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«Τα περασμένα ζούνε μέσα στα τωρινά
και το σήμερα παίρνει τη ζωή από το χτές...»
Δ. Γληνός
Πλάτων «Σοφιστής», μετάφραση - σχόλια Δημήτριος Γληνός,
εκδόσεις Ι. Ζαχαρόπουλου, 1940, εισαγωγή.
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ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΜΑΣ
Ήταν ανέκαθεν βαθιά μου πεποίθηση ότι η Ιστορία, ο Πολιτισμός και οι αξίες του παρελθόντος αποτελούν όχι μόνο τον πυρήνα της ταυτότητας ενός λαού αλλά και μοχλό
ανάπτυξης για ένα καλύτερο μέλλον.
Το νησί μας, η Σαντορίνη, έχει την τύχη να διαθέτει, μαζί
με το εντυπωσιακό τοπίο της, μια πλούσια ιστορία κι έναν
ανεκτίμητο πολιτισμικό θησαυρό. Πέρα από τα αρχαία και
τα βυζαντινά μνημεία, σημαντικό μέρος της κληρονομιάς
μας αποτελούν οι παραδοσιακοί οικισμοί του νησιού. Την
ιδιαίτερη φυσιογνωμία της λαϊκής αρχιτεκτονικής μας την
έχουν υμνήσει πολλοί Έλληνες και ξένοι λόγιοι και την
απολαμβάνουν κάθε χρόνο χιλιάδες επισκέπτες.
Με αυτές τις σκέψεις κατά νου, ήταν φυσικό να δεχθώ
αμέσως και με μεγάλη χαρά την πρόταση της καθηγήτριας κ. Κ. Παλυβού να συνδράμει ο Δήμος Θήρας στην έκδοση του παρόντος τεύχους, το οποίο προέκυψε από την
εθελοντική εργασία φοιτητών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με την καθοδήγηση της καθηγήτριάς τους. Στόχος της εργασίας αυτής ήταν η καταγραφή
της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής, η αξιολόγηση των συνηθέστερων επεμβάσεων που γίνονται στα κτήρια αυτά
και η πρόταση συμβατών αποκαταστάσεων. Ο Οδηγός
που προέκυψε αποτελεί ένα πρωτότυπο εγχείρημα που
θα βοηθήσει σημαντικά όλους τους ενδιαφερόμενους,
ιδιοκτήτες και κατασκευαστές, να αναγνωρίσουν τις αξίες
της αρχιτεκτονικής που κληρονομήσαμε και να επιλέξουν
τους κατάλληλους τρόπους για την προστασία τους.
Στην δύσκολη εποχή που ζούμε, με την κρίση να διαχέεται σε όλο και περισσότερους τομείς του κοινωνικού βίου,
πιστεύω ακράδαντα ότι προσπάθειες σαν κι αυτή δίνουν
όχι μόνο μία ανάσα ελπίδας αλλά και ένα χειροπιαστό εργαλείο δουλειάς.

Αναστάσιος Νικόλαος Ζώρζος
Δήμαρχος Θήρας
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η ιδέα για την συγγραφή του βιβλίου αυτού είχε τρεις
αφετηρίες. Η πρώτη ήταν ένα αντίστοιχο σύγγραμμα,
γραμμένο στα ισπανικά, το οποίο εκδόθηκε από την τοπική αυτοδιοίκηση της περιφέρειας Rincόn de Ademuz, με
τίτλο «Renovar conservando : manual para la restauración
de la arquitectura rural del Rincón de Ademuz», των F.
Vegas και C. Mileto (εκδ. Casas Altas, Rincón de Ademuz :
Mancomunidad de Municipios Rincón de Ademuz, 2008),
δηλαδή «Ανακαινίζουμε συντηρώντας: εγχειρίδιο για την
αποκατάσταση της αγροτικής αρχιτεκτονικής της περιοχής Ademuz». Το βιβλίο αυτό απευθύνεται στους κατοίκους της περιοχής και περιγράφει με απλό, συνοπτικό
και εικονογραφημένο τρόπο τις διάφορες τεχνικές και τα
υλικά που κρίνονται κατάλληλα για μικρής κλίμακας επεμβάσεις σε ιστορικά κτήρια. Η δεύτερη αφετηρία ήταν το
Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
«Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Μνημείων
Πολιτισμού» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το αντικείμενο του οποίου συνάδει απόλυτα με
τους στόχους ενός τέτοιου συγγράμματος. Η τρίτη ήταν
η ίδια η Σαντορίνη, ένας τόπος με πολύ ιδιαίτερη αρχιτεκτονική παράδοση, αλλά και με ρυθμό ανάπτυξης που
απειλεί όλο και περισσότερο την παράδοση αυτή.
Η σκέψη για τη συλλογή υλικού και την επεξεργασία
ενός αντίστοιχου πρακτικού ‘Οδηγού’ για τη Σαντορίνη
αποκρυσταλλώθηκε το καλοκαίρι του 2009, σε κοινή συζήτηση με τον Δήμαρχο Θήρας Νίκο Ζώρζο - Δημοτικό
Σύμβουλο τότε - και τον Ιάκωβο Ζώρζο, πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Πύργου Καλλίστης ΕΣΤΙΑ. Ο ενθουσιασμός όλων και η πίστη στην χρησιμότητα ενός τέτοιου
Οδηγού, έθεσε τις βάσεις μιας εξαίρετης συνεργασίας
που ολοκληρώθηκε με την έκδοση του βιβλίου αυτού. Η
επιλογή του Πύργου Καλλίστης, ως βασικού παραδείγματος παραδοσιακού οικισμού της Σαντορίνης, ήταν εύλογη
απόρροια του ίδιου ενθουσιασμού.
Η έρευνα ξεκίνησε τον Ιούλιο 2009 και συμμετείχαν σ’
αυτήν φοιτητές τόσο του Προπτυχιακού κύκλου σπουδών του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Α.Π.Θ., και του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην

Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Μνημείων
Πολιτισμού, το οποίο διηύθυνα την περίοδο εκείνη. Η εκπαίδευση των μεταπτυχιακών φοιτητών αφορά σ’ αυτήν
ακριβώς την ικανότητα κριτικής εκτίμησης της προστασίας και διατήρησης της παράδοσης έναντι του κοινωνικού
αιτήματος για εξέλιξη και των δεδομένων της σύγχρονης
τεχνολογίας.
Η πρώτη περίοδος εργασίας αφορούσε στη γνωριμία με
τον τόπο και την αρχιτεκτονική του. Οι φοιτητές κατέγραψαν μεγάλο αριθμό παραδειγμάτων σύγχρονων επεμβάσεων σε παραδοσιακά κτήρια του Πύργου και προχώρησαν σε μια προκαταρκτική αξιολόγησή τους, με κριτήρια
που συναποφασίστηκαν. Έγιναν επίσης αρκετές αποτυπώσεις, αυθεντικών κυρίως αρχιτεκτονικών στοιχείων, τα
οποία θα μπορούσαν να αποτελέσουν παραδείγματα για
μελλοντικές επεμβάσεις, και αναζητήθηκαν πληροφορίες
από παλιές φωτογραφίες (η Κοινότητα Πύργου Καλλίστης
διαθέτει σημαντικό αρχείο). Ιδιαίτερα εποικοδομητικές
ήταν οι καθημερινές μας συζητήσεις, στην κοινή προσπάθεια να διευκρινιστούν οι στόχοι και τα όρια της εργασίας,
καθώς και τα κριτήρια της αξιολόγησης.
Η εργασία συνεχίστηκε τον επόμενο χρόνο, τον Ιούλιο
του 2010. Κατά την περίοδο αυτή, οργανώθηκε το υλικό
που είχε συγκεντρωθεί και συμπληρώθηκαν οι ελλείψεις.
Ιδιαίτερα σημαντικές ήταν οι συνεντεύξεις που έγιναν με
έμπειρους μάστορες του νησιού. Οι γλαφυρές περιγραφές τους ανέδειξαν τη σοφία μιας τέχνης που έπρεπε
να προσαρμοστεί στην ιδιότυπη φυσιογνωμία του νησιού
και να ανταπεξέλθει στην ανεπάρκεια βασικών αγαθών,
όπως το νερό και το ξύλο.
Το πλήθος των πληροφοριών που συλλέχτηκε χρειάστηκε χρόνο και κόπο για να οργανωθεί στην μορφή με την
οποία παρουσιάζεται εδώ. Σ΄ αυτή την τελική φάση, καθοριστική ήταν η συνεργασία με την αρχιτέκτονα Κατερίνα
Ριτζούλη, απόφοιτο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος
του Α.Π.Θ. και μέλος της ομάδας εργασίας από την αρχή.
Αγαθή τύχη, εντωμεταξύ, έφερε την κ. Ριτζούλη στη Σαντορίνη, ως αρχιτέκτονα της Τεχνικής Υπηρεσίας της Κοι-
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νότητας Οίας και αργότερα του Δήμου Θήρας. Από την
θέση αυτή, και χάρις στο ιδιαίτερο ενδιαφέρον που είχε
αναπτύξει για την παραδοσιακή αρχιτεκτονική της Σαντορίνης, μπόρεσε να συμβάλλει ακόμη καλύτερα στη δημιουργία του βιβλίου αυτού. Στην τελική επεξεργασία των
σχεδίων της αποτύπωσης βοήθησε ιδιαίτερα ένας ακόμη
σταθερός συνεργάτης του προγράμματος, ο φοιτητής αρχιτεκτονικής (τελειόφοιτος πλέον) Ηλίας Οικονομάκης.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Στο έργο αυτό μας συμπαραστάθηκαν πολλοί. Σ’ όλους
εκείνους που συνέβαλαν στην ολοκλήρωση αυτού του εγχειρήματος καταθέτουμε τις ευχαριστίες μας, ξεκινώντας
με τους δύο βασικούς συντελεστές, τον Δήμαρχο Θήρας,
Νίκο Ζώρζο, και τον πρόεδρο της ΕΣΤΙΑΣ, Μάκη (Ιάκωβο)
Ζώρζο. Και οι δύο έδειξαν έμπρακτα την πίστη τους στην
αξία της πολιτιστικής κληρονομιάς, ως μέσου διατήρησης
της συλλογικής ταυτότητας και μοχλού ανάπτυξης του
τόπου. Ευχαριστίες οφείλονται επίσης στον ζωγράφο και
Δημοτικό Σύμβουλο του Δήμου Θήρας, Χριστόφορο Ασιμή, ο οποίος ανταποκρίθηκε πρόθυμα στο κάλεσμά μας
να συζητήσουμε το ευαίσθητο ζήτημα των χρωματικών
επεμβάσεων.
Η γενναιόδωρη και θερμή συμπαράσταση του Πολιτιστικού Συλλόγου Πύργου Καλλίστης ΕΣΤΙΑ, εξασφάλισε ιδανικές συνθήκες εργασίας και διαμονής στους συμμετέχοντες. Για τη φιλοξενία στον θαυμάσιο χώρο του ξενώνα
Donna’s House– έναν χώρο υπόδειγμα από άποψη αποκατάστασης και επανάχρησης – ευχαριστούμε τον Μανώλη Φύτρο. Εξαίρετη και η περιποίηση του προσωπικού της
γνωστής ταβέρνας ‘Πύργος’.
Αυτό το βιβλίο βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό στην πολύτιμη
πείρα των τοπικών μαστόρων και στις πληροφορίες που
γενναιόδωρα μας έδωσαν σχετικά με την παραδοσιακή
οικοδομική τέχνη της Σαντορίνης. Ευχαριστούμε θερμά
τους μαστόρους Πέτρο Χρήστου, Αντώνη Πρέκα, Μάρκο
Σιγάλα, Σπύρο Σιγάλα και Ματθαίο Μπαλόπητο, αλλά και
όλους τους ανώνυμους μαστόρους που διδάχτηκαν και
δίδαξαν την παραδοσιακή τέχνη. Μαζί μ’ αυτούς, καταθέτουμε κι εμείς την ανησυχία μας για το μέλλον μιας παράδοσης που δεν βρίσκει πλέον σε ποιόν να ‘παραδοθεί’.
Ανάλογες ευχαριστίες οφείλουμε στους κατοίκους του

Πύργου, για την αγάπη και τον σεβασμό που δείχνουν
προς την παράδοση του τόπου τους. Στη διάρκεια της εργασίας μας, υπήρξαν όλοι πρόθυμοι να μας βοηθήσουν
και να μας ανοίξουν τα σπίτια τους. Στα πρόσωπα των
αδελφών Άννα και Επιφανεία, καθώς και της συνονόματής μου Καλλιρρόης, θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά
όλους τους κατοίκους του Πύργου.
Ευχαριστίες οφείλουμε επίσης στον Λευτέρη Παπαδόπουλο, Αρχιτέκτονα Μηχανικό του Δήμου Θήρας, ο οποίος μας έδωσε πολλές πληροφορίες και φωτογραφίες
σχετικά με την οικοδομική τέχνη της Σαντορίνης από το
προσωπικό του αρχείο, καθώς και στην Θεοδώρα – Λόλα
Μπάμπα, Περιβαλλοντολόγο, υπάλληλο τoυ Δήμου Θήρας, για την ενημέρωση σχετικά με τις νέες τεχνολογίες
διαχείρισης απορριμμάτων.
Ως δασκάλα, τέλος, θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή
μου για τα πολύπλευρα οφέλη αυτής της συλλογικής εργασίας, ιδιαίτερα για τους νέους που θα αναλάβουν σύντομα τα ηνία της διαχείρισης των κοινωνικών αγαθών.
Η πιο σημαντική εμπειρία γι’ αυτούς ήταν η άμεση προσωπική εμπλοκή στον προβληματισμό που αφορά στην
διαχείριση του παρελθόντος υπό το πρίσμα του προγραμματισμού του μέλλοντος. Ευχαριστώ όλους τους φοιτητές
που πήραν μέρος στην έρευνα αυτή, για την εργατικότητα
και την συνέπεια που επέδειξαν, το ενδιαφέρον και τους
προβληματισμούς που μοιραστήκαμε, και κυρίως για τον
ενθουσιασμό που καθημερινά διέκρινα στα μάτια τους.
Το βιβλίο αυτό, αποτέλεσμα της χαράς της συνεργασίας,
αποτελεί μικρό αντίδωρο στο νησί που με φιλοξενεί χρόνια τώρα.

Κλαίρη Παλυβού
καθηγήτρια Α.Π.Θ.

11

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ Α.Π.Θ.

ΦΟΙΤΗΤΕΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗΣ Α.Π.Θ.
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ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΊ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΊ

Βαϊνά Ειρήνη-Άννα
Μαυρομουστάκη Κυριακή
Μπούντρη Σοφία
Οικονομάκης Ηλίας
Παπαχαραλάμπους Νίκη
Ροζάνα Αργυρώ
Σερασίδου Άννα
Σιαμπακούλης Άγγελος
Τσιαμούρα Ιωάννα
Τσόγκας Παναγιώτης
Χαρίση Νατάσα

Αγγελοπούλου Ιωάννα
Ελ-Μανσούρι Μάριαμ
Κατσαβέλη Ελισάβετ
Κορώνη Νικολέττα
Ριτζούλη Κατερίνα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Αντικείμενο και στόχος της μελέτης
Ο Πύργος Καλλίστης είναι από τους καλύτερα σωζόμενους παραδοσιακούς οικισμούς
της Θήρας, με συνεκτικό πολεοδομικό ιστό και μεγάλο αριθμό παλαιών σπιτιών. Τα σπίτια αυτά διατηρούν πληθώρα αυθεντικών στοιχείων της τοπικής λαϊκής αρχιτεκτονικής,
ενώ υπάρχουν και αρκετά ενδιαφέροντα δείγματα νεοκλασικής αρχιτεκτονικής. Ο οικισμός, ως ζωντανός οργανισμός, εξελίσσεται διαρκώς ενώ, παράλληλα, τα παλιά σπίτια
αποκαθίστανται, ανακαινίζονται και εκσυγχρονίζονται.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η τοπική κοινωνία ενδιαφέρεται σε μεγάλο βαθμό για την διατήρηση της ιστορικής μνήμης και της ταυτότητας του τόπου, όπως φαίνεται και από την δραστηριότητα τοπικών
συλλόγων για την επιβίωση παραδοσιακών πολιτισμικών αξιών. Η πίεση, ωστόσο, από
την ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη (νέες ανάγκες, νέα υλικά) και την βιομηχανία του τουρισμού είναι μεγάλη και η αλλοίωση του χαρακτήρα πολλών οικισμών τείνει να γίνει
ανεξέλεγκτη.
Σημαντικό μέρος της αλλοίωσης οφείλεται σε μικρές και μεσαίες επεμβάσεις σε παραδοσιακά κτήρια – όπως αλλαγή κουφωμάτων, βάψιμο όψεων, προσθήκη κιγκλιδωμάτων,
δαπεδοστρώσεις - οι οποίες γίνονται με καλή πρόθεση και συχνά με σημαντικό κόστος,
αλλά χωρίς την κατάλληλη καθοδήγηση. Τα αρνητικά αποτελέσματα αυτών των επεμβάσεων δρουν συσσωρευτικά για το περιβάλλον, μειώνοντας την αυθεντικότητα και αλλοιώνοντας την εικόνα των παραδοσιακών οικιστικών πυρήνων. Αυτή η διαπίστωση έδωσε
το έναυσμα για την συγγραφή του παρόντος Οδηγού και προσδιόρισε του στόχους του.
Στόχος, επομένως, είναι ο Οδηγός αυτός να αποτελέσει ένα εύχρηστο εγχειρίδιο που
θα βοηθήσει την τοπική κοινωνία, ιδιώτες και κατασκευαστές, να επιλέξουν τους κατάλληλους τρόπους συντήρησης και αποκατάστασης των σπιτιών τους, τουλάχιστον σε ό,τι
αφορά στην εξωτερική, δημόσια εικόνα τους. Ο Οδηγός εστιάζει στα προβλήματα και τις
ανάγκες κυρίως της λαϊκής αρχιτεκτονικής του νησιού. Η πλούσια αρχιτεκτονική παράδοση των νεότερων χρόνων, με τα σπουδαία νεοκλασικά αρχοντικά και τα καπετανόσπιτα του 19ου και 20ου αιώνα, αποτελεί ξεχωριστό κεφάλαιο στην οικοδομική ιστορία του
νησιού, για το οποίο θα χρειαστεί ένας δεύτερος Οδηγός στο μέλλον.

Δομή και τρόπος χρήσης του Οδηγού
Ο τρόπος με τον οποίο υπηρετείται ο παραπάνω στόχος διαφαίνεται μέσα από τη δομή
του Οδηγού: κατ΄ αρχήν, ο χρήστης μπορεί να ανατρέξει στα περιεχόμενα και να αναζητήσει το θέμα που τον ενδιαφέρει άμεσα (λόγου χάρη, Παράθυρα). Εκεί θα βρει πληροφορίες οργανωμένες σε τρεις ενότητες.
Στην πρώτη, με τον υπότιτλο ‘Παλιότερα’, γίνεται μια συνοπτική παρουσίαση και επεξήγηση των μορφολογικών και κατασκευαστικών στοιχείων της τοπικής παράδοσης, που
αφορούν στο συγκεκριμένο οικοδομικό αντικείμενο.
Στην δεύτερη, με τον υπότιτλο ‘Σήμερα’, δίνεται η γενική εικόνα των σύγχρονων τάσεων
(νέες ανάγκες, νέα υλικά και τεχνικές), σχολιάζονται τα θετικά και τα αρνητικά των συνηθέστερων επιλογών και προσφέρονται πρακτικές οδηγίες για το καλύτερο αποτέλεσμα.
Η τρίτη ενότητα είναι διευκρινιστική της προηγούμενης, και αποσκοπεί στο να γίνει καλύτερα κατανοητή η αξιολόγηση και η διαφοροποίηση ανάμεσα στο ‘Ικανοποιητικό’, ‘Μέτριο’ και ‘Άστοχο’ αποτέλεσμα, μέσα από την συγκριτική παράθεση και τον σχολιασμό
συγκεκριμένων παραδειγμάτων. Η ενότητα αυτή αναπτύσσεται κυρίως με ενδεικτικές
εικόνες από αντίστοιχα παραδείγματα και επεξηγηματικούς υπότιτλους. Τα παραδείγματα, με κάποιες εξαιρέσεις, προέρχονται από τον Πύργο Καλλίστης και οι φωτογραφίες
έγιναν από τους φοιτητές και από τον φωτογράφο Αντώνη Ελευθεράκη, τον Αύγουστο
του 2012.
Η παρουσίαση συμπληρώνεται με ένα Γλωσσάρι των κυριότερων τεχνικών όρων και δύο
παραρτήματα: στο πρώτο καταγράφεται η εξέλιξη της νομοθεσίας που αφορά στην προστασία της Σαντορίνης και στο δεύτερο περιλαμβάνονται σχέδια αποτύπωσης αυθεντικών κατασκευών (έργο των φοιτητών που μετείχαν στο πρόγραμμα), τα οποία μπορούν
να χρησιμοποιηθούν ως υπόδειγμα στις σύγχρονες επεμβάσεις.
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Σύντομη ιστορική αναδρομή
Στη μακρά διάρκεια των μέσων και νεώτερων χρόνων,
υπήρξαν γεγονότα και καταστάσεις που έφεραν μεγάλες
και ενίοτε απότομες αλλαγές στην κοινωνική και οικονομική ζωή της Σαντορίνης: Φράγκοι και Τούρκοι κατακτητές, πειρατικές επιδρομές, ηφαιστειακή δραστηριότητα
και μεγάλοι σεισμοί επηρέασαν άμεσα την ζωή των κατοίκων και την ιστορική εξέλιξη των οικισμών της.
Οι τελευταίοι δύο αιώνες υπήρξαν ιδιαίτερα καθοριστικοί στην διαμόρφωση της εικόνας του νησιού, έτσι όπως
είναι σήμερα. Η Σαντορίνη, ως μεγάλη ναυτιλιακή δύναμη, δέχθηκε βαρύ πλήγμα στην οικονομία της μετά την επικράτηση της μηχανοκίνητης
τεχνολογίας στα καράβια και την απαξίωση των
ιστιοφόρων πλοίων που αποτελούσαν κατά κύριο
λόγο τον στόλο της. Αποτέλεσμα αυτού του γεγονότος ήταν η μείωση της εξαγωγής του τοπικού οίνου, άρα και της παραγωγής του, και κατ΄
επέκταση η καταστροφή της αγροτικής οικονομίας. Στις αρχές του 20ου αιώνα ο πληθυσμός και
ο πλούτος του νησιού είχαν μειωθεί κατά πολύ.
Ο ισχυρός σεισμός του 1956 επιδείνωσε την κατάσταση και σχεδόν ερήμωσε τους περισσότερους οικισμούς.
Στις δεκαετίες του 1970 και 1980, αρχικά με
πρωτοβουλίες του ΕΟΤ και στη συνέχεια χάρις
στη συνολική ανάκαμψη της χώρας, η Σαντορίνη εξελίχθηκε σε ελάχιστο χρόνο σε έναν από τους πιο
διάσημους τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως. Στον
τουρισμό οφείλει η Σαντορίνη σήμερα την οικονομική της
ευμάρεια και ανάπτυξη.
Η αρχιτεκτονική αποτελεί αδιάψευστο μάρτυρα της
ιστορικής πορείας του νησιού, βρίσκοντας τρόπους να
προσαρμοστεί στις εκάστοτε σοβαρές κοινωνικές και
οικονομικές αλλαγές. Ανάλογα προσαρμοζόταν και η παραδοσιακή οικοδομική τέχνη. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο Πύργος Καλλίστης, ο οποίος αποτελεί σήμερα ένα
καλό παράδειγμα ανάπτυξης και προσαρμογής στη σύγχρονη εποχή.

Το Καστέλλι
Το Καστέλλι του Πύργου Καλλίστης αποτελεί τον ιστορικό πυρήνα του οικισμού του Πύργου και είναι ένα από τα πέντε μεσαιωνικά φρούρια του νησιού. Με βάση τα στοιχεία
που υπάρχουν, συμπεραίνεται ότι πήρε την οχυρωματική μορφή στο τέλος του 15ου ή
στις αρχές του 16ου αιώνα. Δεν αποκλείεται, δε, να ξεκίνησε πρώτα ως μοναστηριακό
συγκρότημα γύρω από την εκκλησία της Παναγίας.
Κτισμένος σε ύψωμα, μακριά από τη θάλασσα, για να προσφέρει ασφάλεια στους κατοίκους από τις πειρατικές επιδρομές, αποτελεί τυπικό παράδειγμα των οχυρωματικών
οικισμών των Κυκλάδων.
Ο μικρός οικισμός του Καστελλιού εγγράφεται σ’ ένα ακανόνιστο κυκλικό περίγραμμα
το οποίο ορίζεται από το συνεχές και συμπαγές μέτωπο των εξωτερικών τοίχων των σπιτιών. Το μεγάλο ύψος των κτηρίων και η έλλειψη ανοιγμάτων, προσέδιδαν στον οικισμό
τον οχυρωματικό χαρακτήρα. Αργότερα, όταν εξέλιπε ο κίνδυνος των επιδρομών, ο οικι-

Πύργος Καλλίστης
Σχέδιο: N. Nομικός

σμός επεκτάθηκε πέρα από τα όρια του εξωτερικού αμυντικού τείχους.
Η κίνηση μέσα και έξω από τον οικισμό εξυπηρετείται από δύο δακτυλίους, οι οποίοι
ενώνονται μεταξύ τους με κάθετα περάσματα. Ο πρώτος δακτύλιος, ο λεγόμενος ‘περίδρομος’, περιτρέχει εξωτερικά το τείχος του Καστελλιού. Η είσοδος στον οικισμό γίνεται
από μια μοναδική πύλη μέσω ενός ‘διαβατικού’ ή αλλιώς ‘λότζιας’. Ο δεύτερος δακτύλιος βρίσκεται στο εσωτερικό του οικισμού και από αυτόν ξεκινούν τέσσερις ακτινωτές
διαδρομές, που οδηγούν στο κέντρο του οικισμού. Σήμερα, εκεί ανοίγεται μια σχετικά
ευρύχωρη πλατεία η οποία ορίζεται από τις εκκλησίες της Παναγίας και του Αγ. Γεωργίου. Στην περιοχή αυτή χωροθετούνταν κι άλλες κοινοτικές λειτουργίες, όπως ο φούρνος.
Στον ισχυρό σεισμό που έπληξε τη Σαντορίνη το 1956, οφείλονται οι μεγάλες καταστροφές που υπέστη ο οικισμός. Ακόμη πιο καταστροφικές, όμως, ήταν οι αλλοιώσεις που
επήλθαν από τις εκτεταμένες και ισοπεδωτικές ‘επεμβάσεις’ των κρατικών φορέων, με
την αιτιολογία της προστασίας από τον κίνδυνο κατάρρευσης ετοιμόρροπων κτισμάτων.
Η επακόλουθη ερήμωση του μικρού αυτού οικιστικού πυρήνα για πολλά χρόνια και ο
περιορισμένος αριθμός σύγχρονων επεμβάσεων τον καθιστούν ιδανικό τόπο για την
αναζήτηση αυθεντικών αρχιτεκτονικών στοιχείων της λαϊκής οικοδομικής παράδοσης
της Σαντορίνης.
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ΚΑΙ ΔΡΟΜΟΙ

Παλιότερα
... ο όρος ‘πλατεία’, εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις, δεν
συμπεριλαμβανόταν στο αρχιτεκτονικό λεξιλόγιο των παραδοσιακών οικισμών οχυρωματικού χαρακτήρα, όπως το
Καστέλλι του Πύργου. Ένας εσωστρεφής, πυκνά δομημένος οικισμός, με οργανικά αναπτυγμένο δίκτυο δρόμων,
δεν ευνοούσε τα μεγάλα ανοίγματα και τους ελεύθερους
δημόσιους χώρους. Στις περιπτώσεις αυτές, πλατείες και
γενικά χώροι δημόσιας χρήσης, θεωρούνταν οι μικρές
διαπλατύνσεις των κοινόχρηστων δρόμων, οι αυλές των
εκκλησιών και οι σκεπαστές λότζιες στις εισόδους των
Καστελλιών.
Οι μεγαλύτερες πλατείες και τα πλατώματα που βλέπουμε
σήμερα στο Καστέλλι του Πύργου δημιουργήθηκαν σε μεταγενέστερους χρόνους, κυρίως μετά τον καταστροφικό
σεισμό του 1956 και τις μαζικές κατεδαφίσεις ετοιμόρροπων κτηρίων που ακολούθησαν. Τα υλικά από τις καθαιρέσεις των πάνω ορόφων χρησιμοποιήθηκαν ως επίχωση
των ισογείων και τα ερείπια σφραγίστηκαν, σχηματίζοντας
τους ανοικτούς χώρους που βλέπουμε σήμερα. Αυτό συνέβη και σε άλλους οχυρωματικούς οικισμούς της Σαντορίνης, όπως το Ακρωτήρι.
Οι δρόμοι που διέσχιζαν τους παραδοσιακούς οικισμούς
εξυπηρετούσαν την κυκλοφορία ανθρώπων και ζώων, καθώς και την συλλογή του πολύτιμου νερού της βροχής.
Βασικά χαρακτηριστικά τους ήταν η ποικιλομορφία της
γεωμετρίας τους, η επιμελημένη κατασκευή (συνήθως με την τεχνική του
‘πλακωτού’) και ο έλεγχος
της ροής των υδάτων ώστε
αυτά να καταλήγουν στις
στέρνες των σπιτιών.
Πεζοδρόμια δεν υπήρχαν.
Αυτά προέκυψαν πολύ αργότερα από τον διαχωρισμό της κίνησης πεζών και
οχημάτων.

Σήμερα
… ο σύγχρονος τρόπος ζωής έχει επηρεάσει σε μεγάλο
βαθμό τις χρήσεις και τη μορφή των δημόσιων χώρων.
Οι πλατείες, ως χώροι συνεύρεσης, εμπορείου και αναψυχής, παίζουν πλέον σημαντικό ρόλο και αποτελούν τοπόσημα των σύγχρονων οικισμών.
Τον πιο καταλυτικό ρόλο στην μετάλλαξη του δημόσιου
χώρου, τον έπαιξε το αυτοκίνητο. Οι στενοί, κλιμακωτοί
δρόμοι των παραδοσιακών πυρήνων και η απουσία ανοικτών χώρων δύσκολα επιτρέπουν την διέλευση και στάθμευση οχημάτων. Πολλές από τις μετατροπές που έγιναν
για να εξυπηρετηθούν τα οχήματα κατέληξαν σε βάρος
της κίνησης των πεζών αλλά και σε σοβαρές αλλοιώσεις
του παραδοσιακού αστικού τοπίου.
Πολλοί πλακόστρωτοι δρόμοι έχουν καλυφθεί με σκυρόδεμα, ακόμη κι όταν δεν πρόκειται να παραλάβουν κίνηση οχημάτων. Σοβαρά προβλήματα έχει δημιουργήσει και
η επανειλημμένη εκσκαφή αγωγών και φρεατίων για την
εγκατάσταση υπόγειων δικτύων κοινής ωφελείας. Μετά
την ολοκλήρωση των εργασιών, το σκάμμα συμπληρώνεται με σκυρόδεμα ή με κακότεχνα λιθόστρωτα. Το αποτέλεσμα είναι η γνωστή εικόνα με τα ‘μπαλώματα’ που χαρακτηρίζει πολλούς δρόμους.
Τα τελευταία χρόνια, λόγω της αύξησης της κυκλοφορίας
πεζών και οχημάτων, σε ορισμένους δρόμους έχει κάνει
την εμφάνισή του το πεζοδρόμιο. Αν και το πεζοδρόμιο
αποτελεί νεωτερικό στοιχείο, εμπεριέχει χαρακτηριστικά
που βασίζονται στην παραδοσιακή οικοδομική, όπως το
είδος της δαπεδόστρωσης και η μορφή του κρασπέδου,
που παραπέμπει στους παραδοσιακούς αναβαθμούς των
κλιμακωτών δρόμων. Σήμερα, τα κράσπεδα κατασκευάζονται συνήθως από σκυρόδεμα ή μάρμαρο ενώ η επιφάνεια των πεζοδρομίων στρώνεται με λιθόστρωτο, χυτό
σκυρόδεμα ή προκατασκευασμένες πλάκες με επικάλυψη
από λεπτά βότσαλα.
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Μια επιτυχημένη
επέμβαση σε
δημόσιο χώρο
προϋποθέτει
τη διατήρηση
των αξιόλογων
παραδοσιακών
στοιχείων που το
απαρτίζουν.

Η κατάληψη του δημόσιου χώρου από αυτοκίνητα
μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με την συνολική
οργάνωση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων.

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΌ
Ο δημόσιος χώρος διαμορφώνεται και προσδιορίζεται
από τα κτίσματα και τα επιμέρους στοιχεία που
τον περιβάλλουν. Εάν αυτά διατηρούνται σε καλή
κατάσταση, τότε και η εικόνα του δημόσιου χώρου είναι
ικανοποιητική.
Η διατήρηση των αυθεντικών αρχιτεκτονικών στοιχείων,
η ενσωμάτωση συμβατού αστικού εξοπλισμού (κάδοι,
φωτισμός, ταμπέλες, παγκάκια κ.ά.) και η φυσική σκίαση
από τοπικά είδη βλάστησης δημιουργούν έναν σύγχρονο
και λειτουργικό δημόσιο χώρο, σε αγαθή συνύπαρξη με
το παραδοσιακό περιβάλλον.

ΜΕΤΡΙΟ
Η χρήση αρχιτεκτονικών στοιχείων που βασίζονται
σε παραδοσιακούς τρόπους κατασκευής, όπως το
πλακωτό στα δάπεδα, οι αναβαθμοί με ακμές από
μεγάλους λίθους, τα στηθαία από επιχρισμένη λιθοδομή
και οι ασβεστωμένες επιφάνειες, βελτιώνουν και
αναβαθμίζουν τον δημόσιο χώρο, ακόμα κι αν αυτός
περιέχει κάποιες αστοχίες, όπως ασύμβατο αστικό
εξοπλισμό και ορατά δίκτυα Η/Μ.

ΑΣΤΟΧΟ
Η απουσία αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, η έλλειψη
οργανωμένου σχεδίου για τα δίκτυα κοινής
ωφέλειας (ηλεκτρισμού, αποχέτευσης, ύδρευσης και
απορριμμάτων), σε συνδυασμό με την άστοχη εικόνα
των γύρω κτηρίων λόγω λανθασμένων επισκευών και
ανακαινίσεων, υποβαθμίζουν σημαντικά την εικόνα του
κοινόχρηστου χώρου. Παράλληλα, ο μη διαχωρισμός της
χρήσης του δημόσιου χώρου για πεζούς και οχήματα,
επηρεάζει αρνητικά, από κάθε άποψη, την εικόνα ενός
ιστορικού συνόλου.

23

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΧΩΡΟΣ: ΛΙΘΟΣΤΡΩΤΑ

ΛΙΘΌΣΤΡΩΤΑ

Παλιότερα
… οι επιφάνειες των κοινόχρηστων χώρων ήταν κατά κανόνα λιθόστρωτες με την τεχνική του πλακωτού, στην κατασκευή του οποίου χρησιμοποιείτο αποκλειστικά ντόπιοι
μαύροι ηφαιστειογενείς λίθοι, ισομεγέθεις, καλά σφηνωμένοι μεταξύ τους και σε μεγάλη πυκνότητα. Οι λίθοι
έχουν έντεχνα πελεκημένη την ορατή πλευρά, ώστε να
είναι επίπεδη, ενώ το πίσω μέρος είναι σφηνοειδές για
να ‘καρφώνεται’ η πέτρα στέρεα στην καλά πατημένη χωμάτινη επιφάνεια μίας ή περισσότερων στρώσεων, που
αποτελεί την υπόβαση. Η κατασκευή αυτή, μεταξύ άλλων,
διευκολύνει την αποστράγγιση των υδάτων.
Η κατασκευή του πλακωτού αρχίζει με την τοποθέτηση
των οδηγών - ή αλλιώς καδένων - που αποτελούνται από
μία σειρά πέτρες μεσαίου μεγέθους οι οποίες χωρίζουν
την επιφάνεια του δαπέδου σε λωρίδες. Οι οδηγοί είναι
ένας ή περισσότεροι, ανάλογα με το πλάτος του δαπέδου
και καθορίζουν τις κλίσεις του. Το δάπεδο πληρώνεται
στη συνέχεια με μικρότερους μαύρους λίθους τοποθετημένους τυχαία, αλλά με σταθερή πυκνότητα και γερά
σφηνωμένους μεταξύ τους.
Το λιθόστρωτο αποκτά ενιαία και επίπεδη επιφάνεια με
την βοήθεια ενός καδρονιού το οποίο ο τεχνίτης εφαρμόζει πάνω στις πέτρες και χτυπά δυνατά με σφυρί ώστε
να πάρουν οι πέτρες την τελική τους
θέση. Οι αρμοί είναι όσο το δυνατόν στενότεροι και γεμίζουν απλά
με βρεγμένο χώμα, ενώ στο τέλος
σφραγίζονται με ψαμίθι (λεπτόκοκκη άμμο που συλλέγεται από τις παρειές των χειμάρρων) και η τελική
επιφάνεια σκουπίζεται καλά. Με την
πάροδο του χρόνου και την ανάπτυξη ήπιας βλάστησης στο χωμάτινο
υπόβαθρο η κατασκευή γίνεται πιο
ανθεκτική και δεμένη.

Σήμερα
… η τεχνική του παραδοσιακού πλακωτού, όπως περιγράφηκε παραπάνω, εφαρμόζεται σπάνια. Με το σκεπτικό ότι
η αντοχή ενός λιθόστρωτου πρέπει πλέον να είναι μεγαλύτερη, λόγω των αυξημένων φορτίων που δέχεται, ο
συνηθέστερος τρόπος κατασκευής λιθόστρωτου, τελικής
μορφής παρόμοιας με εκείνης του παραδοσιακού πλακωτού, ακολουθεί τα παρακάτω στάδια:
Πάνω σε χωμάτινη επιφάνεια καλά ισοπεδωμένη, στρώνεται υπόβαση από οπλισμένο σκυρόδεμα, πάχους 10εκ.
Στη συνέχεια, οι μαύροι ηφαιστειογενείς λίθοι, τοποθετούνται κολυμβητά μέσα σε δεύτερη στρώση σκυροδέματος, όσο αυτό είναι ακόμα νωπό. Οι αρμοί γεμίζονται στο
τέλος με λεπτόρρευστο τσιμεντοκονίαμα, αριάνι, ενώ στις
πιο προσεγμένες κατασκευές χρησιμοποιείται επιπλέον
ψιλή άμμος - ψαμίθι - που ζυμώνεται με τσιμέντο. Στο τέλος οι πέτρες καθαρίζονται με νερό υπό πίεση.
Η χρήση λίθων διαφορετικών αποχρώσεων (λευκωπών)
στην κατασκευή των οδηγών συναντάται σπάνια, κυρίως
στο Καστέλλι του Πύργου και στη Μέσα Γωνιά, γι’ αυτό η
διχρωμία καλό είναι να αποφεύγεται. Όσο πιο κοντά στα
παραδοσιακά πρότυπα είναι το μέγεθος, το σχήμα και κυρίως η πυκνότητα των λίθων, τόσο πιο συμβατό είναι το
αποτέλεσμα.

Κατασκευή σύγχρονου πλακωτού στα Φηρά.
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Η χρήση οδηγών,
το κατάλληλο
μέγεθος λίθων και
η σωστή πυκνότητα
είναι τα κλειδιά για
μια επιτυχημένη
σύγχρονη
ανακατασκευή
πλακωτού.

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
Για ένα αποτέλεσμα συμβατό με τα παλιά λιθόστρωτα, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται
λίθοι που αφαιρέθηκαν από παλιές κατασκευές, ή νέοι λίθοι ομοίου μεγέθους και
σχήματος με τους παλιούς. Σημαντικός παράγοντας επιτυχίας, πέραν του υλικού, είναι
και η τεχνική εφαρμογής, όπως η σωστή πυκνότητα των λίθων. Κατά την επίστρωση,
καλό είναι να δημιουργούνται οδηγοί, κατά προτίμηση από λίθους λίγο μεγαλύτερους
σε διάσταση απ’ ό,τι οι υπόλοιποι.
Τα αυθεντικά δάπεδα πρέπει να συντηρούνται τακτικά και να αντιμετωπίζονται ως
αναπόσπαστα στοιχεία της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής της Σαντορίνης, αφού
αντιπροσωπεύουν μια τέχνη που στις μέρες μας, δυστυχώς, τείνει να χαθεί.

ΜΕΤΡΙΟ
Κατά την κατασκευή ενός νέου λιθόστρωτου πάνω σε υπόστρωμα σκυροδέματος
χρειάζεται προσοχή στην αναλογία των λίθων σε σχέση με το σκυρόδεμα που θα μείνει
εμφανές.
Η χρήση λευκών και ειδικά κόκκινων λίθων, πρέπει να γίνεται με σύνεση, διότι οι
παραδοσιακοί τεχνίτες χρησιμοποιούσαν μεν λευκές πέτρες ως οδηγούς, αλλά η
πολυχρωμία δεν χαρακτήριζε το τυπικό λιθόστρωτο. Επίσης, οι οδηγοί οφείλουν να
ακολουθούν τον άξονα του δρόμου.
Αρκετοί δρόμοι φέρουν σήμερα επίστρωση από σκυρόδεμα είτε επειδή καταστράφηκε
το παλιό λιθόστρωτο είτε επειδή δεν υπήρχε. Λόγω της αδρής υφής και του φαιού
χρώματος, το σκυρόδεμα παρεμβαίνει ήπια στην αισθητική του παραδοσιακού τοπίου,
οι αποχρώσεις του οποίου, ειδικά στη Σαντορίνη, κινούνται στο ίδιο φάσμα του φαιού.

ΑΣΤΟΧΟ
Τα νέα λιθόστρωτα που κατασκευάζονται με την τεχνική του κολυμβητού χρήζουν
μεγάλης προσοχής, ιδιαίτερα κατά την τοποθέτηση των λίθων στο υπόστρωμα. Εάν
η τελική επιφάνεια δεν καθαριστεί σωστά, όσο είναι ακόμα νωπό το σκυρόδεμα, το
τσιμέντο που μένει στο λιθόστρωτο έχει ως αποτέλεσμα οι λίθοι να κρύβονται τελείως
ή να φαίνονται λερωμένοι. Εάν οι κολυμβητοί λίθοι τοποθετηθούν πολύ αραιά μεταξύ
τους, η εικόνα που προκύπτει είναι άστοχη.
Όταν πρόκειται για συμπλήρωση ή ανακατασκευή μέρους παλιάς επίστρωσης, το τελικό
αποτέλεσμα οφείλει να είναι ομοιογενές. Εάν αυτό κρίνεται δύσκολο, είναι προτιμότερο
να κατασκευάζεται εκ νέου όλη η επίστρωση, προς αποφυγήν ανάμειξης διαφορετικών
τεχνοτροπιών η οποία αποβαίνει εν τέλει σε βάρος της συνολικής εικόνας.
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ΒΟΤΣΑΛΩΤΆ

Παλιότερα
... τα βοτσαλωτά δάπεδα αποτελούσαν ειδική μορφή δαπεδόστρωσης, η υψηλή αισθητική της οποίας έδινε ιδιαίτερη αίγλη στο χώρο όπου κατασκευάζονταν. Υπάρχουν δύο τρόποι κατασκευής βοτσαλωτών δαπέδων: το
καρφωτό και το πλακωτό. Το πλακωτό χρησιμοποιείται
περισσότερο σε ιδιωτικές αυλές και συνήθως δεν περιλαμβάνει διακοσμητικά μοτίβα. Σ’ αυτόν τον τύπο, τα βότσαλα τοποθετούνται με τη μεγάλη τους επίπεδη επιφάνεια παράλληλα με το έδαφος. Στο καρφωτό τα βότσαλα
τοποθετούνται όρθια, δηλαδή με το μεγάλο τους άξονα
κατακόρυφο. Εφαρμόζεται κυρίως στις αυλές των εκκλησιών (λόγου χάρη στον Τίμιο Σταυρό της Περίσσας) και
σε λίγες ιδιωτικές αυλές.
Τα βότσαλα σχηματίζουν ποικίλα σχέδια και η εργασία είναι χρονοβόρα και κοπιαστική. Η διαδικασία κατασκευής
ενός βοτσαλωτού δαπέδου είναι η εξής: αρχικά τοποθετούνται ξύλινοι οδηγοί που σχηματίζουν τετράγωνα (συνήθως 50Χ50 εκ.). Στη συνέχεια στρώνεται κονίαμα από
ασβέστη, τσιμέντο, άμμο και νερό, το οποίο σχηματίζει τη
στερεή βάση που προστατεύει την τελική επιφάνεια από
καθίζηση. Σ’ αυτό το υπόστρωμα, όσο είναι ακόμα νωπό,
πακτώνονται τα βότσαλα, ενώ ανάμεσά τους προστίθεται
κονίαμα για καλύτερη στερέωση, χωρίς να καλύπτονται
όμως οι αρμοί μέχρι επάνω.

Σήμερα
... κατασκευάζονται ακόμα βοτσαλωτά από έμπειρους
τεχνίτες οι οποίοι ακολουθούν σε γενικές γραμμές τον
παραδοσιακό τρόπο κατασκευής που περιγράφεται πιο
πάνω. Παλιότερα τα βότσαλα συλλέγονταν από την παραλία, τα μαύρα από την Σαντορίνη και τα λευκά από την
Φολέγανδρο. Σήμερα, πωλούνται στο εμπόριο, αφού η
ελεύθερη συλλογή τους απαγορεύεται.

Στάδια κατασκευής βοτσαλωτού δαπέδου
από τον μαστρ’ Αντώνη Πρέκα στην Οία.

29

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΧΩΡΟΣ: ΑΝΑΒΑΘΜΟΙ

ΑΝΑΒΑΘΜΟΙ

Παλιότερα
… πολλοί δρόμοι ήταν κλιμακωτοί, περιλάμβαναν δηλαδή
σκαλοπάτια και φαρδιά πλατύσκαλα. Οι αναβαθμοί κατασκευάζονταν από ηφαιστειογενείς λίθους με λαξευτές τις
δύο εμφανείς όψεις. Οι πέτρες αυτές πακτώνονταν στέρεα στο έδαφος, ώστε να αντέχουν στις πιέσεις και να
συγκρατούν το υλικό της επίστρωσης των πατημάτων, που
συνήθως κατασκευαζόταν με πλακωτό. Η καλή τους διατήρηση, ακόμη κι εκεί που υπάρχει εγκατάλειψη και βλάστηση, αποδεικνύει την αποτελεσματικότητά τους.
Σε καιρούς οικονομικής ευμάρειας, οι ντόπιοι τεχνίτες
χρησιμοποιούσαν ως κράσπεδο το λευκό μάρμαρο, ιδιαίτερα σε μεγάλα δημόσια έργα, όπως οι κλιμακωτές οδοί
που συνδέουν τους οικισμούς με τα λιμάνια. Στην άκρη
κάθε αναβαθμού τοποθετούσαν ως κράσπεδα τμήματα
μαρμάρων τετραγωνικής διατομής 0.20μ.Χ0,20μ., κυμαινόμενου μήκους 1,00μ.- 1,20μ. ή
μεγαλύτερες ηφαιστειογενείς πέτρες μήκους 0,40μ.-0,50μ.

Σήμερα
… οι μεγάλοι λίθοι που όριζαν τις ακμές κλιμακωτών κατασκευών δεν είναι πλέον αναγκαίοι, από πρακτική άποψη,
όταν η χωμάτινη επίχωση έχει αντικατασταθεί με οπλισμένο σκυρόδεμα και κατά συνέπεια δεν ασκούνται πλάγιες ωθήσεις. Οι λίθοι αυτοί, ωστόσο, είναι απαραίτητοι
για αισθητικούς λόγους, ως τελείωμα του πλατύσκαλου.
Διαφορετικά, το αποτέλεσμα μοιάζει ψεύτικο και το συνεχές πλακωτό δημιουργεί οπτική σύγχυση που μπορεί να
θέσει σε κίνδυνο τους χρήστες.

Φωτογραφία: Nelly’s

31

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΧΩΡΟΣ: ΑΝΑΒΑΘΜΟΙ

Είναι πάντα
προτιμότερο να
διατηρούνται και
να συντηρούνται
οι αυθεντικές
δαπεδοστρώσεις και
οι αναβαθμοί των
δρόμων, η τεχνική
των οποίων δύσκολα
μπορεί
να αναπαραχθεί.

Οι ακμές των σκαλοπατιών οφείλουν
να κατασκευάζονται από μεγάλους και
κατά προτίμηση μαύρους λίθους.

Οι κατασκευές από σκυρόδεμα πρέπει
να είναι καλής ποιότητας.

Μια κατά τα άλλα καλή μορφολογία
μπορεί να αστοχήσει από τη χρήση
ιδιαίτερα γυαλιστερών χρωμάτων.

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΌ
Στην κατασκευή ενός σύγχρονου αναβαθμού πρέπει
να χρησιμοποιούνται μεγάλοι λίθοι, ηφαιστειογενείς
ή μαρμάρινοι στη διαμόρφωση των ακμών, για να
συγκρατούν το υλικό της επίστρωσης. Η χρήση
τσιμεντοκονίας, αντί για λίθους, είναι ικανοποιητική και
μάλιστα αποκτά γλυπτική διάσταση όταν κατασκευάζεται
με καμπύλες ακμές και ασβεστώνεται τακτικά.
Τα πατήματα κατασκευάζονται με την τεχνική του
πλακωτού.

ΜΕΤΡΙΟ
Η χρήση μικρότερων λίθων για την κατασκευή των
αναβαθμών μπορεί να είναι αποδεκτή, εφόσον δεν είναι
πολύ μικρών διαστάσεων και δεν ξεχωρίζουν χρωματικά
για διακοσμητικούς λόγους. Επίσης, για λόγους
σήμανσης, ένας δρόμος με αναβαθμούς από σκυρόδεμα
βελτιώνεται αισθητά όταν οι ακμές των πατημάτων
ασβεστώνονται.
Η χρήση πλαστικών και ακρυλικών χρωμάτων πρέπει να
αποφεύγεται, ιδιαίτερα όταν αυτά γυαλίζουν υπερβολικά.

ΑΣΤΟΧΟ
Οι κακότεχνες τσιμεντοκονίες με χονδρόκοκκα αδρανή
και άτεχνες χαράξεις και η διακοσμητική επένδυση των
αναβαθμών με όρθιες λεπτές μαρμάρινες πλάκες, δεν
συνάδουν με την παραδοσιακή εικόνα του δημόσιου
χώρου.
Οι ακμές των αναβαθμών πρέπει να είναι ευδιάκριτες
για λόγους ασφάλειας. Αυτό γίνεται με τη χρήση
μεγάλων λίθων και λευκού χρώματος. Η παράλειψη
οριοθέτησης των άκρων είναι όχι μόνο άστοχη από
μορφολογική άποψη αλλά και επικίνδυνη.
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ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Παλιότερα
… οι κάτοικοι έφεραν συλλογικά την ευθύνη για την διαχείριση και συντήρηση του δημόσιου χώρου, τον οποίο
αντιλαμβάνονταν ως φυσική προέκταση των σπιτιών τους.
Έτσι, ο αστικός εξοπλισμός δεν διέφερε από αυτόν του
ιδιωτικού χώρου: περιλάμβανε πεζούλες που χρησίμευαν
ως καθίσματα, ποικίλες κατασκευές μικρής κλίμακας που
σχετίζονταν κυρίως με την διαχείριση των υδάτων και αλιτάνες με χαμηλή φύτευση. Οι αλιτάνες ήταν μικρά κηπάρια, οριοθετημένα με χαμηλό πέτρινο τοίχο ή με μια απλή
σειρά από πέτρες επιχρισμένες και ασβεστωμένες. Τα είδη των φυτών που φιλοξενούσαν ήταν μικρά δέντρα και
καλλωπιστικά φυτά, κάκτοι και άλλα ποώδη, που αντέχουν
στην ανομβρία του νησιού.

Σήμερα
... με την ανάπτυξη του τουρισμού, η χρήση των δημόσιων
χώρων αυξήθηκε, καθώς ο περίπατος στα ρυμίδια του οικισμού έγινε αυτοσκοπός και ο ίδιος ο οικισμός αξιοθέατο.
Ο σύγχρονος τρόπος ζωής και οι νέες χρήσεις που αυτός
συνεπάγεται, δημιούργησαν νέες ανάγκες σε αστικό εξοπλισμό, όπως οι κάδοι απορριμμάτων και οι πινακίδες πληροφόρησης.
Οι κάδοι που χρησιμοποιούνται είναι αυτοί που διατίθενται στο εμπόριο και συχνά είναι αταίριαστοι με το ύφος
των παραδοσιακών οικισμών. Μία λύση θα ήταν να σχεδιαστούν ειδικοί κάδοι, σύμφωνα με τις ιδιαίτερες απαιτήσεις
του κάθε χώρου.
Η μορφολογία των οικισμών καθιστά συχνά την κυκλοφορία δύσκολη, με αποτέλεσμα τα απορρίμματα να συλλέγονται ακόμα με την βοήθεια των γαϊδουριών σε πολλές
περιπτώσεις. Οι κάδοι ανακύκλωσης απορριμμάτων μεγάλων διαστάσεων, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν στους
δαιδαλώδεις, ανηφορικούς δρόμους των περισσότερων
παραδοσιακών οικισμών, λόγω αδυναμίας πρόσβασης των
οχημάτων του Δήμου.
Όσον αφορά στις επιγραφές και τις διαφημιστικές πινακίδες, γίνεται προσπάθεια να μετριασθεί ο αριθμός τους
ώστε να περιοριστεί η οπτική σύγχυση που δημιουργείται.
Για τον λόγο αυτό, ο Δήμος Θήρας έχει προσδιορίσει συγκεκριμένες θέσεις μέσα στους παραδοσιακούς οικισμούς,
όπου μπορούν να στηθούν πινακίδες ενημέρωσης και έχει
εκδώσει ειδικές προδιαγραφές οι οποίες ορίζουν τις διαστάσεις των πλαισίων και τα υλικά κατασκευής τους.
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Με την ανάπτυξη του
τουρισμού η χρήση
των δημόσιων
χώρων αυξήθηκε,
ενώ ο ίδιος ο
οικισμός έγινε
αξιοθέατο.

Μία καλή σχεδιαστική πρόθεση
μπορεί να ακυρωθεί λόγω άτεχνης
κατασκευής.

Ακατάλληλοι κάδοι, τοποθετημένοι
χωρίς προγραμματισμό, υποβαθμίζουν
το περιβάλλον.

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΌ
Οποιαδήποτε στοιχεία του αστικού χώρου έχουν
διασωθεί, όπως κτιστά πεζούλια και αλιτάνες, πρέπει να
διατηρούνται και να αποκαθίστανται ως έχουν.
Οι επιμελημένες κατασκευές από χυτά υλικά, όπως
το σκυρόδεμα, μπορούν, με κατάλληλο σχεδιασμό, να
αντικαταστήσουν ή να συμπληρώσουν τις λιθόκτιστες
κατασκευές, χωρίς να υποβαθμίζεται ο δημόσιος χώρος.

ΜΕΤΡΙΟ
Ο περιορισμός των επιγραφών των καταστημάτων,
όπως ορίζει και η σχετική νομοθεσία, είναι αναγκαίος.
Οι τυποποιημένες πινακίδες του Δήμου αποτελούν
μια καλή λύση για την ανάρτηση των διαφημιστικών
πληροφοριών.
Οι αλιτάνες και τα παγκάκια καλό είναι να γίνονται
κτιστά και να αποτελούν φυσική συνέχεια του συνόλου,
χωρίς περιττές προσθήκες από μεταλλικά και ξύλινα
στοιχεία.
Η συγκέντρωση των διαφημίσεων σε
δημοτικές πινακίδες επιμελημένης
μορφής και κατασκευής ανακουφίζει
τις όψεις των καταστημάτων.

ΑΣΤΟΧΟ
Η εικόνα του δημόσιου χώρου υποβαθμίζεται σημαντικά
όταν επιλέγονται τύποι κάδων απορριμμάτων που δεν
ενσωματώνονται στο ύφος της τοπικής αρχιτεκτονικής
ή όταν οι κάδοι τοποθετούνται σε ιδιαίτερα
προβεβλήμενες θέσεις. Μια λύση, ενδεχομένως, θα ήταν
η ενίσχυση του δικτύου των κάδων στην περίμετρο των
οικισμών.
Οι διαφημιστικές πινακίδες οφείλουν να είναι
διακριτικές, διότι σε κάθε άλλη περίπτωση αλλοιώνουν
αισθητά την εικόνα του δημόσιου χώρου.
Η χρήση μεταλλικών κιγκλιδωμάτων σε δημόσιες
κατασκευές αστικού εξοπλισμού είναι άστοχη.
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2
ΔΙΚΤΥΑ

ΔΙΚΤΥΑ Η/Μ
ΔΙΚΤΥΑ ΝΕΡΟΥ
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ΔΙΚΤΥΑ

ΔΙΚΤΥΑ

Φωτογραφία: Nelly’s

Παλιότερα
… τα μόνα κοινόχρηστα δίκτυα ήταν αυτά που έλεγχαν τη
ροή, τη συλλογή και την αποθήκευση του βρόχινου νερού,
που αποτελούσε την κύρια πηγή υδροδότησης των νοικοκυριών. Τα δίκτυα νερού ήταν εξαιρετικά σοφά συστήματα συνολικής διαχείρισης της ροής των υδάτων, μέσω
ανοικτών αγωγών κατά μήκος μιας παρειάς του δρόμου
και μικρών κτιστών εμποδίων που οδηγούσαν τα νερά μακριά από τα θεμέλια των σπιτιών, προς τις στέρνες. Στην
στέρνα κατέληγαν επίσης τα νερά της αυλής και του δώματος, μέσω απλών κτιστών αγωγών, κατακόρυφων και
οριζόντιων, που ονομάζονταν κουφοκάναλα. Με τον τρόπο αυτό, εξασφαλιζόταν η υδροδότηση
των οικισμών και προστατεύονταν τα
σπίτια από το ενδεχόμενο να πλημμυρίσουν.
Ηλεκτροδότηση δεν υπήρχε, ενώ η
αποχέτευση γινόταν με ένα ιδιότυπο
σύστημα ανοικτών βόθρων.

Σήμερα
… σε πολλούς οικισμούς της Σαντορίνης υπάρχει κοινοτική
παροχή νερού στα σπίτια. Παρόλα αυτά, η εξοικονόμηση νερού αποτελεί βαθιά συνείδηση των κατοίκων του νησιού, οι
οποίοι συνεχίζουν να συλλέγουν το βρόχινο νερό σε στέρνες
και να συντηρούν τα δίκτυα νερού των κοινόχρηστων χώρων.
Καθολική είναι πλέον και η ηλεκτροδότηση των οικισμών. Οι
στύλοι της ΔΕΗ και το πλήθος των καλωδιώσεων, ωστόσο,
διαταράσσουν σοβαρά την εικόνα των οικισμών. Λύση στο
πρόβλημα αυτό μπορεί να δώσει η υπογειοποίηση των καλωδιώσεων, όπως έχει ήδη γίνει στον οικισμό της Οίας.
Τα φωτιστικά σώματα του δημόσιου χώρου είναι ένα ακόμη
ευαίσθητο θέμα από μορφολογικής και πρακτικής άποψης.
Αρκετά διαδεδομένα είναι τα επιτοίχια φωτιστικά, τύπου ‘χελώνας’, που εγκαθίστανται με πρωτοβουλία των ιδιωτών. Εξίσου συχνά όμως τοποθετούνται και πιο εξεζητημένα φωτιστικά, ιδιαίτερα στις εισόδους των σπιτιών, η μορφολογία των
οποίων δεν συνάδει πάντα με τον χαρακτήρα του συνόλου.
Νέο επιβεβλημένο στοιχείο είναι και τα κουτιά των μετρητών
της ΔΕΗ, τα οποία πολλοί προσπαθούν να κρύψουν σε κτιστές κατασκευές.
Σε πολλούς παραδοσιακούς οικισμούς έχουν ήδη κατασκευαστεί – ή είναι υπό μελέτη- κοινοτικά δίκτυα αποχέτευσης.
Πρόκειται για σημαντική αναβάθμιση των συνθηκών διαβίωσης, απολύτως επιθυμητή. Όπως και με τα άλλα υπόγεια
δίκτυα, όμως, οι εργασίες εγκατάστασης δημιουργούν σε
ορισμένες περιπτώσεις αστοχίες και ‘μπαλώματα’ στις επιφάνειες των κοινόχρηστων χώρων.
Πριν και μετά την
υπογειοποίηση του
δικτύου της ΔΕΗ
στην Οία.
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Ο βαθμός
οργάνωσης και
καλής διαχείρισης
των δημόσιων
δικτύων ενός
οικισμού αποτελεί
δείκτη της ποιότητας
ζωής των κατοίκων
του.

ΔΙΚΤΥΑ: ΔΙΚΤΥΑ Η/Μ

Με την κατάλληλη πρόβλεψη, οι μονάδες των
κλιματιστικών μπορούν να μην είναι εμφανείς.

Η χρήση χαμηλών φωτιστικών
δεν επαρκεί για τον φωτισμό
των δρόμων τη νύχτα.

Παλιός τύπος φωτιστικού
δρόμου λιτής μορφής αλλά
άστοχης τοποθέτησης.

Οι Η/Μ εγκαταστάσεις δεν πρέπει να τοποθετούνται σε εμφανή
σημεία των όψεων.

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΌ
Η υπογειοποίηση των δικτύων είναι ο πιο ενδεδειγμένος τρόπος αισθητικής και
ποιοτικής αναβάθμισης της εικόνας ενός παραδοσιακού οικισμού. Παράλληλα, θα
πρέπει να γίνει κοινός στόχος των κατοίκων η συγκέντρωση των δικτύων (κεραίες
τηλεόρασης, τηλεφώνου κ.ά.) σε σωστά επιλεγμένα σημεία, ώστε να ελαχιστοποιηθούν
οι υπέργειες καλωδιώσεις και οι ασύμβατες εγκαταστάσεις πάνω στα κτήρια, όπως
εξάλλου προβλέπεται σε αρκετές περιπτώσεις από την ισχύουσα νομοθεσία.
Οι ιδιοκτήτες οικιών και καταστημάτων οφείλουν να τοποθετούν τους μετρητές της
ΔΕΗ σε σημεία προσιτά, αλλά που να μην επηρεάζουν την εικόνα του δημόσιου
χώρου. Οι μονάδες των κλιματιστικών μπορούν κι αυτές να εγκιβωτίζονται σε κτιστές
κατασκευές και να συγκεντρώνονται σε μη ορατά σημεία, στο δώμα ή στην αυλή.

ΜΕΤΡΙΟ
Ο φωτισμός από ψηλά με σώματα αναρτημένα σε ιστούς,
είναι ένας αισθητικά συμβατός τρόπος ηλεκτροφωτισμού
του δημόσιου χώρου με καλή απόδοση, καθώς παρέχει
διάχυτο και επαρκή φωτισμό.
Όπου έχει γίνει υπογειοποίηση του δικτύου, μπορούν να
προστεθούν κι άλλοι τύποι φωτισμού, όπως ενδοδαπέδια
και επιτοίχια σώματα. Επειδή όμως ο χαμηλός φωτισμός
είναι συνήθως ελλιπής για έναν δημόσιο χώρο, πρέπει
να προηγείται έλεγχος της επάρκειάς του με ειδική
μελέτη.

ΑΣΤΟΧΟ
Οι εμφανείς μονάδες κλιματιστικών και ηλιακών
θερμοσίφωνων αλλοιώνουν σημαντικά όχι μόνο το
κτήριο στο οποίο ανήκουν αλλά και το ευρύτερο
οικιστικό σύνολο.
Η απουσία συνολικού σχεδιασμού για την θέση των
στύλων του δημόσιου ηλεκτροφωτισμού, των μετρητών
της ΔΕΗ και των φωτιστικών σωμάτων, καθώς και οι
εναέριες καλωδιώσεις έχουν πολύ αρνητικές επιπτώσεις
στην εικόνα ενός παραδοσιακού οικισμού. Μια αισθητικά
άστοχη τοποθέτηση εγκατάστασης από την ΔΕΗ
δύσκολα διορθώνεται εκ των υστέρων.
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ΔΙΚΤΥΑ: ΔΙΚΤΥΑ ΝΕΡΟΥ

Η σοφία της
διαχείρισης
του νερού είναι
αποτυπωμένη στον
δημόσιο και ιδιωτικό
χώρο: κουφοκάναλα,
κλίσεις σε δώματα
και δρόμους
οδηγούν το νερό
στις στέρνες.

Τα μπαλώματα στο οδόστρωμα,
λόγω νέας εγκατάστασης ή
συντήρησης των δικτύων είναι
μια συνήθης αρνητική εικόνα
του δημόσιου χώρου.

Οι προεξοχές των τοίχων που αποσκοπούν
στην αναχαίτιση των ομβρίων υδάτων
πρέπει να συντηρούνται.

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΌ
Το παραδοσιακό σύστημα διαχείρισης των ομβρίων
υδάτων, με τα αυλάκια στις παρειές των δρόμων για
την όδευση των νερών, είναι αναμφισβήτητα εξαιρετικά
αποτελεσματικό και οφείλει να συντηρείται τακτικά, τόσο
από το Δήμο, όσο και από τους ίδιους τους κατοίκους
των οικισμών. Επιβάλλεται, επίσης, η συντήρηση και
χρήση κάθε στέρνας σε ιδιωτικό και δημόσιο χώρο,
για να αποφορτίζεται το δίκτυο από τις κατά καιρούς
μεγάλες ποσότητες ομβρίων υδάτων. Για τον ίδιο λόγο,
πρέπει να συντηρούνται οι προεξοχές των τοίχων των
κεντρικών δρόμων των οικισμών που βρίσκονται σε
χαράδρες, σκοπός των οποίων είναι η αναχαίτιση της
ορμής των ομβρίων υδάτων.
ΜΕΤΡΙΟ
Όταν η απορροή των νερών από το δώμα προς τη
στέρνα ή τον δρόμο γίνεται με εμφανείς σωληνώσεις, η
εικόνα της πρόσοψης του κτίσματος, και κατ’ επέκταση
του οικισμού, υποβαθμίζεται. Οι σωληνώσεις πρέπει
να τοποθετούνται στο εσωτερικό της τοιχοποιίας, με
κατάλληλες επενδύσεις και μονώσεις, όπως γινόταν
και παραδοσιακά. Η συγκέντρωση των ομβρίων
υδάτων καλό είναι να γίνεται με τον παραδοσιακό
τρόπο, αξιοποιώντας την μορφολογία των δωμάτων, με
κατάλληλες κλίσεις και κανάλια στις παρειές των θόλων.

ΑΣΤΟΧΟ
Κατά την εκτέλεση έργων υποδομής, όταν χρειαστεί
να απομακρυνθούν παλαιά λιθόστρωτα, συχνά
καταστρέφονται και τμήματα του παραδοσιακού
δικτύου. Σε περιπτώσεις ανακατασκευής τμημάτων
των παραδοσιακών οδοστρωμάτων, θα πρέπει να
διασφαλίζεται η σωστή αποκατάσταση των δικτύων
απορροής των υδάτων, για να μην υπάρξουν
απρόβλεπτες συνέπειες - ακόμη και πλημμύρες εκεί
όπου άλλοτε δεν υπήρχαν. Η μη διατήρηση των αρχικών
κλίσεων του οδοστρώματος, των στερνών, των καναλιών
και των κατωφλιών, μπορεί να αποβεί μοιραία σε
περιπτώσεις έκτακτων καιρικών φαινομένων. Για τους
παραπάνω λόγους, η μετατροπή των παλαιών στερνών
σε πισίνες, κρίνεται άστοχη και επικίνδυνη.
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ΑΥΛΕΣ

EΠΙΣΤΡΏΣΕΙΣ
ΑΝΟΙΚΤΈΣ ΚΛΊΜΑΚΕΣ
ΣΚΊΑΣΤΡΑ
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ΑΥΛΕΣ: ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ

Τυπική αυλή παραδοσιακού σπιτιού.

Παλιότερα
… στις αυλές των σπιτιών, πέραν του λιθόστρωτου ή πλακωτού, συνηθίζονταν οι επιστρώσεις από κονίαμα, ή αλλιώς από λάσπη ζυμωμένη με ασβέστη, η οποία απλωνόταν πάνω στο χώμα σε πάχος 1,5 με 2 εκ. Η επιφάνεια
αυτή χρειαζόταν ανανέωση κάθε ένα ή δύο χρόνια. Το
πλακωτό ήταν περισσότερο συνηθισμένο σε αυλές με βαριά χρήση, όπως οι κάναβες. Στην αυλή βρισκόταν παραδοσιακά ο φούρνος και η στέρνα.

Σήμερα
… η παραδοσιακή επίστρωση με ασβέστη δεν προτιμάται
ιδιαίτερα, γιατί δεν έχει μεγάλες αντοχές στο χρόνο και
δεν προσφέρει επαρκή υγρομόνωση. Ο ασβέστης χρησιμοποιείται κυρίως για τον χρωματισμό λευκών λωρίδων
γύρω από τα πεζούλια και τα σκαλοπάτια, για λόγους σήμανσης και καθαριότητας.
Η τσιμεντοκονία είναι πλέον η πιο διαδεδομένη μορφή
επίστρωσης. Λόγω των αυξημένων φορτίων που δέχεται,
ενισχύεται με πλέγμα, ενώ συχνά χρησιμοποιούνται και
ειδικά χημικά του εμπορίου για να αποφεύγονται οι ρωγμές που δημιουργούνται εξαιτίας των αυξομειώσεων της
θερμοκρασίας. Επίσης, μπορούν να προστεθούν και σύγχρονα υγρομονωτικά
υλικά, τα οποία αντικαθιστούν στην πράξη τον ασβέστη. Τα υλικά αυτά χρησιμοποιούνται ιδιαίτερα όπου υπάρχει οπλισμός, για την ενίσχυση της κατασκευής
και την προστασία των μετάλλων από τη
διάβρωση.
Πριν στεγνώσει το βασικό υπόστρωμα,
ακολουθεί ενίοτε μια ακόμη στρώση από
τσιμεντοκονία, στην οποία έχει προστεθεί χρωστική ουσία σε σκόνη. Ανάλογα
με την επιθυμητή τελική απόχρωση, χρησιμοποιείται αντίστοιχα άσπρο ή μαύρο
τσιμέντο. Για να μην αλλοιωθεί το χρώμα
προστίθενται στερεωτικά του εμπορίου,
τα οποία όμως προσδίδουν υπερβολική
γυαλάδα στην τελική επιφάνεια.
Εναλλακτικά, η τσιμεντοκονία μπορεί να γίνει με την τεχνική του ‘πατητού’ η οποία είναι πολύ διαδεδομένη, τόσο
στις αυλές όσο και στο εσωτερικό των παραδοσιακών σπιτιών. Για να προκύψει λεία επιφάνεια, η τελική διάστρωση
γίνεται με μυστρί.
Υπάρχει επίσης η τεχνική της ‘τριφτής’ τσιμεντοκονίας
στην οποία η τελική επιφάνεια διαμορφώνεται με ειδικό
σφουγγάρι. Έχει αδρή και πορώδη δομή και κατά συνέπεια μεγαλύτερη αντοχή έναντι των λεπτών ρωγμών απ’
ό,τι η ‘πατητή’.
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ΑΥΛΕΣ: ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ

Η τσιμεντοκονία
είναι η συχνότερη
και η πιο συμβατή
λύση για την
επίστρωση μιας
αυλής.

Οι τσιμεντόπλακες του εμπορίου με
επιφάνεια από βότσαλα είναι προτιμότερο
να αποφεύγονται.

Η άστοχη επιλογή υλικών επίστρωσης
μπορεί να ακυρώσει ολοκληρωτικά μία
καλή πρόθεση αποκατάστασης.

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΌ
Η χρήση τσιμεντοκονίας σε δάπεδο αυλής είναι
συμβατή με το παραδοσιακό περιβάλλον και προσφέρει
τη δυνατότητα πρόσμιξης χρωστικών ουσιών για τον
ελαφρύ χρωματισμό της. Ικανοποιητικό αποτέλεσμα δίνει
και το επαναλαμβανόμενο ασβέστωμα του δαπέδου.

Το τακτικό ασβέστωμα δίνει μια
χαρακτηριστική αίσθηση καθαριότητας
στην αυλή.

ΜΕΤΡΙΟ
Η απλή τσιμεντοκονία ως δάπεδο είναι αποδεκτή.
Αποδεκτό είναι και το βάψιμο του δαπέδου σε
αποχρώσεις του γκρί, αρκεί να μη χρησιμοποιούνται
ακρυλικά και πλαστικά χρώματα που γυαλίζουν έντονα.
Η εικόνα της αυλής καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από
τις επιφάνειες των κτισμάτων που την περιβάλλουν. Γι’
αυτό, οι περιβάλλουσες όψεις οφείλουν να έχουν σωστή
αναλογία και διάταξη ανοιγμάτων.
Τα πλαστικά χρώματα προσδίδουν έντονη
γυαλάδα στις επιφάνειες.

ΑΣΤΟΧΟ
Η επίστρωση των δαπέδων με υλικά ξένα προς
την παράδοση, όπως σχιστόλιθοι, εργοστασιακά
επεξεργασμένες πλάκες μαρμάρου, κεραμικά πλακίδια
ή τσιμεντόπλακες, δεν αρμόζει στο παραδοσιακό
περιβάλλον του νησιού.
Μερικές φορές, ακόμη κι όταν έχουν τηρηθεί αρκετοί
από τους κανόνες που προτείνονται στον Οδηγό αυτό
ή επιβάλλονται από το νομοθετικό πλαίσιο, αρκεί
μια άστοχη επέμβαση, όπως για παράδειγμα μια
ασύμβατη επίστρωση ή η επιλογή ενός υπερβολικού
χρωματισμού στις όψεις που πλαισιώνουν την αυλή, για
να υποβαθμιστεί σημαντικά η εικόνα του συνόλου.
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ΑΝΟΙΚΤΈΣ

ΑΥΛΕΣ: ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ

ΚΛΊΜΑΚΕΣ

Παλιότερα
…η ανοιχτή εξωτερική κλίμακα που οδηγούσε στον πάνω
όροφο ή στο δώμα αποτελούσε χαρακτηριστικό αρχιτεκτονικό στοιχείο του λαϊκού σπιτιού. Συνήθως ήταν πολύ
στενή και η γεωμετρία της προσαρμοζόταν στα δεδομένα
του χώρου με διάφορους ευφάνταστους τρόπους, κατά
κανόνα σε επαφή με έναν τοίχο. Οι απουσία αυστηρής
χάραξης και οι έντονα καμπυλωμένες ακμές έδιναν γλυπτικό χαρακτήρα στην τελική της μορφή.
Η κατασκευή της ήταν από αργολιθοδομή. Τα πατήματα
αποτελούνταν από έναν ή δύο λαξευμένους λίθους, από
μάρμαρο ή πορόλιθο, ενώ σε κάποιες σπάνιες περιπτώσεις οι πέτρες αυτές προέρχονταν από αρχιτεκτονικά μέλη παλαιότερων μαρμάρινων κατασκευών. Γενικά, η κατασκευαστική λογική είναι ανάλογη με αυτή
των αναβαθμών των δρόμων.
Η κλίμακα δεν ήταν πάντα συμπαγής: συχνά φερόταν από τοξωτή κατασκευή που
δημιουργούσε θολωτό χώρο κάτω από την
σκάλα. Το στηθαίο, όπου υπήρχε, ήταν κι
αυτό κτιστό και έντονα καμπυλωμένο, με
χαρακτηριστικό γνώρισμα ότι ξεκινούσε
από το δεύτερο ή τρίτο σκαλί.

Σήμερα
… σώζονται πολλές από τις παραδοσιακές κλίμακες, στις
οποίες έχουν γίνει παρεμβάσεις μικρής κλίμακας, όπως
το κλείσιμο του θολωτού χώρου με πορτάκια και η τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων για ασφάλεια.
Στην περίπτωση που μια τέτοια εξωτερική κλίμακα κατασκευάζεται από την αρχή, το αποτέλεσμα είναι συμβατό
όταν τηρούνται οι χαρακτηριστικές παραδοσιακές αναλογίες πατήματος προς ρίχτι (ύψος ριχτιού περίπου 0,23μ.
και πατήματος περίπου 0,30μ.), καθώς και οι αναλογίες
πλάτους προς ύψος. Το πλάτος της κλίμακας μπορεί να
είναι 1μ, ή και λιγότερο, ανάλογα με τα δεδομένα του χώρου. Επίσης, σημαντικό ρόλο παίζουν οι στρογγυλεμένες
ακμές και το μαλακό επίχρισμα.

Παραδοσιακή κατοικία με ανοικτή κλίμακα στο Ακρωτήρι.
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Οι παραδοσιακές
αναλογίες και η
ενιαία αντιμετώπιση
των όγκων ενός
κτίσματος είναι τα
βασικά στοιχεία μιας
εύστοχης επέμβασης
σε ανοικτή κλίμακα.

ΑΥΛΕΣ: ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ

Ένα τοξωτό
άνοιγμα κάτω
από τη σκάλα θα
βελτίωνε αισθητά
την εικόνα.

Οι υπερβολικά λείες και γυαλιστερές
επιφάνειες δεν συνάδουν με την
παραδοσιακή αισθητική.

Υλικά ξένα προς το
παραδοσικό περιβάλλον
επηρεάζουν αρνητικά το
σύνολο.

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΌ
Τα αδρά τελειώματα, όπως οι καμπύλες ακμές
στα σκαλοπάτια και στα στηθαία, καθώς και τα
επιχρίσματα χωρίς αυστηρούς οδηγούς είναι οι βασικές
προϋποθέσεις για την σωστή αποκατάσταση μιας
κλίμακας. Σε περίπτωση κατασκευής νέας κλίμακας
αυτή θα πρέπει να είναι στενή, απότομη, με συμπαγές
χαμηλό στηθαίο και να δίνει ομοιόμορφη εικόνα. Στην
ομοιομορφία συμβάλλει το ενιαίο επίχρισμα και βάψιμο
της κλίμακας.
Αρκετά ικανοποιητικό αποτέλεσμα δίνει και ο
συνδυασμός οπλισμένου σκυροδέματος για την
δημιουργία των ακμών των σκαλοπατιών και
λιθόστρωτων πατημάτων.

ΜΕΤΡΙΟ
Όταν μια κλίμακα δεν είναι συμπαγής, θα πρέπει το
τμήμα κάτω από τα σκαλοπάτια να διαμορφώνεται
τοξωτά, ακολουθώντας τα παραδοσιακά μορφολογικά
πρότυπα.
Ο λευκός χρωματισμός ή το ασβέστωμα των ακμών
των αναβαθμών συνηθίζεται στη Σαντορίνη. Όταν όμως
γίνεται με πλαστικά χρώματα και έντονες χρωματικές
αντιθέσεις, η εικόνα της ενιαίας ογκοπλασίας της
σκάλας διασπάται.

ΑΣΤΟΧΟ
Η επένδυση της σκάλας με υλικά μη συμβατά με
την ντόπια αρχιτεκτονική, όπως κεραμικά πλακίδια,
σχιστόλιθοι, εργοστασιακά επεξεργασμένες
πλάκες μαρμάρου κ.ά., είναι άκρως ασύμβατη με το
παραδοσιακό περιβάλλον. Όταν οι αναλογίες της
κλίμακας και των σκαλοπατιών δεν είναι οι πρέπουσες,
το αποτέλεσμα υποβαθμίζει την συνολική εικόνα.
Η χρήση μεταλλικών κιγκλιδωμάτων δεν συνιστάται,
εκτός κι αν είναι πολύ απλά και διακριτικά.
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Παλιότερα
… ο τρόπος ζωής στα πυκνοδομημένα Καστέλλια της Σαντορίνης και η έλλειψη ξυλείας δεν άφηναν περιθώρια για
την ένταξη κατασκευών σκιασμού. Οι λότζιες ή διαβατικά
(σκεπαστά περάσματα) με τη θολωτή στέγαση και τα πεζούλια στους πλευρικούς τοίχους, ήταν τα μόνα αρχιτεκτονικά στοιχεία με χαρακτηριστικά στεγασμένου δημόσιου χώρου, ενώ την πολυπόθητη σκιά στους ανοιχτούς
χώρους των σπιτιών, την χάριζαν τα λίγα ανθεκτικά φυτά
που ευδοκιμούσαν στο νησί. Την προστασία από τον ήλιο,
την αναζητούσαν οι κάτοικοι κυρίως στο εσωτερικό των
υπόσκαφων σπιτιών τους, ενώ καθοριστικός παράγοντας
για τη διαχείριση του εξωτερικού χώρου ήταν η προστασία όχι τόσο από τον ήλιο, όσο από τον άνεμο.

ΑΥΛΕΣ: ΣΚΙΑΣΤΡΑ

ΣΚΊΑΣΤΡΑ

Φωτογραφία: Μουσείο Μπενάκη

Σήμερα
... η χρήση σκιάστρων αποτελεί μια αναγκαιότητα, αφού
το καλοκαίρι είναι η περίοδος που το νησί ζωντανεύει και
κατακλύζεται από κόσμο, τόσο στους δημόσιους όσο και
στους ιδιωτικούς χώρους. Η νομοθεσία, ωστόσο, περιορίζει τη χρήση τους για αισθητικούς λόγους (βλέπε σχετικό Παράρτημα). Μια καλή γενική αρχή για τις κατασκευές σκίασης είναι η λιτότητα της μορφής και η αυτονομία
(να μην εφάπτονται, δηλαδή, στους τοίχους των κτηρίων),
έτσι ώστε οι όγκοι των κτηρίων να παραμένουν οπτικά ευανάγνωστοι.

Η χρήση φυτών που ευδοκιμούν
στο νησί αποτελεί την πιο καλή
λύση σκίασης από αισθητικής και
περιβαλλοντικής άποψης.
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ΑΥΛΕΣ: ΣΚΙΑΣΤΡΑ

Η φύτευση
αναρριχητικών
φυτών ή η χρήση
λιτών κινητών
σκιάστρων
μπορούν να λύσουν
ικανοποιητικά
το πρόβλημα
της έντονης
ηλιοφάνειας.

Το λευκό χρώμα των ξύλων και το
αναρριχητικό φυτό βελιτώνουν
αισθητά την εικόνα της πέργκολας.

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΌ
Η χρήση φυτών που ευδοκιμούν στο νησί, όπως η
μπουκαμβίλια, είναι ο καλύτερος τρόπος σκιασμού,
τόσο σε ιδιωτικούς όσο και σε δημόσιους χώρους. Ένα
αναρριχητικό φυτό, σε συνδυασμό με μια διακριτική
ξύλινη κατασκευή, μπορεί να δώσει πολύ καλό
αποτέλεσμα.

ΜΕΤΡΙΟ
Η χρήση ελαφρών σύγχρονων κατασκευών, όπως
κινητές τέντες, πανιά και ομπρέλες, είναι μια εύκολη και
αντιστρέψιμη λύση σκιασμού.
Διακριτικές και περιορισμένης έκτασης πέργκολες
μπορούν να συνυπάρξουν με παραδοσιακές κατασκευές,
αρκεί να εντάσσονται αρμονικά στον όγκο τους. Ένας
τρόπος τέτοιας ένταξης είναι ο χρωματισμός των ξύλων
της πέργκολας σε αποχρώσεις παρόμοιες με εκείνες
του κτίσματος, ώστε να μη ξεχωρίζει έντονα από το
σύνολο. Σε κάθε περίπτωση, μια πέργκολα, ακόμα και
μέτριας αισθητικής, μπορεί να βελτιωθεί αισθητά με τον
συνδυασμό της με ένα αναρριχόμενο φυτό.

Οι σκουρόχρωμες πέργκολες
παρεμβαίνουν έντονα στη λιτή
ογκοπλασία των κτηρίων.
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ΆΣΤΟΧΟ
Τα ξύλινα στοιχεία μιας πέργκολας δεν πρέπει να
αφήνονται στο φυσικό τους χρώμα - στην παραδοσιακή
αρχιτεκτονική του νησιού όλα τα ξύλινα στοιχεία
βάφονταν - αλλά ούτε να ξεχωρίζουν έντονα από
τις αποχρώσεις του κτίσματος. Οι πέργκολες στο
δώμα είναι ιδιαίτερα άστοχες, καθώς αλλοιώνουν
την χαρακτηριστική λιτή εικόνα της κορυφογραμμής
του οικισμού. Στους περισσότερους παραδοσιακούς
οικισμούς, οι πρόβολοι, οι τέντες και οι μαρκίζες στις
όψεις των κτηρίων απαγορεύονται από το καθεστώς
προστασίας.

3
ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ

ΜΑΝΤΡΟΤΟΙΧΟΙ ΚΑΙ ΣΤΗΘΑΊΑ
ΞΕΡΟΛΙΘΙΈΣ
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ΜΑΝΤΡΟΤΟΙΧΟΙ

ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ: ΜΑΝΤΡΟΤΟΙΧΟΙ ΚΑΙ ΣΤΗΘΑΙΑ

ΚΑΙ ΣΤΗΘΑΊΑ

Παλιότερα
… οι αυλές των σπιτιών περιβάλλονταν από τοίχους μεγάλου ύψους που προστάτευαν τον ιδιωτικό βίο των κατοίκων. Στους τοίχους αυτούς εντάσσονταν οι χαρακτηριστικές αυλόθυρες ή πορτοσιές. Το μεγάλο ύψος της
μάντρας σε σχέση με το στενό πλάτος του δρόμου δημιουργούσε αίσθηση ασφάλειας, αλλά και απομόνωσης. Η
εικόνα αυτή ήταν χαρακτηριστική των παλιών Σαντορινιών οικισμών, όπως μπορεί να δει κανείς σήμερα διαβαίνοντας τα στενά δρομάκια οικισμών, όπως ο Βόθωνας.
Οι μαντρότοιχοι ήταν λιθόκτιστοι και είχαν καμπύλη ή γωνιώδη επίστεψη. Σε κάποιες περιπτώσεις, το άνω τμήμα
του μαντρότοιχου και η επίστεψη είχαν πιο επιμελημένο
επίχρισμα, που ξεχώριζε από την αδρή υφή του υπόλοιπου τοίχου με μια μικρή πατούρα.
Η επιφάνειά τους ήταν επιχρισμένη με
ασβεστοκονίαμα που είχε ως βάση τη
θηραϊκή γη και κατασκευαζόταν χωρίς
οδηγούς και αυστηρά περιγράμματα.
Τα αλλεπάλληλα ασβεστώματα έδιναν
στον μαντρότοιχο με τον καιρό μια χαρακτηριστικά μαλακή και ήπια ανάγλυφη όψη.

Σήμερα
... με την πάροδο των χρόνων και την αλλαγή των κοινωνικών και οικονομικών δεδομένων, υιοθετήθηκε σταδιακά
μια πιο εξωστρεφής σχέση της οικίας με το δημόσιο χώρο, που αποδίδεται αρχιτεκτονικά με χαμηλότερες και διάτρητες περιφράξεις. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που
οι παλιές μάντρες κατεδαφίστηκαν ως ένα ύψος, ώστε να
υπάρχει οπτική επαφή μεταξύ της αυλής και του δημόσιου
χώρου.
Η κατασκευή τοίχων και στηθαίων, γίνεται πλέον και με
σύγχρονα υλικά και τεχνικές, πέραν των παραδοσιακών.
Λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη για οικονομία των φυσικών πόρων του νησιού, η χρήση σύγχρονων υλικών αντί
για ηφαιστειογενείς λίθους στην περίπτωση αυτή είναι
απολύτως θεμιτή. Με την προϋπόθεση ότι ακολουθούνται
οι αναλογίες διαστάσεων πάχους και ύψους, και τηρείται
η χαρακτηριστική μορφολογία της επίστεψης. Δεδομένου
ότι η εξωτερική επιφάνεια επιχρίεται, το τελικό αποτέλεσμα είναι θετικό.
Στην ενότητα αυτή είναι σκόπιμο να σχολιαστεί και η κατασκευή στηθαίων και χαμηλών τοίχων αντιστήριξης από
εμφανή λιθοδομή. Στην παραδοσιακή αρχιτεκτονική, εμφανής λιθοδομή είναι μόνο η ξερολιθιά που χαρακτηρίζει
το αγροτικό τοπίο του νησιού. Η ξερολιθιά δεν εφαρμοζόταν σε μαντρότοιχους ή στηθαία εντός των οικισμών.
Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, διαδίδεται ραγδαία ένα είδος εμφανούς λιθοδομής με τεχνοτροπία τελείως ξένη
προς τα Σαντορινιά δεδομένα. Πρόκειται για μια ‘μόδα’
που έφεραν πιθανότατα αλλοδαποί τεχνίτες στο νησί. Οι
μάστορες αυτοί εφαρμόζουν την τεχνογνωσία του τόπου
τους, που βασίζεται στην χρήση μεγάλων λίθων κατά προτίμηση νταμαρίσιων (λευκών) και όχι ηφαιστειογενών, και
στην τεχνική της ισόδομης λιθοδομής. Οι τοίχοι αυτοί, αν
και καθ’ όλα άρτιοι στην κατασκευή τους, έχουν προσθέσει ένα παντελώς νέο ύφος στην αισθητική του δομημένου περιβάλλοντος της Σαντορίνης. Με την κατάλληλη
καθοδήγηση, οι έμπειροι αυτοί τεχνίτες θα μπορούσαν να
κατασκευάζουν λιθοδομές περισσότερο συμβατές με το
Σαντορινιό τοπίο και την ντόπια οικοδομική παράδοση.
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ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ: ΜΑΝΤΡΟΤΟΙΧΟΙ ΚΑΙ ΣΤΗΘΑΙΑ

Τα τελευταία χρόνια
η ραγδαία διάδοση
μιας τεχνοτροπίας
εμφανούς λιθοδομής,
ξένης προς τα
παραδοσιακά
πρότυπα, καθιστά πιο
αναγκαία από ποτέ
την προστασία της
ντόπιας οικοδομικής
παράδοσης.

Οι παλιοί μαντρότοιχοι πρέπει να
συντηρούνται τακτικά.

Η εικόνα του στηθαίου θα
μπορούσε να βελτιωθεί με
ασβέστωμα της επιφάνειας.

Οι χρωματιστές εμφανείς λιθοδομές,
τεχνοτροπίας ξένης προς τα παραδοσιακά
πρότυπα του νησιού, είναι άστοχες.

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΌ
Οι μαντρότοιχοι χρήζουν ίσης προσοχής και προστασίας με το ίδιο το κτήριο της
κατοικίας, διότι αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του και κυριαρχούν στην εικόνα
του δημόσιου χώρου. Για το λόγο αυτό, η συντήρηση ενός παλιού μαντρότοιχου ως
έχει είναι ασφαλώς η πιο ενδεδειγμένη ενέργεια για την προστασία του ύφους του
παραδοσιακού οικισμού και ήδη συμβαίνει σε πολλές περιπτώσεις.
Στην κατασκευή ενός νέου μαντρότοιχου, η χρήση σύγχρονων τεχνικών και υλικών
είναι αποδεκτή, με την προϋπόθεση να τηρούνται οι αναλογίες και η γενική μορφολογία
των παραδοσιακών προτύπων. Σε μαντρότοιχους που έχουν δεχθεί πεταχτό επίχρισμα
συνιστάται τακτικό ασβέστωμα. Με το πέρασμα του χρόνου, τα επάλληλα στρώματα
ασβέστη δίνουν την όψη του μαλακού σοβά που χαρακτηρίζει την παραδοσιακή
αρχιτεκτονική του νησιού.

ΜΕΤΡΙΟ
Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στη διαμόρφωση της τελικής επιφάνειας του τοίχου, η
οποία θα πρέπει να προσομοιάζει το χαρακτηριστικό ανάγλυφο του παραδοσιακού
σοβά, αλλά και η γεωμετρία του συνόλου θα πρέπει να μην προκύπτει από αυστηρούς
οδηγούς, ούτε να έχει έντονες ακμές. Η άστοχη επίστεψη του μαντρότοιχου - όταν,
λόγου χάρη, προεξέχει από το κύριο σώμα του τοίχου ή είναι ορθογωνισμένη - μπορεί
να υποβαθμίσει μια, κατά τα άλλα, καλή κατασκευή. Το ίδιο μπορεί να συμβεί και
από την χρήση πλαστικών και ακρυλικών χρωμάτων, διότι δίνουν μια γυαλάδα στην
επιφάνεια εντελώς ξένη προς την παραδοσιακή υφή των μαλακών σοβάδων.
Η χρήση εμφανούς λιθοδομής, αν και φιλική προς το περιβάλλον, είναι ξένη προς τον
χαρακτήρα των οικισμών, διότι παραπέμπει στις ξερολιθιές της υπαίθρου.

ΆΣΤΟΧΟ
Η εμφανής λιθοδομή από ακανόνιστη λευκή πέτρα ή από
πολύχρωμους λίθους, διαταράσσει έντονα την εικόνα
των Σαντορινιών οικισμών, καθώς έρχεται σε μεγάλη
αντίθεση προς την παραδοσιακή εικόνα, τόσο από
άποψη χρωματισμού όσο και τεχνοτροπίας.
Άστοχα είναι επίσης τα χαμηλά στηθαία που βάφονται
έντονα ή συμπληρώνονται με μεταλλικά κιγκλιδώματα,
διότι αυτά χαρακτηρίζουν κατά κύριο λόγο τα αρχοντικά
καπετανόσπιτα και μάλιστα μόνο ορισμένους τύπους.
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Παλιότερα
… ξερολιθιές κατασκευάζονταν για την δημιουργία τοίχων
αντιστήριξης στις πεζούλες, καθώς και για την οριοθέτηση μονοπατιών και ιδιοκτησιών αγροτικής γης. Οι ξερολιθιές αποτελούν χαρακτηριστικό διαχρονικό στοιχείο του
τοπίου της Σαντορίνης, τόσο λόγω της ιδιάζουσας μορφής όσο και της ευρείας εφαρμογής τους σ’ όλο το νησί.
Η κατασκευαστική λογική της Σαντορινιάς ξερολιθιάς δεν
βασίζεται τόσο στην βαρύτητα, όπως συμβαίνει σε άλλες
μορφές τοιχοποιίας. Οι πέτρες δεν εδράζονται απλώς η
μία πάνω στην άλλη, ούτε στερεώνονται μεταξύ τους με
ισχυρά κονιάματα. Είναι σφηνωμένες μέσα στο έδαφος
αλλά και μεταξύ τους, με την μεγάλη διάσταση των λίθων κάθετη προς την παρειά του τοιχού. Η εργασία του
σφηνώματος, με την μεσολάβηση μικρής ποσότητας κονιάματος ή απλού χώματος, επιτρέπει στο φορτίο της κάθε πέτρας να διαμοιράζεται. Οι λίθοι συνήθως συλλέγονται από τα χωράφια και δέχονται ελάχιστη επεξεργασία.
Οι ξερολιθιές δεν είναι κατακόρυφες: όσο περισσότερο
υψώνονται, τόσο μεγαλύτερη η κλίση τους προς τα μέσα.
Η τελική εικόνα μιας ξερολιθιάς αποτελείται από ένα σύνολο λίθων με στρογγυλεμένες και ελαφρά προεξέχουσες τις ορατές επιφάνειες, που μοιάζει να καλύπτουν σαν
μανδύας την επιφάνεια του εδάφους.

ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ: ΞΕΡΟΛΙΘΙΕΣ

ΞΕΡΟΛΙΘΙΈΣ

Φωτογραφία: Αρχείο Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου

Σήμερα
… η εγκατάλειψη της αγροτικής ζωής έχει επιφέρει μεγάλες καταστροφές στις πεζούλες και τις ξερολιθιές που
τις συγκρατούσαν. Πολλές αγροτικές εκτάσεις δεν καλλιεργούνται πια, με αποτέλεσμα οι ξερολιθιές να παραμελούνται και να αναπτύσσεται ανεξέλεγκτη βλάστηση,
το ριζικό σύστημα της οποίας αποδομεί με τον καιρό την
τοιχοποιία. Την καταστροφή ολοκληρώνει η ανεξέλεγκτη
απορροή των νερών της βροχής.
Οι νέες χρήσεις γης (μη αγροτικές) δεν έχουν πλέον πρακτικό λόγο να διατηρήσουν την πανάρχαια τεχνική της ξερολιθιάς. Η προστασία τους εντούτοις είναι ζωτικής σημασίας όχι μόνο για την διατήρηση της φυσιογνωμίας του
τοπίου αλλά και για καθαρά περιβαλλοντικούς λόγους. Αν
εκλείψουν οι ξερολιθιές και καταστραφούν οι πεζούλες, η
διάβρωση του εδάφους μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε
ερημοποίηση του νησιού.
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Οι ιδιότυπες
ξερολιθιές της
Σαντορίνης
χαρακτηρίζουν το
βαθμιδωτό τοπίο
του νησιού.

Η ανεξέλεγκτη βλάστηση και η παραμέληση της
τακτικής συντήρησης οδηγούν στην καταστροφή
της ξερολιθιάς.

Οι ξερολιθιές δεν πρέπει να έχουν
συνδετικά τσιμεντοκονιάματα για να
μπορεί να τις διαπερνά το νερό.

Η έντονη πολυχρωμία και οι επίπεδες
όψεις των λίθων είναι στοιχεία ξένα
προς την παράδοση.

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΌ
Οι ξερολιθιές των μονοπατιών δεν προστατεύονται
άμεσα από κάποιο νομοθετικό πλαίσιο. Η διατήρησή
τους, επομένως, έγκειται στην ευαισθησία των
κρατικών φορέων και των ιδιοκτητών. Η συντήρηση των
υπαρχόντων ξερολιθιών, με την τεχνική των παλαιών
μαστόρων, και η κατασκευή νέων από ντόπιους λίθους
και με την παλιά τεχνογνωσία, είναι αναμφίβολα η πλέον
ενδεδειγμένη λύση.

ΜΕΤΡΙΟ
Ο τακτικός καθαρισμός μιας ξερολιθιάς από την
ανεξέλεγκτη βλάστηση είναι απαραίτητος για την
συντήρησή της. Κατά την αφαίρεση μεγάλων ριζών
όμως υπάρχει κίνδυνος να διαταραχθεί η δομή του
τοίχου, γι αυτό πρέπει να γίνεται με προσοχή και να
συμπληρώνονται αμέσως όποια κενά δημιουργηθούν.
Στις επισκευές της ξερολιθιάς η περιορισμένη χρήση
τσιμέντου ως συνδετικό κονίαμα είναι αποδεκτή.
Ιδιαίτερη προσοχή θέλει η τοποθέτηση των λίθων,
που πρέπει να ακολουθεί την γεωμετρία της παλιάς
τοιχοποιίας, με μικρή απόκλιση από την κατακόρυφο.

ΆΣΤΟΧΟ
Κατά την επισκευή μιας ξερολιθιάς η χρήση τσιμεντοκονιαμάτων δεν συνιστάται,
γιατί το τσιμέντο είναι ένα υλικό πολύ ανθεκτικό μεν, αλλά καθόλου υδατοδιαπερατό.
Έτσι, σε περίπτωση συσσώρευσης υδάτων στον όγκο των χωμάτων που αντιστηρίζει,
οι ωθήσεις που αναπτύσσονται μπορεί να οδηγήσουν ακόμη και σε κατάρρευση
της τοιχοποιίας. Οι κατασκευές μεγάλης κλίμακας και η χρήση τσιμεντοκονιαμάτων,
αποτελούν στοιχεία ξένα προς την αυθεντική εικόνα των ξερολιθιών της Σαντορίνης.
Ιδιαίτερα άστοχη είναι η τάση που παρατηρείται τελευταία, της αντικατάστασης
παραδοσιακών ξερολιθιών με λιθοδομές από ανοικτόχρωμη νταμαρίσια πέτρα και
επίπεδη ορατή επιφάνεια. Αν και η ποιότητα των κατασκευών αυτών είναι καλή
- και ασφαλώς ακριβοπληρωμένη - το αποτέλεσμα από αισθητικής άποψης είναι
εντελώς ξένο προς το Σαντορινιό παραδοσιακό περιβάλλον. Η αντικατάσταση μιας
παλιάς ξερολιθιάς με νέα υλικά, όπως οι τσιμεντόλιθοι ή το οπλισμένο σκυρόδεμα,
υποβαθμίζουν την παραδοσιακή εικόνα του Θηραϊκού τοπίου σε πολύ μεγάλο βαθμό.
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Παλιότερα
... οι επιφάνειες των τοίχων και των θόλων των λαϊκών
κτισμάτων ήταν επιχρισμένες με θηραϊκά (ποζολανικά)
ασβεστοκονιάματα. Αυτά παρασκευάζονταν από πολτό
ασβέστου, θηραϊκή γη και με την προσθήκη ενίοτε ντόπιας άμμου, ή και άλλων υλικών (οργανικά υλικά, χρωστικές κ.ά.), αναλόγως με την χρήση του κονιάματος.
Η εφαρμογή του επιχρίσματος γινόταν χωρίς οδηγούς,
κυρίως με την τεχνική του τριφτού, φροντίζοντας οι ακμές
να γίνονται έντονα καμπύλες. Αρκετά συχνά, έμενε ορατό
ένα μέρος της επιφάνειάς των λίθων, αλλά μόνο το τμήμα
εκείνο που εξείχε υπερβολικά σε σχέση με την υπόλοιπη
επιφάνεια του τοίχου. Οι τεχνίτες, με πολύ έντεχνο τρόπο,
έσβηναν το επίχρισμα γύρω από τις πέτρες αυτές, προσέχοντας οι ορατές επιφάνειες να μένουν καθαρές.
Με πρότυπο τις κατασκευές των αρχοντικών κατοικιών της Σαντορίνης, η
λαϊκή αρχιτεκτονική δανείζονταν ενίοτε και πιο σύνθετα επιχρίσματα, όπως
τα εξαιρετικά πατητά κονιάματα με
βάση την άσβεστο, τη θηραϊκή γη και,
ανάλογα με την εμπειρία του πρωτομάστορα, την πρόσμιξη φυσικών χρωστικών από πετρώματα, αυγό και άλλα
υλικά.

Σήμερα
... τα σύγχρονα επιχρίσματα διαφέρουν σε σύσταση και
μορφή από τα παλιά. Στη σύνθεσή τους πρωταγωνιστικό ρόλο παίζει πλέον το τσιμέντο. Τα τσιμεντοκονιάματα,
ωστόσο, δεν είναι συμβατά με τα ελαφριά και πορώδη
θηραϊκά κονιάματα. Γι’ αυτό, όταν χρησιμοποιηθούν νέα
τσιμεντοκονιάματα σε παλιές τοιχοποιίες, παραδοσιακά
επιχρισμένες, η κυκλοφορία της υγρασίας διαταράσσεται,
με αποτέλεσμα να εμφανίζονται αστοχίες όπως αποκόλληση επιφανειακών στρώσεων, μεταφορά υγρασίας σε
υγιείς περιοχές κ.ά.
Χαρακτηριστική είναι, επίσης, η ευρεία χρήση ενός σύγχρονου πατητού επιχρίσματος, με μαρμαρόσκονη και τσιμέντο, σε όλες τις κατασκευές, λαϊκές και μη. Το επίχρισμα αυτό, όμως, παραπέμπει στην οικοδομική τέχνη των
αρχοντικών του 19ου και αρχών του 20ου αιώνα και, ως
εκ τούτου, δεν ενδείκνυται για κτίσματα της λαϊκής αρχιτεκτονικής. Σύγχρονο φαινόμενο είναι και η προσπάθεια
μίμησης παλαιών μορφών επιχρισμάτων, η οποία, όταν
δεν αποδίδει μια πραγματική δομική ανάγκη, αλλά πρόκειται για απλή διακοσμητική επέμβαση, δίνει σχεδόν πάντα άστοχα αποτελέσματα.
Η σύνθεση ενός νέου κονιάματος που θα χρησιμοποιηθεί
για την επισκευή παλιού, μπορεί να γίνει εμπειρικά από
παλιούς μάστορες που κατέχουν την παραδοσιακή τέχνη
των κονιαμάτων, είναι απαραίτητο όμως να διευρευνάται
πρώτα η συμβατότητά του. Σήμερα, η διάθεση στην ελληνική αγορά ποζολανών (θηραϊκής γης) υψηλής δραστικότητας, επιτρέπει τη σύνθεση κονιάματος χωρίς τη χρήση τσιμέντου, με συμπεριφορά παρόμοια με εκείνη του
παλιού κονιάματος, η οποία ελέγχεται με εργαστηριακές
αναλύσεις σαν αυτήν που παρατίθεται παρακάτω.
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Η χρήση
τσιμεντοκονιαμάτων
σε επισκευές
παραδοσιακών
επιχρισμάτων
επιτείνει τα
προβλήματα
υγρασίας.

Μία πεταχτή τσιμεντοκονία βελτιώνεται
με επάλληλες στρώσεις γαλακτώματος
ασβέστη.

Τα ακρυλικά χρώματα δημιουργούν αφύσικα λείες
και γυαλιστερές επιφάνειες.

Η απομάκρυνση του επιχρίσματος μιας λιθοδομής
είναι εντελώς λανθασμένη ενέργεια.

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΌ
Κατά την κατασκευή μιας προσθήκης ή ενός νέου κτίσματος θα πρέπει τα τελειώματα
και οι λεπτομέρειες να παραπέμπουν στην παραδοσιακή οικοδομική τέχνη. Οι
ελαφρώς καμπυλωμένες ακμές των τοίχων, τα μαλακά επιχρίσματα με το χέρι, και η
χρήση λευκού τσιμέντου στην τελευταία στρώση, μπορούν να δώσουν ικανοποιητικά
αποτελέσματα.
Σε επισκευές παλαιών κτισμάτων πρέπει να εφαρμόζονται επιχρίσματα συμβατά με
τα υπάρχοντα (η συμβατότητα προσδιορίζεται από εργαστηριακές αναλύσεις - βλέπε
παρακάτω). Η χρήση του τσιμέντου σε επισκευές κονιαμάτων παλαιού τύπου, μπορεί να
εντείνει τα προβλήματα μιας τοιχοποιίας, ιδιαίτερα τα προβλήματα υγρασίας.

ΜΕΤΡΙΟ
Η χρήση αδρού (πεταχτού) κονιάματος στις επιφάνειες των τοιχοποιιών είναι ανεκτή,
με την προϋπόθεση οι χρωματισμοί και τα υλικά να είναι συμβατά. Το λευκό χρώμα και
η υφή του ασβέστη, εξομαλύνουν την επιφάνεια και αντανακλούν ομοιόμορφα το φως.
Αντίθετα, οι χρωματισμοί της τοιχοποιίας με αφύσικα γυαλιστερά υλικά, διαταράσσει
την παραδοσιακή φυσιογνωμία των οικισμών.

ΆΣΤΟΧΟ
Στο παρελθόν, κάποιες πέτρες της τοιχοποιίας
παρέμεναν ανεπίχριστες. Αυτές ξεχώριζαν είτε διότι
προεξείχαν εμφανώς από την επιφάνεια του τοίχου,
είτε επειδή αποκαλύφθηκαν με το πέρασμα του χρόνου
λόγω φθοράς των επιχρισμάτων. Η σκόπιμη, επιλεκτική
αποκάλυψη μερικών λίθων στην επιχρισμένη επιφάνεια
κρίνεται άστοχη, διότι γίνεται άκριτα και σχεδόν πάντα το
αποτέλεσμα είναι ολοφάνερα ψεύτικο. Η απομάκρυνση
του επιχρίσματος μιας λιθοδομής είναι εντελώς
λανθασμένη ενέργεια.
Άστοχη απομίμηση
παραδοσιακής τεχνοτροπίας.
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΉ ΑΝΆΛΥΣΗ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΎ ΚΟΝΙΆΜΑΤΟΣ
Παραθέτουμε τα ενδιαφέροντα αποτελέσματα εξειδικευμένης εργαστηριακής ανάλυσης που έγινε σε χαρακτηριστικό δείγμα συνδετικού κονιάματος από αργολιθοδομή
λότζιας του Καστελλιού του Εμπορείου και ρίχνουν φως
στον τρόπο κατασκευής κονιαμάτων, πολύ πριν την εμφάνιση του τσιμέντου.
Η ανάλυση έδειξε ότι τα κονιάματα αυτά είναι ιδιαίτερα
ελαφριά και μεγάλου πορώδους, αλλά σταθερού όγκου.
Συμπερασματικά:
• Το κονίαμα είναι ομοιογενές, με πολλά συσσωματώματα ασβέστη και εγκλείσματα από κόκκους κάρβουνου στη δομή του.
• Το χρώμα του είναι 2,5Υ8/1 της κλίμακας Munsell.
• Τα αδρανή του αποτελούνται από κοσκινισμένη άμμο και πιο συγκεκριμένα από λεπτόκοκκα στρογγυλεμένα αδρανή σκούρου χρώματος με όγκο<4mm, και
από κόκκους κίσσηρης, ίδιας κοκκομετρίας. (σ.σ. Αυτό επιβεβαιώνει τις μαρτυρίες των ντόπιων μαστόρων
για συλλογή άμμου από τις παρειές των χειμάρρων ή
από κάποια συγκεκριμένα σημεία στις ακτές της θάλασσας).
• Τα επιχρίσματα αυτά έχουν ομαλή κατανομή και είναι σε μέτρια αναλογία με την κονία. Ο λόγος κονίας
προς αδρανή εκτιμάται 1/1,5.
• Η κονία εμφανίζει συμπαγή δομή με λίγες μικρές
ρωγμές και πόρους, σε ποσοστό 7%. Επιβεβαιώνεται
η ισχυρή συνάφεια πάστας προς αδρανή.
• Η περιεκτικότητα του κονιάματος σε υδράσβεστο είναι 27,5%, ενώ περιέχει υψηλό ποσοστό σε πυριτικά
συστατικά λόγω της χρήσης τοπικής ποζολάνης (θηραϊκής γης).
• Περιέχει, επίσης, υδατοδιαλυτά άλατα, κυρίως νιτρικά
και χλωριούχα, διάσπαρτα στη δομή του.

Τυπικά παραδοσιακά
ασβεστοκονιάματα
χωρίς τσιμέντο

Κονίαμα εξωτερικού επιχρίσματος

Κονίαμα εξωτερικού επιχρίσματος

Κονίαμα σύνδεσης
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ΣΎΝΘΕΣΗ
Τα δεδομένα που προέκυψαν από την παραπάνω ανάλυση, οδηγούν σε μια πρόταση σύνθεσης νέων κονιαμάτων,
με χρήση αδρανών από κίσσηρη και με πορώδες της ίδιας
τάξης μεγέθους με τις παραδοσιακές κονίες.
Παρακάτω παρατίθενται δύο εναλλακτικές προτάσεις
σύνθεσης κονιαμάτων, όπως αυτές προέκυψαν μετά από
δοκιμές και εργαστηριακή ανάλυση. Η πρόταση Β προβλέπει περιορισμένη χρήση λευκού τσιμέντου και είναι
καταλληλότερη στις περιπτώσεις που επιζητείται σχετικά
ταχεία ανάπτυξη αντοχής.

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΤΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΤΑΣΗ Α

ΠΡΟΤΑΣΗ Β

Υλικά

Μέρη βάρους

Μέρη βάρους

Ασβέστης (κονία)

1

1

Ποζολάνη
θηραϊκή γη (αλεσμένη υψηλής ποζολανικότητας)

1

0.8

Τσιμέντο λευκό

-

0.2

Αδρανή (0-4mm) φυσικά σκούρου χρώματος

2.4

2.4

Αδρανή από θραυστή κίσσηρη (2-4mm)

0.6

0.6

Νερό απαιτούμενο για εξάπλωση 15+- 1cm

Ρευστοποιητής πολυκαρβοξυλικής ή πολυακρυλικής βάσης 1% κ.β. κονιών

ΟΔΗΓΊΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ
Πριν από οποιαδήποτε επέμβαση, η επιφάνεια εφαρμογής πρέπει να καθαρίζεται από το χαλαρό υλικό και να διαβρέχεται με ασβεστόνερο για την επίτευξη μεγαλύτερης
συνάφειας κονιάματος επέμβασης και υποστρώματος.
Το πουζολανικό υλικό (θηραϊκή γη) πρέπει να είναι ικανοποιητικής πουζολανικότητας [με δείκτη πουζολανικότητας
≥ 6MPa (δοκιμασία υδράσβεστου)] και τέτοιας λεπτότητας άλεσης, ώστε να παραμένει στο κόσκινο των 45μm
ποσοστό όχι πάνω από 10%.
Η χρήση υδράσβεστου σε μορφή πούδρας είναι πιο ενδεδειγμένη, γιατί η διαχείριση του υλικού στην μορφή αυτή
είναι ευκολότερη στο εργοτάξιο (π.χ. ακρίβεια στο ζύγισμα).
Τα αδρανή που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να είναι στις
απαιτούμενες αναλογίες (βλέπε πίνακα «σύνθεσης συμβατών κονιαμάτων»), καλής κοκκομετρικής διαβάθμισης
και κατάλληλης χρωματικής απόχρωσης. Επίσης πρέπει να είναι απαλλαγμένα από οργανικές προσμίξεις και
από άλατα, και να μην έχουν υψηλό ποσοστό παιπάλης
(<75μm).
Όσο λιγότερο νερό προστίθεται, τόσο καλύτερη η αντοχή
του κονιάματος που προκύπτει. Σε ιδανικές συνθήκες το
νερό πρέπει να ρυθμίζεται εργαστηριακά με δοκιμές τράπεζας εξάπλωσης (DIN). Για την μείωση της απαιτούμενης ποσότητας νερού, προτείνεται η χρήση ρευστοποιητή
απαλλαγμένου θειικών αλάτων, σε ποσοστό 0,5-2% κ.β.
του συνόλου των κονιών. Τα κονιάματα πρέπει να σκεπάζονται με βρεγμένες λινάτσες και φύλλα νάϋλον επί 14
τουλάχιστον μέρες.

Πηγή: Τεχνικές Υπηρεσίες Δήμου Θήρας
«Έκθεση αξιολόγησης αποτελεσμάτων ανάλυσης κονιάματος από
δύο διαβατικά - λότζιες στο Καστέλλι του Εμπορείου», Α.Π.Θ. Πολυτεχνική σχολή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Τομέας Επιστήμης και
Τεχνολογίας των κατασκευών, Εργαστήριο δομικών υλικών, υπεύθυνη καθ. Ι. Παπαγιάννη, στο πλαίσιο μελέτης «Αποκατάστασης δύο
διαβατικών στο Καστέλλι του Εμπορείου», Αικ. Ριτζούλη, Τεχνικές
Υπηρεσίες.
Μελετήτρια Αικ. Ριτζούλη, Τεχνικές Υπηρεσίες Δήμου Θήρας, 2011.
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ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ: ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΟΡΤΕΣ

ΠΌΡΤΕΣ

Παλιότερα
... την είσοδο κάθε ιδιοκτησίας σηματοδοτούσε η μεγάλη
αυλόπορτα που δέσποζε στον υψηλό μαντρότοιχο. Τις περισσότερες φορές συνδυαζόταν με επίσης υψηλό κατώφλι. Το άνοιγμα είχε μορφή ορθογωνική ή τοξωτή και ήταν
κατασκευασμένο από λαξευτούς κόκκινους πορόλιθους
(βλέπε κεφ. Μαντώματα). Η πόρτα ήταν δίφυλλη, καρφωτή ή ταμπλαδωτή με μικρές παραλλαγές. Το πάνω μέρος
των φύλλων ήταν είτε σταθερό, είτε ανοιγόμενο από την
μία ή και τις δύο πλευρές. Ένα ή δύο μεγάλα ξύλινα μάνταλα, ασφάλιζαν την πόρτα. Οι μεντεσέδες που συγκρατούσαν την πόρτα στο κάσωμά της και οι κλειδαριές με τα
μεγάλα χαρακτηριστικά κλειδιά ήταν μεταλλικά.
Όταν το σπίτι δεν είχε αυλή, ανάλογες ήταν οι εξωτερικές πόρτες των κτισμάτων, συνήθως λίγο μικρότερες σε
μέγεθος.
Λίγο διαφορετικές πόρτες είχαν τα καταστήματα και οι
κάναβες: στην πρώτη περίπτωση το άνοιγμα ήταν ορθογωνικό και είχε μεγάλο ύψος ώστε να επιτρέπει την προσθήκη φεγγίτη πάνω από την δίφυλλη πόρτα για αερισμό
και φωτισμό. Οι πόρτες αυτές έφεραν, μερικές
φορές, μεταλλική καρφωτή επένδυση, με το όνομα ή τα αρχικά του ιδιοκτήτη, την χρονολογία κατασκευής της ή καρφωτά περίτεχνα σχέδια.
Στις κάναβες, το άνοιγμα είχε μεγάλες διαστάσεις και ήταν κατά κανόνα τοξωτό. Η πόρτα έφερε συχνά ένα μικρό παράθυρο στο ύψος του προσώπου, ώστε να ελέγχεται η εξωτερική κίνηση
χωρίς να ανοίγει ολόκληρη.

Σήμερα
... οι αυλόπορτες εξακολουθούν να αποτελούν χαρακτηριστικό στοιχείο της αρχιτεκτονικής του νησιού, αν και
πολλές από αυτές είναι καινούριες. Κατά κανόνα, κατασκευάζονται από ξύλο, αλλά δεν λείπουν και οι άστοχες
επιλογές υλικών, όπως αλουμίνιο και πλαστικό. Μορφολογικά, ακολουθούν λίγο ως πολύ τα παραδοσιακά πρότυπα,
αλλά όχι αποκλειστικά αυτά της Σαντορίνης, αφού τα λιγοστά τυποποιημένα σχέδια που κυκλοφορούν στο εμπόριο, απευθύνονται παράλληλα και σε πολλές άλλες περιοχές της Ελλάδας, όπου υπάρχει ζήτηση ξύλινων πορτών
παραδοσιακής μορφολογίας.

Τυπική πρόσοψη παραδοσιακού σπιτιού
με συμμετρικά ανοίγματα.
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Το ξύλο έχει μεγάλη
διάρκεια ζωής.
Η επισταμένη
επισκευή μιας παλιάς
ξύλινης πόρτας
ενδείκνυται ως
η καλύτερη λύση.

Η απουσία του άνω
τμήματος του θυρώματος
αλλοιώνει την
παραδοσιακή εικόνα της
εξώπορτας.

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΌ
Η συντήρηση μιας παλιάς, αυθεντικής πόρτας είναι σε κάθε
περίπτωση επιβεβλημένη. Το ξύλο, εξάλλου, έχει πολύ μεγαλύτερη
διάρκεια ζωής απ’ όσο υποθέτει κανείς. Η συντήρηση μιας πόρτας,
αφορά στην εξυγίανση του υλικού (ξύσιμο, στοκάρισμα και
επαλείψεις με μυκητοκτόνα υλικά) που εξασφαλίζει μεγαλύτερη
διάρκεια ζωής στο ξύλο. Επίσης, μια παλιά πόρτα μπορεί να
αποσυναρμολογηθεί ώστε να αντικατασταθούν μόνο τα τμήματα
εκείνα που έχουν καταστραφεί.
Σε πολλούς οικισμούς της Σαντορίνης, κυρίως σε παλιά κτήρια
καταστημάτων, διασώζεται ακόμα ένας τύπος πόρτας με μεταλλική
καρφωτή επικάλυψη. Αυτές οι ιδιαίτερες κατασκευές πρέπει να
συντηρούνται και να διασώζονται γιατί δύσκολα μπορούν πλέον να
αναπαραχθούν.
ΜΕΤΡΙΟ
Εάν οι βλάβες που έχει υποστεί το ξύλο είναι μη αντιστρέψιμες,
τότε προτείνεται η κατασκευή νέας πόρτας, ακριβώς ίδιας με αυτήν
που αντικαθίσταται. Ο τύπος, η μορφή, το μέγεθος, οι αναλογίες, το
κατώφλι και οι αποχρώσεις μιάς νέας πόρτας πρέπει να ακολουθούν
τα πρότυπα των παλιών (βλέπε Παράτημα με Σχέδια Αποτύπωσης).
Στο εμπόριο διατίθενται τυποποιημένες ξύλινες πόρτες από καλά
ξηραμένη ξυλεία με ανθεκτικές βαφές, έτσι ώστε να μην απαιτείται
συχνή συντήρηση. Ωστόσο, η ανακατασκευή της παλιάς πόρτας είναι
πάντα προτιμότερη.
Η τοιχοποιία γύρω από το άνοιγμα, και ιδιαίτερα τα μαντώματα
που πλαισιώνουν την πόρτα, δεν πρέπει να καταστρέφονται η να
αλλοιώνονται κατά την αντικατάσταση μιας πόρτας.

ΆΣΤΟΧΟ
Όπως όλα τα ξύλινα στοιχεία, έτσι και οι αυλόπορτες δεν πρέπει
να μένουν στο φυσικό χρώμα του ξύλου, αλλά να βάφονται
ομοιόμορφα. Υλικά όπως το αλουμίνιο και το πλαστικό, καθώς και
μορφές θυρωμάτων που δεν απαντώνται στην αρχιτεκτονική της
Σαντορίνης, δεν επιτρέπονται.
Οι παραδοσιακοί μαντρότοιχοι που φιλοξενούν την αυλόπορτα, δεν
πρέπει σε καμία περίπτωση να κατεδαφίζονται ή να χαμηλώνουν,
κανόνας που επιβάλλεται και από το καθεστώς προστασίας των
παραδοσιακών οικισμών του νησιού.
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ΚΑΤΏΦΛΙΑ

Παλιότερα
... το κατώφλι της εξωτερικής πόρτας είχε μεγάλο ύψος
και αποτελείτο από ογκώδεις λαξευμένους λίθους, συνήθως μαρμάρινους για καλύτερη αντοχή. Στην κατασκευή
του εφαρμόζονταν ευρηματικές λύσεις ώστε να εμποδίζεται η είσοδος των νερών της βροχής στο εσωτερικό του
σπιτιού, ενώ ταυτόχρονα να επιτρέπεται η εισροή τους
στη στέρνα. Το κατώφλι αποτελείτο από ένα, δύο ή σπανιότερα τρεις αναβαθμούς, που πολλές φορές διέφεραν
σε ύψος. Το συνολικό ύψος του κατωφλιού προσδιοριζόταν κυρίως από την ανάγκη προστασίας του εσωτερικού
χώρου από τις πλημμύρες και τις υψομετρικές διαφορές
μεταξύ του δρόμου και της αυλής.
Το κατώφλι προεξείχε από το μέτωπο του μαντρότοιχου ή της πρόσοψης του σπιτιού, δίνοντας την εντύπωση ότι εισβάλλει στο δημόσιο
χώρο. Όταν ο δρόμος ήταν ιδιαίτερα στενός,
το κατώφλι είχε σχήμα ημικυκλικό, ώστε να μην
παρεμποδίζει την κυκλοφορία.
Μαζί με την αυλόπορτα, αποτελούσε αναπόσπαστο στοιχείο της εισόδου, όχι μόνο του λαϊκού σπιτιού, αλλά και των αρχοντικών κατοικιών της Σαντορίνης. Ο επιβλητικός συνδυασμός
της μεγάλης περίτεχνης αυλόπορτας και του
ψηλού κατωφλιού σηματοδότησε την αρχιτεκτονική των Καπετανόσπιτων του 18ου και 19ου
αιώνα, ενώ το υπερτονισμένο ύψος του αποτελούσε σύμβολο κοινωνικής και οικονομικής
καταξίωσης του ιδιοκτήτη.

Σήμερα
... το υπερυψωμένο κατώφλι εξακολουθεί να είναι ένα από
τα χαρακτηριστικά στοιχεία της αρχιτεκτονικής του νησιού. Κατασκευάζεται συνήθως από μονολιθικούς όγκους,
από πέτρα ή μάρμαρο, και σε μεταγενέστερα χρόνια από
κάποιο ανθεκτικό χυτό κονίαμα με βάση τη θηραϊκή γη ή
το τσιμέντο. Σε κάποιες περιπτώσεις τα παλιά κατώφλια
έχουν επενδυθεί με σύγχρονα, μη συμβατά υλικά, όπως
κεραμικά πλακάκια και λεπτές μαρμάρινες πλάκες.

Το κατώφλι είναι χαρακτηριστικό
αρχιτεκτονικό στοιχείο τόσο των
λαϊκών όσο και των αρχοντικών
κτηρίων.
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Σε περίπτωση
ύπαρξης παλιού
κατωφλιού,
αυτό πρέπει να
συντηρείται και να
αποκαθίσταται
η σύνδεσή του με
τη στέρνα, όπου
αυτή υπάρχει.

Οι επενδύσεις με μάρμαρα και
πλακάκια δεν συνάδουν με τα
παραδοσιακά πρότυπα.

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΌ
Στις περιπτώσεις που το παλιό κατώφλι σώζεται, οι ιδιοκτήτες οφείλουν να το συντηρούν
ως έχει. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να καταστρέφεται, όπως εξάλλου επιτάσσουν
και τα ισχύοντα Προεδρικά Διατάγματα (βλέπε σχετικό Παράρτημα).
Σε περίπτωση υποχρεωτικής ανακατασκευής ενός κατωφλιού πρέπει να
επανατοποθετούνται οι ίδιοι ή όμοιοι μεγάλοι λίθοι και να αποκαθίσταται η σύνδεσή του
με τη στέρνα.
Όταν δεν διασώζεται το παλιό κατώφλι, μπορεί να κατασκευαστεί νέο, με μεγάλους
λίθους από μάρμαρο ή ηφαιστειογενές υλικό, ή ακόμα και σκυρόδεμα. Το χυτό υλικό
οφείλει να κατασκευάζεται χωρίς αυστηρούς οδηγούς, με αδρά τελειώματα και η τελική
του μορφή να είναι συμπαγής και μονολιθική.

ΜΕΤΡΙΟ
Ένα σύγχρονο υλικό, όπως το σκυρόδεμα, μπορεί να
συνδυαστεί με παραδοσιακά υλικά, όπως η πέτρα και
το μάρμαρο. Σε κάθε περίπτωση, όλα τα υλικά πρέπει
να ενσωματώνονται στον όγκο του κατωφλιού, χωρίς
προεξοχές και περίτεχνους συνδυασμούς. Η χρήση
δύο ή και παραπάνω υλικών στην μικρή επιφάνεια ενός
πατήματος, καθώς και η πολυχρωμία δεν συνιστώνται.
Η καθαρότητα και η πλαστικότητα της μορφής είναι το
ζητούμενο σε όλες τις περιπτώσεις.

ΆΣΤΟΧΟ
Οι επενδύσεις με μάρμαρο, κεραμικά πλακίδια και
σχιστόλιθους, τόσο των οριζόντιων όσο και των
κατακόρυφων επιφανειών ενός κατωφλιού, αποτελούν
σοβαρή παραφωνία στην παραδοσιακή αρχιτεκτονική
της Σαντορίνης. Μια άστοχη επέμβαση στο κατώφλι
μπορεί, εν τέλει, να καταστρέψει μια κατά τα άλλα καλή
εξώπορτα, και να επηρεάσει αρνητικά ακόμα και έναν
καλοδιατηρημένο δημόσιο χώρο.
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Παλιότερα
... τα παράθυρα ήταν ξύλινα με τζαμιλίκια και είχαν συγκεκριμένη σχέση αναλογίας πλάτους προς ύψος (1/2 ή
1,5/2). Τα παραθυρόφυλλα ήταν από σανίδες καρφωτές
και τοποθετούνταν στην εσωτερική παρειά του παραθύρου, άνοιγαν δηλαδή προς τα μέσα, ώστε να προφυλάσσονται από τον δυνατό αέρα και τον ήλιο. Πολλά παράθυρα
είχαν σιδεριές προσαρμοσμένες στο εξωτερικό πλαίσιο
για λόγους ασφάλειας, ιδιαίτερα όπου δεν υπήρχαν παραθυρόφυλλα. Οι σιδεριές είχαν μορφή πλέγματος από
κατακόρυφες και οριζόντιες ράβδους: οι κατακόρυφες
έφεραν δακτύλιους μέσα από τους οποίους περνούσαν
οι οριζόντιες. Τα πολύ μικρά παράθυρα έφεραν συνήθως
ξύλινα καφασωτά σε ρομβοειδείς σχηματισμούς.

ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ: ΠΑΡΑΘΥΡΑ

ΠΑΡΆΘΥΡΑ

Τυπική όψη παραδοσιακού σπιτιού με συμμετρικά παράθυρα.

Σήμερα
... τα περισσότερα κουφώματα παραθύρων έχουν αντικατασταθεί, άλλοτε με νέα ξύλινα κουφώματα παρόμοιας
μορφολογίας με τα παλιά (όπως ορίζει άλλωστε η νομοθεσία) και άλλοτε με μη συμβατά υλικά, όπως το αλουμίνιο ή το PVC. Άλλη συνηθισμένη μετατροπή είναι η
κατάργηση των εσωτερικών παραθυρόφυλλων και η προσθήκη νέων εξωτερικών, ή ρολών.
Πολλές αλλαγές κουφωμάτων γίνονται αβασάνιστα, κυρίως επειδή η εικόνα του παλιού ξύλου δίνει την εντύπωση ότι το παράθυρο δεν επιδέχεται επιδιόρθωση (αυτό
ισχύει και για τις πόρτες). Στην πραγματικότητα, το ξύλο
έχει μεγάλες αντοχές στο χρόνο, αρκεί να συντηρείται. Το
πιθανότερο είναι ότι κάτω από την φθαρμένη επιφάνεια
κρύβεται ένα υγιές ξύλο. Η συντήρηση, επιδιόρθωση και
διατήρηση του αυθεντικού κουφώματος, επομένως, αποτελεί την πιο ενδεδειγμένη λύση.
Σε περίπτωση που είναι επιθυμητή η
ενεργειακή αναβάθμιση του κτίσματος,
υπάρχει η δυνατότητα αντικατάστασης
των μονών υαλοπινάκων με νέους διπλούς στο ίδιο κούφωμα. Οι μονωτικές ιδιότητες των διπλών υαλοπινάκων
μπορούν να ενισχυθούν σημαντικά με
τη αντικατάσταση του ατμοσφαιρικού
αέρα στο διάκενό τους, με αδρανή αέρια, όπως το Αργόν (Ar) ή το Κρυπτόν
(Kr).
Οι σιδεριές και τα μεταλλικά εξαρτήματα παραδοσιακού τύπου διατίθενται
σήμερα στην αγορά.
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Η επέμβαση σε ένα
παράθυρο πρέπει
να αφορά όλα
τα στοιχεία του:
κούφωμα, σιδεριές,
μαντώματα και
χρώμα.

Τα, κατά τα άλλα, καλά
παράθυρα υποβαθμίζονται
από τον άστοχο
χρωματισμό του ξύλου και
τα ανεπίχριστα μαντώματα.

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΌ
Η αποκατάσταση των παλιών παραθύρων αποτελεί
πάντα την καλύτερη λύση. Το ξύλο είναι αποδεδειγμένα
εξαιρετικά ανθεκτικό υλικό και με τα σύγχρονα προϊόντα
προστασίας που υπάρχουν σήμερα στο εμπόριο, μπορεί
να αποκτήσει μεγάλο χρόνο ζωής. Εάν η εξυγίανση του
ξύλου γίνει σε συνδυασμό με την αντικατάσταση των
πιο φθαρμένων τμημάτων του κουφώματος, τότε το
αποτέλεσμα μπορεί να είναι πολύ ικανοποιητικό.

ΜΕΤΡΙΟ
Όταν ένα παλιό παράθυρο έχει καταστραφεί σε
βαθμό που δεν επιδέχεται επισκευή, τότε μπορεί να
ανακατασκευασθεί. Στην περίπτωση αυτή, καλό είναι
να αναπαράγεται ακριβώς το ίδιο με το παλιό. Εάν δεν
αναπαραχθούν σωστά οι λεπτομέρειες - το πάχος των
καϊτιών, το προφίλ του κουφώματος, ο χρωματισμός,
κλπ. - τότε το αποτέλεσμα ενδέχεται να μην είναι αρκετά
ικανοποιητικό. Σε κάθε περίπτωση, το νέο παράθυρο
οφείλει να έχει τις ίδιες διαστάσεις και αναλογίες με το
παλιό, ώστε να μη διαταραχθεί η περιμετρική τοιχοποιία
και ιδιαίτερα τα μαντώματα.

ΆΣΤΟΧΟ
Υλικά ξένα προς το παραδοσιακό περιβάλλον,
όπως το αλουμίνιο και το πλαστικό, απαγορεύονται
από το νομοθετικό πλαίσιο των παραδοσιακών
οικισμών της Σαντορίνης. Νέοι τύποι παραθύρων και
παραθυρόφυλλων, καθώς και εξαρτήματα σιδεριών και
μεντεσέδων που δεν αντιστοιχούν σε παραδοσιακά
Σαντορινιά πρότυπα, δεν επιτρέπονται. Επίσης, το
κάσωμα του παραθύρου δεν πρέπει να αφήνεται στις
φυσικές αποχρώσεις του ξύλου.
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Παλιότερα
... το περίγραμμα της τοιχοποιίας γύρω από τα ανοίγματα πλαισιωνόταν από λαξευτούς ντόπιους ηφαιστειογενείς πορόλιθους, τα ποριά, ένα πέτρωμα που αφθονεί
στο νησί. Τα λαξευτά πλαίσια ονομάζονταν μαντώματα
και, πέραν της δομικής τους αναγκαιότητας, συνέβαλαν
και στην αισθητική του κτίσματος. Τα ποριά χρησιμοποιήθηκαν ευρύτατα ως δομικό στοιχείο, λόγω του μικρού
τους βάρους, της υψηλής αντοχής και της ευκολίας στην
επεξεργασία τους. Ωστόσο, λόγω του αυξημένου πορώδους, συγκέντρωναν υγρασία και γι’ αυτό ήταν πάντα
επιχρισμένα, όπως και η τοιχοποιία (γι΄αυτό, εξάλλου, η
λάξευση των λίθων είναι αδρή και τα περιγράμματά τους
συχνά ακανόνιστα). Η παρουσία του μαντώματος γύρω
από το άνοιγμα υποδηλωνόταν με μικρή διαφοροποίηση
του επιπέδου της επιφάνειάς του, άλλοτε σε εξοχή και
συνηθέστερα σε εσοχή. Η χρωματικά ενιαία αντιμετώπιση τοίχου και μαντώματος εξασφάλιζε την ενότητα του
συνόλου που αποτελεί κύριο μορφολογικό στοιχείο της
αρχιτεκτονικής της Σαντορίνης.

ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ: ΜΑΝΤΩΜΑΤΑ

ΜΑΝΤΏΜΑΤΑ

Η εκκλησία του Αγ. Νικολάου στην είσοδο του Καστελλιού του Πύργου σε παλιά φωτογραφία αριστερά
(Nelly’s) και δεξιά σήμερα, μετά την αφαίρεση όλων των επιχρισμάτων από τα μαντώματα και τα ποριά
του καμπαναριού. Η ενότητα και η πλαστικότητα των όγκων έχει χαθεί.

Σήμερα
... σε πολλά παλιά εγκαταλελειμμένα σπίτια έχουν αφαιρεθεί τα ποριά, προφανώς για να χρησιμοποιηθούν σε
άλλες κατασκευές. Η πρακτική αυτή είναι καταστροφική
για το κτίσμα, διότι αποδυναμώνει τις τοιχοποιίες στα πιο
ευάλωτα σημεία τους, που είναι τα ανοίγματα, επισπεύδοντας την κατάρρευσή τους.
Όπου τα μαντώματα σώζονται ακόμα στη θέση τους, συμβαίνει συχνά να έχει φθαρεί το κονίαμα που κάλυπτε τα
ποριά σε τέτοιο βαθμό ώστε να φαίνονται οι σκουρόχρωμες πέτρες. Αυτό δημιούργησε την λανθασμένη εντύπωση ότι τα ποριά ήταν ανέκαθεν ορατά. Έτσι, εμφανίστηκε τα τελευταία χρόνια η τάση να καθαιρούνται όποια
υπολείμματα σοβάδων έχουν παραμείνει στις επιφάνειες
των μαντωμάτων ή και να αποξηλώνονται εσκεμμένα αυτά που σώζονται πλήρως, ώστε να φανούν οι πέτρες. Η
πρακτική αυτή έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις τελευταία,
γεγονός που τείνει να αλλοιώσει σημαντικά το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο της Κυκλαδικής αρχιτεκτονικής, αυτό που ύμνησαν αρχιτέκτονες, ζωγράφοι και λογοτέχνες
απ’ όλο τον κόσμο: η πλαστικότητα και καθαρότητα των
όγκων. Ο παρατηρητής δεν προσλαμβάνει πλέον όγκους
αλλά κατακερματισμένες επιφάνειες που ορίζονται από
σκουρόχρωμες ταινίες. Η καλοπροαίρετη αυτή πρακτική,
που επιπλέον είναι χρονοβόρα και δαπανηρή, κινδυνεύει
να αλλοιώσει οριστικά την ιδιαιτερότητα και τον χαρακτήρα της ντόπιας αρχιτεκτονικής.
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Η αφαίρεση του
επιχρίσματος από
τα μαντώματα
αλλοιώνει την
ογκοπλασία των
κυκλαδίτικων σπιτιών
δημιουργώντας
σκουρόχρωμες
ταινίες.

ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ: ΜΑΝΤΩΜΑΤΑ

Η κάλυψη του μαντώματος με επίχρισμα είναι ακόμα ορατή.

Η ολική αφαίρεση του επιχρίσματος από τα
ποριά έχει αλλοιώσει την αυθεντική εικόνα
του καμπαναριού.

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΌ
Όταν τα μαντώματα φέρουν αδρά επιχρίσματα μεγάλου
πάχους καλό είναι να καθαρίζονται, αλλά μόνο μέχρι
το σημείο που αρχίζουν να διακρίνονται οι λαξευμένες
επιφάνειες των λίθων, χωρίς να αποκαλυφθεί πλήρως το
σκούρο χρώμα του ποριού.
Σε περίπτωση που οι αποτμήσεις και οι φθορές
των λίθων είναι έντονες (όταν, δηλαδή, λείπουν
μεγάλα κομμάτια της πέτρας) προτιμότερο είναι να
αντικαθίστανται οι συγκεκριμένες πέτρες με νέα ποριά.
Προκειμένου τα λαξευμένα στοιχεία να ενσωματωθούν
στην τοιχοποιία, είναι απαραίτητη η κάλυψή τους με το
ίδιο επίχρισμα του τοίχου - ή τουλάχιστον με ένα στρώμα
γαλακτώματος ασβέστη.
ΜΕΤΡΙΟ
Ο βαθύς καθαρισμός του μαντώματος πρέπει να
αποφεύγεται, διότι μπορεί να πληγώσει τις πέτρες και
να οδηγήσει σε επεμβάσεις μεγαλύτερης έκτασης. Οι
μικρές αποτμήσεις και οι φθορές των λίθων μπορεί
να συμπληρωθούν, μόνο όπου είναι απαραίτητο, με
κονίαμα σε χρωματισμό παρόμοιο με εκείνο των λίθων.
Εναλλακτικά, μπορεί να προστεθεί σε κονίαμα από
λευκό τσιμέντο τρίμμα από πορί, το οποίο θα δώσει τον
επιθυμητό χρωματισμό αλλά και την υφή της πέτρας.
Εφόσον επιχριστεί το σύνολο με κονίαμα (ή γαλάκτωμα)
ίδιο με εκείνο της τοιχοποιίας, το αποτέλεσμα θα είναι
ικανοποιητικό.

ΆΣΤΟΧΟ
Τα μαντώματα δεν πρέπει να βάφονται και μάλιστα σε
έντονες αποχρώσεις. Είναι προτιμότερο να έχουν το ίδιο
χρώμα του τοίχου ώστε να μη διασπάται η ενότητα της
ογκοπλασίας του κτηρίου.
Όπου χρειάζεται, μπορεί να γίνει αντικατάσταση των
φθαρμένων κομματιών από τσιμεντένια μέλη της ίδιας
απόχρωσης, με την προϋπόθεση ότι αυτά θα επιχριστούν.
Όταν οι πέτρες του μαντώματος μένουν ανεπίχριστες,
τότε οι επεμβάσεις αυτές προβάλλουν σαν ‘μπαλώματα’.
Η δημιουργία νέων διακοσμητικών στοιχείων γύρω από
τα ανοίγματα, πρέπει να βασίζεται στις μορφές, τα υλικά
και τους χρωματισμούς της ντόπιας αρχιτεκτονικής
παράδοσης, διαφορετικά είναι άστοχη.
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ΔΩΜΑΤΑ

ΔΩΜΑΤΑ

ΚΑΜΙΝΑΔΕΣ

Παλιότερα
... τα δώματα των σπιτιών χρησίμευαν ως περιστασιακοί
χώροι εργασίας ή θέασης και πάντα ως συλλέκτες νερού:
το νερό της βροχής, με κατάλληλες κλίσεις και διαδρομές
διαμορφωμένες στις επιφάνειες των κτισμάτων, συγκεντρώνονταν από τις θολωτές κατασκευές και τα δώματα
στη στέρνα. Η χρήση κισσηροδέματος ως υλικού πλήρωσης των κενών μεταξύ της θολωτής οροφής και της επίπεδης επιφάνειας του δώματος, σε συνδυασμό με τα θηραϊκά κονιάματα, εξασφάλιζαν τη σχετική θερμομόνωση
και υγρομόνωση.
Στην χαρακτηριστική κορυφογραμμή των Σαντορινιών
οικισμών, συμπεριλαμβάνονται και κάποια κατακόρυφα
στοιχεία, όπως οι καμινάδες και οι παραθύρες. Η καμινάδα ήταν λιθόκτιστη και επιχρισμένη και όφειλε να βρίσκεται σε ύψος τουλάχιστον 2,5μ. πάνω από τη φούσκα της
εστίας. Η μορφή της ποίκιλλε, με κυρίαρχη την τετραγωνική διατομή με έντονα καμπυλωμένες ακμές. Το καπέλο
της καμινάδας μπορούσε να είναι μια απλή πλάκα, αλλά
αρκετά συχνά είχε τη μορφή σταυροθόλιου.
Η παραθύρα ήταν μια κτιστή προεξοχή στο δώμα, σε σχήμα μικρού θολίσκου, που στέγαζε ένα παράθυρο το οποίο
συνήθως έβλεπε νότια. Αυτό φώτιζε και αέριζε τους εσωτερικούς χώρους στο βάθος του υπόσκαφου σπιτιού.
Οι περισσότεροι οικισμοί είναι κτισμένοι σε έδαφος με
έντονη κλίση, με αποτέλεσμα οι κορυφογραμμές των σπιτιών να είναι κλιμακωτές.
Η έντονα γλυπτική σύνθεση των δωμάτων στην
οποία
εναρμονίζονται
θόλοι, καμάρες, καμινάδες, παραθύρες, κλίμακες και στηθαία, είναι ένα
από τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία της λαϊκής
αρχιτεκτονικής του νησιού.

Σήμερα
... με δεδομένες τις νέες ανάγκες της εποχής, τα δώματα αποτελούν χρηστικό χώρο ανάπαυσης και θέασης. Ως
εκ τούτου, εξοπλίζονται με έπιπλα, κλιματιστικά, κεραίες,
ηλιακούς θερμοσίφωνες, πέργκολες, ακόμη και πισίνες.
Τα πρόσθετα αυτά στοιχεία τείνουν να αλλοιώσουν την
λιτότητα που χαρακτήριζε την αισθητική των σπιτιών, κάτι
που μεταφέρεται και στην κορυφογραμμή των οικισμών.
Οι σύγχρονες καμινάδες, αν και μιμούνται σε γενικές
γραμμές την παραδοσιακή μορφολογία, αποκλίνουν μερικές φορές κυρίως ως προς τις αναλογίες. Οι λεπτές και
ψηλόκορμες καμινάδες δεν συνάδουν με το ύφος της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής του νησιού.

Φωτογραφία: Nelly’s
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Λόγω της
έντονης κλίσης
του εδάφους, τα
δώματα αποτελούν
κυρίαρχες
επιφάνειες του
οικισμού και
η εικόνα τους
καθορίζει σε μεγάλο
βαθμό το σύνολο.

ΔΩΜΑΤΑ

Οι προσθήκες στο δώμα πρέπει να είναι
συμβατές με την ογκοπλασία και το χρώμα
του κτηρίου.

Οι ηλιακοί θερμοσίφωνες οφείλουν να
τοποθετούνται σε μη ορατές θέσεις.

Μικρές αποκλίσεις στην
απόχρωση του δώματος είναι
αποδεκτές.

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΌ
Το δώμα, ως η ‘πέμπτη όψη’ του κτηρίου, πρέπει να
χαίρει της ίδιας φροντίδας με τις υπόλοιπες όψεις. Στους
κλιμακωτούς οικισμούς της Σαντορίνης, τα δώματα
αποτελούν πολύ συχνά βασικό αξιοθέατο.
Οι σύγχρονες ανάγκες χρήσης του δώματος θα πρέπει
να αντιμετωπιστούν χωρίς αρνητικές επιπτώσεις για τη
μορφολογία του κτηρίου: οι διάφορες εγκαταστάσεις
και τα εξαρτήματά τους (θερμοσίφωνες, κλιματιστικά)
μπορούν να εντοιχισθούν ή να ενσωματωθούν στο
κτίσμα, ή να συγκεντρωθούν σε κεντρικές μονάδες
(βλέπε Δίκτυα Η/Μ).

ΜΕΤΡΙΟ
Ο απαραίτητος εξοπλισμός της θερινής κυρίως
διαβίωσης (ομπρέλες, καθίσματα) καλό είναι
να αποτελείται από κινητά αντικείμενα τα οποία
δεν παρεμβαίνουν στη γεωμετρία του κτηρίου. Ο
χρωματισμός των δωμάτων οφείλει να προσομοιάζει
εκείνον του υπόλοιπου κτηρίου. Ο έντονα
διαφοροποιημένος χρωματισμός ενός δώματος διασπά
τον ενιαίο όγκο του κτηρίου, μετατρέποντάς τον σε ένα
σύνολο διακριτών επιπέδων.

ΆΣΤΟΧΟ
Η κεραία, ο ηλιακός θερμοσίφωνας, τα εναέρια και
επιτοίχια καλώδια αλλοιώνουν την φυσιογνωμία
ενός παραδοσιακού κτίσματος σε μεγάλο βαθμό. Τα
στέγαστρα πάνω στα δώματα διασπούν την ογκοπλασία
του κτηρίου, ιδιαίτερα όταν προβάλλονται με έντονα
χρώματα. Η τοποθέτηση μεταλλικών κιγκλιδωμάτων
αντί κτιστών στηθαίων, η κατασκευή πισίνας, οι έντονοι
και γυαλιστεροί χρωματισμοί με πλαστικά και ακρυλικά
υλικά, αποτελούν άστοχες ενέργειες που μειώνουν την
εικόνα του συνόλου του οικισμού.
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ΔΩΜΑΤΑ: ΚΑΜΙΝΑΔΕΣ

Μιά νέα καπνοδόχος
οφείλει να
αφομοιώνεται με
το δώμα όσον
αφορά στην υφή,
τα τελειώματα, τις
αναλογίες και τον
χρωματισμό.

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΌ
Όπου σώζονται οι παλιές καμινάδες πρέπει να
επισκευάζονται και να διατηρούνται. Εάν δεν επιδέχονται
επισκευή, μπορούν να αντικατασταθούν με νέες, ίδιας
μορφής με τις παλιές. Η απουσία αυστηρών οδηγών, οι
καμπύλες επιφάνειες, ο μαλακός σοβάς που συντελεί
στη διάχυση του έντονου φωτός και γενικά η γλυπτική
σύνθεση καμινάδας και δώματος, είναι οι βασικές αρχές
συμβατότητας με την κυκλαδίτικη αισθητική.

ΜΕΤΡΙΟ
Στην κατασκευή μιας καμινάδας χρησιμοποιούνται
συχνά τυποποιημένα οικοδομικά υλικά, καθώς και
προκατασκευασμένα στοιχεία από σκυρόδεμα (καπέλα
παραδοσιακού τύπου), ή και ολόκληρο το σώμα της
καμινάδας, έτοιμο για τοποθέτηση. Τα υλικά αυτά είναι
αποδεκτά, εφόσον η νέα καμινάδα αφομοιώνεται με
το δώμα, όσον αφορά στις αναλογίες, την υφή, τα
τελειώματα και τον χρωματισμό των επιφανειών.

ΆΣΤΟΧΟ
Ο χρωματισμός της καμινάδας θα πρέπει να είναι ίδιος
με αυτόν του υπόλοιπου κτίσματος, για να μην ξεχωρίζει
σαν ξένο σώμα.
Η τοποθέτηση μεταλλικής καπνοδόχου είναι άστοχη,
εκτός κι αν κτιστεί εξωτερικά, ώστε να ενταχθεί στην
αρχιτεκτονική του δώματος. Σημαντικό ρόλο παίζει και
το ύψος της καμινάδας, το οποίο επιβάλλεται να είναι σε
αναλογία με το υπόλοιπο κτίσμα.
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ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

Παλιότερα
... τα χρώματα στις εξωτερικές επιφάνειες των κτισμάτων ήταν αυτά του τελικού επιχρίσματός τους,
είχαν δηλαδή το χρώμα της θηραϊκής γης. Αργότερα, οι έντονοι χρωματισμοί των αρχοντικών σπιτιών επηρέασαν και την λαϊκή αρχιτεκτονική, όπου άρχισαν να προστίθενται φυσικές χρωστικές στο
τελευταίο χέρι του ασβέστη, ώχρες από την πλούσια χρωματική παλέτα των ηφαιστειακών πετρωμάτων της Σαντορίνης.
Ο μύθος της λευκότητας της κυκλαδίτικης αρχιτεκτονικής ξεκίνησε σχετικά πρόσφατα, το 1928,
όταν η επιδημία του δάγκειου πυρετού στην Αθήνα και σε άλλα μέρη της Ελλάδας, επέβαλλε το
ασβέστωμα των σπιτιών για απολύμανση. Δέκα χρόνια αργότερα, το 1938, ο Μεταξάς κατέστησε
υποχρεωτικό το μέτρο του ετήσιου ασβεστώματος των σπιτιών της επαρχίας, για να αποτραπεί η
διάδοση των μολυσματικών ασθενειών που σάρωναν τότε την Ελλάδα, όπως η χολέρα, το τράχωμα
- μια ασθένεια των ματιών πολύ διαδεδομένη στη Σαντορίνη - και άλλες μεταδοτικές ασθένειες.
Εντωμεταξύ, το 1933, από το βήμα του 4ου Συνεδρίου Μοντέρνας Τέχνης, ο γνωστός αρχιτέκτονας
Le Corbusier εντυπωσίασε το κοινό μιλώντας για την σκηνική ζωντάνια των κυκλαδίτικων σπιτιών,
γεγονός που χρησιμοποιήθηκε αργότερα για την προώθηση του τουρισμού στις Κυκλάδες.
Το γνωστό ‘λουλάκι’ (indigo), χρησιμοποιήθηκε αρχικά για να κάνει το λευκό πιο διαυγές, (αρχικά
στα ρούχα και μετά στο ασβέστωμα), διότι έχει την ιδιότητα να αποχρωματίζεται, αφού στεγνώσει.
Ωστόσο, πολλές φορές, η υπερβολική χρήση του υλικού αυτού, άφηνε την χαρακτηριστική γαλάζια
απόχρωση που αναγνωρίζουμε σήμερα ως ‘λουλακί’.
Τα ποριά στα μαντώματα των ανοιγμάτων και σε κατασκευές όπως τα καμπαναριά, δεν ήταν ορατά.
Καλύπτονταν με το ίδιο επίχρισμα του τοίχου και οι λαξευμένες επιφάνειές τους ενσωματώνονταν
στον όγκο του κτηρίου. Γενικά, η λιθοδομή παρέμενε εμφανής μόνο σε λίγες μικρές, ευτελείς κατασκευές. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, το επίχρισμα ήταν επιβεβλημένο για λόγους θερμομόνωσης, υγρομόνωσης και ενίσχυσης της τοιχοποιίας. Επίσης, εξασφάλιζε καθαρές επιφάνειες και
συνέβαλε στην αντανάκλαση του φωτός.
Στα δάπεδα των εξωτερικών χώρων κυριαρχούσε το σκούρο γκρι χρώμα των ηφαιστειακών λίθων
της επίστρωσης και τα κουφώματα σπάνια διατηρούσαν τις φυσικές αποχρώσεις του ξύλου, ήταν
σχεδόν πάντα μονόχρωμα, βαμμένα σε ανοικτό γαλάζιο ή πράσινο χρώμα.

Σήμερα
... τα Προεδρικά Διατάγματα (βλέπε Παράρτημα για το Καθεστώς προστασίας Σαντορίνης), αναφέρονται ρητά στη χρήση χρώματος ώχρας (ΦΕΚ 852Δ’/20-11-1991), για την
περίπτωση των Φηρών και στη χρήση υδροχρώματος λευκού ή γαλάζιου στις τοιχοποιίες, καθώς και στη μονοχρωμία των κουφωμάτων (ΦΕΚ 504Δ’/14-07-1988).
Οι κατά καιρούς αποφάσεις του ΣΧΟΠ (Συμβούλιο Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος) Θήρας, του Κεντρικού ΣΧΟΠ Αιγαίου αλλά κυρίως του Κεντρικού Αρχαιολογικού
Συμβουλίου του Υπουργείου Πολιτισμού, οι οποίες επιτρέπουν τη χρήση χρωμάτων πέραν του λευκού, έχουν καταλύσει πλέον την αποκλειστική κυριαρχία του λευκού.
Ωστόσο, η ελεύθερη χρήση χρωμάτων τείνει να δημιουργήσει ένα νέο καθεστώς, το
οποίο όχι μόνο δεν συνάδει με την παραδοσιακή αρχιτεκτονική του νησιού, αλλά αλλοιώνει και εν τέλει καταργεί τα δύο πιο θεμελιώδη χαρακτηριστικά της. Το πρώτο είναι η
ενότητα του συνόλου: ένα κτήριο βαμμένο με πολύ έντονα χρώματα, δίπλα σε άλλα με
ήπιους χρωματισμούς, ξεχωρίζει και αυτονομείται, με αποτέλεσμα να διασπάται η ενότητα του συνόλου. Το δεύτερο είναι η ογκοπλασία του ίδιου του κτηρίου: όταν οι προσόψεις
ενός κτηρίου έχουν διαφορετικό χρώμα μεταξύ τους, όπως συμβαίνει τελευταία, τότε ο
παρατηρητής δεν προσλαμβάνει πλέον όγκους, αλλά πολύχρωμες συνθέσεις διαφορετικών επιπέδων.
Σημαντικό ρόλο στην διαμόρφωση του τελικού αποτελέσματος παίζει και το υλικό του
χρώματος: σήμερα, τα ασβεστοχρώματα δεν προτιμώνται, διότι δεν θεωρούνται ανθεκτικά και απαιτούν τακτική συντήρηση. Ο κανόνας πλέον είναι τα πλαστικά χρώματα.
Αυτά όμως δημιουργούν μία ξένη επιδερμίδα πάνω στο κτήριο, η οποία δεν μπορεί να
απορροφήσει το πλούσιο χρωματικό φάσμα του φωτός. Αυτό γίνεται μόνο με τα ασβεστοχρώματα, τα οποία επιτρέπουν στο κτήριο να ‘εισπνέει’ το φως και να το ‘εκπνέει’ ως
χρώμα με διαφορετικές αποχρώσεις, ανάλογα με την ώρα της ημέρας.
Πολλές φορές, το χρώμα προστίθεται στο επίχρισμα με την πρόσμιξη χρωστικών. Στην
περίπτωση αυτή δεν απαιτείται επιπλέον χρωματισμός των επιφανειών και το αποτέλεσμα είναι συνήθως αρκετά φιλικό προς το παραδοσιακό περιβάλλον.
Τέλος, θα επισημάνουμε για άλλη μια φορά, ότι η εμφανής τοιχοποιία από μαύρους, κόκκινους ή λευκούς λίθους που τείνει να καθιερωθεί στη Σαντορίνη είναι όχι μόνο εντελώς
ξένη προς το ύφος της κυκλαδίτικης αρχιτεκτονικής αλλά παραπέμπει σε αρχιτεκτονική
παράδοση άλλων περιοχών της Ελλάδας, κυρίως ηπειρωτικών.
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Το ζητούμενο σε
μια επιτυχημένη
επέμβαση
είναι η αρμονική
ένταξη του κτηρίου
στο σύνολο.
Ο χρωματισμός
παίζει πολύ
σημαντικό ρόλο.

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

Οι περιμετρικές ταινίες στις όψεις και στα ανοίγματα καλόν είναι να
αποφεύγονται και τουλάχιστον να μην τονίζονται υπερβολικά.

Η έντονη πολυχρωμία
κατακερματίζει τον όγκο
του κτηρίου.

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΌ
Όταν το τελικό επίχρισμα έχει ως βάση το λευκό τσιμέντο (ένα υλικό πολύ συμβατό με
τη θηραϊκή γη) αυτό μπορεί από μόνο του να δώσει ικανοποιητικό αποτέλεσμα ως προς
την τελική απόχρωση της επιφάνειας του τοίχου, χωρίς να χρειάζεται άλλο χρωματισμό.
Η χρήση του κοινού ασβέστη ως βάση για τον χρωματισμό μιας επιφάνειας δίνει πολύ
καλά αποτελέσματα σε ό,τι αφορά στη διάχυση του φωτός και παίζει καθοριστικό
ρόλο στη δημιουργία ενός επιτυχημένου χρωματισμού, οποιασδήποτε απόχρωσης.
Η προσθήκη μικρής ποσότητας φυσικών χρωστικών, από αυτές που προσφέρει σε
αφθονία το νησί χάρη στα ηφαιστειογενή πετρώματά του (κυρίως σε αποχρώσεις του
κίτρινου, του κόκκινου και του φαιού) μπορεί να δώσει πολύ καλά αποτελέσματα.

ΜΕΤΡΙΟ
Η χρήση ακρυλικών, πλαστικών ή άλλων χρωμάτων,
πέραν των υδατοδιαλυτών, δεν ενδείκνυται. Η γυαλάδα
που τα υλικά αυτά προσδίδουν στις επιφάνειες
αντανακλά υπερβολικά το σκληρό φως του καλοκαιριού,
και εξαφανίζει κάθε ίχνος από το πέρασμα του χρόνου
(πατίνα). Σημαντικό, επίσης, είναι οι ακμές των κτηρίων
να μην τονίζονται με διαφορετικά χρώματα γιατί έτσι
διασπάται οπτικά ο όγκος τους.

ΆΣΤΟΧΟ
Τα πολύ έντονα χρώματα, οι πολυχρωμίες και οι
τεχνητές αποχρώσεις που δεν αντιστοιχούν σε φυσικές
χρωστικές, δημιουργούν άστοχα αποτελέσματα.
Ο χρωματισμός των κουφωμάτων πρέπει να επιλέγεται
προσεκτικά, ώστε να εναρμονίζεται με τις αποχρώσεις
του παραδοσιακού περιβάλλοντος, χωρίς να προκαλεί
μεγάλες αντιθέσεις. Η αρμονία του συνόλου είναι πάντα
το βασικό ζητούμενο.
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ΓΛΩΣΣΑΡΙ

ΓΛΩΣΣΑΡΙ

Αλιτάνα: (η).
Μικρός, οριοθετημένος από λίθους, κήπος μέσα στις αυλές.
Αριάνι: (το).
Λεπτόρρευστο τσιμεντοκονίαμα.
Γαλάκτισμα: (το).
Η επίχριση των τοίχων με γαλάκτωμα ασβέστη.
Γουλάς (ο).
Οχυρός Μεσαιωνικός Πύργος.
Διαβατικό: (το)
βλ. λότζια.
Καδένα (η).
Σειρά λίθων σε ευθεία κατά μήκος του λιθόστρωτου που συντελεί στην σωστή χάραξη του.
Κακόλασπη: (η).
Ισχνό κονίαμα σύνδεσης από θηραϊκή γη και νερό, χωρίς
ασβέστη.
Καπετανόσπιτο: (το).
Αρχοντική κατοικία του 19ου και αρχών του 20ου αιώνα των
Καπεταναίων της Σαντορίνης.
Καστέλλι (το).
Μεσαιωνικό Κάστρο.
Κίσσηρη: (η).
Ελαφρόπετρα.
Κολυμβητοί λίθοι: (οι).
Σύγχρονη τεχνική κατασκευής λιθόστρωτου, όπου οι λίθοι τοποθετούνται ελεύθερα στην νωπή τσιμεντοκονία.
Κουφοκάναλο: (το).
Μη ορατό κανάλι απορροής υδάτων προς τη στέρνα, συχνά
σκεπασμένο με πλάκες.
Λάσπη: (η).
Συνδετικό κονίαμα της λιθοδομής από θηραϊκή γη, νερό και
ασβέστη.
Λότζια (ή Λότζα) (η).
Είσοδος στο Καστέλλι, ή στοά κάτω από όροφο κατοικίας.
Μαντώματα: (τα).
Το πλαίσιο από λαξευμένους πορόλιθους γύρω από άνοιγμα.
Μυκητοκτόνο: (το).
Χημική ουσία που καταπολεμεί τους μύκητες των ξύλων.

Νταμαρίσιος λίθος: (ο).
Ασβεστόλιθος (στη Σαντορίνη προέρχεται από τον Προφήτη
Ηλία).
Οδηγός (λιθόστρωτου) (ο).
βλ. Καδένα
Παραθύρα: (η).
Κτιστή προεξοχή στο δώμα σε σχήμα θολίσκου που στεγάζει παράθυρο.
Πάτημα: (το).
Η οριζόντια επιφάνεια μιας βαθμίδας.
Πατητό: (το).
Παραδοσιακή τεχνική διάστρωσης κονιάματος σε οριζόντιες και
κατακόρυφες επιφάνειες με χαρακτηριστική στιλπνή υφή.
Πορί: (το).
Ηφαιστειακός κόκκινος πορόλιθος που χρησιμοποιείται ευρέως
στην οικοδομική της Σαντορίνης.
Πορόλιθος: (ο).
Πέτρωμα που λαξεύεται εύκολα και χρησιμοποιείται στην οικοδομική.
Πορτοσιά: (η).
Η ξύλινη εξώθυρα στον μαντρότοιχο με όλα τα συνοδευτικά της
στοιχεία (μαντώματα, αέτωμα, κτλ).
Ρίχτι: (το).
Η κατακόρυφη επιφάνεια μιας βαθμίδας.
Φίδα: (η).
Κορμός ξεραμένης αμπέλου που χρησιμοποιείται στα ανώφλια
ανοιγμάτων.
Ψαμίθι: (το).
Λεπτόκοκκη άμμος που συλλέγεται από τις παρειές των χειμάρρων.
Ώχρα: (η).
Γαιώδης χρωστική ουσία, χρώματος από βαθύ κίτρινο έως κοκκινωπό.
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ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

Η προστασία των οικισμών της Σαντορίνης από το 1967 μέχρι σήμερα
Η θεσμική προστασία της νεώτερης αρχιτεκτονικής κληρονομιάς και του φυσικού περιβάλλοντος ξεκίνησε στην Ελλάδα την δεκαετία του ‘60, με αρκετή καθυστέρηση σε
σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Έκτοτε, έχουν επέλθει πολλές τροποποιήσεις και
συμπληρώσεις των αρχικών διατάξεων, ενώ παράλληλα έχουν αλλάξει αρκετές φορές
οι φορείς που διαχειρίζονται τα θέματα της προστασίας, οι αρμοδιότητές τους και οι
διαδικασίες.
Η πορεία αυτή καταγράφεται στις σελίδες που ακολουθούν για λόγους ιστορικούς περισσότερο, για να διαφανούν οι τάσεις και τα ειδικότερα ενδιαφέροντα κάθε περιόδου.
Η θεσμοθέτηση της προστασίας, εξάλλου, είναι διαδικασία δυναμική και διαρκώς μεταλλασσόμενη, αφού εκ των πραγμάτων οφείλει να προσαρμόζεται στον τρόπο με τον
οποίο κάθε γενιά επαναπροσδιορίζει τις αξίες της πολιτιστικής κληρονομιάς. Οι ενδιαφερόμενοι, επομένως, θα πρέπει να συμβουλεύονται τις αρμόδιες αρχές για την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
1967 Υπουργική Απόφαση 10977/16-5-1967 (ΦΕΚ 352/Β/31-5-1967) ‘Περί χαρακτηρισμού ιστορικών μνημείων κλπ.’
«... ως ιστορικά διατηρητέα μνημεία και τόποι παρουσιάζοντες ιδιαίτερον
φυσικόν κάλλος ή ενδιαφέροντες από απόψεως αρχιτεκτονικής ή ιστορικής» για την περιφέρεια του Νομού Κυκλάδων, και ειδικότερα την Θήρα, θεωρούνται «η περιοχή του κόλπου της Θήρας μεταξύ του υψώματος Σκάρος
και των προς Νότον της πόλεως Θήρας ορυχείων», «το νότιον τμήμα της
νήσου Θήρας περί τον αρχαιολογικόν χώρον, με όρια: Βορείως διά νοητής
γραμμής αρχομένης από του ακρωτηρίου Εξωμίτης, διερχομένης διά του
χωρίου Εμπορειό και της Μονής του προφήτου Ηλία, καταληγούσης εις το
χωρίον Καμάρι» και τέλος «…Θήρα και Οία : Ολόκληροι οι οικισμοί».
1972 Υπουργική Απόφαση 23732/28-9-1972 (ΦΕΚ 820/Β/7-10-1972) ‘Περί κηρύξεως
της νήσου Θήρας ως τοπίου ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους’ & ΥΑ 23732/22-12-1972
(ΦΕΚ 1127/Β/23-12-1972) (Αναδημοσίευσις).
«Αποφασίζομεν: Την κήρυξιν ως τοπίου ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους, χρήζοντος ειδικής κρατικής προστασίας,της νήσου Θήρας και του κόλπου του
ηφαιστείου μετά των Νήσων Μικρά και Μεγάλη Καϋμένη, Θηρασία και
Ασπρονήσι».
1978 Προεδρικό Διάταγμα 19-10-1978 (ΦΕΚ 594Δ’/13-11-1978) του Υπουργείου Δημοσίων Έργων, ‘Περί χαρακτηρισμού ως παραδοσιακών οικισμών τινών του Κράτους και
καθορισμού όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων αυτών’.
Προστατεύονται 432 οικισμοί της χώρας, έξι εκ των οποίων βρίσκονται στη
Θήρα. Αυτοί είναι ο Βόθωνας, το Εμπορείο, η Θήρα (Φηρά), το Μεγαλοχώρι,
η Οία και ο Πύργος. Με το Διάταγμα αυτό δίνονται για πρώτη φορά γενικές
κατευθύνσεις για την δόμηση νέων κτηρίων και την επισκευή των παλαιών,

μέσα στα όρια των οικισμών. Πιο συγκεκριμένα, τίθενται περιορισμοί στους
όρους δόμησης, στη σύνθεση και τη διάταξη των κτηρίων, καθώς και στα
μορφολογικά τους στοιχεία. Επιπλέον, γίνεται μια πρώτη απόπειρα περιορισμού των χρήσεων γης εντός οικισμών.
Πρόκειται ασφαλώς για σημαντική πρώτη προσπάθεια του Κράτους προς την κατεύθυνση της διάσωσης της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της χώρας. Οι 432 οικισμοί που
χαρακτηρίζονται είναι πολύ διαφορετικοί μεταξύ τους, γι’ αυτό είναι γενικοί οι όροι που
χρησιμοποιούνται για την προστασία τους. Για την αντιμετώπιση των ιδιαιτεροτήτων κάθε οικισμού ξεχωριστά και την εξειδίκευση του ελέγχου σε κάθε περιοχή, ενισχύεται
παράλληλα ο ρόλος της Επιτροπής Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.
Το συγκεκριμένο Διάταγμα περιλαμβάνει πρωτοποριακές, για την εποχή του, κατευθύνσεις που στοχεύουν στον ευπρεπισμό των οικισμών και κυρίως στον έλεγχο δόμησης
νέων κτηρίων, έτσι ώστε να μην αλλοιώνουν την εικόνα των παραδοσιακών πυρήνων.
Αξίζει εδώ να αναφερθούν οι περιορισμοί ως προς την αρχιτεκτονική σύνθεση και τα
μορφολογικά στοιχεία:
• Δίνεται σημασία στην ογκοπλαστική των νέων κτηρίων και νομοθετείται η υποχρεωτική επιστέγασή τους, ώστε να σταματήσει το φαινόμενο των ημιτελών νεόδμητων
κτηρίων, που υποβιβάζουν τη γενικότερη εικόνα των οικισμών. Η τελική διαμόρφωση
των στεγών και των όψεων επιβάλλεται να γίνεται «... κατά τα παραδοσιακά πρότυπα
από απόψεως υλικού και τρόπου κατασκευής».
• Προτείνεται η χρήση συγκεκριμένων αρχιτεκτονικών στοιχείων στα νέα κτήρια, όπως
οι εξώστες, τα προστεγάσματα, οι ανοικτές κλίμακες, οι στοές, οι τοίχοι αντιστήριξης,
οι κόγχες και οι πέργκολες, με τον όρο, αυτά να υπάρχουν ήδη στο αρχιτεκτονικό
‘λεξιλόγιο’ του εκάστοτε παραδοσιακού οικισμού.
• Θεσμοθετείται ο έλεγχος από την αρμόδια Επιτροπή Ενάσκησης Αρχιτεκτονικού
Ελέγχου (ΕΠΑΕ), κάθε εργασίας κατεδάφισης, αποξήλωσης ή καθαίρεσης οποιουδήποτε παραδοσιακού στοιχείου εξοπλισμού ιδιωτικών και δημόσιων χώρων, όπως
μάντρες, κρήνες, λιθόστρωτα, φρέατα κ.α.
• Δίνεται έμφαση στις περιφράξεις των οικοπέδων, ως προς τη μορφή, το ύψος, τα
υλικά κατασκευής και τα επιμέρους στοιχεία, όπως π.χ. οι αυλόθυρες. Επιβάλλεται
η κατασκευή κτιστού περιφράγματος, ελαχίστου ύψους 1,80μ., σε κτήρια που στεγάζουν χρήσεις όπως συνεργεία, αποθήκες κ.τ.λ., προκειμένου να μην είναι ορατά από
κοινόχρηστους χώρους.
• Επιπλέον, προβλέπεται η λήψη μέτρων για την απαγόρευση ή την ελεγχόμενη χρήση
και εγκατάσταση αντικειμένων όπως πετάσματα (τέντες), φωτεινές και μη επιγραφές, κεραίες τηλεόρασης, μετρητές ηλεκτρικού ρεύματος. Παράλληλα, προβλέπεται
η ανάληψη των δαπανών από τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας, προκειμένου να
βελτιωθούν οι σχετικές εγκαταστάσεις εντός των οικισμών ως προς την αισθητική
τους.
• Μέσα στους οικισμούς οι χρήσεις περιορίζονται. Επιτρέπονται μόνο χρήσεις κατοικίας και κοινής ωφέλειας.
• Τέλος, θεσμοθετείται η εκπόνηση τεκμηριωμένης έρευνας για την ακριβή μορφή του
κτίσματος, πριν από οποιαδήποτε εργασία αποκατάστασης, αναστήλωσης ή επισκευής κτηρίου ή αρχιτεκτονικού στοιχείου.
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1988 Προεδρικό Διάταγμα 17-06-1988 (ΦΕΚ 504Δ’/14-07-1988) περί ‘χαρακτηρισμού
οικισμών των Κυκλάδων ως παραδοσιακών και καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης αυτών’.
Με το διάταγμα αυτό προστίθενται στους χαρακτηρισμένους οικισμούς έντεκα οικισμοί
της Θήρας και ένας της Θηρασίας. Αυτοί είναι το Ακρωτήρι, η Έξω Γωνιά, η Επισκοπή
Γωνιάς, το Ημεροβίγλι, η Θηρασιά (Μανωλάς), ο Καρτεράδος, η Μεσσαριά, η Οία, η Φοινικιά, ο Θόλος, ο Όρμος Αρμένης και ο Όρμος Αμμουδίου.
Με το νέο αυτό Π.Δ. εξειδικεύονται περαιτέρω οι όροι δόμησης και η αρτιότητα των οικοπέδων. Το ύψος παραμένει στα 7,5 μ., όπως και στο προηγούμενο Π.Δ., και ο αριθμός των
ορόφων στους δύο. Δίνεται και πάλι έμφαση στην απαγόρευση των ημιτελών κτηρίων,
καθώς και στην χωροθέτηση των νέων οικοδομών που οφείλει να μη βλάπτει τον πολεοδομικό ιστό του οικισμού. Τα βασικά σημεία θέας των κοινόχρηστων χώρων, καθώς και
η θέα των όμορων οικοπέδων, προστατεύονται, ενώ δεν πρέπει να προκύπτουν υποβαθμισμένοι ελεύθεροι χώροι ανάμεσα σε όμορες ιδιοκτησίες.
Σε ότι αφορά στα μορφολογικά στοιχεία, ισχύουν όλα όσα περιγράφηκαν στο προηγούμενο Π.Δ. του 1978 και προστίθενται ορισμένες πιο εξειδικευμένες διατάξεις:
• Απαγορεύονται οι PILOTIS και οι λυόμενοι οικίσκοι.
• Τα ανοίγματα στις όψεις του κτηρίου οφείλουν να τηρούν αναλογία ύψους προς πλάτος 1,5/1 ή 2/1 τα παράθυρα και 2,5/1 ή 3/1 οι πόρτες. Τα κουφώματα πρέπει να είναι
ξύλινα, και ειδικότερα τα εξώφυλλα ταμπλαδωτά, καρφωτά (σανιδωτά), ή περσιδωτά
(γαλλικά ή γερμανικά), ανάλογα με τα επικρατούντα παραδοσιακά πρότυπα του άμεσου περιβάλλοντος του κτηρίου. Τα τζαμιλίκια των παραθύρων υποδιαιρούνται με 2
τουλάχιστον καΐτια κατά την έννοια του ύψους.
• Επιτρέπονται οι πρόβολοι με περιορισμούς, εκτός από τους οικισμούς Αμμούδι, Αρμένη, Φοινικιά και Θόλο.
• Οι χρωματισμοί των κτισμάτων επιβάλλεται να γίνονται από λευκό υδρόχρωμα και
επιτρέπεται η απόχρωση του γαλάζιου, ενώ τα κουφώματα επιβάλλεται να είναι μονόχρωμα.
1989 Προεδρικό Διάταγμα 11-05-1989 (ΦΕΚ 345Δ’/2-6-1989) για τον ‘Καθορισμό ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης των οικοπέδων των Κυκλάδων, που έχουν χαρακτηρισθεί ως παραδοσιακοί, με το από 19-10-1978Π.Δ. (ΦΕΚ 594/Δ)’.
Το διάταγμα αυτό επισφραγίζει την προστασία των χαρακτηρισμένων παραδοσιακών
οικισμών. Σύμφωνα με αυτό, οι εξειδικευμένοι όροι του Π.Δ. του 1988 επιβάλλονται σε
όλους τους χαρακτηρισμένους παραδοσιακούς οικισμούς της Σαντορίνης.
1993 Προεδρικό Διάταγμα 20-11-1991 (ΦΕΚ 852Δ’/20-11-1991) περί ‘έγκρισης πολεοδομικής μελέτης του οικισμού Θήρας (Φηρών) της Κοινότητας Θήρας (Ν. Κυκλάδων)’.
Ο οικισμός των Φηρών χωρίζεται σε δύο περιοχές: την Α που είναι το πυκνοδομημένο
και αραιοδομημένο τμήμα του οικισμού προ του 1923 και τη Β που είναι το πυκνοδομημένο τμήμα του οικισμού προ του 1923 πάνω στην Καλντέρα. Εξειδικεύονται οι όροι
δόμησης στις δύο περιοχές και καθορίζεται μια σειρά από μορφολογικούς όρους και περιορισμούς δόμησης που αποσκοπούν στο να μην βλάπτεται ο πολεοδομικός ιστός του

οικισμού, να προστατεύεται κατά το δυνατόν η θέα των όμορων οικοπέδων και να μην
διαμορφώνονται υποβαθμισμένοι ελεύθεροι χώροι ανάμεσα σε όμορες ιδιοκτησίες.
Παράλληλα, ισχύουν όλοι οι όροι που τέθηκαν με το Π.Δ. 11-05-1989 (ΦΕΚ 345Δ/26-1989), ενώ θεσπίζονται κάποιοι επιπλέον μορφολογικοί όροι και περιορισμοί. Αυτοί
αφορούν:
• στη στέγαση των κτηρίων αποκλειστικά με δώμα ή θόλο,
• στην απαγόρευση προστεγασμάτων (μαρκιζών) και εξωστών σε πρόβολο,
• στην απαγόρευση των λυόμενων οικίσκων.
• Σε θέματα μορφολογίας, προτείνεται η επιφάνεια των κουφωμάτων να μην υπερβαίνει το 20% της συνολικής επιφάνειας των όψεων κάθε ορόφου και τα ίδια τα
κουφώματα να ακολουθούν τις παραδοσιακές αναλογίες, με εξαίρεση τα ισόγεια
των καταστημάτων.
• Επιτρέπονται τα μαντώματα γύρω από τα ανοίγματα από σοβά, πορόλιθο ή τοπική
πέτρα, οι ανοιχτές κλίμακες, οι τοίχοι αντιστήριξης, οι κόγχες, οι καμινάδες, οι υπαίθριοι παραδοσιακοί φούρνοι και οι διακοσμητικές κορνίζες νεοκλασικού τύπου στη
στέψη ή πάνω από τα πρέκια.
• Επιβάλλεται στην τελική επεξεργασία των όψεων ο σοβάς να είναι πεταχτός ή τριφτός, ενώ η χρήση μαρμαροκονίας επιτρέπεται μόνο σε κτίσματα ‘νεοκλασικού
ρυθμού’. Επίσης, επιτρέπεται να εμφανίζονται τμήματα των λίθων που παραδοσιακά
αποτελούσαν το υλικό της τοιχοποιίας.
• Για τον χρωματισμό των όψεων επιβάλλεται να χρησιμοποιείται υδρόχρωμα σε λευκό χρώμα ή σε ώχρα, ενώ πάνω σε αυτές απαγορεύονται διακοσμήσεις γλυπτικές
ή ζωγραφικές.
• Απαγορεύονται προεξοχές στις όψεις, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως προθήκες για εμπορεύματα.
• Απαγορεύεται η κατεδάφιση ή αλλοίωση στοιχείων, όπως εξωτερικές συμπαγείς
σκάλες, γούρνες ή κρήνες, μνημεία, βράχια, διαμορφωμένοι αναβαθμοί, ζαρντινιέρες ή υπάρχοντα φυτά και η στήριξή τους, πάγκοι μαρμάρινοι ή πέτρινοι και παραδοσιακές πορτοσιές, ακόμη και αν αυτά τα στοιχεία εμποδίζουν την κυκλοφορία.
• Απαγορεύονται οι τέντες, παρά μόνο σε ισόγειους χώρους αναψυχής, οι φωτεινές
επιγραφές, εκτός από μικρών διαστάσεων μετά από έγκριση της ΕΠΑΕ.
• Απαγορεύεται η αντικατάσταση πέτρινων λιθόστρωτων ή πλακόστρωτων δρόμων,
πεζοδρομίων ή διαπλατύνσεων οποιουδήποτε πλάτους, με οποιοδήποτε άλλο υλικό
εκτός από το ήδη υπάρχον. Κάθε έργο υποδομής, πρέπει να προσαρμόζεται στα
παραδοσιακά πρότυπα.
• Οι μετρητές ηλεκτρικού ρεύματος και οι ηλιακοί θερμοσίφωνες δεν πρέπει να τοποθετούνται σε εμφανείς επιφάνειες των κτηρίων. Επιβάλλεται η εγκατάσταση μιας
κεραίας τηλεόρασης ανά Ο.Τ. και μάλιστα σε μη εμφανές σημείο από τους κοινόχρηστους χώρους του οικισμού.
• Οι περιφράξεις οφείλουν να κατασκευάζονται από επιχρισμένη τοιχοποιία και να
έχουν μορφή, υλικά και ύψος, σύμφωνα με τα παραδοσιακά πρότυπα. Το ίδιο ισχύει
και για τις αυλόθυρες που προσαρμόζονται στις περιφράξεις.
• Η αναστήλωση ερειπωμένων κτισμάτων επιτρέπεται κατά την κρίση της ΕΠΑΕ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

1993 Προεδρικό Διάταγμα 28-06-1993 (ΦΕΚ 817Δ’/20-06-1993) περί ‘καθορισμού ειδικών όρων δόμησης των οικοπέδων του οικισμού Οίας της νήσου Θήρας (Ν. Κυκλάδων)’.
Με το Διάταγμα αυτό εξειδικεύεται η περίπτωση της Οίας. Ο οικισμός διακρίνεται σε δύο
ζώνες: την ζώνη Α που περιλαμβάνει το κεντρικό-συνεκτικό τμήμα του οικισμού προ του
1923 και τη ζώνη Β που περιλαμβάνει την περιοχή της Καλντέρας με το πυκνοδομημένο
τμήμα του οικισμού προ του 1923. Για τα δύο αυτά τμήματα καθορίζονται διαφορετικοί
όροι δόμησης. Και στις δύο περιπτώσεις το επιτρεπόμενο ύψος των κτηρίων ορίζεται στα
7,5 μέτρα με προσαύξηση έως ένα μέτρο εάν καλύπτονται με θόλο. Στην περίπτωση που
το κτίσμα ανήκει στην περιοχή της Καλντέρας, τότε επιβάλλεται περιορισμός του όγκου
του μέσα σε ιδεατό στερεό. Οι μορφολογικοί όροι είναι οι ίδιοι με το Π.Δ. των Φηρών
(ΦΕΚ 852Δ’/20-11-1991) με ορισμένες επιπρόσθετες δεσμεύσεις, όπως:
• η πλήρης απαγόρευση των τεντών στην περιοχή της Καλντέρας,
• η επιβολή κατασκευής δεξαμενών νερού,
• ο έλεγχος της φέρουσας ικανότητας των εδαφών με κατάλληλες γεωφυσικές και
γεωτεχνικές μεθόδους για τα υπόσκαφα κτίσματα.
• Η απαγόρευση προσθήκης ορόφου στα ‘κτήρια αρωγής’, τα οποία κτίστηκαν για τους
σεισμοπαθείς μετά το σεισμό του 1956 και αποτελούν τμήμα της αρχιτεκτονικής και
ιστορικής κληρονομιάς της Σαντορίνης.
Επίσης, γίνεται μια πρώτη προσέγγιση για την αναστήλωση ερειπωμένων κτισμάτων, η
οποία θα αλλάξει με το αμέσως επόμενο Π.Δ., ενώ οι χρήσεις γης περιορίζονται κατά
πολύ, αφού αποφασίζεται σε όλη την περιοχή της Καλντέρας να απαγορευθεί η λειτουργία επιχειρήσεων FAST FOOD, εστιατορίων, ζαχαροπλαστείων, υπεραγορών, χορευτικών
κέντρων (DISCO-BAR), νυκτερινών κέντρων. Στον υπόλοιπο οικισμό απαγορεύονται οι
υπεραγορές, τα πολυκαταστήματα και τα χορευτικά κέντρα.
1997 Προεδρικό Διάταγμα 25-11-1997 (ΦΕΚ 1075Δ’/12-12-1997) περί ‘Τροποποίησης
και συμπλήρωσης του από 28-06-1993 Π.Δ.’
Τροποποιεί και συμπληρώνει το πρώτο Π.Δ. για την Οία του 1993, ως προς τις αναστηλώσεις και τις χρήσεις γης. Επιτρέπει τις αναστηλώσεις και αποκαταστάσεις ερειπωμένων ή παλαιών κτισμάτων, ύστερα από γνώμη της ΕΠΑΕ και του Κεντρικού Συμβουλίου
Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΣΧΟΠ), σήμερα Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής
Περιφερειακής Ενότητας Θήρας κατόπιν τεκμηριωμένης έρευνας.
Οι χρήσεις γης προσδιορίζονται με συγκεκριμένο αριθμό αδειών λειτουργίας υγειονομικού ενδιαφέροντος: επιτρέπεται η λειτουργία 16 εστιατορίων, 2 σνακ μπαρ, 6 παραδοσιακών καφενείων, 6 καφετεριών, 2 καφετεριών με μικτή χρήση πιτσαρίας, 1 καφετέριαςζαχαροπλαστείου, 1 σνακ– μπαρ ουζερί, 1 καφετέριας μπαρ και 3 αναψυκτηρίων.
2002 Ν.3028/2002 (ΦΕΚ 153Α’/28-06-2002) ‘για την προστασία των Αρχαιοτήτων
και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς’.
Ο νόμος αυτός πραγματεύεται την προστασία του πολιτιστικού πλούτου της χώρας μας
και διέπεται από τις διεθνείς αρχές της προστασίας της παγκόσμιας πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Αξίζει να σταθεί κανείς σε λίγα, αλλά πολύ σημαντικά σημεία αυτού του Νόμου, που
αφορούν και επηρεάζουν άμεσα την προστασία της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της
Σαντορίνης.
Πέρα από τα κτήρια ή τις κατασκευές που έχουν χαρακτηρισθεί ως ‘διατηρητέα μνημεία’ ή ως ‘ιστορικοί τόποι’, ή ‘αρχαιολογικοί χώροι’, σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ.10, το
Υπουργείο Πολιτισμού οφείλει να εξετάζει όλα τα νεώτερα πολιτιστικά αγαθά που είναι
προγενέστερα των εκάστοτε τελευταίων (100) εκατό ετών. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν την
παλαιότητα των Καστελλιών και την χρονολόγηση των συνεκτικών τμημάτων όλων των
παλιών οικισμών της Σαντορίνης όπως η Οία, ο Καρτεράδος, ο Πύργος, η Μεσσαριά κ.α,
αντιλαμβάνεται κανείς ότι μεγάλο τους μέρος οφείλει να εξετάζεται από το Υπουργείο
Πολιτισμού, ακόμη και αν αυτοί δεν έχουν ποτέ χαρακτηριστεί. Συγκεκριμένα, δεν επιτρέπεται κατεδάφιση ή οποιαδήποτε εργασία που χρήζει άδειας δόμησης σε κτήρια αρχαιότερα των εκατό ετών, χωρίς την έγκριση των αρμόδιων Υπηρεσιών του Υπουργείου
Πολιτισμού.
Το φάσμα προστασίας από το Υπουργείο Πολιτισμού είναι ακόμα πιο ευρύ, αν θεωρηθεί
ότι ‘.. η οικοδομική δραστηριότητα πλησίον αρχαίου επιτρέπεται μόνο μετά από έγκριση
του Υπουργού Πολιτισμού, ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου’. Επομένως, όλα τα κτήρια που γειτνιάζουν ή σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν άμεση οπτική επαφή με χαρακτηρισμένα μνημεία (δηλαδή με διατηρητέο μνημείο ή ιστορικό τόπο), υπόκεινται στην
παραπάνω νομοθεσία.
Τέλος, αξίζει να αναφερθεί το καθεστώς προστασίας μέσα στους αρχαιολογικούς χώρους ή ιστορικούς τόπους, άρθρο 14 παρ.2 και άρθρα 16,17, όπου ‘…απαγορεύονται οι
επεμβάσεις που αλλοιώνουν τον χαρακτήρα και τον πολεοδομικό ιστό, ή διαταράσσουν
τη σχέση μεταξύ των κτηρίων και των υπαίθριων χώρων…’. Κάθε επέμβαση που επηρεάζει τον χαρακτήρα των ιστορικών τόπων, επομένως, πρέπει να έχει εγκριθεί αρχικά από
τα αρμόδια όργανα του Υπουργείου Πολιτισμού.
2011 Ν. 4030/ 2011 (ΦΕΚ 25Α-11-2011) «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις.»
Σύμφωνα με το άρθρο 8, παρ. 2, αναφέρεται ρητά ότι: «Για τις άδειες δόμησης που αφορούν κτίρια σε παραδοσιακό οικισμό, παραδοσιακό ή ιστορικό τμήμα πόλης, οικιστικό
σύνολο που έχει χαρακτηριστεί ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο, καθώς και κηρυγμένα
διατηρητέα κτίρια ή νεότερα μνημεία οι αρχιτεκτονικές μελέτες εκπονούνται και υπογράφονται αποκλειστικά από αρχιτέκτονες μηχανικούς και οι στατικές μελέτες από τους
αρμόδιους πολιτικούς μηχανικούς.»
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Αδειοδότηση για επισκευές σε ‘χαρακτηρισμένους’ οικισμούς
Για τις περιπτώσεις μικρών επισκευών σε κτήρια εντός των παραδοσιακών οικισμών
της Σαντορίνης, οι οποίες αποτελούν το κύριο αντικείμενο του παρόντος οδηγού, δεν
απαιτείται Άδεια Δόμησης ή έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας. Σύμφωνα με τον Νέο
οικοδομικό Κανονισμό (ΝΟΚ) Ν.4047/2012 (ΦΕΚ 79 Α/09-04-2012) για την εκτέλεση
των εργασιών που παρατίθενται πιο κάτω, απαιτείται, προ 48 ωρών, έγγραφη ενημέρωση
της αρμόδιας Υπηρεσίας Δόμησης, που γνωστοποιείται στο οικείο αστυνομικό τμήμα. Οι
εργασίες που δεν χρήζουν αδειοδότησης από τις Υπηρεσίες Δόμησης είναι οι εξής:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

α. Μικρής έκτασης εσωτερικές επισκευές ή διασκευές που δεν μεταβάλλουν
τη φέρουσα κατασκευή του κτηρίου ή τις όψεις του, συμπεριλαμβανομένων
των κατασκευών που απαιτούνται για τη μετακίνηση ή την κάθε μορφής εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων. Δεν συμπεριλαμβάνεται η κατασκευή ανελκυστήρα της παραγράφου 2 του άρθρου 27.
β. Εσωτερικούς και εξωτερικούς χρωματισμούς ή αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων χωρίς χρήση ικριωμάτων.
γ. Αλλαγή ή επισκευή δαπέδων.
δ. Συντήρηση, επισκευή ή διασκευή εγκαταστάσεων και αγωγών κτηρίων.
ε. Αντικατάσταση εσωτερικών ή εξωτερικών κουφωμάτων στο ίδιο άνοιγμα.
στ. Συντήρηση, επισκευή στεγών χωρίς χρήση ικριωμάτων.
ζ. Απλή περιτοίχιση από λιθοδομή μέχρι ύψους ενός μέτρου (1,00 μ.) ή περίφραξη από ελαφρύ υλικό χωρίς χρήση σενάζ, γηπέδων σε εκτός σχεδίου
περιοχές. Επίσης, επιτρέπεται οριοθέτηση με πασσάλους των κορυφών οικοπέδου ή γηπέδου.
η. Κατασκευή πέργκολας σε ισόγειους υπαίθριους χώρους κατοικιών ή στον
περιβάλλοντα ακάλυπτο χώρο. Κατασκευή εστιών, φούρνων και τζακιών σε
εσωτερικούς χώρους.
θ. Τοποθέτηση ασκεπούς δεξαμενής νερού η πισίνας, μέγιστης επιφάνειας
50 τ.μ., που εξυπηρετούνται με εξωτερικά συστήματα μηχανοστασίου τύπου
compact και δεν απαιτείται για την εγκατάστασή τους τοιχίο από οπλισμένο σκυρόδεμα και με την προϋπόθεση ότι το ύψος όλων των κατασκευών
σε κανένα σημείο δεν υπερβαίνει το ένα μέτρο (1,00 μ.) από την οριστική
στάθμη εδάφους και εφόσον δεν απαιτούνται εκσκαφές ή επιχώσεις του
φυσικού εδάφους μεγαλύτερες από 1,00 μ. για την τοποθέτησή της και τηρείται η απαιτούμενη φύτευση του υποχρεωτικώς ακαλύπτου χώρου. Για την
εγκατάσταση απαιτείται δήλωση αρμόδιου μηχανικού που αναλαμβάνει την
ευθύνη της στατικής και ηλεκτρομηχανολογικής ασφάλειας της κατασκευής
και των εγκαταστάσεων.
ι. Μικρές διαμορφώσεις του εδάφους με πέτρα μέχρι συν/πλην 0,50 μ. από
το φυσικό έδαφος.
ια. Τοποθέτηση κλιματιστικών και επιτοίχιων λεβήτων αερίου για θέρμανση

και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, σε υφιστάμενα κτήρια σύμφωνα με την
παράγραφο 10 του άρθρου 16, εγκατάσταση συστοιχίας επίτοιχων λεβήτων αερίου για θέρμανση ή παραγωγή ζεστού νερού χρήσης σε ισόγειους υπαίθριους
χώρους κατοικιών, εγκατάσταση συστημάτων τροφοδοσίας, ρύθμισης και μέτρησης φυσικού αερίου (ρυθμιστές, μετρητές, παροχετευτικοί αγωγοί), εγκατάσταση συστημάτων Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Αποδοτικότητας (ΣΗΘΥΑ), υπέργειοι σταθμοί διανομής ή μέτρησης και ρύθμισης
φυσικού αερίου σύμφωνα με το άρθρο 17.
ιβ. Τοποθέτηση ηλιακών θερμοσιφώνων σύμφωνα με την παράγραφο 2β΄ και γ΄
του άρθρου 19 του ΝΟΚ.
ιγ. Η κατασκευή φυτεμένων δωμάτων και φυτεμένων επιφανειών.
ιδ. Τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης ή παθητικών ηλιακών συστημάτων
στις εξωτερικές όψεις υφιστάμενων κτηρίων, εφόσον δεν αλλοιώνονται οι όψεις.
Ο ενδιαφερόμενος ιδιοκτήτης πριν να προβεί σε εργασίες στο ακίνητο οφείλει σε κάθε περίπτωση να εξετάζει:
1. εάν το κτήριο στο οποίο πρόκειται να γίνουν οι επεμβάσεις ανήκει σε ‘παραδοσιακό’ οικισμό, οπότε και ελέγχεται από το Συμβούλιο Χωροταξίας Οικισμού
και Περιβάλλοντος Θήρας, (σήμερα Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής Περιφερειακής
Ενότητας Θήρας) με έδρα τα Φηρά Θήρας. Οι αρμοδιότητες του ΣΧΟΠ αφορούν τους παραδοσιακούς οικισμούς και τα κηρυγμένα τοπία ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους, δηλαδή ολόκληρη τη Θήρα και τη Θηρασιά.
2. εάν το κτήριο βρίσκεται μέσα σε ‘αρχαιολογικό χώρο’ ή ‘ιστορικό τόπο’, οπότε και ελέγχεται από το Υπουργείο Πολιτισμού, με αρμόδια όργανα, σήμερα,
τις Υπηρεσίες και Εφορείες της, οι οποίες εισηγούνται επί των θεμάτων στο
αρμόδιο Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων, με έδρα την Αττική. Πιο συγκεκριμένα
και αναλόγως με τη χρονολογία στην οποία ανάγεται ο αρχαιολογικός χώρος
ή ιστορικός τόπος, η υπόθεση εξετάζεται από: την ΚΑ’ Εφορεία Προϊστορικών
και Κλασικών Αρχαιοτήτων (ΕΠΚΑ), την 2η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
(ΕΒΑ) ή/και την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων Αττικής.
3. εάν βρίσκεται πλησίον αρχαιοτήτων, δηλαδή πλησίον κάποιου ‘αρχαιολογικού χώρου’, ‘ιστορικού τόπου’ ή κάποιου χαρακτηρισμένου ‘διατηρητέου μνημείου’. Η διαδικασία που ακολουθείται είναι ο έλεγχος και έκδοση εγκριτικής
απόφασης από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού, δηλαδή της
ΚΑ’ ΕΠΚΑ, 2ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων ή της Εφορείας Νεωτέρων
Μνημείων Αττικής, μετά την γνωμοδότηση από το αρμόδιο Τοπικό Συμβούλιο
Μνημείων, όπως στην περίπτωση (2).
4. εάν είναι χαρακτηρισμένο ως διατηρητέο μνημείο, ελέγχεται από τα αρμόδια
Συμβούλια και Υπηρεσίες, αναλόγως με τον φορέα που το έχει χαρακτηρίσει:
• εάν είναι χαρακτηρισμένο από το πρώην ΥΠΕΧΩΔΕ ή Υπουργείο Αιγαίου, θα
εξεταστεί από το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής Περιφερειακής Ενότητας Θήρας.
• εάν είναι χαρακτηρισμένο από το Υπουργείο Πολιτισμού θα εξετασθεί από την
αρμόδια του Υπουργείου Πολιτισμού και θα εκδοθεί Απόφαση μετά από γνωμο-
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5.

6.
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7.

δότηση του αρμόδιου Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων, με έδρα την Αττική.
εάν είναι παλαιότερο του 1830 ή είναι θρησκευτικό μνημείο. Στην περίπτωση αυτή προστατεύεται αυτοδίκαια από το Υπουργείο Πολιτισμού
όπου ελέγχεται από την αρμόδια Υπηρεσία, στην
περίπτωση της Σαντορίνης από την 2η ΕΒΑ.
εάν είναι παλαιότερο των εκάστοτε 100 τελευταίων ετών. Στις περιπτώσεις που το αίτημα αφορά εργασίες που χρήζουν έκδοση άδειας δόμησης, ή κατεδάφισης, τότε εξετάζεται αυτοδίκαια
από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού. Αν το κτίσμα κριθεί αξιόλογο, η αρμόδια
Υπηρεσία/ Εφορεία εισηγείται τον χαρακτηρισμό
του στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, το
οποίο και αποφασίζει σχετικά.
εάν είναι πολλαπλώς χαρακτηρισμένο, δηλαδή
από δύο ή και παραπάνω Υπουργεία (π.χ. Υπουργείο Πολιτισμού και ΥΠΕΧΩΔΕ), τότε υπερισχύουν οι διατάξεις του Ν.3028/2002 άρθρο 73.
παρ.12, δηλαδή οι Αποφάσεις που εκδόθηκαν
από το Υπουργείο Πολιτισμού.

Παραδείγματα
• Εάν η επέμβαση πρόκειται να γίνει σε κτίσμα εντός παραδοσιακού οικισμού, ή εντός τόπου ιδιαιτέρου φυσικού
κάλλους (Π.Δ.161/1984 ΦΕΚ 54 Α’/30-04-1984) το αίτημα παραπέμπεται στο Συμβούλιο Χωροταξίας Οικισμού
και Περιβάλλοντος (ΣΧΟΠ) Θήρας (σήμερα Συμβούλιο
Αρχιτεκτονικής Περιφερειακής Ενότητας Θήρας), για να
ελεγχθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Πιο συγκεκριμένα, για παράδειγμα, εάν το κτίσμα βρίσκεται μέσα
στον παραδοσιακό οικισμό των Φηρών, το αίτημα πρέπει
να εξετασθεί από το Συμβούλιο, προκειμένου να ελεγχθεί σύμφωνα με το 20-11-1991Π.Δ. (ΦΕΚ 852Δ’/20-111991), περί ‘έγκρισης πολεοδομικής μελέτης του οικισμού
Θήρας (Φηρών) της Κοινότητας Θήρας (Ν. Κυκλάδων)’.
Αντίστοιχα, εάν ανήκει στον οικισμό του Μεγαλοχωρίου,
θα ελεγχθεί από το Συμβούλιο, σύμφωνα με το 11-5-1989
Π.Δ. (ΦΕΚ 345Δ/2-6-1989), ‘περί καθορισμού ειδικών
όρων δόμησης των οικοπέδων των Κυκλάδων, που έχουν
χαρακτηριστεί ως παραδοσιακοί με το από 19-10-1978

•

•

•
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Π.Δ. (ΦΕΚ 594Δ’).
Στην περίπτωση που το κτίσμα βρίσκεται μέσα σε ‘ιστορικό τόπο’ ή ‘αρχαιολογικό χώρο’, όπως στις περιπτώσεις
των Καστελλίων του Ακρωτηρίου, του Πύργου και του
Εμπορείου, επιβάλλεται, μετά από την εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού, η γνωμοδότηση από το αρμόδιο Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων και
τελικά η έκδοση σχετικής Απόφασης από την Υπηρεσία.
Εάν η επέμβαση πρόκειται να γίνει εντός του Καστελλιού
του Εμπορείου, λόγου χάρη, η 2η Εφορεία Βυζαντινών
Αρχαιοτήτων οφείλει να εισηγηθεί του θέματος στο αρμόδιο Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων, με έδρα την Αττική,
προκειμένου να εκδοθεί απόφαση έγκρισης ή μη της
επέμβασης.
Στην περίπτωση που το κτήριο είναι χαρακτηρισμένο
από το Υπουργείο Πολιτισμού ως διατηρητέο, το αίτημα
εξετάζεται από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου
Πολιτισμού, δηλαδή την 2η Ε.ΒΑ ή την Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων Αττικής, αναλόγως με τη χρονολογία στην
οποία ανάγεται, η οποία και εκδίδει τη σχετική Απόφαση,
μετά την γνωμοδότηση του αρμόδιου Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων.
Ενα κτίσμα, όπως ειπώθηκε πιο πάνω, ενδέχεται να προστατεύεται από δύο φορείς, όπως λόγου χάρη τα κτήρια
εντός του Καστελλιού του Πύργου, δεδομένου ότι το Καστέλλι είναι χαρακτηρισμένο ως ‘παραδοσιακός οικισμός’
από το πρώην ΥΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 594Δ’13-11-1978), αλλά
και ως ‘ιστορικό διατηρητέο μνημείο’ και ‘αρχαιολογικός
χώρος’ από το Υπουργείο Πολιτισμού (ΦΕΚ 773Β/8-91995, ΦΕΚ 429Β/8-7-1966, ΦΕΚ 669Β/25-9-1970). Στην
περίπτωση αυτή, σύμφωνα με το Ν.3028/2002 ‘Για την
προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής
Κληρονομιάς’, αρ.73, παρ.12 ‘Προκειμένου περί ακινήτων
ή εκτάσεων πολλαπλώς χαρακτηρισμένων, υπερισχύουν
οι διατάξεις του παρόντος Νόμου, εφόσον πρόκειται για
μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, ή ιστορικούς τόπους’.
Επομένως, το αίτημα έγκρισης εργασιών, εκτός από το
ΣΧΟΠ Θήρας, διαβιβάζεται και στην 2η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, η οποία εισηγείται σχετικά στο Τοπικό
Συμβούλιο Μνημείων, προκειμένου να εγκριθεί ή όχι η
επέμβαση. Η δεύτερη απόφαση θα υπερισχύσει της απόφασης του Σ.Α.Π.Ενότητας Θήρας.

Καθεστώς Προστασίας Πύργου Καλλίστης
Πέρα από το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει συνολικά το νησί της Σαντορίνης, στον Πύργο Καλλίστης έχουν γίνει οι παρακάτω ειδικότερες κηρύξεις και χαρακτηρισμοί ως διατηρητέων μνημείων, αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών τόπων. Οι κηρύξεις αυτές αφορούν σε Ενετικά και Μεταβυζαντινά Μνημεία και προστατεύονται από την 2η Εφορεία
Βυζαντινών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού. Αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχουν
πολλά ακόμα κτήρια άξια διατήρησης στον οικισμό του Πύργου Καλλίστης.
1. Υ.Α. 11707/14-6-1966 - ΦΕΚ 429/Β/8-7-1966
‘Περί χαρακτηρισμού αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών διατηρητέων
μνημείων’
Χαρακτηρίσθηκαν τα δύο Ενετικά φρούρια στη Θήρα : Το Καστέλλι εις το
χωρίον Ακρωτήρι και το Κάστρο εις το χωρίον Πύργος.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

2. Υ.Α. 12916/27-8-1970 - ΦΕΚ 669Β’/25-9-1970
‘Περί κηρύξεως ιστορικών διατηρητέων μνημείων Κοινοτήτων Πύργου κ.τ.λ.’
Χαρακτηρίζονται ‘…ως διατηρητέα μνημεία τα κάτωθι κτηριακά συγκροτήματα εν Θήρα, τα οποία περιλαμβάνονται εις οχυρώσεις Ενετοκρατίας, λόγω
της εξαιρέτου γραφικότητας και αρχιτεκτονικής των: Καστέλλι εις χωρίον
Πύργος, Καστέλλι εις χωρίον Εμπορείον, Καστέλλι εις χωρίον Ακρωτήρι και
ο Πύργος ‘Γουλάς’ εις Εμπορείον’.
3. Υ.Α. Α/Φ31/54786/4096 - ΦΕΚ 1456Β’/13-12-1973
‘Περί χαρακτηρισμού πύργων (Γουλάδων) νήσου Θήρας ως ιστορικών τόπων’.
Χαρακτηρίζονται ως ιστορικοί τόποι οι ‘κάτωθι Πύργοι (Γουλάδες): α) του
Εμπορείου, β) του Φηροστεφανίου, γ) της Οίας, δ) του χωρίου Πύργου και ε)
το οχυρόν του Σκάρου.’
4. Υ.Α. ΥΠ.ΠΟ./ΔΙΛΑΠ/Γ/486/8170/23-5-1988—ΦΕΚ 448Β’/30-6-1988
‘Χαρακτηρίζεται ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο που χρειάζεται ειδική κρατική προστασία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 1469/1950, το κτήριο ιδιοκτησίας Άννας Ασιμή—Γεωργαλή στον Πύργο Σαντορίνης, γιατί είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την μελέτη της ιστορίας της αρχιτεκτονικής και της
πολεοδομικής εξέλιξης της περιοχής στα τέλη του προηγούμενου αιώνα.’
5. ΥΠ.ΠΟ. /ΑΡΧ/Β1/Φ27/27948/571 - ΦΕΚ 810Β’/20-10-1989
Χαρακτηρισμός μεταβυζαντινών μνημείων των Κυκλάδων ως ιστορικών διατηρητέων μνημείων.’
Χαρακτηρίζονται ως ιστορικά διατηρητέα μνημεία μια σειρά από εκκλησίες
των Κυκλάδων, με περιμετρική ζώνη προστασίας ακτίνας 50μ. γύρω τους.
Ένας από τους (4) τέσσερεις που χαρακτηρίζονται στην Σαντορίνη είναι ο Ι.
Ναός του Αγ. Αρτεμίου στον Πύργο.

6. Υ.Α. ΥΠ.ΠΟ./ΑΡΧ/Β1Φ27/36783/956/29-8-1995 - ΦΕΚ 773Β’/ 8-9-1995
Χαρακτηρίζονται ως ιστορικά διατηρητέα μνημεία το Καστέλλι μαζί με τμήμα
του οικισμού του Πύργου Καλλίστης Θήρας.
Προστατεύονται επίσης ο Ι. Ναός του Αγ. Αρτεμίου, ο Ι. Ναός Αγ. Γεωργίου, ο
Ι. Ναός Αγίου Νικολάου του Κίσσηρα, και ο Ι. Ναός Αγίων Αποστόλων (μαζί
με τους χώρους διαμονής και το συγκρότημα της παλιάς Σχολής).
7. ΥΠ.ΠΟ./ΑΡΧ/Β1/Φ27/36784/953 - ΦΕΚ 792Β’/14-9-1995
Χαρακτηρισμός των Ι. Ν. Αγ. Νικολάου του Κίσσηρα, Αγ. Γεωργίου και Αγ.
Αποστόλων στην περιοχή του Πύργου Θήρας, ως ιστορικών διατηρητέων
μνημείων.’
Χαρακτηρίζονται ως ιστορικά διατηρητέα μνημεία, με περιμετρική ζώνη
προστασίας ακτίνας 300μ.
8. Υ.Α. ΥΠ.ΠΟ./ΔΙΛΑΠ/Γ/174/23077/13-5-1998—ΦΕΚ 514Β’/26-5-1998
‘Χαρακτηρισμός ως ιστορικών διατηρητέων μνημείων και έργων τέχνης δύο
(2) οικιών, ιδιοκτησίας Βαρβάρας Σορώτου—Φύτρου και Ευαγγέλου Φύτρου
στον Πύργο Σαντορίνης με τον περιβάλλοντα χώρο τους στα όρια της ιδιοκτησίας.’
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ΣΧΈΔΙΑ
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΏΝ
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ΚΕΡΑΜΙΚΟ
ΣΤΟΙΧΕΙΟ
ΚΕΡΑΜΙΚΟ
ΣΤΟΙΧΕΙΟ

0.94

ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ

ΚΕΡΑΜΙΚΟ
ΚΕΡΑΜΙΚΟ
ΣΤΟΙΧΕΙΟ
ΣΤΟΙΧΕΙΟ

0.94

ΚΕΡΑΜΙΚΟ
ΣΤΟΙΧΕΙΟ

0.14
0.14

ΕΠΙΧΡΙΣΜΕΝΑ
ΕΠΙΧΡΙΣΜΕΝΑ
"ΜΑΝΤΩΜΑΤΑ"
«ΜΑΝΤΩΜΑΤΑ»
ΕΠΙΧΡΙΣΜΕΝΑ
"ΜΑΝΤΩΜΑΤΑ"

ΞΥΛΙΝΕΣ
ΞΥΛΙΝΕΣ
ΣΑΝΙΔΕΣ
ΣΑΝΙΔΕΣ
3.84
3.84

ΕΠΙΧΡΙΣΜΕΝΟΙ
ΕΠΙΧΡΙΣΜΕΝΟΙ
ΠΟΡΟΛΙΘΟΙ
ΠΟΡΟΛΙΘΟΙ
ΕΠΙΧΡΙΣΜΕΝΟΙ

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

ΞΥΛΙΝΕΣ
ΣΑΝΙΔΕΣ

ΞΥΛΙΝΟ
ΠΛΑΙΣΙΟ

ΠΟΡΟΛΙΘΟΙ
2.54
2.54

ΞΥΛΙΝΟ
ΞΥΛΙΝΟ
ΠΛΑΙΣΙΟ
ΠΛΑΙΣΙΟ

ΤΡΑΒΕΡΣΑ
ΤΡΑΒΕΡΣΑ

ΤΡΑΒΕΡΣΑ

0.22

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : ΣΧΕΔΙΑ

0.22

0.22
0.22
0.34
0.34

ΟΨΗ

0.25

0.25

0.65
2.52

0.65

ΟΨΗ
ΟΨΗ

ΚΑΤΩΦΛΙ
ΚΑΤΩΦΛΙ

ΚΑΤΩΦΛΙ

ΤΟΜΗ

2.52

ΤΟΜΗ
ΤΟΜΗ

ΤΡΑΒΕΡΣΑ
ΤΡΑΒΕΡΣΑ
ΤΡΑΒΕΡΣΑ

ΞΥΛΙΝΟ
ΚΑΣΩΜΑ
ΞΥΛΙΝΟ ΚΑΣΩΜΑ

ΞΥΛΙΝΟ ΚΑΣΩΜΑ

0.49
0.49
0.07
0.07
ΚΑΤΩΦΛΙ

0.41
0.61

1.29

0.61

1.29
2.48

0
0

0.20

0.20

1.00m
1.00m

2.48

0.23
0.23

0.39

ΚΑΤΩΦΛΙ
ΚΑΤΩΦΛΙ

0.41

ΚΑΤΟΨΗ
ΚΑΤΟΨΗ

0.39

ΚΑΤΟΨΗ

0.61

ΑΝΑΓΛΥΦΗ

0.47

ΑΝΑΓΛΥΦΗ
ΑΝΑΓΛΥΦΗ
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ
ΕΣΟΧΗ
ΕΣΟΧΗ ΕΣΟΧΗ

0.10

ΛΑΞΕΥΤΟ
ΛΑΞΕΥΤΟ
ΛΑΞΕΥΤΟ
ΦΟΥΡΟΥΣΙ
ΦΟΥΡΟΥΣΙ

0.47
0.61
0.10

ΦΟΥΡΟΥΣΙ

0.81

0.81

ΛΑΞΕΥΤΟΙ ΛΙΘΟΙ
ΛΙΘΟΙ
ΛΑΞΕΥΤΟΙ
ΛΑΞΕΥΤΟΙ
ΛΙΘΟΙ
- 'ΠΟΡΙ'
- 'ΠΟΡΙ'
- «ΠΟΡΙ»

0.07

0.07
1.95

0.23

1.95
0.23

0.57

ΞΥΛΙΝΟΣ
ΞΥΛΙΝΟΣ
ΞΥΛΙΝΟΣ
ΤΑΜΠΛΑΣ
ΤΑΜΠΛΑΣ
ΤΑΜΠΛΑΣ

0.07

ΜΑΡΜΑΡΙΝΟ
ΜΑΡΜΑΡΙΝΟ
ΜΑΡΜΑΡΙΝΟ
ΚΑΤΩΦΛΙ
ΚΑΤΩΦΛΙ
ΚΑΤΩΦΛΙ

0.57

0.07

ΟΨΗ
ΟΨΗ

ΤΟΜΗ
ΤΟΜΗ
ΤΟΜΗ

ΟΨΗ

ΛΑΞΕΥΤΟΙ ΛΙΘΟΙ
ΛΑΞΕΥΤΟΙ
ΛΑΞΕΥΤΟΙ
ΛΙΘΟΙ - 'ΠΟΡΙ'
ΛΙΘΟΙ - 'ΠΟΡΙ'

- «ΠΟΡΙ»

ΚΑΤΟΨΗ
ΚΑΤΟΨΗ
ΚΑΤΟΨΗ

0

0
0.20
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0.20

1.00m

1.00m

0.20
0.20

ΦΕΓΓΙΤΗΣ
ΦΕΓΓΙΤΗΣ
ΦΕΓΓΙΤΗΣ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ
ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑ
ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑ
ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑ

0.32
0.32
0.07
0.07

ΛΑΞΕΥΤΟΙ
ΛΑΞΕΥΤΟΙ
ΛΑΞΕΥΤΟΙ
ΛΙΘΟΙ
ΛΙΘΟΙ
ΛΙΘΟΙ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ
ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑ
ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑ
ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑ
ΤΖΑΜΙ
ΤΖΑΜΙ
ΤΖΑΜΙ
1.90
1.90

ΚΑΡΦΩΤΗ
ΚΑΡΦΩΤΗ
ΚΑΡΦΩΤΗ
ΛΑΜΑΡΙΝΑ
ΛΑΜΑΡΙΝΑ
ΛΑΜΑΡΙΝΑ

ΚΑΡΦΩΤΗ
ΚΑΡΦΩΤΗ
ΚΑΡΦΩΤΗ
ΛΑΜΑΡΙΝΑ
ΛΑΜΑΡΙΝΑ
ΛΑΜΑΡΙΝΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : ΣΧΕΔΙΑ

ΚΑΤΩΦΛΙ
ΚΑΤΩΦΛΙ
ΚΑΤΩΦΛΙ

ΟΨΗ
ΟΨΗ

0.14
0.14

1.00
1.00
1.27
1.27

ΤΟΜΗ
ΤΟΜΗ

0.14
0.14

ΟΨΗ

ΤΟΜΗ

ΞΥΛΙΝΟ
ΞΥΛΙΝΟ
ΞΥΛΙΝΟ
ΚΑΣΩΜΑ
ΚΑΣΩΜΑ
ΚΑΣΩΜΑ

0.18
0.18
0.26
0.26
1.00
1.00

0.14
0.14

ΚΑΤΟΨΗ
ΚΑΤΟΨΗ
ΚΑΤΟΨΗ

0

0

0.20
0.20

1.00m
1.00m

1.00
1.00
3.27
3.27

0.14
0.14

1.00
1.00

1.48
1.48
0.11
0.11

PRODUCED
PRODUCEDBY
BYAN
ANAUTODESK
AUTODESKEDUCATIONAL
EDUCATIONALPRODUCT
PRODUCT

0.10
0.10

Ο
ΜΑ
Α

0.11
0.11
0.55
0.55

0.08
0.08

0.68
0.68

0.11
0.11
2.13
2.13

0.44
0.44

0.06
0.06

0.70
0.70

1.20
1.20

0.12
0.12

1.67
1.67

ΚΑΤΟΨΗ
ΚΑΤΟΨΗ
ΚΑΤΟΨΗ
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0.13
0.13
0.36
0.36

0.13
0.13

1.36
1.36
1.65
1.65

0.20
0.20

0.81
0.81

0.64
0.64

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
ΟΨΗ
ΟΨΗ
ΟΨΗ

0
0

0.12
0.12

0.50
0.50

1.00m
1.00m

ΤΟΜΗ
ΤΟΜΗ
ΤΟΜΗ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
ΟΨΗ
ΟΨΗ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
ΟΨΗ

0.05
0.05

0.50 0.50

R0.02R0.02
0.03 0.03
0.06 0.06
0.05 0.05

0.03 0.03
R0.77R0.77

ΚΑΡΦΩΤΟ
ΞΥΛΙΝΟ
ΚΑΡΦΩΤΟ
ΞΥΛΙΝΟ
ΚΑΡΦΩΤΟ
ΞΥΛΙΝΟ
ΠΛΑΙΣΙΟ
ΠΛΑΙΣΙΟ
ΠΛΑΙΣΙΟ

1.57 1.57

BY AN AUTODESK
EDUCATIONAL
PRODUCEDPRODUCED
BY AN AUTODESK
EDUCATIONAL
PRODUCT PRODUCT

1.94 1.94

ΛΑΞΕΥΤΟΙ
ΛΙΘΟΙ
ΛΑΞΕΥΤΟΙ
ΛΙΘΟΙ
- «ΠΟΡΙ»
ΛΑΞΕΥΤΟΙ
ΛΙΘΟΙ
- 'ΠΟΡΙ'
- 'ΠΟΡΙ'

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ
ΒΙΔΕΣ
ΒΙΔΕΣ
ΒΙΔΕΣ
ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ
ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ

ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ
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ΞΥΛΙΝΟ
ΚΑΣΩΜΑ
ΞΥΛΙΝΟ
ΚΑΣΩΜΑ
ΞΥΛΙΝΟ
ΚΑΣΩΜΑ
ΜΑΡΜΑΡΙΝΟ
ΚΑΤΩΦΛΙ
ΜΑΡΜΑΡΙΝΟ
ΚΑΤΩΦΛΙ
ΜΑΡΜΑΡΙΝΟ
ΚΑΤΩΦΛΙ

0.100.12
0.14 0.14
0.14 0.14
0.100.12
1.39 1.39

ΟΨΗ
ΟΨΗ
ΟΨΗ

0.68 0.68

ΛΑΞΕΥΤΟΙ
ΛΙΘΟΙ
ΛΑΞΕΥΤΟΙ
ΛΙΘΟΙ
ΛΑΞΕΥΤΟΙ
ΛΙΘΟΙ
- «ΠΟΡΙ»
- 'ΠΟΡΙ'
- 'ΠΟΡΙ'

0.10 0.10

ΚΑΤΟΨΗ
ΚΑΤΟΨΗ

ΚΑΤΟΨΗ

0

0 0.200.20

1.00m
1.00m

Μ
Κ

Κ
Σ
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0.06

0.31
ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ
ΒΙΔΕΣ
ΒΙΔΕΣ ΜΕ
ΜΕ
ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ
ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ

0.15

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ
ΚΑΡΦΙΑ
ΚΑΡΦΙΑ

0.06

0.31
0.23

1.98
1.04
0.15

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ
ΒΙΔΕΣ ΜΕ
ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ
ΚΑΡΦΙΑ

0.23

1.98
0.15
1.04

ΜΑΡΜΑΡΙΝΟ
ΚΑΤΩΦΛΙ
ΜΑΡΜΑΡΙΝΟ

ΣΙΔΕΡΕΝΙΟΣ
ΣΙΔΕΡΕΝΙΟΣ
ΜΕΝΤΕΣΕΣ
ΜΕΝΤΕΣΕΣ

0.28

ΚΑΤΩΦΛΙ
ΚΑΤΩΦΛΙΑΠΟ
ΚΑΤΩΦΛΙ ΑΠΟ
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

0.04

ΞΥΛΙΝΟ
ΜΑΝΤΑΛΟ

0.14

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΞΥΛΙΝΟ
ΞΥΛΙΝΟ
ΜΑΝΤΑΛΟ
ΜΑΝΤΑΛΟ

0.15

ΜΑΡΜΑΡΙΝΟ
ΚΑΤΩΦΛΙ

ΚΑΤΩΦΛΙΑΠΟ
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

0

0

0.20

0.20
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ΤΟΜΗ
ΤΟΜΗ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
ΟΨΗ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
ΟΨΗ

0.28
0.04

0.14

ΤΟΜΗ1.00m

1.00m

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
ΟΨΗ

ΣΙΔΕΡΕΝΙΟΣ
ΜΕΝΤΕΣΕΣ

0.25

0.25
0.49

0.49

3.17
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2.14

0.06
0.22
0.06
0.10

0.08

1.38

0.22
0.10

0.08

1.38

0.40
0.69

0.69

0.71
0.40
0.69

0.69

0.710.15
0.03

0

0.20

1.00m

1.38

0.20

1.00m

0.08

1.55
1.38

0

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
ΟΨΗ
ΟΨΗ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
ΟΨΗ

ΚΑΤΟΨΗ
ΚΑΤΟΨΗ

0.15
0.03
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PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

3.172.14

1.55

ΚΑΤΟΨΗ
0.08
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ΕΠΙΧΡΙΣΜΕΝΗ
ΕΠΙΧΡΙΣΜΕΝΗ
ΑΡΓΟΛΙΘΟΔΟΜΗ
ΑΡΓΟΛΙΘΟΔΟΜΗ
ΕΠΙΧΡΙΣΜΕΝΗ

0.30

ΑΡΓΟΛΙΘΟΔΟΜΗ

ΤΡΑΒΕΡΣΕΣ
ΛΑΞΕΥΤΟΙ
ΛΙΘΟΙ
ΛΑΞΕΥΤΟΙ
ΛΙΘΟΙ
«ΠΟΡΙ»

0.44
0.15

ΛΑΞΕΥΤΟΙ ΛΙΘΟΙ

0.15
0.45

0.15
0.45

0.45
0.15

0.45
0.15

0.15
0.47

0.15
0.47

2.17 ΠΛΑΙΣΙΟ
ΞΥΛΙΝΟ ΚΑΡΦΩΤΟ

0.47
0.15

0.04

0.04

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΨΗ

0.04

1.00m

1.00m

0.22

0.07
0.45

ΛΙΘΙΝΟ
ΞΥΛΙΝΟ ΚΑΡΦΩΤΟ

ΚΑΤΩΦΛΙ
ΛΙΘΙΝΟ
ΚΑΤΩΦΛΙ
ΠΛΑΙΣΙΟ

0.07

ΤΟΜΗ
ΤΟΜΗ
0.45

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΨΗ

ΞΥΛΙΝΟ ΚΑΡΦΩΤΟ

ΞΥΛΙΝΟ
ΚΑΡΦΩΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΠΛΑΙΣΙΟ

0.07
0.15

0.07
0.04

1.39

0.04

ΠΛΑΙΣΙΟ

0.47
0.15

0.15
0.04

1.39

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
ΟΨΗ
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2.17
ΞΥΛΙΝΟ
ΚΑΡΦΩΤΟ
ΞΥΛΙΝΟ
ΚΑΡΦΩΤΟ
ΠΛΑΙΣΙΟ

0.04

0.20

ΞΥΛΙΝΕΣ ΣΑΝΙΔΕΣ
'ΠΟΡΙ'
ΡΑΜΠΟΤΕ

0.44
0.15

'ΠΟΡΙ'

0.04

0

ΞΥΛΙΝΟ
ΤΡΑΒΕΡΣΕΣ
ΚΑΣΩΜΑ
ΞΥΛΙΝΕΣ ΣΑΝΙΔΕΣ
ΞΥΛΙΝΕΣ
ΣΑΝΙΔΕΣ ΡΑΜΠΟΤΕ
ΞΥΛΙΝΕΣ
ΡΑΜΠΟΤΕ

0.22
0.44

0.15
0.44

0.07

0.20

ΞΥΛΙΝΕΣ
ΞΥΛΙΝΕΣ
ΤΡΑΒΕΡΣΕΣ

0.05

0.05
0.07

2.17

0

ΚΑΣΩΜΑ

0.22

0.15

2.17

Η

0.05

0.05
0.07

0.30

ΞΥΛΙΝΟ
ΞΥΛΙΝΟ
ΚΑΣΩΜΑ

0.07

ΤΟΜΗ

0.34
0.22

0.34

ΛΙΘΙΝΟ
ΚΑΤΩΦΛΙ
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ΛΑΞΕΥΤΟΙ
ΛΙΘΟΙ
ΛΑΞΕΥΤΟΙ

ΛΑΞΕΥΤΟΙ
ΛΙΘΟΙ ΛΙΘΟΙ

ΞΥΛΙΝΟ
ΚΑΣΩΜΑ
ΞΥΛΙΝΟ
ΞΥΛΙΝΟ ΚΑΣΩΜΑ
ΚΑΣΩΜΑ
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ΞΥΛΙΝΟΣ
ΤΑΜΠΛΑΣ
ΞΥΛΙΝΟΣ
ΞΥΛΙΝΟΣ ΤΑΜΠΛΑΣ
ΤΑΜΠΛΑΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΟΨΗ
ΟΨΗ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
ΟΨΗ

ΚΑΤΟΨΗ
ΚΑΤΟΨΗ
ΚΑΤΟΨΗ
0

0

0.20
0.20

1.00m
1.00m

0
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ΟΙ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΟΨΗ
ΟΨΗ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
ΟΨΗ

ΚΑΤΟΨΗ
ΚΑΤΟΨΗ
ΚΑΤΟΨΗ
0
0

0.20
0.20
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1.00m
1.00m

ΛΑΞΕΥΤΟΙ
ΛΙΘΟΙ
ΛΑΞΕΥΤΟΙ
ΛΙΘΟΙ
ΛΑΞΕΥΤΟΙ ΛΙΘΟΙ

ΞΥΛΙΝΟ
ΚΑΣΩΜΑ
ΞΥΛΙΝΟ
ΞΥΛΙΝΟ ΚΑΣΩΜΑ
ΚΑΣΩΜΑ

ΞΥΛΙΝΟΣ
ΤΑΜΠΛΑΣ
ΞΥΛΙΝΟΣ
ΤΑΜΠΛΑΣ
ΞΥΛΙΝΟΣ ΤΑΜΠΛΑΣ

0.11

0.28
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑ
ΚΟΥΜΠΩΤΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ΣΑΝΙΔΕΣ
ΞΥΛΙΝΟ ΚΑΣΩΜΑ
ΛΑΞΕΥΤΟΙ ΛΙΘΟΙ

ΞΥΛΙΝΟ ΚΑΣΩΜΑ

1.78

PRODUCEDPRODUCED
BY AN AUTODESK
BY AN AUTODESK
EDUCATIONAL
EDUCATIONAL
PRODUCT PRODUCT

ΞΥΛΙΝΟΣ ΤΑΜΠΛΑΣ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΨΗ
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ΟΨΗ

ΟΨΗ

0.34
0.21

0.55
0.89

0.21

ΞΥΛΙΝΟ ΚΑΣΩΜΑ
ΞΥΛΙΝΟ ΚΑΣΩ
ΞΥΛΙΝΟ
ΚΑΣΩΜΑ

ΜΕΝΤΕΣΕΣ

ΜΕΝΤΕΣΕΣ
ΜΕΝΤΕΣΕΣ

ΚΟΥΜΠΩΤΕΣ
ΞΥΛΙΝΕΣ ΣΑΝΙΔΕΣ

ΚΟΥΜΠΩΤΕΣ
ΚΟΥΜΠΩΤΕΣ
ΞΥΛΙΝΕΣ ΣΑΝΙΔΕΣ
ΞΥΛΙΝΕΣ ΣΑΝΙΔΕΣ

ΚΑΤΟΨΗ
ΚΑΤΟΨΗ
ΚΑΤΟΨΗ
0
0.20

ΤΟΜΗ

0.20

1.00m
1.00m

0.89
0.89

0.07

0.67

0.07
0.07
0.27
1.89
0.67
0.07

0.07
0.67
0.27
1.89
0.07
0.09
0.47
0.67

0.05

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
ΟΨΗ
ΟΨΗ
0.09

0.47

0.05

0.98

0

0.20

0

0.20
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0.08

0.25

0.98

1.00m
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
ΟΨΗ

1.00m

0.88
0.11

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
ΟΨΗ
ΟΨΗ
0.08

0.25

0.88

0.11

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
ΟΨΗ

0.09

ΤΖΑΜΙ
ΤΖΑΜΙ
ΞΥΛΙΝΟ
ΞΥΛΙΝΟ
ΠΛΑΙΣΙΟ
ΠΛΑΙΣΙΟ
ΤΖΑΜΙ

0.46

0.46

0.22

1.45
0.20

0.46

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : ΣΧΕΔΙΑ

ΟΨΗ
ΟΨΗ
ΟΨΗ

0.06
0.22

0.46
1.45

ΤΖΑΜΙ

ΤΖΑΜΙ

0.13

ΞΥΛΙΝΟ
ΚΑΣΩΜΑ
ΞΥΛΙΝΟ
ΚΑΣΩΜΑ

0.09
0.13
0.50

ΑΡΓΟΛΙΘΟΔΟΜΗ
ΑΡΓΟΛΙΘΟΔΟΜΗ
ΞΥΛΙΝΟ ΚΑΣΩΜΑ

0.09 0.27
0.50

ΑΡΓΟΛΙΘΟΔΟΜΗ

0.27
1.03

0.52

2.05
0.50

1.03

ΚΑΤΟΨΗ
ΚΑΤΟΨΗ
ΚΑΤΟΨΗ
0
0

0.20
0.20

2.05

1.00m
1.00m

ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ
ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑ

1.8

ΤΟΜΗ
ΤΟΜΗ
ΤΟΜΗ

0.06

ΤΖΑΜΙ

0.50

ΤΖΑΜΙ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ
ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑ
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0.20
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ΞΥΛΙΝΟ
ΠΛΑΙΣΙΟ

ΤΖΑΜΙ
ΤΖΑΜΙ

0.09

0.52

0

0.20

0.20

1.851.47

0.20

0.18

1.851.47
0.20
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Ο
ΜΑ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΛΑΞΕΥΤΟΙ
ΛΑΞΕΥΤΟΙ
ΛΙΘΟΙ
ΛΙΘΟΙ

ΞΥΛΙΝΟ
ΞΥΛΙΝΟ
ΠΑΤΖΟΥΡΙ
ΠΑΤΖΟΥΡΙ

ΞΥΛΙΝΟ
ΞΥΛΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΠΛΑΙΣΙΟ

ΛΙΘΟΙ

ΞΥΛΙΝΟ
ΠΑΤΖΟΥ

0.08

1.03

ΞΥΛΙΝΟ
ΠΛΑΙΣΙΟ

0.22

1.45

ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ

0.22

1.45

0.08

1.03

0.22

0.22
0.20

0.24

0.24

0.22

1.03
1.45

ΟΨΗ
ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΟΣ
ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ

143

0.22

ΟΨΗ
ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ
ΟΨΗ
(ΠΑΤΖΟΥΡΙ)
ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ

1.00m

0.20

0.24
1.03

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ
ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑ

1.45

0

0.24

(ΠΑΤΖΟΥΡΙ)

0.20

0.20

0.22

0.20

ΟΨΗ
ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΟΣ
ΟΨΗ
ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ
ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΟΣ
0.18

ΜΕΤΑΛΛ
ΣΤΟΙΧΕ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ
ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑ ΛΑΞΕΥΤΟΙ
ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑ

1.00m

ΟΨΗ
ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ
(ΠΑΤΖΟΥΡΙ)

0.22

0.16
0.51
0.20

0.51
0.40

0.16

0.40

0.40

0.40

0.20

0.21

ΠΕΤΡΙΝΟΣ
ΤΟΙΧΟΣ
ΠΕΤΡΙΝΟΣ
ΤΟΙΧΟΣ

0.21
0.40

0.40

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΞΥΛΙΝΟΥ

0.07

0.07

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ
ΞΥΛΙΝΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟΥ
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟΥ
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΞΥΛΙΝΟΥ
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟΥ
ΚΑΡΦΙ
ΚΑΡΦΙ

0.95

ΚΑΡΦΙ
ΈΝΩΣΗ
ΞΥΛΩΝ
ΕΝΩΣΗ
ΞΥΛΩΝ

0.95

ΈΝΩΣΗ ΞΥΛΩΝ
ΠΕΤΡΙΝΟ

ΠΕΤΡΙΝΟ
ΠΛΑΙΣΙΟ
ΠΛΑΙΣΙΟ

0.03
0.17

ΠΕΤΡΙΝΟ
ΠΛΑΙΣΙΟ

0.03

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : ΣΧΕΔΙΑ

0.17

ΟΨΗ
ΟΨΗ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ
ΠΟΜΟΛΟ
ΠΟΜΟΛΟ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ
ΠΟΜΟΛΟ

ΠΕΤΡΙΝΟΣ
ΤΟΙΧΟΣ
ΠΕΤΡΙΝΟΣ
ΤΟΙΧΟΣ
ΠΟΔΙΑ
ΠΟΔΙΑ
ΠΕΤΡΙΝΟΣ ΤΟΙΧΟΣ
ΠΟΔΙΑ

ΤΖΑΜΙ
ΤΖΑΜΙ
ΞΥΛΙΝΟ
ΠΑΝΤΖΟΥΡΙ
ΤΖΑΜΙ

0
0

0.20
0.20

ΠΕΤΡΙΝΟΣ ΤΟΙΧΟΣ

ΤΖΑΜΙ
ΤΖΑΜΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ
ΞΥΛΙΝΟ ΠΑΤΖΟΥΡΙ
ΞΥΛΙΝΟ ΠΑΤΖΟΥΡΙ
ΤΖΑΜΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ
ΞΥΛΙΝΟ ΠΑΤΖΟΥΡΙ

ΚΑΪΤΙ
ΚΑΪΤΙ

ΚΑΪΤΙ

ΤΟΜΗ
ΤΟΜΗ
ΤΟΜΗ

ΟΨΗ

ΞΥΛΙΝΟ
ΞΥΛΙΝΟ
ΠΑΝΤΖΟΥΡΙ
ΠΑΤΖΟΥΡΙ

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

0.20

0.20
0.51

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

0.51

ΚΑΤΟΨΗ
ΚΑΤΟΨΗ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥΠΑΡΑΘΥΡΟΥ
ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΑΤΖΟΥΡΙ
ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ
ΠΑΤΖΟΥΡΙ
ΚΑΤΟΨΗ
ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ
ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΑΤΖΟΥΡΙ
1.00m
1.00m

0

0.

ΟΣ

0.04

0.26
0.02

ΡΙ

0.83

0.26
0.02
0.83

0.04

0.24

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

0.04

0.04
0.24
0.63

0.04
0.09

0.04
0.09

0.09

0.89

0.56

0.09
0.09
0.04
0.37
0.74

0.04

0.37
0.74

0.35

0.04
0.72 0.35

0.09

0.89

0.56

0.09
0.09
0.04

0.72

0.63

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
ΟΨΗ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
ΟΨΗ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
ΟΨΗ
ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
ΟΨΗ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΨΗ
(ΠΑΤΖΟΥΡΙ)
ΟΨΗ
ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ
ΟΨΗ
ΟΨΗ
ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ
ΟΨΗ
(ΠΑΤΖΟΥΡΙ)
(ΠΑΤΖΟΥΡΙ)

0.15

0.15

0.05
0.54

0.05
0.54

0.34

0.34

ΚΑΤΟΨΗ
ΚΑΤΟΨΗ
ΚΑΤΟΨΗ

0

0.200

0.20

145

1.00m

1.00m

1.34

2.22

0.75

4.31

0.75

ΟΨΗ
ΟΨΗ

ΟΨΗ
0.30

1

1.34

4.31

2

3

4

0.26

51

0.30

6 2

7 3

8 4

0.26

9 5

10
6

4 711

68

9
0.18

ΚΑΤΟΨΗ

ΚΑΤΟΨΗ
ΚΑΤΟΨΗ

10

4 11

6
0.18

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : ΣΧΕΔΙΑ

2.22

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

ΣΤΗΘΑΙΟ
ΣΤΗΘΑΙΟ

ΣΤΗΘΑΙΟ

0

0.82

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

ΛΑΞΕΥΤΟΙ
ΛΙΘΟΙ ΛΙΘΟΙ
ΛΑΞΕΥΤΟΙ

2.60

2.24
R2.23
0.82
0.26

ΛΑΞΕΥΤΟΙ
ΛΑΞΕΥΤΟΙ
ΛΙΘΟΙ
ΛΙΘΟΙ

0

0.20

2.59

0.25

0.24

ΛΑΞΕΥΤΟΙ ΛΙΘΟΙ

1.01

2.07

2.24

1.27

4.31

ΟΨΗ
ΟΨΗ

ΤΟΜΗ

ΤΟΜΗ

2.60

1.00m

2.59
2.24
R2.23

0.26

ΛΑΞΕΥΤΟΙ
ΛΙΘΟΙ

0.25

0.24

1.01

2.07

1.27

ΟΨΗ
0

0.20

ΤΟΜΗ
1.00m

147

2.24
4.31

0.21

0.17

0.20
0.25
0.13 103°

0.15

0.33

0.21

0.17
0.62

0.86

0.25

TΟΜΗ
ΤΟΜΗ

0.20

0.25

0.13 103°

0.62

0.62

0.31

TΟΜΗ

ΤΟΜΗ

0.25

0.86

0.34

0.34

0.62

TΟΜΗ

0.31

TΟΜΗ
0.24

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : ΣΧΕΔΙΑ

0.24

ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΙ
ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΙ
ΑΝΑΒΑΘΜΟΙ
ΑΝΑΒΑΘΜΟΙ

0.62

0.15

ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΙ
ΑΝΑΒΑΘΜΟΙ

ΜΑΥΡΟΙ
ΜΑΥΡΟΙ
ΗΦΑΙΣΤΕΙΟΓΕΝΕΙΣ ΛΙΘΟΙ

ΗΦΑΙΣΤΕΙΟΓΕΝΕΙΣ ΛΙΘΟΙ

0.62

0.15

ΚΑΤΟΨΗ

ΚΑΤΟΨΗ
ΚΑΤΟΨΗ

ΚΑΤΟΨΗ

ΜΑΥΡΟΙ
ΗΦΑΙΣΤΕΙΟΓΕΝΕΙΣ ΛΙΘΟΙ

ΚΑΤΟΨΗ

ΚΑΤΟΨΗ
0
0.20

0

0.20

1.00m

1.00m

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

0.15
0.33

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

ΟΔΗΓΟΙ
ΟΔΗΓΟΙ
«ΚΑΔΕΝΕΣ»
'ΚΑΔΕΝΕΣ'

0.18

0.30

0.161.56
0.43

ΟΔΗΓΟΙ
'ΚΑΔΕΝΕΣ'

0.18

0.70

0.30

0.161.56

ΚΑΤΟΨΗ ΠΛΑΚΩΤΟΥ

ΚΑΤΟΨΗ ΠΛΑΚΩΤΟΥ

0.70

0

0.20

1.00m

ΚΑΤΟΨΗ ΠΛΑΚΩΤΟΥ
0

0.20

149

1.00m

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

0.43

