασκευή που αλλοιώνει το τοπίο και τη μορφολογία του οικισμού. εικ.47  Το κομμάτι από τον κυλινδρόμυλο μέχρι τον πρώτο κάθετο πεζόδρομο προς τα νότια. εικ.48  Η λωρίδα συνάντησης και συγκέντρωσης κατοίκων 
και επισκεπτών του οικισμού (από τα βόρεια).

εικ.49  Ο κυλινδρόμυλος της Παραλίας.. εικ.50  Ο κυλινδρόμυλος από το βόρειο γραμμικό κομμάτι του οικισμού.
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εικ.51  Η περιοχή γύρω από το βορειοανατολικό τμήμα του κυλινδρόμυλου
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Συγκρίνοντας παλιές φωτογραφίες του οικισμού (εικ. 54) με πρόσφατες (εικ. 55), βλέπουμε ότι η αλλοίωση των κτισμάτων του 
ειδικότερα στο κομμάτι από τον κυλινδρόμυλο μέχρι τον πρώτο κάθετο πεζόδρομο προς τα νότια (εικ.46), υπήρξε μηδαμινή σε 
σχέση με άλλα κομμάτια του. Αλλά και γενικότερα, όλος ο οικισμός λόγω της πολύχρονης αδρανείας του έχει διατηρήσει αρκετά τον 
χαρακτήρα του στο σύνολο της μορφής του. Πρόσφατα μόνο, κι αυτό με κίνητρο τον τουρισμό που έχει αρχίσει να αναπτύσσεται, 
έχουν αρχίσει να κτίζονται μερικές σποραδικές σύγχρονες κατασκευές που αλλοιώνουν το τοπίο και αν συνεχίσουν θα έχουν σαν 
αποτέλεσμα την καταστροφή της εικόνας της Παραλίας (εικ. 45).

εικ.52   Η πλατεία και το βιομηχανικό συγκρότημα σε κεντρική θέση του οικισμού της Παραλίας. εικ.53   Η ανατολική όψη του κτιριακού συγκροτήματος από την προβλήτα του λιμανιού. εικ.54  Παλαιότερη φωτογραφία (1990) του συγκροτήματος και τμήματος του οικισμού της Παραλίας. εικ.55  Σημερινή εικόνα του οικισμού της Παραλίας Κύμης.



ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 
ΚΑΙ ΟΙ ΜΑΣΤΟΡΟΙ ΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ 04
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“Σβήνοντας ένα κομμάτι από το παρελθόν είναι σαν να σβήνεις και ένα αντίστοιχο κομμάτι 
από το μέλλον.”

(Γιώργος Σεφέρης, 1900-1971, Έλληνας ποιητής, Νόμπελ 1963)
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Στην παραδοσιακή αρχιτεκτονική , το κλίμα, η μορφολογία του εδάφους , οι κοινωνικοοικονομικές συνθήκες, η ασφάλεια και ο 
προσανατολισμός του κτιρίου καθορίζουν τη μορφή του. Η παραδοσιακή αρχιτεκτονική δημιουργήθηκε για να καλύψει συγκεκριμένες 
απαιτήσεις, Βασικό της γνώρισμα είναι το μέτρο με βάση τις πραγματικές ανάγκες. Κάθε τόπος και κάθε εποχή παράγουν τις δικές 
τους αρχιτεκτονικές μορφές.

Η παραδοσιακή αρχιτεκτονική αποτελεί μια αναντικατάστατη έκφραση πλούτου της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και ανεκτίμητη 
μαρτυρία του παρελθόντος. Στην έννοια της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς περιλαμβάνονται: παραδοσιακά κτίρια, οικιστικά σύνολα, 
παραδοσιακοί οικισμοί, ιστορικά κέντρα πόλεων και γενικότερα στοιχεία του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος με ιδιαίτερη ιστορική, 
πολεοδομική, αρχιτεκτονική  και αισθητική φυσιογνωμία και αξία.

Η παραδοσιακή αρχιτεκτονική αποτελεί έκφραση της δημιουργικής προσπάθειας τόσων γενεών, που μαστορικά δούλεψαν την πέτρα 
για να φτιάξουν σπίτια, εκκλησίες, νερόμυλους, βρύσες, ξερολιθιές, γεφύρια. Κτίσματα με ανθρώπινη πνοή, ενταγμένα στο περιβάλλον 
με τον πιο ιδανικό τρόπο και που σήμερα αποτελούν τα σημαντικότερα μνημεία της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου μας.

Έργο της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής αποτελούν αρχικά, οι τύποι κατοικίας, οι απλοί, οι προερχόμενοι από την αυτοσχέδια εμπειρική 
αντιμετώπιση στοιχειωδών αναγκών που δημιουργήθηκαν πριν από τη βιομηχανική περίοδο, με έμφαση στην οικειότητα του χώρου, 
στο αίσθημα της άνεσης, στην απλή, ουσιαστική και πρακτική λειτουργία, στην αισθητική λεπτομέρεια και στην πρακτική και οικονομική 
κατασκευή. Εκτός, από τους τύπους κατοικιών, έργο της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής αποτελούν και οι παραδοσιακοί οικισμοί. Οι 
παραδοσιακοί οικισμοί είναι το, καθόλου τυχαίο, αποτέλεσμα της άδολης έκφρασης μιας συγκεκριμένης λύσης, που απαιτούσε το 
κοινωνικό σύνολο κάθε οικισμού. Η λύση αυτή βασιζόταν στην απόλυτη κατανόηση των αναγκών, των συνθηκών του τόπου και 
της εποχής, με άλλα λόγια, στην πείρα και τη γνώση, που διεργασίες αιώνων είχαν συγκεντρώσει, στην υποδομή της πανάρχαιας 
παράδοσης του τόπου και της ζωής. Έτσι, με αυτά τα δεδομένα, συμπεραίνουμε ότι οι παραδοσιακοί οικισμοί σαν πολεοδομικό 
αποτέλεσμα, όχι μόνο δεν είναι κάτι τυχαίο, αλλά μια επιθυμητή λύση. Με άλλα λόγια, είναι το αποτέλεσμα της συνάρτησης του 
χωροταξικού και πολεοδομικού στοχασμού που βασίστηκε στη ζωντανή προγονική σοφία και τη μεθοδολογία της ανθρώπινης λογικής 
και δεν υστερεί σε τίποτα από το σημερινό, επιστημονικό, πολεοδομικό σχεδιασμό.

Οι παραδοσιακές αρχιτεκτονικές λύσεις έχουν πολλά να μας διδάξουν όχι μόνο για τον τόπο μας, αλλά και για την οικουμενική 
αρχιτεκτονική. Η επιθυμία μας για το καινούριο δεν πρέπει να μας αποκόβει από τη σοφία του παρελθόντος.

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ4.1

εικ.56  Μάστορας πέτρας
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Οι αρχιτέκτονες του παρελθόντος ξεκίνησαν ως μάστοροι και εξελίχθηκαν ως αρχιμάστορες. Στο διάβα των αιώνων, πάρα πολύ 
σπουδαία έργα έχουν χτίσει μαστόροι της πέτρας, από φημισμένα μαστοροχώρια της ηπειρωτικής και της νησιωτικής Ελλάδας. 
Αρχοντόσπιτα, και απλά ταπεινά σπίτια, εκκλησίες μικρές και μεγάλες με επιβλητικά καμπαναριά, μοναστήρια, σχολεία, μύλους, 
λιοτρίβια, νεροτριβές, χάνια, βρύσες κ.α.. Αλλά και γεφύρια μονότοξα ή πολύτοξα, μικρότερα ή μεγαλύτερα, χτισμένα το 18ο και 
19ο αιώνα, έργα φημισμένα Ηπειρωτών μαστόρων, που αποτελούν καταπληκτικά αρχιτεκτονικά μνημεία, δείγματα πλούσιας λαϊκής 
κληρονομιάς στον τομέα της τέχνης της πέτρας (εικ. 66). 

Αυτοί οι αυτοδίδακτοι αρχιτέκτονες, με βασική αρχή τους ότι «ο πρώτος μάστορας είναι η ίδια η φύση», ακολουθούσαν τους 
κανόνες που η ίδια η φύση υπαγόρευε. Φρόντιζαν να μην προσβάλλουν αισθητικά το φυσικό τοπίο με τις κατασκευές τους. Γι’ αυτό 
χρησιμοποιούσαν μόνο ντόπιες πέτρες και άλλα φυσικά δομικά υλικά, όπως το ξύλο, χώμα και νερό. Είχαν εμπειρικές γνώσεις σχετικά 
με την ποιότητα, την αντοχή, την οικονομία, την ανακύκλωση, την επαναχρησιμοποίηση αλλά και την αισθητική των δομικών υλικών. 
Έτσι, οι κατασκευές του είχαν, εκτός των άλλων, ένα ιδιαίτερα οικολογικό χαρακτήρα.

Οι μαστόροι της πέτρας ήταν πρακτικοί μηχανικοί. Δημιουργούσαν χωρίς γνώσεις, αλλά σύμφωνα με την μακροχρόνια εμπειρία τους. 
Έτσι, οι αγράμματοι αυτοί μαστόροι διαφύλαξαν τη βυζαντινή αρχιτεκτονική. Χαρακτηρίζονται από το ομαδικό και πρακτικό πνεύμα, 
την παρατηρητικότητα, τη φιλεργία, από υπομονή και το κριτήριο της επιλογής για κατάλληλη χρήση ντόπιων υλικών σύμφωνα με τις 
τοπικές συνθήκες και ανάγκες, δημιουργώντας αυθόρμητα αρχιτεκτονικά σχέδια.

Τα πιο ορεινά, απομακρυσμένα και φτωχά χωριά, ριζωμένα σε βραχοτόπια, υπήρξαν πάντα πατρίδες των μαστόρων της πέτρας, όχι 
μόνο στις ορεινές περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας (Ήπειρος, δυτική Μακεδονία, Θράκη και Πελοπόννησος), αλλά και στη νησιωτική 
Ελλάδα (Κρήτη, Κάρπαθος, Τήνος, Σπέτσες). Είναι αντιληπτό πως ο πιο βασικός παράγοντας που παρακινεί τους μαστόρους να 
ξενιτεύονται, είναι η έλλειψη μέσων συντήρησης και όχι μόνο το ορεινό τους εδάφους. Είναι γεγονός ότι τα λίγα καλλιεργήσιμα 
χωράφια, με την ελάχιστη απόδοση, δεν φθάνουν για να θρέψουν συνήθως τους ντόπιους πληθυσμούς. 

Ο θεσμός των συντεχνιών – μπουλουκιών των μαστόρων έχει πολύ παλιές ρίζες και συνεχίστηκε και κάτω από τον τουρκικό ζυγό. 
Ο θεσμός εξυπηρετούσε τους Τούρκους, οι οποίοι είχαν να συνδιαλαγούν με έναν υπεύθυνο για την είσπραξη των φόρων και τη 
γρήγορη δημιουργία τεχνικών έργων (σπίτια, δρόμοι, γέφυρες κ.α.). Στις διάφορες πόλεις και χωριά υπήρχαν τα βιοτεχνικά σινάφια, 
τα οποία συγκεντρώνονταν σε μεγαλύτερα (σε ευρύτερες περιοχές) έτσι ώστε να εκμεταλλεύονται πιο αποδοτικά και να μονοπωλούν 
τα έργα. Το σινάφι των μαστόρων – χτιστάδων στα Γιάννενα ήταν το πιο πολυάριθμο της Ηπείρου. Αποτελείτο από 450 περίπου 
μαστόρους. Τα ηπειρώτικα μπουλούκια έχτισαν αριστουργήματα και η φήμη τους εξαπλώθηκε σε όλα τα Βαλκάνια και έφτασε ως την 
Αμερική (εικ. 57,58,59).

Οι μαστόροι μιλούσαν τη δική τους γλώσσα, τα κρεκόνικα, κρεκονίστικα, μπολιάρικα ή κουδαρέικα ή κουδαρίτικα¹. Επρόκειτο 
για μια γλώσσα συνθηματική που μόνο τα μέλη της κομπανίας μπορούσαν να την κατανοήσουν. Η γλώσσα αυτή λειτουργούσε 
πολλές φορές σαν ενοποιητικός παράγοντας, τόνωνε τα χαρακτηριστικά της μικρής και ιδιότυπης κοινότητας των τεχνητών της πέτρας 
ανάμεσα σε άγνωστους ανθρώπους και κατά κάποιο τρόπο εξασφάλιζε τη συνοχή της ομάδας σε εκείνους τους ξένους και μακρινούς 
τόπους.

Στα ισνάφια των τεκτόνων, όπως και στα άλλα βιοτεχνικά ισνάφια, υπήρχε μια εσωτερική οργάνωση, ένας εσωτερικός άγραφος 
αυστηρός κανονισμός και μια ιεραρχία. Οι παραδοσιακοί χτίστες της πέτρας ταξίδευαν σχεδόν πάντα οργανωμένοι σε ομάδες που 
αλλού ονομάζονταν μπουλούκια κι αλλού κομπανίες ή σινάφια και ισνάφια ή τσούρμα ή ναϊφάδες ή κουδαρέικες παρέες. Κάθε 
ομάδα περιελάμβανε συνήθως όλες τις ειδικότητες: κτιστάδες, σοβατζήδες, μαντεμτζήδες, νταμαρτζήδες, μαρμαράδες, πελεκάνους, 
μαραγκούς, ξυλογλύπτες  και ζωγράφους.  Επικεφαλείς όμως όλων ήταν οι πρωτομάστορες ή μαγίστορες ή καλφάδες. 
Ακολουθούσαν οι μαστόροι ή ισναφλήδες, οι βοηθοί των μαστόρων και τα μαστορόπουλα ή μαστορούλια ή μαθητούδια ή 
λαγούδια. Τα μαθητούδια (9-14 ετών) γίνονταν τσιράκια και, με ικανότητες, που τις αποκτούσαν με τα χρόνια ιδίως, προάγονταν σε 
καλφάδες ή αρχικαλφάδες κι αν είχαν τύχη και προκοπή σε μάστορες και σε ισναφλήδες.

ΟΙ ΜΑΣΤΟΡΟΙ ΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ4.2

¹   «Κούδα» στην επαγγελματική γλώσσα των 
πλανόδιων χτιστών είναι η πέτρα και «κούδαρης» 
είναι ο άνθρωπος της πέτρας, ο μάστορας, ο 
χτίστης. 

εικ.57   Το χτίσιμο γέφυρας στο Γκιρνανέ, στο 120χλμ της σιδηροδρομικής γραμμής
Κουμ-Τεχεράνης. Δούλεψαν μαστόροι από την Στράτσιανη και Πυρσόγιαννη, το 
Βυθό (Ντόλο) του Βοίου, την Κάρπαθο και την Κύμη Ευβοίας. (1936)

εικ.58  Ηπειρώτες μαστόροι σε εργασίες διάνοιξης σιδηροδρομικής
 γραμμής – Ντιτρόιτ (ΗΠΑ) – 1927

εικ.59  Καστανιανίτες μαστόροι – Κάνσας (Αμερική) 1911 εικ.60  Γιαννιώτικο μπουλούκι



60 61Ο καταμερισμός της εργασίας γινόταν ανάλογα με την ειδικότητα που είχε το κάθε μέλος της ομάδας. Τα μαστορόπουλα κουβαλούσαν τις 
πέτρες, το χώμα, το νερό και την άμμο. Οι βοηθοί των μαστόρων έφτιαχναν τη λάσπη και επέβλεπαν την εργασία των μαστορόπουλων. 
Οι μαστόροι έκαναν το χτίσιμο της πέτρας. Δούλευαν κατά ζεύγη, ένας στην εξωτερική πλευρά του τοίχου και ένας στην εσωτερική. Ο 
πρώτος, έμπειρος και παλιός χτίστης, ονομαζόταν φατσαδόρος, ο δεύτερος, νέος και άπειρος, μεσομάστορης. Υπήρχε επίσης ένας 
πελεκάνος κι ένας νταμαρτζής ή λιθαράς. Ο πελεκάνος λάξευε τα αγκωνάρια, τα υπέρθυρα, τις παραστάδες (θυρώματα) κλπ. Στις 
περιπτώσεις εκείνες που ολόκληροι τοίχοι των δημοτικών σχολείων χτίζονταν με λαξευτή πέτρα, οι πελεκάνοι ήταν περισσότεροι. Ο 
πρωτομάστορας ή άλλος έμπειρος τεχνίτης έφτιαχνε το σκάρπο (τοίχο με κλίση), τις αποτμήσεις στις γωνίες (φάλτσο, φαλτσογωνιές) 
και άλλες δύσκολες κατασκευές (πλακοσκεπή).

Οι πρωτομάστορες, αν και δεν ήξεραν πολλά γράμματα, ήταν έξυπνοι και με μεγάλη μακρόχρονη πείρα, διέθεταν γνώσεις μηχανικής, 
δημιουργικό πνεύμα, μεγάλη εμπειρία και ξεχωριστό ταλέντο και φαντασία. Στη γλώσσα των μαστόρων ο πρωτομάστορας λεγόταν  
«μάνα», γιατί ήταν, πράγματι, η «ψυχή» της ομάδας, που φρόντιζε για όλους και για όλα. Αυτός κανόνιζε κάθε χρηματική και 
εμπορική συναλλαγή του συνεργατισμού. Οι καλοί πρωτομάστορες ήταν περιζήτητοι και όλοι ήθελαν να συμπεριληφθούν στις ομάδες 
τους. Το παραδοσιακό μπουλούκι των χτιστών της πέτρας λειτουργούσε πάνω σε μια απλή και ξεκάθαρη συνεταιριστική βάση. Ο 
πρωτομάστορας οργάνωνε το μπουλούκι, το οδηγούσε στους τόπους δουλειάς, έκανε καταμερισμό της εργασίας, αλλά δεν αμειβόταν 
περισσότερο από τους άλλους. Το αξίωμά του ήταν περισσότερο τιμητικό, ήταν δηλαδή συνεταίρος και όχι εργοδότης. 

Συνήθως μια πλήρης κομπανία μαστόρων, ικανή να αναλάβει μεγάλα οικοδομικά έργα, όπως την ανέγερση ενός διώροφου δημοτικού 
σχολείου, περιλάμβανε 10 με 12 μαστόρους και 8 με 10 μαστορόπουλα. Ολόκληρη η ομάδα λειτουργούσε στους ξένους τόπους σαν 
ένα κοινωνικό υποσύνολο με τους δικούς του τρόπους, τις δικές του νοοτροπίες και κατ’ επέκταση τις δικές του συμπεριφορές.

Τα δρομολόγια των μαστόρων έχουν μία ιδιαίτερη σημασία, γιατί μαρτυρούν την εξάπλωση της ντόπιας τεχνικής και ιδιαίτερα της 
μορφολογίας, ακόμα και τις ξένες επιρροές και επιδράσεις που πιθανόν να μετέφεραν οι μαστόροι γυρνώντας από τα ξένα.  Φαίνεται 
όμως πως τα μπουλούκια έχτιζαν σύμφωνα με τις συνήθειες του τόπου που δούλευαν, με τα υλικά που έβρισκαν και βέβαια σύμφωνα 
με τις οδηγίες ή τις εντολές που έπαιρναν.

Η αναχώρηση (εικ.64), η διαμονή και η επιστροφή των μπουλουκιών συνοδεύονταν από συνήθειες που με τον καιρό πήραν τη 
μορφή εθίμων. Οι γιορτές των δύο καβαλάρηδων, Αγίου Γεωργίου και Αγίου Δημητρίου, λειτουργούσαν ως χρονικά όρια αναχώρησης 
και επιστροφής αντίστοιχα των μπουλουκιών στην πατρίδα. Οι μαστόροι έφευγαν την άνοιξη από τον τόπο τους, λίγο μετά το Πάσχα, 
και ξαναγύριζαν στα χωριά τους στα τέλη του φθινοπώρου οπότε και ασχολούνταν με τα χωράφια τους. Κάποτε όμως αργούσαν 
και περισσότερο.  Πριν από τα χαράματα ξεκινούσε αμίλητη και βουβή η παρέα των κουδαραίων, ο πρωτομάστορας, οι μαστόροι, 
τα ζώα και τα παιδόπουλα. Όλοι οι συγγενείς με τα πιο μικρά παιδιά τους ακολουθούσαν έως το γύρισμα του δρόμου για να τους 
ξεπροβοδίσουν. όλο και κοντοστέκονταν οι μαστόροι να πούνε κάτι στις γυναίκες τους. Όταν τα βαρυφορτωμένα άλογα χάνονταν 
στο «λογγωμένο ρουμάνι» (πυκνή βλάστηση), η συνοδεία έπαιρνε το δρόμο του γυρισμού στο χωριό και οι γυναίκες άφηναν κρυφά 
να τρέχει νερό από το «μπαγκράτσι» (δοχείο νερού) στο δρόμο, κρατώντας το παλιό έθιμο, για ν’ αφήσει αχνάρια και να ξαναβρεί ο 
αφέντης το δρόμο του γυρισμού.  Στα μαστοροχώρια της Ηπείρου, δηλαδή στην Κόνιτσα και στις κοινότητες των Τζουμέρκων και του 
Βοΐου, τη στιγμή που ο μάστορας έβγαινε από το σπίτι του, η κυρά του τοποθετούσε στο κατώφλι της εξώπορτας ένα γκιούμι γεμάτο 
νερό, στολισμένο με κλαδιά κρανιάς, κι ένα φτυάρι με θυμίαμα αναμμένο. Ο μάστορας έδινε μια κλωτσιά στο γκιούμι να χυθεί το νερό 
«για να τρέχει η δουλειά και να πέφτει ο παράς όπως τρέχει το νερό» και να σταθεί γερός, όσο γερό είναι το ξύλο της κρανιάς. Στη 
συνέχεια στη θέση “Κλαψόδενδρο” ή “Κλαψότοπο”, στην άκρη του χωριού, η μάνα ή η σύζυγος παρέδιδε το καπίστρι του αλόγου 
στο παιδί της ή στον άντρα της, αποχαιρετώντας τους με μάτια βουρκωμένα. Ακόμα και σήμερα, στο χωριό Γαλατινή, οι κάτοικοι, την 
τρίτη μέρα του Πάσχα, σέρνουν το «χορό της ρόκας». Ο χορός αυτός συμβολίζει τον αποχαιρετισμό των ανδρών που έφευγαν  για να 
δουλέψουν ως κτίστες στα ξένα.

Αντίθετα, ο γυρισμός του ισναφιού ήταν όλο χαρές. Η ημερομηνία ήταν γνωστή. Όλο και κάποιο νέο θα είχε μαθευτεί από κάποιον 
συγχωριανό, που θα είχε συναντήσει το μπουλούκι κάπου μακριά και που κάποιος θα του μήνυσε τη μέρα της επιστροφής. Όλο το 
χωριό περίμενε στη ράχη και χαρά σ’ εκείνον που πρώτος θα διέκρινε το μπουλούκι μακριά στον ορίζοντα. Οι μαστόροι έφερναν μαζί 
τους δώρα για όλους, τσαρούχια για το γιο, φουστάνι για την κυρά, μαντήλι για τη θυγατέρα. Το μπουλούκι έσερνε μαζί του συνήθως 
τον γκόρο, το μεγάλο βόδι που το αγόρασαν στα καμποχώρια για να ξεχειμωνιάσουν οι φαμίλιες τους.

εικ.61   Πυρσογιαννίτικο μπουλούκι μαστόρων στα Πωγώνια το 1932.

εικ.62  Μπουλούκι μαστόρων.

εικ.63  Μπουλούκι μαστόρων επί τω έργω.

εικ.64  Αναχώρηση μπουλουκιού στα 
Τζουμέρκα.

εικ.65  Εργαλεία λάξευσης της πέτρας εικ.66  Τα γεφύρια, διάσημα έργα των μαστόρων της πέτρας και 
αριστουργήματα αρχιτεκτονικής κληρονομιάς.
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Η Βιομηχανική Αρχαιολογία είναι μια νέα διεπιστημονική κατεύθυνση έρευνας, που επιγραμματικά θα μπορούσε να οριστεί ως η 
επιστήμη που ασχολείται με ό,τι απέμεινε από την ανθρώπινη εργασία μέσα στο χρόνο, με στόχο την διάσωση, διαφύλαξη, καταγραφή, 
αξιολόγηση, αποκατάσταση και επανάχρηση βιομηχανικών μνημείων, ιστορικών τόπων (βιομηχανικών ζωνών), εγκαταστάσεων και 
μηχανημάτων.

Το βιομηχανικό μνημείο γίνεται η κυριότερη μαρτυρία, που μαζί με τα φωτογραφικά τεκμήρια, τα αρχεία, τις μαρτυρίες, τον τεχνολογικό 
εξοπλισμό και άλλα, συνθέτουν την πλήρη εικόνα εκείνης της ανθρώπινης δραστηριότητας και της ιστορικής περιόδου κατά την 
οποία πραγματώθηκε. Στην προσπάθεια διάσωσης των βιομηχανικών κατάλοιπων (κτιρίων ή συνόλων) συστήθηκαν οι “αξίες της 
βιομηχανικής κληρονομιάς” οι οποίες, συγκεντρώνονται στη “Χάρτα”, που υπογράφηκε στο Nizhny Tagil (Χάρτα Nizny Tagil, www.
ticcih.org) της Ρωσίας, το 2003. Οι αξίες αυτές είναι άμεσα συνδεόμενες με τον πολεοδομικό ιστό, το κοινωνικό-οικονομικό πλαίσιο το 
βιομηχανικό τοπίο, τα μηχανήματα, τα γραπτά τεκμήρια, ακόμη και με τα άϋλα ίχνη της βιομηχανίας που περιέχονται στις ανθρώπινες 
αναμνήσεις και στα ήθη.

Εδραιώνεται έτσι το πολιτιστικό αγαθό, που εκπροσωπεί η βιομηχανική κληρονομιά και προκύπτει, ότι στους σχεδιασμούς για την 
οικονομική ανάπτυξη ενός τόπου, είναι απαραίτητο να περιλαμβάνονται προγράμματα για την αναγνώριση, διατήρηση και ανάδειξή 
της. Και αν, με βάση χρηματοοικονομικά κριτήρια και κοντόφθαλμες προοπτικές, το διακύβευμα μοιάζει περίπλοκο και δαπανηρό, 
υπάρχει μια απλή αρχή που ισχύει για τα πολιτιστικά αγαθά κάθε τόπου, ότι, δηλαδή, είναι αδιαπραγμάτευτα. Οι σελίδες της ιστορίας 
έχουν συνέχεια και κάθε κενή σελίδα δημιουργεί ασυνέχεια..

Ο κύριος προορισμός ενός βιομηχανικού κτιρίου είναι η εξυπηρέτηση της λειτουργίας της παραγωγικής διαδικασίας, με αποτέλεσμα 
η εξωτερική του μορφή να προκύπτει ως αποτέλεσμα λειτουργικών-οικονομικών περιορισμών, πάρα μορφολογικών επιλογών 
(λειτουργικός προορισμός). Η βιομηχανία γεννιέται αρχικά με μια συγκεκριμένη αρχιτεκτονική μορφή, ουσιαστικά «κελυφιακή», 
αποδεσμευμένη από ακαδημαϊκά στυλ με καθαρά λειτουργικούς σκοπούς. Ακολούθως, εντάσσεται σε αισθητικούς κανόνες ανάλογα 
με την κάθε εποχή εμπεριέχοντας ορισμένα πολύ ενδιαφέροντα αρχιτεκτονικά στοιχειά. Βασική αρχή του σχεδιασμού των κτιριακών 
μονάδων, υπήρξε το φονξιοναλιστικό μότο «form follows function», αρχή η όποια υποτάσσει τη μορφή του αρχιτεκτονήματος στη 
λειτουργία που αυτό φιλοξένει.

Η χωρική οργάνωση του βιομηχανικού κτιρίου οφείλει να είναι τέτοια ώστε να μεγιστοποιεί την απόδοση της παράγωγης και κατά 
συνέπεια το κέρδος της επιχείρησης. Κατά συνέπεια, προτιμάται η όσο το δυνατόν απλούστερη γεωμετρία, προκειμένου να επιτρέπει 
την ευχερή αναδιάταξη των μηχανημάτων, όταν αυτό χρειαστεί. Υπό αυτήν τη σκοπιά, τα πρώτα αυτά κτίρια αντιμετωπίστηκαν 
περισσότερο ως χώροι παράγωγης και λιγότερο ως χώροι εργασίας ανθρωπινών ομάδων.

Δεδομένου του λειτουργικού τους προορισμού, η αρχιτεκτονική των βιομηχανικών κτιρίων καθορίστηκε από διαφόρους παράγοντες 
όπως η τεχνολογία των μηχανών, η λειτουργική οργάνωση και το είδος της παράγωγης, το επίπεδο κατασκευαστικής τεχνολογίας, τα 
διαθέσιμα δομικά υλικά, τα τρέχοντα αρχιτεκτονικά ιδιώματα, η εικόνα που η κάθε επιχείρηση επιθυμούσε να προβάλλει¹, καθορίζοντας 
σε μεγάλο βαθμό τη διάταξη και τη μορφολογία, ακόμα και τη βασική χωροταξική διάρθρωση του συγκροτήματος. Τα κτιριακά κελύφη 
ακολουθούσαν, λοιπόν τις προδιαγραφές που όριζαν με λίγα λόγια κυρίως η παραγωγική διαδικασία, ο εξοπλισμός και η αντίστοιχη 
ευρωπαϊκή δομική τεχνολογία της εποχής.

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αυτών των κτιρίων αποτελεί η προβολή του δομικού τους σκελετού, χωρίς την επικράτηση τάσεων 
ωραιοποίησης του οικοδομικού σώματος. Έτσι, η έμφαση στην προβολή του δομικού σκελετού ως βασικό μορφολογικό στοιχείο, διασπά 
τη μονοτονία και τη μονολιθικότητα του όγκου. Πρόκειται για ογκώδη κτίρια, «κτίρια-μηχανήματαα» η «κτίρια-κελύφη μηχανών», όπως 
τα αποκάλεσαν μερικοί λογγό της λειτουργίας (να στεγάσουν την παραγωγική διαδικασία) και λόγω της μορφής τους, αποτελούμενα 
από απλές, βασικές γεωμετρικές μορφές.

Τα πρώτα βιομηχανικά κελύφη στην Ελλάδα σχεδιάστηκαν από ευρωπαίους μηχανικούς, μιας και την εποχή εκείνη η τεχνολογία 
παράγωγης ήταν ακόμα εισαγομένη, και υλοποιηθήκαν με τρόπο ξένο ως προς τη ντόπια παράδοση, εισάγοντας νέα, πρωτοποριακά 
για τα δεδομένα εκείνης της εποχής, συστήματα δόμησης. Οι καινοτομίες που πραγματοποιηθήκαν σε αυτά στο επίπεδο της 
κατασκευαστικής τεχνολογίας επηρέασαν την αρχιτεκτονική, αν και σε μικρό βαθμό εξαιτίας της διαρκούς αναδίπλωσης της ελληνικής 
αρχιτεκτονικής γύρω από το τοπικιστικό της ιδίωμα και αποτελούν σημαντική πηγή πληροφοριών όσον άφορα τη μελέτη μεταφοράς 
κατασκευαστικής τεχνολογίας και το πώς αυτή εφαρμόστηκε. Αργότερα, βέβαια οι επεμβάσεις και οι επισκευές συντήρησης 
πραγματοποιηθήκαν από Έλληνες μηχανικούς. Σταδιακά, όλο και περισσότεροι Έλληνες μηχανικοί ειδικευτήκαν στο σχεδιασμό και 
την κατασκευή βιομηχανικών κτιρίων, ενώ ο ρόλος του αρχιτέκτονα γίνεται όλο και περισσότερο ουσιαστικός.

Η εξέλιξη της βιομηχανικής παράγωγης δεν αφήνει τα κτίρια ανέπαφα κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Ορισμένα από αυτά, κατά τη 
διάρκεια της πολυετούς λειτουργίας τους, υπέστησαν σημαντικές μετατροπές και συμπληρώσεις ώστε να προσαρμοστούν και να 
εκσυγχρονιστούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις της τεχνολογικής εξέλιξης και τις μεταβολές στην διαδικασία παράγωγης (παραδείγματος 
χάρη η αλλαγή της κινητήριας δύναμης των εργοστασίων από το νερό και τον ατμό στο πετρέλαιο και τον ηλεκτρισμό, γύρω στο 1920 
οδήγησε στην αποδέσμευση από τη γραμμική ανάπτυξη της παράγωγης και σε πιο ευέλικτη διάταξη των μηχανών στη γραμμή 

Τα ιστορικά βιομηχανικά συγκροτήματα χωρίς καμία αμφιβολία αποτελούν μοναδικά δείγματα της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, 
από αρχιτεκτονική, κατασκευαστική, τεχνολογική άποψη, και τμήμα της «συλλογικής μνήμης» των πόλεων. Για να κατανοηθεί η 
αρχιτεκτονική και η δομική αξία τους σκόπιμη είναι η σύντομη παράθεση των χαρακτηριστικών τους:

- Η τυπολογική διάρθρωση των βιομηχανικών κτιρίων ακολουθεί την οργάνωση των «ελεύθερων κατόψεων» με τον αυστηρό 
κατασκευαστικό κάναβο του φέροντος συστήματος.

- Η μορφή τους είναι λιτή, οι διαστάσεις τους όμως είναι επιβλητικές, με αποτέλεσμα να μετατρέπονται σε τοπόσημα για την πόλη. 
Πρόκειται για κτίρια, τα οποία διακρίνονται από συμμετρία και γεωμετρικότητα. Οι όψεις τους οργανώνονται ορθολογικά, χαρακτηρίζονται 
από τη ρυθμική επανάληψη των ανοιγμάτων, σχολιάζοντας τον εσωτερικό καταμερισμό των λειτουργικών ενοτήτων.

- Η ογκοπλασία τους είναι λιτή και χαρακτηρίζεται από καθαρές γεωμετρικές φόρμες. Οι αναλογίες εμβαδού-ύψους διαφοροποιούνται 
και παρουσιάζουν μεγάλη ευελιξία προσαρμογής στις λειτουργικές ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας. Ως κτίσματα απομονώνονται 
ή ομαδοποιούνται, σε καθαρούς όγκους που κλιμακώνονται από την «εν σειρά» ή την «καθ’ ύψος» παράθεση.

Όσον αφορά στην κατασκευαστική τους τεχνολογία παρουσιάζονται διαφοροποιήσεις στα υλικά και στην τεχνολογική δομή που 
χαρακτηρίζεται από την αισθητική και την τεχνολογία της εκάστοτε οικοδομικής δραστηριότητας.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ

¹ Αρχιτεκτονικά Θέματα Ν. 25, 1991, Δεμίρη Κ., 
Η εξέλιξη της αρχιτεκτονικής των βιομηχανικών 
κτιρίων στην Ελλάδα από τα τέλη του 19ου αι. έως 
σήμερα, Αρχιτεκτονικά Θέματα Ν. 22, 1988, Νέες 
χρήσεις σε παλαιά βιομηχανικά κτίρια.
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παράγωγης). Από αυτή τη σκοπιά, είναι ενδιαφέρουσα η μελέτη, όσον άφορα τις λύσεις που δοθήκαν, σε προβλήματα τα όποια 
πρόεκυψαν κατά τη διάρκεια της πολυετούς λειτουργίας τους, από κάποια αλλαγή λειτουργίας και τεχνολογίας παράγωγης, δηλαδή 
από την προσαρμογή των υφισταμένων κελυφών στις απαιτήσεις του τεχνολογικού εκσυγχρονισμού². 
Σε γενικές γραμμές θα μπορούσαμε να πούμε πώς η βασική χωροταξική διάρθρωση μένει σχεδόν αναλλοίωτη, με κάποιες προσθήκες 
και επεκτάσεις.

Τα πρώτα εργοστάσια στην Ευρώπη στεγαστήκαν σε κτίρια που προηγουμένως είχαν άλλες λειτουργιές (μοναστήρια, εκκλησιές, 
δημόσια κτίρια) καθώς δεν είχαν καθοριστεί ακόμα οι λειτουργικές απαιτήσεις των νέων αυτών κτιρίων. Οι πρώτες προσπάθειες 
για διατύπωση νέων αρχιτεκτονικών μορφών που να ανταποκρίνονται στις λειτουργικές ανάγκες της βιομηχανίας, βασίστηκαν σε 
δανεισμούς από αυτούς τους κτιριακούς τύπους, καθώς οι συγκεκριμένοι χώροι έγιναν πρότυπα για τα νέα βιομηχανικά κτίρια, 
παραχωρώντας σε αυτά αρκετά μορφολογικά στοιχειά. Στην αρχή λοιπόν η αρχιτεκτονική των βιομηχανικών κτιρίων εμφανίζεται 
να έχει άμεση σχέση με τοπικιστικά κριτήρια. Με την πάροδο του χρόνου, το αρχιτεκτονικό λεξιλόγιο των βιομηχανικών χώρων 
ανεξαρτητοποιείται από τοπικές ιδιαιτερότητες, απομακρύνεται από ξένες τυπολογίες και από την αυθαίρετη χρήση αρχιτεκτονικών 
μορφών και παρουσιάζει μια ομοιομορφία. Σταδιακά και ο ρόλος του αρχιτέκτονα γίνεται όλο και πιο απαραίτητος (κυρίως μετά τον 
Β’ Παγκόσμιο πόλεμο), καθώς αποκρυσταλλώνονται οι συνθετικές αρχές των βιομηχανικών χώρων: ενιαίος και ελεύθερος χώρος 
παράγωγης, ώστε να διευκολύνει την παραγωγή και την τοποθέτηση μηχανημάτων και ευέλικτη σύνθεση, ώστε να επιδέχεται αλλαγές 
για τις μελλοντικές ανάγκες της επιχείρησης (αντιμετώπιση του βιομηχανικού κτιρίου ως ζωντανού οργανισμού)³ . Το αρχιτεκτονικό 
αποτέλεσμα εξαρτάται από την ελευθερία που παρέχεται από το σύστημα παράγωγης και στους τομείς της βαριάς βιομηχανίας τα 
περιθώρια αυτά είναι μειωμένα. (σύζευξη λειτουργικών-οργανωτικών-χωρικών και κοινωνικών-ανθρωπιστικών αναγκών). Κατά το 
μεσοπόλεμο, στα δομικά υλικά των βιομηχανικών συγκροτημάτων (λιθοδομή, ξύλο και σίδηρος) προστίθεται το οπλισμένο σκυρόδεμα, 
εκφράζοντας μια μπρουταλιστική διάθεση. Ιδιαίτερα μετά το 1970, στα βιομηχανικά κτίρια επικρατεί η αρχιτεκτονική του γυμνού 
μπετόν, με τις κατακόρυφες ή οριζόντιες περσίδες και τους καθαρούς γεωμετρικούς όγκους που ανάγονται έστω και έμμεσα στην 
κορμπουζιανή παράδοση.

Κατά την εξέλιξη των βιομηχανικών κτιρίων, διακρίνονται οι εξής βασικοί τύποι:

1. το παραδοσιακό κτίριο, υλοποιείται με παραδοσιακές κατασκευαστικές μεθόδους και υλικά, βασιζόμενο στη χρήση τοπικών 
μορφολογικών στοιχείων ή ακόμα και νεοκλασικών μοτίβων.

2. το μνημειακό κτίριο, επηρεασμένο από την ευρωπαϊκή βιομηχανική αρχιτεκτονική, με χαρακτηριστικό του την επιβλητικότητα, που 
προκύπτει τόσο από τον όγκο όσο και από την πλούσια σε μοτίβα μορφή και εκφράζει τη διάθεση της επιχείρησης να προωθήσει, 
αυτό που θα αποκαλούσαμε σήμερα, ως την ‘εταιρική εικόνα’ της. Βασικά χαρακτηριστικά του είναι ο τονισμός της κεντρικής εισόδου 
και η κυριαρχία της πρόσοψης. Διακρίνονται χαρακτηριστικά νεοκλασικής προέλευσης, όπως η συμμετρία, η αρθρωμένη τάξη και η 
μεγαλοπρέπεια.

3. το οδοντωτό κτίριο, το οποίο από τυπολογικής πλευράς μπορεί να θεωρηθεί ως αμιγές βιομηχανικό, καθώς δεν απαντάται σε άλλους 
τύπους κτιρίων. Η μορφολογική του δομή προέκυψε ως λύση στις απαιτήσεις χώρου μονώροφου με μεγάλο ύψος και ομοιόμορφου 
φωτισμού. Βασικά χαρακτηριστικά του είναι η οδοντωτή οροφή (στοιχειά σέντ) και η σαφήνεια της γεωμετρίας. Τα σεντ συνήθως 
στρέφονται προς τον βορρά, ώστε να παραλάβουν τον πλέον κατάλληλο προσανατολισμό για φωτισμό.

4. το «μοντέρνο» κτίριο, το οποίο μιμήθηκε άκριτα τις μορφές του μοντέρνου ελληνικού κινήματος χωρίς να υιοθετήσει τον θεωρητικό 
προβληματισμό των ιδεών του. Έτσι, ο σχεδιασμός των βιομηχανικών συγκροτημάτων ακολουθεί τις αρχές του προγράμματος των 
σχολικών κτιρίων.

Η επανάχρηση των βιομηχανικών κτιρίων για τις σύγχρονες ανάγκες της πόλης οφείλει να αποτελεί εξέχουσα πρωτοβουλία σε επίπεδο 
περιφερειακό και εθνικό. Ο μόνος τρόπος για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός είναι η λεπτομερής καταγραφή, μελέτη και αξιολόγηση των 
ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους, ώστε αυτή η πληροφορία να αποτελέσει τη βάση για το όποιο σενάριο αξιοποίησης. Αυτό σημαίνει 
ότι θα έχουν εντοπιστεί τα στοιχεία προς διατήρηση και εκείνα τα οποία αποτελούν ασύμβατες προσθήκες και η απομάκρυνσή τους 
δεν θα αλλοιώσει το χαρακτήρα του συνόλου. Το εγχείρημα αυτό θα δώσει την ευκαιρία και τον απαιτούμενο χώρο για τη σύγχρονη 
αρχιτεκτονική έκφραση αλλά και για την ικανοποίηση των αναγκών των νέων χρήσεων.

Ο έλεγχος συμβατότητας και ένταξης των νέων χρήσεων στα υπό μελέτη ιστορικά βιομηχανικά συγκροτήματα είναι ένα από τα 
πιο σημαντικά σταδια στην πρόταση επανάχρησης. Οι προτάσεις επέμβασης οφείλουν να διασφαλίζουν τη βέλτιστη διατήρηση 
της υφιστάμενης τυπολογίας, μορφολογίας, τεχνολογίας και υλικών, καθώς και του συνοδεύοντος μηχανολογικού εξοπλισμού. 
Οι προτεινόμενες νέες χρήσεις οφείλουν να έχουν ως στόχο τη λειτουργικότητα, την οικονομική αυτοτέλεια και το σεβασμό προς 
την ιστορία και το οικοδομικό απόθεμα του βιομηχανικών συγκροτημάτων. Οφείλουν να έχουν πολυλειτουργικό χαρακτήρα και να 
απευθύνονται με δυναμικό τρόπο στην πόλη, ώστε να γίνει δυνατή η επανοικειοποίηση του μνημειακού συνόλου από τους πολίτες 
και να προκύψει η επιθυμητή συνέχεια του παρελθόντος μέσα από το παρόν στο μέλλον.

Η επανάχρηση της βιομηχανικής κληρονομιάς, είναι ένα από τα πιο επίκαιρα ζητήματα τόσο από τη σκοπιά της ισόρροπης ανάπτυξης 
των σύγχρονων πόλεων, όσο και από τη σκοπιά της σύγχρονης αρχιτεκτονικής δημιουργίας, σε παγκόσμια κλίμακα.
Η Ελλάδα έχει την τύχη να διαθέτει ένα σημαντικό απόθεμα βιομηχανικών μνημείων και μπορεί πλέον να παρουσιάσει ένα σημαντικό 
απολογισμό εμπειριών και εφαρμογών στους τομείς της μελέτης, αποκατάστασης και επανάχρησης της βιομηχανικής κληρονομιάς. 
Ταυτόχρονα μπορεί να παραδειγματιστεί από τα εκατοντάδες εντυπωσιακά παραδείγματα αποκατάστασης και προβολής άλλων 
χωρών (www.erih.net, www.ticchi.gr).
Είναι ίσως η τελευταία ευκαιρία να προβάλλουμε και να αξιοποιήσουμε τη σημαντική αυτή κληρονομιά της χώρας μας, πριν 
ολοκληρωτικά πλέον χαθεί, ή ίσως ακόμη χειρότερα κακοποιηθεί. Να την προβάλλουμε και να την διαχειριστούμε με σύγχρονους 
όρους, με αυτοπεποίθηση, αλλά και με σεβασμό στον πολιτισμό και την ιστορία της.
Τα βιομηχανικά κτίρια δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως τροχοπέδη στην ανάπτυξη, ούτε ως ταριχευμένο πολιτιστικό αγαθό, αντίθετα 
πρέπει να ενσωματώνονται στον σύγχρονο αστικό ιστό, να αποτελούν «ζωντανά» μνημεία, πολυλειτουργικά και προσαρμοσμένα 
στον χώρο ώστε να συμβάλουν στην αφύπνιση της μνήμης και στην επανασύνδεσή της. Στόχος είναι η ευαισθητοποίηση και η 
ενεργοποίηση πολιτών, συναδέλφων και φορέων, ώστε να συμβάλλουμε όλοι μαζί προς αυτή την προσπάθεια.

Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ

5.4

5.5

²   Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, «Διατμηματικό 
Ερευνητικό Πρόγραμμα : Τεχνολογικό – 
Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου», Μάρτιος-Ιούνιος 
1995

³  Αρχιτεκτονικά Θέματα Ν. 25, 1991, Δεμίρη Κ., 
Η εξέλιξη της αρχιτεκτονικής των βιομηχανικών 
κτιρίων στην Ελλάδα από τα τέλη του 19ου αι. έως 
σήμερα, Αρχιτεκτονικά Θέματα Ν. 22, 1988, Νέες 
χρήσεις σε παλαιά βιομηχανικά κτίρια.
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Μύλος

Η λέξη «μύλος» είναι ελληνική και προέρχεται από τον Μύλη, γιο του πρώτου βασιλιά της Λακωνίας Λέλεγα, στον οποίο η ελληνική 
μυθολογία απέδιδε την επινόησή του. Προστάτης των χειρόμυλων, ήταν ο ίδιος ο Δίας, που μεταξύ των άλλων του επωνυμιών, 
λεγόταν και «Μυλεύς».  Η λέξη πέρασε στα λατινικά ως mola και molendinum και από εκεί προήλθαν οι όροι: mill, moulin, mühle, 
molino κλπ. στις σύγχρονες ευρωπαϊκές γλώσσες.

Η ανάπτυξη της γεωργίας, με κύριο προϊόν τα δημητριακά, θεωρείται σαν ένα από τα πιο σημαντικά ορόσημα στην ιστορία της 
ανθρωπότητας.  Στην αρχή ο άνθρωπος έτρωγε τους σπόρους νωπούς, ξερούς ή ελαφρά ψημένους ενώ αργότερα σκέφθηκε να 
τους κομματιάσει για να παρασκευάσει χυλό, χρησιμοποιώντας κυλινδρικές πέτρες που τις κινούσε πάνω σε πλάκες ή μέσα σε 
γούρνες, δηλαδή τους τριπτήρες που αποτελούν το πρώτο βήμα στην ιστορία του αλέσματος.  Το δεύτερο βήμα είναι το ιγδίο, δηλαδή 
το γουδί, που είναι και η μοναδική επινόηση του προϊστορικού ανθρώπου πάνω στην οποία δεν είχαν καμία επίδραση οι κατοπινές 
τεχνολογικές εξελίξεις, αφού παραμένει ως σήμερα απαράλλαχτο.  Δεν είναι γνωστό πότε ακριβώς φθάσαμε στο τρίτο στάδιο της 
εξέλιξης, δηλαδή στους περιστρεφόμενους μύλους, χειρόμυλους αρχικά και ανθρωπόμυλους στη συνέχεια, που τους γύριζαν δούλοι, 
και οι οποίοι αλευροποιούσαν ομοιόμορφα τους σπόρους.  Οι ζωόμυλοι που ακολούθησαν ήταν παρόμοιοι, πιο μεγάλοι όμως και με 
πολλαπλάσια παραγωγική ικανότητα, αφού τους κινούσαν ζώα με μεγαλύτερη μυϊκή δύναμη από τον άνθρωπο.
 
Η εκμετάλλευση της υδραυλικής ενέργειας, της ενέργειας που μπορεί να προσφέρει το νερό, αναμφίβολα ήταν το πιο σημαντικό 
βήμα στην εξέλιξη των μέσων που ο άνθρωπος χρησιμοποίησε για το άλεσμα.  Κι αυτό, διότι με την εφεύρεση του νερόμυλου, πρώτη 
φορά σκέφθηκε να αξιοποιήσει μια φυσική δύναμη για κίνηση μηχανισμού, αυξάνοντας παράλληλα σημαντικά την παραγωγή (έχει 
υπολογιστεί ότι η παραγωγή ενός αλεστικού νερόμυλου, ισοδυναμούσε με την αντίστοιχη 15 περίπου δούλων).  Για το πότε και για το 
που έγινε αυτό, έχουν διατυπωθεί πολλές απόψεις από ιστορικούς της τεχνολογίας.  Την παλαιότερη πάντως γραπτή μαρτυρία μας 
τη δίνει ο Στράβων περιγράφοντας τα ανάκτορα του βασιλιά του Πόντου Μιθριδάτη ΣΤ΄ του Ευπάτορα στα Κάβειρα, όπου αναφέρει 
την ύπαρξη «υδραλέτη», τον οποίο βρήκαν το 64 π.Χ. οι Ρωμαίοι κατακτητές.  Στην συνέχεια, ο Βιτρούβιος στο έργο του «De archi-
tectura» δίνει την πρώτη περιγραφή του, το 25 μ.Χ.

Ο ανεμόμυλος, για τη λειτουργία του οποίου χρησιμοποιήθηκε η αιολική ενέργεια, αποτελεί το πιο σύνθετο δημιούργημα μηχανισμού 
ευρείας χρήσεως της προβιομηχανικής τεχνολογίας, με δυνατότητα παραγωγής πολύ μεγαλύτερης από του νερόμυλου.  Η πρώτη 
γνωστή εμφάνιση αλεστικού ανεμόμυλου τοποθετείται περίπου στο 700 μ.Χ. στο Σεϊστάν της Περσίας, αλλά με οριζόντια περιστροφή 
της ψάθινης φτερωτής του, ενώ με τη γνωστή «ολλανδική» μορφή με όρθια ξύλινη φτερωτή, εμφανίζεται κατά πάσα πιθανότητα στην 
περιοχή της Φλάνδρας περί το 1000 μ.Χ., και γι’ αυτό όμως υπάρχουν πολλές διαφορετικές απόψεις.

Όλα αυτά τα είδη μύλων λειτούργησαν πριν την βιομηχανική εποχή, όταν γινόταν χρήση μόνο της μυϊκής ανθρώπινης και ζωικής 
δύναμης και εκμετάλλευση των ήπιων, φυσικών, ανανεώσιμων, ανεξάντλητων, καθαρών, παραδοσιακών πηγών ενέργειας, ανάλογα 
με την οπτική γωνία που προσεγγίζονται.  Στη συνέχεια εμφανίστηκαν οι ατμόμυλοι, οι πετρελαιοκίνητοι μύλοι και τέλος, οι 
ηλεκτροκίνητοι κυλινδρόμυλοι, που εξελισσόμενοι συνεχώς, χρησιμοποιούνται ως σήμερα.  Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το γεγονός 
ότι κάθε εξελικτικό στάδιο στην περίπτωση των μύλων δεν εκτοπιζόταν από το επόμενο. Έτσι στο πρώτο μισό του 20ου αιώνα 
εξακολουθούσαν να δουλεύουν, κατά περιοχές στην Ελλάδα, παράλληλα με τους βιομηχανικούς μύλους, και χειρόμυλοι και ζωόμυλοι 
και νερόμυλοι και ανεμόμυλοι.  Οι νερόμυλοι και οι ανεμόμυλοι ήταν τα πιο διαδεδομένα εργαστήρια αλέσματος, αν εξαιρεθούν οι μικροί 
χειρόμυλοι που υπήρχαν σε όλα σχεδόν τα εκτός πόλεων νοικοκυριά, αλλά με πολύ μικρή δυνατότητα καθημερινής, οικογενειακής 
κλίμακας, παραγωγής.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ¹6.1

εικ.67  Κεντρικός μηχανισμός νερόμυλου

¹   Στέφανος Νομικός, Η υδροκίνηση στην 
προβιομηχανική Ελλάδα, Πολιτιστικό Ίδρυμα 
Ομίλου Πειραιώς, Αθήνα 1997.
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Εκτός από τον παραπάνω τρόπο κατάταξης των μύλων, που έχει σαν βάση την κινητήριά τους δύναμη, δηλαδή τη χρησιμοποιούμενη 
μορφή ενέργειας, υπάρχουν και άλλοι δύο:

- με βάση το παραγόμενο προϊόν: αλευρόμυλοι, ελιόμυλοι (λιοτρίβια), μπαρουτόμυλοι, ριζόμυλοι, ταμπακόμυλοι, ζαχαρόμυλοι, (ση)
σαμόμυλοι, χαρουπόμυλοι, μύλοι οικοδομικών υλικών (ασβεστόμυλοι, κουρασανόμυλοι), καρβουνόμυλοι, καπνόμυλοι, χαρτόμυλοι, 
μύλοι τριψίματος ορυκτών κ.α.

- με βάση το είδος του μηχανισμού: μύλοι αλέσματος, σύνθλιψης, κρούσης, τριβής, πριονίσματος, θρυμματισμού, άντλησης, 
τεμαχισμού, αποφλοίωσης, εξαερισμού στοών, φυσήματος, επεξεργασίας υφαντών, κ.α.

Από τις κατατάξεις αυτές, είναι φανερό ότι καθιερώθηκε διεθνώς, να συμπεριλαμβάνεται πια στους μύλους:

- ό,τι περιστρέφεται
- ό,τι αλέθει με οποιονδήποτε τρόπο, έστω κι αν δεν γυρίζει
- ό,τι έχει φτερωτή
- ό,τι έχει οδοντωτό τροχό.

Επομένως, εκτός από τους αλευρόμυλους, στην κατηγορία των μύλων ανήκουν και οι μπαρουτόμυλοι, τα λιοτρίβια, τα μαντάνια 
και οι νεροτριβές, τα πριονιστήρια καθώς και οι ταμπακόμυλοι. Είναι σαφές, ότι οι εγκαταστάσεις αυτές, που χρησιμοποιούσαν την 
υδροκίνηση και την ανεμοκίνηση, διαδραμάτισαν σε ολόκληρο τον ελληνικό χώρο, πολύ σημαντικό πολιτιστικό, ιστορικό, κοινωνικό 
και οικονομικό ρόλο στις τοπικές κοινωνίες, για την εποχή της λειτουργίας τους. Το γεγονός αυτός εύκολα διαπιστώνεται, αν λάβουμε 
υπόψη ότι:

- από τους αλευρόμυλους έβγαινε το (κριθαρένιο κυρίως) αλεύρι για το ψωμί που αποτελούσε τη βάση της διατροφής της εποχής αλλά      
  και τα άλλα ζυμαρικά-παράγωγά του (χυλοπίτες, τραχανάδες κ.α.),
- από τους μπαρουτόμυλους έβγαινε το μπαρούτι για τους απελευθερωτικούς αγώνες,
- από τα λιοτρίβια έβγαινε το λάδι στις ελαιοπαραγωγικές περιοχές,
- από τα μαντάνια και τις νεροτριβές περνούσε ο ρουχισμός και ο οικιακός εξοπλισμός (βελέντζες, υφαντά, στρωσίδια, ενδύματα κλπ.),
- από τα πριονιστήρια έβγαινε όλη η οικοδομική πρι(ονι)στή ξυλεία και
  από τους ταμπακόμυλους έβγαιναν οι δεψικές ύλες για τα βυρσοδεψεία.

Πρέπει πάντως να γίνει σαφές ότι στον συγκεκριμένο τομέα της προβιομηχανικής τεχνολογίας, πάντοτε εννοούμε συνδυασμό 
κτίσματος και μηχανισμού, δηλαδή αρχιτεκτονικής και τεχνολογίας που αποτελούσαν ένα ενιαίο σύνολο, με αποτέλεσμα 
να αλληλοεπηρεάζονται, να διαμορφώνει το ένα το άλλο και να κατασκευάζονται υποχρεωτικά ταυτόχρονα. Γι’ αυτό 
«μύλος» ονομαζόταν πάντα τόσο ο μηχανισμός του εργαστηρίου, όσο και το οικοδόμημα μέσα στο οποίο λειτουργούσε.

Στην Ελλάδα έχει πραγματοποιηθεί μία σειρά ερευνών, κυρίως με ιδιωτική πρωτοβουλία, οι οποίες είχαν σαν στόχο τη διερεύνηση των 
τρόπων αξιοποίησης των φυσικών πηγών ενέργειας στο συγκεκριμένο τμήμα της προβιομηχανικής τεχνολογίας, αυτό των μύλων, που 
παράλληλα αποτελεί και σημαντικό μέρος της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.  Οι έρευνες αυτές ξεκίνησαν στις αρχές της δεκαετίας 
του 70, κυριολεκτικά σε οριακή στιγμή, διότι ζούσαν ακόμη άτομα που είχαν άμεση σχέση με το αντικείμενο είτε σαν κατασκευαστές, 
είτε σαν χειριστές, είτε τέλος σαν απλοί χρήστες αυτών των εργαστηρίων, την εποχή που η χρήση τους ήταν ακόμη εντατική, στις 
αρχές του 20ου αιώνα.  Τα άτομα αυτά, υπήρξαν οι κύριες πηγές πληροφοριών, τόσο για τις παραδοσιακές τεχνικές, όσο και για τις 
κατασκευές.

Σε άλλες χώρες, έχει δημιουργηθεί θεσμικό πλαίσιο για τη διάσωση των μύλων, θεσπίστηκε πλήρης φορολογική απαλλαγή για όσους 
εξακολουθούν να εργάζονται, με επιπλέον επιχορήγηση για τη συντήρηση και λειτουργία τους, και παρέχεται κρατική βοήθεια για τις 
αναστηλώσεις.  Ολόκληρες ελληνικές περιοχές με συγκροτήματα μύλων, με τα ευρωπαϊκά δεδομένα θα χαρακτηρίζονταν σαν υπαίθρια 
μουσεία, εάν βρίσκονται αλλού.  Το γεγονός είναι ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει διαμορφωμένη κρατική πολιτική ή έστω κάποια σκέψη 
για αντιμετώπιση του θέματος. Έτσι, συγκροτήματα πραγματικά μνημεία της προβιομηχανικής τεχνολογίας, ιστορικής και ζωτικής 
σημασίας για την κοινωνία της εποχής τους, εξακολουθούν να παραμένουν άγνωστα, απροστάτευτα και να χάνονται. Η διάσωσή 
τους δεν θεωρείται ακόμη στην Ελλάδα σαν κάτι το αυτονόητο.  Η πολιτεία προβαίνει σε κηρύξεις διατηρητέων μερικές φορές, αλλά οι 
αποφάσεις αυτές δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας γενικής μελέτης ή αξιολόγησης, αλλά συνήθως ενδιαφέροντος τοπικών παραγόντων.

Κυλινδρόμυλος: (ουσιαστικό) [ ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ : κύλινδρος - μύλος] ο μύλος που 
αλευροποιεί το σιτάρι και δε λειτουργεί με μυλόλιθους αλλά με μηχανικούς κυλίνδρους 
που κινούνται με ηλεκτρισμό, πετρέλαιο, ατμό ή με την πτώση του νερού.

εικ.68   Φτερωτή μύλου.

εικ.71  Σύγχρονος μηχανισμός κυλινδρόμυλου

εικ.69  Εσωτερικό μύλου.

εικ.72  Εργαζόμενος σε κυλινδρόμυλο.

εικ.70  Μηχανισμός κυλινδρόμυλου

εικ.73  Τυπική διάταξη αλευροβιομηχανικού κτιρίου 
(Northwestern Miller, 1894). Το υπόγειο περιλαμβάνει τον 
εξοπλισμό κίνησης, ο πρώτος όροφος έχει μυλόπετρες, τα 
μεσαία πατώματα έχουν συστήματα καθαρισμού και κόσκινα 
και ο τελευταίος όροφος έχει τους συλλέκτες του αλευριού.
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Οι μύλοι, όπως συμπεραίνουμε, είναι κτίρια αρχικά και συγκροτήματα κτιρίων στη συνέχεια, που είναι συνδυασμός κτίσματος και 
μηχανισμού. Η αρχιτεκτονική και η τεχνολογία αλληλοσυμπληρώνονται έτσι ώστε να αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο, να διαμορφώνει 
το ένα το άλλο και να κατασκευάζονται ταυτόχρονα.

Έτσι, σήμερα έννοια της λέξης “μύλος” περιλαμβάνει και το κτίριο, και τον μηχανισμό και το κτιριακό συγκρότημα.

Οι μύλοι επιπλεόν, αποτελούν αναμφισβήτητα, όχι μόνο ένα πολύ ιδιαίτερο κομμάτι της βιομηχανικής κληρονομιάς, αλλά είναι και 
μάρτυρες της κοινωνικής, τεχνολογικής και αρχιτεκτονικής  ιστορικής εξέλιξης της Ελλάδας.

Παρουσιάζονται ενδεικτικά παραδείγματα συγκροτημάτων μύλων στην Ελλάδα. Κάποια από αυτά έχουν αποκατασταθεί κι έχουν νέα 
χρήση και κάποια άλλα παραμένουν απλά μάρτυρες της ιστορίας τους.

εικ.74  Κυλινδρόμυλοι “Λούλη”, 1914, Βόλος. Το συγκρότημα καταστράφηκε από 
πυρκαγιά το 1926,  και μεταφέρθηκε στη βιομηχανική περιοχή του Βόλου το 1977.

εικ.75  «Κυλινδρόμυλοι Μεσσηνίας – “Ευαγγελίστρια” Α.Ε», 1926, Παραλία 
Καλαμάτας. Τότε και σήμερα…

εικ.76  Μύλοι “Αλλατίνη”, 1896, Θεσσαλονίκη. 
Τότε και σήμερα…

εικ.77  Αλευρόμυλοι Καστρινάκη, οικοδομήθηκαν 
στα τέλη του 19ου αιώνα, Ηράκλειο Κρήτης.

εικ.78  Κυλινδρόμυλοι Παπαλεξανδρή, Ιτέα.

εικ.79  Μύλος Μασούρα, 1930, Αλεξανδρούπολη. 
Τότε και σήμερα…

εικ.82  Μύλος Ματσόπουλου, Τρίκαλα ,1884. 
Στον χώρο λειτουργούν ο Θερινός και Χειμερινός 
Δημοτικός Κινηματογράφος και το Κέντρο 
Έκφρασης και Καλλιτεχνικής Δημιουργίας, 
το Δημοτικό Θέατρο Τρικάλων καθώς και 
το Εργαστήρι Ζωγραφικής του Πολιτιστικού 
Οργανισμού του Δήμου Τρικκαίων.

εικ.81  Κυλινδρόμυλος Δήμητρα, 1925, Πύργος 
Ηλείας.

εικ.83  Αλευρόμυλος “Δήμητρα”, Χαλκίδα. 
Εδώ, πρόκειται να λειτουργήσει το μουσείο του 
ζωγράφου Δημήτρη Μυταρά.

εικ.85  Το Υπαίθριο Μουσείο Υδροκίνησης 
στη Δημητσάνα είναι ένα θεματικό μουσείο 
που προβάλλει τη σημασία της υδροκίνησης 
στην παραδοσιακή κοινωνία, παρουσιάζοντας 
τις βασικές προβιομηχανικές τεχνικές που 
χρησιμοποιούν το νερό ως κύρια πηγή ενέργειας 
για την παραγωγή διαφόρων προϊόντων. Κάθε 
ένα από τα αναστηλωμένα κτήρια των παλιών 
παραδοσιακών εργαστηρίων έχει μια μόνιμη 
έκθεση με θεματικό περιεχόμενο σχετικό με το 
εργαστήριο στο οποίο στεγάζεται. 

εικ.84  Αλευρόμυλος Καστή,  Αγία Μαρίνα Λέρου, 
1880. Έχει αποκατασταθεί και σήμερα λειτουργεί 
ως εκθεσιακός πολυχώρος με χώρους εστίασης.

εικ.86  Ο μύλος του Παππά στη Λάρισα, 1883. 
Σήμερα λειτουργεί ως πολιτιστικό πολυκέντρο του 
Δήμου.

εικ.80  Η “φάμπρικα” του Εμπειρίκου, 1876, 
στο χωριό Στενιές της Άνδρου, συνδυασμός 
νερόμυλου και ατμόμυλου. Το κτίριο καταστράφηκε 
από πυρκαγιά. Ο Μύλος Εμπειρίκου είναι 
χαρακτηρισμένος ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο 
από το 1991 (ΦΕΚ 495/Β/9-7-1991, Αριθ. ΥΠΠΟ/
ΔΙΛΑΠ/Γ/939/27579) σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Ν. 1469/50, μαζί με τον μηχανικό εξοπλισμό 
του και ζώνη προστασίας 50μ. περιμετρικά του 
κτηρίου, ως αξιόλογο δείγμα της πρώτης φάσης 
εκβιομηχάνισης της Ελλάδας.

6.2



76 77

Ως βιομηχανικό κτίριο, ο μύλος έχει άμεση σχέση με τη διαιδικασία παρασκευής του αλευριού, καθώς η λειτουργία του, η διάταξη του 
μηχανολογικού εξοπλισμού του και η μορφολογία του κτιρίου  επηρεάζονται άμεσα από την παραγωγική διαδικασία..

Στάδιο 1 (Εισαγωγή, παραλαβή και αποθήκευση πρώτων υλών – σιτάρι)

Η πρώτη ύλη ενός αλευρόμυλου είναι το σιτάρι.Tο σιτάρι αποθηκεύεται στα ειδικά σιλό αποθήκευσης έως ότου μεταφερθεί μέσω 
μεταφορικών μηχανημάτων στο μύλο για τον καθαρισμό και την άλεση.

Στάδιο 2 (Καθαρισμός)

Από τα σιλό, το σιτάρι μεταφέρεται σε ειδικά κόσκινα, τα τριόρια, όπου γίνεται ο καθαρισμός του. Ο καθαρισμός των σιτηρών γίνεται 
ώστε να απομακρυνθούν όλες οι ξένες από το σιτάρι ύλες οι οποίες εμπεριέχονται μέσα του κατά την παραλαβή του και συνήθως 
προέρχονται από το χωράφι (π.χ. πέτρες, ξένοι καρποί, σκύβαλα, καρποί προσβεβλημένοι από αρρώστιες κ.α.).
Αφού το σιτάρι καθαριστεί αρχικά, προστίθεται μια μικρή ποσότητα νερού ώστε να καθαριστεί ξανά από το χώμα και τη σκόνη και για 
να είναι πιο ελαστικό κατά την άλεση του, επιτυγχάνοντας έτσι την καλύτερη δυνατή εξαγωγή του αλεύρου από τον φλοιό του.
Μετά στεγνώνει με δυνατό αέρα στα στεγνωτήρια. Όταν το σιτάρι έχει φτάσει στα απαιτούμενα επίπεδα υγρασίας είναι έτοιμο να 
περάσει στην άλεση.

Στάδιο 3 (΄Αλεση του σιταριού)

Μετά τον καθαρισμό, το σιτάρι περνάει μέσω αγωγών στις κυλινδρομηχανές άλεσης, οι οποίες το συνθλίβουν, απελευθερώνοντας 
έτσι το αλεύρι. Το συνθλιμμένο προϊόν περνάει μέσα από ειδικά κόσκινα τα οποία το διαχωρίζουν σε 3 βασικά κλάσματα: Αλεύρι – 
Σιμιγδάλι – Πίτουρο. Στην περίπτωση που δεν χρειαζόμαστε το σιμιγδάλι, τότε το συνθλίβουμε ξανά έτσι ώστε να γίνει αλεύρι. Στην 
περίπτωση δε που δεν θέλουμε ‘καθαρό’ αλεύρι ή σιμιγδάλι, το προϊόν αντλείται σαν ένα ενιαίο κλάσμα, δημιουργώντας έτσι το αλεύρι 
ολικής αλέσεως.

Στάδιο 4 (Αποθήκευση - Ανάμιξη)

Αφού λοιπόν τελειώσει η άλεση, τα διάφορα κλάσματα αποθηκεύονται σε ειδικά κατακόρυφα σιλό. Από εκεί, ο αναμίκτης –ένα τεράστιο 
μίξερ- αναμιγνύει τις διάφορες ποιότητες (δηλαδή άλευρα που έχουν προέλθει από διαφορετικές ποιότητες σιτηρών) έτσι ώστε να 
επιτευχθεί το επιθυμητό ποιοτικό αποτέλεσμα.

Στάδιο 5 (Μεταφορά - Συσκευασία - Αποθήκευση)

Το προϊόν, έτοιμο πια, οδηγείται μέσω ειδικών  σωληνώσεων είτε στο μακαρονοποιείο, για την μετέπειτα επεξεργσία του και την 
παραγωγή ζυμαρικών, είτε  στις μηχανές συσκευασίας. Τα σακιά με το αλεύρι, αποθηκεύονται σε ειδικούς χώρους, σε ξηρό και 
δροσερό περιβάλλον. Από εκεί πια περιμένουν να φορτωθούν στα φορτηγά τα οποία τα διανέμουν.

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΛΕΥΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΜΥΛΟ6.3
ΣΤΑΔΙΟ 1

ΣΤΑΔΙΟ 2

ΣΤΑΔΙΟ 3

ΣΤΑΔΙΟ 4

ΣΤΑΔΙΟ 5

εικ.67  Κεντρικός μηχανισμός νερόμυλου
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Το συγκρότημα σε σχέση με τον οικισμό της Παραλίας Κύμης
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Το συγκρότημα του κυλινδρόμυλου είναι κτισμένο σε ενιαίο οικόπεδο που  έχει συνολική έκταση 2.200τμ.. Χωροθετείται  σε κομβικό 
σημείο του οικισμού, στην συμβολή των δύο βασικότερων οδικών αρτηριών της περιοχής, της επαρχιακής οδού που ενώνει την πόλη 
της Κύμης με τον οικισμό της Παραλίας και της επαρχιακής παραλιακής οδού Αγ. Γεωργίου που συνδέει τους οικισμούς Πλατάνας 
και Οξυλίθου. Απέναντι από το σημείο αυτό βρίσκεται η μεγάλη πλατεία του λιμανιού, η οποία  κατακλύζεται από τραπεζάκια από τις 
γειτονικές ταβέρνες, ουζερί και καφετέριες.

Το βιομηχανικό συγκρότημα άρχισε να κτίζεται πιθανότατα, το 1869 από συνεταιρισμό Κυμαίων ναυτικών και εμπόρων όταν η ναυτι-
λιακή δραστηριότητα του τόπου άρχισε να παρακμάζει. Τα παλαιότερα κτίρια του συγκροτήματος (Κ1, Κ2, Π1) και τα σπίτια (Σ1, Σ2, 
Σ3) κτίστηκαν πιθανότατα από ανώνυμα συνεργεία της εποχής εκείνης πάνω σε σχέδια που έφεραν οι ιδιοκτήτες από την Ευρώπη 
προσαρμοσμένα στις τοπικές λειτουργικές ανάγκες και στα ντόπια υλικά. 

Στην Ευρώπη, από τα μέσα του 18ου αιώνα, έχει αρχίσει να αναπτύσσεται μια αξιόλογη βιομηχανική αρχιτεκτονική που εκτός άλλων 
συναφών κτιρίων οδήγησε στην δημιουργία μιας προσεγμέ νης λειτουργικά και μορφολογικά τυπολογίας κτιρίων κυλινδρόμυλων που 
διατηρήθηκε μέχρι το τέλος του 19ου αιώνα.

Η επιβλητική σε κλίμακα μορφή ενός συγκροτήματος κυλινδρόμυλου αντανακλά πίστα στις διαφορετικές λειτουργίες των κτιρίων του: 
η αποθήκευση του σταριού, η πορεία του με αγωγούς μέχρι τους χώρους αλέσματος, η επεξεργασία, το άλεσμα και στην συνέχεια η 
συσκευασία του αλευριού σε τσουβάλια και η φύλαξη, όλες αυτές οι λειτουργίες μαζί με το σπίτι του ιδιοκτήτη, αναπτύσσονται γύρω 
από μια αυλή για το φόρτωμα και το ξεφόρτωμα των πρώτων υλών και των προϊόντων πάντα κοντά σ’ ένα σταυροδρόμι ή σ’ ένα λιμάνι 
για τη μεταφορά.

Το συγκρότημα του κυλινδρόμυλου της Παραλίας σαφώς ανήκει στην ίδια κατηγορία με τα αντιπροσωπευτικότερα δείγματα 
κυλινδρόμυλων του 19ου αιώνα: σε κλίμακα, διάταξη λειτουργιών, σχήμα κατόψεων, διαμόρφωση όψεων, ακόμη και μορφολογικών 
λεπτομερειών.

Το ακριβές έτος που ξεκίνησε η λειτουργία του συγκροτήματος δεν μας είναι γνωστό, καθώς η χρονολογία «1887» που βρίσκεται στο 
κλειδί της ανατολικής κεντρικής εισόδου του κτιρίου Κ2, αφορά πιθανότατα το κτίριο και όχι το συγκρότημα.

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ7.1

εικ.88  Σκίτσο του Τσαμπίκου Πετρά (Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π.) «Το πανόραμα συντίθενται ίσως πιο ξεκάθαρα τα τρία 
χαρακτηριστικά της Παραλίας της Κύμης: Οι κορυφογραμμές των βουνών, τα πέτρινα σπίτια με τις στέγες ανάμεσα το πυκνό πράσινο 
και το λιμάνι». Στα δεξιά διακρίνεται το συγκρότημα του κυλινδόμυλου. 

Σε αγωγή του 1894¹ με την οποία ο Ν. Κάραλης, ζητάει από τον αρτοποιό Δημήτριο Ματόπουλο την εξόφληση παλαιότερου χρέους 
αναφέρεται ότι οι δύο έχουν «λογαριασθεί» για τις αγορές αλεύρων εκ μέρους του Ματόπουλου μέχρι της 5ης Νοεμβρίου 1885. 
Επίσης, αναφέρονται αναλυτικά οι ποσότητες αλεύρων και άλλων ειδών που πήρε επί πιστώσει ο Ματόπουλος από τον ατμόμυλο 
τα έτη 1886 και 1887. Ο ατμόμυλος επομένως λειτουργούσε πριν από το 1887. Η γκάμα των πρώτων προϊόντων του περιλάμβανε 
αλεύρι, σιμιγδάλι και πίτουρο.

Στη δεκαετία του 1890 αναφέρεται ότι λειτουργούν στην Κύμη δύο ατμόμυλοι: αυτός του Ν. Χ. Κάραλη και ο ατμόμυλος των «Ν. Α. 
Παπανικολάου και Σίας»². Στοιχεία για τον δεύτερο ατμόμυλο δυστυχώς δεν υπάρχουν, όμως, ο Γιάννης Αντώνιου (Πετιτσούνας) σε 
ένα χρονογράφημα του, γραμμένο στα τέλη της δεκαετίας του 1950, μιλάει για την «από πείσμα κατασκευή των δύο ατμόμυλων, 
που έγινε αφορμή να παρασυρθούν σε πτώχευση και κατάρρευση όλοι οι παλιοί νοικοκυραίοι της Κούμης»³. Η φράση αναφέρεται 
περισσότερο στον Ν. Α. Παπανικολάου (πρόκειται μάλλον για τον διατελέσαντα και δήμαρχο Κύμης, πατέρα του διάσημου γιατρού), 
του οποίου ο ατμόμυλος κάποια στιγμή έκλεισε. Γύρω στο 1910 ο ατμόμυλος του Ν. Χ. Κάραλη αποτελεί πλέον συνιδιοκτησία των Δ. 
Σταματίου, Ν. Κάραλη και Μαρίνου. Το τρίτο μερίδιο «απορροφάται» μέχρι το 1930 από τα υπόλοιπα δύο.

Ο ατμόμυλος της Παραλίας4 δουλεύει με σκληρό στάρι που έρχεται από την Μακεδονία. Παράλληλα οι ιδιοκτήτες του εμπορεύονται 
κρασιά και λάδι. Δεν είναι γνωστό πότε η γκάμα των παραγόμενων προϊόντων διευρύνεται προς τα είδη μακαρονοποιίας. Πάντως 
το 1935 σε διαφήμιση καταχωρημένη στον «Εμποροβιομηχανικό οδηγό της Ελλάδος» ο μύλος αναφέρεται ως «Κυλινδρόμυλος & 
Μακαρονοποιία». Η φίρμα της επιχείρησης είναι σύμφωνα με την ίδια καταχώρηση «Δήμητρα», ενώ το σιτάρι που χρησιμοποιείται 
προέρχεται και από το εσωτερικό, αλλά και από το εξωτερικό. Παράλληλα με τη μακαρονοποιία στα πίσω κτίρια του συγκροτήματος 
στεγαζόταν από το 1923 έως το 1940 μια επιχείρηση κατασκευής «προ-φορμών» τσιμπουκιών για εξαγωγή. Πιθανόν από τις αρχές 
του 1930 ο ατμόμυλος άρχισε να λειτουργεί με ηλεκτρογεννήτρια. 

Περίπου το 1940 το μερίδιο Κάραλη περιέχεται στην οικογένεια Σταματίου. Στην Κατοχή ο μύλος θα παραμείνει κλειστός. Μετά την 
απελευθέρωση θα επαναλειτουργήσει με την ίδια δομή μέχρι το 1955, οπότε γίνεται εκσυγχρονισμός του εργοστασίου σε μεγάλη 
κλίμακα, με την συνεργασία Ιταλών τεχνικών. Η Παρασκευή ζυμαρικών για την οποία ως τώρα χρησιμοποιείτο χειροκίνητη πρέσα 
αυτοματοποιείται. Το 1955 επίσης ο μύλος συνδέεται με το δίκτυο της ΔΕΗ με το οποίο η ίδια η Κύμη συνδέεται μόλις δύο χρόνια 
αργότερα. Η γκάμα των προϊόντων διευρύνεται και πλέον με την νέα φίρμα «VESTA» (Βιομηχανική Εταιρεία ΣΤΑματίου), τα προϊόντα 
του μύλου διακινούνται σε όλη την Ελλάδα καταλαμβάνοντας σημαντικό μέρος της αγοράς ζυμαρικών. Η «VESTA» είναι αυτή την 
εποχή ανταγωνίστρια της «Μ.ISKO», καθώς οι άλλες γνωστές σήμερα ελληνικές εταιρίες ζυμαρικών κάνουν τότε τα πρώτα τους 
βήματα. Για να ανταποκριθεί στη μεγάλη ζήτηση ζυμαρικών το εργοστάσιο δουλεύει με τρείς βάρδιες. Εργάζονται δε σε αυτό, μαζί με 
τους οδηγούς των αυτοκινήτων, γύρω στα 150 άτομα.

Το 1964 σταμάτησε η λειτουργία του λόγω καταστροφής του από πυρκαγιά που προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα. Καθώς οι πέντε 
όροφοι του κτιρίου χωρίζονταν μεταξύ τους μόνο με ξύλινα πατώματα, η φωτιά κατέστρεψε τα πάντα εκτός από τους εξωτερικούς 
τοίχους. Μάλιστα το εργοστάσιο δεν ήταν ασφαλισμένο επειδή οι ασφαλιστικές εταιρίες, με δεδομένη την ξύλινη κατασκευή χωρισμάτων, 
αρνούνταν να το ασφαλίσουν. Έτσι πέρα από την τεράστια υλική ζημιά, η απασχόληση στην περιοχή της Κύμης μετά το κλείσιμο του 
λιγνιτωρυχείου στο Έντζι το 1962 και σε διάστημα λιγότερο των δύο χρόνων δέχτηκε ένα δεύτερο χτύπημα.

Πέντε από τα κτίρια του συγκροτήματος του κυλινδρόμυλου χαρακτηρίστηκαν ως διατηρητέα - το μακαρονοποιείο (Κ1), ο κυλινδρόμυλος 
(Κ2) και τα τρία σπίτια (Σ1, Σ2, Σ3) - στις 13 Μαΐου 19875. Σήμερα ως ιδιοκτήτες του κυλινδρόμυλου φέρονται οι εξής: Δημήτρης 
Σταματίου, Ελένη Σταματίου και Μαρίνα Πατρώνη. Το 1988 εκπονήθηκε Διπλωματική Εργασία στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο από 
τις Δήμητρα Ευσταθίου και τη Μαρία Κοχειλά, με τίτλο: “Ξενοδοχείο στην Κύμη (επανάχρηση παλιού κυλινδρόμυλου) “.

Το 1993 πραγματοποιήθηκε μια μελέτη από τον αρχιτέκτονα μηχανικό Γ. Πατρώνη με σκοπό την ανακαίνιση του κυλινδρόμυλου και την 
μετατροπή του σε ξενώνα αλλά δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ καθώς κρίθηκε ασύμφορη η εφαρμογή της. Τα σχέδια της αποτύπωσης 
αυτής της μελέτης χρησιμοποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν στα πλαίσια της παρούσας πτυχιακής εργασίας.

Το 2001 εκπονήθηκε Διπλωματική Εργασία στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο από την Ελένη Γεωργούλη, με τίτλο: “Αποκατάσταση 
και επανάχρηση βιομηχανικού συγκροτήματος κυλινδρόμυλου στην Κύμη Ευβοίας”.

Το 2007 εκπονήθηκε Διπλωματική Εργασία στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο από την Ελένη Σαπουτζή, με τίτλο: “Επανάχρηση του 
παλιού κυλινδρόμυλου στην παραλία Κύμης”.
 

¹ Εφημερίδα «Παλίρροια», 28 Μαΐου 1894

² Ημερολόγιο Γυμναστικού Συλλόγου Κυμαίων 
1899, σελ.55

³  Ιωάννης Αντωνίου, Κυμαϊκά Χρονογραφήματα, 
Αθήνα 1968, σελ.64

4 Πληροφορίες για την λειτουργία του ατμόμυλου 
από το 1920 περίπου και μετά μας έδωσαν οι κύριες 
Νίτσα και Μαρίνα Σταματίου (ιδιοκτήτρια), καθώς 
και οι κύριοι Σταμάτης Σιδεράκης και Παναγιώτης 
Καουλιάς (εργαζόμενοι στο συγκρότημα).

5 ΦΕΚ 387/13 Μαΐου 1987
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Το συγκρότημα του κυλινδρόμυλου αποτελείται από διάφορα κτίρια που οργανώνονται γύρω από την κεντρική αυλή και κτίστηκαν σε 
διαφορετικές χρονικές περιόδους ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες της επιχείρησης. 

Το συγκρότημα από το 1869 μέχρι το 1954 είχε 7 στάδια κατασκευής. Τα πρώτα κτίρια του συγκροτήματος, κτίστηκαν το 1869 και είναι 
ο αρχικός ατμόμυλος  - κυλινδρόμυλος (κτίριο Κ1) και το σπίτι του ιδιοκτήτη (κτίριο Σ1). 

Το 1872 κτίζονται η προσθήκη του αρχικού ατμόμυλου – κυλινδρόμυλου (κτίριο Π1) και ένα ακόμη σπίτι (κτίριο Σ2). 

Από το 1877, προστίθενται στα παραγόμενα προϊόντα, εκτός από το αλεύρι, το σιμιγδάλι και το πίτουρο τα ζυμαρικά και το κρασί 
σε πιο ευρεία κλίμακα, οπότε και προκύπτει η ανάγκη για τη μεταφορά της λειτουργίας του μύλου σε καινούριο κτίριο (Κ2) και η 
μετατροπή του αρχικού (Κ1) σε μακαρονοποιείο, παράλληλα με την κατασκευή των στερνών (Δ1). Το ίδιο έτος κτίστηκε και η τρίτη 
οικία (Σ3) του συγκροτήματος. 

Τρία χρόνια αργότερα, το 1880 οικοδομούνται τα κτίρια (Γ1 και Γ2) αποθήκευσης, ανακύκλωσης, επιδιόρθωσης και επεξεργασίας της 
συσκευασίας, ενώ 10 χρόνια μετά (1890) κτίζεται το μπροστινό κτίριο (Γ3) τα γραφεία και το εργαστήριο – χημείο του συγκροτήματος. 

Το 1949, λόγω αύξησης της παραγωγής της επιχείρησης, κατασκευάζονται οι προσθήκες Β1 και Β2 στο μακαρονοποιείο και στον 
κυλινδρόμυλο αντίστοιχα με αποθηκευτική χρήση. 

Τέλος, το 1954, για τους ίδιους λόγους, οικοδομούνται από οπλισμένο σκυρόδεμα τα τελευταία κτίρια του συγκροτήματος, το κτίριο 
Μ1, το καινούριο μακαρονοποιείο και το Μ2 ,η προσθήκη του κυλινδρόμυλου Κ2 για την επέκταση των λειτουργιών του. 

ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ
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7.2
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Σ2 : Σπίτι

Κ2 : Κυλινδρόμυλος
Σ3 : Σπίτι
Δ1 : Στέρνες

Γ1 : Αποθήκη
Γ2 : Εργαστήριο

Γ3 : Μαγαζί Β1 : Προσθήκη μακαρονοποείου
Β2 : Προσθήκη κυλινδρόμυλου

Μ1 : Προσθήκη μακαρονοποιείου
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Το κτίριο Κ1 κτίστηκε το 1869 και ήταν ο αρχικός ατμόμυλος - κυλινδρό μυλος. Μαζί με το σπίτι Σ1 αποτελούν τα παλαιότερα κτίρια 
του συγκροτήματος. Ο μύλος αυτός, είχε ιδιαίτερα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά καθώς ήταν ανεπίχριστος με λαξευτά παράθυρα 
και ιδιαίτερα επιμελημένες κόγχες. Αρχικά το κτίριο, διαστάσεων 9,40μ. x 25,50μ., ήταν πανταχόθεν ελεύθερο εκτός από την δυτική 
πλευρά του όπου υπήρχε προσκολλημένο το σπίτι Σ1. Αποτελείτο από έναν τριώροφο όγκο με λί θινους τοίχους, ξύλινα πατώματα και 
στέγη με κεραμίδια. (εικ.64)

 Έχει υποστεί τις περισσότερες μορφολογικές αλλοιώσεις λόγω των αλλεπάλληλων αλλαγών χρήσης του. Το 1872 προστίθεται 
στην βόρεια όψη του το κτίριο Π1 (εικ. 95) ως επέκταση του αρχικού κυλινδρόμυλου. Έτσι το 1887 υφίστανται και τα δύο αρκετές 
εσωτερικές αλλαγές για την μετατροπή τους σε μακαρονοποιείο (ο κυλινδρόμυλος μεταφέρεται στο νεοκτισθέν κτίριο Κ2). Το 1954 όταν 
κτίστηκαν τα κτίρια Μ1 (καινούριο μακαρονοποιείο) και Μ2 (προσθήκη στον κυλινδρόμυλο Κ2), το Κ1 υπέστη τη μεγαλύτερη αλλοίωση 
της μορφής του: από τριώροφο γίνεται διώροφο, τα ξύλινα πατώματα αντικαταστάθηκαν από πλάκες οπλισμένου σκυροδέματος, 
κλείστηκαν τα αρχικά ανοίγματα, ανοίχτηκαν νέα και το κτίριο επιχρίστηκε (εικ. 91-94). 

Τα κτίρια Κ1 και Π1 στη σημερινή τους κατάσταση, μετά την πυρκαγιά του 1964, είναι χωρίς στέγη και με κατεστραμμένα κουφώ-
ματα. Ο φέρων οργανισμός τους από λιθοδομή πάχους 0,80μ. στο ισόγειο και 0,70μ. στους ορόφους είναι σε μέτρια κατάσταση και 
χρειάζονται πολλές ενισχυτικές κατασκευές.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΚΤΙΡΙΟ Κ1
7.3εικ.91  Νότια όψη  του Κ1 Διακρίνονται τα σφραγισμένα ανοίγματα.

εικ.93  Νότια εσωτερική πλευρά του κτιρίου Κ1 (1869).  Διακρίνονται οι μορφολογικές αλλοιώσεις και η 
αλλαγή στάθμης του δαπέδου για την επικοινωνία με το κτίριο Μ1 (1954).

εικ.92  Ανατολική εσωτερική πλευρά του κτιρίου Κ1 (αρχικός κυλινδρόμυλος – μακαρονοποιείο).

εικ.94  Νότια εσωτερική πλευρά του κτιρίου Κ1 (1869).  Διακρίνονται οι μορφολογικές αλλοιώσεις και η 
αλλαγή στάθμης του δαπέδου για την επικοινωνία με το κτίριο Μ1 (1954).
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Το κτίριο Π1, διαστάσεων 12,00 x 9,00μ., κτίστηκε το 1872 ως επέκταση του αρχικού κυλινδρόμυλου στο μέσο της βόρειας πλευράς του 
κτιρίου Κ1 ακολουθώντας το ίδιο μορφολογικό ύφος (λιθόκτιστο, ανεπίχριστο με ξύλινη στέγη, λαξευτά υπέρθυρα και γωνιόλιθους). Το 
1887 υφίσταται και αυτό ως συνέχεια του Κ1 αρκετές εσωτερικές αλλαγές για την τροποποίηση του σε μακαρονοποιείο. Καταστράφηκε 
το 1964 μαζί με το κτίριο Κ1 από την πυρκαγιά που ξέσπασε και από τότε παραμένει χωρίς κουφώματα και στέγη, ενώ ο φέρων 
οργανισμός του είναι σε μέτρια κατάσταση και χρειάζεται πολλές ενισχυτικές κατασκευές. Τα ανοίγματά του είναι σφραγισμένα, εκτός 
από μία μεταλλική συρόμενη πόρτα στο ισόγειο (εικ. 95).

ΚΤΙΡΙΟ Π1

εικ.95  Το κτίριο Π1 (1869) προσθήκη του μακαρονοποιείου Κ1 (αρχικού κυλινδρόμυλου).
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Το κτίριο Σ1 (σπίτι) κτίστηκε το 1869 μαζί με τον αρχικό κυλινδρόμυλο Κ1 και βρίσκεται προσκολημμένο στην δυτική πλευρά του. 
Είναι διώροφο, λιθόκτιστο με ξύλινα πατώματα και ξύλινη στέγη με κεραμίδια. Το ισόγειο του σπιτιού αποτελείται από δύο χώρους με 
πρόσβαση από το πίσω μέρος του οικοπέδου από ξεχωριστές εισόδους (εικ.97) . 

Ο ένας χώρος, εσωτερικών διαστάσεων 9,10μ. x 6,00μ., αποτελούσε το κατώι του σπιτιού και είχε παράθυρα προς την αυλή που 
μετά έκλεισαν από την προσθήκη του νέου μακαρονοποιείου Μ1 (εικ. 98). Ο άλλος, εσωτερικών διαστάσεων 5,50μ. x 6,00μ., λόγω 
της υψομετρικής διαφοράς του οικοπέδου συγκοινωνεί κατευθείαν με τον β’ όροφο του αρχικού κυλινδρόμυλου (Κ1) και αποτελούσε 
μέρος των βοηθητικών του (εικ. 99).

Στον α’ όροφο, η είσοδος γινόταν από εξωτερική ξύλι νη σκάλα που οδηγούσε σε ξύλινο στεγασμένο διάδρομο. Ο όροφος αποτελείται 
από πέντε χώρους: χωλ εισόδου (3,50μ. x 2,80μ.) με πόρ τα προς το διάδρομο, σαλόνι (6,00μ. x 3,70μ.) με πόρτα και παράθυρο προς 
τον διάδρομο και παράθυρο προς την αυλή, κουζίνα (7,20μ. x 2,20μ.) με πόρτες και 2 παράθυρα προς το διάδρομο και έναν άλλο 
ανεξάρτητο τυφλό χώρο (7,40μ. x 3,70μ.) που συγκοινωνεί με τον κυλινδρόμυλο (με το δώμα του κτιρίου Β1) (εικ. 100). 

Το κτίριο είναι ανεπίχριστο, με ενδιαφέρουσα την δυτική όψη του με πολλά ανοί γματα και τα ξύλινα κουφώματα (εικ.96). Η ξύλινη 
σκάλα και ο διάδρομος έχουν σχετικά πρόσφατα αντικατασταθεί από κατασκευές οπλισμένου σκυροδέματος (εικ. 102). Εξαιτίας της 
πολύχρονης εγκατάλειψής του και παρόλο που η πυρκαγιά δεν επεκτάθηκε σ’ αυτό, η κατάσταση των ξύλινων κατασκευών του κτιρί ου 
(πατώματα, κουφώματα, στέγη) είναι κακή (εικ. 101) και χρειάζεται πλήρης αντικατάστασή τους.

ΚΤΙΡΙΟ Σ1

εικ.96   Δυτική όψη ορόφου του Σ1.

εικ.99  Εσωτερική ξύλινη σκάλα που συνδέει τους βοηθητικούς χώρους του 
κυλινδρόμυλου του κτιρίου Σ1 μεταξύ τους.

εικ.97  Οι είσοδοι στο ισόγειο του Σ1. εικ.98  Το κατώι του Σ1.

εικ.102  Η πρόσβαση στον όροφο του Σ1. Η σκάλα και ο 
διάδρομος από οπλισμένο σκυρόδεμα αντικατέστησαν τις 
αντίστοιχες ξύλινες κατασκευές.

εικ.103  Τα σπίτια Σ1 και Σ2.

εικ.100  Ο ανεξάρτητος τυφλός χώρος  του ορόφου του Σ1 που συγκοινωνεί με το 
δώμα του Β1.

εικ.101  Δυτική όψη ορόφου του Σ1.
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Το κτίριο Σ2 (σπίτι) κτίστηκε αργότερα από το Σ1 πιθανότατα μαζί με την προσθήκη Π2 στον αρχικό κυλινδρόμυλο (1872) . Είναι και 
αυτό διώροφο, λιθόκτιστο, με ξύλινα πατώματα και ξύλι νη στέγη από κεραμίδια. Η πρόσβαση γίνεται από την βόρεια πλαϊνή πλευρά 
του οικοπέδου όπου εξωτερική λίθινη σκάλα οδηγεί από το επίπεδο του δρόμου στην είσοδο του σπιτιού (εικ. 104). 

Το ισόγειο αποτελείται από: χωλλ εισόδου (4,70μ. x 4,00μ.) που χρησιμοποιείτο και για τραπεζαρία, υπνοδωμάτιο (4,00μ. x 2,90μ.) 
και κουζίνα (6,00μ. x 1,90μ.). Εκτός από την κυρία είσοδο υπάρχει και δεύτερη είσοδος βοηθητική, δίπλα στην κουζίνα (εικ. 106). 
Μεταγενέστερα, όταν κτίστηκε η προσθήκη Β1, από το χωλλ και το υπνοδωμάτιο ανοίχτηκαν πόρτες προς τον κυλιν δρόμυλο. Από το 
χωλλ του ισογείου εσωτερική σκάλα ξύλινη οδηγεί στον όροφο. Ο όροφος αποτελείται από: χωλλ (3,00μ. x 2,10μ.), σαλόνι (4,80μ. x 
3,90μ.) με κλειστό εξώστη προς τη θάλασσα και μπαλ κόνι προς τον δρόμο, υπνοδωμάτιο (4,70μ. x 2,90μ.) με παράθυρο προς την 
θάλασσα και λουτρό (2,80μ. x 1,30μ.).

Το Σ2 λόγω της συνεχούς συντηρήσεως του έχει υποστεί τη μεγαλύτερη μορφολογική αλλοίωση από τα υπόλοιπα σπίτια του 
συγκροτήματος και σε γενικές γραμμές βρίσκεται σε σχετικά καλή κατάσταση. 

Είναι επιχρισμένο και πολλά παλιά κουφώματά του έχουν αντικατασταθεί με σύγχρονα. Βρίσκεται σε σχετικά καλή κατάσταση, δεν 
πειράχτηκε από την πυρκαγιά και κατοικείτο μέχρι το 1969.

ΚΤΙΡΙΟ Σ2

εικ.104  Η βόρεια όψη του Σ2.

εικ.106  Ανοίγματα της δυτικής όψης ισογείου του Σ2.

εικ.105  Η βορειοδυτική γωνία του Σ2.

εικ.107  Βορειοδυτική όψη του συγκροτήματος.
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Το κτίριο Σ3 (σπίτι) κτίστηκε το 1877 μαζί με τον κυλινδρό μυλο Κ2. Βρίσκεται προσκολλημένο στο σπίτι Σ1, στο τέλος της εσωτερικής 
αυλής. Το κτίσμα είναι διώροφο, εκτός από το μέρος της αυλής όπου λόγω της υψομετρικής διαφοράς του οικοπέδου γί νεται τριώροφο. 
Έχει λίθινους τοίχους, ξύλινα πατώματα και ξύλινη στέγη με κεραμίδια. 

Το ισόγειο του σπιτιού αποτελείται από τρεις χώρους με πρόσβαση από το πίσω μέρος του οικοπέδου (εικ.110). Οι τρεις χώροι, που 
αποτελούσαν τα κατώγια του σπιτιού, είναι ανεξάρτητοι μεταξύ τους με ξεχωριστές εισόδους, οι δύο χώροι είναι ίδιοι με εσωτερικές 
διαστάσεις (6,00μ. x 3,40μ.), ο τρίτος είναι μεγαλύτερος (8,00μ. x 6,00μ.) και στο δάπεδο του υπήρχαν τα πηγάδια των δεξαμενών που 
βρίσκονται στο υπόγειο. Στο ισόγειο υπάρχει επίσης μια θολωτή δίοδος που οδηγούσε με σκάλα από τα πίσω μέρος του οικοπέδου 
κατ’ ευθείαν στην εσωτερική αυλή (εικ.112). Σήμερα η σκάλα δεν υπάρχει και η δίοδος έχει κλίσει από την προσθήκη του κτιρίου Μ1.

Στον όροφο η πρόσβαση γινόταν από εξωτερική ξύλινη σκάλα που οδηγούσε σε ξύλινο στεγασμένο διάδρομο με δύο ξεχωρι-
στές εισόδους για το σπίτι. Στον όροφο η πρόσβαση γινόταν από εξωτερική ξύλινη σκάλα που οδηγούσε σε ξύλινο στεγασμένο 
διάδρομο με δύο ξεχωρι στές εισόδους για το σπίτι. Η σκάλα και ο διάδρομος έχουν αντικατασταθεί σχετικά πρόσφατα με κατασκευές 
οπλισμένου σκυροδέματος (εικ. 113). Ο όροφος αποτελείται από εννέα δωμάτια που όλα συγκοινωνούν μεταξύ τους με πόρτες. 
Κατά μια εκδοχή, χρησιμοποιούντο για δύο κατοικίες, πιθανότερα όμως, τα επιπλέον δωμάτια ν’ αποτελούσαν ξενώνες των διαφόρων 
μηχανικών που κατά καιρούς συντηρούσαν τον κυλιν δρόμυλο. Αναλυτικότερα οι χώροι του ορόφου έχουν ως εξής: χωλλ εισόδου 
(3,30μ. x 1,40μ.), σαλόνι (4,00μ. x 4,30μ.), 2 υπνοδωμάτια (3,80μ. x 3,50μ.) και (4,00μ. x 3,00μ.), τραπεζαρία (4,00μ. x 3,00μ.) και 
κουζί να (3,60μ. x 2,20μ.) (εικ. 116). Ο ξενώνας (εικ.115), με ξεχωριστή είσοδο αποτελείται από χωλλ εισόδου (6,10μ. x 1,90μ.) και 
δύο υπνοδωμάτια (3,70μ. x 3,00μ.). Όλα τα δωμάτια έχουν παράθυρα είτε προς την αυλή είτε προς το πίσω μέρος του οικοπέδου. 
Στο σαλόνι και σ’ ένα από τα υπνοδωμάτια υπάρχουν μπαλκονόπορτες που οδηγούν σε μαρμάρινο κρεμαστό μπαλκόνι με λαξευμένα 
φουρούσια και μεταλλικό κιγκλίδωμα (εικ. 109). Το υπόγειο του σπιτιού αποτελείται από τρεις μεγάλες στέρνες (6,00μ. x 4,50μ.) στις 
οποίες αποθήκευαν κρασί. Στην αυλή, οι στέρνες είναι ισόγειες με ανεπίχριστη αρμολογημένη λιθοδομή και με τρία τοξωτά λαξευμένα 
στόμια (μπούκες) στη βάση τους (εικ. 114).

Το κτίριο είναι ανεπίχριστο από το μέρος της αυλής και επιχρισμένο από το μέρος της εισόδου του (εικ. 108, 110). Η κατάσταση του 
είναι αρκετά καλή, γιατί κι εδώ δεν επεκτάθηκε η πυρκαγιά. Τυπικό παράδειγμα κουμιώτικου σπιτιού είναι το πιο αξιόλογο αρχιτεκτο-
νικά από τα άλλα σπίτια του συγκροτήματος.

ΚΤΙΡΙΟ Σ3
εικ.108   Η ανατολική όψη του Σ3. εικ.114β   Τα τρία τοξωτά λαξευμένα στόμια (μπούκες) στη βάση από τις στέρνες.

εικ.116   Εικόνα 116. Ο χώρος της κουζίνας στον όροφο του Σ3.

εικ.112  Η είσοδος της άλλοτε θολωτής διόδου επικοινωνίας με σκάλα, μέσω του Σ3, από τη 
δυτική πλευρά του οικοπέδου στην εσωτερική του αυλή.

εικ.115  Ο  χώρος του ξενώνα στον όροφο του Σ3.

εικ.109  Το μεταλλικό κιγκλίδωμα του κρεμαστού μαρμάρινου εξώστη του Σ3 και  η θέα 
προς το λιμάνι.

εικ.110  Η δυτική όψη του Σ3. εικ.111  Η θολωτή είσοδος της άλλοτε 
διόδου επικοινωνίας με σκάλα από 
τη δυτική πλευρά του οικοπέδου στην 
εσωτερική του αυλή και η είσοδος στον 
όροφο του Σ3.

εικ.113  Η εξωτερική σκάλα που οδηγεί στη μία ξεχωριστή είσοδο του ορόφου του Σ3. εικ.114α  Τα τρία τοξωτά λαξευμένα στόμια (μπούκες) στη βάση από τις στέρνες.
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Το συγκρότημα του κυλινδρόμυλου κλείνει από τη νότια πλευρά του με τα κτίρια Γ1, Γ2 και Γ3. Και τα τρία κτίρια εί ναι λιθόκτιστα 
μονώροφα και καλύπτονται από ξύλινη στέγη με κεραμίδια. Μέχρι να αγοραστούν από τους ιδιοκτήτες του κυλι νδρόμυλου αποτελούσαν 
ενιαία κτίρια με τα διπλανά τους και χρησιμοποιούντο κυρίως για αποθήκες εμπορευμάτων. Μετά την αγορά τους, είχαν χρήση 
βοηθητικών χώρων του κυλι νδρόμυλου (εικ. 121-125).

Το κτίριο Γ1 (1880) είναι κτισμένο ψηλότερα από τα άλλα και αρχικά είχε πρόσβαση μόνο από το πίσω μέρος του οικοπέδου (εικ.117). 
Αποτελείται από έναν ενιαίο χώρο διαστάσεων 7,80μ. x 4,00μ. με δύο παράθυρα προς τον δρόμο (εικ. 118) και ένα προς την 
αυλή, μετά το διαχωρισμό του. Πιθανότατα να χτίστηκε για ν’ αποτελέσει με το διπλανό του ενιαία κατοι κία (εικ. 121), αλλά κατά τα 
φαινόμενα δεν κατοικήθηκε ποτέ και πάντα είχε χρήση αποθήκης. Το κτίριο είναι ανεπίχριστο και σε σχετικά μέτρια κατάσταση.

Το κτίριο Γ2 (1880) είναι κτι σμένο στο επίπεδο της αυλής, αποτελείται από δύο συνεχόμενους χώρους διαστάσεων 4,00μ. x 4,00μ. και 
4,00μ. x 8,00μ. και βρίσκεται σε σχετικά καλή κατάσταση (εικ. 119,120). 

Το κτίριο Γ3 είναι μεταγενέστερο, κτίστηκε το 1890 και μαζί με το διπλανό του αποτελούσε ενιαίο χώρο μαγαζιού και αποθηκών (εικ. 
124,125). Από παλιές φωτογραφίες (εικ. 9) φαίνεται ότι η όψη του προς το δρόμο ήταν αρκετά επιμελημένη με λαξευτά τοξωτά 
παράθυρα και πόρτες.

Αργότερα το κτίριο τροποποιήθηκε σε γραφεία και χημείο του κυλινδρόμυλου με πολλές αλλαγές στο εσωτερικό και την όψη του. 
Σήμερα αποτελείται από ένα ενιαίο χώρο διαστάσεων 12,00μ. x 7,00μ. μέσα στον οποίο υπάρχει εσωτερική μεταλλική σκάλα που 
οδηγεί σε πατάρι (εικ. 126). 

Το κτίριο είναι επιχρισμένο, βρίσκεται σε καλή κατάσταση και λειτουργεί σαν κατάστημα για βιβλία, είδη δώρων και διακόσμησης.

Στο βάθος της εσωτερικής αυλής υπάρχουν οι δεξαμενές Δ1 (1877) προσκολλημένες στα κτίρια Γ1 και Σ3. Πρόκειται για λιθόκτιστες 
κατασκευές με ανεπίχριστη αρμολογημένη λιθοδομή και λαξευτά τοξωτά στόμια στη βάση τους (εικ. 127).

ΚΤΙΡΙΑ Γ1, Γ2, Γ3

εικ.117   Το κτίριο Γ1.

εικ.121  Το «άλλο μισό» του κτιρίου Γ1. Στο βάθος διακρίνεται το Σ3.

εικ.118  Λεπτομέρεια ανοιγμάτων του κτιρίου Γ1. εικ.119  Τα κτίρια Γ2 και Γ3 (βόρειες όψεις).

εικ.120  Το παράθυρο και η πόρτα του Γ2 προς την αυλή. 

εικ.125 Ολόκληρο το κτίριο Γ3

εικ.126  Η εσωτερική σκάλα που οδηγεί στο πατάρι του Γ3. εικ.127  Λαξευτό τοξωτό στόμιο στη βάση των δεξαμενών 
Δ1.

εικ.122  Η όψη του κτιρίου Γ1  προς το δρόμο. εικ.123  Το δρομάκι προς την εξωτερική 
είσοδο του κτιρίου Γ1 και η τυφλή νότια 
όψη του Γ2.

εικ.124  Ανατολική όψη (πρόσοψη) του Γ3.
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Το κτίριο Β1 (εικ. 128) κτίστηκε το 1949, είναι διώροφο. Με την οικοδόμηση αυτού του κτιρίου ο παλιός κυλινδρόμυλος Κ1 μετατρέπεται 
από διώροφο σε τριώροφο κτίσμα. Η βορινή του όψη είναι επιχρισμένη και λιθόκτιστη, ενώ ο φέρων οργανισμός είναι από οπλισμένο 
σκυρόδεμα.

ΚΤΙΡΙΟ B1

εικ.128  Το κτίριο Β1 (1949) προσθήκη του μακαρονοποιείου Κ1.
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Τα υπόλοιπα κτίρια του συγκροτήματος, Μ1 και Μ2 κτίστη καν μαζί το 1954 και αποτελούσαν προσθήκες του μακαρονοποιείου και του 
κυλινδρόμυλου αντίστοιχα (εικ. 129, 132). 

Το κτίριο Μ1 είναι διώροφο και έχει μια από τις πρώτες δοκιδωτές πλάκες τσέλνερ. Ο όροφος Το κτίριο Μ2, είναι τετραώροφο και είναι 
κατασκευασμένο εξ’ ολοκλήρου από οπλισμένο σκυρόδεμα (εικ. 133).

ΚΤΙΡΙΑ Μ1 & Μ2

εικ.129   Το κτίριο Μ1.

εικ.133  Το ισόγειο του κτιρίου Μ2. Διακρίνονται τα σιλό αποθήκευσης αλευριού.

εικ.130 Το ισόγειο τμήμα του κτιρίου Μ1. εικ.131  Τα κτίρια Γ1 (αριστερά), Σ3 και Μ2 από την εσωτερική αυλή.

εικ.132  Το κτίριο Μ2.

εικ.135  Το εσωτερικό του σιλό του κτιρίου Μ2.

εικ.134  Σημείο ένωσης των κτιρίων Μ2 και Κ2. Διακρίνονται η κολώνα των σιλό του 
Κ2 και η κολώνα του φέροντα οργανισμού του Μ2.



ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ K2 08
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Το κτίριο Κ2, είναι συνδυασμός παραδοσιακού και μνημειακού βιομηχανικού κτιρίου. Παραδοσιακό κτίριο, καθώς υλοποιείται με 
παραδοσιακές κατασκευαστικές μεθόδους και υλικά, βασιζόμενο στη χρήση τοπικών μορφολογικών στοιχείων ή ακόμα και νεοκλασικών 
μοτίβων. Επιπλέον θα μπορούσαμε να πούμε, ότι αποτελεί το μνημειακό κτίριο του συγκροτήματος, καθώς, επηρεασμένο από την 
ευρωπαϊκή βιομηχανική αρχιτεκτονική, έχει χαρακτηριστική θέση στο κτιριακό συγκρότημα και επιβλητικότητα, που προκύπτει από 
τον όγκο του, την κλίμακα αλλά και τη μορφή του και εκφράζει τη διάθεση της επιχείρησης να προωθήσει, αυτό που θα αποκαλούσαμε 
σήμερα, ως την “εταιρική εικόνα” της. 

Η εξέλιξη της βιομηχανικής παραγωγής δεν αφήνει τα κτίριο ανέπαφο κατά τη διάρκεια της ζωής του. Κατά τη διάρκεια της πολυετούς 
λειτουργίας του, υπέστη μετατροπές και συμπληρώσεις ώστε να προσαρμοστεί και να εκσυγχρονιστεί συμφώνα με τις απαιτήσεις 
της τεχνολογικής εξέλιξης και τις μεταβολές στην διαδικασία παραγωγής. Για παράδειγμα, η αλλαγή της κινητήριας δύναμης του 
εργοστάσιου από το πετρέλαιο στον ηλεκτρισμό, οδήγησε στην προσαρμογή του υφιστάμενου κελύφους στις απαιτήσεις του 
τεχνολογικού εκσυγχρονισμού και στην αναδιάταξη του μηχανολογικού του εξοπλισμού. Ωστόσο, η απλή βασική γεωμετρική μορφή 
του, επιτρέπει έναν ενιαίο και ελεύθερο χώρο παραγωγής χωρίς ιδιαίτερες μορφολογικές αλλοιώσεις.

Το κτίριο Κ2 αποτελούσε τον κυλινδρόμυλο του κτιριακού συγκροτήματος μέχρι το τέλος της λειτουργίας του. Άρχισε να κτίζεται 
το 1877, 8 χρόνια αργότερα από το αρχικό κτίριο του κυλινδρόμυλου του συγκροτήματος Κ1 και η κατασκευή του ολοκληρώθηκε το 
1887, όπως μας πληροφορεί η λαξευμένη κλείδα του τοξωτού υπέρθυρου της κεντρικής εισόδου του ισογείου, η οποία φέρει αυτή τη 
χρονολογία (εικ. 136). 

Στα 84 χρόνια λειτουργίας του (τα 3 χρόνια της κατοχής παρέμεινε κλειστό), σημαντικά γεγονότα στο χώρο της ενέργειας και της 
τεχνολογίας, καθώς και  της εξέλιξης των δομικών υλικών, σηματοδότησαν αντίστοιχα σημαντικές φάσεις και στα κτιριολογικά, 
μορφολογικά και κατασκευαστικά του στοιχεία.

Το 1949, έγινε η προσθήκη του κτίσματος Β2 από λιθοδομή, στη νότια όψη του, που είχε χρήση αποθήκης και το 1954 η προσθήκη του 
κτιρίου Μ2 από οπλισμένο σκυρόδεμα, με αντίστοιχη συμπληρωματική χρήση στον κυλινδρόμυλο Κ2. Το 1955 πραγματοποιείται 
ο εκσυγχρονισμός του εργοστασίου σε μεγάλη κλίμακα και η σύνδεσή του με το δίκτυο της Δ.Ε.Η.

Το κτίριο έπιασε πυρκαγιά το 1964 από βραχυκύκλωμα με αποτέλεσμα την καταστροφή όλων των ξύλινων κατασκευών του (στέγη, 
κλιμακοστάσιο, δάπεδα).

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ8.1

εικ.136  Η λαξευμένη χρονολογία  “1887” στο υπέρθυρο της κεντρικής πόρτας της κύριας όψης.

Κ2
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Για την έρευνα και τη συγκέντρωση στοιχείων του παρελθόντος και της ιστορίας του κτιρίου, και του συγκροτήματος κατ’ επέκταση, 
ήρθαμε σε επαφή, εκτός από τους δύο εκ των τριών ιδιοκτητών, με δύο εργαζόμενους σε αυτό και χρειάστηκε η προσεκτική παρατήρηση 
και η εμβάθυνση τόσο στις παλιές φωτογραφίες και περιγραφές ,όσο και  στην παρούσα κατάστασή του, όσον αφορά στο κτίριο 
καθεαυτό, στη λειτουργία του ως κυλινδρόμυλος και  επομένως, στη διάταξη του μηχανολογικού εξοπλισμού του.

Σύμφωνα με παλιές φωτογραφίες του κτιρίου (εικ. 137-139), το Κ2 αποτελείτο από ένα πενταόροφο όγκο από λίθινους τοίχους 
και καλυπτόταν από ξύλινη δίρριχτη στέγη. Το κτίριο πριν καεί, έφερε στην ανατολική όψη του, στο επίπεδο της στέγης, τυπικά 
προεξέχοντα παράθυρα σοφίτας. Η ανατολική όψη του (κύρια όψη) ήταν επιχρισμένη. 

ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ8.2

εικ.137  Ιστορική φωτογραφία του κτιρίου του κυλινδρόμυλου. Η  χρονολογία λήψης 
εκτιμάται γύρω στο 1949, καθώς έχει αρχίσει να κτίζεται η προσθήκη Β2. Το κτίριο Μ2 
(1954), στη νότια πλευρά του Κ2 δεν έχει κτιστεί ακόμα. Διακρίνονται η στέγη και τα 
παράθυρα της σοφίτας  του Κ2. Επίσης, διακρίνεται στο βάθος, το κτίριο Π1.

εικ.138  Ιστορική φωτογραφία του συγκροτήματος από το λιμάνι της Κύμης.  Η 
χρονολογία λήψης εκτιμάται γύρω στο 1890, καθώς στο κτίριο Γ3 διακρίνονται τα 
συμμετρικά τοξωτά ανοίγματα του.

εικ.139  Παλιά φωτογραφία από το αρχείο των ιδιοκτητών. Άγνωστη η χρονολογία 
λήψης. Διακρίνονται η επιχρισμένη ανατολική όψη του Κ2, η δίρριχτη στέγη με τα 
παράθυρα της σοφίτας και τα  ξύλινα κουφώματά του. 
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εικ.140   Η είσοδος από την οδό Μεγάλης Ελλάδας στη βορειοδυτική πλευρά του κτιρίου.

εικ.144  Η πρώην είσοδοι από την οδό Μεγάλης Ελλάδας, η μία  στη βόρεια πλευρά του 
προεξέχοντος τμήματος του κτιρίου και η άλλη στη βορειοδυτικό του τοίχο. 

εικ.145   Η πρώην έξοδος προς το δρόμο από 
τη βόρεια πλευρά του προεξέχοντος τμήματος 
του κτιρίου και το παράθυρο φορτοεκφόρτωσης 
στον Β’ όροφο. 

εικ.146   Το παράθυρο φορτοεκφόρτωσης 
στον Α’ όροφο, στην ανατολική όψη του 
κτιρίου. Διακρίνεται πάνω από το τοξωτό του 
υπέρθυρο μεταλλική δοκός τύπου «Η». 

εικ.147   Το παράθυρο φορτοεκφόρτωσης 
στον Β’ όροφο στη βόρεια πλευρά του 
προεξέχοντος τμήματος του κτιρίου .

εικ.149   Μηχανισμός κίνησης από το 
νερόμυλο “’φάμπρικα του Εμπειρίκου” στην 
Άνδρο, στο επίπεδο του ισογείου πάνω 
σε βάσεις οπλισμένου σκυροδέματος – 
«κουζινέτα».  Η πρώτη άλεση εδώ, γινόταν 
με τέσσερις μυλόπετρες.  

εικ.148   Οι βάσεις από οπλισμένο 
σκυρόδεμα της μηχανής κίνησης στο 
ισόγειο.

εικ.141  Η επικοινωνία του Κ2 με την εσωτερική 
αυλή, στη νότια πλευρά του προεξέχοντος 
τμήματος του κτιρίου.

εικ.142  Η είσοδος από την αυλή στη νότια 
πλευρά του προεξέχοντος τμήματος του 
κτιρίου. Διακρίνονται τα μεταλλικά δοκάρια 
τύπου «Η» που χρησίμευαν στη βιομηχανική 
λειτουργία του κτιρίου (βρίσκονται σε 
χαμηλότερη στάθμη από το δάπεδο του Α΄ 
ορόφου).  

εικ.143  Η είσοδος από την αυλή στη νότια 
πλευρά του προεξέχοντος τμήματος του 
κτιρίου.

εικ.150  Μηχανικά μέρη από την 
κυλινδρομηχανή στη “φάμπρικα του 
Εμπειρίκου” στην Άνδρο. Τμήμα από το 
έμβολο που εκτελεί την παλινδρομική κίνηση 
και η τροχαλία της κυκλικής. 

Η πρόσβαση στο κτίριο γινόταν από τις τρεις βασικές εισόδους στην κύρια όψη του (ανατολική) (εικ. 137-139), άλλη μία στη 
βορειοδυτική πλευρά του (εικ. 140) και από δύο βοηθητικές στο προεξέχον τμήμα του. Η μία στην νότια πλευρά του, από την αυλή 
στο εσωτερικό του οικοπέδου (εικ. 141-143) και η άλλη στη βόρεια πλευρά του, μέχρι το 1954 όπου χτίστηκε η προσθήκη του 
κτιρίου Μ2, οπότε και χάθηκε η βόρεια επικοινωνία με το δρόμο (εικ. 144,145). 

Η παραλαβή των πρώτων υλών γινόταν από την αριστερή είσοδο της ανατολικής όψης, ενώ η φορτοεκφόρτωση των προϊόντων 
του μύλου σε φορτηγά και καρότσια, γινόταν αργότερα, εκτός από τις βασικές εισόδους του κτιρίου, και από δύο παράθυρα με 
διανοιγμένες ποδιές στα οποία υπήρχαν μεταλλικοί αγωγοί («γλίστρες»). Το ένα από αυτά τα παράθυρα βρίσκεται στον Α΄ όροφο του 
κτιρίου, στην ανατολική πλευρά (εικ. 146), ενώ το άλλο,  βρισκόταν στη βόρεια πλευρά του προεξέχοντος τμήματος του κτιρίου, στο 
Β΄ όροφο, το οποίο σταμάτησε επίσης να χρησιμοποιείται μετά την κατασκευή του κτιρίου Μ2 (εικ. 145,147).

Οι πληροφορίες για το εσωτερικό του κτιρίου είναι περιορισμένες, καθώς φωτογραφίες πριν την πυρκαγιά, δυστυχώς, δεν έχουν 
βρεθεί. Ωστόσο, με την προσεκτική παρατήρηση της θέσης των εναπομεινάντων στοιχείων του μηχανολογικού εξοπλισμού (εικ. 
189, 199-205), , τα ίχνη στο κέλυφός του  (σκαλότρυπες και οπές δοκών πατωμάτων (εικ. 155,157, 179, 193), και  σύμφωνα με 
τις προφορικές μαρτυρίες των κ. Παναγιώτη Κιαουλιά και κ. Σταμάτη Σιδεράκη¹, εργαζόμενων στο συγκρότημα του κυλινδρόμυλου για 
δεκαέξι και δύο χρόνια αντίστοιχα, μπορούμε να κατανοήσουμε καλύτερα την κτιριολογική δομή του μύλου, τη διάταξη της μηχανικής 
λειτουργίας του κτιρίου ως αλευρόμυλος και τη διαδρομή του σιταριού και των εργαζόμενων μέσα σε αυτόν.

Ο διαχωρισμός των ορόφων γινόταν από ξύλινα πατώματα. Το σύστημα κατασκευής του δαπέδου φαίνεται να αποτελούνταν από 
ξυλοδοκούς, από το οποίο έχουν μείνει μόνο οι οπές στην τοιχοποιία. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των εργαζόμενων στο μύλο, η ξυλεία 
των δαπέδων ήταν εισαγωγής, προερχόμενη από τη Γαλλία. Η πρωτεύουσες δοκοί ήταν ενιαίες, καλά πλανισμένες και εμποτισμένες 
με ειδικό έλαιο – βερνίκι για την αύξηση της αντοχής του ξύλου. Το πάχος του σανιδώματος ήταν σχετικά μεγάλο. Κατά κύριο λόγο, 
ο χώρος ανά όροφο ήταν ενιαίος, χωρίς εσωτερικά χωρίσματα. Στο κτίριο, η κάθετη επικοινωνία των ορόφων για τους ανθρώπους 
γινόταν από ένα ξύλινο κλιμακοστάσιο τύπου «Γ», με πλάτος γύρω στο 1,5 μέτρο, που ξεκινούσε από τη νοτιοδυτική γωνία του 
κεντρικού χώρου του ισογείου και κατέληγε στον Δ’ όροφο. Η κάθετη επικοινωνία στο μύλο για το σιτάρι και τα προϊόντα του γινόταν 
μέσω 12 μηχανικών αναβατορίων (2 στην παραλαβή των Α’ υλών και άλλα 10 – ένα ανά κύλινδρο -), μέσω κεκλιμένων αγωγών και 
σιλό με τη βοήθεια της βαρύτητας, συστήματα αναρρόφησης (εικ. 199-201), αλλά και με οπές στα πατώματα («μάντο»).

Κάθε όροφος του κτιρίου αποτελούσε ένα διαφορετικό στάδιο κατεργασίας, ακολουθώντας την κύρια πορεία του σταριού, από το 
ψηλότερο στο χαμηλότερο επίπεδο του κτιρίου. Μετά την παραλαβή των πρώτων υλών από την αριστερή είσοδο της πρόσοψης 
(σημερινή μεταλλική πόρτα), δύο αναβατόρια αναλάμβαναν τη μεταφορά τους στο Δ’ όροφο για την αποθήκευσή τους στα τρία 
εντοιχισμένα σιλό της νότιας πλευράς του κτιρίου. Από εκεί, στη συνέχεια το σιτάρι περνούσε στο στάδιο του καθαρισμού, ο οποίος 
γινόταν στο προεξέχον τμήμα της ορθογωνικής κάτοψης του κτιρίου, ξεκινώντας από τα καθαριστικά κόσκινα σπόρων (τριόρια) στους 
Γ΄ και Β΄ ορόφους, έπειτα στις «βούρτσες» του Α΄ ορόφου και καταλήγοντας στα πλυντήρια και τα στεγνωτήρια που βρίσκονταν στο 
ισόγειο.

Στο επίπεδο του ισογείου, στη μέση περίπου της ανατολικής πλευράς του, υπήρχαν πάνω σε βάσεις από σκυρόδεμα - κουζινέτα² 
(εικ. 148), οι δέκα κύλινδροι άλεσης. Το στάδιο της άλεσης περιλαμβάνει το διαδοχικό πέρασμα του σταριού από τους κυλίνδρους. 
Ο κάθε κύλινδρος είχε από ένα αναβατόριο το οποίο συνέδεε τις διάφορες θρυμματισμένες μάζες του σιταριού με τα ανώτερους 
ορόφους, όπου γινόταν η ταξινόμηση των προϊόντων (πίτουρο, σιμιγδάλι, αλεύρι) στα κόσκινα με τη διαφορετική διάμετρο οπών, 
ο διαχωρισμός τους σε ποιότητες, το ανακάτεμα με ατμό (θερμοκρασία και υγρασία) και η προσθήκη ουσιών (κοτοσονέρ) για την 
αναβάθμιση της ποιότητας του προϊόντος. Με άλλα λόγια, η  επεξεργασία και η κατακόρυφη κυκλική διαδρομή του σιταριού και των 
προϊόντων του γινόταν από το ισόγειο έως το Γ΄ όροφο. Στο Δ΄ όροφο, υπήρχαν, κρεμασμένα από τα ζευκτά της στέγης, τρία μεγάλα 
κόσκινα (plasister ή κρησάρες), επιφάνειας 6 τ.μ. περίπου το καθένα, για την τελική επεξεργασία του κύριου και τελικού προϊόντος 
(αλευριού). Ακολουθούσε η αποθήκευση του αλευριού σε διαφορετικές ποιότητες στα 6 σιλό  που βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο. Η 
συσκευασία των προϊόντων του μύλου σε σακιά γινόταν στον Α’ όροφο.

Η μοναδική μηχανή κίνησης του κυλινδρόμυλου (πετρελαιοκίνητη αρχικά, ηλεκτροκίνητη αργότερα) ,που έδινε την κίνηση σε όλα τα 
μηχανικά μέρη του κτιρίου, βρισκόταν στο βορειοδυτικό τμήμα του ισογείου. Η κατακόρυφη και οριζόντια κίνηση των μεταφορών, αλλά 
και η περιστροφική της άλεσης και της παλινδρομικής του κοσκινίσματος ξεκινούσε από το ισόγειο και συνδεόταν με τα υπόλοιπα 
επίπεδα με τροχαλίες και δερμάτινους  ιμάντες («λούρες») (εικ. 150).  Ο ηλεκτρικός πίνακας της μηχανής βρισκόταν σε εσοχή στο 
βόρειο τοίχο του κτιρίου, το σημείο στο οποίο ξέσπασε η καταστροφική πυρκαγιά από το βραχυκύκλωμα.

¹ Ο κ. Παναγιώτης Κιαουλιάς , εργάστηκε στον 
κυλινδρόμυλο ως «σιταράς» από το 1948 μέχρι το 
τέλος της λειτουργίας του (1964). Ο κ. Σταμάτης 
Σιδεράκης, γεννηθείς το 1944, εργάστηκε στο 
συγκρότημα του κυλινδρόμυλου ως μηχανουργός 
από τον Ιούνιο του 1960 μέχρι το Φεβρουάριο του 
1962.

² Κουζινέτο στη μηχανολογία είναι η βάση και 
ταυτόχρονα ο κύριος οδηγός περιστρεφόμενου 
άξονα σε μηχανές. Ανάλογο παράδειγμα 
συναντάμε στη «φάμπρικα του Εμπειρίκου» στην 
Άνδρο (εικ. 149).
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εικ.151   Το κτίριο Κ2 στη βορειοανατολική γωνία του οικοπέδου. Το κτίσμα Β2 προσκολημμένο 
στη νότια πλευρά του και το Μ2 στη βορειοδυτική.

εικ.152  Η πινακίδα της οδού Αγ. Γεωργίου στη δεξιά  γωνία της ανατολικής  όψης του κτιρίου. 
Παρατηρείται μερική αποκόλληση σε δύο γωνιόλιθους.

εικ.153   Η νότια όψη, με το προσκολλημένο κτίσμα Β2.

εικ.154  Η βόρεια όψη, με το προσκολλημένο κτίριο Μ2. εικ.156  Ο χαμηλός, εγκάρσιος πέτρινος εσωτερικός τοίχος.εικ.155   Ο ψηλός εγκάρσιος πέτρινος 
εσωτερικός τοίχος.

Το κτίριο Κ2 εφάπτεται στη βορειοανατολική γωνία του οικοπέδου, στη διασταύρωση των οδών Μεγάλης Ελλάδας και Αγίου Γεωργίου 
(εικ. 151, 152). Στην νότια πλευρά του κτιρίου υπάρχει προσκολλημένο το κτίσμα Β2 (1949), ενώ στη βορειοδυτική, το κτίσμα Μ2 
(1954) (εικ. 151, 153,154). 

Το κτίριο είναι ορθογωνικής κάτοψης διαστάσεων (20,70μ. x 12,40μ.) με ένα προεξέχον τμήμα (10,80μ. x 3,30μ.) στη δυτική πλευρά 
του. Το ύψος του μέχρι το γείσο είναι 13,60μ. και μέχρι την απόληξη της στέγης 16,40μ.

Πρόκειται για έναν πενταώροφο όγκο με ανεπίχριστους, λίθινους τοίχους, ενώ το προεξέχον τμήμα του είναι τετραώροφο. Σήµερα 
διατηρούνται οι πέτρινοι περιμετρικοί τοίχοι και οι δύο εγκάρσιοι εσωτερικοί, ο ένας εκ των οποίων φτάνει μέχρι το Γ’ όροφο (σε ύψος 
9,35m) (εικ. 155), ενώ ο άλλος σταματά στον Α΄ όροφο (σε ύψος 3,75 m) (εικ. 156, 190).  Στο νότιο τμήμα του κτιρίου, στο Β’ και 
Γ’ όροφο,  βρίσκονται εντοιχισμένα (ανάμεσα στους τρεις περιμετρικούς και τον έναν ψηλό εγκάρσιο) σιλό από οπλισμένο σκυρόδεμα. 
Στους τοίχους του κτιρίου, εσωτερικά, σε ύψος 3,50 m από το δάπεδο του ισογείου και ανά 2,55m στους ορόφους, υπάρχουν οπές 
(διαστάσεων περίπου 25x25cm) που μαρτυρούν τις στάθμες των αρχικών δαπέδων (εικ. 155, 157, 179). Οι οπές του ανατολικού 
τοίχου, είναι διαμπερείς και καταλήγουν στους μεταλλικούς ελκυστήρες (κλειδιά αγκύρωσης της τοιχοποιίας) στην όψη (εικ. 168-
171). Κατά αντιστοιχία, οι οπές του δυτικού τοίχου καταλήγουν κι αυτές σε κλειδιά (εικ. 177-178). Το ύψος του Δ’ ορόφου, στο 
επίπεδο της στέγης στον κορφιά, είναι περίπου 4m. 

Στο εσωτερικό του, στον όροφο της στέγης (Δ΄) υπάρχουν κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα (σιλό και δεξαμενή νερού) (εικ. 
158,159).

Η είσοδος στο κτίριο σήμερα γίνεται από το εσωτερικό του οικοπέδου, την αυλή, στη νότια πλευρά του προεξέχοντος τμήματός του 
(εικ. 141-143), καθώς οι τρεις κύριες είσοδοι, βασικές της όψης είναι σφραγισμένες με τούβλα. Σφραγισμένα με τούβλα είναι επίσης, 
και τα παράθυρα της ανατολικής και της βόρειας πλευράς του, στο επίπεδο του ισογείου, έτσι ώστε να μην υπάρχει πρόσβαση στο 
εσωτερικό του κτιρίου για λόγους ασφάλειας (εικ. 151). Δύο παράθυρα, στην αριστερή μεριά της ανατολικής όψης του (εικ. 160) 
και τα άλλα δύο στη νότια όψη του, στο Γ’ όροφο, είναι και αυτά σφραγισμένα, κατά πάσα πιθανότητα από την περίοδο λειτουργίας 
του, το ένα από τη δεξαμενή αποθήκευσης από οπλισμένο σκυρόδεμα (σιλό) που υπάρχει στο εσωτερικό του σε εκείνο το ύψος και το 
άλλο με πέτρες. Σε αυτό το παράθυρο, διατηρούνται ακόμα κάποιοι μεταλλικοί αγωγοί που συνέδεαν το Κ2 με το βοηθητικής χρήσης 
κτίσμα Β2 (εικ. 161). 

ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ  - ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ8.3
8.3.1  ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
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εικ.157  Εσωτερική πλευρά  ανατολικού τοίχου και τμήμα βόρειου. εικ.159 Η δεξαμενή νερού στη βόρεια πλευρά του προεξέχοντος τμήματος του κτιρίου (αριστερά). εικ.158  Τα σιλό στη βορειοδυτική πλευρά του 
κτιρίου.

εικ.160  Τα δύο «σφραγισμένα» παράθυρα  της ανατολικής 
όψης, του Β’ και του Γ΄ ορόφου από το σιλό στο εσωτερικό 
του κτιρίου.

εικ.161  Τα δύο  σφραγισμένα παράθυρα της νότιας όψης στον Γ΄ όροφο από 
τα σιλό στο εσωτερικό του κτιρίου και οι αγωγοί προς το Β2.
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εικ.162   Ανατολική (κύρια) και Βόρεια όψη. εικ.163  Τα τοξωτά υπέρθυρα, οι παραστάδες και οι ποδιές των ανοιγμάτων από λαξευτό 
πωρόλιθο.

εικ.167  Η νοτιοανατολική κόγχη του κτιρίου και το γείσο της στέγης από λαξευτό πωρόλιθο. 
Διακρίνονται τρία κλειδιά αγκύρωσης και υπόλειμμα ηλεκτρικού δικτύου.

εικ.168  Η ανατολική (κύρια) όψη του κτιρίου. Χαρακτηρίζεται από τη συμμετρία των 
ανοιγμάτων αλλά και των θέσεων των κλειδιών αγκύρωσης.

AΝΑΤΟΛΙΚΗ ΟΨΗ ΒΟΡΕΙΑ ΟΨΗ

εικ.165   Οι λαξευτοί γωνιόλιθοι και η λαξευτή 
περίμετρος των ανοιγμάτων από πωρόλιθο. 
Διακρίνονται και τα κλειδιά αγκύρωσης για 
τη συγκράτηση των τοίχων. (ανατολική όψη 
αριστερά, Δ’ όροφος)

εικ.166   Η βορειοανατολική κόγχη του 
κτιρίου και το γείσο της στέγης από λαξευτό 
πωρόλιθο.

εικ.164 Τα τοξωτά υπέρθυρα, οι παραστάδες 
και οι ποδιές των ανοιγμάτων από λαξευτό 
πωρόλιθο.

Το κτίριο στο σύνολό του, κτισμένο πάνω σε Ευρωπαϊκά πρότυπα, είναι από τα αντιπροσωπευτικότερα δείγματα βιομηχανικής 
αρχιτεκτονικής του 19ου αιώνα με έντονα τοπικιστικά χαρακτηριστικά. Εκείνο που εντυπωσιάζει περισσότερο, εκτός από την συμμετρία 
των όψεων, το επιτήδειο κτίσιμο της τοιχοποιίας, το περιμετρικό λάξευμα των παραθύρων και την απροσδιόριστη κλασικότητα των 
ανοιγμάτων του, είναι αναμφισβήτητα η κλίμακά του. 

Η απλή βασική γεωμετρική μορφή του είναι κύριο χαρακτηριστικό του, όπως επίσης και αναλογία των όψεων. Διακρίνονται στοιχεία 
νεοκλασικής προέλευσης όπως η συμμετρία, η αρθρωμένη τάξη και η μεγαλοπρέπεια.  Το κτίριο έχει συμμετρικά ανοίγματα ως προς 
τον κεντρικό άξονα στις εξωτερικές του όψεις προς το δρόμο (εικ. 162). 

Τα ανοίγματά του, έχουν ποδιές, παραστάδες και τοξωτά υπέρθυρα από ντόπιο λαξευτό πωρόλιθο³, όπως επίσης και οι κόγχες του 
κτιρίου (γωνιόλιθοι) και το γείσο της στέγης, που αποτελεί ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της μορφολογίας της τοπικής αρχιτεκτονικής (εικ. 
163-168). Ανάλογο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι θέσεις των μεταλλικών ελκυστήρων συγκράτησης της τοιχοποιίας (κλειδιών) 
στην κύρια όψη ως προς την περιμετρική τους μορφή και τη συμμετρικότητά τους (εικ. 168-171).

Γενικά, στο κτίριο, δεν παρατηρούνται πολλές μορφολογικές αλλοιώσεις, εκτός από την πόρτα στο ισόγειο, αριστερά της κεντρικής 
της κύριας όψης του, που διευρύνθηκε και αντικαταστάθηκε από δίφυλλη μεταλλική συρόμενη (εικ. 172) και δύο παράθυρα που 
διανοιχτήκαν στην ποδιά τους για να περάσει αγωγός («γλίστρα»). Το ένα βρίσκεται στον Α’ όροφο (δεύτερο από αριστερά) της κύριας 
(ανατολικής) όψης (εικ.146, 173) και το άλλο, στο Β’ όροφο, στο προεξέχον τμήμα του κτιρίου, στη βόρεια πλευρά του (εικ.147 ).

³ πωρόλιθος ή πώρος ή πουρί (γερμ. Kalk-
tuff [προσθήκη nickel] αγγλ. tufa)· πορώδες 
ασβεστολιθικό πέτρωμα, το οποίο αποτελεί 
συνήθως σχηματισμό γλυκών νερών, πλούσιων 
σε ανθρακικό ασβέστιο. Πολλές φορές όμως με 
την ίδια ονομασία χαρακτηρίζονται ορισμένα 
ασβεστομαργαϊκά ή ψαμμιτικά πετρώματα 
θαλάσσιας προέλευσης. […] Στην Ελλάδα 
εκτεταμένες εμφανίσεις πωρόλιθου απαντούν στον 
Πειραιά, στον Ισθμό της Κορίνθου, στην Αίγινα, 
την Κίμωλο, τη Σκύρο, τη Ρόδο κ.α.

8.3.2 ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
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εικ.169  Κλειδί αγκύρωσης τοιχοποιίας με λαξευτούς λίθους στις παρειές 
της «οπής» . 

εικ.170 Κλειδί αγκύρωσης με λαξευτούς λίθους στις παρειές της «οπής».

εικ.172 Μεταλλική συρόμενη πόρτα στην κύρια όψη του κτιρίου. εικ.173 Διανοιγμένη ποδιά παραθύρου κύριας όψης.

εικ.171 Κλειδί αγκύρωσης με λαξευτούς λίθους στις παρειές της «οπής».
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Παρά τη φθορά του από το χρόνο, την εγκατάλειψη, τις κλιματολογικές συνθήκες και την καταστροφή των δαπέδων και της στέγης 
(οριζόντιοι φορείς διαφραγματικής λειτουργίας) από την πυρκαγιά, ο φέρων οργανισμός του κτιρίου “στέκεται πεισματικά” σχεδόν 
αμετάβλητος, φανερώνοντας το μεγαλείο της παράδοσης στην κατασκευή από πέτρα, ως έκφραση της δημιουργικής προσπάθειας 
πολλών γενεών που μαστορικά δούλεψαν με αυτή ως υλικό δόμησης. Το κτίριο αυτό, είναι μάρτυρας της δεξιοτεχνίας και της τεχνικής 
επάρκειας των μαστόρων, των υπεράνθρωπων, λόγω κλίμακας, προσπαθειών τους για το αποτέλεσμα αλλά ακόμα και της σωστής 
συγκρότησης και οργάνωσης του εργοταξίου (οπές για σκαλωσιές και στηρίξεις στις όψεις, καθώς το κτίσιμο γινόταν τμηματικά) (εικ. 
174).

Η πέτρα ως βασικό υλικό κατασκευής του, το προσάρμοσε στο φυσικό του περιβάλλον και το κατέστησε ανθεκτικό στο πέρασμα του 
χρόνου. Το κτιριακό κέλυφος, ακολουθεί τις προδιαγραφές που όριζε ή αντίστοιχη δομική τεχνολογία της εποχής. Έτσι, εκτός από την 
πέτρα και το ξύλο (το οποίο καταστράφηκε από την πυρκαγιά), παρατηρείται η χρήση και άλλων υλικών δόμησης, όπως το συμπαγές 
τούβλο και το μέταλλο αλλά και του οπλισμένου σκυροδέματος όσων αφορά κυρίως κατασκευές για τη βιομηχανική λειτουργία του 
κτιρίου (π.χ. σιλό και δεξαμενή νερού).

Η σεισμική δράση της περιοχής δεν έχει επηρεάσει αισθητά το κτίριο, γεγονός που επιβεβαιώνει την επιμελημένη του μόρφωση και 
δόμηση. Ένας άλλος εξωγενής παράγοντας, όμως, η πυρκαγιά του 1964, άφησε τα σημάδια της σε αυτό. 
Η πυρκαγιά αποτελεί μια δράση τυχηματική, εξαιτίας της οποίας μειώνονται τα μηχανικά χαρακτηριστικά των υλικών, λαμβάνει χώρα 
ανακατανομή της έντασης,  εκδηλώνονται  βλάβες  και  (σε  ορισμένες  περιπτώσεις)  επέρχεται ακόμη  και  μερική  ή  ολική κατάρρευση 
του δομήματος.

Από απόψεως κανονιστικής, ο σχεδιασμός έναντι πυρκαγιάς αντιμετωπίζεται από τους Ευρωκώδικες (για συνήθεις περιπτώσ
εις κτιρίων) μέσω κατασκευαστικών διατάξεων (ελάχιστες διαστάσεις στοιχείων, ελάχιστες επικαλύψεις οπλισμών, κ.λ.π.) οι 
οποίες εξασφαλίζουν την απαραίτητη φέρουσα ικανότητα έναντι πυρκαγιάς, ανάλογα με την αναμενόμενη διάρκεια της φωτιάς και τις 
ταυτόχρονες κατακόρυφες δράσεις που παραλαμβάνει ο φορέας.  

Η  πειραματική  και  θεωρητική  έρευνα  γύρω  από  τα  αντικείμενα της συμπεριφοράς των δομικών υλικών και δομημάτων έναντι 
υψηλών θερμοκρασιών έχει δώσει σημαντικά αποτελέσματα. Παρά ταύτα, η πολυπλοκότητα του φαινομένου και οι πολλές  και  
μεγάλες  αβεβαιότητες  που  σχετίζονται με αυτό,  δεν επιτρέπουν ακόμη  τον  πλήρη  και  λεπτομερή  υπολογιστικό χειρισμό της δρ
άσεως της πυρκαγιάς.

Σε  ό,τι  αφορά  την  αποτίμηση  κτιρίων  τα  οποία  έχουν  εκτεθεί σε πυρκαγιά, καθώς και τον ανασχεδιασμό τους μετά από 
κατάλληλες επεμβάσεις, η διεθνής βιβλιοπγραφία είναι μάλλον πτωχή, ενώ δεν διατίθενται σχετικά κείμενα Κανονισμών ή Συστάσεων.  
Η αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας σε κτίρια από τοιχοποιία μετά από πυρκαγιά εξαρτάται από παράγοντες όπως η εκτίμηση των 
μέγιστων θερμοκρασιών που αναπτύχθηκαν κατά το φαινόμενο, ο χρόνος καύσης, οι θερμικές και μηχανικές ιδιότητες των υλικών και 
η επίδραση των υψηλών θερμοκρασιών σε αυτές, καθώς και το είδος και οι γεωμετρικές διαστάσεις της κατασκευής¹. 

Ωστόσο, δεδομένης της παρέλευσης 50 ετών από την πυρκαγιά, της προσεγμένης κατασκευής και της σημερινής κατάστασης της 
φέρουσας τοιχοποιίας του κτιρίου, μπορούμε μακροσκοπικά να καταγράψουμε τα στοιχεία παθολογίας της. Με την πραγματοποίηση 
των εργασιών διερεύνησης  που αναφέρονται στο επόμενο κεφάλαιο, θα είμαστε σε θέση για πιο ασφαλή συμπεράσματα.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

¹ Ε. Βιντζηλαίου , Χ. Ζέρης, Κ. Τρέζος ,  Μ. 
Χρονόπουλος,  Κ. Μανωλεδάκη,  Κ. Ρεπαπής, Θ. 
Π. Τάσιος, Πρακτικός Οδηγός για την Αποτίμηση 
Φέρουσας Ικανότητας και τις Δομητικές 
Επισκευές μετά από Πυρκαγιά, σε Μικρά Κτίρια 
από Σκυρόδεμα και από Τοιχοποιία, ΤΕΕ, Εθνικό 
Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα 2008.

² Οι ενδογενείς παράγοντες:  έχουν σχέση με 
τα ίδια τα υλικά της κατασκευής. Τέτοια είναι: 
οι μηχανικές, φυσικοχημικές και ορυκτολογικές 
ιδιότητες του υλικού, οι  οποίες  επηρεάζονται  
σε  διαφορετικό  βαθμό  από  συγκεκριμένους  
εξωγενείς παράγοντες, η ασυμβατότητα των 
υλικών που έχουν χρησιμοποιηθεί σε διάφορες 
φάσεις της ζωής της κατασκευής, η κακή ποιότητα 
των υλικών αλλά και του τρόπου δόμησης, οι 
κακές ενισχυτικές παρεμβάσεις, οι οποίες έχουν 
αποβεί αναποτελεσματικές, ακόμα και επιβλαβείς.  
Οι εξωγενείς παράγοντες, οι οποίοι είναι και οι  
περισσότεροι είναι οι τυχηματικές δράσεις με 
έντονη εκδήλωση, όπως είναι ο σεισμός και οι 
περιβαλλοντικές δράσεις οι οποίες είναι άμεσα 
συνυφασμένες με την ύπαρξη νερού ή υγρασίας. 
Η  ένταση,  η  διάρκεια  και  η  συχνότητα  της  
επίδρασης  των  περιβαλλοντικών παραγόντων  
και  φορτίσεων (εφελκυστικές,  διατμητικές,  
ή  θλιπτικές  τάσεις) είναι  τρεις  εξωγενείς  
παράγοντες  φθοράς  που  δρουν αθροιστικά. [10], 
σ. 325.

³ Βασίλειος Λαμπρόπουλος, Δρ. χημικός 
μηχανικός, συντηρητής αρχαιοτήτων. Διάλεξη 
στην ανωτάτη εκκλησιαστική ακαδημία με 
τίτλο «περιβάλλον μουσείων και προληπτική 
συντήρηση».

8.3.3

Η φθορά  είναι  συνάρτηση  της  αλληλεπίδρασης  του  υλικού  με  το  περιβάλλον.  Τα φαινόμενα  φθοράς  εκδηλώνονται  στην  
διεπιφάνεια  μεταξύ  του  περιβάλλοντος  και των υλικών και κατατάσσονται γενικά σε μηχανική ή φυσική φθορά, χημική φθορά και  
βιολογική  φθορά. Οι  παράγοντες²  φθοράς  μπορεί  να  αφορούν  το  ίδιο  το  υλικό, οπότε ονομάζονται ενδογενείς, ή μπορεί να 
αφορούν το εξωτερικό περιβάλλον και να χαρακτηρίζονται ως εξωγενείς.

 Για μια ολοκληρωμένη μελέτη δεν αρκεί μόνο, όπως αναφέρθηκε, η μακροσκοπική παρατήρηση. Για κάποια βαθύτερη προσέγγιση 
των δομικών υλικών, κρίνεται απαραίτητη η λήψη δειγμάτων από τα πιο ευπαθή σημεία και ο μικροσκοπικός έλεγχος. Στην παρούσα 
μελέτη δεν δύναται η δυνατότητα μικροσκοπικού έλεγχου. Η ίδια η δομή των κονιαμάτων παρουσιάζει συγκεκριμένη αντοχή που 
οφείλεται στη σύσταση και το πορώδες των υλικών τους, αφού πρόκειται για μείγμα με την ετερογένεια  δυνατών και πιο αδύνατων 
υλικών. Πέρα λοιπόν από την φυσική φθορά που παρουσιάζεται με το πέρας των χρόνων η υγρασία σε συνδυασμό με τα όμβρια 
ύδατα έχουν σαν αποτέλεσμα τη διάβρωση και τη μείωση αντοχής των κονιαμάτων. Επιπλέον, η ρηγμάτωση διαμέσου των αρμών 
επιτρέπει την ανάπτυξη βλάστησης είτε στο κονίαμα των αρμών είτε ακόμα και στο συνδετικό κονίαμα της λιθοδομής με αρνητικές 
επιπτώσεις στη δομή του ίδιου του υλικού, αλλά και μετέπειτα στη δομή της λιθοδομής. Η υγροποίηση των υδρατμών στο εσωτερικό της 
τοιχοποιίας πιθανόν να έχει προκαλέσει επίσης μείωση της αντοχής του συνδετικού κονιάματος και απώλεια συνοχής της λιθοδομής.  
Το πορώδες της πέτρας σε συνδυασμό με τις επιδράσεις των περιβαλλοντικών παραγόντων έχουν ως αποτέλεσμα  την εμφάνιση 
φθορών στο πέτρινο υλικό. Οι φθορές αυτές μπορεί να έχουν ξεκινήσει από κάποια παραμόρφωση ή απώλεια ελαστικότητας και 
φτάνουν στην διάσπαση και απώλεια του ίδιου του υλικού. Με μακροσκοπική παρατήρηση, βλέπουμε:

Διάβρωση προερχόμενη από τα διαλυτά άλατα  
Πρόκειται  για  το  φαινόμενο  της  διάβρωσης  λόγω  της μεταφοράς  διαλυμάτων  αλάτων  και  στη  συνεχεία,  με  επικείμενη  
εξάτμιση, εναπόθεσης  κρυστάλλων (κρυστάλλωση αλάτων)  στο  εσωτερικό  των  πόρων.  Ο τύπος αυτός της φθοράς εμφανίζεται  
με  την  μορφή  κυψέλωσης ή σπηλαίωσης,    δηλαδή  αποκόλληση  τμήματος  του διερρηγμένου υλικού.  Οι κύριες πηγές αλάτων 
στις τοιχοποιίες είναι η τριχοειδής αναρρίχηση από τα υπεδαφικά νερά, το θαλάσσιο περιβάλλον σε συνδυασμό δυνατών ανέμων που 
μεταφέρουν σωματίδια (κυρίως άλατα), αλλά συχνά το  ίδιο το συνδετικό κονίαμα. 

Διάβρωση από βιολογικούς παράγοντες
Οι βιολογικές επικαθίσεις, όπως βρύα, άλγη, λειχήνες κ.λ.π. αναπτύσσονται  συχνά σε διάφορα υλικά όταν το περιβάλλον είναι 
ιδιαίτερα υγρό, υπάρχει σκιά, είναι βορινό και μαζεύονται νερά από διάφορες προελεύσεις. Οι μικροοργανισμοί ασκούν χημικές και 
μηχανικές δράσεις στο υλικό και προκαλούν την αποδιοργάνωση της επιφάνειας, διάφορα φαινόμενα διάβρωσης ή δημιουργούν 
χρωµατικές κηλίδες³. Έτσι συμπεραίνουμε ότι η αποσάθρωση, η αποφλοίωση η ακόμα και η κυψέλωση που παρουσιάζεται μπορεί 
να οφείλεται στη δράση μικροοργανισμών αφού από τις εκκρίσεις τους παράγονται νιτρικά άλατα και οργανικά οξέα. Εκτός των 
εκκρίσεων οι μικροοργανισμοί έχουν χρωματίσει τις επιφάνειες με μαύρη (φανερώνει ξηρασία), καστανή και πράσινη (φανερώνουν 
υγρασία) απόχρωση. 

Διάβρωση λόγω δομής και σύστασης του πορώδες υλικού
Παρατηρείται η «εξαλλοίωση φλέβας», δηλαδή η απομάκρυνση των συστατικών που συστήνουν τις φλέβες του λίθου με απόπλυση 
από το νερό της βροχής. Ο πωρόλιθος, αποτελεί λίθο με υψηλό πορώδες, σχιστότητα (στρώσεις) και παρουσιάζει ετερογένεια 
(ανομοιομορφία, ορυκτολογική διαφορετικότητα) με αποτέλεσμα στις περιοχές της εξαλλοίωσης να δημιουργούνται ασυνέχειες με τη 
μορφή είτε κοιλοτήτων, είτε ρωγμών, είτε αποσάθρωσης.

Εξανθήσεις διαλυτών αλάτων
Άλατα στην επιφάνεια των λίθων (όχι στο εσωτερικό των πόρων), που είτε έχουν βαμβακοειδή μορφή, είτε έχουν τη μορφή σκληρής 
κρούστας (crust).

Ο ρόλος του νερού.
Η παρουσία νερού αποτελεί την κυριότερη αιτία των περισσοτέρων φυσικών και χημικών μεταβολών στη δομή του λίθου. Το νερό 
μπορεί να εισχωρήσει μέσα στο πέτρωμα με την συμπύκνωση των υδρατμών του αέρα, τη διείσδυση του νερού της βροχής (μέσω 
του πορώδους) και με τη διαδικασία της τριχοειδούς αναρρίχησης από το έδαφος. Τα διαβρωτικά αποτελέσματα στο πέτρωμα είναι 
άμεσα, όπως η έκπλυση των διαλυτών συστατικών και έμμεσα όπως η μεταφορά και η κρυστάλλωση των διαλυτών αλάτων. Ακόμα ένα 
σοβαρό πλήγμα για την κατασκευή είναι η ύπαρξη ριζών δέντρων στο σώμα της τοιχοδομής, που έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία 
τάσεων, συγκράτηση της υγρασίας, αποσάθρωση του κονιάματος και μετά από παρατεταμένη επέκταση, μεγάλη ρηγμάτωση (εως 
και χάσμα) στην λιθοδομή.

εικ.174 Λεπτομέρεια λιθοδομής πρόσοψης. «Σκαλότρυπες» , 
οπές για τις σκαλωσιές κατά την κατασκευή αλλά και επισκευή 
του κτιρίου.
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εικ.175   Λεπτομέρεια εξωτερικής λιθοδομής στο Δ’ όροφο στη 
δυτική (τυφλή) πλευρά του κτιρίου.

εικ.177  Κλειδιά αγκύρωσης της τοιχοποιίας στις στάθμες του Β’, Γ΄ και Δ΄ ορόφου, στη δυτική πλευρά του κτιρίου.εικ.176  Κλειδί αγκύρωσης της τοιχοποιίας 
στην ανατολική όψη αριστερά, στο επίπεδο 
του Β’ ορόφου.

εικ.178  Κλειδί αγκύρωσης της τοιχοποιίας στη στάθμη του Δ΄ 
ορόφου, στη δυτική πλευρά του κτιρίου.

εικ.179   Εσωτερική πλευρά οπής καδρονιού πατώματος – κλειδιού αγκύρωσης στον 
ανατολικό τοίχο του κτιρίου.

εικ.180 Αποκολλημένοι γωνιόλιθοι στη 
βορειοανατολική γωνία του κτιρίου.

εικ.181  Αποκολλημένοι γωνιόλιθοι στη 
βορειοδυτική πλευρά του κτιρίου.

Δεν υπάρχουν ενδείξεις στη ανωδομή που να μαρτυρούν προβλήματα στη θεμελίωση.

Από τα διαθέσιμα δεδομένα, δεν υπάρχουν στοιχεία για το είδος και το βάθος της θεμελίωσης. Παρ’ όλα αυτά, υποθέτουμε ότι το 
έδαφος θα έχει υγρασία λόγω της μικρής απόστασης που έχει από τη θάλασσα και τη θέση του υδροφόρου ορίζοντα.

Τέλος, μπορούμε να υποθέσουμε ότι οι θεμελιώσεις θα έχουν μάλλον ένα ικανό βάθος (μεγαλύτερο του ενός μέτρου) και πάχος 
που ξεπερνάει τα 90 εκατοστά από συμπαγή τοιχοποιία, καθώς πρόκειται για ένα πενταώροφο κτίριο που θα έφερε βιομηχανικά 
μηχανήματα υπολογίσιμου βάρους.

Καθώς η κατασκευή είναι λιθόκτιστη, η τοιχοποιία αποτελεί το φέροντα οργανισμό του κτιρίου. Οι παραμένοντες περιμετρικοί τοίχοι 
, χτισμένοι από ντόπια πέτρα4 (αργολιθοδομή με ισχυρό συνδετικό κονίαμα από πορσελάνη5) είναι ανεπίχριστοι, σε αρκετά καλή 
κατάσταση και παρόλη την καταπόνηση που υπέστησαν δεν παρουσιάζουν βέλη κάμψεως. Το πάχος τους στο ισόγειο είναι 80cm, 
στον Α’ και Β’ όροφο 70cm, στον Γ’ όροφο 60cm και στον όροφο της στέγης 50cm. 

Ο βασικός τρόπος κατασκευής της τοιχοποιίας έγκειται στη χρήση λαξευμένων λίθων στις κόγχες και περιμετρικά των ανοιγμάτων του 
κτιρίου και αργολιθοδομή με ακατέργαστους (αργούς) λίθους για την υπόλοιπη (εικ. 174, 175). Καθώς δεν υπάρχουν κατεδαφισμένα 
σημεία της τοιχοποιίας ώστε να έχουμε οπτική επαφή για τον τρόπο δόμησης της λιθοδομής, υποθέτουμε ότι αποτελείται από δύο 
κατακόρυφες εξωτερικές στρώσεις (παρειές), όπου το κενό ανάμεσά τους πληρώνεται με μικρότερες πέτρες και κονίαμα.  Δεν 
μπορούμε να γνωρίζουμε ότι η χρήση αυτού του τρόπου δομής είναι καθολική για το σύνολο του κτιρίου. Η τοποθέτηση των λίθων 
κατά το πάχος του τοίχου γίνεται θέτοντας εναλλάξ δρομικούς και μπατικούς λίθους σε κάθε πλευρά του τοίχου (ο δρομικός της μίας 
πλευράς συμπίπτει με τον μπατικό της άλλης), ώστε οι κατακόρυφοι αρμοί να είναι οδοντωτοί. Η διαμόρφωση των γωνιών, των 
συμβολών των τοίχων και των ανοιγμάτων γίνεται με ημιλαξευμένα ή λαξευμένα, ανάλογα τον εκάστοτε τρόπο κατασκευής και τη θέση 
τους, μεγάλα λιθοσώματα, τους ακρογωνιαίους λίθους ή γωνιόλιθους. 

Οι απέναντι φέροντες τοίχοι  (ανατολικός και δυτικός) συγκρατούνται με τη χρήση μεταλλικών ελκυστήρων, οι οποίοι καρφώνονταν 
στα εγκάρσια ξύλινα καδρόνια του δαπέδου, που καταλήγουν σε ισχυρά κλειδιά αγκύρωσης (εικ. 165, 167, 169-171, 176-178). 
Τέτοια κλειδιά βρίσκονται στο εξωτερικό της τοιχοποιίας, στο ύψος όπου διαμορφώνεται το πάτωμα του ορόφου, καθώς και στην 
στέψη των τοίχων (εικ. 179). Η χρήση μεταλλικών ελκυστήρων ελαχιστοποιεί τα αποτελέσματα της προς τα έξω μετακίνησης των 
τοίχων. 

Στη βορειοανατολική γωνία στη βάση του κτιρίου έχουν αποκολληθεί 3 γωνιόλιθοι (εικ. 180) και 12 στη δεξιά πλευρά της βόρειας 
όψης (εικ. 181). Σε κάποιους από τους υπόλοιπους γωνιόλιθους παρατηρείται μερική αποκόλληση στις ακμές τους (εικ. 152). 
Γενικά, οι απολεπίσεις, αποφλοιώσεις, αποκολλήσεις και εκτινάξεις των επιφανειακών στοιβάδων των συμπαγών λίθων είναι σε μικρή 
κλίμακα και παρατηρούνται τοπικά, με μεγαλύτερη ίσως έκταση, στη στέψη της τοιχοποιίας. Επίσης, παρατηρείται μεγαλύτερη φθορά 
του συνδετικού κονιάματος λόγω της πυρκαγιάς, της υγρασίας και της απουσίας επιχρίσματος, κυρίως στην ανατολική (κύρια) όψη 
του κτιρίου (εικ.174, 180).

8.3.3.1

8.3.3.2

ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ

ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ

4 Πιθανότατα, για την κατασκευή, 
χρησιμοποιήθηκαν πέτρες  από το νταμάρι του 
χωριού Βίταλο και εκτός από τον πωρόλιθο,  ο 
υποκίτρινος μαργαϊκός σχιστόλιθος και ίσως 
τραχείτης (ηφαιστειογενές πέτρωμα από την 
περιοχή του αρχαίου ηφαιστείου του Οξυλίθου).

5 Λόγω της ύπαρξης πορσελάνης στο 
συνδετικό κονίαμα της λιθοδομής, η αντοχή 
του τοιχοσώματος «αναβαθμίστηκε» μετά την 
πυρκαγιά.
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εικ.182   Άνοιγμα ανατολικής όψης. Το εσωτερικό του τοξωτού υπέρθυρου είναι από πέτρα. εικ.184 Φθορά από μεταγενέστερη παρέμβαση. εικ.190  Αποκόλληση τούβλων παρατηρείται στη δεξιά παρειά της κεντρικής πόρτας του χαμηλού εσωτερικού 
εγκάρσιου τοίχου (άνοιγμα με οριζόντιο πρέκι).

εικ.191  Αποκόλληση δεξιάς παρειάς του ανοίγματος του ισογείου στο βορειοδυτικό τοίχο του κτιρίου.

εικ.188  Αποκόλληση κλείδας του τοξωτού υπέρθυρου  στη δεξιά πλευρά της ανατολικής όψης στο επίπεδο του Β’ 
ορόφου.

εικ.183  Ανοίγματα βόρειας όψης. Το εσωτερικό 
του τοξωτού υπέρθυρου είναι από τούβλο, εκτός 
από το τελευταίο του Δ΄ ορόφου που είναι από 
πέτρα. 

εικ.189  Αποκολλημένη πέτρα (κλείδα τοξωτού 
υπέρθυρου) στο νότιο άνοιγμα  του Γ’ ορόφου 
του προεξέχοντος τμήματος του κτιρίου. 

εικ.185 Παράθυρο Δ΄ ορόφου, βόρειας όψης. 
Παρατηρούνται στρογγυλεμένες ακμές των λίθων 
λόγω της πυρκαγιάς.

εικ.186  Κεντρικό παράθυρο Α΄ ορόφου, 
ανατολικής όψης. Παρατηρούνται στρογγυλεμένες 
ακμές των λίθων λόγω της πυρκαγιάς.

εικ.187  Στρογγυλεμένες ακμές των λίθων λόγω 
της πυρκαγιάς.

Ο τρόπος κατασκευής των ανοιγμάτων του κτιρίου είναι χαρακτηριστικός και αποτελεί έντονο στοιχείο του μορφολογικού και 
κατασκευαστικού του χαρακτήρα. Στην πλειονότητα των ανοιγμάτων στο ανώφλι δημιουργείται το χαρακτηριστικό ανακουφιστικό 
τόξο, φτιαγμένο από λαξευτούς λίθους, με την κλείδα στην μέση, που συγκρατεί ολόκληρη την κατασκευή. Το τόξο τους, είναι χαμηλό 
(≈10cm) και διαφοροποιείται ανάλογα με το άνοιγμα. Τα άκρα πατούν πάνω στα κατακόρυφα λίθινα στοιχεία, όπου μεταφέρουν τα 
φορτία της κατασκευής.(εικ.160, 163-165)

Τα εξωτερικά ανοίγματα  του κτιρίου, έχουν ποδιές, παραστάδες και τοξωτά πρέκια από ντόπιο λαξευτό πωρόλιθο (τεφεκέ). Η εσωτερική 
πλευρά του τοξωτού υπέρθυρου των ανοιγμάτων της ανατολικής όψης διαμορφώνεται από ημιλαξευτούς λίθους (εικ. 182), ενώ  στα 
ανοίγματα της βόρειας όψης από συμπαγή τούβλα, εκτός από το λίθινο υπέρθυρο του ανοίγματος του Δ΄ ορόφου (εικ. 183). Κάποια 
επιμέρους τούβλινα τοξωτά υπέρθυρα υπάρχουν και στα εσωτερικά ανοίγματα του κτιρίου. 

Οι περιμετρικοί λαξευτοί πωρόλιθοι των ανοιγμάτων έχουν υποστεί φθορά εξαιτίας της γήρανσης του υλικού τους, της υγρασίας, 
ανθρώπινων παρεμβάσεων (σφραγισμένα ανοίγματα ισογείου) (εικ. 163, 184) αλλά και της πυρκαγιάς (στρογγυλεμένες ακμές) 
(εικ. 183, 185 - 187), και χρήζουν συντήρηση ή και αντικατάστασή τους σε ορισμένες περιπτώσεις. Σε αρκετά από τα ανοίγματα, 
παρατηρείται μερική ή και ολική αποκόλληση λίθων (εικ.188, 189, 192, 191). Αποκόλληση τούβλων, παρατηρούμε στην παρειά 
της κεντρικής πόρτας του χαμηλού εσωτερικού εγκάρσιου τοίχου (άνοιγμα με oοριζόντιο πρέκι) (εικ. 190). 

8.3.3.3 ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ
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εικ.192   Τα σιλό του Γ΄ -Δ’ ορόφου  στη βορειοδυτική γωνία του κτιρίου από το παράθυρο του 
Β’ ορόφου της πρόσοψης με την αποκολλημένη κλείδα του τοξωτού υπέρθυρου.

εικ.195  Λεπτομέρεια βορειοδυτικών σιλό.  Παρατηρείται αποδιοργάνωση της μάζας του σκυροδέματος, επιφανειακές 
ρωγμές και  σοβαρή βλάβη της επικάλυψης του οπλισμού, καθώς και οξείδωσή του.

εικ.198  Η δεξαμενή νερού πάνω από το επίπεδο της στέγης στη βόρεια πλευρά του προεξέχοντος τμήματος του κτιρίου (δεξιά) και υπόλειμμα 
μηχανολογικού εξοπλισμού (αριστερά).

εικ.196 Η δεξαμενή νερού στο επίπεδο της στέγης στη βόρεια πλευρά του προεξέχοντος τμήματος του κτιρίου.

εικ.193  Τα σιλό του Γ΄ - Δ’ ορόφου  στη βορειοδυτική γωνία του κτιρίου. εικ.197  Η δεξαμενή νερού πάνω από το επίπεδο της στέγης στη βόρεια 
πλευρά του προεξέχοντος τμήματος του κτιρίου.

εικ.194  Τα σιλό του Γ΄ - Δ’ ορόφου  στη βορειοδυτική γωνία του κτιρίου. 

Τα  σιλό6, οι βάσεις και η δεξαμενή νερού
 
Οι κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα στο κτίριο του κυλινδρόμυλου  έγιναν πιθανότατα το 1954, κατά τον εκσυγχρονισμό του 
βιομηχανικού συγκροτήματος, όπου η χρήση οπλισμένου σκυροδέματος ήταν ευρεία ή λίγο νωρίτερα σε στάδια, ανάλογα με τις 
απαιτήσεις της βιομηχανικής λειτουργίας του. Έτσι, τις κατασκευές του κτιρίου από οπλισμένο σκυρόδεμα αποτελούν τα σιλό, οι 
βάσεις της κυλινδρομηχανής (κουζινέτα) και δεξαμενή νερού από οπλισμένο σκυρόδεμα.
  
Οι κατασκευές των σιλό του κτιρίου βρίσκονται σε δύο σημεία. Υπάρχουν τα εντοιχισμένα, στη νότια πλευρά του στο Β’, Γ’ και Δ’ όροφο, 
γενικών διαστάσεων 11,00 x 2,85m και ύψους 7m περίπου τα οποία χωρίζονται σε τρία μέρη και αυτά στη βορειοδυτική πλευρά  του 
κτιρίου, διαστάσεων 3,55 x 6,10 m και ύψους 3,50m περίπου, τα οποία χωρίζονται σε 6 μέρη (εικ. 192-195). Για την κατάσταση 
διατήρησης των πρώτων, δεν έχουμε πολλές πληροφορίες,  καθώς ακόμα και η μακροσκοπική παρατήρηση είναι αδύνατη. Ωστόσο, 
υποθέτουμε ότι θα είναι ανάλογη με αυτή των δεύτερων. Συγκεκριμένα, παρατηρείται η αποσύνθεση του σκυροδέματος σε αρκετά 
σημεία, η έντονη αποδιοργάνωση της επικάλυψης του οπλισμού , η αποκοπή γωνιών, επιφανειακές ρηγματώσεις διάφορου βαθμού, 
καθώς και η οξείδωση του οπλισμού (εικ. 192-195). Η κατάσταση των υποστυλωμάτων και των δοκών τους είναι σχετικά καλή.

Ο μύλος διέθετε δεξαμενή νερού η οποία σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε για λόγους πυρόσβεσης αρχικά, αλλά τελικά χρησιμοποιήθηκε 
για τις ανάγκες της βιομηχανικής λειτουργίας του (πλύση σταριού, ατμός για διαβροχή). Η δεξαμενή αυτή, διαστάσεων 2,60 x 3,80m 
και ύψους 2,80m περίπου, είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα,  και βρίσκεται στη βορειοδυτική πλευρά του, στο επίπεδο της στέγης του 
προεξέχοντος τμήματός του  (εικ.196-198). 

Η δεξαμενή διατηρείται γενικά σε καλή κατάσταση, εκτός από την πλάκα της βάσης της, όπου παρατηρείται τοπική αποδιοργάνωση 
της επικάλυψης με αποτέλεσμα την αποκάλυψη του οπλισμού της.

Τέλος, οι βάσεις της κυλινδρομηχανής (εικ. 148), διαστάσεων 0,60x1,50m και ύψους ≈1,80 m,  βρίσκονται περίπου στη μέση της 
ανατολικής πλευράς του κτιρίου.  Κι εδώ, η μακροσκοπική παρατήρηση για την κατάσταση διατήρησής τους, είναι αδύνατη, καθώς οι 
συκιές που έχουν φυτρώσει στο επίπεδο του ισογείου τις έχουν καλύψει.

8.3.3.4 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

6 Τα σιλό είναι κατασκευές που χρησιμοποιούνται 
για την τροφοδοσία (φόρτωση, εκφόρτωση) και 
την αποθήκευση χύδην στερεών υλικών. Ο όρος 
σιλό προέρχεται από το γαλλικό silo, το οποίο 
με τη σειρά του από το ισπανικό silo, «υπόγεια 
αποθήκη», με πιθανή προέλευση από το λατινικό 
sirus, το οποίο προέρχεται από το αρχαίο ελληνικό 
σιρός, «δοχείο ή λάκκος για φύλαξη σιτηρών». 
Έχουν διατυπωθεί και απόψεις περί αναγωγής 
του στο βασκικό zilo «τρύπα» ή και σε κέλτικη 
λέξη με σημασία «σπόρος φυτού», αλλά καμία 
πρόταση δεν έχει μέχρι τώρα επιβεβαιωθεί. ( Γ. 
Μπαμπινιώτη: Ετυμολογικό Λεξικό της Νέας 
Ελληνικής Γλώσσας (2009)
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εικ.203   Υπολείμματα μηχανολογικού εξοπλισμού (τμήμα αναβατορίου) στερεωμένα στα βορειοδυτικά σιλό στον Δ’ 
όροφο.  Διακρίνεται η έντονη φθορά του σκυροδέματος και του οπλισμού του. 

εικ.199  Υπόλειμμα μηχανολογικού εξοπλισμού («πνευματίκ» σύστημα 
αναρρόφησης) στο  Γ΄ όροφο του νότιου τμήματος της προεξοχής του 
κτιρίου.

εικ.200  Υπόλειμμα μηχανολογικού εξοπλισμού («πνευματίκ» σύστημα 
αναρρόφησης) στο  Γ΄ όροφο του νότιου τμήματος της προεξοχής του 
κτιρίου.

εικ.205  Υπόλειμμα μηχανολογικού εξοπλισμού στο ύψος του Δ΄ 
ορόφου, στο βορειοδυτικό τμήμα του κτιρίου.

εικ.201  Υπόλειμμα μηχανολογικού εξοπλισμού («πνευματίκ» σύστημα αναρρόφησης). Βρίσκεται 
πεσμένο στο ισόγειο του βόρειο τμήματος  της προεξοχής του κτιρίου.

εικ.204 Υπόλειμμα μηχανολογικού εξοπλισμού 
στο ύψος του Δ΄ ορόφου, στο βόρειο τοίχο του 
κτιρίου.

εικ.202  Υπόλειμμα μηχανολογικού εξοπλισμού 
(«πνευματίκ» σύστημα αναρρόφησης). Βρίσκεται 
πεσμένο στο ισόγειο του βόρειο τμήματος  της 
προεξοχής του κτιρίου.

Γενικά, τα υπολείμματα του μηχανολογικού εξοπλισμού του κυλινδρόμυλου είναι ελάχιστα. Διατηρούνται κυρίως στο επίπεδο του Γ’ 
και του Δ΄ ορόφου, πάνω στην τοιχοποιία και είναι διαβρωμένα από σκουριά (εικ. 198-205) .

8.3.3.5 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
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Τοπογραφικό οικοπέδου κλίμακα 1:500
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Κυριότερος στόχος της πρότασης αποκατάστασης – επανάχρησης του βιομηχανικού συγκροτήματος της Παραλίας Κύμης, αποτελεί 
όχι μόνο η διάσωση των κτιρίων ως δείγμα βιομηχανικής αρχιτεκτονικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, αλλά και η ανασύνθεση 
του αστικού ιστού, μέσω της ενδυνάμωσης της κοινωνικής ζωής της περιοχής. Γενικά, η επέμβαση περιλαμβάνει την οικοδομική 
και αισθητική αποκατάσταση των κτιρίων με τις απαραίτητες εργασίες στερέωσης και ενίσχυσης, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο, 
με κύριο γνώμονα τη λιτότητα και το σεβασμό προς τα διατηρητέα κτίρια και την ιστορία τους. Οι επεμβάσεις αυτές έχουν στόχο 
την προσαρμογή και ένταξη των λειτουργικών απαιτήσεων της νέας χρήσης, στα τυπολογικά, μορφολογικά και κατασκευαστικά 
χαρακτηριστικά των υπαρχόντων κτιρίων, με τρόπο που να εξασφαλιστούν η διατήρηση της ιστορικής τους ταυτότητας, η μη αλλοίωση 
του τυπολογικού, μορφολογικού και κατασκευαστικού χαρακτήρα τους και η ανάδειξή τους μέσα από σύγχρονες αρχιτεκτονικές 
παρεμβάσεις. Για τα διατηρούμενα στοιχεία θα γίνει προσπάθεια να διατηρηθούν ή να αποκατασταθούν, ανάλογα με την κατάσταση 
διατήρησής τους. Για τα ελλείποντα στοιχεία, η ανακατασκευή τους θα πραγματοποιηθεί έτσι ώστε να αναδεικνύεται η συνολική 
εικόνα των κτιρίων αλλά ταυτόχρονα να διακρίνεται η σύγχρονη κατασκευή. Η συμβολική αξία και ιεράρχηση των υφιστάμενων 
σχέσεων των χώρων ακολουθείται στο σχεδιασμό της νέας πρότασης, προβάλλοντας έτσι τις νέες λειτουργικές σχέσεις. Παράλληλα 
οι σχεδιαστικές προτάσεις για νέα κτίσματα, προσθήκες και διαμορφώσεις, θα πρέπει να αξιοποιούν τα δεδομένα χαρακτηριστικά της 
καρτεσιανής¹ αρχιτεκτονικής που θέτουν τα υφιστάμενα, προκειμένου να διατηρηθεί η αναλόγια των όγκων έτσι ώστε τα νέα κτίρια να 
συνδιαλέγονται αρμονικά με τα υπάρχοντα. 

Αρχές της επέμβασης:
 
- Αναστρεψιμότητα προτεινόμενων επεμβάσεων (ώστε σε περίπτωση μελλοντικής επέμβασης για αντικατάστασή της να 
ελαχιστοποιούνται ανεπιθύμητες βλάβες στο κτίριο). 
- Διατήρηση και συντήρηση του μέγιστου δυνατού από το αυθεντικό υλικό.
- Συμβατότητα υφιστάμενων και νέων υλικών όσον αφορά τις φυσικές τους ιδιότητες, αλλά και αισθητικά (κατά τρόπο που να 
ελαχιστοποιούνται ανεπιθύμητες βλάβες στα κτίρια).
- Προσπάθεια να χρησιμοποιηθούν τα υλικά και οι τεχνικές που είχαν εφαρμοστεί κατά την κατασκευή τους, οπού αυτό βέβαια είναι 
δυνατό και εφόσον αξίζει να διασωθούν, με ιδιαίτερη έμφαση στην αποφυγή άσκοπων ανακατασκευών. 
- Ανθεκτικότητα σε διάρκεια των νέων επεμβάσεων (ώστε να μεγιστοποιείται ο ωφέλιμος χρόνος διάρκειας αυτών των επεμβάσεων 
και να περιορίζονται συχνές και συνήθως δαπανηρές επεμβάσεις). 
- Σεβασμός στη δομοστατική τους οργάνωση και στην «κατασκευαστική λογική» του συγκροτήματος.
- Οι απαραίτητες επεμβάσεις για τη στατική του επάρκεια να είναι διακριτές και να δηλώνουν με σαφήνεια το σύγχρονο χαρακτήρα 
τους. Οι αναγκαίες ανακατασκευές των κατεστραμμένων τμημάτων να πραγματοποιηθούν με υλικά και μεθόδους συμβατές με την 
ιστορική κατασκευή του κτιρίου και με προσπάθεια να έχουν το στοιχείο της αντιστρεψιμότητας. 
- Προτείνεται η χρήση διεθνώς δοκιμασμένων στην αποκατάσταση των μνημείων τεχνικών και μεθόδων (ενισχύσεις φέροντος 
οργανισμού, στεγανώσεις, κτλ)  
- Συντήρηση, προστασία και διάσωση, όσων στοιχείων βοηθούν στην αναγνώριση της αρχιτεκτονικής μορφής και της βιομηχανικής 
λειτουργίας προηγούμενων φάσεων (ανοίγματα, κουφώματα, θέσεις δοκών, ίχνη δαπέδων, σιλό).
- Τα νέα αρχιτεκτονικά στοιχεία τα οποία θα κατασκευαστούν με βάση τις υπάρχουσες ενδείξεις και τα διατηρούμενα μορφολογικά 
στοιχεία του να γίνονται αντιληπτά με διακριτό τρόπο, ώστε, αφενός να μη συγχέονται με τα αυθεντικά, αφετέρου να μη διαταράσσουν 
τη μορφολογική ενότητα και το χαρακτήρα των κτιρίων.
- Οι μεταγενέστερες προσθήκες που αλλοιώνουν την αρχιτεκτονική αξία του συγκροτήματος θα αφαιρεθούν, ενώ λειτουργικές 
μεταγενέστερες επεμβάσεις που δεν αλλοιώνουν την αρχιτεκτονική αξία του και έχει αποδειχθεί ότι παρουσία τους ευνοεί στην χρήση 
θα διατηρηθούν. Θα πραγματοποιηθούν νέες εγκαταστάσεις για τον εκσυγχρονισμό των κτιρίων (ηλεκτρομηχανολογικές, δίκτυα 
υδραυλικών, θέρμανση, ασφάλεια). 

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΝΕΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

¹ Η ιστορία του τόπου στο πλαίσιο της δυτικής 
φιλοσοφικής παράδοσης έχει το χαρακτήρα μιας 
διαδικασίας στην οποία ο τόπος αντιμετωπίζεται 
ολοένα και περισσότερο ως φαινόμενο 
δευτερογενές σε σχέση με το χώρο, ο οποίος 
ήδη από την εποχή του Καρτέσιου νοείται ως 
άπειρη, ομοιογενής και αντικειμενικά μετρήσιμη 
έκταση. Ο τόπος έτσι, τείνει να εξισωθεί κατά 
έναν προδήλως αναγωγιστικό τρόπο με μιαν 
απλή θέση μέσα στο χώρο. Τόσο ο τρόπος με 
τον οποίο ο τόπος σχετίζεται με τον χώρο, τον 
χρόνο, αλλά και με έννοιες όπως η κατοίκηση, 
η οικοδόμηση ή η αίσθηση πατρίδας, δηλαδή με 
έννοιες στις οποίες στηρίζεται η εννοιολογική 
διασάφηση της φύσης και της αποστολής της 
αρχιτεκτονικής, όσο και ο τρόπος με τον οποίο οι 
επίμαχες έννοιες οργανώνονται σε ένα ενιαίο και 
συνεκτικό όλο, αποτελούν ζητούμενο αειφορίας 
στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό.

Τα τελευταία χρόνια, στον οικισμό της Παραλίας, με κίνητρο τον τουρισμό που έχει αρχίσει να αναπτύσσεται, έχουν αρχίσει να κτίζονται 
σποραδικά, μερικές σύγχρονες κατασκευές που αλλοιώνουν το γραφικό τοπίο. Καθώς, ο οικισμός δεν έχει κάποιο συγκεκριμένο 
χαρακτηρισμό, η πολεοδομική πολιτική και το σκεπτικό της κατεδάφισης και των διαρκών επεκτάσεων, εγκυμονούν κινδύνους για 
την αρχιτεκτονική φυσιογνωμία του. Πρόκειται άλλωστε για  ένα γραμμικό τοπίο κατά μήκος της ακτογραμμής με θέαση από το λιμάνι 
και δε χρειάζεται να έχει κι αυτό την εικόνα ενός αστικού, ακαλαίσθητου τοπίου. Σήμερα, μέσα στα πλαίσια της οικονομικής ύφεσης, 
το σύνολο των κτιρίων αλλά και το φυσικό περιβάλλον υποβαθμίζονται όλο και περισσότερο. Συνεπώς η ανάπλαση, η διατήρηση και 
ο επανασχεδιασμός ενός τέτοιου ιστορικού συνόλου αποτελεί  ένα έργο ιδιαίτερα σημαντικό για τη διατήρηση της πολιτιστικής και 
κοινωνικής κληρονομίας και του αρχιτεκτονικού τοπίου του οικισμού. 

Ο σύγχρονος τρόπος ζωής έχει οδηγήσει στην επικράτηση υλιστικών αντιλήψεων στη ζωή του ατόμου και τάση για προβολή του 
“νεωτεριστικού” και προοδευτικού πνεύματος. Μέσα σ’ ένα τέτοιο τεχνοκρατικό πλαίσιο ό,τι έχει σχέση με την πνευματική και ηθική 
καλλιέργεια και φυσικά με την παράδοση, απορρίπτεται ως αναχρονιστικό που αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για την επίτευξη 
του μυθικού στόχου της περίφημης “προόδου και ανάπτυξης”. Όμως, παράδοση δε σημαίνει οπισθοδρόμηση, ούτε αποσυνδέεται 
από την πρόοδο, αλλά εξελίσσεται, βιώνοντας τις τρεις διαστάσεις του χρόνου ( παρελθόν – παρόν – μέλλον ) και συνδέεται με την 
έννοια της συνέχειας των στοιχείων εκείνων που έχουν τη δυνατότητα να επιζήσουν. Γιατί η ζωή του ανθρώπου δεν είναι ποτέ στατική, 
δεν είναι στάσιμη. Με την παράδοση κρατούμε αυτό που έχουμε και προσθέτουμε αυτό που δημιουργούμε. Η παράδοση αποτελεί 
προϋπόθεση για την ύπαρξη του πολιτισμού. Γιατί ποτέ ο πολιτισμός μιας γενιάς δε δημιουργείται από το μηδέν.

Η λαϊκή μας παράδοση περιλαμβάνει όλους τους τομείς του πολιτισμού μας και αποτελεί μια πολύτιμη κληρονομιά. Εξ’ αιτίας της 
ραγδαίας αστικοποίησης και επίδρασης του σύγχρονου τρόπου ζωής και τεχνολογίας, ένα μέρος της έχει χαθεί αλλά πολλά στοιχεία 
της επιζούν, συντηρούνται και εξελίσσονται.

Σήμερα υπάρχει ένα έντονο ενδιαφέρον αναβίωσης στοιχείων της παράδοσης, ως αναδημιουργία προσαρμογής στα νέα δεδομένα 
προς όφελος του σύγχρονου ανθρώπου. Στα πλαίσια της γενικότερης επιθυμίας του σύγχρονου ανθρώπου για υγιεινή διατροφή, 
άντληση γνώσης, τέχνης και τεχνικής για ένα βιώσιμο και αυτοσυντηρούμενο μοντέλο ζωής, παρατηρείται έντονη τάση επιστροφής 
στον παραδοσιακό τρόπο διατροφής και βιολογικής καλλιέργειας, κατασκευής λαογραφικών αντικειμένων, αλλά και αναβίωσης εθίμων. 
Κατανοώντας το σημερινό ρόλο της παράδοσης και σε μια προσπάθεια διάσωσης της ιερότητάς της,  προτείνεται η μετατροπή του 
συγκροτήματος σε έναν πολυχώρο παράδοσης , τέχνης, γνώσης, εστίασης και φιλοξενίας με την ονομασία της νύμφης - αμαζόνας 
«Κυμώ», από τη μυθολογική προέλευση της ονομασίας της Κύμης. Οι επισκέπτες του, θα μπορούν να επιμορφώνονται σε σχέση με 
την παραδοσιακή διατροφή και λαϊκή τέχνη, να παρασκευάζουν μόνοι τους κάποια παραδοσιακά προϊόντα και αντικείμενα που σήμερα 
έχουν περάσει στα “βιομηχανικά εργαστήρια”, να συμμετέχουν σε παραδοσιακά καλλιτεχνικά δρώμενα, να γεύονται παραδοσιακά 
γλυκά και εδέσματα και τέλος να φιλοξενούνται στους παραδοσιακούς ξενώνες.

Η χωροθέτηση των κτιρίων του συγκροτήματος του κυλινδρόμυλου, αντανακλούσε τις διαφορετικές λειτουργίες των κτιρίων του: 
αποθήκες, δεξαμενές, χώροι αλέσματος – επεξεργασίας - συσκευασίας – φύλαξης, μαζί με τις κατοικίες των ιδιοκτητών γύρω από 
μια εσωτερική αυλή. Με ανάλογο τρόπο, προτείνεται και η χωροθέτηση των νέων χρήσεων. Ο παραδοσιακός τρόπος δόμησης των 
κτιρίων, η σύνδεση του συγκροτήματος με τη διατροφή (αλεύρι, μακαρόνια, κρασί) και η επιχείρηση κατασκευής «προ-φορμών» 
τσιμπουκιών για εξαγωγή, που λειτούργησε σε αυτό για 17 χρόνια, αποτέλεσαν τον κεντρικό άξονα για τη νέα χρήση. 

Επιπλέον, η γεωγραφική και η νευραλγική θέση του συγκροτήματος, στο κέντρο του οικισμού και στη διασταύρωση των δύο βασικών 
οδικών αρτηριών προς το εκσυγχρονισμένο λιμάνι, σε απόσταση μόλις λίγων μέτρων από αυτό, το καθιστούν εύκολα επισκέψιμο. 

9.1 9.2
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Οι χρήσεις που προτείνονται, επιλέχθηκαν με γνώμονα το σεβασμό και την αγάπη για την παράδοση και την τέχνη. Ο πολυχώρος 
«Κυμώ» περιλαμβάνει κτίρια παραδοσιακών εργαστηρίων παραγωγής τροφίμων και ποτών (μέλι, σύκα, κρασί, γλυκά, πελτές, 
ζυμαρικά κ.λπ.), αλλά και λαογραφικών αντικειμένων (σκυριανά έπιπλα, μουσικά όργανα, καλάθια, κεραμικά σκεύη, πήλινα αγγεία, 
κουκουλάρικα, εικόνες αγιογραφίας κ.α.), κτίρια φιλοξενίας – ξενώνες, εστιατόριο, καταστήματα, χώρους σεμιναρίων, χορού και 
μικρού μουσείου, αφιερωμένο στην ιστορία του βιομηχανικού συγκροτήματος. Το κτίριο Κ2, προβλέπεται να περιλαμβάνει συνδυασμό 
των προαναφερθέντων χρήσεων (εργαστήρια, χώρους έκθεσης και σεμιναρίων, γραφείο διοίκησης, καφετέρια, κατάστημα και μικρό 
μουσείο), έτσι ώστε να είναι λειτουργικά ανεξάρτητο και να αποτελέσει τον «πιλότο» για τα υπόλοιπα. Ο πενταώροφος όγκος του, η 
ορθογωνική του κάτοψη και ο ενιαίος χώρος εντός της, είναι ιδανικά για την οργάνωση χώρων συγκέντρωσης κοινού, εκθέσεων και 
εργαστηρίων.

Εξαιτίας της σχετικά μεγάλης κλίμακας του συγκροτήματος και των αυξημένων απαιτήσεων της μελέτης, λόγω της ιστορικότητάς του, 
προτείνεται ένα γενικό πλάνο αποκατάστασης και ένταξης νέων χρήσεων για όλα τα κτίριά του, αλλά κύριο αντικείμενο της μελέτης 
αποτελεί, το σημαντικότερο ίσως, κτίριο του κυλινδρόμυλου. 

Συνυπολογιζόμενου του υψηλού κόστους του έργου, λόγω κλίμακας, οι εργασίες της αποκατάστασης και της ένταξης των νέων 
χρήσεων θα γίνουν κατά στάδια.

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
(ΣΤΑΔΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ)

Στάδιο Α: 
• Προσωρινή συντήρηση (προφύλαξη) των κτιρίων και κτισμάτων (στέρνες-Δ1) του 

συγκροτήματος με ενισχυτικές κατασκευές μέχρι το επόμενο στάδιο αξιοποίησης τους. 
• Εξωτερικός φωτισμός τους για την ανάδειξη του όγκου και της μορφολογίας τους.
• Καθαρισμός και διαμόρφωση της εσωτερικής αυλής.
• Εργασίες αποκατάστασης και ένταξης νέας χρήσης στα κτίρια Κ2 και Β2.

Στάδιο Β: 

• Αποκατάσταση και ένταξη νέας χρήσης στα κτίρια Κ1, Π1 και Μ1.

Στάδιο Γ:

• Αποκατάσταση και ένταξη νέας χρήσης στα κτίρια Γ3, Γ2  και Γ1. 

Στάδιο Δ:

• Αποκατάσταση και ένταξη νέας χρήσης στα κτίρια: Σ3, Σ2, Σ1, Β1 και Μ2.

9.3

Π1Κ1

Σ3

Γ1

Γ2

Γ3

Β1

Μ1

Μ2

Β2

Δ1

Κ2

Σ2
Σ1

Β2 Κ2

Π1Κ1

Μ1

Γ1

Γ2

Γ3

Π1

Σ3
Β1

Μ2

Σ2
Σ1

²  Τα αποξηραμένα σύκα είναι παραδοσιακό προϊόν  
της Κύμης αναγνωρισμένο από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης 
(ΠΟΠ) (βλ. παράρτημα).

³ Πρόκειται για σκαλιστά έπιπλα με μεγάλη 
ποικιλία μοτίβων και ιδιαίτερη τεχνοτροπία του 
σκαλίσματος κατασκευασμένα από Σκυριανούς 
μάστορες. Η Σκύρος φημίζεται για την παράδοση 
της ξυλογλυπτικής τέχνης και απέχει μόλις 
εικοσιτέσσερα ναυτικά μίλια από την Κύμη (βλ. 
παράρτημα).

4 Τα κουκουλάρικα κάδρα είναι παραδοσιακό 
κουμιώτικο προϊόν και πρόκειται για 
χειροτεχνήματα με μοναδικά σχέδια, φτιαγμένα 
από το κουκούλι του μεταξοσκώληκα. Φτιάχνονται 
κυρίως από τις γυναίκες του Αγροτικού 
Σηροτροφικού Συνεταιρισμού Κύμης, οι 
οποίες σχεδιάζουν, κόβουν και ράβουν τα 
ονομαστά μεταξωτά της περιοχής (βλ. παράρτημα).
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Οι νέες χρήσεις των κτιρίων ανά όροφο:

Κτίριο Κ2: 
Ισόγειο: υποδοχή, χώρος έκθεσης, κατάστημα,
Α’ όροφος: παραδοσιακό εργαστήριο
Β’ όροφος: χώρος σεμιναρίων
Γ’ όροφος: καφετέρια
Δ’ όροφος: γραφεία διοίκησης πολυχώρου

Κτίριο Β2: 
Ισόγειο: μουσείο συγκροτήματος
Α’ όροφος: μουσείο Συγκροτήματος

Κτίριο Κ1:
Ισόγειο: Χώρος εκδηλώσεων και αίθουσα παραδοσιακών χορών
Α’ όροφος: εργαστήριο κατασκευής παραδοσιακών οργάνων
Β’ όροφος: εργαστήριο ξυλογλυπτικής (σκυριανά έπιπλα)

Κτίριο Π1:
Ισόγειο: εργαστήριο κεραμικών σκευών και αγγειοπλαστικής
Α’ όροφος: εργαστήριο αγιογραφίας
Β’ όροφος: εργαστήριο κεντημάτων (κουκουλάρικα)

Κτίριο Μ1: 
Ισόγειο: είσοδος εστιατορίου
Α’ όροφος: εστιατόριο παραδοσιακής διατροφής.

Κτίριο Γ3:
Ισόγειο: κατάστημα παραδοσιακών προϊόντων
πατάρι: αποθήκη καταστήματος

Κτίριο Γ2:
Ισόγειο: παραδοσιακό οινοποιείο

Κτίριο Γ1:
Ισόγειο: εργαστήριο μελισσοκομίας

Κτίριο Σ3:
Ισόγειο: παραδοσιακός ξενώνας

Α’ όροφος: παραδοσιακός ξενώνας

Κτίριο Σ2:
Ισόγειο: παραδοσιακός ξενώνας

Α’ όροφος: παραδοσιακός ξενώνας

Κτίριο Σ1:
Ισόγειο: παραδοσιακός ξενώνας

Α’ όροφος: παραδοσιακός ξενώνας

Κτίριο Β1:
Ισόγειο: υποδοχή ξενώνων (reception) και βοηθητικοί χώροι ξενώνων

Α’ όροφος: βοηθητικοί χώροι ξενώνων, εστιατορίου

Κτίριο Μ2: 
Ισόγειο: εργαστήριο κατασκευής κοφινιών  (καλαθοπλαστική) και συσκευασίας

Α’ όροφος: εργαστήριο επεξεργασίας ντομάτας
Β’ όροφος: εργαστήριο ζυμαρικών

Γ’ όροφος: εργαστήριο επεξεργασίας σύκου

Π1Κ1

Σ3

Γ1

Γ2

Γ3

Β1

Μ1

Μ2

Β2

Δ1

Κ2

Σ2
Σ1
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Ο σχεδιασμός και οι επεμβάσεις που προτείνονται προέκυψαν μέσα από έρευνα για την ιστορία του συγκροτήματος αλλά και την 
αρχιτεκτονική της περιοχής και αποδόθηκαν μέσα από τις αισθητικές και λειτουργικές απαιτήσεις του σήμερα.

Σε μια ολοκληρωμένη μελέτη αποκατάστασης, είναι απαραίτητο να γίνουν κάποιες διερευνητικές εργασίες. Σκοπός τους είναι να 
παρέχουν πληροφορίες για τη δομή της τοιχοποιίας  και των μηχανικών χαρακτηριστικών της, καθώς και για τον προσδιορισμό των 
παραμορφώσεων που προκύπτουν με την πάροδο του χρόνου. Παρακάτω προτείνονται κάποιες από αυτές τις εργασίες που κρίνεται 
απαραίτητο να  πραγματοποιηθούν για την ορθότερη αποκατάσταση του κτιριακού συνόλου του συγκροτήματος. 

i. Έλεγχος της εσωτερικής δομής της τοιχοποιίας με μη καταστρεπτικές μεθόδους:

(α) Ραντάρ, τα ραδιοκύματα υψηλής συχνότητας μπορούν να εντοπίσουν τυχόν κοιλότητες στο εσωτερικό της τοιχοποιίας και 
ταυτόχρονα να προσδιορίσουν τα υλικά της δομής.
(β) Θερμογραφική μέθοδος με την οποία είναι δυνατός ο προσδιορισμός των υλικών και του τρόπου κτισίματος αλλά και η ύπαρξη 
κτισμένων ανοιγμάτων, αψίδων, ζωνών από ξύλο (ξυλοδεσιών), ελκυστήρων και σημείων όπου υπάρχει πιθανή επισκευή σε ανύποπτο 
χρόνο, σε τμήμα της κατασκευής.

ii. Έλεγχος του εδάφους με ραντάρ (ραδιοκύματα υψηλής συχνότητας).

iii. Έλεγχος της θεμελίωσης με την πραγματοποίηση διερευνητικών τομών τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό των κτιρίων.

iv. Λήψη δειγμάτων κονιάματος για το σχεδιασμό της σύνθεσης των νέων που θα χρησιμοποιηθούν, ώστε αυτά να είναι συμβατά με 
τα παλιά.

i. Περίφραξη χώρου. Αφορά το κτίριο και μια ζώνη γύρω από αυτό. Θα έχει διάσταση τέτοια ώστε να τοποθετηθούν ικριώματα και να 
γίνεται η μεταφορά υλικών και εξοπλισμού καθώς και η κίνηση των εργαζομένων.

Για τα παραπάνω πρέπει να ληφθούν πρόσθετα μέτρα ασφαλείας καθώς αυτή η περιμετρική ζώνη θα καταλαμβάνει μέρος των οδών 
Αγίου Γεωργίου και Μεγάλης Ελλάδας Ζωοδόχου, δρόμων ευρείας κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών στην περιοχή. Σε συνδυασμό 
με τα παραπάνω προτείνεται η ανάρτηση πληροφοριακού υλικού σχετικά με το έργο και την εξέλιξη του σε ασφαλές σημείο. Επίσης 
θα πρέπει να τοποθετηθεί η κατάλληλη σήμανση ότι πρόκειται για χώρο εργοταξίου.

ii. Τοποθέτηση ικριωμάτων.

Θα τοποθετηθούν ικριώματα περιμετρικά των υφισταμένων κτιρίων για να πραγματοποιηθούν οι εργασίες αποκατάστασης. Τα δάπεδα 
εργασίας των ικριωμάτων θα πρέπει να έχουν πλάτος τουλάχιστον 60 εκ. (τρία μαδέρια) υγιούς ξυλείας και πλευρική προστασία με 
χειρολισθήρα ύψους ενός μέτρου. Τα κάθετα στοιχεία θα ντυθούν με λινάτσα.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ

iii. Καθαρισμός χώρων.

Εργασία που περιλαμβάνει το γενικό καθαρισμό των χώρων όλων των κτιρίων του συγκροτήματος για λόγους προσωρινής 
προφύλαξης – συντήρησης, μέχρι τα επόμενα στάδια επεμβάσεων. Ειδικά, για τον καθαρισμό του χώρου εντός του Κ2, χρειάζεται η 
κοπή και η οριστική εξόντωση των ριζών των δέντρων – φυτών που έχουν αναπτυχθεί στο ισόγειο. Με ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να 
γίνει η απομάκρυνση των χωμάτων και των άχρηστων οικοδομικών υλικών που έχουν καταρρεύσει καθώς ανάμεσα σε αυτά πιθανόν 
βρίσκονται στοιχεία (υλικά, κινητά αντικείμενα, μηχανολογικός εξοπλισμός) πολύτιμα για την ιστορική τεκμηρίωση του κτιρίου αλλά και 
ικανά να επαναχρησιμοποιηθούν. Από τα παραπάνω προκύπτει η απαίτηση η εργασία να γίνει χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων. 
Όσα στοιχεία κριθεί απαραίτητο θα καθαριστούν , θα συντηρηθούν και θα αποθηκευτούν στο χώρο που όπως προαναφέρθηκε θα 
έχει προβλεφθεί. Ορισμένα από τα παραπάνω πρέπει πριν τη συντήρησή τους να φυλαχτούν σε διαφορετικό χώρο από τα νέα διότι 
υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης της φθοράς. (π.χ. ξυλεία προσβεβλημένη από μικροοργανισμούς )

iv. Αποθήκευση υλικών.

Θα υπάρξει πρόβλεψη και οργάνωση του χώρου αποθήκευσης των δομικών υλικών (κυρίως λίθων) που θα αφαιρεθούν από τη 
θέση τους και θα αποκατασταθούν – επαναχρησιμοποιηθούν, αλλά και των νέων οικοδομικών υλικών. Καθώς ο υπαίθριος χώρος 
της αυλής, είναι αρκετός,  θα χρησιμοποιηθεί γι αυτό το σκοπό αφού προηγουμένως προστατευθεί κατάλληλα από έντονα καιρικά 
φαινόμενα.

v. Μεταφορά υλικών.
Η μεταφορά των υλικών θα γίνει με φορτηγά οχήματα από τους δρόμους που βρίσκονται στη βορειοανατολική γωνία του οικοπέδου.

vi. Προμήθεια υλικών , αναζήτηση εξειδικευμένων τεχνικών και μηχανημάτων.

Πρέπει να ληφθεί μέριμνα για την έγκαιρη προμήθεια ορισμένων υλικών που δεν βρίσκονται πάντα διαθέσιμα όπως λίθοι, πλάκες 
επίστρωσης δαπέδων , αδρανή κονιαμάτων με καθορισμένες ιδιότητες και ξυλεία για τους οριζόντιους φορείς. Επίσης η έγκαιρη 
προμήθεια ορισμένων υλικών κρίνεται σκόπιμη και για ποιοτικούς λόγους. 

Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας προτείνεται σε ευρύτερη βάση για την εξυπηρέτηση και άλλων αντίστοιχων έργων αποκατάστασης 
, η καταγραφή , αξιολόγηση, προστασία και συντήρηση των θέσεων και περιοχών προμήθειας διαφόρων υλικών.

Μία παράλληλη έρευνα πρέπει να γίνει για την εξερεύνηση εξειδικευμένων τεχνικών που θα χρειαστούν σε άλλες φάσεις του έργου, 
αλλά και την εκπαίδευση τεχνιτών από τη  περιοχή για διάφορες εργασίες  (ενέματα , καθαρισμοί, συντηρήσεις). Η εκπαίδευση μπορεί 
να περιλαμβάνει δειγματοληπτική κατασκευή εργασιών σε δευτερεύουσες θέσεις. Τέλος, κρίνεται απαραίτητη η έρευνα για την εύρεση 
κατάλληλων εργαλείων και μηχανημάτων για τις εξειδικευμένες εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης του έργου.

9.4
9.4.1
9.4.1.1

9.4.1.2

ΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ
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Κρίνεται απαραίτητο να γίνουν αντιστηρίξεις και υποστυλώσεις όσων τμημάτων κρίνονται επικίνδυνα για κατάρρευση. Το προσωπικό 
θα φέρει υποχρεωτικά κράνη ασφαλείας και ο ρουχισμός τους θα είναι ανάλογος (υποδήματα κλειστού τύπου). Θα κατασκευαστεί 
πρόχειρο λυόμενο αποχωρητήριο και θα υπάρχει σταθμός πρώτων βοηθειών. Πρέπει να υπάρχει συντονιστής σε θέματα ασφάλειας 
και υγείας κατά την εκπόνηση της μελέτης του έργου.

Μέτρα ασφάλειας κατά την διάρκεια των εργασιών.

• Εκσκαφές
Θα περιφραχθεί το σκάμμα της οικοδομής με φωσφορούχο πλέγμα. Η στάθμευσή των οχημάτων δε θα επιτρέπεται στα όρια του 
σκάμματος για την αποφυγή κινδύνου υποχώρησης του εδάφους. Θα τηρούνται οι διατάξεις και οι κανονισμοί πλήρωσης των οχημάτων 
με τα προϊόντα εκσκαφών.

• Τοιχοποιία – σοβάδες
Το ανέβασμα των υλικών θα γίνεται με μικρό γερανό, με αδρανή ακτίνα γύρω από το συρματόσκοινο τουλάχιστον 8 μέτρων. 

• Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις
Εδώ θα προσεχθούν οι μονώσεις των καλωδίων να είναι βάσει των προδιαγραφών για να μην έρθουν σε επαφή τα γυμνά καλώδια 
με νερό. Επίσης στο εργοταξιακό ρεύμα θα υπάρχει ασφάλεια πτώσης τάσεως του πίνακα.

i. Ενίσχυση θεμελίων και αντιμετώπιση υγρασίας από το έδαφος.
ii. Επισκευή και ενίσχυση τοιχοποιιών. 
iii. Επισκευή και ενίσχυση τοξοτών υπέρθυρων. 
iv. Κατασκευή περιμετρικών διαζωμάτων στη στάθμη των στεγών. 
v. Ανακατασκευή και αντικατάσταση στεγών.
vi. Ανακατασκευή μεσοπατωμάτων.
vii. Ανακατασκευή, επισκευή και συντήρηση ανοιγμάτων.
viii. Χρήση σύγχρονών δομικών υλικών για την πραγμάτωση των νέων επεμβάσεων (δοκοί από χάλυβα, οπλισμένο σκυρόδεμα, 
σύμμικτες κατασκευές). 
ix. Αποκατάσταση των δαπέδων (επισκευή, συντήρηση και αντικατάσταση των πέτρινων πλακών επικάλυψης).
x. Ανακατασκευή κουφωμάτων.
xi. Εφαρμογή ενισχυμένων επιχρισμάτων στο εσωτερικό με θερμομονωτικές και αφυγραντικές ιδιότητες.
xii. Θερμομόνωση (εξηλασμένη πολυστερίνη, κυψελωτό σκυρόδεμα (ελαφρομπετό))
xiii. Υγρομόνωση δωμάτων για την αντιμετώπιση υγρασίας.
xiv. Διαμόρφωση εσωτερικών χώρων.
xv. Τοποθέτηση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων5.
xvi. Αποκατάσταση των στοιχείων του περιβάλλοντα χώρου (στέρνες).
xvii. Ανάπλαση/διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου.

i. Χημικές Μέθοδοι

Τα διαλυτά άλατα στις επιφάνειες και στους πόρους των πετρωμάτων αποτελούν σημαντικό παράγοντα φθοράς που σχετίζεται με το 
νερό.

Όταν οι επιφάνειες είναι ανθεκτικές και η ποσότητα των αλάτων είναι μικρή, πλένονται διαδοχικά με απιονισμένο νερό και ακολουθεί 
τρίψιμο με μαλακή βούρτσα. Για την απομάκρυνση των διαλυτών αλάτων από τους πόρους, ακολουθούνται δύο εναλλακτικές τεχνικές:

 α) Διαδοχική εφαρμογή κομπρεσών μίγματος απορροφητικής αργίλου και νερού.
 β) Εφαρμογή κομπρεσών χαρτοπολτού χωρίς άλατα με απιονισμένο νερό ή φίλτρων κυτταρίνης με απιονισμένο νερό.

Με την εφαρμογή κομπρεσών το νερό εισχωρεί στο πορώδες δίκτυο του λίθου, διαλύει τα άλατα και τα μεταφέρει στην επιφάνεια κατά 
την φάση της εξάτμισης και ξήρανσης, όπου απομακρύνονται.

ii. Στη περίπτωση σκληρών και ανθεκτικών κρουστών, μπορεί να εφαρμοστεί αμμοβολή (ξηρή ή υγρή), ενώ υπάρχει και η μικροβολή 
που αποτελεί ιδιαίτερη τεχνική ξηρής αμμοβολής. Προτείνεται η χρήση μικροβολής διότι αποτελεί μια τεχνική που ελέγχεται καλύτερα 
και έχει ηπιότερα λειαντικά αποτελέσματα. Στη μικροβολή η ροή του εκτοξευόμενου μείγματος ρυθμίζεται σύμφωνα με το βαθμό 
διάβρωσης του λίθου και με το πάχος και τη σκληρότητα της κρούστας. Συνίσταται στον καθαρισμό πολύ κατεστραμμένων επιφανειών 
ή επιφανειών με υψηλό πορώδες.

iii. Απομάκρυνση βιολογικών επικαθίσεων

Πριν από την εφαρμογή μεθόδων για τον καθαρισμό λίθων που έχουν διαβρωθεί από βιολογικά αίτια, είναι απαραίτητη η ταυτοποίηση 
των μικροοργανισμών που έχουν αναπτύξει αποικίες, ώστε να βρεθούν τα κατάλληλα βιοκτόνα που χρησιμοποιηθούν. Αυτό γίνεται 
σε συνεργασία με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό. Σε γενικές γραμμές τα βιοκτόνα πρέπει να είναι άχρωμα, μη τοξικά για 
τον άνθρωπο και μη διαβρωτικά για το λίθινο υπόστρωμα. Συνήθως, χρησιμοποιείται ένα υδάτινο διάλυμα βιοκτόνου του οποίου η 
συγκέντρωση αλλάζει ανάλογα με την ένταση της φθοράς και η εφαρμογή επαναλαμβάνεται όσες φορές χρειαστεί. Ένα τέτοιο είναι 
διάλυμα H2O2 (10%-30%) που διαλύει την οργανική ύλη και ταυτόχρονα αποτελεί λευκαντικό παράγοντα για τις χρωστικές. Εναλλακτικά, 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί πάστα με άργιλο, χαρτί ή μεθυλοκυτταρίνη. Σε κάθε περίπτωση, οι τελικές εργασίες περιλαμβάνουν καλό 
ξέπλυμα με απιονισμένο νερό.

iv. Στερεώσεις

Γίνονται εργασίες στερέωσης ώστε να αυξηθεί η συνοχή λίθινων αντικειμένων που έχουν διαβρωθεί. Η σε βάθος στερέωση συνίσταται 
σε εμποτισμούς με κατάλληλα υλικά, όχι μόνο των τμημάτων που έχουν υποστεί φθορά αλλά και των συμπαγών σημείων, ώστε να 
αυξηθούν η συνεκτικότητα και τα μηχανικά χαρακτηριστικά του λίθου. Η μέθοδος τροποποιεί την εσωτερική δομή του λίθου ώστε 
να εμποδίζεται η είσοδος του νερού και διαβρωτικών διαλυμάτων αλάτων ή οξέων. Σε περίπτωση που η στερεωτική ουσία είναι και 
αδιαβροχοποιητής, προστατεύει το πέτρωμα αφού περιορίζει την είσοδο υγρασίας στο εσωτερικό των πόρων και ελαττώνει έτσι την 
τάση του λίθου να διαβρωθεί φυσικά ή χημικά. Προτιμώνται στερεωτικά που περιορίζουν το πορώδες αλλά ταυτόχρονα επιτρέπουν 
το πέρασμα υδρατμών και όχι νερού σε υγρή κατάσταση. Έτσι αποφεύγεται ο κίνδυνος εγκλωβισμού νερού στους πόρους, κάτι που 
θα είχε τις γνωστές συνέπειες της δράσης του νερού στα πετρώματα. Για την εφαρμογή της μεθόδου στερέωσης προτείνεται να γίνει 
με ψεκασμό της επιφάνειας.

9.4.1.3

9.4.1.4

9.4.1.5ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ 
ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΛΙΘΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

5 Οι ηλεκτρομηχανολογικές (Η-Μ) 
εγκαταστάσεις:  οι ηλεκτρολογικές (ισχυρών 
και ασθενών ρευμάτων), ύδρευση, αποχέτευση, 
κεντρική θέρμανση, κλιματισμός, ενεργητική 
πυροπροστασία.
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v. Συμπληρώσεις

Για ρωγμές με διάμετρο μεγαλύτερη από 0,2 χιλ. χρειάζεται να γίνει συμπλήρωση των κενών με κάποιο κονίαμα το οποίο θα πρέπει 
να έχει συντελεστή θερμικής διαστολής παραπλήσιο με αυτό του λίθου. Επίσης το πορώδες του να είναι υψηλότερο, ιδιότητα που 
θα διευκολύνει την εξάτμιση των διαλυτών αλάτων μέσω της μάζας του κονιάματος. Γενικά τα υλικά της συμπλήρωσης πρέπει να 
είναι όσο το δυνατόν πλησιέστερα στο αρχικό χαμένο υλικό όσον αφορά το χρώμα και τη μηχανική αντοχή. Ως αδρανή συνήθως 
χρησιμοποιούνται σκόνη  υάλου ή χαλαζία ή ακόμη και κονιοποιημένη ποσότητα από το ίδιο το πέτρωμα μαζί με ανόργανες χρωστικές.

Στην τοιχοποιία από αργολιθοδομή προτείνεται να γίνει αρμολόγημα. Δηλαδή να γίνει καθαίρεση του παλαιού ισχνού ασβεστοκονιάματος6 
είτε με το χέρι, είτε με χρήση αέρα υπό πίεση και να αντικατασταθεί με νέο, αφού γίνει διύγρανση των λίθων, έτσι ώστε να μην 
απορροφήσουν νερό από το κονίαμα. Η σύσταση του νέου κονιάματος θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο συμβατή με 
αυτή του υπάρχοντος. Επίσης το νέο κονίαμα δεν θα πρέπει να είναι ισχυρότερο των τοιχοσωμάτων αλλά ούτε σκληρότερο από το 
υπάρχον κονίαμα.

Το αρμολόγημα περιλαμβάνει περισσότερες από μία στρώσεις και γίνεται πατητό. Το κονίαμα πρέπει να αναμιχθεί καλά και να 
περιλαμβάνει μικρό ποσοστό νερού. Είναι σκόπιμο να παραμείνει υγρό μερικές μέρες. Για την προστασία του από το γρήγορο 
στέγνωμα μπορεί να καλυφθεί τις πρώτες μέρες με λινάτσες ή φύλλα πλαστικού.

Η εργασία του βαθέως αρμολογήματος περιλαμβάνει και «τσιβικώματα» (σφήνωση μικρών λίθων ή κεραμικών ανάλογα με τον αρχικό 
τρόπο δόμησης) όπου το εύρος των αρμών ή των ρωγμών το απαιτεί, και συνδυάζεται με την τοποθέτηση των σωληνίσκων ενέματος. 
Το νέο κονίαμα εφαρμόζεται με μυστρί και συμπιέζεται καλά μέχρι να φθάσει στο επιθυμητό βάθος εσοχής από τους λίθους. 

Η εργασία γίνεται τμηματικά από κάτω προς τα πάνω. Ταυτόχρονα με το αρμολόγημα θα γίνεται και συμπλήρωση με νέους λίθους 
όπου αυτοί έχουν καταρρεύσει. 

Για την ενίσχυση της τοιχοποιίας προτείνεται η εφαρμογή της τεχνικής των ενέσεων (εμποτισμός με ένεμα). Η δράση των ενεμάτων 
στην τοιχοποιία είναι διπλή, αφ΄ ενός πληρούν τα υπάρχοντα κενά στο σώμα της λιθοδομής, αυξάνοντας έτσι την αντοχή της και 
αφ΄ ετέρου συγκολλούν τα χαλαρά τμήματα της τοιχοποιίας, εξασφαλίζοντας έτσι την ανάληψη δυνάμεων μέσω τριβής. Η χρήση 
τσιμεντενεμάτων7 εγκυμονεί πληθώρα κινδύνων που θα αποφέρουν αντίθετα αποτελέσματα από αυτά την ενίσχυσης, έτσι κρίνεται 
απαραίτητη η έρευνα των υλικών τα οποία θα αποτελούν τη σύσταση του. 

Η εργασία γίνεται ως εξής:

- Καθαρισμός χαλαρών λίθων και διύγρανση της περιοχής.

- Γίνονται οι απαραίτητες λιθοσυρραφές.

- Τοποθετούνται διαφανείς πλαστικοί σωληνίσκοι που εξέχουν κατά 40 cm απ’ τη λιθοδομή. Γίνεται προσπάθεια να τοποθετούνται 
οριζόντια και το άκρο τους που βρίσκεται μέσα στη λιθοδομή να έχει λοξή απότμιση. Τοποθετούνται σε κάναβο και οι αποστάσεις 
μεταξύ τους κυμαίνονται από 50 – 100 cm ανάλογα με τη ποιότητα της λιθοδομής.

- Γίνεται βαθύ αρμολόγημα.

- Η εφαρμογή του ενέματος αρχίζει από κάτω προς τα πάνω και δεν διακόπτεται για αλλαγή θέσεως εισόδου μέχρις ότου διαπιστωθεί 
η αύξηση της πιέσεως (>1Atm στο ακροφύσιο) και αδυναμία εισόδου. Οι θέσεις εξόδου του ενέματος σφραγίζονται αφού εξέλθει 
ο αέρας και τρέξει καθαρό ένεμα. Πρέπει να εξασφαλίζεται συνεχής παροχή ενέματος και να μην διακόπτεται η ένεση για να μην 
τελειώνει το χαρμάνι. Απαραίτητη κρίνεται η ύπαρξη αναδευτήρα μεταξύ αναμικτήρα και αντλίας. Τα συστατικά του ενέματος είναι: 
Τσιμέντο, συνήθως λευκό χαμηλής περιεκτικότητας σε θεϊκά άλατα και αλκάλια και ένα ποσοστό λεπτόκοκκου υλικού, δηλαδή φυσική 
πουζολάνη (θηραϊκή ή μηλαϊκή γη). Η επιλογή του λεπτόκοκκου υλικού και το ποσοστό που θα καταλαμβάνει στο ένεμα, θα καθοριστεί 
απ’ τα χαρακτηριστικά της τοιχοποιίας δηλαδή: χαρακτηριστικά των λιθοσωμάτων, του κονιάματος δομής, του υλικού πληρώσεως, 
τρόπο δομήσεως, κενά της λιθοδομής-μέγεθος ρωγμών, στη κάθε θέση που θα εφαρμοστεί και γενικά τις απαιτήσεις επιτελεστικότητας 
που πρέπει να ικανοποιεί κάθε ένεμα.

9.4.2 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Κ2

Καθαιρούνται πλήρως τα εντοιχισμένα σιλό από σκυρόδεμα στο νότιο τμήμα, καθώς και η δεξαμενή του Γ’ ορόφου στη βόρεια 
πλευρά του προεξέχοντος τμήματος της ορθογωνικής κάτοψης του κτιρίου, με σκοπό τη λειτουργική και κτιριολογική προσαρμογή 
του στη νέα χρήση. Τμήμα των βορειοδυτικών σιλό, στον Δ΄ όροφο καθαιρείται επίσης για την αναδιαμόρφωση που απαιτεί η νέα 
χρήση. Επιπλεόν, διανοίγονται τα δύο παράθυρα του Γ’ ορόφου της νότιας όψης και τα δύο του Β’ και Γ’ ορόφου της ανατολικής 
για λόγους φωτισμού-αερισμού και μορφολογίας του κτιρίου.  Στη νότια όψη προστίθενται, επίσης για μορφολογικούς λόγους, δύο 
ακόμα ανοίγματα (στους Γ΄ και Δ΄ όροφο), εργασία που απαιτεί καθαίρεση τμημάτων της λιθοδομής.  Καθαιρούνται επίσης, πολύ 
προσεκτικά, τα τούβλα από τα βόρεια και ανατολικά ανοίγματα του ισογείου. Οι εργασίες θα γίνουν με κομπρεσέρ και  με άλλα 
εργαλεία καθαίρεσης (π.χ. χειρωνακτικά με καλέμι), με ιδιαίτερη προσοχή και λεπτούς χειρισμούς στα τμήματα που εφάπτονται 
με τη λίθινη τοιχοποιία (ειδικά στα ανοίγματα) με χρήση ικριωμάτων και μετά από τις απαραίτητες αντιστηρίξεις. Στην εργασία των 
καθαιρέσεων περιλαμβάνονται και το στέγαστρο από οπλισμένο σκυρόδεμα της εισόδου με τη μεταλλική πόρτα και της εισόδου από 
την εσωτερική αυλή. Τέλος, καθαιρούνται τα όποια επιχρίσματα των εσωτερικών επιφανειών των τοίχων, μέχρι την αποκάλυψη της 
λιθοδομής (με χρήση ικριωμάτων) και η υδρορροή από την πρόσοψη.

Επιβάλλεται να πραγματοποιηθούν περαιτέρω διερευνητικές τομές στο έδαφος για τον έλεγχο της θεμελίωσης του κτιρίου. Με την 
ολοκλήρωση του ελέγχου είναι πολύ πιθανό να κριθεί απαραίτητη η ενίσχυση των θεμελίων είτε με υποθεμελιώσεις, είτε με περιμετρική 
ζώνη έγχυτου οπλισμένου σκυροδέματος. Με τα δεδομένα της παρούσας μελέτης στο κτίριο του κυλινδρόμυλου δεν υπάρχουν σαφείς 
ενδείξεις που να οφείλονται σε τυχόν αστοχίες της θεμελίωσης.

Επιπλέον προτείνεται η αποστράγγιση του εδάφους γύρω από τη θεμελίωση των κτιρίων. Η δράση της έγκειται στο ότι μειώνει την 
υδροστατική πίεση των υπόγειων νερών και επομένως περιορίζεται η τριχοειδής αναρρίχηση του νερού στα πετρώματα πάνω από 
τον υδροφόρο ορίζοντα και εν συνεχεία στο πέτρινο υλικό της τοιχοποιίας. Η μέθοδος συνίσταται στο άνοιγμα τάφρου γύρω από 
τα θεμέλια και η τοποθέτηση σωλήνα αποστράγγισης στο κάτω μέρος. Τοποθετείται γεωύφασμα για την παρεμπόδιση της εισόδου 
χωμάτων στην τάφρο και έπειτα διάστρωση σκύρων στο κενό της τάφρου.

Για την αποκατάσταση των λιθοδομών προτείνεται η επισκευή των βλαφθέντων στοιχείων και έπειτα η ενίσχυση της κατασκευής 
έναντι του συνδυασμού συγκεκριμένων δράσεων. Σε πρώτη φάση θα γίνει καθαρισμός των λιθοδομών από τη βλάστηση που έχει 
αναπτυχθεί. Έπειτα θα απομακρυνθούν τα λιθοσώματα  που πάσχουν είτε από έλλειψη συνοχής με την υπόλοιπη λιθοδομή είτε 
η συνοχή τους έχει καταστεί χαλαρή. Θα ακολουθήσει αποθήκευση και καταγραφή αυτών των λιθοσωμάτων, έτσι ώστε, είτε να 
συντηρηθούν, είτε να ανακατασκευαστούν, ανάλογα με την κατάσταση διατήρησής τους και τέλος να επανατοποθετηθούν στην 
αρχική τους θέση. Για να προβούμε σε περαιτέρω επισκευές και ενισχύσεις, κρίνεται απαραίτητο να γίνει εσωτερικά υποστύλωση των 
τοξωτών υπέρθυρων με ικριώματα.

9.4.2.1

9.4.2.2

9.4.2.3

ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ

ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ

6 Το ασβεστοκονίαμα αποτελείται από ποταμίσια 
άμμο και έχει λείους κόκκους. Έτσι, για να 
δημιουργηθεί μεγαλύτερη συμβατότητα παλαιού 
και νέου κονιάματος, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
το νέο κονίαμα θαλάσσια ή ποταμίσια άμμος, αφού 
πρώτα πλυθεί και απομακρυνθούν τα άλατα και η 
άσβεστος.

7 Η χρήση τσιμεντενεμάτων θέτει τον  κίνδυνο 
σχηματισμού αλάτων (κυρίως θαυμασίτη και 
ετρινζίτη) που έχουν μεγαλύτερο όγκο λόγω 
συγκράτησης μεγάλης ποσότητας ύδατος από τους 
κρυστάλλους τους. Αυτή η αύξηση του όγκου, στο 
εσωτερικό της τοιχοποιίας, εγκυμονεί κινδύνους 
εσωτερικών διαρρήξεων με συνέπεια τη διάβρωση 
του κονιάματος.  Για την αποφυγή σχηματισμού 
αλάτων θαυμασίτη και ετρινζίτη πρέπει να 
χρησιμοποιείται ένα συγκολλητικό ανθεκτικό στα 
θειικά άλατα και να λαμβάνεται μέριμνα για την 
παρεμπόδιση της διόδου νερού στην τοιχοποιία. 
Ένα ακόμα πρόβλημα που δημιουργείται είναι: η 
ύπαρξη κενών στο σώμα της τοιχοποιίας αποτελεί 
φράγμα ανόδου ή επέκτασης της υγρασίας, όμως η 
πλήρωση των κενών με ένεμα δημιουργεί διόδους 
διάδοσης της, για το λόγο αυτό πρέπει στο μείγμα 
να προστίθενται και υδροαποθητικά πρόσθετα, 
δηλαδή συστατικά που σχηματίζουν μικρές 
φυσαλίδες αέρα ώστε να ανακόπτεται η δίοδος του 
νερού σε οποιαδήποτε μορφή.
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Για το σφράγισμα των ρωγμών που δεν έχουν μεγάλο εύρος, ενδείκνυται η τεχνική των ενέσεων. Η πορεία των εργασιών για την 
εφαρμογή  είναι η εξής: διεύρυνση των χειλιών της ρωγμής, άνοιγμα μικρών οπών για την τοποθέτηση των σωλήνων, πλύσιμο με 
νερό υπό πίεση και σφράγισμα των χειλιών με στόκο, εισαγωγή ενέματος. 

Τα τελικά (επιφανειακά) αρμολογήματα κατασκευάζονται σε επόμενη φάση σε λεπτή στρώση πάνω από τα βαθιά, με πολύ επιμελημένη 
συμπίεση. Απαιτείται μεγάλη προσοχή ώστε να μη «λερώνονται» από υπολείμματα κονιαμάτων οι λίθοι που παραμένουν ορατοί .

Τα τελικά αρμολογήματα των εξωτερικών όψεων κατασκευάζονται με πολλή προσοχή και προσπάθεια απομίμησης της υφής και του 
βάθους της επιφάνειας των αυθεντικών καθώς και των ειδικών κατά θέση χαρακτηριστικών τους. Για την διαμόρφωση της τελικής τους 
επιφάνειας χρησιμοποιούνται μιστράκια γυψοτεχνίας και γίνεται πολύ επιμελημένη και επανειλημμένη συμπίεση έτσι ώστε, παρότι το 
μείγμα περιέχει και μεγαλύτερα αδρανή, αυτά να συμπιεστούν στο βάθος και η τελική επιφάνεια να διαμορφωθεί πιο λεία.

Η προένταση σαν τρόπος ενίσχυσης ιστορικών κτιρίων με φέρουσα τοιχοποιία έχει δοκιμαστεί από τις αρχές του αιώνα μας στο 
εξωτερικό ενώ στην Ελλάδα οι γνώσεις μας γι’ αυτή είναι περιορισμένες. Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιεί για την εφαρμογή της μεταλλικά 
στοιχεία τα όποια λέγονται ελκυστήρες - τένοντες. Οι ελκυστήρες είναι κατασκευασμένοι συνήθως από δομικό χάλυβα, καταπονούνται 
κυρίως εφελκυστικά και χρησιμοποιούνται για την προσωρινή επισκευή ή ενίσχυση των φερόντων στοιχείων. Επιπλέον, οι ελκυστήρες 
είναι χαρακτηριστικό της υπάρχουσας κατασκευής του κτιρίου και εφαρμόζονται για τη βελτίωση της συμπεριφοράς της, συνδέοντας τα 
απέναντι τμήματα της, με την εφαρμογή ευνοϊκής χαμηλής πρόθλιψης. Με τους ελκυστήρες και τους τένοντες επιτυγχάνεται βελτίωση 
της συμπεριφοράς της τοιχοποιίας έναντι οριζόντιων, συνήθως σεισμικών μετακινήσεων. Οι ελκυστήρες και οι τένοντες υπόκεινται 
σε χαλάρωση με την πάροδο του χρόνου λόγω ερπυσμού, γι’ αυτό και επιβάλλεται συστηματικός έλεγχός τους. Η τεχνική αυτή 
επιλέγεται καθώς, εκτός από τη βελτίωση της συμπεριφοράς της τοιχοποιίας σε οριζόντιες μετακινήσεις λόγω σεισμικής φόρτισης, 
είναι εύκολα αντιστρέψιμη, δεν προκαλεί μεγάλες επεμβάσεις στις ορατές επιφάνειες και έχει μικρό κατασκευαστικό κόστος ανεξάρτητο 
του ποσοστού προέντασης.

Στην ενίσχυση με προένταση, οι τένοντες8 τοποθετούνται σε σωλήνες περιβολής εντός οπών που διατρώνται κατά μήκος της μέσης 
επιφάνειας του τοίχου ώστε να επιτυγχάνεται κεντρική εφαρμογή της προέντασης. Μετά την τοποθέτηση των τενόντων οι εσωτερικές 
οπές πληρούνται με ένεμα. Η αγκύρωση των τενόντων στις εξωτερικές επιφάνειες των τοίχων γίνεται μέσω δύσκαμπτων μεταλλικών 
πλακών. Για την πλήρη αποκατάσταση των όψεων οι πλάκες τοποθετούνται σε εσοχή και καλύπτονται με λιθόσωμα έτσι ώστε να μην 
γίνονται ορατές. 

Η δύναμη προέντασης, ο αριθμός των τενόντων που θα διαταθούν στους τοίχους, η διαστασιολόγηση των ελκυστήρων, των μεταλλικών 
πλακών και τενόντων θα πρέπει να υπολογιστεί από εξειδικευμένο μηχανικό (Πολιτικό Μηχανικό).

Η εξασφάλιση της οριζόντιας διαφραγματικής λειτουργίας του κτιρίου επιτυγχάνεται μέσω του συστήματος δαπέδων και της στέγης. 
Έτσι, για τη βελτίωση της συμπεριφοράς της κατασκευής έναντι σεισμού προτείνεται η κατασκευή οριζόντιου διαζώματος από 
οπλισμένο σκυρόδεμα στη στάθμη της στέγης και η κατασκευή δύσκαμπτων δαπέδων για τις ενδιάμεσες στάθμες.

Τα διαζώματα διασφαλίζουν και μάλιστα σε σχετικά υψηλό βαθμό τη βελτίωση της συμπεριφοράς της κατασκευής έναντι σεισμού. 
Επιπλέον επιτυγχάνεται ομοιόμορφη κατανομή των φορτίων της στέγης με παράλληλη διόρθωση ενδογενών προβλημάτων της 
κατασκευής, όπως προβλήματα γωνιών και διασταυρώσεων τοίχων, εδράσεις και αγκύρωσης δαπέδων και στεγών. Για την κατασκευή 
του διαζώματος απαιτείται σχολαστική εργασία υποστύλωσης τμημάτων του τοίχου, προς αποφυγή περαιτέρω βλαβών λόγω 
αφαίρεσης λίθων από τους τοίχους. Η κατασκευή διαζωμάτων στα κτίρια είναι ένας από τους αποτελεσματικότερους και συγχρόνως 
με το μικρότερο κόστος τρόπους για την αύξηση της αντοχής των κτιρίων έναντι των σεισμικών δράσεων. 

9.4.2.4 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ (ΣΤΕΓΗ-ΔΑΠΕΔΑ)

8 Τένοντες ονομάζονται οι ελκυστήρες στους 
οποίους έχει εφαρμοστεί εκ των προτέρων 
εφελκυσμός (προένταση) και κατασκευάζονται 
συνήθως από χάλυβα προέντασης , ο οποίος είναι 
διαφορετικός από το δομικό. 

9 Στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η 
εφαρμογή εσωτερικών τενόντων θα τοποθετηθούν 
εξωτερικά (εξωτερική προένταση-περίσφιξη). 

¹° Κατασκευή οριζόντιου διαζώματος από 
οπλισμένο σκυρόδεμα  στη στάθμη της στέγης, 
προτείνεται και για το κτίριο Β2.

Η κατασκευή διαζώματος στη στάθμη της στέγης δεν παρουσιάζει ιδιαίτερες δυσκολίες. Στη στέψη της τοιχοποιίας, στη στάθμη 
της στέγης, τοποθετείται επί του τοίχου ο οπλισμός, καλουπώνονται τα πλαϊνά και εγχύεται το σκυρόδεμα. Έτσι, δημιουργείται το 
περιμετρικό διάζωμα. Ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να ληφθεί για την προστασία των τμημάτων των ελκυστήρων των ζευκτών που 
περικλείονται από σκυρόδεμα. Για το σκοπό αυτό, αφήνεται χώρος στη θέση που θα τοποθετηθούν οι ελκυστήρες, που πληρώνεται 
με διογκωμένη πολυστερίνη η οποία αφαιρείται  όταν πήξει το σκυρόδεμα και έτσι είναι δυνατή η κυκλοφορία του αέρα για να μη 
σαπίσουν τα ξύλα. Καθώς η τοιχοποιία θα παραμείνει ανεπίχριστη, το διάζωμα δε θα εκτείνεται μέχρι την εξωτερική παρειά του τοίχου, 
έτσι ώστε να αφήνεται τμήμα της διατομής για να γίνει επένδυση με το υλικό του τοίχου. 

Η σύνδεση των δαπέδων με τους τοίχους εξασφαλίζεται από μεταλλικούς ελκυστήρες, όπως προβλεπόταν κι από την υπάρχουσα 
κατασκευή. Τα οριζόντια φορτία σχεδιασμού μεταφέρονται μεταξύ των τοίχων και των συντρεχόντων στοιχείων μέσω αγκυρίων. 

Στα κτίρια με φέρουσα τοιχοποιία, στα οποία το μεγαλύτερο ποσοστό της μάζας βρίσκεται στα κατακόρυφα στοιχεία της κατασκευής, 
οι αδρανειακές δυνάμεις μεταφέρονται στο έδαφος μέσω αυτών. Συνεπώς, η ανάλυση χρειάζεται να γίνει για αδρανειακές δυνάμεις 
κατανεμημένες καθ’ ύψος των τοίχων. Όμως, λόγω της ιδίας μάζας του τοίχου, αδρανειακές δυνάμεις που είναι κάθετες στο επίπεδό 
του μεταφέρονται στο έδαφος μέσω κάμψης. Αν τα δάπεδα είναι δύσκαμπτα μέσα στο επίπεδό τους, τμήμα των κάθετων στον τοίχο 
αδρανειακών δυνάμεων μεταφέρεται στους εγκάρσιους τοίχους, μέσω αυτών, αντί μέσω των κατακόρυφων ακμών σύνδεσής του με 
τους τελευταίους, το δε κατακόρυφο άνοιγμα της εγκάρσιας καμπτικής παραμόρφωσης του τοίχου μειώνεται σημαντικά.  

Η ύπαρξη επομένως, δύσκαμπτων δαπέδων εξασφαλίζει την κατανομή των οριζοντίων δυνάμεων στους τοίχους, ανάλογα με τη 
δυσκαμψία τους, μειώνει το ύψος των τοίχων για την καμπτική λειτουργία τους και λόγω βάρους των πλακών αυξάνει τις κατακόρυφες 
θλιπτικές τάσεις, αυξάνοντας έτσι τη διατμητική αντοχή του τοίχου. 

Έτσι, επιλέγονται δύσκαμπτα δάπεδα με την απαραίτητη τοποθέτηση μεταλλικών συνδέσμων κατά μήκος των συνδέσεων δαπέδου – 
τοίχου, ώστε να μεταφέρουν από το ένα στοιχείο στο άλλο τις διατμητικές και εφελκυστικές δυνάμεις που αναπτύσσονται στο οριζόντιο 
διάφραγμα κατά τη διάρκεια του σεισμού (σχ.1). Οι μεταλλικοί σύνδεσμοι θα είναι αρκετά ισχυροί ώστε να εξασφαλίζουν τη λειτουργία 
του δαπέδου ως δύσκαμπτου μονολιθικού διαφράγματος και στον ισχυρότερο αναμενόμενο σεισμό. Στις στηρίξεις θα τοποθετηθούν 
επαρκή αγκύρια ώστε να εξασφαλίζεται η καλή σύνδεση των φερόντων τοίχων και η δύσκαμπτη οριζόντια διαφραγματική λειτουργία 
των δαπέδων.

σχ.1. Αγκύρωση δαπέδου σε φέροντες τοίχους
Αγκύρωση δαπέδου σε

φέροντες τοίχους
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11 Το ελαφρομπετόν  Είναι άκαυστο, πολύ ελαφρύ 
( 8 φορές πιο ελαφρύ από το μπετόν), με καλές 
θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες. 
Εφαρμόζεται άμεσα από σύγχρονη αυτοκινούμενη 
μονάδα με μεγάλη δυνατότητα ημερησίας 
παραγωγής. Παράγεται από την ανάμειξη 
τσιμέντου, νερού και ειδικού αφρογόνου που 
δημιουργεί στη μάζα άπειρες φυσαλίδες αδρανούς 
αέρα (υλικό κλειστής κυψέλης) καθιστώντας το 
άριστο ηχομονωτικό. Καταναλώνει πέντε ως έξι 
(5-6) σακιά τσιμέντο στο κυβικό και δεν καταπονεί 
στατικά το κτίριο. Μπορούμε να ενισχύσουμε 
ακόμη περισσότερο τις μηχανικές αντοχές του 
προσθέτοντας στη μάζα του ίνες πολυπροπυλενίου.

Ειδικότερα, τα δάπεδα απαρτίζονται από μεταλλικές δοκούς διατομής διπλού ταυ (100x200mm), στρατζαριστή λαμαρίνα, μια στρώση 
ελαφρομπετόν (60mm), ασφαλτικό γαλάκτωμα, μόνωση (50mm), στεγανωτική μεμβράνη, ασβεστοκονία (20mm) και βιομηχανικό 
δάπεδο (20mm) (αξονομετρική τομή δαπέδου). Οι εγκάρσιες δοκοί του ανατολικού και του δυτικού τοίχου θα τοποθετηθούν στις 
προβλεπόμενες θέσεις της υπάρχουσας κατασκευής, δηλαδή κάτω από τις στάθμες των δαπέδων και πάνω από τα ανώφλια των 
ανοιγμάτων.

Η απόληξη της φέρουσας τοιχοποιίας, με το τριγωνικό αέτωμα στη βόρεια και νότια όψη προσδίδει πληροφορίες για τη μορφή της 
αλλά και για την κλίση της στέγης. 

Η ανακατασκευή της στέγης όμως επέφερε τον προβληματισμό για το ποιος θα ήταν ο ορθότερος τρόπος εδράσεώς της στην 
τοιχοποιία, έτσι ώστε να επηρεάζεται θετικά ο μορφολογικός διάκοσμος (γείσο), αλλά ταυτόχρονα, να γίνεται η απορροή όμβριων 
υδάτων μέσω συστήματος υδρορροών. Η λύση δόθηκε με την κατασκευή της στέγης με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε ο ντερές (αυλάκι 
απορροής όμβριων υδάτων) να τοποθετηθεί εσωτερικά, μεταξύ του διαζώματος και πίσω από το γείσο, έτσι ώστε να μην είναι ορατό 
και να αλλοιώνει την αισθητική και μορφολογική αξία του κτιρίου. 

Η νέα στέγη κατασκευάζεται δίρριχτη, με μεταλλικό σκελετό και η επικάλυψή της γίνεται από φύλλα χαλκού κάθετης ραφής (βλ. 
παράρτημα). Η κλίση της παραμένει ίδια και κατασκευάζονται δύο προεξέχοντα ανοίγματα σοφίτας, παρόμοια με αυτά που 
προϋπήρχαν. 

Η νέα θέση του κλιμακοστασίου επιλέχθηκε, εκτός από λόγους λειτουργικότητας, και για λόγους συμβολισμού της κάθετης ροής - 
επικοινωνίας μεταξύ των ορόφων στο χώρο που υπήρχαν τα εντοιχισμένα σιλό. Το νέο κλιμακοστάσιο κατασκευάζεται με μεταλλικό 
σκελετό και ξύλινες βαθμίδες και έχει ευθύγραμμη μορφή.

Τα περισσότερα προβλήματα στα ανοίγματα εντοπίζονται στα λιθοσώματα που αποτελούν την τελική τους διαμόρφωση, παραστάδες, 
ποδιές και τοξωτά υπέρθυρα. Τα λιθοσώματα που έχουν αποκολληθεί τελείως και δεν υπάρχουν, θα ανακατασκευαστούν. Αυτά 
που απειλούνται με κατάρρευση και δεν φέρουν φθορές θα σταθεροποιηθούν στην τοιχοποιία. Σε αυτά που εντοπίζονται φθορές 
όπως ρωγμές ή διαβρώσεις από διάφορους παράγοντες θα εξεταστούν διεξοδικά και θα αποκατασταθούν ανάλογα με τον τύπο της 
φθοράς που έχουν, όπως αυτό έχει περιγραφεί παραπάνω (Αποκατάσταση των διαφόρων ειδών διάβρωσης των δομικών λίθων). Στα 
ανοίγματα της νότιας όψης του Γ΄ και Δ΄ ορόφου που θα διανοιχτούν, κατασκευάζονται προεξέχουσες, λαξευτές παραστάδες, ποδιές 
και τοξωτά υπέρθυρα όπως αυτά της ανατολικής και βόρειας όψης για τη μορφολογική ενότητα των όψεων. Τέλος, αποκαθίσταται η 
ποδιά του ανοίγματος του Α΄ ορόφου της πρόσοψης και αυτή του Β΄ ορόφου του προεξέχοντος τμήματος της κάτοψης (βόρεια), για 
λόγους μορφολογικής ομοιογένειας.

Βιομηχανικό δάπεδο 20mm.

Ασβεστοκονία 20 mm.
Στεγανοποιητική μεμβράνη.
Μόνωση  50mm.
Ασφαλτικό γαλάκτωμα.
Ελαφρομπετόν 60mm.

Στρατζαριστή λαμαρίνα.

Μεταλλική δοκός 100Χ200 mm.

ΑΞΟΝΟΜΕΤΡΙΚΗ ΤΟΜΗ ΔΑΠΕΔΟΥ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:10
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Τα περισσότερα προβλήματα στα ανοίγματα εντοπίζονται στα λιθοσώματα που αποτελούν την τελική τους διαμόρφωση, παραστάδες, 
ποδιές και τοξωτά υπέρθυρα. Τα λιθοσώματα που έχουν αποκολληθεί τελείως και δεν υπάρχουν, θα ανακατασκευαστούν. Αυτά 
που απειλούνται με κατάρρευση και δεν φέρουν φθορές θα σταθεροποιηθούν στην τοιχοποιία. Σε αυτά που εντοπίζονται φθορές 
όπως ρωγμές ή διαβρώσεις από διάφορους παράγοντες θα εξεταστούν Τα νέα κουφώματα θα είναι ξύλινα, όπως ήταν και τα 
προϋφιστάμενα. Υπάρχουν εταιρίες που κατασκευάζουν ξύλινα κουφώματα υψηλής ποιότητας και αντοχής και τα προσαρμόζουν 
βάσει των αρχιτεκτονικών απαιτήσεων.

Βάσει των προδιαγραφών τους:

Τα σύγχρονα ξύλινα κουφώματα έπειτα από πολλά χρόνια εξέλιξης, είναι δομικά στοιχεία υπερσύγχρονων προδιαγραφών και 
τεχνολογίας. Παρέχουν ανάκλιση για αερισμό, διπλά και τριπλά θερμομονωτικά ενεργειακά κρύσταλλα με περιεκτικότητα ειδικών 
αερίων ( argon , kripton, κ.λπ.) ,  διαθέτουν ειδικά προφίλ με μονωτικά λάστιχα ( έως και τετραπλή μόνωση με 4 λάστιχα). Βάφονται με 
υψηλής αντοχής υδατοδιαλυτά οικολογικά χρώματα εμποτισμού. Δεν χρειάζονται συντήρηση παλαιού τύπου (ξύσιμο βάψιμο), η ξυλεία 
τους είναι τρικολλητή ,(τρεις “φέτες” ξύλου αντίθετα κολλημένες) και οι “ταμπλάδες” τους πλέον κατασκευάζονται με ειδικές μεθόδους 
με συνδυασμό αντικολλητής ξυλείας και ειδικού κόντρα πλακέ θαλάσσης υψηλής αντοχής. Τα ξύλα που χρησιμοποιούνται έχουν 
υποστεί ξήρανση και απεντόμωση. Τα ξύλινα κουφώματα Γερμανικού τύπου εξοπλίζονται με πλήρως ρυθμιζόμενους περιμετρικούς 
μηχανισμούς προηγμένης τεχνολογίας , υψηλής ασφάλειας & λειτουργικότητας. Τα κουφώματα από ξύλο εμφανίζουν πολύ καλύτερες 
θερμομονωτικές ιδιότητες σε σχέση με τα μεταλλικά ,και πλαστικά κουφώματα. Οι διπλοί σύγχρονοι υαλοπίνακες συμβάλλουν 
ουσιαστικά στην επίτευξη υψηλών χαρακτηριστικών θερμοηχομόνωσης . 

Η μορφή των κουφωμάτων επιλέχτηκε με βάση τα προϋφιστάμενα κουφώματα, προσαρμοσμένα στις σύγχρονες ανάγκες.

Για την διατήρηση των μορφολογικών χαρακτηριστικών των όψεων η επιλογή των κουφωμάτων έχει ως εξής: 

Σε όλα τα παράθυρα θα τοποθετηθούν υαλοστάσια με καΐτια, εκτός από αυτά του Δ’ ορόφου, όπου θα είναι χωρίς. Τα παράθυρα 
δίφυλλα ως επί το πλείστον, έχουν τα σκούρα τους (ταμπλαδωτά από την εξωτερική πλευρά και χαρακτά με τραβέρσα «Ζ» εσωτερικά) 
στο εσωτερικό του κουφώματος. Οι εξώπορτες είναι δίφυλλες και ταμπλαδωτές με οριζόντιες χαράξεις. Το χρώμα των κουφωμάτων 
που επιλέχτηκε, είναι το σκούρο καφέ (wenge).

Η δίφυλλη μεταλλική συρόμενη πόρτα της πρόσοψης θα αντικατασταθεί με νέα ίδιου τύπου.

Τα σιδερικά αναρτήσεως, στερεώσεως και λειτουργίας των κουφωμάτων, τα πόμολα, οι κλειδαριές κ.λπ. προβλέπονται σιδερένια 
σε παραδοσιακό επίσης τύπο.  και θα αποκατασταθούν ανάλογα με τον τύπο της φθοράς που έχουν, όπως αυτό έχει περιγραφεί 
παραπάνω (Αποκατάσταση των διαφόρων ειδών διάβρωσης των δομικών λίθων). Στα ανοίγματα της νότιας όψης του Γ΄ και Δ΄ 
ορόφου που θα διανοιχτούν, κατασκευάζονται προεξέχουσες, λαξευτές παραστάδες, ποδιές και τοξωτά υπέρθυρα όπως αυτά της 
ανατολικής και βόρειας όψης για τη μορφολογική ενότητα των όψεων. Τέλος, αποκαθίσταται η ποδιά του ανοίγματος του Α΄ ορόφου 
της πρόσοψης και αυτή του Β΄ ορόφου του προεξέχοντος τμήματος της κάτοψης (βόρεια), για λόγους μορφολογικής ομοιογένειας.

Κιγκλιδώματα 

Τα μόνα κιγκλιδώματα του κτιρίου βρίσκονται στο εσωτερικό του, βορειοδυτικά, στον Α΄, Β΄ και Γ΄ όροφο περιμετρικά του κενού χώρου 
κάτω από τα σιλό, για λόγους προστασίας από πτώση. Τα κιγκλιδώματα αυτά είναι μεταλλικά, με οριζόντια διάταξη στις μπάρες 
κυκλικής διατομής. 

Στέγαστρο

Για τη σηματοδότηση της εισόδου και για λόγους σκίασης και κάλυψης από όμβρια ύδατα, ανακατασκευάζεται το στέγαστρο της 
ανατολικής όψης. Το νέο στέγαστρο, είναι βιομηχανικού τύπου, με δοκούς διατομής διπλού ταυ, σε συνέχεια του εσωτερικού δαπέδου 
και επικάλυψη με φύλλα χαλκού, για ομοιομορφία με τις στέγες.

Υδρορροή

Η υπάρχουσα υδρορροή της ανατολικής όψης αντικαθίσταται από χάλκινη (βλ. παράρτημα) .  

Η λιθοδομή είναι εμφανής και εξωτερικά και εσωτερικά στο κτίριο. Επιχρίζεται σε ελάχιστα σημεία εντός, μόνο για λόγους υγιεινής, 
εγκαταστάσεων και τυχόν αναγκών που προκύπτουν από την αποκατάσταση και ενίσχυσή της. 

Δεν γίνονται χρωματισμοί των όψεων αφού πρόκειται για ανεπίχριστες τοιχοποιίες. Το χρώμα του αρμολογήματος θα είναι αντίστοιχο 
του υπάρχοντος. Στο εσωτερικό του κτιρίου, στους νέους τοίχους (αποθήκες – wc) επιλέγονται γήινες αποχρώσεις, κυρίαρχο χρώμα 
όμως επιλέγεται το σπασμένο λευκό (κρεμ - μπεζ) που αναδεικνύει την πέτρα. Οι επιφάνειες του εμφανούς σκυροδέματος των σιλό 
θα είναι σε αποχρώσεις του γκρι.

Τα βορειοδυτικά σιλό του Γ΄ -  Δ΄ ορόφου αποτελούν μια ιδιαίτερη κατασκευή, απόλυτα συνυφασμένη με την άλλοτε βιομηχανική 
χρήση του κτιρίου. Καθώς η διατήρησή τους κρίνεται απαραίτητη για την ιστορική συνέχεια προτείνεται η αποκατάστασή τους με 
την κατασκευή διπλού μανδύα, ελάχιστου δυνατού πάχους, με έγχυτο σκυρόδεμα στις εξωτερικές επιφάνειες και εκτοξευόμενο στις 
εσωτερικές και πυραμοειδείς. Τα σιλό διατηρούνται για ιστορικούς λόγους και θα φέρουν πολύ μικρότερα φορτία από αυτά έφεραν 
κατά τη λειτουργία του μύλου. Ο ξυλότυπος των εξωτερικών όψεων του μανδύα και η σύσταση του σκυροδέματος θα είναι ειδικά, 
έτσι ώστε το αποτέλεσμα να είναι λείο (εμφανές σκυρόδεμα) για αισθητικούς λόγους. Πριν την εφαρμογή του σκυροδέματος  είναι 
απαραίτητη η απομάκρυνση όλων των σοβαρά ρηγματωμένων, διαβρωμένων, χαλαρών και αδύνατων τμημάτων του υπάρχοντος 
σκυροδέματος. Αφού απομακρυνθούν τα τμήματα αυτά και αποκαλυφθούν οι οπλισμοί για τη συγκόλληση νέων, εκτραχύνεται η 
επιφάνεια με εργαλεία λιθοξόων και καθαρίζεται από κάθε σαθρό υλικό με νερό υπό υψηλή πίεση. Μετά και από τον καθαρισμό του 
διαβρωμένου οπλισμού από τη σκουριά, αγκυρώνεται το πλέγμα  και τοποθετείται ο ξυλότυπος. Το νέο σκυρόδεμα διαστρώνεται μετά 
από διύγρανση του παλιού.

9.4.2.8 9.4.2.9

9.4.2.10

9.4.2.11

9.4.2.12

ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

ΣΙΛΟ - ΚΟΥΖΙΝΕΤΑ
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Ο υπολογισμός του πάχους του μανδύα, ο προσδιορισμός της σύνθεσης του σκυροδέματος και η διαστασιολόγηση του οπλισμού θα 
γίνει από εξειδικευμένο μηχανικό (πολιτικό μηχανικό).

Αφαιρείται κάποιο τμήμα τους στον Δ΄ όροφο, προκειμένου να αναδιαμορφωθεί και να καλύψει την ανάγκη για χώρο υγιεινής και 
μικρής κουζίνας για τα γραφεία διοίκησης που βρίσκονται στον όροφο αυτό. 

Για την αποκατάσταση των βάσεων της κυλινδρομηχανής (κουζινέτων) προτείνεται  η συμπλήρωση με κοπανιστό κονίαμα. Η 
μέθοδος εφαρμογής του κοπανιστού κονιάματος συνίσταται στη χρησιμοποίηση υγρών κονιαμάτων που τοποθετούνται στις ρωγμές 
με το χέρι και συμπυκνώνονται, αφού κοπανιστούν με σφυρί. Μετά από τη διεύρυνση των χειλιών της ρωγμής και τη διαβροχή της, 
συμπληρώνεται σε στρώσεις βάθους περίπου 1 cm. Το κοπάνισμα κάθε στρώσης γίνεται από το κέντρο προς τις άκρες. 

Οι βάσεις αναδιαμορφώνονται και μετατρέπονται σε «σταθερά έπιπλα» του χώρου υποδοχής.

Στον ανασχεδιασμό των υφισταμένων κτιρίων γίνεται πρόβλεψη για την ορθή τοποθέτηση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού είτε 
αυτός τοποθετείται ενδοδαπέδια, είτε στις οροφές. Οι ηλεκτρομηχανολογικές (Η-Μ) εγκαταστάσεις είναι οι ηλεκτρολογικές¹ (ισχυρών 
και ασθενών ρευμάτων), ύδρευση, αποχέτευση, κεντρική θέρμανση, κλιματισμός, ενεργητική πυροπροστασία². Για τον ακριβή όμως 
σχεδιασμό και την επιλογή του κατάλληλου εξοπλισμού, κρίνεται απαραίτητη μελέτη που θα εκπονηθεί από Μηχανολόγο Μηχανικό.

Ο χώρος της εσωτερικής αυλής του συγκροτήματος, αφού καθαριστεί, θα διαμορφωθεί σε τρεις βαθμίδες, με επίστρωση τετράγωνων 
(10x10cm) κυβόλιθων, ειδικής επεξεργασίας (τεχνητή παλαίωση) , γήινων και γκρι αποχρώσεων (βλ. παράρτημα).  Στον υπαίθριο 
χώρο θα υπάρχουν παρτέρια με φύτευση. Στο κέντρο της 2ης βαθμίδας διαμορφώνεται κυκλική πίστα χορού, από βιομηχανικό 
δάπεδο. Ο στεγασμένος χώρος της (κάτω από  Σ3 και Μ1) επιστρώνεται με συνθετικό δάπεδο, τύπου “deck”  (βλ. παράρτημα)  για 
την τοποθέτηση (τραπεζο)καθισμάτων.

Η διαμόρφωση του πεζοδρομίου στην ανατολική και βόρεια πλευρά του συγκροτήματος, είναι αρμοδιότητα του Δήμου. Προτείνεται η 
χρήση κυβόλιθου, για ομοιογένεια με τον εσωτερικό χώρο. 

9.4.2.13

9.4.2.14

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ

9.4.3 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ 
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Κ2 ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΧΡΗΣΗ

Η λήψη αποφάσεων για τις απαραίτητες επεμβάσεις που συμβάλλουν στην  κτιριολογική και μορφολογική αποκατάσταση του κτιρίου 
έχουν στόχο τη συνέχιση της βιωσιμότητας του κτιρίου και της λειτουργικότερης χρήσης του, αλλά και την ανάδειξη του αρχιτεκτονικού 
έργου, με σεβασμό της ιστορικότητάς του. Οι επεμβάσεις περιλαμβάνουν την επισκευή, συντήρηση και διατήρηση όλων των αυθεντικών 
μορφολογικών στοιχείων του κτιρίου, αλλά και την ανακατασκευή κάποιων από αυτά.  Οι επεμβάσεις αυτές είναι:

- Κατασκευή στέγης και δαπέδων.

- Διαμόρφωση στάθμης ισογείου και των επιπέδων της εσωτερικής αυλής με μικροεκσκαφές και μικροεπιχώσεις.

- Καθαίρεση νότιων σιλό και δεξαμενής. 

- Αφαίρεση τμήματος των βορειοδυτικών σιλό στο Δ΄ όροφο και αναδιαμόρφωσή τους. 

- Ανάδειξη βορειοδυτικών σιλό μέσω φωτισμού. 

- Αναδιαμόρφωση κουζινέτων.

- Κατασκευή κλιμακοστασίου και προσθήκη ανελκυστήρα.

- Προσθήκη εσωτερικών τοίχων από αναστρέψιμα υλικά, όπου είναι απολύτως απαραίτητο για το διαχωρισμό των επιμέρους χώρων 
(αποθήκες – wc). 

- Διάνοιξη ανοιγμάτων για λόγους μορφολογίας και σφράγισμά τους (με αναστρέψιμα υλικά), όπου κρίνεται απαραίτητο για την 
καινούρια χρήση.

- Προσθήκη κουφωμάτων.

- Ένταξη δικτύων (πυροπροστασίας, ηλεκτρολογικών, ύδρευσης, αποχέτευσης, κλιματισμού και τηλεπικοινωνιών).

- Πρόβλεψη εγκαταστάσεων ήχου, προβολών και φωτισμού.

- Αποξήλωση και ανακατασκευή υδρορροής στην ανατολική όψη.

- Καθαίρεση και ανακατασκευή στεγάστρου στην ανατολική όψη.

- Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου.
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9.4.4 ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΑΣ 
ΧΡΗΣΗΣ

ΚΤΙΡΙΟ Κ2

ΚΤΙΡΙΟ ΜΟΥΣΕΙΟΥ Β2

Το κτίριο Κ2, όπως προαναφέρθηκε, θα αποτελεί το κτίριο «πιλότο» του πολυχώρου «Κυμώ», εξαιτίας  του πενταώροφου όγκου του 
και της εξωστρεφής σχέσης του με το δρόμο. Έχει συγκεντρωμένες πολλαπλές χρήσεις, έτσι ώστε να είναι λειτουργικά ανεξάρτητο.  
Βασική αρχή σχεδιασμού υπήρξε η ευελιξία των χώρων, η απλότητα και αναστρεψιμότητα  των επεμβάσεων.

Η λιθοδομή είναι εμφανής και εξωτερικά και εσωτερικά στο κτίριο. Επιχρίζεται ή καλύπτεται σε ελάχιστα σημεία εντός, μόνο για λόγους 
υγιεινής, εγκαταστάσεων και τυχόν αναγκών που προκύπτουν από την αποκατάσταση και ενίσχυσή της. 

Η θέση του κλιμακοστασίου – ανελκυστήρα επιλέχθηκε και για λόγους συμβολισμού της κάθετης ροής - επικοινωνίας μεταξύ των 
ορόφων στο χώρο αυτό (σιλό). 

Τα βορειοδυτικά σιλό του Γ΄ -  Δ΄ ορόφου με τις πυραμιδοειδείς απολήξεις, αποτελούν μια ιδιαίτερη κατασκευή και με την προτεινόμενη 
επέμβαση αποτελούν προβεβλημένο κομμάτι του κτιρίου, μάρτυρα της βιομηχανικής του λειτουργίας. Μετατρέπονται σε φωτιστικά  
(φωτισμός με led) που θα φωτίζουν το κενό χώρο κάτω από αυτά.

Ο όροφος του ισογείου περιλαμβάνει  μια ενιαία κεντρική αίθουσα, επιφάνειας 125,60 m2 , χώρο υποδοχής και έκθεσης παραδοσιακών 
προϊόντων και λαογραφικών αντικειμένων, κατάστημα επιφάνειας 28,70m2 , αποθηκευτικό χώρο (10,90m2) με δική του, επιπλέον, 
εξωτερική είσοδο, χώρους υγιεινής (wc) με προθάλαμο, επιφάνειας 7,05m2 και το χώρο του κλιμακοστάσιου – ανελκυστήρα (25,85m2). 
Οι άλλοτε βάσεις της κυλινδρομηχανής (κουζινέτα) που διατηρούνται, αναδιαμορφώνονται έτσι ώστε να αποτελέσουν τα  σταθερά 
«έπιπλα» του χώρου υποδοχής. 

Στον Α΄ όροφο, σε χώρο επιφάνειας 153,20m2, βρίσκονται τα πολυεργαστήρια. Ο χώρος των εργαστηρίων περιλαμβάνει 6 πάγκους 
εργασίας³, διαστάσεων 0,70x3,50m, για την εργασία 10-15 ατόμων κι ενός διδάσκοντα, χώρο παρασκευαστήριου, επιφάνειας 11,50m2 
περίπου, με 4 φούρνους και εστίες υγραερίου, χώρο αποθήκευσης (ράφια και ντουλάπια4), χώρους υγιεινής (wc) με προθάλαμο, 
επιφάνειας 7,05m2 , καθώς και επαγγελματικό ψυγείο – αποθήκη, επιφάνειας 4,95m2. Ο σχεδιασμός τους έγινε με γνώμονα την ευελιξία. 
Για παράδειγμα, μετατρέπονται πολύ εύκολα από εργαστήριο παραγωγής παραδοσιακών τροφίμων σε εργαστήριο ξυλογλυπτικής, 
αγγειοπλαστικής κ.λπ. απλά με την τοποθέτηση δεύτερης επιφάνειας πάγκου στους υπάρχοντες, καθώς η παρασκευή κι επεξεργασία 
τροφίμων χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή για λόγους υγιεινής. 

Στο χώρο των εργαστηρίων, για λόγους αερισμού, κλιματισμού και υγιεινής θα υπάρχει ψευδοροφή. Ειδικά στο χώρο του 
παρασκευαστηρίου, θα τοποθετηθεί κεραμικό πλακάκι παραδοσιακού σχεδίου (vintage), σε ύψος 1m πάνω από τον πάγκο, για 
λόγους υγιεινής επίσης (βλ. παράρτημα) .

Ο Β΄ όροφος αποτελεί κι αυτός, έναν ευέλικτο χώρο 153,20m2, στον οποίο θα γίνονται εκδηλώσεις, διαλέξεις και σεμινάρια  
(δυναμικότητας 100 θέσεων παρακολούθησης) για τη λαϊκή παράδοση. Περιλαμβάνει 12 θέσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών και 
βιβλιοθήκη. Τα καθίσματα προβλέπονται κινητά, πτυσσόμενα, ελαφριάς κατασκευής έτσι ώστε να μπορούν να αποθηκεύονται στην 
αποθήκη (5,20m2) που υπάρχει στο ίδιο επίπεδο. 

Προσκολλημένο στη νότια όψη του, υπάρχει το κτίριο Β2, το οποίο θα στεγάσει το μουσείο του πολυχώρου. Το μουσείο θα είναι 
αφιερωμένο στο ίδιο το βιομηχανικό συγκρότημα και την ιστορία του, με πληροφοριακό υλικό, φωτογραφίες και όλα τα διασωθέντα 
απομεινάρια του μηχανολογικού εξοπλισμού των κτιρίων του, κάποια από τα οποία θα αναρτώνται από την οροφή. Το μουσείο έχει 
δύο εισόδους, την κεντρική από την οδό Αγίου Γεωργίου και αυτή από την εσωτερική αυλή. Πρόκειται για έναν ενιαίο χώρο επιφάνειας 
55,00 m2 περίπου και μέσου ύψους 6,80m. Υπάρχει εσωτερική επικοινωνία με το κτίριο Κ2. Η μονόριχτη στέγη του, ίδιας κλίσης με 
την υπάρχουσα, θα είναι από μεταλλικό σκελετό και η επικάλυψή της θα γίνει με φύλλα χαλκού για την ομοιογένειά της με αυτή του 
Κ2. Καθώς το Β2 δεν έχει πολλά ανοίγματα, στη στέγη θα υπάρχουν ανοίγματα διαστάσεων 1,20x0.60m (κουπόλες) με μηχανισμό 
για τον απαραίτητο φωτισμό και αερισμό του μουσείου. 

9.4.4.1

9.4.4.2

Στον Γ΄ όροφο βρίσκεται η καφετέρια – μπαρ του κτιρίου. Η χρήση αυτή επιλέχθηκε για λόγους της θέας που προσφέρει η στάθμη 
του ορόφου και τα μεγάλα του ανοίγματα. Η ενιαία αίθουσα  έχει επιφάνεια 158,80 m2 , εκ των οποίων τα 16 m2  αποτελούν το χώρο 
του ανοιχτού παρασκευαστηρίου. Στον όροφο αυτό, υπάρχει επίσης επαγγελματικό ψυγείο – αποθήκη  (5,20 m2) και χώροι υγιεινής 
(4,95m2). 

Στον Δ΄ όροφο του κτιρίου, δημιουργείται ο ανοιχτός χώρος των γραφείων διοίκησης του πολυχώρου «Κυμώ». Ο ωφέλιμος χώρος  
(ύψος < 2,20m) στον όροφο αυτό, έχει εμβαδό 111,00 m2  και περιλαμβάνει βιβλιοθήκες, 4 γραφεία και ένα συνεδριάσεων 14 θέσεων. 
Ο χώρος υγιεινής ( 3,90 m2) και η κουζίνα (4,20m2) βρίσκονται στα αναδιαμορφωμένα, για λόγους χρήσης, σιλό.

3 Το υλικό που επιλέγεται για του πάγκους 
εργασίας είναι το Corian. Το Corian είναι ένα 
πολύπλευρο διακοσμητικό υλικό, που έχει 
πολλαπλές εφαρμογές και χρήσεις: από τις απλές 
επιφάνειες εργασίας στην κουζίνα και το μπάνιο, 
έως τους τομείς του επίπλου και του φωτισμού.  
Λόγω της έντονης αντιμικροβιακής του δράσης, 
το Corian  θεωρείται  το απόλυτο υλικό, ως υγιεινή 
επιφάνεια, σε πλήθος εφαρμογών στα νοσοκομεία 
και τα εργαστήρια, καθώς επίσης στα ξενοδοχεία, 
στα ζαχαροπλαστεία και στα εστιατόρια, στα 
δημόσια μπάνια και στους χώρους υποδοχής (βλ. 
παράρτημα).

4 Τα ράφια και τα ντουλάπια αποθήκευσης θα είναι 
από ξύλο σκούρου χρώματος, πεπαλαιωμένου 
τύπου. 
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EΠΙΛΟΓΟΥ
αντί “ Το πρώτο σου χρέος, εχτελώντας τη θητεία σου στη ράτσα, είναι να νιώσεις μέσα σου 

όλους τους προγόνους. Το δεύτερο, να φωτίσεις την ορμή τους και να συνεχίσεις το έργο 
τους. Το τρίτο σου χρέος, να παραδώσεις στο γιο τη μεγάλη εντολή να σε ξεπεράσει.” 

Νίκος Καζαντάκης, 1883-1957, Έλληνας συγγραφέας
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ΑΡΧΕΙΟ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ  Αρχική Σελίδα Δευτέρα, 04.08.2014 13:16

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Κωδ. Αρχείου: 6080
Επωνυµία:
Είδος : Κτίριο
Διεύθυνση & ΤΚ: ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Περιοχή: ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΥΜΗΣ
Οικ.Τετρ . / Κτηµ/γιο: /
O.T.A. Καποδίστρια: ΚΥΜΗΣ (Δ.) Νοµός: Ευβοίας
Χρονολ/ση - Αρχική Χρήση: 1877- ΚΥΛΙΝΡΟΜΥΛΟΣ
Σηµερινή Χρήση:
ΣΧΕΤΙΚΑ Φ.Ε.Κ.

ΦΕΚ & Φορέας Απόφαση Τίτλος ΦΕΚ

Δ-387 α/
13.05.1987
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κήρυξη/
Μεταβολή

27122/1579
α/ 15.04.1987

Χαρακτηρισµός ως διατηρητέων
πέντε (5) κτισµάτων του
συγκροτήµατος Κυλινδροµύλου
που βρίσκεται στην Παραλία Κύµης
του Ν. Ευβοίας επί των οδών Αγίου
Γεωργίου και επαρχιακής οδού
Παραλίας Κύµης - Κύµη,
φεροµένου ως ιδιοκτησία
Δηµητρίου Σταµατίου, Ελένης
Σταµατίου και Μαρίνας Πατρώνη
και καθορισµός ειδικών όρων και
περιορισµών δόµησης.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Ο κυρίως κυλινδόµυλος του συγκροτήµατος.
Πενταόροφο κτίσµα ορθογωνικής κάτοψης µε
ανεπίχριστους λίθινοςυ τοίχους µε συµµετρικά
ανοίγµατα ως προς τον κεντρικό άξονα και προς τις δύο
πλευρές του δρόµου. Τα ανοίγµατα έχουν ποδιές,
παραστάδες και τοξωτά υπέρθυρα από ντόπιο λαξευτό
πορόλιθο (τεφεκέ) όπως και οι κόγχες του κτιρίου και
το γείσο της στέγης. Το κτίριο πριν καεί έφερε δύρριχτη
ξύλινη στέγη µε τυπικά προεξέχοντα παράθυρα
σοφίτας. Χωρίς µορφολογικές αλλοιώσεις.
Σηµαντικό κτιριακό συγκρότηµα κυλινδρόµυλου. Τυπικό
παράδειγµα αρχιτεκτονικής κυλινδροµύλων της
Ευρώπης του 19ου αιώνα µε επιβλητική σε κλίµακα
µορφή που αντανακλά τις διαφορετικές λειτουργίες των
κτιρίων του: αποθήκες, δεξαµενές, χώροι αλέσµατος -
συσκευασίας- φύλαξης µαζί µε τις κατοικίες των
ιδιοκτητών γύρω από µια εσωτερική αυλή. Κύρια
χαρακτηριστικά: οι αναλογίες των όψεων των κτιρίων,
η συµµετρία των όψεων και τα υλικά δοµής (ντόπια
πέτρα -τεφεκές- µε κονίαµα πορσελάνης). Αξιόλογο το
συγκρότηµα να διατηρηθεί ως σύνολο.

* Τα αναφερόµενα στοιχεία δεν αποτελούν τεκµήριο για οποιαδήποτε χρήση  
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The Charter was translated by the Greek Board of TICCIH, Editing by Cristina Agriantoni and Nikos Belavilas.  
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ΥΛΙΚΑ

Κυβόλιθος

ΠΗΓΗ

ΚΤΙΡΙΟ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΠEPIOΔIKO

www.ktirio.gr

ΣΧΕΤΙΚΟΙ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

• Προϊόντα: Κυβόλιθοι
• Φωτογραφίες

Εξωτερικά δάπεδα με κυβόλιθους
Eγκεκριμένη αναδημοσίευση από το τεχνικό περιοδικό 

Κυβόλιθοι σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων και σχημάτων χρησιμοποιούνται για την
επίστρωση εξωτερικών δαπέδων. Στο άρθρο αυτό επισημαίνονται κατασκευαστικές
λεπτομέρειες που είναι απαραίτητες για τη σωστή εφαρμογή τους.

Oι κυβόλιθοι αποτελούν μία ανθεκτική και καλαίσθητη επιλογή για την επίστρωση
εξωτερικών δαπέδων. Η ποικιλία των προϊόντων που υπάρχουν στη σύγχρονη αγορά
παρέχει δυνατότητες για διάφορους τρόπους τοποθέτησης, καθένας από τους
οποίους προσφέρει διαφορετικό αισθητικό αποτέλεσμα.

Τα πιο συνηθισμένα υλικά κυβόλιθων επίστρωσης εξωτερικών χώρων είναι:
• Φυσικοί λίθοι, κυρίως γρανίτης.

• Ανακατεργασμένες κονίες φυσικών πετρωμάτων.

• Σκυρόδεμα, το οποίο πρέπει να πληροί συγκεκριμένες προδιαγραφές (ASTM 936).

• Κεραμικά.

• Τούβλα.

• Τσιμεντόλιθοι.

Oι κυβόλιθοι είναι συνήθως συμπαγείς, με μορφή ορθογώνιου παραλληλεπιπέδου ή με άλλα σχήματα τέτοια, ώστε
να επιτρέπουν την προσαρμογή των διαδοχικών στοιχείων μεταξύ τους. Oι γωνίες τους μπορεί να είναι οξείες,

στρογγυλεμένες ή διαμορφωμένες με “κομμένη” γωνία. Κάθε σύστημα κυβόλιθων, εκτός από τα βασικά στοιχεία
επίστρωσης, συνοδεύεται επίσης από ειδικά τεμάχια για τη διαμόρφωση περιμέτρων, σκαλοπατιών, μεταβολών
στάθμης της επίστρωσης κ.ά. Ειδική περίπτωση στοιχείων επίστρωσης αποτελούν τα διάτρητα στοιχεία, τα οποία
επιτρέπουν την αποστράγγιση του νερού που ρέει επάνω στην επίστρωση προς το έδαφος και τη φύτευση στα κενά
τους.

Όλα τα τεχνητά στοιχεία επίστρωσης μπορεί να είναι χρωματισμένα μέσα στη μάζα τους ή να έχουν την άνω
επιφάνειά τους διακοσμημένη με ανάγλυφα σχήματα, διακοσμητικά αδρανή κτλ. Ειδικοί κυβόλιθοι, οι οποίοι
δημιουργούν την εντύπωση παλιάς πέτρας, μπορούν να δημιουργηθούν με τη “μηχανική γήρανση” των κοινών
κυβόλιθων, δηλαδή με την επίδραση σ΄ αυτούς μηχανικών καταπονήσεων, οι οποίες καθιστούν ανώμαλες τις
επιφάνειές τους και ακανόνιστες τις ακμές τους.

Η εναλλαγή υλικών και χρωμάτων στην ίδια επίστρωση δημιουργεί αισθητικό ενδιαφέρον και δίνει τη δυνατότητα
για τη δημιουργία διακοσμητικών σχημάτων ή για τη σήμανση διαφορετικών χρήσεων.

Τοποθέτηση

Oι τρόποι τοποθέτησης των κυβόλιθων σε μια επίστρωση κρίνουν σε μεγάλο βαθμό την αισθητική εμφάνιση της
επιφάνειας και σε κάποιο βαθμό την αντοχή της σε παραμορφώσεις. Oι τρόποι τοποθέτησης εξαρτώνται επίσης από
το σχήμα των κυβόλιθων, το σχήμα της επιφάνειας που θα επιστρωθεί και την ποικιλία των διαθέσιμων στοιχείων.

• Oι κυβόλιθοι με ειδικές εγκοπές ή με περιμέτρους που προσαρμόζονται μεταξύ τους μπορούν να τοποθετηθούν
μόνο με έναν τρόπο.

• Oι ορθογώνιοι κυβόλιθοι μπορούν να τοποθετηθούν έτσι, ώστε οι αρμοί τους να συμπίπτουν ή να εναλλάσσονται.
Μπορούν επίσης να διαταχθούν με τη μορφή “ψαροκόκκαλου” 90° ή 45°. Η διάταξη αυτή, εκτός από το ενδιαφέρον
αισθητικό αποτέλεσμα, κάνει τα ορθογώνια στοιχεία να “κλειδώνουν” μεταξύ τους, προσδίδοντας έτσι στην
επίστρωση μεγαλύτερη αντοχή σε παραμορφώσεις. Για το λόγο αυτό, η διάταξη ψαροκόκκαλου είναι κατάλληλη για
δρόμους επί των οποίων κινούνται οχήματα, που τείνουν να προκαλέσουν ερπυσμό της επίστρωσης κατά το
φρενάρισμα και την επιτάχυνση.

Δάπεδα: Σχιστόλιθοι Ελληνικοί
Read More

• O συνδυασμός δύο ή περισσότερων τύπων ορθογώνιων κυβόλιθων παρέχει πολλές δυνατότητες τοποθέτησης. Oι
δύο ή τρεις τύποι κυβόλιθων μπορούν να τοποθετηθούν διαδοχικά σε κάθε σειρά, με εναλλασσόμενους αρμούς
μεταξύ των σειρών. Μπορούν επίσης να δημιουργηθούν διαδοχικές σειρές από στοιχεία ίδια μεταξύ τους, οι οποίες
εναλλάσσονται με σειρές από διαφορετικά στοιχεία. Μπορεί εξάλλου δύο ή τρεις τύποι στοιχείων να τοποθετηθούν
“ακανόνιστα”, επαναλαμβάνοντας ένα συγκεκριμένο μοτίβο.

• Για τη δημιουργία κυκλικών ή καμπύλων επιφανειών, οι κυβόλιθοι τοποθετούνται έτσι, ώστε να δημιουργούνται
μεταξύ τους σφηνοειδείς αρμοί. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθούν ειδικοί κυβόλιθοι διαφόρων μεγεθών με
σφηνοειδή ή τραπεζοειδή επιφάνεια. Μια άλλη επιλογή αποτελεί η χρήση των κοινών, ορθογώνιων κυβόλιθων σε
συνδυασμό με κυβόλιθους σφηνοειδούς επιφάνειας. Η κατασκευή της επίστρωσης απλουστεύεται, αν το σύστημα
διαθέτει ειδικά καμπυλόγραμμα στοιχεία τα οποία αποτελούν τμήματα κυκλικών δακτυλίων με διάφορες ακτίνες.

Περιμετρικά ερείσματα

Τα όρια της επίστρωσης κατασκευάζονται στο στάδιο της προετοιμασίας της. Υλοποιούνται με περιμετρικά
ερείσματα, τα οποία μπορεί να είναι από χυτό σκυρόδεμα, φυσικούς λίθους ή βερνικωμένο ξύλο. Περιμετρικά
ερείσματα μπορούν επίσης να δημιουργηθούν από ειδικές διατομές κατασκευασμένες από το ίδιο υλικό των
κυβόλιθων, οι οποίες, ανάλογα με τις ειδικές συνθήκες της επίστρωσης, στερεώνονται στο έδαφος ή σε βάση
σκυροδέματος. Μπορεί ακόμη τα ερείσματα να διαμορφωθούν από απλούς κυβόλιθους, τοποθετημένους σε
κατάλληλη θέση, επάνω σε βάση από σκυρόδεμα.

Η διαμόρφωση τοιχίων αντιστήριξης γίνεται από σκυρόδεμα ή από ειδικά στοιχεία μεγάλου μεγέθους. Μερικά από
αυτά μπορεί να είναι διάτρητα για να δώσουν τη δυνατότητα φύτευσης.

Aπορροή του νερού

Η ελάχιστη κλίση απορροής των επιστρωμένων επιφανειών είναι 2%.

Ανάλογα με τη χρήση, το μέγεθος, και την κλίση των επιφανειών, καθώς και με τον τρόπο τοποθέτησης των
κυβόλιθων, η απορροή του νερού μπορεί να γίνεται μέσα από τους αρμούς προς το έδαφος, από επιφανειακά
κανάλια απορροής, από ειδικά σιφόνια ή ακόμη και με συνδυασμούς των πιο πάνω τρόπων.

Τα επιφανειακά κανάλια απορροής μπορούν να διαμορφωθούν με ειδικά τεμάχια γωνιακής διατομής με κλίση
μεγαλύτερη από αυτή των αποστραγγιζόμενων επιφανειών ή ακόμη με την τοποθέτηση των κυβόλιθων έτσι, ώστε η
μια ακμή της επιφάνειάς τους να βρίσκεται χαμηλότερα από τις υπόλοιπες. Για τη διαμόρφωση πλατύτερων
καναλιών απορροής, ορθογωνικής ή τραπεζοειδούς διατομής, μια λουρίδα κυβόλιθων μπορεί να τοποθετηθεί έτσι,
ώστε η άνω επιφάνεια των στοιχείων να βρίσκεται σε χαμηλότερη στάθμη σε σχέση με της υπόλοιπης επίστρωσης.

Κανάλια απορροής μπορεί να δημιουργηθούν κατά προτίμηση στις συναρμογές της επίστρωσης με τα στοιχεία, τα
οποία ορίζουν την περίμετρό της και κατά μήκος των αξόνων που ορίζουν περιοχές, όπου οι κυβόλιθοι είναι
τοποθετημένοι με διαφορετικό τρόπο.

Τα σιφόνια τοποθετούνται στο κέντρο περιοχών της επίστρωσης με χαμηλότερο υψόμετρο και διοχετεύουν το νερό
από την επιφάνεια της επίστρωσης άμεσα σε υπόγειους αποστραγγιστικούς σωλήνες.

Σκαλοπάτια

Oι μεταβολές υψομέτρου μιας επίστρωσης διαμορφώνονται με ανάλογους τρόπους και υλικά, όπως και τα
περιμετρικά ερείσματα. Στην περίπτωση που είναι επιθυμητό να διαμορφωθεί ράμπα, η διαφορά των επιπέδων
γεφυρώνεται με έδαφος ή σκυρόδεμα κατάλληλης κλίσης, το οποίο στη συνέχεια επιστρώνεται κανονικά με
κυβόλιθους ή με πλάκες.

Ως σκαλοπάτια χρησιμοποιούνται συνήθως ειδικά ορθογώνια στοιχεία μεγαλύτερου μεγέθους από το ίδιο υλικό των
κυβόλιθων ή από λεπτότερα στοιχεία, με τα οποία γίνεται η επίστρωση σκαλοπατιών που έχουν κατασκευαστεί από
σκυρόδεμα. Εξάλλου, οι διαφορές των επιπέδων μπορεί να διαμορφωθούν από ρίχτια οποιουδήποτε υλικού και στη
συνέχεια τα πατήματα να επιστρωθούν με κοινούς κυβόλιθους ή ειδικά στοιχεία.

Oδηγίες τοποθέτησης

Η διαδικασία επίστρωσης των κυβόλιθων στο έδαφος περιλαμβάνει τα εξής στάδια:

• Σχεδιασμός. Η περιοχή που θα επιστρωθεί οριοθετείται και καθορίζονται οι κλίσεις απορροής.

• Προετοιμασία. Αν η επίστρωση πρόκειται να γίνει άμεσα επάνω στην επιφάνεια του εδάφους, τότε ο χώρος
καθαρίζεται, ισοπεδώνεται και συμπυκνώνεται. Πιο απλή είναι η διαδικασία, όταν η επίστρωση πρόκειται να
κατασκευαστεί επάνω σε βάση σκυροδέματος. Σε κάθε περίπτωση, κατασκευάζονται τα όρια της επίστρωσης.

Στη συνέχεια, δημιουργείται βάση, επάνω στην οποία επιστρώνεται λεπτή άμμος για την κατασκευή επίστρωσης
διαπερατής στο νερό ή κατασκευάζεται υπόβαθρο ισχνού τσιμεντοκονιάματος για την κατασκευή επίστρωσης
αδιαπέραστης στο νερό.

• Κατασκευή βάσης. Η βάση αποτελείται από καλά συμπυκνωμένα σκύρα οδόστρωσης και έχει πάχος ανάλογο με τη
χρήση της επιφάνειας και την αποστραγγιστική ικανότητα του εδάφους. Η απορροή του νερού που εισχωρεί στην
επίστρωση γίνεται είτε φυσικά επάνω στο έδαφος είτε με τη βοήθεια ειδικών αποστραγγιστικών σωλήνων, που
τοποθετούνται μεταξύ της βάσης και του εδάφους. Σε περίπτωση κατασκευής αδιαπέραστης στο νερό, στη

διαχωριστική επιφάνεια μπορεί να επιστρωθεί γεωμεμβράνη, η οποία εμποδίζει το νερό να εισχωρήσει στο έδαφος
και να προκαλέσει πιθανή διάβρωσή του. Στην περίπτωση αυτή το νερό ρέει επάνω στη γεωμεμβράνη,

ακολουθώντας τις κλίσεις που έχουν διαμορφωθεί στο έδαφος.

• Επίστρωση άμμου και ισοπέδωσή της. Στην περίπτωση αδιαπέραστης επίστρωσης, δημιουργείται υπόβαθρο ισχνού
τσιμεντοκονιάματος.

• Τοποθέτηση των κυβόλιθων σύμφωνα με την επιθυμητή διάταξη. Για τη διατήρηση σταθερού πλάτους αρμών
μεταξύ των στοιχείων, αυτά μπορεί να διαθέτουν ενσωματωμένες μικρές προεξοχές ή να συνοδεύονται από
εξαρτήματα για τη διατήρηση της απόστασης, μορφής σταυρού ή Τ.

• Πίεση της επιφάνειας με δονητή, έτσι ώστε οι κυβόλιθοι να εισχωρήσουν στην άμμο ή στο τσιμεντοκονίαμα.

• Σκούπισμα της άμμου, ώστε να εισχωρήσει στους αρμούς, επανάληψη της δόνησης και απομάκρυνση της
περίσσειας άμμου. Στην περίπτωση επίστρωσης αδιαπέραστης στο νερό, οι αρμοί αρμολογούνται με νέο
τσιμεντοκονίαμα, το οποίο μπορεί να είναι ισχυρότερο από το αρχικό. Στην περίπτωση διάτρητων στοιχείων
επίστρωσης, μετά την αρχική δόνηση, τα κενά γεμίζονται με φυτικό χώμα αναμειγμένο με σπόρους γρασιδιού.

Τα στάδια κατασκευής μιας επίστρωσης από κυβόλιθους μπορεί να προσαρμοστούν στις ειδικές συνθήκες του
συγκεκριμένου έργου.
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Διακοσμητικά πλακάκια με γεωμετρικά σχέδια
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• Παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή στις περισσότερες συνθήκες έκθεσης.
• Αέρια από καπνό και καπνός µπορούν να επιδράσουν µόνο κάτω από ιδιαίτερα επιβαρηµένες συνθήκες  έκθεσης.

Τύπος ατµόσφαιρας Μείωση πάχους σε mm ανά έτος
Ξηρό κλίµα 0.00008
Αγροτικό κλίµα 0.00036
Τροπικό κλίµα 0.00051
Βιοµηχανικό κλίµα 0.00132
Παραθαλάσσιο κλίµα 0.00142

Επαφή µε άλλα οικοδοµικά υλικά

• Έχει εξαιρετική αντοχή κατά την επαφή µε τα περισσότερα οικοδοµικά υλικά µε εξαίρεση την αµµωνία (περιέχεται σε
ορισµένους τύπους αφροσκυροδεµάτων ή οργανικά οξέα).

Νερό

• Παρουσιάζει µεγάλη αντίσταση σε όλες τις περιπτώσεις. Στις κατασκευές εξωτερικών χώρων µπορεί να προκληθούν
προσβολές όταν το νερό γίνεται όξινο από οργανικά αίτια και έρχεται σε επαφή µε τα χάλκινα στοιχεία.
• Έχει µικρή αντοχή σε µαλακά ύδατα που περιέχουν σηµαντικές ποσότητες διαλυτού διοξειδίου του άνθρακα.

Άλλα µέταλλα

• Η αντοχή του σε επαφή µε τα περισσότερα από τα γνωστά µέταλλα και κράµατα είναι µεγάλη. Στις κατασκευές συνίσταται
ο διαχωρισµός των υλικών µε κατάλληλες στρώσεις.
• Η σηµαντική διαφορά ηλεκτρικού δυναµικού ανάµεσα στο χαλκό και άλλα µέταλλα, κυρίως ψευδάργυρο και αλουµίνιο,
δηµιουργεί κινδύνους διάβρωσης σε περίπτωση επαφής τους, ιδιαίτερα σε παρουσία υδατούχων διαλυµάτων. Για τον λόγο
αυτό επιβάλλεται ο διαχωρισµός τους µε παρεµβολή κατάλληλων υλικών όπως: ελαστικές µεµβράνες, ελαστικά ή συνθετικά
παρεµβύσµατα, υαλοϋφάσµατα, συνθετικά φύλλα ανθεκτικά στη γήρανση.

Γενικά, θα πρέπει να απαγορεύεται η ροή νερού από υλικά µε υψηλό ηλεκτροχηµικό περιεχόµενο προς άλλα µε χαµηλότερο,
διότι προξενείται µεταφορά ιόντων. Όλα τα στοιχεία του συστήµατος απορροής, υδρορροές κ.λ.π. θα πρέπει να είναι από το
ίδιο µέταλλο. Η ροή νερού πάνω σε στοιχεία από διαφορετικά µέταλλα θα πρέπει να ακολουθεί τη σειρά αλουµίνιο,
ψευδάργυρος, επιψευδαργυρωµένα φύλλα, µόλυβδος και τέλος (στο χαµηλότερο επίπεδο) χαλκός.

           

Ο ΑΕΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΧΑΛΚΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ:

Όπως και άλλες µεταλλικές επικαλύψεις και πλαγιοκαλύψεις έτσι και οι χάλκινες, χαρακτηρίζονται από τη µη
υδρατµοπερατότητα του υλικού. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να πραγµατοποιούνται κατά προτίµηση µε τη µορφή δικέλυφων
αεριζόµενων κατασκευών.
Ο οµοιόµορφος αερισµός των επιφανειών απαιτεί τη σωστή κατανοµή των ανοιγµάτων εισαγωγής αέρα. Διαστάσεις
ανοιγµάτων 4 χ 4 ή 4 χ 6 cm θεωρούνται για συνήθεις εφαρµογές επαρκείς. Η είσοδος του αέρα επιτυγχάνεται µε την
τοποθέτηση διάτρητων φύλλων χαλκού σε µη ορατά σηµεία. Η έξοδος του αέρα εξασφαλίζεται µε  την πρόβλεψη
ανοιγµάτων (οπών) στα υψηλότερα σηµεία της κατασκευής.
Η συνολική κατασκευή επενδύεται κατάλληλα µε φύλλα χαλκού.
Σε περιπτώσεις που το πλάτος της καλυπτόµενης επιφάνειας υπερβαίνει τα 24 m ή το πλάτος της στέγης τα 12 m,
απαιτούνται πρόσθετα ανοίγµατα αέρα.
Επίσης για τις αεριζόµενες κατασκευές ή στέγες µε κλίσεις µεγαλύτερες από 25% , ο αερισµός προστατεύει τη κατασκευή
από την υγρασία λόγω συµπυκνώσεων και λειτουργεί αποτελεσµατικά ανεξάρτητα από την κατεύθυνση του αέρα.
Αντίθετα, η κατεύθυνση του αέρα αποκτά αποφασιστικό ρόλο σε όλες τις κατασκευές. Είναι σηµαντικό να εξασφαλίζεται η
συνεργασία των διαφόρων πιέσεων και των πιέσεων που προέρχονται από την κατεύθυνση του αέρα. Αυτό επιτυγχάνεται µε
τη διάταξη των µεν ανοιγµάτων εισαγωγής στην πλευρά του κυρίαρχου αέρα και µάλιστα στο χαµηλότερο δυνατό επίπεδο,
των δε ανοιγµάτων εξαγωγής στα υψηλότερα επίπεδα, µε ταυτόχρονη αύξηση της συνολικής διατοµής τους (µεταξύ 1/300
και 1/600 της επιφάνειας της κατασκευής).
Για στέγες µε κλίση >25% , µε παράλληλα το εξωτερικό και το εσωτερικό κέλυφος, απαιτείται για κάθε 1m² επιφάνειας
στέγης, 1 cm ύψος της στρώσης αερισµού µε ελάχιστο ύψος 6 cm.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ:  

Ανεξάρτητα από το είδος κατασκευής και την κλίση της στέγης το υπόστρωµα µπορεί να είναι από ξύλο ή σκυρόδεµα. Σε
κάθε περίπτωση το υπόστρωµα θα είναι σταθερό και λείο. Το σανίδωµα θεωρείται απαραίτητο να κατασκευάζεται (σε
περίπτωση στέγης) από τραβηγµένη ξυλεία πλάτους µέχρι 12 cm, κατά προτίµηση ραµποταρισµένη, και στις λοιπές
κατασκευές από ανθεκτικά παράγωγα ξύλου σε φύλλα (κόντρα πλακέ θαλάσσης κ.λ.π.).
Το πάχος των σανίδων πρέπει να είναι τουλάχιστον 18mm, ώστε να επιτυγχάνεται καλή πρόσφυση µε το κάρφωµα των
χάλκινων φύλλων.
Σε ξύλινο υπόστρωµα τοποθετούνται επίσης ελαστικές µεµβράνες ή υαλοϋφάσµατα που στερεώνονται µε καρφιά από
µέταλλα που δεν επιδρούν χηµικά στα υλικά της επικάλυψης. Οι ελαστικές µεµβράνες λειτουργούν υγροµονωτικά, δεν
επιτρέπουν την υγροποίηση υδρατµών µεταξύ των χάλκινων στοιχείων της επικάλυψης και του υποστρώµατος, εµποδίζουν
τη µετάδοση ακτινοβολούµενης θερµότητας και µειώνουν τους θορύβους από βροχόπτωση, αέρα κ.λ.π. Σε περίπτωση
µικρών κλίσεων (κάτω από 30 ) συνιστάται η τοποθέτηση µονωτικών λωρίδων στις αναδιπλώσεις.
Οι κατασκευαστικές λύσεις ολοκληρώνονται µε τη χρήση χάλκινων υδρορροών, σε εσωτερική ή εξωτερική τοποθέτηση, που
προσφέρονται µε µορφή τυποποιηµένων συστηµάτων από τις σχετικές βιοµηχανίες.

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ/ΕΝΩΣΕΙΣ

Γενικά οι κατασκευές µε κάλυψη χάλκινων φύλλων ή ρολών θεωρείται ότι έχουν σωστή συµπεριφορά ήδη από κλίση 5% και
πάνω, εξαιτίας της γρήγορης και οµοιόµορφης απορροής που επιτρέπουν καθώς και της υψηλής αεροστεγανότητάς τους.
Κλίσεις από 5% έως 30% θεωρούνται ιδανικές µε οικονοµικά κριτήρια, ενώ κατασκευές από 30%–90% είναι
πραγµατοποιήσιµες χωρίς προβλήµατα, µε δεδοµένα την εύκολή επεξεργασία του υλικού, τις µηχανικές αντοχές του και τη
δυνατότητα σωστής στερέωσής του.
Η ελάχιστη κλίση των 5% θα πρέπει να τηρείται ώστε να εξουδετερώνεται ο κίνδυνος συγκέντρωσης στάσιµου νερού (π.χ.
εξαιτίας κακοτεχνίας ή υποχώρησης της υποκατασκευής) που µπορεί να διαβρέξει τµήµα των ραφών σύνδεσης.
Οι βασικοί τύποι τοποθέτησης και συνένωσης των χάλκινων στοιχείων είναι τρεις:

• Η συνένωση µε απλή αναδίπλωση
• Η συνένωση κάθετης ραφής µε διπλή αναδίπλωση
• Η συνένωση κάθετης ραφής µε χρήση ξύλινων δοκίδων

• Η συνένωση κάθετης ραφής µε χρήση ξύλινων δοκίδων

Οι µεταβολές µήκους στην κάθετη στον άξονα της στέγης κατεύθυνση, εξασφαλίζονται µε την εφαρµογή µεταβλητών
συνδέσµων, ώστε να επιτρέπεται η ολίσθηση της επιδερµίδας που δηµιουργούν τα χάλκινα στοιχεία επάνω στο υπόστρωµα.

ΣΥΣΤΟΛΗ – ΔΙΑΣΤΟΛΗ ΦΥΛΛΩΝ ΧΑΛΚΟΥ

Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι όσο µικρότερο είναι το πλάτος του φύλλου, τόσο µικρότερες είναι οι µεταβολές µήκους από
συστολοδιαστολές και τόσο καλύτερη η συµπεριφορά της κατασκευής σε έντονες εξωτερικές καταπονήσεις (π.χ. καταιγιστική
βροχή και αέρα).
Το µήκος της διαστολής υπολογίζεται µε τον εξής τύπο:
dl= L x E x Dt όπου 
• dl : το ζητούµενο µήκος
• L : το µήκος του χάλκινου φύλλου
• E : ο συντελεστής της γραµµικής µεταβολής του χαλκού ίσος µε 0.000017 ανά βαθµό ° C 
• Dt : η µεταβολή θερµοκρασίας σε βαθµούς ° C

Με βάση τα παραπάνω υπολογίζονται τα κενά που πρέπει να µείνουν ανάµεσα στα φύλλα χαλκού και τα δοκάρια, το χείλος
και άκρα της στέγης, κ.λ.π.
Για παράδειγµα αν θεωρήσουµε ότι η ελάχιστη θερµοκρασία στην επιφάνεια µιας στέγης χαλκού είναι -20 °C και η µέγιστη
80°C, τότε θα υπάρχει µια µεταβολή του µήκους λόγω συστολής και διαστολής 1.7mm/m.
Έτσι σε ένα φύλλο µήκους 5m θα υπάρχει µεταβολή µήκους 8.5mm.
Πιο αναλυτικά, αν θεωρήσουµε ότι η στέγη κατασκευάσθηκε σε µία θερµοκρασία 15°C κατά µέσο όρο, τότε θα υπάρχει
αύξηση του µήκους κατά 5.5 mm/m (στους 80°C) και µείωση 3mm/m (στους -20°C).

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Στις κατασκευές χαλκού χρειάζονται εργαλεία για την διαµόρφωση των χάλκινων φύλλων, την τοποθέτηση και την ένωσή
τους.
Διαµόρφωση
Για την διαµόρφωση του χάλκινου φύλλου ή ρολού χρειάζονται κυρίως ηλεκτρική ραουλιέρα, κινητή στράντζα, κόφτης,
ψαλίδια, ειδικές πένσες, φρέζες, πριόνια, κουµπάσα, λίµες κλπ.
Τοποθέτηση
Για την τοποθέτηση των φύλλων χρειάζονται ελαστικά σφυριά, γάντια, τρυπάνια, κατσαβίδια, σφυριά, πριτσινωτής, γωνίες,
αλφάδι, µετροταινία, σουβλί, νήµα της στάθµης κ.λ.π.
Ένωση
Για την ένωση των φύλλων χρειάζονται ανάλογα µε το είδος της κατασκευής, συσκευή συγκόλλησης, διάφορες πένσες,
σφυριά, ειδικές συρραπτικές µηχανές, ειδικά εργαλεία σύσφιξης για δηµιουργία των αναδιπλούµενων συνδέσµων, τριβείο,
πριτσινωτής, λίµες διαφόρων ειδών και επιφάνειας, βούρτσες κ.λ.π.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ

Για την εφαρµογή φύλλων χαλκού τα υλικά που απαιτούνται είναι:

Ρολά ή φύλλα χαλκού, για κατασκευές που πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές DIN 1787 και για τις ανοχές τους ΕΝ 1172.
Χάλκινοι σύνδεσµοι, για τη στήριξη των φύλλων, µεταβλητοί ή σταθεροί
Γωνίες και άλλα προφίλ χαλκού για τα χείλη της κατασκευής κ.λ.π.
Χάλκινα καρφιά, ανοξείδωτες βίδες, χάλκινα πριτσίνια κ.λ.π.
Μονωτικό υλικό
Ειδική µεµβράνη, τοποθετείται µεταξύ χαλκού και υποστρώµατος και εκτελεί χρέη διαχωριστικού και λιπαντικού για να
επιτρέπεται η κίνηση του χαλκού εξαιτίας συστολών – διαστολών.
Ξύλινα καδρόνια, για το πέτσωµα της στέγης και την στήριξη των φύλλων χαλκού.
 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ – ΧΑΛΚΟΣ ΣΕ ΦΥΛΛΑ Ή ΡΟΛΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Είναι µεµονωµένα φύλλα ή ρολά, σε διάφορα πάχη, στο φυσικό χρώµα που υπόκειται σε οξείδωση, µε ήδη οξειδωµένη
επιφάνεια, και σε ελαφρώς οξειδωµένη και σταθεροποιηµένη (µπρονζέ) επιφάνεια. Όλα τα φύλα ή ρολά επίσης παράγονται
σε τρεις (3) διαφορετικές σκληρότητες όπως περιγράφεται παρακάτω.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

Για στέγες, επενδύσεις όψεων, πλαγιοκαλύψεις, επικαλύψεις τοίχων, επενδύσεις ξύλινων ή µεταλλικών επιφανειών. 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Επικάλυψη στέγης µε χαλκό φυσικό ή προ-οξειδωµένο (patina χαλκού), πάχους 0,6mm ή 0,7mm. Τα φύλλα του χαλκού
στραντζάρονται σύµφωνα µε τις πραγµατικές διαστάσεις επί τόπου στο έργο και εφαρµόζουν πάνω σε ξύλινη επιφάνεια
(πέτσωµα). Το πέτσωµα αποτελείται από κόντρα πλακέ θαλάσσης ελάχιστου πάχους 18mm. Επί του πετσώµατος στηρίζονται
τα φύλλα µε ανοξείδωτους ή χάλκινους ειδικούς συνδέσµους (clips) µε ελάχιστη αντοχή ελκυσµού 50daN έκαστου σφικτήρα
σε στήριξη και ολίσθηση και αναδιπλώνονται µε διπλή κάθετη ραφή µε µηχανικό µέσο (βλ. σχήµα).

 
Σχήµα: Τοποθέτηση χαλκού µε κάθετη ραφή (κάθετη διπλή αναδίπλωση STANDING SEAM).

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΛΙΚΟΥ:

Ο χαλκός παράγεται κυρίως σε µορφή φύλλων ή ρολών. Στις συνήθεις κατασκευές χρησιµοποιείται η κατηγορία DHP σε
ηµίσκληρη κατάσταση µε πλάτος ρολών 100cm και πάχος 0,6 ή 0,7mm ή σε φύλλα πλάτους 100cm και µήκους 200cm που
µπορούν να υποδιαιρεθούν χωρίς απώλειες υλικού σε µικρότερα φύλλα 100/50cm. Στο εµπόριο διατίθενται και άλλα πλάτη
ρολών (50 ή 67cm). Ανάλογα µε την επεξεργασία που έχει υποστεί, ο χαλκός παράγεται σε σκληρή, ηµίσκληρη ή µαλακή
κατάσταση (ή κατηγορίες F30 και µεγαλύτερες, κατηγορίες F22, κατηγορίες F20 αντίστοιχα).
Για τις στέγες, τα φύλλα ή ρολά που χρησιµοποιούνται έχουν συνήθη πάχη 0,6 – 0,7 mm µε βάρος 5,4 – 6,3 kg/m². Η
σύγκριση των µηχανικών ιδιοτήτων µετάλλων που εφαρµόζονται σε επικαλύψεις στεγών, αποδεικνύει ότι ο χαλκός
πλεονεκτεί σηµαντικά ως προς το αλουµίνιο, τον ψευδάργυρο και τον µόλυβδο αναφορικά µε την αντοχή του σε εφελκυσµό,
επιµήκυνση θραύσης, θερµοκρασία τήξης και συντελεστή θερµικής διαστολής, υστερώντας µόνο απέναντι στο χάλυβα.

ΧΗΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ:  

Χηµικό σύµβολο Cu
Ειδικό βάρος 8.93 g/cm³
Συντελεστής θερµικής διαστολής 0.0168 °C
Σηµείο τήξης 1083°C
Θερµική αγωγιµότητα 330 w/m/k
Περιεκτικότητα καθαρού χαλκού 99.90%

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ ΣΤΗΝ ΔΙΑΒΡΩΣΗ:

Η συµπεριφορά του χαλκού στην επίδραση περιβαλλοντικών παραγόντων ή άλλων υλικών που µπορούν να προκαλέσουν
είναι γενικά πολύ καλή.

Ατµοσφαιρική έκθεση

• Παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή στις περισσότερες συνθήκες έκθεσης.

 

Xαλκός και χάλκινη στέγη
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Ξύλινα δάπεδα τύπου DECK Mεταλλικές κουπαστές και κάγκελα

Kλιμακοστάσια με μεταλλικό σκελετό πακτωμένα στον τοίχο
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