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Κεθάιαην 1 

Πεξηγξαθή πεξηνρήο  



Σν ζέκα ηεο κειέηεο απνηύπσζεο βξίζθεηαη ζηνλ νηθηζκό Αγίνπ 

Γεξκαλνύ Πξεζπώλ. Ζ πεξηνρή ησλ Πξεζπώλ αλήθεη δηνηθεηηθά 

ζην νκώλπκν δήκν ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Φιώξηλαο ηεο 

πεξηθέξεηαο ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο θαη ηε κνηξάδνληαη ηξεηο 

ρώξεο, ε Διιάδα, ε Αιβαλία θαη ε ΠΓΓΜ. Όηαλ ιέκε Πξέζπα 

ελλννύκε ηηο δύν ιίκλεο, Μηθξή θαη Μεγάιε Πξέζπα, θαζώο θαη 

ηελ επξύηεξε ιεθάλε απηώλ πνπ εθηείλεηαη έσο ηηο θνξπθέο ησλ 

βνπλώλ πνπ ηηο πεξηθιείνπλ, ζπλνιηθά έθηαζεο 500 

ηεηξαγσληθώλ ρηιηνκέηξσλ. Έδξα ηνπ δήκνπ είλαη ν νηθηζκόο 

ηνπ Λαηκνύ θαη ν πιεζπζκόο ηνπ ,ζύκθσλα κε ηελ απνγξαθή ηνπ 

2001, 1560 θάηνηθνη . Σα όξηα ηνπ Γήκνπ Πξεζπώλ 

πεξηιακβάλνπλ ζήκεξα 17 θαηνηθνύκελνπο ( Λαηκόο, Άγηνο 

Αρίιιεηνο, Άγηνο Γεξκαλόο, Αληαξηηθό, Σξίσλν, Βαηνρώξη, 

Βξνληεξό, Καιιηζέα, Καξπέο, Κξπζηαιινπεγή, Κώηαο, Λεπθώλαο, 

Μηθξνιίκλε, Πηζνδέξη, Πιαηύ, Πξάζηλν, Φαξάδεο) θαη 6 

εξεηπσκέλνπο νηθηζκνύο εθ ησλ νπνίσλ νη 5 εγθαηαιείθζεθαλ 

ακέζσο κεηά ηνλ Δκθύιην πόιεκν. ήκεξα, δύν νηθηζκνί ησλ 

Πξεζπώλ έρνπλ αλαγλσξηζηεί σο παξαδνζηαθνί νηθηζκνί θαη 

βξίζθνληαη ππό θαζεζηώο ζρεηηθήο πξνζηαζίαο σο πξνο ηελ 

αξρηηεθηνληθή ηνπο θπζηνγλσκία: νη Φαξάδεο ζηηο όρζεο ηεο 

Μεγάιεο Πξέζπαο θαη ν Άγηνο Γεξκαλόο ζηνπο πξόπνδεο ηνπ 

νξεηλνύ όγθνπ ηνπ Βαξλνύληα. Ο νηθηζκόο πνπ βξίζθεηαη ε 

θαηνηθία κειέηεο, όπσο πξναλαθέξζεθε, είλαη ν Άγηνο 

Γεξκαλόο. Σν όλνκά ηνπ πξνέξρεηαη από ηα Βπδαληηλά ρξόληα, 

όηαλ ν έθπησηνο παηξηάξρεο ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο Γεξκαλόο 

έδεζε εθεί ηα ηειεπηαία ρξόληα ηεο δσήο ηνπ. Ζ ύπαξμε ηνπ 

πηζαλνινγείηαη από ηηο αξρέο ηνπ 10νπ αηώλα 

Α. Γηαρξνληθή αλάιπζε 

. Ζ νκώλπκε Βπδαληηλή εθθιεζία απνηέιεζε ηνλ ππξήλα ηνπ θαη 

ρξνλνινγείηαη ζηηο αξρέο 11νπ αηώλα. ήκεξα ν νηθηζκόο έρεη 

πιεζπζκό 231 θαηνίθσλ ζύκθσλα κε ηελ απνγξαθή ηνπ 2001 θαη 

αμηνπνηείηαη ηνπξηζηηθά εθκεηαιιεπόκελν ηελ ηνπξηζηηθή 

θίλεζε πξνο ηνλ εζληθό δξπκό ησλ Πξεζπώλ. Οη θύξηεο αζρνιίεο 

ησλ θαηνίθσλ είλαη ε γεσξγία, ε θηελνηξνθία , ν ηνπξηζκόο 

θαη εθεί βξίζθεηαη θαη έλα παξαδνζηαθό απνζηαθηήξην 

ηζίπνπξνπ. Πξόθεηηαη γηα ην πην παξαδνζηαθό νηθηζκό ηεο 

πεξηνρήο κε ζπίηηα ρηηζκέλα ζύκθσλα κε ηελ ηνπηθή 

αξρηηεθηνληθή πξηλ από ην Β’ Παγθόζκην Πόιεκν, όπνπ 

ρξνλνινγείηαη θαη ε θαηνηθία κειέηεο. 



Β. πγρξνληθή αλάιπζε 















Κεθάιαην 2 

Ηζηνξία ηνπ θηηξίνπ 

Σν θηίξην θηίζηεθε ηελ δεθαεηία ηνπ 1920 θαη 

πσιήζεθε από ηελ γεληθή δηεύζπλζε δεκόζηαο 

πεξηνπζίαο ην 1952 ζηελ νηθνγέλεηα Καπνπξάλε. 

Σν 1975 εγθαηαιείθηεθε θαη πέξαζε μαλά ζηελ 

ηδηνθηεζία ηεο γεληθήο δηεύζπλζεο δεκόζηαο 

πεξηνπζίαο κέρξη, πεξίπνπ, ην 2000. Σα 

ηειεπηαία είθνζη ρξόληα, είλαη ππό ηελ 

ηδηνθηεζία ηεο ίδηα νηθνγέλεηαο πνπ 

θαηνηθνύζε ζηελ αξρή. 



Κεθάιαην 3 

Αξρηηεθηνληθή ηνπ θηηξίνπ 
 

Σππνινγία θαη κνξθνινγία 



Σππνινγηθά, ην θηίξην ήηαλ κνλόρσξν δηώξνθν κε ραγηάηη ζηελ 

θάηνςε ηνπ. Κάπνηα ζηηγκή (δελ γλσξίδνπκε αθξηβή εκεξνκελία) 

πξνζηέζεθαλ δύν ρώξνη ζηελ Ννηηναλαηνιηθή πιεπξά ηνπ θαη από 

ηόηε δελ έρεη γίλεη θάπνηα ζεκαληηθή ηξνπνπνίεζε. 

Παιαηά κνξθή Νέα κνξθή 



Μεηά ηελ πξνζζήθε, ε θύξηα είζνδνο 

ηνπνζεηήζεθε ζηνλ λέν ρώξν καδί κε 

έλα αληίζηνηρν άλνηγκα ζηνλ επάλσ 

όξνθν. Ζ θαηαζθεπή ήηαλ μύιηλε, 

αιιά ηηο ηειεπηαίεο δύν δεθαεηίεο 

αθαηξέζεθε από ηδηνθηήηεο γηα 

ιόγνπο πξνζηαζίαο από ηε θζνξά. 

ηελ ζέζε ηνπο ηνπνζεηήζεθαλ 

δηαθξηηνί νπηόπιηλζνη πνπ 

πεξηβάιινπλ ηα δύν αλνίγκαηα. 

Οη ρώξνη ήηαλ ζρεηηθά επξύρσξνη 

κε απνπζία επίπισλ. ην ηζόγεην 

ηνπ θηηξίνπ ππήξρε έλα ηδάθη ην 

νπνίν ζπλδένληαλ θαη κε έλα 

αληίζηνηρν ζηνλ επάλσ όξνθν. Μεηά 

ηελ πξνζζήθε, ηνπνζεηήζεθαλ άιια 

δύν ηδάθηα ζηνπο δύν λένπο ρώξνπο 

ζηελ κηθξή εμσηεξηθή πιεπξά ηνπ 

θηηξίνπ. Δπάλσ από ην ζεκείν πνπ 

έθαηγε ε θσηηά, ήηαλ ηνπνζεηεκέλε 

ε κπάηδα, δειαδή κηα μύιηλε 

θαπλνδόρνο ζε κνξθή αλεζηξακκέλνπ 

ρσληνύ. ηνπο ηνίρνπο πνπ 

πεξηβάιαλ ην θηίξην ππήξραλ 

εληνηρηζκέλα ξάθηα θαη ληνπιάπηα. 

. 



Κεθάιαην 4 

Καηαζθεπαζηηθή Γνκή 

Ζ θαηαζθεπή ελόο παξαδνζηαθνύ ζπηηηνύ ζηηο Πξέζπεο 

δελ δηαθέξεη πνιύ από ηα αληίζηνηρα παξαδνζηαθά 

ζπίηηα ηνπ βνξεηνειιαδηθνύ θαη επξύηεξνπ βαιθαληθνύ 

ρώξνπ.  

Ζ θαηνηθία κειέηεο έρεη ππνζηεί ηελ πξνζζήθε δπν 

ρώξσλ, έλαλ ζην επίπεδν ηνπ ηζνγείνπ θαη έλαλ 

αθξηβώο από πάλσ, ζην επίπεδν ηνπ πξώηνπ νξόθνπ θαη 

έηζη έρεη πξνθύςεη ε δηώξνθε δίρσξε ζεκεξηλή 

θαηνηθία. Χζηόζν ε πξνζζήθε έγηλε κόιηο ιίγα ρξόληα 

αξγόηεξα από ηελ αξρηθή θαηαζθεπή θαη έηζη ν ηξόπνο 

αιιά θαη ηα πιηθά θαηαζθεπήο ηόζν ζην αξρηθό θηίξην 

όζν θαη ζηελ πξνζζήθε ηνπ είλαη ηδία. 

 



Σα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ θαηνηθία είλαη ηα 

πξνζθνξόηεξα πιηθά ηεο πεξηνρήο, δειαδή ε πέηξα, ην 

μύιν θαη ε ιάζπε.  

 

Σα ζεκέιηα ησλ ηνίρσλ ηεο θαηνηθίαο κειέηεο έρνπλ 

ζθαθηεί αβαζή θαη ην πάρνο ηνπ πέηξηλνπ ηνίρνπ ζην 

επίπεδν απηό είλαη 70-75 εθ. ηακαηνύλ ιίγν ςειόηεξα 

από ην έδαθνο αθνινπζώληαο ηε θπζηθή ηνπ θιίζε. Οη 

πέηξεο νη νπνίεο δνκνύλ ηα ζεκέιηα ηεο θαηαζθεπήο είλαη 

κεγαιύηεξεο ζε κέγεζνο από ηηο πέηξεο πνπ ππάξρνπλ ζηα 

ςειόηεξα επίπεδα ηεο ηνηρνπνηίαο. 

  

Ακέζσο κεηά ηα ζεκέιηα, ην πάρνο ησλ πέηξηλσλ 

εμσηεξηθώλ ηνίρσλ πνπ πιαηζηώλνπλ ην ηζόγεην θηάλεη ηα 

64-65 εθ.. Οη πέηξεο ηεο ηνηρνπνηίαο είλαη ρηηζκέλεο κε 

ιάζπε από θνθθηλόρσκα θαη επηρξηζκέλεο κε ηξηπιή 

ζηξώζε, ηόζν ζην εζσηεξηθό όζν θαη ζην εμσηεξηθό ηεο 

θαηνηθίαο, από ην ίδην πιηθό.  

ΓΔΗΟ 

ΞΤΛΟΓΔΗΑ 

ΓΔΜΗΜΑ ΣΟΗΥΟΠΟΗΗΑ 

ΜΔΣΑΓΔΝΔΣΔΡΟ ΔΠΗΥΡΗΜΑ 

ΟΡΗΕΟΝΣΗΟ ΓΟΚΑΡΗ ΓΑΠΔΓΟΤ 

ΚΟΝΗΑΜΑ 

ΥΧΜΑΣΗΝΟ ΠΑΣΧΜΑ 

ΠΔΣΡΑ ΘΔΜΔΛΗΟΤ 



Τπάξρνπλ νξηδόληηα μύιηλα δσλάξηα, ηνπνζεηεκέλα αλά 1 

κ. θαζ’ ύςνο ηεο ηνηρνπνηίαο, νξαηά ζε νξηζκέλα 

ζεκεία ηεο, δεκέλα κεηαμύ ηνπο κε κηθξόηεξα μύια πνπ 

δηαηξέρνπλ όιν ην κήθνο ηεο ηνηρνπνηίαο θαη είλαη 

ηνπνζεηεκέλα κε εκθαλή ηξόπν ζηηο πνδηέο ησλ 

παξαζύξσλ θαη ηηο ζέζεηο όπνπ παηνύλ ηα δνθάξηα ηνπ 

παηώκαηνο ηνπ πξώηνπ νξόθνπ. Ζ μπινδεζηέο απηέο έρνπλ 

δηαζηάζεηο από 7x7 εθ. κέρξη 10x10 εθ. θαη είλαη από 

ζθιεξό μύιν (πηζαλώο δξπο, θέδξνο ή νμηά) γηα λα 

έρνπλ κεγαιύηεξε αληνρή.  

Με ηνλ ίδην ηξόπν δνκνύληαη θαη νη εμσηεξηθνί ηνίρνη 

ηνπ πξώηνπ νξόθνπ νη νπνίνη είλαη εμίζνπ πέηξηλνη 

θαη έρνπλ πάρνο 55 εθ.. Γηαηξέρνληαη από μύιηλα 

δσλάξηα ζε όιν ηνπο ην κήθνο ηα νπνία είλαη επίζεο 

εκθαλή, ηόζν ζηηο πνδηέο ησλ παξαζύξσλ όζν θαη ζηα 

ζεκεία πνπ παηνύλ ηα δνθάξηα ηεο ζηέγεο. 

 

Ο εζσηεξηθόο δηαρσξηζηηθόο ηνίρνο ηνπ ηζνγείνπ είλαη 

πέηξηλνο θαη έρεη πάρνο 59 εθ.. Γνκείηαη από πέηξεο 

κεγάινπ κεγέζνπο, ρηηζκέλεο κε ιάζπε από 

θνθθηλόρσκα, ησλ νπνίσλ ηα θελά ζην κέζν ηεο 

ηνηρνπνηίαο ζπκπιεξώλνληαη κε κηθξόηεξεο πέηξεο. 

Τπάξρνπλ δύν νξηδόληηεο εκθαλείο μπινδεζηέο, 

ηνπνζεηεκέλεο αλά 1 κ. θαζ’ ύςνο ηνπ ηνίρνπ ζε όιν 

ηνπ ην κήθνο. Δμσηεξηθά είλαη επηρξηζκέλνο κε ιάζπε 

από θνθθηλόρσκα. Ο αληίζηνηρνο δηαρσξηζηηθόο ηείρνο 

ηνπ νξόθνπ είλαη θαηαζθεπαζκέλνο από «ηζαηκά» 

(μύιηλνο πειεθεηόο ζθειεηόο κε γεκίζκαηα από 

πιηλζηά) θαη πξόρεηξα γεκίζκαηα από νξηδόληην 

πιεγκέλα θιαδηά θαη έρεη πάρνο 18 ε θ. Σέινο, ν 

ηνίρνο πνπ δηαρσξίδεη ηελ θαηνηθία κειέηεο από ηνλ 

δηπιαλό ρώξν, ζην επίπεδν ηνπ ηζνγείνπ, είλαη 

θαηαζθεπαζκέλνο από πέηξα, ελώ ζηνλ όξνθν από 

«ηζαηκά». 

 

ηελ είζνδν ηεο θαηνηθίαο, ην ηκήκα ηεο ηνηρνπνηίαο 

πνπ πιαηζίσλε  ηελ πόξηα ηεο εηζόδνπ θαη έλα πηζαλό 

κεγάιν άλνηγκα αθξηβώο από πάλσ ηεο, ζην επίπεδν ηνπ 

νξόθνπ, ήηαλ θαηαζθεπαζκέλν απνθιεηζηηθά από μύιν. 

Χζηόζν, ιόγσ θζνξάο, πξόζθαηα αληηθαηαζηήζεθε από 

δηάηξεηνπο νπηόπιηλζνπο. 

 



Ο εζσηεξηθόο δηαρσξηζηηθόο ηνίρνο ηνπ ηζνγείνπ είλαη 

πέηξηλνο θαη έρεη πάρνο 59 εθ.. Γνκείηαη από πέηξεο 

κεγάινπ κεγέζνπο, ρηηζκέλεο κε ιάζπε από θνθθηλόρσκα, ησλ 

νπνίσλ ηα θελά ζην κέζν ηεο ηνηρνπνηίαο ζπκπιεξώλνληαη κε 

κηθξόηεξεο πέηξεο. Τπάξρνπλ δύν νξηδόληηεο εκθαλείο 

μπινδεζηέο, ηνπνζεηεκέλεο αλά 1 κ. θαζ’ ύςνο ηνπ ηνίρνπ 

ζε όιν ηνπ ην κήθνο. Δμσηεξηθά είλαη επηρξηζκέλνο κε 

ιάζπε από θνθθηλόρσκα. Ο αληίζηνηρνο δηαρσξηζηηθόο ηείρνο 

ηνπ νξόθνπ είλαη θαηαζθεπαζκέλνο από «ηζαηκά» (μύιηλνο 

πειεθεηόο ζθειεηόο κε γεκίζκαηα από πιηλζηά) θαη πξόρεηξα 

γεκίζκαηα από νξηδόληην πιεγκέλα θιαδηά θαη έρεη πάρνο 18 

ε θ. Σέινο, ν ηνίρνο πνπ δηαρσξίδεη ηελ θαηνηθία κειέηεο 

από ηνλ δηπιαλό ρώξν, ζην επίπεδν ηνπ ηζνγείνπ, είλαη 

θαηαζθεπαζκέλνο από πέηξα, ελώ ζηνλ όξνθν από «ηζαηκά». 

 

ηελ είζνδν ηεο θαηνηθίαο, ην ηκήκα ηεο ηνηρνπνηίαο πνπ 

πιαηζίσλε  ηελ πόξηα ηεο εηζόδνπ θαη έλα πηζαλό κεγάιν 

άλνηγκα αθξηβώο από πάλσ ηεο, ζην επίπεδν ηνπ νξόθνπ, 

ήηαλ θαηαζθεπαζκέλν απνθιεηζηηθά από μύιν. Χζηόζν, ιόγσ 

θζνξάο, πξόζθαηα αληηθαηαζηήζεθε από δηάηξεηνπο 

νπηόπιηλζνπο. 



Σν πάησκα ησλ δύν ρώξσλ ηνπ ηζνγείνπ είλαη θαηαζθεπαζκέλν 

από ρώκα ην νπνίν δηαηεξεί ηε θπζηθή θιίζε ηνπ εδάθνπο. 

ηνλ όξνθν, ζην δσκάηην πάλσ από ην ρώξν ηεο εηζόδνπ, ην 

πάησκα θαηαζθεπάζηεθε απνθιεηζηηθά από μύιν. Αθαηέξγαζηνη 

θνξκνί δέληξσλ απνηεινύλ ηα νξηδόληηα δνθάξηα ηνπ, ηα νπνία 

είλαη ηνπνζεηεκέλα αλά 60–70 εθ. θάζεηα ζηνπο καθξηνύο 

ηνίρνπο ηνπ ρώξνπ. Τπνζηεξίδνληαη από δύν κεγαιύηεξα 

δνθάξηα (γέθπξεο) ηα νπνία έρνπλ ηνπνζεηεζεί ην έλα δίπια 

ζην άιιν θαη θνληά ζηνλ εζσηεξηθό δηαρσξηζηηθό ηνίρν. Ζ 

γέθπξα πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλε πιεζηέζηεξα ζηνλ δηαρσξηζηηθό 

εζσηεξηθό ηνίρν έρεη έλα θαηαθόξπθν ζηήξηγκα ζην κέζν ηνπ 

κήθνπο ηεο. Σν πάησκα ηνπ δεύηεξνπ δσκαηίνπ είλαη 

θαηαζθεπαζκέλν κε ηνλ ίδην αθξηβώο ηξόπν κε ηε δηαθνξά όηη 

ηα νξηδόληηα δνθάξηα ηνπ δελ ππνζηεξίδνληαη από γέθπξα αιιά 

κόλν από ηνπο δύν ηνίρνπο ηνπ δσκαηίνπ πάλσ ζηνπο νπνίνπο 

είλαη θάζεηα ηνπνζεηεκέλνη. Σν ηειηθό δάπεδό απνηειείηαη 

από ζαλίδεο μύινπ 10-12 εθ., ηνπνζεηεκέλεο πάλσ ζηα 

νξηδόληηα δνθάξηα θαη ζηα δπν δσκάηηα ηνπ νξόθνπ.  

 

Δμνινθιήξνπ μύιηλε είλαη ε θαηαζθεπή ηεο ζηέγεο. ηελ αξρηθή 

κνξθή ηνπ ζπηηηνύ είλαη ηεηξάξηρηε μύιηλε θαη θαιπκκέλε κε 

βπδαληηλνύ ηύπνπ θεξακίδηα. Αθνινπζεί ηνλ ηύπν ηνπ δεπθηνύ 

ςαιηδηνύ, απνηεινύκελε από ακείβνληεο, ειθπζηήξεο, 

νξζνζηάηεο θαη αληεξίδεο από ζθιεξό μύιν. Δίλαη επίζεο 

επηθαζήκελε κε ηνπο ακείβνληεο λα εθειθύνπλ ηνλ ειθπζηήξα. 

Σα δεπθηά ςαιίδηα ζπλδένληαη κεηαμύ ηνπο νξηδνληίσο θαη 

δηαγσλίσο αλαπηύζζνληαο έλα ρσξνδηθηύσκα. Έρεη απιό 

θαδξόληζκα θαη πέηζσκα από ζαλίδεο. Πξνεμέρεη ζε κήθνο 

πεξίπνπ 20 εθ. ζηεξηδόκελε ζε γείζν θαηαζθεπαζκέλν από δύν 

εθθνξηθέο ζηξώζεηο πιαθόπεηξαο, νη νπνίεο εδξάδνληαη ζηελ 

εμσηεξηθή ηνηρνπνηία πάλσ από ηελ μπινδεζηά. Με ηελ 

κεηαγελέζηεξε πξνζζήθε ηνπ επηπιένλ ρώξνπ ζηελ θαηνηθία, ε 

ζηέγε ελώλεηαη θαζέησο κε κία επηπιένλ δίξηρηε, κε ίδηνπ 

ηύπνπ θάιπςε. 

Γείζν 

Γέκηζκα κε ιάζπε 

Γνθάξη ζηήξημεο 

Σεγίδα 

Ακείβσλ 

Κεξακίδη βπδαληηλνύ ηύπνπ 

Γηάγξακκα Γπλάκεσλ ηέγεο 



Σα παξάζπξα θαη ε πόξηα ηεο εηζόδνπ δελ έρνπλ 

δηαζσζεί κέρξη ζήκεξα. Χζηόζν ε θαηαζθεπή ηνπο 

θαίλεηαη λα ήηαλ απιή. Σα θνπθώκαηα ησλ παξαζύξσλ 

είλαη εμνινθιήξνπ μύιηλα κε ηα ηεηξάμπια (θάζεο) 

λα απνηεινύληαη από πειεθεηά μύια. Σα 

παξαζπξόθπιια ηνπο ήηαλ επίζεο μύιηλα. ην δσκάηην 

ηνπ ηζνγείνπ ππάξρνπλ δύν παξάζπξα πνπ έρνπλ 

νξζνγσλίνπ άλνηγκα ην νπνίν μεθηλάεη 86-90 εθ. 

πάλσ από ην πάησκα.  

ην δσκάηην ηνπ ηζνγείνπ ππάξρνπλ δύν παξάζπξα 

πνπ έρνπλ νξζνγσλίνπ άλνηγκα ην νπνίν μεθηλάεη 

86-90 εθ. πάλσ από ην πάησκα. ηνλ πάλσ όξνθν, 

ζην δσκάηην πάλσ από ηνλ ρώξν ηεο εηζόδνπ αιιά 

θαη πάλσ από ην άλνηγκα ηεο ζθάιαο ππάξρνπλ δύν 

κεγάια νξζνγώληα αλνίγκαηα πνπ μεθηλνύλ από ην 

ύςνο ηνπ παηώκαηνο θαη θηάλνπλ ηα 2,5 κ. θαη 

2κ. αληίζηνηρα. ην δεύηεξν δσκάηην ηνπ νξόθνπ 

ππάξρνπλ ηέζζεξα παξάζπξα, δύν ζε θάζε όςε, 

ζρήκαηνο νξζνγσλίνπ, πνπ βξίζθνληαη πεξίπνπ 95 

εθ. πάλσ από ην πάησκα θαη έρνπλ δηαζηάζεηο 

0,75x1,25 κ..  



Ζ πόξηα ηεο εηζόδνπ ήηαλ ηνπνζεηεκέλε ζην μύιηλν 

ηκήκα ηνπ ηνίρνπ ην νπνίν ζήκεξα έρεη 

αληηθαηαζηαζεί από δηάηξεηνπο νπηόπιηλζνπο θαη 

ήηαλ θαηαζθεπαζκέλε επίζεο από μύιν. 

 

Ζ κόλε πόξηα πνπ έρεη δηαζσζεί κέρξη ζήκεξα 

είλαη απηή πνπ νδεγεί από ην ρώξν εηζόδνπ ζην 

δεύηεξν δσκάηην ηνπ ηζνγείνπ. Δίλαη 

θαηαζθεπαζκέλε από μύιηλα ζαλίδηα ελώ έρεη 

ρακειό ύςνο θαη δηαζηάζεηο 1,80x1,26 κ. πεξίπνπ. 

Έρεη επίζεο δηαζσζεί ην ρξώκα ηεο, γαιάδην, ην 

νπνίν έξρεηαη ζε ζπκθσλία κε ην ρξώκα ηνπ 

δσκαηίνπ. 

Ζ ζθάια πνπ νδεγεί από ην ηζόγεην ζηνλ όξνθν 

είλαη εμνινθιήξνπ μύιηλε. Απνηειείηαη από δύν 

πειεθεηνύο βαζκηδνθόξνπο ζηνπο νπνίνπο 

ζηεξίδνληαη ρσλεπηά ηα παηήκαηα. Σα 

πξνζηαηεπηηθά θηγθιηδώκαηα ηεο είλαη 

θαηαζθεπαζκέλα από κηθξά «ζηξνγγύιηα». Έρεη 

έληνλε θιίζε θαη κηθξά παηήκαηα (16-18 εθ.) ελώ 

ζηελ βάζε ηεο ππάξρνπλ δπν πέηξηλα πιαηύζθαια. 



Κεφάλαιο 5 

Παθολογία 

 Όπσο είλαη ινγηθό, κε ην πέξαζκα ησλ ρξόλσλ έρνπλ 

πξνθιεζεί δεκηέο θαη θζνξέο ζηελ θαηνηθία, άιιεο πην 

ζνβαξέο, κε απνηέιεζκα λα επέιζεη θαηάξξεπζε θάπνησλ 

ζεκείσλ ηεο, θαη άιιεο πην ήπηεο. Οη αηηίεο ησλ 

πξνβιεκάησλ απηώλ είλαη νη ζηαηηθέο αζηνρίεο, ηα 

πξνβιήκαηα εμαηηίαο ηνπ πιηθνύ θαη θπξίσο απηά ιόγσ 

ηεο πγξαζίαο θαη ηνπ ρξόλνπ.  



Κνηηώληαο ηηο εμσηεξηθέο ηνηρνπνηίεο, ην πην εκθαλέο 

θαη έληνλν πξόβιεκα είλαη απηό ηεο πγξαζίαο, θπξίσο ζηα 

ζεκέιηα. Πέξα από απηό, ζρεδόλ ζε όιε ηελ έθηαζε ησλ 

ηνίρσλ ππάξρεη απώιεηα επηρξίζκαηνο, ηόζν ηνπ παιηνύ 

(ρσκάηηλν), όζν θαη ηεο εμσηεξηθήο λέαο ζηξώζεο 

(ζνβάο).  

Αθόκα, παξαηεξείηαη απνζάζξσζε ηνπ θνληάκαηνο, θπξίσο 

ζηελ πξόζνςε, όπσο θαη θαζίδεζε ηεο ζηέγεο. 

ΠΡΟΟΦΖ ΠΛΑΓΗΑ ΟΦΖ 



Πξνρσξώληαο ζην εζσηεξηθό, ζηνπο ηζόγεηνπο ρώξνπο, ιόγσ 

πγξαζίαο θαη θαζώο ην λεξό δηεηζδύεη από ηνπο ηνίρνπο 

εμσηεξηθά, έρεη επέιζεη έληνλε θαζίδεζε ηνπ εδάθνπο ζε 

αξθεηά ζεκεία.  

ηηο εζσηεξηθέο ηνηρνπνηίεο έρνπλ δεκηνπξγεζεί 

ξεγκαηώζεηο, απώιεηα επηρξίζκαηνο, θπξίσο ζηνλ Η2 ρώξν 

θαη ιηγόηεξν ζηνλ Η1, αξθεηέο επηθαλεηαθέο αιινηώζεηο κε 

ζεκεηαθέο απνθνιιήζεηο, θαζώο θαη απώιεηα θνληάκαηνο ζην 

θάησ κέξνο ησλ ηνηρνπνηηώλ ηνπ Η1 ρώξνπ.  

Όζνλ αθνξά ηνλ ρώξν Ο2, έρεη ππνζηεί ηηο πεξηζζόηεξεο 

θζνξέο, θαζώο πέξα από ηα πξναλαθεξζέληα, ππάξρεη έληνλε 

δηάβξσζε ηνπ μύινπ ζηηο ζαλίδεο ηνπ δαπέδνπ, θάλνληάο ην 

αξθεηά εηνηκόξξνπν. Μηα ειαθξηά δηάβξσζε κε ξεγκαηώζεηο 

έρεη ππνζηεί θαη ε μύιηλε ζθάια, πνπ ζε κεηαθέξεη από ην 

ηζόγεην ζηνλ όξνθν.  

ΣΟΜΖ Α-Α ΣΟΜΖ Β-Β 



Ο ρώξνο Ο1, ηνλ νπνίν παξαηεξνύκε θαη ζην 

αλάπηπγκα, είλαη ν ρώξνο κε ηα ιηγόηεξα 

πξνβιήκαηα. Ζ νξνθή θαη ην δάπεδν βξίζθνληαη 

ζε αξθεηά θαιή θαηάζηαζε, ελώ νη 

ηνηρνπνηίεο, έρνπλ πξνζβιεζεί ιηγόηεξν από 

ηελ πγξαζία θαη ηα επηρξίζκαηα (ηξεηο 

ζηξώζεηο) θαιύπηνπλ ην κεγαιύηεξν κέξνο ηνπο 

ζηνπο δύν από ηνπο ηέζζεξηο ηνίρνπο ζε 

αληίζεζε κε ηνπο ππόινηπνπο ρώξνπο.  



 Σέινο, όια ηα παξαζπξόθπιια ζηα 

αλνίγκαηα ηεο θαηνηθίαο έρνπλ 

θαηαζηξαθεί, όπσο πνιιέο θζνξέο έρνπλ 

ππνζηεί θαη ηα ηδάθηα ζην εζσηεξηθό ηεο. 



Κεθάιαην 6 

πκπεξάζκαηα θαη αμηνιόγεζε 



Αμηνιόγεζε θαηάζηαζεο δνκηθώλ ζηνηρείσλ θαηνηθίαο 

ΚΑΣΟΦΖ ΗΟΓΔΗΟΤ 

ΚΑΣΟΦΖ ΟΡΟΦΟΤ 



Χο πξόηαζε απνθαηάζηαζεο θαηαιήγνπκε πσο ε βέιηηζηε ιύζε 

είλαη ε επαλαθνξά ηεο θαηνηθίαο ζηελ πξώηε ηεο κνξθή σο 

δηώξνθε κνλόρσξε κε ραγηάηη, γθξεκίδνληαο ηελ 

κεηαγελέζηεξε πξνζζήθε. Δίλαη απαξαίηεηε ε αλαζηήισζε 

γηα ζηαηηθνύο θαη αηζζεηηθνύο ιόγνπο, ώζηε ε θαηνηθία λα 

πξνζηαηεπζεί από πεξαηηέξσ θζνξέο. Δπίζεο πξέπεη λα 

πξνζηεζνύλ θάζεο θαη παξαζπξόθπιια ζηα αλνίγκαηα θαη ε 

μύιηλε θαηαζθεπή ηόζν ζην ραγηάηη όζν θαη ζηελ ζηέγε λα 

αληηθαηαζηαζεί εμ νινθιήξνπ. 

Με ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα ε θαηνηθία ζα κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί σο εμνρηθή. ηνλ ηζόγεην ρώξν ζα 

βξίζθνληαη νη πγξνί ρώξνη κηθξήο θνπδίλαο θαη κπάληνπ, 

θαζώο θη έλαο θαζηζηηθόο ρώξνο εληαίνο κε ηελ θνπδίλα, 

ελώ ζηνλ όξνθν ζα είλαη ε θξεβαηνθάκαξα πνπ ζα κπνξεί λα 

θηινμελήζεη κέρξη θαη δύν άηνκα.  

Γηα ζέξκαλζε ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ θαηλνύξηα ηδάθηα ηα 

νπνία ζα μαλαθηηζηνύλ ζηηο ίδηεο ζέζεηο πνπ πξνϋπήξραλ. 

Πξόηαζε ηζόγεηνπ ρώξνπ 

Πξόηαζε νξόθνπ 

Πξόηαζε απνθαηάζηαζεο 
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