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Πίλαθαο 1 

 

Ολνκαζία ρεδίνπ Ώξίζκεζε 

Σνπνγξαθηθφ δηάγξακκα Ώ1 

Κάηνςε ππνγείνπ (θαηνηθία) Ώ2 

Κάηνςε ηζνγείνπ (θαηνηθία) Ώ3 

Κάηνςε νξφθνπ ( θαηνηθία) Ώ4 

Σνκή Ώ-Ώ & ΐ-ΐ(θαηνηθία) Ώ5 

Κάηνςε ππνγείνπ (πνιηηηζηηθφ θέληξν) Ώ6 

Κάηνςε ηζνγείνπ (πνιηηηζηηθφ θέληξν) Ώ7 

Κάηνςε νξφθνπ (πνιηηηζηηθφ θέληξν) Ώ8 

Σνκή Ώ-Ώ & ΐ-ΐ (πνιηηηζηηθφ θέληξν) Ώ9 
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Πίλαθαο 2 

 

Ώξίζκεζε Φσηνγξαθία 

1 Βξγαζίεο ζε ζπίηη ππφ θαηαζθεπή ζηνλ νηθηζκφ Κνιψλα. 

2 Σν « Άζπξν ζπίηη » πεξηνρή  Κνιψλα 

3 Σα ηείρε ηεο Κνιψλαο 

4 Ο Πχξγνο ηνπ Μαξθέιινπ. 

5 Μεηξνπνιηηηθφο Ναφο ηεο Κνίκεζεο ηεο Θενηφθνπ. 

6 Καπνδηζηξηαθφ Κπβεξλείν 

7 Βπλάδεηνο ΐηβιηνζήθε 

8 Παξαδνζηαθή αλαζηήισζε πέηξηλνπ ζπηηηνχ 

9 Αίπαην ζπίηη κε κία κηθξή ηδακαξία θαη κηα μχιηλε θξίδα γχξσ απφ ηε 

ζηέγε 

10 Αίπαην ζπίηη πνπ ζήκεξα ιεηηνπξγεί ζαλ κφληκε θαηνηθία ζηελ πεξηνρή 

Κπςέιε 

11 Αίπαην ζπίηη πνπ ζήκεξα ιεηηνπξγεη ζαλ εμνρηθή θαηνηθία ζηελ 

πεξηνρή Μεζαγξφο 

12 Ώλαζηήισζε ειαηνηξηβείνπ ζε εμνρηθή θαηνηθία ζηελ Πεξηνρή Παρεηα 

Ράρε. 

13 Ώιιαγή κχινπ ζε θαηνηθία ζηελ πεξηνρή Πιαθάθηα 

14 Ώιιαγή κχινπ ζε θαηνηθία ζηελ πεξηνρή Πιαθάθηα 

15 Παξαδνζηαθή νηθία ζηνλ νηθηζκφ Πέξδηθα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζήκεξα 

ζαλ θαθεηέξηα 

16 Παξαδνζηαθή νηθία ζηνλ νηθηζκφ Πέξδηθα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζήκεξα 

ζαλ θαθεηέξηα 

17 Νενθιαζηθή θαηνηθία ζην θέληξν ηεο Ώίγηλαο. 

18 Νενθιαζηθή θαηνηθία ζην θέληξν ηεο Ώίγηλαο. 

19 Παξάζπξν ζπηηηνχ κε ίζην ππέξζπξν. 

20 Μεζαγξφο. Δ θάηνςε θαη ε ηνκή ηνπ παξαζχξνπ ηνπ ζπηηηνχ ηεο 

εηθφλαο1. 

21 Μεζαγξφο. Παξάζπξν ζπηηηνχ κε ίζην ππέξζπξν πνπ ζρεκαηίδεη έλα 

ηξίγσλν. 

22 Μεζαγξφο. Παξάζπξν κνλφθπιιν κε πνπξέληα πιαίζηα θαη ίζην 
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ππέξζπξν 

23 Παξάζπξν ζπηηηνχ ζηνλ νηθηζκφ Λαδάξεδεο 

24 Παξάζπξν ζπηηηνχ ζηνλ νηθηζκφ Μεζαγξφο 

25 Μεζαγξφο. Παξαζπξφθπιια ρσξίο θάζα θαη κε θακπχιν ππέξζπξν. 

26 Παξάζπξν θαη πφξηα ζπηηηνχζηνλ νηθηζκφ θεληνχξη 

27 Κάηνςε κνλφθπιιεο πφξηαο κε ζπξίδα ζην ιακπά ηεο, (φπνπ ζ ε 

ζπξίδα). 

28 Μεζαγξφο. Κνθηή πφξηα κε ίζην ππέξζπξν 

29 Μεζαγξφο. Κνθηή Πφξηα κε ηνμσηφ ππέξζπξν.(φπνπ ζ ε ζπξίδα) 

30 Μεζαγξφο. Πφξηα κε μχιηλε ακπάξα ρσλεπηή ζηνλ ηνίρν. 

(φπνπ α → ζηάηεο, β → ε βάζπλζε θαη γ → ε ζήθε ) 

31 Ώπιφπνξηα ζηελ Ώίγηλα. 

32 Ώπιφπνξηα ζηελ Ώίγηλα 

33 Ώπιφπνξηα ζηελ Ώίγηλα 

34 Ώπιφπνξηα ζηελ Ώίγηλα 

35 Ώπιφπνξηα ζηελ Ώίγηλα 

36 Ώπιφπνξηα ζηελ Ώίγηλα. 

37 Ώπιφπνξηα ζηελ Πέξδηθα 

38 Ώπιφπνξηα ζηελ Ώίγηλα. 

39 Μεζαγξφο. Μνλφο θαη δηπιφο ζηακλνζηάηεο 

40 Μεζαγξφο. Βηθνλνζηάζη ζπηηηνχ 

41 Έπηπιά ζπηηηνχ απφ ηνλ νηθηζκφ Σδηθεδεο 

42 Μεηαηξνπή ειαηνηξηβείνπ ζε εμνρηθή θαηνηθία ζηελ Πεξηνρή Παρεηά 

Ράρε, δηαηεξψληαο φκσο ην ιατθφ ραξαθηήξα ηνπ εζσηεξηθνχ 

43 Μεηαηξνπή ειαηνηξηβείνπ ζε εμνρηθή θαηνηθία ζηελ Πεξηνρή Παρεηά 

Ράρε, δηαηεξψληαο φκσο ην ιατθφ ραξαθηήξα ηνπ εζσηεξηθνχ 

44 Μεηαηξνπή ειαηνηξηβείνπ ζε εμνρηθή θαηνηθία ζηελ Πεξηνρή Παρεηά 

Ράρε, δηαηεξψληαο φκσο ην ιατθφ ραξαθηήξα ηνπ εζσηεξηθνχ 

45 Παξάζπξν κε λεξνρχηε ζπηηηνχ ζηνλ νηθηζκφ Μεζαγξφο. 

46 Νεξνρχηεο – ληπηήξαο ζπηηηνχ ζηνλ νηθηζκφ Ώζψκαηνο. 

47 Ώλαζηήισζε παξαδνζηαθήο θαηνηθίαο ζηνλ νηθηζκφ Μεζαγξφ. 

48 Σδάθηα απφ ζπίηηα ησλ νηθηζκψλ ηεο Ώίγηλαο 

49 Σδάθη απφ έλα παηεηήξη ζηνλ νηθηζκφ ΐαγία 
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50 Σδάθη γσληαθφ απφ ην κεηφρη ηεο Υξπζνιεφληηζζαο. 

51 Υηίζκα κε έληνλε επεμνρή ζηνλ νηθηζκφ θεληνχξη 

52 Ώπνηππσζε ησλ Σδνχιην Καίκε θαη Κlaus Vrieslander 

53 Ννηηα νςε 

54 ΐνξηλε νςε 

55 Σνκε 

56 Ώεξνθσηνγξαθηα ζεζεο αθηλεηνπ 

57 Σνπνγξαθηθν δηαγξακκα 

58 Ώπνηππσζε ππνγεηνπ 

59 Ώπνηππσζε ηζνγεηνπ 

60 Ώπνηππσζε νξφθνπ 

61 Σνκή ηζνγείνπ ησλ Σδνχιην Κατκή θαη Κlaus Vrieslander 

62 Σνκή ηζνγείνπ ησλ Σδνχιην Κατκή θαη Κlaus Vrieslander 

63 Κνπδίλα θαηνηθίαο, ζχκθσλα κε ην βηβιίν «Σν ζπίηη ηνπ Ρνδάθε ζηελ 

Ώίγηλα» ησλ Σδνχιην Κατκε θαη Κlaus Vrieslander 

64 Υξσκαηηθή απνηχπσζε ηεο θαηνηθίαο φπσο απηή πξνέθπςε απφ ηηο 

πξψηεο καο επηζθέςεηο ζηνλ ρψξν 

65 Σν θνπξλφζπηην ηεο νηθίαο 

66 Ο θνχξλνο 

67 Ο πεξηζηεξψλαο, θσηνγξαθηα ηνπ 1970 

68 Ο πεξηζηεξψλαο ην 2007 

69 Ο πεξηζηεξψλαο ην 2007 

70 Σν πεγάδη ηνπ ζπηηηνχ 

71 Φσηνγξαθηα ηεο νηθίαο ην 1970 

72 Αηαθνζκεηηθν ζηνηρείν ζηηο γσλίεο ηεο ηαξαηζάο ηνπ νξφθνπ 

73 Σα ηέζζεξα ζηνηρεία. Υξφλνο- Σχρε- Καθφ- Βηξήλε 

74 Φσηνγξαθία ηνπ ζπηηηνχ 

75 Σν πεξηζηέξη ( ζχκβνιν ηεο Βηξήλεο) 

76 Λεπηνκέξηα ζηα παξάζπξα 

77 Λεπηνκέξηα ζηελ πφξηα ηνπ νξφθνπ 

78 Πξνεμνρή ζηνλ ηνίρν γηα γιάζηξεο 

79 Αηαθνζκηηηθφ ζηνηρείν 

80 Υξσκαηηθή θαηνςε θαηνηθίαο 
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81 Καηφςε ππνγείνπ 

82 Καηνςε ηζνγείνπ 

83 Καηνςε νξφθνπ 

84 Σνκεο 

85 Υξσκαηηθε θαηφςε πνιηηηζηηθνπ θεληξνπ 

86 Καηνςε ππνγεηνπ 

87 Καηνςε ηζνγείνπ 

88 Καηνςε νξφθνπ 

89 Σνκεο 
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ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΠΔΙΡΑΙΑ 

ΥΟΛΗ ΣΔΦ 

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝ ΓΟΜΙΚΧΝ ΔΡΓΧΝ 

 

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ 

Δ ΛΏΪΚΔ ΏΡΥΕΣΒΚΣΟΝΕΚΔ ΣΔ ΏΕΓΕΝΏ ΚΏΕ Δ ΏΠΟΣΤΠΩΔ ΜΒ 

ΠΡΟΣΏΒΕ ΏΝΏΑΒΕΞΔ & ΒΠΏΝΏΥΡΔΕΜΟΠΟΕΔΔ ΣΔ ΟΕΚΕΏ 

ΡΟΑΏΚΔ ΣΔΝ ΏΕΓΕΝΏ 

 

ΠΟΤΓΑΣΡΙΔ 

ΟΤΛΒΪΑΔ ΜΏΡΕΏ  Ώ.Μ 32729 

ΚΟΛΛΕΏ ΏΓΛΏΪΏ  Ώ.Μ 31848 

ΒΠΕΐΛΒΠΟΤΏ ΚΏΘΔΓΔΣΡΕΏ: ΐΕΑΏΛΔ ΕΩΏΝΝΏ 

 

ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

    ηφρνο ηεο εξγαζίαο καο είλαη λα παξνπζηαζηεί ε εμειηθηηθή πνξεία ηεο ιαίθεο 

παξαδνζηαθήο αξρηηεθηνληθή ηεο Ώίγηλαο, ρξεζηκνπνηφληαο σο θχξην παξάδεηγκα ηελ 

νηθία ηνπ Ρνδάθε ζην Μεζαγξφ. ην πξψην κέξνο ηεο εξγαζίαο θάλνπκε κία 

ηζηνξηθή αλαδξνκή ζηελ αξρηηεθηνληθή ηνπ λεζηνχ. Δ Ώίγηλα αξρίδεη λα θαηνηθείηαη 

ήδε απφ ηα πξνηζηνξηθά ρξφληα, κε ζπλερείο νηθηζκνχο ζηελ πεξηνρή ηνπ ιφθνπ ηεο « 

Κνιψλαο».  ε κία απφ ηηο θπξηφηεξεο θάζεηο ηνπ νηθηζκνχ, ζπλαληάκε έλα πξψην 

ηχπν ζπηηηνχ, ηε Λεπθή Οηθία. Με ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ, ε θαηνίθηζε εμαπιψλεηαη 

ζε έλα κεγαιχηεξν θνκκάηη ηνπ λεζηνχ. Γηα ην θηίζηκν ησλ ζπηηηψλ 

ρξεζηκνπνίνπληαη πιηθά απφ ην εγρψξην πεξηβάιινλ πξνζαξκφδνληαο ηηο ηερληθέο 

δφκηζεο κε βάζε ηε γεσκνξθνινγηά ηνπ θπζηθνχ ηνπίνπ. Οη ηχπνη ζπηηηψλ πνπ 

επηθξαηνχλ είλαη δχν, ζπίηη κε παηάξη θαη ην δίπαην ζπίηη. Βπίζεο πνιχ 

ραξαθηεξηζηηθά θηίζκαηα ηεο πεξηφδνπ είλαη ηα θνπξλφζπηηα, ηα παηεηήξηα, ηα 

αιψληα, ηα ιηνηξίβηα, νη αλεκφκπινη, ηα πεγάδηα θ.α. ηα λεψηεξα ρξφληα κε ηελ 

παξαθκή ηεο ιατθεο αξρηηεθηνληθήο  εμαηηίαο δηαθφξσλ θνηλνληθνπνιηηηθψλ 

ζπγθπξηψλ, νη αλάγθεο γηα θζήλε θαη γξήγνξε δφκεζε νδήγεζαλ ζηελ επηθξάηεζε 

λέσλ ηχπσλ ζπηηηψλ πνπ θάπνηεο κφλν θνξέο ζπλδίαδαλ ην παξαδνζηαθφ ζηνηρείν. 

    ην δεχηεξν κέξνο ηεο εξγαζίαο γίλεηαη αλαιπηηθή αλαθνξά ζηελ νηθία ηνπ 

Ρνδάθε, ζηελ πεξηνρή ηνπ Μεζαγξνχ, ζηελ Ώίγηλα.  Σν νίθεκα απηφ απνηειεί κία  

ηδηαίηεξε έθθξαζε ηεο παξαδνζηαθήο αξρηηεθηνληθήο ηνπ ηφπνπ, θακσκέλε απφ ηνλ 
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πξνζσπηθφ κφρζν θαη γνχζην ηνπ ηδηνθηήηε.  Δ νηθία απνηεινχληαλ απφ ηέζζεξεηο 

βαζηθνχο ρψξνπο θαη δχν βνεζεηηθνχο.  Σφζν ζηνπο  εμσηεξηθνχο φζν θαη ζηνπο 

εζσηεξηθνχο ρψξνπο, ζπλαληνχκε δίαθνξα δηαθνζκεηηθά αξρηηεθηνληθα γιππηά πνπ 

πξνζδίδνπλ έλαλ ηδηαίηεξν ζπκβνιηθφ ραξαθηήξα. 

   ην ηειεπηαίν θνκκάηη ηεο εξγαζίαο παξαζέηνπκε ηελ απνηχπσζε ηεο νηθίαο ζηελ 

θαηάζηαζε πνπ βξίζθεηαη ζήκεξα, θάζσο θαη δχν πξνηάζεηο αλάδεημεο   θαη 

επαλαρξεζηκνπνίεζεο ηνπ θηηξίνπ.  Κξηηίξην γηα ηελ επηινγή απηψλ ησλ πξνηάζεσλ 

ήηαλ πάλσ απφ φια ν ζεβαζκφο ζην παξαδνζηαθφ χθνο ηνπ ρψξνπ θαζψο θαη ε 

ιεηηνπξγηθή  αμηνπνίεζε ηνπ.  Θεσξνχκε πνιχ ζεκαληηθή ηελ δηαηήξεζε ηνπ 

παξαδνζηαθνχ χθνπο ηηεο νηθίαο, φπσο θαη ην άλνηγκα ηεο ζηνλ θφζκν, έαλ θαη 

εθφζνλ ππάξρεη ε νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα, γη’ απηφ θαη ε κία πξφηαζε αθνξά ηελ 

δεκηνπξγία ηνπ πνιηηηζηηθνχ θέληξνπ. 
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ΔΙΑΓΧΓΗ 

Δ ιατθή αξρηηεθηνληθή, ηα θηίζκαηα δειαδή κέζα ζηα νπνία γελληέηαη θαη 

αλαπηχζζεηαη έλαο ιαφο, είλαη εθείλε πνπ εθθξάδεη πην πνιχ ηνλ ιατθφ πνιηηηζκφ, 

γηαηί ζην ζπίηη ηνπ ν ιαφο ζα κνηξνινγήζεη, ζα αθεγεζεί, ζα δσγξαθίζεη, ζα ζθαιίζεη 

ηηο πέηξεο, ζα ζηξψζεη ηηο πιάθεο ζηελ απιή κε ην δηθφ ηνπ κεξάθη, θαη γεληθά ζα 

εθθξάζεη ηνλ απζεληηθφ εαπηφ ηνπ. Ώδηάςεπζηα κλεκεία ηνπ πνιηηηζκνχ ησλ ιαψλ 

θαη ηεο ηζηνξίαο ηνπο απνηεινχλ νη κνξθέο ησλ θάζε ινγήο νηθηζκψλ ηνπο. ε πνιιέο 

πεξηνρέο ηεο Βιιάδαο, φπσο θαη ηεο Ώίγηλαο, αλαπηχρζεθαλ ηέηνηνη νηθηζκνί.  

Καηά ηνλ 18
ν
 θαη 19

ν
 αηψλα εμαηηίαο ησλ θνηλνληθνπνιηηηθψλ ζπλζεθψλ ηεο 

ρψξαο, δεκηνπξγίζεθαλ θαηάιιειεο ζπλζήθεο πνπ έθεξαλ σο απνηέιεζκα ηελ αθκή 

ηεο ιατθεο αξρηηεθηνληθήο ζε θάζε γσληά ηεο. Μία απφ απηέο ηηο πεξηφρεο είλαη θαη ε 

Ώίγηλα, ζηελ νπνία αλαπηχρζεθε έλα είδνο ιατθεο αξρηηεθηνληθήο κε ζπγθεθξηκέλα 

κνλαδηθά ραξαθηεξηζηηθά, απφιπηα ελαξκνληζκέλα κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ ηνπο.  

Υαξαθηεξηζηηθφ δείγκα παξαδνζηαθήο αξρηηεθηνληθήο απνηειεί ε νηθία Ρνδάθε 

ζην Μεζαγξφ. Κάλνληαο ινηπφλ κηα ηζηνξηθή αλαδξνκή ζηελ εμέιημε ηεο 

αξρηηεθηνληθήο ηνπ λεζηνχ θαη ρξεζηκνπνηφληαο ην παξάδεηγκα ηεο νηθίαο Ρνδάθε, 

παξαζέηνπκε αλαιχηηθα ηξφπνπο αμηνπνίεζεο θαη επαλαρξεζηκνπνίεζεο ελφο ηέηνηνπ 

νηθνδνκήκαηνο. 

ην ζεκείν απηφ επηζπκνχκε λα επραξηζηήζνπκε ζεξκά ηελ θαζεγήηξηα καο 

Εσάλλα ΐηδάιε γηα ηε βνήζεηα πνπ καο παξείρε ζε φια ηα επίπεδα πνπ κεζνιαβνχλ, 

απφ ηελ επηινγή ηνπ ζέκαηνο σο θαη ηελ ηειηθή πξαγκάηεπζε θαη απφδνζε ηνπ ζε 

κνξθή πηπρηαθήο εξγαζίαο. Οη επηζηεκνληθέο ηεο ηνπνζεηήζεηο, νη κεζνδνινγηθέο ηεο 

δηαζαθελίζεηο, ε πνιχηηκε θαη νπζηαζηηθή ηεο βνήζεηα, νη θαίξηεο ππνδείμεηο ηνπ ζε 

φια ηα ζηάδηα ηεο εξγαζίαο θαζψο θαη νη επνηθνδνκεηηθέο παξαηεξήζεηο καο 

νδήγεζαλ ζηελ πξαγκάηεπζε ηνπ ζέκαηνο κε έγθπξν θαη απνηειεζκαηηθφ ηξφπν. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1
Ο

 

 

Η ΔΞΔΛΙΞΗ ΣΗ ΛΑΨΚΗ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ ΣΗ 

ΑΙΓΙΝΑ ΣΟ ΠΔΡΑΜΑ ΣΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 

 

1.1   Αξρέγνλνη Αηγηλήηηθνη Οηθηζκνί 

 
 Δ ηζηνξία ηεο Ώίγηλαο αξρίδεη ζ' έλα θνληηλφ, κεγάιν θαη ηζφπεδν βξαρψδε ιφθν, 

πνπ ρσξίδεη κηα θαξδηά πεδηάδα πνπ εθηείλεηαη ζηα λφηηα σο ηελ άθξε ηνπ λεζηνχ, 

απφ έλα κηθξφ φξκν ζηα βφξεηα. ' απηφ ην αθξσηήξη, βξίζθεηαη ε παιαηφηεξε 

Ώίγηλα. ήκεξα απηφο ν ιφθνο νλνκάδεηαη "Κνιώλα". Βίλαη έλα βξαρψδεο χςσκα, 

κε απφηνκεο πιαγηέο, αλάκεζα ζε ζηελά δξνκάθηα, κηα ζεηξά ηείρε θηηαγκέλα απφ 

πιηζηά, ιηζάξηα θαη πνπξί, πνπ καξηπξνχλ ηελ παξνπζία έληεθα ρσξηψλ ηεο ηξίηεο & 

δεχηεξεο ρηιηεηίαο π.ρ. ηελ αλαηνιηθή πιεπξά βξίζθνληαη αθφκε νρπξσκαηηθά 

ηείρε πνπ κάιηζηα θηάλνπλ ηα ηέζζεξα κέηξα χςνο. 

Ώθφκα θη φηαλ νη θάηνηθνη εγθαηέιεηςαλ ην αθξσηήξη γηα λα εγθαηαζηαζνχλ ζην 

λφηην φξκν πνπ ηνπο έδηλε κεγαιχηεξε άλεζε ρψξνπ, δελ ηειεηψλεη ε ηζηνξία ηνπ. Ο 

ρψξνο ησλ ζλεηψλ γίλεηαη ρψξνο ησλ ζεψλ. 

 Πάλσ ζηα εξείπηα ηνπ ηειεπηαίνπ νηθηζκνχ δηακνξθψλεηαη ην ηεξφ, φπνπ εθεί 

ιάηξεςαλ κηα ζεφηεηα ζπγγελή κε ηνλ Ώπφιισλα. Ο ρψξνο είλαη πηα ηεξφο θαη 

γεκάηνο ζετθή παξνπζία. 

 Δ "Κνιώλα" κνηάδεη κε θπζηθφ νρπξφ. Ο ιφθνο, δελ είλαη νχηε πνιχ ςειφο, 

νχηε πνιχ ρακειφο θαη έρεη ην θαηάιιειν χςνο γηα φιεο ηηο αλάγθεο. Πψο λα κελ 

ζειήζνπλ νη πξψηνη νηθηζηέο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα θπζηθά απηά ραξίζκαηα. 

 
Δξγαζίεο ζε ζπίηη ππό θαηαζθεπή ζηνλ νηθηζκό Κνιώλα. 
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Οη Ώηγηλήηεο ρηίδαλε θάζε λέν ρσξηφ πάλσ ζην παιηφ θαη δελ ρξεηάζηεθε λα 

επεθηαζνχλ γηα αηψλεο. Ώλαθαίληδαλ βέβαηα θάζε ηφζν ηα ακπληηθά ηνπο ηείρε, 

γθξέκηδαλ ηα παιηά θαη έρηηδαλ έηζη πάλσ ζηα παιηά, ηα λέα. Πνιχ ζπάληα νη 

άλζξσπνη ηεο "Κνιψλαο" αθαηξνχζαλ έλα ηνίρν. Έηζη, ηα λέα ηείρε βξέζεθαλ πάληα 

ζπλδπαζκέλα κε ηα παιηά. Με απηφ ηνλ ηξφπν ππήξμε ζπλερήο εμέιημε θαη έλα 

πεξίπινθν νρπξσκαηηθφ ζχζηεκα. 

Σν πφηε έθηαζαλ νη πξψηνη επνηθηζηέο ζην λεζί δελ ην μέξνπκε. Σα φζηξαθα ησλ 

ζπαζκέλσλ αγγείσλ, καο νδεγνχλ ζηελ αξρή ηεο ηξίηεο ρηιηεηίαο π. Υ. Σα θίλεηξα 

γηα λα ξηδψζνπλ ζ' απηφ ην βξαρφηνπν ήηαλ πνιιά. Σν κέξνο είρε απφθξεκλεο 

πιαγηέο πνπ ήηαλ θπζηθά νρπξψκαηα, νη άθξεο ησλ βξάρσλ ήηαλ θαηάιιειεο γηα λα 

ρηηζηνχλ πάλσ ηνπο ηείρε, νη γχξσ πεξηνρέο ήηαλ εχθνξεο. Ο ιφθνο εμάιινπ είρε θαη 

λεξφ, φπνπ ηα θσηεηλά, θαζηαλφρξσκα ζηξψκαηα ηεο γεο, αλάκεζα ζηηο πιάθεο 

αζβεζηφιηζνπ πνπ απνηεινχζαλ ην πέηξσκα ηνπ αθξσηεξίνπ, θαηέβαδαλ ην βξφρηλν 

λεξφ θαη έηζη εηζρσξνχζε κέζα ζηνπο βξάρνπο θαη κπνξνχζε λα ζπγθεληξσζεί. Γηα 

φινπο απηνχο ηνπο ιφγνπο νη άλζξσπνη έκεηλαλ εδψ θαη εγθαηαζηάζεθαλ θη έρηηζαλ 

ζπίηηα. Έλα ρσξηφ, ινηπφλ, γελλήζεθε. 

Γηα ηελ αζθάιεηα ηνπο, πεξηέθξαμαλ ηνλ ηφπν ηνπο κ' έλα αλπςσκέλν πξφρσκα, 

κηα ηάθξν ή κ' έλα θξάρηε, ή κηα κάληξα απφ πέηξεο θαη ιάζπε, γηα λα 

πξνζηαηεπηνχλ απφ ιεζηξηθέο επηζέζεηο ή γηα λα είλαη ήζπρνη ηε λχρηα απφ ηα άγξηα 

ζεξία. Σν ηείρνο ζα ηνπο πξνζηάηεπε! 

Δ πχιε είλαη ε είζνδνο ηνπ ρσξηνχ. Μέζα ζηελ θνηιφηεηα κηαο ζθιεξήο πέηξαο 

πεξηζηξέθεηαη ν μχιηλνο πάζζαινο κε ην θχιιν ηεο πφξηαο. Σν θαηψθιη είλαη ην 

νξηαθφ ζεκείν αλάκεζα ζηνλ εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ θφζκν. Πφζν ζπνπδαίν είλαη 

ην θαηψθιη! Ο ερζξφο πνπ ζα ην δηαβεί εηζβάιιεη ζηνλ νξγαλσκέλν ρψξν ελφο ρσ-

ξηνχ, πξνζβάιιεη ηελ ηάμε πνπ δελ αθνξά ηνλ ίδην. ρη ηπραία νλνκάζηεθε 

αξγφηεξα "Λίζηλε Οπδόο" (Πέηξηλν θαηψθιη), είλαη απφ ηνπο παιαηφηεξνπο λανχο 

ηνπ Ώπφιισλα ζηνπο Αειθνχο. 

' φιε ηε δηάξθεηα ησλ πξντζηνξηθψλ ρξφλσλ, ηα πιηθά δφκεζεο δελ άιιαμαλ. Οη 

άλζξσπνη έρηηδαλ ηα ζπίηηα ηνπο κε πέηξεο θαη σκέο πιίλζνπο θαη ηα ζπλέδεαλ κ' έλα 

κίγκα απφ ιάζπε. Κάζε ρηίζκα απφ πέηξα είηε πειφ, ήηαλ πξφζζεηα πεξαζκέλν 

εμσηεξηθά κ' έλα ζηξψκα ιάζπεο πνπ ζα ην πξνζηάηεπε απφ ηηο άζρεκεο θαηξηθέο 

ζπλζήθεο. Πξαγκαηηθά φκσο αδηάβξνρν γηλφηαλ ην ρηίζκα κφλν φηαλ ήηαλ 

αζπξηζκέλν. 
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ηελ Κνιψλα δε ζηέθεη ζήκεξα πηα θαλέλα ζπίηη φξζην κέρξη ηε ζθεπή, έρεη 

δηαζσζεί κφλν ε ιίζηλε θξεπίδα ηνπο θαη πνιιέο θνξέο θαη κηα ζεηξά σκέο πιίλζνη 

ζηξσκέλεο απφ πάλσ. Πνιιέο θνξέο ηα εξείπηα ελφο ζπηηηνχ καο δίλνπλ πιεξνθνξίεο 

γηα ηελ αλσδνκή θαη ηνλ ηξφπν θαηαζθεπήο ηεο ζηέγεο. πλήζσο ην Ώηγηλήηηθν ζπίηη 

ήηαλ ρηηζκέλν θαηά ηα ηξία ηέηαξηα κε σκέο πιίλζνπο, κφλν ην θάησ κέξνο, ε βάζε-

θξεπίδα, ήηαλ ζεκειησκέλν κε πέηξα.  

Οη άλζξσπνη ρξεζηκνπνηνχζαλ γηα λα ρηίζνπλ φηη έβξηζθαλ μέξνληαο φκσο θαιά 

ηηο ηδηφηεηεο ηνπ θάζε πιηθνχ. Γη' απηφ ινηπφλ πξνηηκνχζαλ γηα δάπεδν ηνλ παηεκέλν 

πειφ, αθνχ άλεηα πεξπαηά θαλείο πάλσ ηνπ θαη δελ αθήλεη ηηο πγξαζίεο λα 

πεξάζνπλ. Οη σκέο πιίλζνη ήηαλ θαιχηεξν πιηθφ γηα ηνπο ηνίρνπο, αθνχ θξαηάλε 

δέζηε ην ρεηκψλα θαη δξνζηά ην θαινθαίξη. Σα ηνχβια εμάιινπ επεηδή αλαπλένπλ, 

φπσο ν άλζξσπνο θιείλνπλ ηνπο πφξνπο ηνπο, φηαλ έρεη πγξαζία θαη θξχν θαη ηνπο 

αλνίγνπλ πάιη, φηαλ έρεη μεξαζία. Σέινο θάησ απφ ηελ ζηέγε ηνπνζεηνχζαλ θχθηα 

πνπ ήηαλ ηφζν πγηεηλά γηα ην αλαπλεπζηηθφ ζχζηεκα. 

Αεκηνπξγείηαη, ινηπφλ, ην "πίηη ηνπ Αλζξώπνπ" θαη δηθαηνινγείηαη απηή ε 

νλνκαζία ηνπ, αθνχ πξνζηάηεπε ηελ πγεία ηνπ θαη αληαπνθξηλφηαλ ζ' φιεο ηηο 

δσηηθέο ηνπ αλάγθεο. Κάησ απφ ηα ζεκέιηα ηνπ λανχ ηνπ Ώπφιισλα βξίζθεηαη ην 

πξψην ρσξηφ ηεο Κνιψλαο, ν πξψηνο νηθηζκφο (κέρξη ην 2500 π. Υ), πάλσ ζην 

βξάρν. Σα ζπίηηα είλαη κεγαξνεηδή ή κε ειιεηςνεηδή ή θπθιηθή θάηνςε. ηελ 

Κνιψλα βξέζεθε ην "πίηη ησλ Παζζάισλ" πνπ ήηαλ ρηηζκέλν κε μχιν θαη ππιφ, 

ρσξίο πέηξα θαη ηνχβια. 

ηνλ δεχηεξν νηθηζκφ ηεο Κνιψλαο (2500-2400 π.ρ) ρηίζηεθαλ ζηελφκαθξα 

ζπίηηα κε ηζρπξνχο ηνίρνπο. Έλα ζπίηη είρε δηπινχο εμσηεξηθνχο ηνίρνπο θαη πάλσ 

ηνπο ζηεξηδφηαλ έλαο δεχηεξνο φξνθνο. Οη νξζνγψληνη ηνίρνη θαη ε εζσηεξηθή 

δηαίξεζε ζε δσκάηηα παξαηαθηηθά νξγαλσκέλα είλαη πνιχ ζπλεζηζκέλνο ηξφπνο. 

Έλαο ηέηνηνο νηθηζκφο ζα πξέπεη λα είρε έλα ακπληηθφ ηείρνο. 

 Δ ηερληθή ηεο νηθνδνκηθήο δελ άιιαμε ζηνλ ηξίην νηθηζκφ (2400-2300 π.ρ). Οη 

θάηνηθνη ηεο "Κνιψλαο" εμαθνινπζνχζαλ λα ρηίδνπλε ιηζάξηα, πψξηλα θαη 

εθαηζηεηνγελή πεηξψκαηα πνπ ηα ζηεξέσλαλ κε περηή ιάζπε. Πάλσ ζηελ πέηξηλε 

βάζε ζηεξηδφηαλ ε αλσδνκή απφ σκέο πιίλζνπο. Ξχιηλνη πάζζαινη ιεηηνπξγνχζαλ 

ζαλ ζπλδεηηθνί αξκνί απφ ηνίρν ζε ηνίρν. Σα ζπίηηα κεγάια, νη ηνίρνη είλαη ηζρπξνί 

θαη ίζηνη, φιεο νη γσλίεο νξζέο αθφκα θαη ζήκεξα! "Άζπξν ζπίηη" είλαη ην 

παξαηζνχθιη απηνχ ηνπ κνληέινπ ζπηηηνχ, γηαηί ήηαλ ζνβαληηζκέλν άζπξν. Σν 

"Άζπξν ζπίηη" ήηαλ έλα ζπίηη κε ζηέγε ζακαξσηή θαη ρσξίο νξνθή. 
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ΐφξεηα ηνπ "Άζπξνπ ζπηηηνύ" βξίζθεηαη ην "πίηη ηνπ Βαθέα" κε απιή θάηνςε, 

πνπ πήξε ην φλνκά ηνπ απφ ηα θνρχιηα ηεο πνξθχξαο πνπ βξέζεθαλ εθεί κέζα. 

Ώλάκεζα ηνπο ην "πίηη ησλ πηζαξηώλ" πνπ πήξε ην φλνκά ηνπ απφ ηα πηζάξηα πνπ 

βξέζεθαλ εθεί. 

 Σν « Άζπξν ζπίηη » πεξηνρή  Κνιώλα  

 

Δ κνίξα ηνπ ηξίηνπ νηθηζκνχ είλαη άγλσζηε. Αελ ππάξρνπλ ζηνηρεία πνπ λα 

νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη θάηη αλάγθαζε ηνπο αλζξψπνπο ηνπ θαηνπηλνχ 

νηθηζκνχ λα ζηήζνπλ έλα ρπηήξην κεηάιινπ πάλσ ζηνλ θεληξηθφ ρψξν ηνπ "Άζπξνπ 

ζπηηηνχ". Θα ήηαλ ηνπιάρηζηνλ πεξίεξγν, λα εξεκσλφηαλ έλα ηέηνην ζπίηη ρσξίο 

ζνβαξνχο ιφγνπο ην πηζαλφηεξν είλαη λα είρε φλησο θαηαζηξαθεί καδί κε άιιεο 

θαηνηθίεο.  

Ώπφ ηνλ ηέηαξην νηθηζκφ (2300-2200 π.ρ) βξέζεθαλ κφλν ιίγα ίρλε φπσο ε 

αθξνγσληά ελφο ζπηηηνχ, ε ιηζφρηηζηε θξεπίδα πνπ είρε απνκείλεη απφ ην 

γθξεκηζκέλν "Άζπξν ζπίηη" κε ηα πξφζζεηα θηίζκαηα γηα εξγαζηήξηα. Γη' απηφ δελ 

κπνξεί αθφκα λα μεθαζαξηζηεί κε ζηγνπξηά ην νηθηζηηθφ ηνπ ζχζηεκα. ίγνπξα φκσο 

δελ ζα ήηαλ έλαο αζήκαληνο νηθηζκφο θαη κφλν ε εγθαηάζηαζε ελφο ρπηεξίνπ 

ραιθνχ, καξηπξεί αθκή. 

Έλαο νηθηζκφο κπνξεί λα νλνκαζηεί πφιε, φηαλ ηα ζνθάθηα θαη νη δξφκνη 

νξγαλψλνπλ ηα ζπίηηα ζε νηθηζηέο ελφηεηεο, ζε ηεηξάγσλα. Ώπηφ έγηλε ζηνλ πέκπην 

νηθηζκφ(2200-2050 π.ρ). Ο θπξηφηεξνο ηχπνο ζπηηηνχ ζ' απηφλ ηνλ νηθηζκφ ήηαλ ην 
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κνλψξνθν ζπίηη, κε δχν σο ηξία δσκάηηα πίζσ απφ έλαλ αλνηρηφ "πξφδξνκν".  

ε κηα γσληά ηνπ κεζαίνπ δσκαηίνπ βξηζθφηαλ ζπλήζσο ε εζηία. Έλα είλαη ην 

ζπίηη πνπ μερσξίδεη: Έρεη νμπθφξπθν ηφμν θαη είλαη ρηηζκέλν κε πέηξα σο επάλσ. Οη 

θάηνηθνη ηεο "Κνιψλαο" έρηηδαλ κε αθαλφληζηεο πέηξεο πνπ έβξηζθαλ ζηνπο αγξνχο 

ή έζπαδαλ απφ βξάρνπο. 

Σα ζπίηηα πξνζηαηεχνληαλ γχξσ-γχξσ κ' έλα ακπληηθφ ηείρνο. Δ ηνηρνδνκία κε 

κηα πέηξηλε βάζε θαη σκέο πιίλζνπο ζην πάλσ κέξνο, δελ δηαθέξεη απφ ηελ 

ηνηρνδνκία ησλ ζπηηηψλ. 

Κάπνηα κέξα ηνπ έηνπο 2050 π.Υ, επηηέζεθαλ μέλνη ζην ρσξηφ θη έβαιαλ θσηηά 

πνπ δελ έζβεζε νχηε κε λεξφ, νχηε κε ρψκα. Έγηλε κηα πξαγκαηηθή απαλζξάθσζε: 

Μαξηπξίεο ηα θαπληζκέλα αγγεία θαη ε θαπλίια ζηνπο πέηξηλνπο ηνίρνπο φισλ 

ζρεδφλ ησλ ζπηηηψλ. Οη πιίλζηλνη ηνίρνη απφ θαζηαλφρξσκνη είραλ γίλεη 

γθξηδφαζπξεο ζηάρηεο. Μφλν ηα πέηξηλα θξεπηδψκαηα ησλ ζπηηηψλ θαη ηνπ ηνίρνπο 

αληηζηάζεθαλ ζηελ θαηαζηξνθή. 

    Βλψ ζε άιια κέξε νη θάηνηθνη εγθαηέιεηπαλ ην θαηεζηξακκέλν ηνπο ρσξηφ, νη 

Ώηγηλήηεο έκελαλ πεηζκαηηθά ζην ρσξηφ ηνπο θαη αλνηθνδνκνχζαλ γξήγνξα ηα ζπίηηα 

ηνπο. Έηζη ρηίζηεθε ην έθην ρσξηφ(2050-2000 π.ρ). Αηφξζσζαλ ηηο ξσγκέο ζηα παιηά 

νρπξσκαηηθά ηείρε, θαη ηα ελίζρπζαλ, φπνπ ππήξρε αλάγθε. Αελ γθξέκηζαλ ηα 

θηίζκαηα πνπ ζηέθνληαλ αθφκα. Έθαλαλ φκσο θάηη πξσηνθαλέο έρηηζαλ ην θπξίσο 

ηείρνο κεξηθά κέηξα πίζσ απφ ην παιηφ θαη ην ζεκειίσζαλ πάλσ ζηα εξείπηα ησλ 

ζπηηηψλ ηνπ πξψηνπ νηθνδνκηθνχ ηεηξαγψλνπ ηνπ θακέλνπ ρσξηνχ. Γέκηζαλ ηνπο 

πίζσ ρψξνπο ησλ ζπηηηψλ κε πέηξεο θαη ρψκα, ελίζρπζαλ ηνπο αδχλακνπο ηνίρνπο θη 

έηζη δεκηνχξγεζαλ ην θπξίσο ηείρνο. Σα θεληξηθά δξνκάθηα παξέκεηλαλ θαη δελ 

άιιαμε θαζφινπ ν ηξφπνο πνπ έκπαηλε θαλείο ζην εζσηεξηθφ ηνπ ρσξηνχ. Υηίζηεθαλ 

κφλν λέεο πχιεο. Δ νρχξσζε αιιάδεη νπζηαζηηθά ζηνλ 7ν νηθηζκφ(2.000-1.900 π.ρ.). 

Οη θάηνηθνη ελίζρπζαλ ην θπξίσο ηνίρνο κε πξφζζεηα, ψζπνπ έθηαζε λα έρεη έμη 

κέηξα πάρνο. Γηα λα πξνθπιάμνπλ ηηο εηζφδνπο αθφκα πεξηζζφηεξν, έρηηζαλ έλα 

κηθξφ ηείρνο κπξνζηά απφ ην θπξίσο ηείρνο, έηζη ψζηε λα ζρεκαηίδεηαη έλαο 

δηάδξνκνο πνπ λα κε θαίλεηαη έμσ. 

Οη απφθξπθεο είζνδνη ησλ ππιψλ είραλ απνδεηρζεί πξνθαλψο ζαλ ρξήζηκεο θαη νη 

Ώηγηλήηεο ηηο πξνηηκνχζαλ ηδηαίηεξα θαη γη' απηφ ην ιφγν ηηο δηαηήξεζαλ θαη ζηνλ 8ν 

νηθηζκφ (1900-1800 π.ρ). Δ νρχξσζε ήηαλ ηψξα ηζρπξφηεξε απφ θάζε άιιε θνξά. 

 ε κεξηθά ζεκεία ηα ηείρε είραλ πάρνο νθηψ κέηξα θαη χςνο σο ηέζζεξα. ηνλ 

έβδνκν νηθηζκφ εθαξκφζηεθε κηα λέα ηνηρνδνκία κε κεγάιεο πέηξεο. ηνλ 8ν 
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απνηθηζκφ πήξαλ ηηο κεγάιεο θνθθηλσπέο πέηξεο γηα λα ρηίζνπλ ηνπο πχξγνπο θαη ην 

θπξίσο ηείρνο. Βδψ πξέπεη λα αλαθεξζεί ε ηδηνηππία ηνπ 8νπ νηθηζκνχ. Αελ ήηαλ 

φκσο ν πην άξηηα νρπξσκέλνο. Οη θάηνηθνη έρηηζαλ πξνθιεηηθνχο πχξγνπο γηα πξψηε 

θνξά πνπ ήηαλ ην πξφηππν γηα φιεο ηηο θαηνπηλέο νρπξψζεηο. 

Ο 9νο νηθηζκφο (1800-1650 π.ρ) ρηίζηεθε εληειψο απφ ηελ αξρή. Ώπηφ ην ηείρνο 

ήηαλ θάηη ην λέν. Αελ έθηηαμαλ έλα εληαίν ιηζνδνκηθφ ζψκα, αιιά ζπλέδεζαλ ηξία 

καδί εμσηεξηθά ην ηείρνο ήηαλ ηέζζεξα κέηξα ςειφ κε θπξηή επηθάλεηα θαη ιίζηλν, 

γηαηί έπξεπε λα αληέρεη ζηηο επηζέζεηο. 

Ήδε απφ ηνλ 8ν νηθηζκφ ππήξραλ ζπίηηα εθηφο ησλ ηεηρψλ. ηνλ 9ν νηθηζκφ 

ρξεζηκνπνίεζαλ ην ρψξν κπξνζηά απφ ηα ηείρε γηα λα ρηίζνπλ λέα ζπίηηα. Έηζη 

δεκηνπξγήζεθε έλα πξνάζηην. Ο 9νο νηθηζκφο ήηαλ ν ηζρπξφηεξα νρπξσκέλνο απ' 

φινπο ηεο Κνιψλαο. Γχξσ ζηα 1650 π.ρ ην ρσξηφ θπξηεχηεθε θαη θαηαζηξάθεθε ην 

πξνάζηην. 

Με ην γηνπξνχζη ζην πξνάζηην δελ ηειεηψλεη ε ηζηνξία ηνπ ρσξηνχ. Δ Κνιψλα 

εμαθνινχζεζε λα ππάξρεη. Οη θάηνηθνη μαλάρηηζαλ ην ηείρνο ηνπ πξναζηίνπ θαη 

ζηξίκσμαλ ζηνλ νρπξσκέλν απηφ ρψξν ηα ππθλνρηηζκέλα ζπίηηα. Έηζη 

δεκηνπξγήζεθε ν 10νο νηθηζκφο(1650-1600 π.ρ).  

' απηή ηελ επνρή έγηλαλ αιιαγέο ζε πχιεο θαη ηείρε. Έλαο πξνκαρψλαο 

πξνζηίζεηαη ζ' απηφ πνπ ήδε ππάξρεη γηα λα πξνζηαηεπηεί θαιχηεξα ε είζνδνο. ηα 

κέζα ηεο 2εο ρηιηεηίαο (1600 π.ρ) απιψζεθε ν ηειεπηαίνο νηθηζκφο. Αελ ππήξρε πηα 

ρσξηφ κε πξνάζηην. Έλα νρπξσκαηηθφ ηείρνο πνπ πξνρσξνχζε πνιχ ζηελ αλαηνιηθή 

πιεπξά, έθιεηλε κέζα ηνπο δχν νηθηζκνχο. Σα ζπίηηα πηα ήηαλ ππθλνρηηζκέλα. Οη 

ηνίρνη ηνπο δελ ζηέθνπλ πηα. ηελ ΐφξεηα πιεπξά ζψδεηαη έλα ηκήκα ηνπ ηείρνπο. 

Μεγάιεο αθαλφληζηεο πέηξεο έρνπλ αληηθαηαζηήζεη ηελ παιηά θξνληηζκέλε 

ιηζνδνκία. 

 
Σα ηείρε ηεο Κνιώλαο   
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1.2   Βπδαληηλή Αίγηλα 

Δ πφιε ηεο Ώίγηλαο ππάξρεη απφ ηνπο πξψηνπο κεηαρξηζηηαληθνχο αηψλεο .Σνλ 

10ν αηψλα θαηαζηξάθεθε, φπσο θαη κεγάιν κέξνο ηνπ λεζηνχ, απφ αξαθελνχο 

πεηξαηέο θαη νη θάηνηθνη αλεδήηεζαλ θαηαθχγην ζην εζσηεξηθφ ηνπ λεζηνχ. 

Σφηε θηίδεηαη ε λέα πξσηεχνπζα ε Παιηαρψξα πνπ ην 17ν –18ν αηψλα 

θαηαζηξέθεηαη απφ πεηξαηηθέο επηδξνκέο. 

 

Βπδαληηλή – Παιαηνρώξα  

Παιαηνρψξα νλνκάδεηαη ε πεξηνρή ηνπ απφθξεκλνπ ιφθνπ, θνληά ζηνλ 

Μνλαζηήξη ηεο Ώγίαο Σξηάδαο (Άγηνο Νεθηάξηνο), ν νπνίνο είλαη ζπαξκέλνο κε 

μσθιήζηα θαη εξείπηα βπδαληηλήο πφιεο. Δ ηνπνζεζία είλαη επίζεο γλσζηή ζαλ 

Νεζηψηηθνο Μπζηξάο. 

Οη αξραηνιφγνη ηνπνζεηνχλ ζηελ ίδηα ζέζε ηελ αξραία πφιε ηεο Ώίγηλαο, Οίε ή 

Οία φπνπ ιάηξεπαλ ηνπο αξραίνπ ζενχο θαη θπξίσο μφαλα-μχιηλα αγάικαηα ηεο 

Αήκεηξαο θαη ηεο Πεξζεθφλεο .Ώπηφ γίλεηαη θαλεξφ απφ πιήζνο αξραίσλ επηγξαθψλ 

θαηάζπαξηεο ζην ρψξν ή εληνηρηζκέλεο ζε εθθιεζίεο ,θαζψο θαη κεγάινο αξηζκφο 

αξραίσλ αξρηηεθηνληθψλ κειψλ, ηα νπνία φζα δελ ήηαλ ελζσκαησκέλα ζηηο 

εθθιεζίεο έρνπλ κεηαθεξζεί ζε άιια αζθαιή ζεκεία, φπσο ην αξραηνινγηθφ κνπζείν 

ηεο Ώίγηλαο 

Βθεί εγθαηαζηάζεθαλ νη Ώηγηλήηεο, πεξί ην 896 κ. Υ., γηα λα απνθχγνπλ ηηο 

επηδξνκέο ησλ αξαθελψλ θνπξζάξσλ θαη παξέκεηλαλ σο ην 1800 κ. Υ., νπφηε θαη 

επέζηξεςαλ ζηελ πεξηνρή ηνπ ιηκαληνχ, φπνπ είλαη ζήκεξα ε πφιε ηεο Ώίγηλαο. 

Σα ζπίηηα ηεο κεζαησληθήο απηήο πφιεο θάιππηαλ φιε ηελ ΝΑ πιαγηά ηνπ ιφθνπ 

θαη αλέβαηλαλ ακθηζεαηξηθά σο ηελ θνξπθή. Οη θάηνηθνη αζρνινχληαλ κε ην εκπφξην 

θαη ηελ λαπηηιία θαη θαιιηεξγνχζαλ ηα κηθξά θηήκαηα θαη πεξηβφιηα γχξσ απφ ηελ 

πεξηνρή ηεο πφιεο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηνίθεζήο ηεο ε Παιαηνρψξα δελ 

θαηάθεξε πάληα λα απνθχγεη ηελ θαηαζηξνθή. Ώπφ ηνλ 9ν- 12ν αηψλα είλαη 

ειάρηζηεο νη καξηπξίεο γηα ηελ Ώίγηλα αιιά είλαη γλσζηφ φηη καζηηδφηαλ έληνλα απφ 

ηελ πεηξαηεία θαη ε ηζηνξία ηεο είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηηο πεξηφδνπο θαηνρήο 

απφ ηνπο Φξάγθνπο, ηνπο Βλεηνχο θαη ηεο Οζσκαλνχο. Σν 1537 θαηειήθζε απφ ηνλ 

ΐαξβαξφζα φπνπ ιεειάηεζε ηηο πεξηζζφηεξεο εθθιεζίεο θαη γη’ απηφ ειάρηζηεο απφ 

ηηο ππάξρνπζεο, έρνπλ δηαζσζεί ειάρηζηεο ρξνλνινγνχληαη πξηλ απφ ηα κέζα ηνπ 

15νπ αηψλα .Ώπφ απηή ηε ρξνλνινγία θαη πέξα ελαιιάζζνληαλ νη θαηαθηεηέο 
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ΐελεηνί θαη Οζσκαλνί κέρξη ηνλ 18ν αηψλα πνπ είρε κείλεη έλα κηζνεξεηπσκέλν 

ρσξηφ απνηεινχκελν απφ 300-400 ζπίηηα, ζχκθσλα κε πεγέο Βπξσπαίσλ 

πεξηεγεηψλ. ηαλ νη θάηνηθνη, ηειηθά, εγθαηέιεηςαλ ηελ Παιαηνρψξα θαη θαηέβεθαλ 

ζηελ ζεκεξηλή πφιε ηεο Ώίγηλαο, ηα ζπίηηα εξήκσζαλ θαη ζηαδηαθά θαηέξξεπζαλ. 

Ώπέκεηλαλ πεξίπνπ 38 εθθιεζίεο, νη πεξηζζφηεξεο δηαθνζκεκέλεο κε ηνηρνγξαθίεο 

δηαθφξσλ επνρψλ, απφ ηνλ 13ν έσο ηνλ 18ν αηψλα. 

ηελ είζνδν ηεο Παιηαρψξαο βξίζθεηαη ε εθθιεζία ηνπ ηαπξνχ πνπ γηνξηάδεηαη 

ζηηο 14 επηεκβξίνπ, θαζψο θαη ην Πάζρα πνπ ενξηάδεηαη ζην πεξίβνιν ηνπ λανχ ε 

αλαβίσζε ηνπ εζίκνπ ηνπ ρνξνχ ηεο Λακπξήο . Ώξηζηεξά θαη πην ςειά, είλαη ε 

ΐαζηιηθή ηνπ Ώγίνπ Γεσξγίνπ ηνπ Καζνιηθνχ. ε νπνία αξγφηεξα νλνκάζηεθε 

Παλαγία ε Φνξίηηζζα θαη απνηεινχζε ηελ θεληξηθή πιαηεία ηεο Παιηαρψξαο. 

πλερίδνληαο ζπλαληάκε ην Καζεδξηθφ λαφ ηνπ ηεο Βπηζθνπήο -Ώγίνπ Αηνλπζίνπ ( 

Βπίζθνπνπ ηνπ λεζηνχ απφ ην 1576 κέρξη ην 1579) κηα ζνισηή ΐαζηιηθή, ε νπνία 

έρεη ρηηζηεί κέζα ζηνλ βξάρν) Ο Άγηνο δνχζε ζε έλα θειί δίπια ζην λαφ πνπ ζψδεηαη 

κέρξη ζήκεξα. Ώπφ ην θειί ηνπ Ώγίνπ Αηνλπζίνπ, έλα κνλνπάηη νδεγεί γχξσ ζην 

ιφθν, φπνπ βξίζθεηαη ην Μνλαζηήξη ηεο Ώγίαο Κπξηαθήο φπνπ ήηαλ ην θέληξν ηεο 

Παιαηνρψξαο, απφ ηνλ 17ν αηψλα θαη κέρξη ην 1830. Δ Ώγία Κπξηαθή είλαη κηα δηπιή 

ΐαζηιηθή, κε ζαπκάζηεο ηνηρνγξαθίεο. 

Κάησ ζην κνλνπάηη απφ ηελ Ώγία Κπξηαθή είλαη ε ζηαπξνεηδήο εθθιεζία ηνπ 

Ώγίνπ Εσάλλε ηνπ Θενιφγνπ κε έλα κπιε θακπαλαξηφ,ε ΐαζηιηθή ησλ Ώγίσλ 

Ώλαξγχξσλ,ε εθθιεζία ηνπ Ώγίνπ Αεκεηξίνπ , ην εθθιεζάθη ηεο Κνίκεζεο ηεο 

Θενηφθνπ ε εθθιεζία ηεο Μεηακφξθσζεο, ηεο νπνίαο ζψδεηαη φιε ε ηνηρνγξαθία 

ηνπ ηεξνχ. 

ηελ θνξπθή ηνπ ιφθνπ ηεο Παιαηνρψξαο είλαη ρηηζκέλν απφ ηνχο ΐελεηνχο, ην 

1654, θαη ην Κάζηξν. Σα ηείρε ηνπ πεξηέθιεηαλ 6 δεμακελέο, 60 ζπίηηα θαη δχν 

κεγάιεο εθθιεζίεο ελσκέλεο ηνπ Ώγ. Αεκεηξίνπ θαη ηνπ Ώγ. Γεσξγίνπ ηνπ Κάζηξνπ, 

ε κία γηα ηνπο Λαηηλφξξπζκνπο θαη κία γηα ηνπο Βιιελφξξπζκνπο θαζνιηθνχο. 

ήκεξα ζψδνληαη ζην ζχλνιφ ηνπο 38 εθθιεζίεο νη νπνίεο είλαη ξπζκνχ ΐαζηιηθήο 

θαη θαηαηάζζνληαη ζε ηξεηο δηαθνξεηηθνχο αξρηηεθηνληθνχο ηχπνπο. Ώ. Μνλφρσξνη 

δξνκηθνί λανί: ηαπξφο, Άγηνο Γεψξγηνο Καζνιηθφο, Ώγία ΐαξβάξα, Άγηνο 

Νηθφιανο, Βπηζθνπή, Ώγία Άλλα, Άγηνη Θεφδσξνη, Άγηνο Μελάο, Άγηνο Βιεπζέξηνο, 

Ώγία Μαθξίλα, Σαμηάξρεο Μηραήι, Άγηνη Ώλάξγπξνη, Ώγία Ώηθαηεξίλε, Κνίκεζε 

Θενηφθνπ, Μεηακνξθψζεσο, Άγηνο Βπζχκηνο, Άγηνο Εσάλλεο Πξφδξνκνο, Άγηνο 

Γεψξγηνο, Άγηνο ηέθαλνο, Άγηνο Ώζαλάζηνο, Άγηνο Κήξπθνο, Άγηνο ηπιηαλφο, 
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Άγηνο Γαραξίαο, Ώγία Κπθηή, Άγηνο ππξίδσλ (ή σηήξνο). Ώθφκα, έλαο 

εξεηπσκέλνο λαφο, έλα αζθεηήξην θαη έλαο κηθξφηεξνο λαΎζθνο. ΐ. ΐαζηιηθέο 

ειεπζέξνπ ζηαπξνχ κε ηξνχιν: Άγηνο Νηθφιανο Μαχξηθαο, Άγηνο Εσάλλεο Θενιφγνο, 

Σαμηάξρεο. Γ. Αίδπκεο ΐαζηιηθέο κε δχν ηεξά–εηζφδνπο: Άγηνο Υαξάιακπνο, 

Παλαγία ηνπ Γηαλλνχιε, Ώγία Κπξηαθή , Άγηνο Γεψξγηνο ηνπ Κάζηξνπ. 

 

Μλεκεία πξνθαπνδηζηξηαθήο πεξηόδνπ & Καπνδηζηξηαθά θηίξηα 

Ώπφ ηα ηέιε ηνπ 18νπ αηψλα αξρίδεη ε λέα πεξίνδνο ηεο πφιεο ηεο Ώίγηλαο. Σν 

1769 θαηαζθεπάδεηαη ε πεξηηνηρηζκέλε θαηνηθία ηνπ ΐνχιγαξε ζηελ πεξηνρή 

Πεξηβφια θαη ζηα ηέιε ηνπ 18νπ αηψλα αξρίδεη ε θαηαζθεπή θαηαζηεκάησλ ζηελ 

παξαιία. 

Δ Βπαλάζηαζε ηνπ 1821 βξίζθεη ηελ Ώίγηλα ζε πιήξε αλάπηπμε θαη ην 1828 

γίλεηαη πξψηε πξσηεχνπζα ηνπ λενζχζηαηνπ Βιιεληθνχ θξάηνπο έσο ην 1829 πνπ 

κεηαθέξεηαη ε Πξσηεχνπζα ζηελ Ώζήλα Ώπηή ηελ πεξίνδν θηίδνληαη πνιιά απφ ηα 

ζεκαληηθφηεξα θηίξηα ζηελ Ώίγηλα. 

 

Μλεκεία πξνθαπνδηζηξηαθήο πεξηόδνπ. 

Κχξηα κλεκεία ηεο πξνθαπνδηζηξηαθήο πεξηφδνπ είλαη : ν Πύξγνο ηνπ 

Μαξθέιινπ, ην Κπβεξλείν θαη ε Μεηξόπνιε 

Καηά ηελ παξάδνζε ην 1802 θηίδεηαη ν Πχξγνο ηνπ Μαξθέιινπ ν νπνίνο 

ρξεζηκνπνηείηαη έσο ην 1826 σο έδξα ηεο πξνζσξηλήο θπβέξλεζεο γηα ηέζζεξα 

ρξφληα 

Ο Πχξγνο Μαξθέιινπ ρηίζηεθε, ζχκθσλα κε ηελ ληφπηα παξάδνζε, απφ ηνλ 

Ώηγηλήηε πξφθξηην πχξν Μάξθειιν ην 1802 , ν νπνίνο ήηαλ Φηιηθφο, αγσληζηήο 

ηνπ ’21 θαη βνπιεπηήο ηεο Ώίγηλαο.  Ωζηφζν, ζχκθσλα κε ηελ ε αξρηηεθηνληθή 

κνξθή ηνπ θηηξίνπ ζπκπεξαίλνπκε φηη έρεη νηθνδνκεζεί κάιινλ παιαηφηεξα, ζηα 

ηέιε ηνπ 17νπ αηψλα, θαη απνηεινχζε ίζσο ηκήκα  νρπξσκαηηθνχ έξγνπ, κε ζθνπφ 

ηελ πξνζηαζία ηνπ ιηκαληνχ. 
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Ο Πύξγνο ηνπ Μαξθέιινπ. 

 

 

 
Μεηξνπνιηηηθόο Ναόο ηεο Κνίκεζεο ηεο Θενηόθνπ. 

 

 

  Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο Βπαλάζηαζεο ηνπ 1821 έρνπκε καξηπξίεο φηη 

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ ζηέγαζε γλσζηψλ αγσληζηψλ θαη πνιηηηθψλ φπσο νη: Ε. 

Κσιέηηεο, Ν. Μέμεο, Κ. Φαβηέξνο, Church,Γ. Κνπληνπξηψηεο. Σν έηνο 1826 

ζηεγάζηεθε εθεί ε Αηνηθεηηθή Βπηηξνπή θαη ην 1827 απεηέιεζε έδξα ηεο 

Ώληηθπβεξλεηηθήο Βπηηξνπήο κέρξη ηελ άθημε ηνπ Ε. Καπνδίζηξηα ην 1828 . 

ηε ζπλέρεηα θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ εηψλ απφ ηνλ Εαλνπάξην ηνπ 1828 έσο 

θαη ην ηέινο ηνπ 1829, φηαλ δειαδή ε Ώίγηλα ήηαλ ε πξσηεχνπζα ηνπ λενζχζηαηνπ 

θξάηνπο, ν Πχξγνο ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ θηινμελία ππνπξγψλ ηεο θπβέξλεζεο 

θαη ζηέγαζε γηα έλα δηάζηεκα ηνλ Πξνζσξηλφ Αηνηθεηή ηεο Ώίγηλαο, ηνλ ςαξηαλφ 

Ώλδξέα Γηαλλίηζε. 
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Ο Πχξγνο Μαξθέιινπ ζήκεξα αλήθεη ζηνλ Αήκν Ώίγηλαο θαη ζηεγάδεη ην 

Καπνδηζηξηαθφ Πλεπκαηηθφ Κέληξν ηνπ Αήκνπ θαη ην Κέληξν Κνηλσληθνχ 

πξνβιεκαηηζκνχ «πχξνο Ώιεμίνπ». Βπίζεο, ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε θηινμελία 

εθζέζεσλ δσγξαθηθήο, γιππηηθήο , θσηνγξαθίαο θαη άιιεο θαιιηηερληθέο 

εθδειψζεηο. 

 

Υξνλνινγηθόο πίλαθαο. 

Υηίζηεθε (φπσο θαλεξψλεη ε 

αξρηηεθηνληθή ηνπ κνξθή ) 

Σέιε 17νπ αηψλα 

 

Υηίζηεθε θαηά ηελ παξάδνζε ε νπνία 

φκσο ακθηζβεηείηαη,  σο θαηνηθία ηνπ 

Ώηγηλήηε πξφθξηηνπ, 

Φηιηθφ Ώγσληζηή θαη ΐνπιεπηή π. 

Μάξθειιν 

 

 

 

 

1802 

Φηινμέλεζε αγσληζηέο θαηά ηελ 

Βιιεληθή Βπαλάζηαζε 

 

 

1821 

 

ηέγαζε ηελ Βιιεληθή Κπβέξλεζε 

 

 

1826-1828 

 

ηέγαζε ην Σακείν ηνπ ειιεληθνχ 

θξάηνπο γηα έλα δηάζηεκα 

 

1828 

 

Φηινμέλεζε Τπνπξγνχο θαη ηνλ 

πξνζσξηλφ δηνηθεηή ηεο Ώίγηλαο Ώλδξέα 

Γηαλλίηζε 

 

1828 

 

 

ήκεξα αλήθεη ζην Γήκν Αίγηλαο θαη ζηεγάδεη: 

Σν Καπνδηζηξηαθφ Πλεπκαηηθφ Κέληξν Ώίγηλαο& ην Κέληξν Κνηλσληθνχ 

Πξνβιεκαηηζκνχ πχξνο Ώιεμίνπ θαη ρξεζηκνπνηείηαη επίζεο γηα εθζέζεηο θαη 

δηάθνξεο θαιιηηερληθέο εθδειψζεηο. 

Σν Κπβεξλείν, θηίξην πνπ ζηέγαζε ηελ Πξψηε Κπβέξλεζε ηεο λεφηεξεο Βιιάδαο, 

βξίζθεηαη ζην θέληξν ηεο πφιεο. Βίλαη έλα δηψξνθν θηίξην κε μχιηλε θεξακνζθεπή. 

Δ πξφζβαζε ζηνλ δεχηεξν φξνθν γίλεηαη κε εμσηεξηθή καξκάξηλε ζθάια. 

Σν θηίξην αλήθε ζηνλ Ώηγηλήηε πξφθξηην Μηραήι Μνίξα θαη είρε θαηαζθεπαζζεί 

ην 1803. Σν 1811 ρξεζηκνπνηήζεθε επίζεο σο θαηνηθία ηνπ αξρηκαλδξίηε Γξεγνξίνπ 

Μνίξα θαη ην 1822 ηνπ Πεηξφκπεε Μαπξνκηράιε. Σν 1827 ε Ώληηθπβεξλεηηθή 
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Βπηηξνπή, θαη ελ φςεη ηεο αθίμεσο ηνπ Καπνδίζηξηα, επηζθεχαζε θαη δηαξξχζκηζε ην 

θηίξην πξνθεηκέλνπ λα απνηειέζεη ηελ θαηνηθία ηνπ Κπβεξλήηε. 

Βθεί εγθαηαζηάζεθε ν Καπνδίζηξηαο κεηά ηελ άθημε ηνπ ζηελ Ώίγηλα , αθνχ 

έκεηλε αξρηθά ζην ζπίηη ηνπ Νηθνιάνπ Λαιανχλε . Υξεζηκνπνηνχζε γηα ηηο 

πξνζσπηθέο ηνπ αλάγθεο δχν δσκάηηα, ην έλα γηα θξεβαηνθάκαξα θαη ην άιιν γηα 

γξαθείν. Σα ππφινηπα θαη κεγαιχηεξα δσκάηηα ηνπ θηηξίνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα λα 

ζπλεδξηάδεη ην Παλειιήληνλ, θαη γηα γξαθεία ησλ θξαηηθψλ ππαιιήισλ, ηνπ 

ππξίδσλα Σξηθνχπε θ.ιπ. 

ην ηζφγεην ιέγεηαη φηη ιεηηνχξγεζε θαη ην πξψην λνκηζκαηνθνπείν ηεο λεφηεξεο 

Βιιάδνο, κε δηεπζπληή ηνλ Ώιέμαλδξν Κνληφζηαβιν. Δ πιεξνθνξία απηή ίζσο δελ 

είλαη αθξηβήο δεδνκέλνπ φηη ε ιεηηνπξγία ελφο λνκηζκαηνθνπείνπ απαηηνχζε βαξηέο 

εξγαζίεο πνπ δελ ζα κπνξνχζαλ λα γίλνπλ ζε έλα θηίξην φπσο ην Κπβεξλείν. Ίζσο ην 

λνκηζκαηνθνπείν ζηεγαδφηαλ ζε αλεμάξηεην θηίξην. 

 

 
Καπνδηζηξηαθό Κπβεξλείν. 

 

 
Δπλάδεηνο Βηβιηνζήθε 
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1.3   Παξαδνζηαθή Αξρηηεθηνληθή ηεο Αίγηλαο 
 
 
Σν έδαθνο 
 
 Σν έδαθνο ηεο Ώίγηλαο, άγνλν, άλπδξν, πεηξαδεξφ θαη μεξφ, ραξαθηεξίδεηαη απφ 

πνιιά βνπλά. Σν δπηηθφ-βνξεηνδπηηθφ ηκήκα ηνπ λεζηνχ είλαη ηππηθφ αηηηθφ ηνπίν 

κε αζβεζηνιηζηθά βνπλά. Ώληηζέησο ην λνηηναλαηνιηθφ ηκήκα έρεη έδαθνο ηξαρχ, 

άγξην θαη εθαηζηηνγελέο. Τπάξρνπλ ζηνλ θάκπν πνπ βξίζθεηαη ζην βφξεην κε 

βνξεηνδπηηθφ ηκήκα ηεο Ώίγηλαο, ιφθνη κε κηθξέο θιίζεηο θαη ζρεηηθά εχθνξνη πνπ 

ζπλίζηαληαη απφ πσξφιηζνπο, κάξγεο θαη θξνθαινπαγή. ζν φκσο πιεζηάδνπκε ηελ 

αθξνγηαιηά, νη δηάθνξεο πξνζρψζεηο θαιχπηνπλ ηα πεηξψκαηα.  

Οη πιαγηέο ησλ βνπλψλ ρσξίδνληαη ζε ζθάιεο κε ηε δεκηνπξγία κνλνηνηρίσλ. 

Ώπηά είλαη ηνίρνη απφ μεξνιηζηά πνπ θηηάρλνληαη κε ηελ εμσηεξηθή ηνπο επηθάλεηα 

γπξηή γηα επζηάζεηα. Βπίζεο απφ μεξνιηζηά είλαη θηηαγκέλνη νη ηνίρνη πνπ ρσξίδνπλ 

ηηο ηδηνθηεζίεο. Σνχηνη φκσο νλνκάδνληαη δηπινηνίρηα ή αλαθαηάξεδεο. Σελ μεξν-

ιηζηά ηελ θηηάρλνπλ ζηελ Ώίγηλα κε θάπσο πιαθνπδεξέο ή θαη κε νηηδήπνηε πέηξεο, 

αθνχ ζην λεζί δελ ππάξρνπλ ζρηζηφιηζνη, θαη ηε ζηεξεψλνπλ θαιχηεξα κε κηθξά 

ιηζαξάθηα πνπ βάδνπλ αλάκεζα ζηηο πέηξεο, φηαλ δελ παηάλε θαιά ε κηα πάλσ ζηελ 

άιιε. Οη θξάρηεο θαη νη ηνίρνη αληηζηεξίμεσο ηνπ εδάθνπο γίλνληαη πάληνηε απφ 

μεξνιηζηά. Γεληθά νη μεξνιηζηέο απνθεχγνληαη, σζηφζν ρξεζηκνπνηνχληαη ζε άιια 

δεπηεξεχνληα Ώηγηλήηηθα ρηίζκαηα. 

ε κεξηθά ζεκεία ησλ δξφκσλ ηεο Ώίγηλαο έβξηζθε θαλείο παιαηφηεξα, εθεί πνπ 

απηνί ιάζπσλαλ ην ρεηκψλα, πξφρεηξα ιηζνζηξψκαηα. Ήηαλ θηηαγκέλα απφ 

δηαθφξσλ εηδψλ ρνληξφπεηξεο θαη ζε απφηνκα αλεβάζκαηα ζπλαληνχζακε θαη 

θάπνην ζθαινπάηη. 

 

Σα πιηθά 

 

Έλα απφ ηα πνιιά πιενλεθηήκαηα ηεο Ώίγηλαο είλαη φηη δελ ρξεηάδεηαη λα 

πξνκεζεχεηαη απφ άιιεο πεξηνρέο πιηθά νηθνδνκήο, αθνχ ζην λεζί ππάξρεη πξψηεο 

πνηφηεηαο νηθνδνκηθφ πιηθφ. 

ηελ πξψηε ζέζε βξίζθεηαη ε πέηξα ε νπνία είλαη ε βάζε ηεο θάζε θαηαζθεπήο 

θαη παξνπζηάδεηαη ππφ ηε κνξθή ηνπ ηξαρείηε, κάιηζηα έρεη δηαπηζησζεί φηη έλα 

είδνο αηγηλήηηθνπ ηξαρείηε (ή φπσο αιιηψο ην ιέλε νη Ώηγηλήηεο θξηζαξφπεηξα) 

παζαίλεη απνζάζξσζε φηαλ κέλεη κεξηθνχο κήλεο εθηεζεηκέλν ζηνλ αέξα.  
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Μπιφπεηξεο απφ γξαλίηε πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα ιηνηξίβηα εμάγνληαη απφ έλα 

ιαηνκείν ζην Καθνπέξαην. 

Γηα ην ρηίζηκν επίζεο ρξεζηκνπνηείηαη θαη έλα άιιν είδνο πέηξαο, ν ηφθθνο. Βίλαη 

ζθιεξφο, αλζεθηηθφο, θαηεξγάζηκνο θαη βξίζθεηαη ζε κεγάιεο πνζφηεηεο ζηνλ θάκπν 

ηνπ λεζηνχ. Ώπφ ηφθθνπο ζπκπαγέζηεξνπο θαη αλζεθηηθφηεξνπο βγαίλνπλ κεγα-

ιχηεξα θνκκάηηα θαηάιιεια γηα πιαίζηα πνξηνπαξάζπξσλ ελψ απφ πην πνξψδεηο 

βγαίλεη ε πέηξα γηα ρηίζηκν. Βίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη θακηά θνξά γηα ην ρηίζηκν δχν 

ζπηηηψλ κνλάρα αλνίγεηαη έλα κηθξφ ληακάξη. Παξ' φιε φκσο ηελ πνηθηιία πεηξσκά-

ησλ πνπ ππάξρεη ζην λεζί, νη θάηνηθνη αλαγθάδνληαη λα πξνκεζεχνληαη αζβέζηε απφ 

γεηηνληθά θπξίσο κέξε, εθφζνλ ππάξρεη έιιεηςε αζβεζηφιηζνπ. 

Οη Ώηγηλήηεο γηα ην ρηίζηκν ησλ ζπηηηψλ ηνπο δελ αζρνινχληαλ νη ίδηνη κε απηφ, 

παξά έπαηξλαλ ληφπηνπο καζηφξνπο. Δ πξνζσπηθή ηνπο εξγαζία πεξηνξηδφηαλ ζηε 

ζπγθέληξσζε ησλ πιηθψλ, θαη ηδηαίηεξα ηεο πέηξαο. 

 

 

Παξαδνζηαθή αλαζηήισζε πέηξηλνπ ζπηηηνύ 
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Σύπνη πηηηώλ 
 
ηελ Ώίγηλα ππάξρνπλ δχν βαζηθνί ηχπνη ζπηηηψλ. Ο πην ραξαθηεξηζηηθφο θαη 

δηαδεδνκέλνο είλαη απηφο κε παηάξη. Ο δεχηεξνο είλαη ην δίπαην ζπίηη. 

 

πίηη Με Παηάξη 

 

Σν ζπίηη κε παηάξη είλαη έλα ζηελφκαθξν νξζνγψλην. Δ πφξηα βξίζθεηαη ζηε κα-

θξφζηελε πιεπξά ηνπ. Σα παξάζπξα αλνίγνληαη αλάινγα κε ην πφζν ζηελή είλαη ε 

θάηνςε ηνπ ζπηηηνχ. Σα πεξηζζφηεξα παξάζπξα βξίζθνληαη ζην παηάξη, θάλνληαο ην 

έηζη θσηεηλφ θαη αεξάην. ην ηζφγεην ππάξρεη έλα κφλν δίπια ζην ηδάθη ή αθφκα θαη 

θαλέλα. 

Σν παηάξη είλαη κηα εμέδξα πνπ πηάλεη ζπλήζσο ην κηζφ κάθξνο ηνπ ζπηηηνχ θαη 

ζην νπνίν αλεβαίλεηο απφ πέηξηλε ζθάια πνπ βξίζθεηαη ζηε κέζε ηνπ. Βθεί 

θνηκνχληαη ηα 

λεψηεξα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο (παηδηά), ή θακηά θνξά θαη νη γνλείο. ην δάπεδν ηνπ 

παηαξηνχ ζπλαληά θαλείο μχιηλεο θαηαπαθηέο πνπ νδεγνχλ ζε ακπάξηα. 

Ώπηά ρξεζηκεχνπλ σο απνζήθεο ή ζηάβινη κηθξψλ δψσλ. Ώλ ρξεζηκνπνηνχληαη σο 

απνζήθεο δελ έρνπλ άιιε πφξηα. Ώλ φκσο είλαη ζηάβινη έρνπλ κηα εμσηεξηθή πφξηα. 

Σα ακπάξηα δελ έρνπλ παξάζπξα, παξά έλα ζηελφκαθξν θσηηζηηθφ πνπ κνηάδεη κε 

πνιεκίζηξα. 

ην πξψην επίπεδν ηνπ ζπηηηνχ εηνηκάδνπλ ην θαγεηφ θαη βξίζθνπλ δεζηαζηά ζην 

ηδάθη. Βδψ, επίζεο, θνηκνχληαη νη γνλείο, μέρσξα απφ ηα παηδηά. Σν πιάηνο ηνπ 

ηζνγείνπ πηάλεη φιν ην πιάηνο ηνπ ζπηηηνχ. 

 

Γίπαην πίηη 

 

ην δίπαην ζπίηη ηζφγεην θαη φξνθνο επηθνηλσλνχλ κε κία πέηξηλε εμσηεξηθή 

ζθάια. Σν ηδάθη βξίζθεηαη ζην ηζφγεην φπνπ καγεηξεχνπλ, ηξψλε θαη κέλνπλ. Κακηά 

θνξά ην ζπλαληνχκε θαη ζηνλ φξνθν. Αε ιείπνπλ θπζηθά θαη ηα ακπάξηα. 

Παξαιιαγέο ηνπ δίπαηνπ ζπηηηνχ δεκηνπξγνχληαη κε ην ρσξηζκφ ηνπ νξφθνπ ή 

ηνπ ηζνγείνπ ζε δπν ρψξνπο. 
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Γίπαην ζπίηη κε κία κηθξή ηδακαξία θαη κηα μύιηλε θξίδα γύξσ από ηε ζηέγε. 

 

 

 
Γίπαην ζπίηη πνπ ζήκεξα ιεηηνπξγεί ζαλ κόληκε θαηνηθία ζηελ πεξηνρή Κπςέιε 

 

 
Γίπαην ζπίηη πνπ ζήκεξα ιεηηνπξγεη ζαλ εμνρηθή θαηνηθία ζηελ πεξηνρή Μεζαγξόο 
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Η εμειηθηηθή πνξεία ηνπ αηγηλήηηθνπ ζπηηηνύ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σνίρνη 

 

Δ θαηαζθεπή ηνπ ηνίρνπ ζηελ αηγηλήηηθε νηθνδνκηθή απφ απφςεσο αληνρήο, 

παξνπζηάδεη κηα ζεηξά απφ πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα. ηα πιενλεθηήκαηα 

ζπγθαηαιέγνληαη ηα παξαθάησ: νη ηνίρνη θηηάρλνληαη κε αξθεηφ πάρνο 60-80 

εθαηνζηά θαη ζρεηηθά κηθξφ χςνο, ηα θελά είλαη ιίγα θαη έρνπλ κηθξέο δηαζηάζεηο, 

έηζη γίλνληαη πεξηζζφηεξν ζηαζεξνί. ηα κεηνλεθηήκαηα αλαθέξνπκε φηη ππήξρε 

έιιεηςε αζβεζηίνπ θαη φηη ππήξρε θιίζε ηεο εζσηεξηθήο επηθάλεηαο ησλ ηνίρσλ πξνο 

ηα κέζα, γεγνλφο πνπ κεηψλεη ηελ επζηάζεηά ηνπ. 

ηα ζπίηηα, εθεί φπνπ ε πφξηα ήηαλ ππεξπςσκέλε, έρηηδαλ πέηξηλε ζθάια ρσξίο 

θάγθεια, ε νπνία γηλφηαλ επηθίλδπλε αλ είρε πνιιά ζθαιηά. 

 

Γάπεδα 

 

ε πνιιά ζπίηηα γηα δάπεδν ρξεζηκεχεη ην θπζηθφ έδαθνο θάπσο ηζνπεδσκέλν, 

πνπ πφηε κέλεη ζθέην θαη πφηε αζπξίδεηαη καδί κε ηνπο ηνίρνπο. ε άιια πάιη ζπίηηα, 

    Μνλόρσξν ζπίηη                                    
 

                              

                                                    

  Μνλόρσξν ζπίηη κε ππόγεην                      Μνλόρσξν ζπίηη κε παηάξη 

 
 

                                                                                

                                                            Μνλόρσξν ζπίηη κε δύν θάκαξεο 

                                         

 

                                                                 Μνλόρσξν ζπίηη κε δύν ηαξάηζεο 

                                                                                        

                                                                                    

                                                                                 Γίπαην ζπίηη 
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ην δάπεδν πιαθνζηξψλεηαη κε αθαλφληζηεο κηθξέο θαη κεγάιεο ρνληξφπιαθεο θαη 

ζηα παιηφηεξα ζρεκαηίδεηαη απφ έλα επίζηξσκα ιάζπεο, πνπ απιψλεηαη ζην θπζηθφ 

έδαθνο θαη παηηέηαη θαιά κε ην κπζηξί. 

Σν θνκκάηη ηεο απιήο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ πην ζπρλά, αλ δελ ήηαλ ήδε βξάρνο, 

πιαθνζηξσλφηαλ γηα λα κε ιαζπψλεη. Σν πιαθφζηξσην απηφ κεξηθέο θνξέο 

ππεξπςψλνληαλ δεκηνπξγψληαο ζθαινπάηη.  

ε πνιιέο απιέο, πιαθφζηξσηα έβξηζθε θαλείο θαη έμσ απφ ηηο πφξηεο θαη 

θνιιεηά ζηνπο ηνίρνπο. Βπίζεο κπνξνχζε λα βξεη πεδνχιηα πέηξηλα γηα λα θάζεηαη. 

 

Βνεζεηηθά θηίζκαηα 
 

 Σν θνπξλόζπηην. Βθεί γηλφηαλ ην ςήζηκν ηνπ ςσκηνχ ή θαη ην καγείξεκα. 

Σν θνπξλφζπηην βξηζθφηαλ θνιιεηφ ή αλεμάξηεην απφ ην ζπίηη. Σν ζρήκα 

ηνπ ήηαλ θνληφρνληξνπ παξαιιειεπηπέδνπ, είρε κία πφξηα, θαλέλα φκσο 

παξάζπξν. Ώπνηεινχληαλ απφ κία ρηηζηή πέηξηλε βάζε θαη έλα ζφιν πνπ 

ζθεπαδφηαλ κε δψκα. 

 Σν παξάζπηην. Βθεί καγείξεπαλ, δχκσλαλ θαη έηξσγαλ. ΐξηζθφηαλ 

θνιιεκέλν ή ζπγρσλεπκέλν κε ην ζπίηη. 

 Σν παηεηήξη. Βθεί παηνχζαλ ηα ζηαθχιηα. Βίρε ζρήκα ζηελφκαθξνπ 

νξζνγσλίνπ θαη ήηαλ αλεμάξηεην ή ζπλδπαζκέλν κε ην ζπίηη. Σν παηεηήξη 

είρε δχν ρψξνπο. Ο πξψηνο ήηαλ ην παηεηήξη, θαη ν δεχηεξνο ε θνπδίλα, 

φπνπ καγείξεπαλ θαη έηξσγαλ απηνί πνπ παηνχζαλ. 

 Απνζήθε - θειάξη - ζηάβινο. Ώλεμάξηεηνο ή ζε ζπλδπαζκφ κε ην ζπίηη, ν 

ρψξνο απηφο είρε κία πφξηα θαη ζπλήζσο θαλέλα παξάζπξν. Κακηά θνξά 

βξηζθφηαλ θαη θάησ απφ ην παηάξη. 

 Απνρσξεηήξην. Ώπηφο ν ρψξνο ήηαλ αλεμάξηεηνο απφ ην ζπίηη. ηελ πφιε 

θάζε ζπίηη είρε έλα, αιιά έμσ απφ απηήλ ήηαλ θηίζκα ζπάλην. Ήηαλ έλα 

κηθξφ θακαξάθη πνπ ρψξαγε έλαλ άλζξσπν. 

 Απιή. Δ απιή, ζηνηρείν πνπ ππάξρεη ζε θάζε ζπίηη, είλαη αθαζνξίζηνπ 

ζρήκαηνο, φηαλ πξφθεηηαη γηα ρσξηά θαη νξζνγσλίνπ, φηαλ βξηζθφκαζηε 

κέζα ζηελ πφιε. Γηα λα κε ιαζπψλεη ηελ πιαθνζηξψλνπλ ζε ζεκεία πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαλ ζπρλά. 
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Άιια θηίζκαηα 

 

 Σα αιώληα. Σα αιψληα, κέξνο ελαπφζεζεο ηεο ζπγθνκηδήο, ήηαλ ζηξσκέλα 

ζε νκαιέο ή απφηνκεο ξάρεο, κέζα ή ζπλεζέζηεξα, έμσ απφ ην ρσξηφ. Βίραλ 

ζρήκα θπθιηθφ, ην νπνίν ραξάζζνληαλ κε γεσκεηξηθή αθξίβεηα. Δ δηάκεηξφο 

ηνπ έθηαλε ηα 9-14 κέηξα, ελψ ππάξρνπλ θαη ηξία κνλαζηεξηαθά κε δηάκεηξν 

25 κέηξσλ. Σν δάπεδφ ηνπο ήηαλ ην έδαθνο θαη ε πεξηθέξεηα θιεηλφηαλ κε 

ρνληξφπιαθεο. 

 Σα ιηνηξίβηα. Σα ιηνηξίβηα είραλ ζρήκα καθξφζηελν, χςνο 3-4 κέηξα θαη 

ζθεπάδνληαλ απφ θεξακίδηα. Σα παξάζπξα ησλ θηηζκάησλ απηψλ ήηαλ ιίγα 

θαη κηθξά. Ώληίζεηα, ε κία ή δχν πφξηεο ήηαλ κεγάιεο κε πιάηνο 1-1,5 κέηξα. 

 

 
Αλαζηήισζε ειαηνηξηβείνπ ζε εμνρηθή θαηνηθία ζηελ Πεξηνρή Παρεηα Ράρε. 

 

 Οη αλεκόκπινη. Οη αλεκφκπινη, πνπ ήδε εμαθαλίζζεθαλ κεηά ηελ εηζβνιή 

ησλ κεραληθψλ κέζσλ θαη ηνπ ειεθηξηζκνχ, απνηεινχλ έλα ζπνπδαίν 

ιανγξαθηθφ ζηνηρείν, ην νπνίν θπξηάξρεζε ζην άιεζκα ησλ δεκεηξηαθψλ. 

ήκεξα ζηελ Ώίγηλα ππάξρνπλ κφλν ηα εξείπηα ηνπο θαη θαλέλαο πιένλ δελ 

βξίζθεηαη ζε ρξήζε. Σνπο ζπλαληά θαλείο άιινηε ζθφξπηνπο θαη άιινηε 

φινπο καδί ζε κέξε αλνηρηά ζε φινπο ηνπο αλέκνπο. Βίραλ ζρήκα θπιηλδξηθφ 

πνπ επηζηεγαδφηαλ κε έλαλ θνληφ θψλν. Οη ςεινί είραλ χςνο 5-6 κέηξα, ελψ 

νη θνληνί 3-4 κέηξα. Ο θψλνο είρε δηάκεηξν 3,5-7 κέηξα. Ώπνηεινχληαλ απφ 

ηξεηο ρακεινηάβαλνπο ρψξνπο. Σν ηζφγεην ή θαηψγη, κε χςνο 2 κέηξα, ζην 
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νπνίν θπιάζζνληαλ γηα άιεζκα ηα δεκεηξηαθά θαη ην αιεχξη, ην παηάξη πνπ 

ήηαλ ζπλήζσο μχιηλν κε χςνο 1,5-2 κέηξα, θαη ην αλψγη ή κπιφζηαζε κε πά-

ησκα μχιηλν θαη χςνο 1,30-1,50 κέηξα. Οιφθιεξνο ν κεραληζκφο θαη νη 

κπιφπεηξεο ηνπ κχινπ, βξίζθνληαη ζην αλψγη, φπνπ ε άλνδνο γίλεηαη απφ κηα 

πέηξηλε εζσηεξηθή ζθάια. Δ είζνδνο γηλφηαλ απφ ηε κία θαη κνλαδηθή πφξηα, 

ελψ ππήξραλ θαη δχν ή ηξία παξαζπξάθηα ζην αλψγη. Οη αλεκφκπινη ήηαλ 

θαηαζθεπαζκέλνη κε μπινδεζηέο, νη ηνίρνη ήηαλ γεξνί θαη ηα πιηθά ηεο 

ηνηρνπνηίαο δηαιεγκέλα, γηαηί ην θηίζκα έπξεπε λα είλαη ηθαλφ λα 

αληηκεησπίζεη ην βάξνο ηνπ κεραληζκνχ θαη ησλ κπιφπεηξσλ, θαζψο θαη ηηο 

δπλάκεηο ηνπ αλέκνπ. Οη κπιφπεηξεο ήηαλ θηηαγκέλεο απφ ηζρπξφ ηξαρείηε 

κε εμαηξεηηθά πνξψδε ηζηφ. Δ επηηπρία ηνπ κχινπ εμαξηηφληαλ απφ ην ζσζηφ 

δχγηζκα ηεο πάλσ κε ηελ θάησ κπιφπεηξα θαη απφ ηελ ηέιεηα επαθή ηεο, ζε 

φια ηα ζεκεία. Έλαο θαλνληθφο αλεκφκπινο άιεζε 40-60 νθάδεο θαξπφ ηελ 

ψξα θαη ν ακεηβφκελνο, ζε είδνο, κπισλάο έπαηξλε 8-10 νθάδεο. 

 

 
Αιιαγή κύινπ ζε θαηνηθία ζηελ πεξηνρή Πιαθάθηα 
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Αιιαγή κύινπ ζε θαηνηθία ζηελ πεξηνρή Πιαθάθηα 

 

 Σα πεγάδηα. Τπάξρνπλ πάξα πνιιά ζηελ Ώίγηλα. Σν ζχλεζεο βάζνο είλαη 5-

15 κέηξα, θαη ε δηάκεηξνο 0,9-1,2 κέηξα. ην Μεζαγξφ φκσο ππάξρνπλ θαη 

βαζχηεξα κε βάζνο 17-35 κέηξα. Σν πεξηζηφκηφ ηνπο πνπ είλαη ζπλήζσο απφ 

πνπξί, έρεη ζρήκα νξζνγψλην, ηεηξάγσλν ή θπθιηθφ. 
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1.4   Η Αξρηηεθηνληθή ηεο Αίγηλαο ζήκεξα 

 

ηε βαζηθή ηνπο κνξθή νη παιαηέο θαηνηθίεο ήηαλ θαηαζθεπαζκέλεο απφ πέηξα θαη 

δηαθξίλνληαλ ζε δχν θαηεγνξίεο: 

1. ζε απηέο κε επηθάιπςε δψκαηνο (ιηαθσηφ). 

2. ζε απηέο κε επηθάιπςε θεξακηδηψλ. 

 

Ωο θπξηφηεξν πιηθφ γηα ηε ιηζνδνκή, ρξεζηκνπνηνχζαλ ηνλ ηνπηθφ πσξφιηζν. Σα λέα 

θηίξηα θαηαηάζζνληαη ζε ηξεηο ηχπνπο: 

 

1. ε απηά κε ζθειεηφ κπεηφλ αξκέ, πνπ βξίζθνληαη θπξίσο ζηε ρψξα ηεο 

Ώίγηλαο θαη ζε παξαζαιάζζηνπο νηθηζκνχο. 

2. ε απηά κε θεξακνζθεπή θαη κε ζθειεηφ απφ νπηφπιηλζνπο. Ώπηφο ν ηχπνο 

είλαη επξχηαηα δηαδεδνκέλνο ζηελ χπαηζξν θαη ζηα εθηφο ζρεδίνπ ηκήκαηα 

ησλ νηθηζκψλ. 

3. ηα ιπφκελα, ηα νπνία βξίζθνληαη εθηφο ζρεδίνπ ζε παξαζαιάζζηνπο 

παξαζεξηζηηθνχο νηθηζκνχο θαη ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο σο εμνρηθέο 

θαηνηθίεο. 

 

Η αξρηηεθηνληθή ηεο Αίγηλαο ζα ιέγακε όηη πεξηιακβάλεη ηξεηο 

ηύπνπο ζπηηηώλ: 

 

1. Σα αηγαηνπειαγίηηθα. 

 

Παξά ηε ζέζε ηεο, ηελ ηφζν γεηηνληθή πξνο ηε Ώζήλα, ε Ώίγηλα έρεη δηαηε-

ξήζεη ηελ παξαδνζηαθή αξρηηεθηνληθή ηεο ζηνλ Μεζαγξφ ηελ Παρεηά - Ράρε 

θαη γεληθά ζε φιεο ηηο πεξηνρέο ηεο κε ηα αμηφινγα δείγκαηα ιαίθήο 

αηγαηνπειαγίηηθεο αξρηηεθηνληθήο. Βπίζεο ε Πέξδηθα παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν 

ελδηαθέξνλ, δηφηη απνηειεί ζπγθξφηεκα αηγαηνπειαγίηηθεο αξρηηεθηνληθήο ην 

νπνίν έρεη ππνζηεί ειάρηζηε αιινίσζε Δ νηθηζηηθή δηάξζξσζε απνηειεί έλα 

νξζνγψλην πιέγκα δξφκσλ κε ξπζκηθή ελαιιαγή πιήξσλ - θελψλ. 
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Παξαδνζηαθή νηθία ζηνλ νηθηζκό Πέξδηθα πνπ  

ρξεζηκνπνηείηαη ζήκεξα ζαλ θαθεηέξηα. 

 

 
Παξαδνζηαθή νηθία ζηνλ νηθηζκό Πέξδηθα πνπ  

ρξεζηκνπνηείηαη ζήκεξα ζαλ θαθεηέξηα. 

 

 

2. Σα ζηεξηαλά. 

 

Πεγαίλνληαο απ' ηελ πεξηνρή ηεο ρψξαο πξνο ηελ Κπςέιε, πξνο Ώζψκαηνπο 

αιιά θαη κέζα ζηελ ίδηα ηε ρψξα ζπλαληάκε θηίζκαηα ζηεξηαλνχ ηχπνπ κε 

πνιιά λενθιαζηθά ζηνηρεία πνπ είλαη επίδξαζε απφ ηελ Ώζήλα θαη ηνλ 

Πεηξαηά. 
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Νενθιαζηθή θαηνηθία ζην θέληξν ηεο Αίγηλαο. 

 

 

 
Νενθιαζηθή θαηνηθία ζην θέληξν ηεο Αίγηλαο.. 

 

 

3. Απηά πνπ βξίζθνληαη ζηε ρώξα ηεο Αίγηλαο. 

 

Εδηφκνξθν ζπγθξφηεκα παξαδνζηαθήο αξρηηεθηνληθήο απνηειεί ε ρψξα. Δ 

αθκή πνπ γλψξηζε ην λεζί ζηνπο πξψηνπο ρξφλνπο κεηά ηελ απειεπζέξσζε, 

θαζψο θαη ε κηθξή απφζηαζε απφ ηελ Ώζήλα, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ηνπηθή 

ιατθή αξρηηεθηνληθή δεκηνχξγεζαλ κεγάιε πνηθηιία ξπζκψλ, απφ ηα 

απζηεξά λενθιαζηθά κε ιατθά ζηνηρεία κέρξη ηνλ ηχπν ηνπ θαζαξά 
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ζηεξηαλνχ ζπηηηνχ θαη ηνπο ηαπεηλνχο αηγαηνπειαγίηηθνπο θχβνπο. 

Δ εηθφλα ηελ νπνία έρεη θάπνηνο εθ πξψηεο φςεσο απφ ηελ πφιε, δελ δίλεη ηε 

εληχπσζε παξαδνζηαθνχ νηθηζκνχ. Δ δηάβξσζε απφ ηελ αλνηθνδφκεζε ηεο 

ηειεπηαίαο 25εηίαο είλαη πνιχ κεγάιε. Σα ζσδφκελα παξαδνζηαθά ηκήκαηα 

ηνπ λεζηνχ, παξά ηελ πνηθηιία πνπ παξνπζηάδνπλ, απφ κνξθνινγηθή άπνςε 

έρνπλ νξηζκέλα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά. 

 

Σν πξφβιεκα πνπ εκθαλίδεηαη γηα ηα κλεκεία ηεο ιατθήο αξρηηεθηνληθήο, ηδίσο ηα 

αηγαηνπειαγίηηθα είλαη ην εμήο: Πνιιά ιεηηνπξγνχλ σο θαηνηθίεο θαη επνκέλσο είλαη 

δεκέλα νξγαληθά κε ηε δσή ηνπ ηνπίνπ. Ώπηά ζπληεξνχληαη ζηνηρεησδψο απφ ηνπο 

αλζξψπνπο, νη νπνίνη ηα θαηνηθνχλ. πλήζσο φκσο απηνί δελ έρνπλ ηελ νηθνλνκηθή 

δπλαηφηεηα λα αληηκεησπίζνπλ ζνβαξά πξνβιήκαηα ζπληεξήζεσο. Ώιιά θαη αλ ηα 

επηζθεπάζνπλ γηα ιφγνπο πξαθηηθνχο, ηα αιινηψλνπλ θαη ηα θαηαζηξέθνπλ 

αηζζεηηθά. 

Άιια πάιη είλαη εγθαηαιειεηκκέλα θαη εξεηπψλνληαη ζηγά-ζηγά. Πξφγξακκα γηα 

ηε ζπζηεκαηηθή κειέηε, αμηνιφγεζε, ζπληήξεζε θαη αμηνπνίεζή ηνπο δελ ππάξρεη, 

κε απνηέιεζκα αμηνινγφηαηα δείγκαηα ηεο ιατθήο καο αξρηηεθηνληθήο λα 

απεηινχληαη κε άκεζε θαηάξξεπζε ή θαηεδάθηζε (π.ρ. ην ζπίηη ηνπ Ρνδάθε ζην 

Μεζαγξφ). 

Βηδηθφηεξα ζηε ρψξα ηεο Ώίγηλαο ε παξαδνζηαθή αξρηηεθηνληθή θαη ην 

παξαδνζηαθφ πνιενδνκηθφ πεξηβάιινλ δηαβξψλνληαη θαη εμαθαλίδνληαη κέξα κε ηελ 

εκέξα κε αικαηψδε ηαρχηεηα ιφγσ ηεο έληνλεο νηθνδνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη 

απηφ παξά ην γεγνλφο φηη έρεη ραξαθηεξηζηεί παξαδνζηαθφο νηθηζκφο. 

 

 

Αξρηηεθηνληθέο Λεπηνκέξεηεο 
 
 
Σνηρνπνηίεο 
 

Μηα γεληθή παξαηήξεζε, πνπ ηζρχεη ηφζν ζήκεξα φζν θαη ηελ παιηφηεξε επνρή, 

είλαη φηη νη Ώηγηλήηεο έπαηξλαλ ληφπηνπο καζηφξνπο γηα ην ρηίζηκν ησλ ζπηηηψλ ηνπο 

θαη ειάρηζηα ή θαζφινπ δελ θαηαπηάλνληαλ νη ίδηνη κε ηελ θαηαζθεπή ηνπ. Δ 

πξνζσπηθή ηνπο εξγαζία ζην ρηίζηκν ηνπ ζπηηηνχ πεξηνξηδφηαλ ζηελ ζπγθέληξσζε 

ησλ πιηθψλ θαη ηδίσο ηεο πέηξαο. 
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 Θεκειηνδνκέο. Σν Ώηγηλήηηθν ζπίηη ρηίδεηαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ζε 

ζηεξεφ έδαθνο (βξάρν – εκίβξαρν), πνπ κνλάρα ηζνπεδψλεηαη θάπσο θαη 

γηα απηφ δελ έρεη θαλέλα ζεκέιην. Σν ζηεξεφ απηφ έδαθνο ππάξρεη θπζηθά 

ζηηο νξεηλέο πεξηνρέο, αιιά ην ζπλαληάκε θαη ζηνλ θάκπν ζρεδφλ ακέζσο 

κεηά απφ ην επηθαλεηαθφ ζηξψκα ηνπ ρψκαηνο. Ωζηφζν κεξηθέο θνξέο 

παξνπζηάδεηαη αλάγθε ζεκειίσζεο, πνπ γίλεηαη ζε κηθξφ βάζνο ζπλήζσο, 

κε ηνηρνπνηία ζην ίδην πάρνο ηεο αλσδνκήο. Μνλάρα ζε πνιχ λεφηεξα 

ζπίηηα βξίζθνπκε ζεκέιην παρχηεξν απφ ηελ αλσδνκή. 

 Ξεξνιηζηέο. Σελ μεξνιηζηά ηελ θηηάρλνπλ ζηε Ώίγηλα κε θάπσο 

πιαθνεηδέο ή θαη κε νηηδήπνηε πέηξεο, αθνχ δελ ππάξρνπλ ζρηζηφιηζνη ζην 

λεζί θαη ηελ ζηεξεψλνπλ θαιχηεξα κε κηθξά ιηζαξάθηα, πνπ βάδνπλ 

αλάκεζα ζηηο πέηξεο, φηαλ δελ παηάλε θαιά ε κία πάλσλ ζηελ άιιε, 

δειαδή ραιηθψλνπλ ηνπο αξκνχο φπσο ιέλε θαη νη Ώηγηλήηεο ηερλίηεο.  

Ώπφ μεξνιηζηά γίλνληαη πάληα νη θξάρηεο (δηπιηηνηρία ή αλαθαηάξεδεο) 

θαη νη ηνίρνη αληηζηήξημεο ηνπ εδάθνπο ησλ ρσξαθηψλ (κνλνηνηρία). 

Ώθφκα ρξεζηκνπνηείηαη θαη ζε άιια δεπηεξεχνληα Ώηγηλήηηθα θηίζκαηα, 

σζηφζν φκσο γεληθά απνθεχγεηαη. Μνλάρα ζην ρσξηφ Λαδάξηδεο φια ηα 

ζπίηηα είλαη ρηηζκέλα κε μεξνιηζηέο, κεγάινπ πάρνπο (0,80 κέηξα) θαη 

κηθξνχ χςνπο (2,00 κέηξα), πνπ ε εμσηεξηθή ηνπο επηθάλεηα έρεη θαη 

θιίζε πεξίπνπ 5%  αλά κέηξν. Δ θαηαζθεπή ησλ ηνίρσλ ησλ ζπηηηψλ 

ρσξίο ιάζπε ζε απηφ κνλάρα ην ρσξηφ ηεο Ώίγηλαο είλαη δπλαηή, γηαηί ε 

πέηξα πνπ ππάξρεη ηξηγχξσ έρεη κηα ζρεηηθή ζηξσζηγέλεηα (εηθφλα 55) θαη 

έηζη ρηίδεηαη ζε μεξνιηζηά εχθνια. Λάζπε ιέλε φηη δελ ρξεζηκνπνηνχλ 

γηαηί ε πέηξα δελ είλαη ακκνπδεξή, κε ηξαρεία δειαδή επηθάλεηα, αιιά 

κνηάδεη κε αθνλφπεηξα πνπ έρεη ιεία επηθάλεηα θαη δελ θνιιάεη πάλσ ηεο 

θνλίακα. 

 

 

Κνληάκαηα – Δπηρξίζκαηα – Διαηνρξσκαηηζκνί 

 

Κνληάκαηα 

 

Σα ζπλδεηηθά θνληάκαηα ηεο Ώηγηλίηηθεο νηθνδνκηθήο ζηα παιαηφηεξά ηεο  

θηίζκαηα, είλαη απφ ζθέηε ιάζπε, ρσξίο αζβέζηε. Βλψ ζηα λεφηεξα ζπίηηα ζε 
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νιφθιεξε ηελ ηνηρνπνηία ηνπο ή θαη ζε νξηζκέλα κέξε ηεο (γσλίεο, ιακπάδεο, 

ζακάξηα, αξκνχο ησλ εμσηεξηθψλ επηθαλεηψλ ησλ ηνίρσλ θ.α.) ρξεζηκνπνηνχλ 

ζήκεξα αζβεζηνθνληάκαηα. 

 

Δπηρξίζκαηα 

 

Γεληθά έρνπκε λα παξαηεξήζνπκε, πσο σο έλα βαζκφ ή αηγηλήηηθε νηθνδνκηθή 

απνθεχγεη ηα επηρξίζκαηα (ζνβάδεο), ηδηαίηεξα ζηα νξεηλά ρσξηά πνπ είλαη θαη ηα πην 

θησρά. Ώπφ ηερληθήο πιεπξάο ζεκεηψλνκε, φηη ν ηνίρνο είλαη πνιχ θαιά 

πξνθπιαγκέλνο αθφκα θαη ρσξίο επίρξηζκα, θηάλεη λα αξκνινγεζεί θαη λα 

κπζηξηζηεί θαιά, φπσο άιισζηε θαη γίλεηαη, θαζψο ζα δνχκε παξαθάησ, πάληα κε 

ηελ πξνυπφζεζε φηη είλαη ρηηζκέλνο απφ πέηξεο πνπ δελ είλαη πνξψδεηο θαη πνιχ 

αξαηέο, νπφηε απνξξνθνχλ πγξαζία, ζε αληίζεηε πεξίπησζε ν ηνίρνο πξέπεη λα 

ζνβαληίδεηαη εμσηεξηθά.  

Σα εζσηεξηθά επηρξίζκαηα γίλνληαη ζηα λεψηεξα ζπίηηα ζε δχν ζηξψζεηο, πεηαρηφ 

θαη ρνληξφ (ιάζπσκα) ρσξίο ςηιφ, ε θαη ζε ηξείο, πεηαρηφ, ρνληξφ. ςηιφ, κε ηε δηα-

θνξά φηη κεξηθέο θνξέο ε ιάζπε γηα ην ρνληξφ έρεη θαη θχθηα ή άρπξα, ρσξίο λα έρεη 

αζβέζηε. 

ηα παιηφηεξα πάιη ζπίηηα ηνπ λεζηνχ ην εζσηεξηθφ επίρξηζκα γηλφηαλ ζε κηα 

ζηξψζε κε ιάζπε κνλάρα ρσξίο αζβέζηε, απφ πειφ, ρψκα πνπ ιηγδψλεη φπσο ιέλε, 

θαη ηνπ ξίρλαλε κέζα ιίγα θχθηα ή άρπξα γηα λα κε ζθάεη.  

Ώθφκα σο εζσηεξηθφ επίρξηζκα ρξεζηκνπνηνχζαλ ηε ιάζπε κε βνχιηζν (θνπξηά) θαη 

άρπξν, πνπ ηελ άθελαλ ζθέηε ε ηελ άζπξηδαλ απ' επζείαο ρσξίο λα κεζνιαβήζεη 

άιιν ζηξψκα, φπσο ζα δνχκε παξαθάησ ζηα δάπεδα. 

Υαξαθηεξηζηηθφ ζηελ θαηαζθεπή απηψλ ησλ επηρξηζκάησλ είλαη φηη νη επηθάλεηεο 

ησλ εζσηεξηθψλ ηνίρσλ βγαίλνπλ αλψκαιεο, ζαλ θπκαηηζηέο, θάλνληαο κηθξά 

βνπλαιάθηα γηαηί ην θνλίακα είρε κηθξφ πάρνο θαη έηζη αθινπζνχζε ηηο αλσκαιίεο 

ηνπ ηνίρνπ αληί λα ηηο ζβήλεη ζθεπάδνληαο ηεο. 

Σα εμσηεξηθά επηρξίζκαηα πάιη ζηα λέα ζπίηηα ηεο Ώίγηλαο γίλνληαη ζε δπν ή ηξεηο 

ζηξψζεηο, ην ρνληξό κε αζβεζηνθνλίακα απφ ρψκα ή άκκν θαη κε ςηιή ζαιαζζηλή 

άκκν ην ςηιό, φηαλ ππάξρεη απηή ε ζηξψζε. Βλψ ζηα παιηφηεξα ζπίηηα, ηδίσο ζηα 

νξεηλά ρσξηά, κάιινλ δελ ππάξρνπλ εμσηεξηθνί ζνβάδεο ζαλ εληαίεο επηθάλεηεο. 

Πνιιέο θνξέο κάιηζηα φηαλ δελ έρνπλ αξκνινγεζεί κε αζβεζηνθνλίακα νη ηνίρνη 

κνηάδνπλ ζαλ μεξνιηζηέο, αθνχ ην αδχλαην απφ ζθέηε ιάζπε ζπλδεηηθφ ηνπο θνλίακα 
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έρεη μεπιπζεί ζε αξθεηφ βάζνο κέζα ζηνπο αξκνχο απφ ηηο βξνρέο. ηα ρσξηά ηνπ 

θάκπνπ ηνπο ζνβάδεο, ζε παιηφηεξα ζπίηηα, ηνπο αληηθαζηζηά ην πεξηζζφηεξν 

θνλίακα ηνπ αξκνινγήκαηνο, θηηαγκέλν κε αζβέζηε θαη ρνληξή ζαιαζζηλή άκκν, 

πνπ εηζρσξεί βαζηά κέζα ζηνπο αξκνχο πεξίπνπ 3-4 εθαηνζηά, πνπ ζηε ζπλέρεηα 

μχλνληαη θαη θαζαξίδνληαη απφ ην ζπλδεηηθφ θνλίακα γηα λα κπζηξηζηνχλ θαη λα 

ζηξσζνχλ, ζρεκαηίδνληαο κία πιαηηά ηαηλία γχξσ απφ θάζε πέηξα. 

Σέινο, έλα αθφκα θνλίακα είλαη ην θνπξαζάλη, πνπ ην ρξεζηκνπνηνχλ σο 

επίρξηζκα γηα λα ζνβαληίδνπλ ηα ακπάξηα πνπ θπιάλε ην ζηάξη θαη ην θξηζάξη, ηηο 

δεμακελέο ησλ παηεηεξηψλ θιπ. 

 

Άζπξηζκα 

 

Σν Ώηγηλήηηθν ζπίηη αζβεζησλφηαλ παιηφηεξα νιφθιεξν κηα - δπν θνξέο ην ρξφλν 

ζηηο κεγάιεο γηνξηέο, κέζα θ' έμσ, θαη ήηαλ πάληα θαζαξφ θαη θάηαζπξν.  

Ώθφκα γηλφηαλ, ζρεδφλ θάζε βδνκάδα, άζπξηζκα ηνπηθφ ζε νξηζκέλεο κεξηέο ησλ 

ζπηηηψλ. ήκεξα, ε ζπλήζεηα ηνπ ζπρλνχ αζπξίζκαηνο; ηνχ ζπηηηνχ, έρεη θάπσο 

πεξηνξηζηεί ζην λεζί, ηδίσο ζηα νξεηλά ρσξηά ηνπ έρεη απνμεραζηεί ζρεδφλ κε 

αθνξκή ηε θηψρεηα, ελψ ζε άιια λεζηά, θαη πξνπαληφο ζηηο Κπθιάδεο θαη ηα 

Ασδεθάλεζα, είλαη δσληαλή αθφκα ε ζπλήζεηα θαη βαζεηά ξηδσκέλε ζηελ θαξδηά ηνχ 

λεζηψηε. 

 

Διαηνρξσκάηηζκα 

 

 Οη πφξηεο θαη ηα παξάζπξα ησλ παιηψλ αηγηλήηηθσλ ζπηηηψλ δελ ρξσκαηίδνληαλ, 

θαη είραλ ηα μχια ηνπο ρνληξνπειεθεκέλα, θαη ζπάληα ξνθαληζκέλα, ζην θπζηθφ 

ηνπο ρξψκα κνλάρα ζηε λεφηεξε επνρή άξρηζαλ λα ειαηνρξσκαηίδνπλ ηηο μχιηλεο 

επηθάλεηεο νη θαηλνχξηνη καζηφξνη. πλήζσο αθαηξνχληαη νη ξφδνη απφ ηα μχια, πνπ 

χζηεξα ζηνθάξνληαη κνλάρα, ρσξίο λα ζπαηνπιάξνληαη, θαη ειαηνρξσκαηίδνληαη κε 

δπν έσο ηξείο ζηξψζεηο' ζπάληα γίλεηαη θαη ζπαηνπιάξηζκα ζηηο επηθάλεηεο. 
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Δπηζηξώζεηο – Παηώκαηα 

 

Γάπεδα  

 

ε πνιιά ζπίηηα γηα δάπεδν ρξεζηκεχεη ην θπζηθφ έδαθνο θάπσο ηζνπεδσκέλν, 

πνπ πφηε κέλεη ζθέην θαη πφηε αζπξίδεηαη καδί κε ηνπο ηνίρνπο. ε άιια πάιη ,ζπίηηα 

ην δάπεδν πιαθνζηξψλεηαη κε αθαλφληζηεο κηθξέο θαη κεγάιεο ρνληξφπιαθεο πάρνπο 

8- Ε8 εθ., θαη ζηα παιηφηεξα ζρεκαηίδεηαη απφ έλα επίζηξσκα ιάζπεο πάρνπο2-3 εθ., 

πνπ απιψλεηαη ζην θπζηθφ έδαθνο θαη παηηέηαη κε ην κπζηξί θαιά γηα λα 

ηαξαηζψζεη ε ιάζπε αχηε θηηάρλεηαη απφ δηαιεγκέλν ρψκα, πνπ ιηγδψλεη δειαδή 

απφ αξγηιηθφ ρψκα παρηάο ζπζηάζεσο θαη βνχιηζν ζε αλαινγία πνπ ην βνχιηζν είλαη 

ιίγν πεξηζζφηεξν απφ ην ρψκα, θαη ην λεξφ είλαη ηφζν φζν ρξεηάδεηαη γηα λα γίλεη 

πιαζηηθφ ην κίγκα, ζρεκαηίδνληαο κηα ζθηρηή ιάζπε. ' απηφ ην κίγκα ξίρλνπλ 

αθφκα θαη ιίγν άρπξν γηα λα γίλεη πην ζπλεθηηθφ θαη λα κε ζθάεη. Με ηέηνην 

επίζηξσκα έζηξσλαλ παιηφηεξα θαη ηηο ρηηζηέο πεδνχιεο ζην βάζνο ηνχ ζπηηηνχ, πνπ 

ρξεζίκεπαλ γηα θξεβάηηα. 

Σα δάπεδα απηά ηνπ αηγηλήηηθνπ ζπηηηνχ είλαη ειαζηηθά, δπζζεξκαγσγά, θαη 

αλζεθηηθά ζε πίεζε, είλαη αζφξπβα. δεζηά ην ρεηκψλα θαη δίλνπλ ηελ αίζζεζε ραιηνχ 

ζην πάηεκα, έρνπλ φκσο, ζρεηηθά κηθξή δηάξθεηα θαη πξέπεη γηα λα δηαηεξνχληαη 

θαιά, λα κε βξέρνληαη. 

 

Παηώκαηα 

 

Μνλάρα ζε λεφηεξα ζπίηηα ην δάπεδν ηνπ ηζνγείνπ ζρεκαηίδεηαη κε πάησκα 

θαξθσηφ απφ δνθάξηα θαη ζαλίδηα. Σν πάησκα ηνπ παηαξηνχ θαη ηνπ νξφθνπ ζηα 

λεφηεξα δίπαηα ζπίηηα θηηάλεηαη θη απηφ κε δάπεδν θαξθσηφ ηα δνθάξηα ηνπ 

(παηεξά) παθηψλνληαη ζηνπο ηνίρνπο, ή ζε παιηφηεξα ζπίηηα παηάλε ζην δφληη πνπ 

ζρεκαηίδεηαη απφ ηε δηαθνξά πάρνπο αλάκεζα ζηνλ ηνίρν ηνχ ηζνγείνπ θαη ηνπ 

νξφθνπ. Σα ζαλίδηα ηνπ είλαη απφ ηάβιεο πάρνπο 2.5 εθ. θαη πιάηνπο 20-30 εθ., πνπ 

θαξθψλνληαη πάλσ ζηα δνθάξηα θαη νη αξκνί ηνπο  είλαη ζε επαθή ρσξίο λα 

ζειπθψλνπλ. 

ηελ παιαηφηεξε φκσο επνρή  ην πάησκα ηνπ παηαξηνχ ηνπ ζπηηηνχ κε παηάξη θαη 

ηνπ δηψξνθνπ ζπηηηνχ θηηαρλφηαλ κε ηνλ ηξφπν πνπ θαηαζθεπαδφηαλ θαη ην δψκα, 

δειαδή κε κηα ζηξψζε απφ ρψκα φπσο βιέπνπκε θαη ζηελ ηνκή ηεο εηθ. 13, κε ηε 
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δηαθνξά φηη εδψ γηα πάησκα έρνπκε θαη έλα ζηξψκα θχθηα επηπιένλ πάλσ απφ ην 

ρψκα, πάρνπο 2 εθ. φηαλ είλαη παηηθσκέλα, θαη ηειεπηαία ηελ επίζηξσζε κε ηε 

βνπιηζηά (πάρνπο 2-3 εθ.), ή αληί γη' απηήλ έλα μχιηλν πάησκα. Σν πάησκα ζηελ 

ηερληθή ηνπ δψκαηνο θηηαγκέλν κπνξεί λα ήηαλ πνιχ βαξχ, άιια ζρεηηθά κε ην 

θαξθσηφ μχιηλν ήηαλ πνιχ θαιχηεξν, γηαηί απνκφλσλε απνηειεζκαηηθά ηνλ απφ 

θάησ ρψξν, φηαλ κάιηζηα ήηαλ ζηάβινο. 

 

 

Αλνίγκαηα 

 

Παξάζπξα  

 

Σα παξάζπξα ζηα αηγηλήηηθε θηίζκαηα είλαη θαηά θαλφλα νξζνγψληα θαη πην 

ζπάληα ηνμσηά. Οη ιακπάδεο ηνπο θφβνπλ ηνλ ηνίρν ινμά πξνο ηηο δπν φςεηο ηνπ, 

θαη ζηα λεφηεξα ζπίηηα θάζεηα. ηελ πεξίπησζε ηνπ ινμνχ ιακπά ην άλνηγκα ηνπ 

παξαζχξνπ πιαηαίλεη πξνο ηελ εζσηεξηθή επηθάλεηα ηνπ ηνίρνπ, ψζηε λα θάλεη 

ην δίπισκα ησλ παξαζπξφθπιισλ πην εχθνιν πάλσ ζην ιακπά, θαη αθήλεη ηνλ 

ήιην λα ιηάδεη πεξηζζφηεξν ηελ θάκαξα. Δ πνδηά ηνχ παξαζχξνπ έρεη ην πάρνο 

ηνπ ηνίρνπ, θαη ζηα λεφηεξα ζπίηηα είλαη ιεπηφηεξή, ζρεκαηίδνληαο έλα είδνο 

αλάβαζεο νξζνγψληαο θφγρεο. 

Σν παξάζπξν δηακνξθψλεηαη εμσηεξηθά θαηά δηαθφξνπο ηξφπνπο. ηελ 

απινχζηεξε κνξθή ηνπ είλαη νξζνγψλην άλνηγκα ζθέην, ρσξίο θαλέλα ζηνιίδη, 

εθηφο απφ ην μχιηλν πξέθη πνπ θαίλεηαη θάπνηεο θνξέο ζηελ πξφζνςε. Άιινηε 

πάιη ζε λεφηεξα ζπίηηα, αληηθαζηζηνχλ ηα μχιηλα πξέθηα κε κηα αςίδα ζε ζρήκα 

ρακεισκέλνπ ηφμνπ, πνπ δελ θαίλεηαη φκσο ζηελ πξφζνςε παξά κφλν απφ ην 

εζσηεξηθφ ηνπ ζπηηηνχ, γηαηί απ' έμσ θξχβεηαη απφ ην μχιηλν πξεβάδη ηνπ 

παξαζπξφθπιινπ έηζη εκθαλίδεηαη ην παξάζπξν ζην εμσηεξηθφ πάιη νξζνγψλην. 

Μηα πην πινχζηα δηακφξθσζε, πνπ είλαη θαη ε πην δηαδνκέλε, έρνπκε, φηαλ ην 

άλνηγκα ηνλίδεηαη κε έλα πνπξέλην πιαίζην πνπ ην ππέξζπξφ ηνπ είλαη ίζην (εηθφλεο 1, 

2, 3, 4) ή θακπχιν (εηθφλεο 5, 6 ). Σν ππέξζπξν ηεο εηθφλαο 4, κε ην ηξηγσληθφ ηνπ 

ζρήκα, δίλεη ζ' νιφθιεξν ην παξάζπξν κηα έθθξαζε απξνζδφθεηνπ θη εληππσζηαθνχ 

θαηαζθεπαζηηθνχ πξσηνγνληζκνχ θαη κηα αλακθηζβήηεηε έκθαζε, πνπ δε ζα 

κπνξνχζε λα ηελ απνθηήζεη νχηε κε ηνλ πινπζηφηεξν θαη εληνλφηεξν κνξθνινγηθφ 

ηνληζκφ. 
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Δηθόλα 1. Παξάζπξν ζπηηηνύ κε ίζην ππέξζπξν. 

 

 

 

 
Δηθόλα 2. Μεζαγξόο. Ζ θάηνςε θαη ε ηνκή ηνπ παξαζύξνπ 

ηνπ ζπηηηνύ ηεο εηθόλαο 1. 

 

Σν πιαίζην ησλ ιακπάδσλ ηνπ αλνίγκαηνο (εηθφλαο 1 θαη 2) ζρεκαηίδεη, θαζψο 

πξνεμέρεη, γσλίεο καδί ηνπο γηα λα δέρνληαη ηα φξζηα μχια (ηα πνδαξηθά) ηεο θάζαο. 

Ώπηή ε γσλία ιέγεηαη αγαζό θαη ηα θαηαθφξπθα πνπξέλην πιαίζηα ζηάηεο. Μεηά ην 

πνπξέλην εμσηεξηθφ ππέξζπξν θαη πην ςειά απ' απηφ έξρεηαη ην εζσηεξηθφ  

ππέξζπξν, θηηαγκέλν απφ μχιηλα πξέθηα ζε επαθή (εηθφλα 5), ή απφ έλα ρακεισκέλν 

ηφμν πέηξηλν (πνπξέλην). Γηα εμσηεξηθή πνδηά ην παξάζπξν έρεη κηα ρνληξφπιαθα 
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ζθέηε ε ινμνθνκκέλε, πάρνπο 8-10 εθ., πνπ πξνεμέρεη απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ ηνίρνπ 

4-6 εθ. (εηθφλεο. 1, 2, 3).  

 

 
Δηθόλα 4. Μεζαγξόο. Παξάζπξν ζπηηηνύ κε ίζην ππέξζπξν 

πνπ ζρεκαηίδεη έλα ηξίγσλν. 

 

 
Δηθόλα 3. Μεζαγξόο. Παξάζπξν κνλόθπιιν κε πνπξέληα πιαίζηα 

θαη ίζην ππέξζπξν. 

 

Κάπνηε πξνεμέρεη πνιχ πεξηζζφηεξν, φηαλ ζπλδπάδεηαη κε ηελ πιάθα πνπ 

ρξεζηκεχεη γηα παξηέξηα (εηθφλα 6). Δ πάλσ επηθάλεηα ηεο πνδηάο έρεη κεξηθέο θνξέο 

δπν ξχζεηο αληίζεηεο, πξνο κηα ραξαθηά ζηε κέζε ηνπ κάθξνπο ηεο γηα λα δηψρλεη ηα 

λεξά ηεο βξνρήο, έηζη πξνζηαηεχεηαη απφ ην ζάπηζκα ην θάησ κέξνο ηεο θάζαο, πνπ 

εμέρεη απφ ηελ πνδηά (εηθφλα 2), ελψ ηα άιια ηξία μχια ηεο θάζαο (ηεηξάμπινπ) ηνπ 

παξαζχξνπ είλαη θξπκκέλα κέζα ζηηο παηνχξεο ηνλ πνπξέληνπ πιαηζίνπ πνχ 
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αλαθέξακε. 

Έλαο άιινο ηξφπνο δηακνξθψζεσο ηνπ παξαζχξνπ, θάπσο παξάμελνο θαη 

εληππσζηαθφο, πνπ εθαξκφδεηαη ηδίσο ζηα νξεηλά ρσξηά ηεο Ώίγηλαο, είλαη απηφο πνπ 

θαηαξγεί ηα πνπξέληα πιαίζηα θαη θέξλεη ηελ θάζα ζηελ εμσηεξηθή επηθάλεηα ηνπ 

ηνίρνπ' ζχκθσλα κ' απηφ ηνλ ηξφπν ζπλδένληαη ην παλσθάζη ηεο θαη ηα μχιηλα πξέθηα 

ηνπ αλνίγκαηνο κε δχν μχιηλα ηδηλέηηα, έλα είδνο δηράιαο, πνπ ηα ιέλε αγθνύιεο ή 

ακνζθαιίηεο έηζη, πνπ ζηεξεψλεηαη ή θάζα θαιά πάλσ ζηνλ ηνίρν. Δ ζηεξέσζε ηεο 

θάζαο γίλεηαη ζπγρξφλσο θαη κε ηελ πάθησζε ηνλ παλσθαζηνχ ηεο θαη ηνπ 

θαησθαζηνχ ηεο, πνπ πξνεθηείλνληαη κέζα ζηελ ηνηρνπνηία. 

Δ ηδέα λα ζπλδένληαη ηα πξέθηα κε ηδηλέηηα είλαη βέβαηα γλσζηή θαη ζε ρξήζε 

ζηελ ζχγρξνλε νηθνδνκηθή, αιιά ε αληηθαηάζηαζή ηνπο κε μχιηλα ηεο κνξθήο πνπ 

πξναλαθέξακε, θαζψο θαη ε αγθχξσζε ηεο θάζαο κε ηελ πξνέθηαζε ηνπ παλσθαζηνχ 

θαη ηνπ θαησθαζηνχ ηεο, είλαη έξγν ιατθήο νηθνδνκηθήο. Δ ζηεξέσζε απηή γίλεηαη 

θαιχηεξα, φηαλ ηα δπν ηδηλέηηα (αγθνχιεο) ηνπ πξεθηνχ επαλαιεθζνχλ θαη ζηε ζέζε 

ηεο πνδηάο ηνπ παξαζχξνπ, γηα λα αγθπξψζνπλ θαη ην θάησ κέξνο ηεο θάζαο ζηελ 

ηνηρνπνηία, δειαδή ζηελ πεξίπησζε απηή έρνπκε ζπλνιηθά ηέζζεξα ηδηλέηηα.  

Σα μχιηλα απηά ηδηλέηηα ζρεκαηίδνπλ κηα δηράια πνπ ην έλα ζθέινο ηεο εκθαλίδεηαη 

ζηελ πξφζνςε ηνπ ρηίζκαηνο θαη ην άιιν δηαπεξλάεη νιφθιεξν ην πάρνο ηνπ ηνίρνπ 

θαη ζηακαηάεη ζηελ εζσηεξηθή επηθάλεηά ηνπ ρσξίο δηράια, πνπ ζα αζρήκαηλε ην 

εζσηεξηθφ ηνπ ζπηηηνχ θαη ζα εκπφδηδε θάπσο. Πην ζπάληα ην ζθέινο απηφ 

πξνεθηείλεηαη θαη πξνεμέρεη απφ ηελ εζσηεξηθή επηθάλεηα ηνπ ηνίρνπ ίζηα, 

ζρεκαηίδνληαο θξεκαζηάξηα ζηνπο ηνίρνπο, ηα ιεγφκελα παινχθηα. Σα ηδηλέηηα, εθηφο 

απφ ηελ ζχλδεζε ησλ μχιηλσλ πξεθηψλ κεηαμχ ηνπο θαη ηε ζηεξέσζε ηεο θάζαο πάλσ 

ζηνλ ηνίρν παίδνπλ, φηαλ ππάξρεη ζηελ ηνηρνπνηία μπινδεζηά, θαη έλα γεληθφηεξν 

ξφιν ζπλδεηήξα. Ώθφκα εθηφο απφ ηε ρξεζηκφηεηα ηνπο είλαη θαλεξή θαη ε 

δηαθνζκεηηθή ζεκαζία πνπ παίξλνπλ πάλσ ζηηο θησρέο γεληθά πξνζφςεηο. Έλα 

κεηνλέθηεκα απηήο ηεο δηακφξθσζεο ησλ παξαζχξσλ είλαη φηη εθζέηεη αξθεηά μχια 

θαη κεξηθά κάιηζηα "θέξνληα" φπσο ηα πξέθηα, ζηα λεξά ηεο βξνρήο. Γηα λα 

πξνζηαηεπηνχλ ινηπφλ ηα μχια αιιά θαη νιφθιεξν ην παξάζπξν απφ ηα λεξά ηεο 

βξνρήο πνπ θπιάλε ζηνλ ηνίρν, αθξηβψο πάλσ απφ ην πξέθη θαη αλάκεζα ή πάλσ απφ 

ηα ηδηλέηηα δεκηνπξγείηαη έλα θνξληδάθη (θξπδάθη) απφ κία ή δπν παθησκέλεο 

ρνληξφπιαθεο, πάρνπο 10 εθαηνζηψλ πεξίπνπ θαη κηθξήο εμνρήο 10-15 εθαηνζηψλ. 

πκπιεξψλεηαη ινηπφλ ε πξνζηαζία ηνπ παξαζχξνπ απνηειεζκαηηθά δίλνληαο 

ηαπηφρξνλα κηα νξγαληθή νηθνδνκηθή ιχζε εληππσζηαθήο γξαθηθφηεηαο (εηθφλα 7). 
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εκεηψλνπκε αθφκα φηη πάλσ ζηα πξνζηαηεπηηθά απηά θνξληδάθηα, πνπ ηα ιέκε 

μεηξαρεηισκαηα, βάδνπλ θακηά θνξά κηα ή δπν γιάζηξεο κε ινπινχδηα.  

 

 
Δηθόλα 7. Παξάζπξν ζπηηηνύ ζηνλ 

νηθηζκό Λαδάξεδεο 

 
Δηθόλα 6. Παξάζπξν ζπηηηνύ ζηνλ  

                νηθηζκό Μεζαγξόο. 
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Δ δηακφξθσζε ηνπ παξαζχξνπ κε δπν μχιηλα ηδηλέηηα επεθηείλεηαη πνιιέο θνξέο, 

ηδίσο ζηα νξεηλά ρσξηά, θαη ζηα αλνίγκαηα κε πνπξέληα πιαίζηα, πνπ είδακε 

παξαπάλσ, αγθπξψλνληαο ην πνπξέλην ππέξζπξν ζηα μχιηλα πξέθηα, πνπ είλαη απφ 

απηφ ζην εζσηεξηθφ ηνπ ζπηηηνχ. Πην ζπάληα είλαη ε πεξίπησζε πνπ έρνπκε έλα 

μχιηλν ηδηλέηη (εηθφλα 6) ζηε κέζε πεξίπνπ πνπξέληνπ ππέξζπξνπ. 

Ο ζπλδπαζκφο ηνπ μχινπ θαη ηεο πέηξαο θαη ε ζπλεξγαζία ηνπο ζπλεζίδεηαη ζε 

πνιιέο θαηαζθεπέο ηεο ιατθήο νηθνδνκηθήο π.ρ ζε μχιηλα πξέθηα ζηε ιηζνδνκή, ζε 

πέηξηλεο πιάθεο πάλσ ζε μχιηλα δνθάξηα ζηελ θαηαζθεπή ηνπ δψκαηνο ζε άιια 

λεζηά, θαηά ηξφπν κάιηζηα πνπ ην ιηγφηεξν αλζεθηηθφ πιηθφ, ην μχιν, θξαηάεη έλα 

πιηθφ βαξχ, πςειήο αληνρήο θαη δηάξθεηαο, φπσο είλαη ε πέηξα. Ωζηφζν ζήκεξα ν 

ιατθφο ηερλίηεο έρεη ζηε δηάζεζε ηνπ πιηθά πην θαηάιιεια γηα απηέο ηηο θαηαζθεπέο, 

φπσο είλαη ην πξέθη θαη ε πιάθα ηνπ κπεηφλ-αξκέ πνπ ηα ρξεζηκνπνηεί ζηηο 

ζχγρξνλεο ιατθέο θαηαζθεπέο ηνπ.  

Ώθφκα παξαηεξνχκε φηη θεγγίηεο ζηα παξάζπξα ησλ Ώηγηλήηηθσλ ζπηηηψλ δελ 

ππάξρνπλ.  

 

 
Δηθόλα 5. Μεζαγξόο. Παξαζπξόθπιια ρσξίο θάζα θαη 

κε θακπύιν ππέξζπξν. 
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Φσηηζηηθά 

 

Σέινο  έλα αθφκα είδνο αλνηγκάησλ είλαη ηα ιεγφκελα θσηηζηηθά, κηθξά θαη 

ζηελά ζαλ ζρηζκέο, κε δηαζηάζεηο γχξσ ζηα 10-20 εθαηνζηά πιάηνο × 25-45 

εθαηνζηά χςνο, πνπ κνηάδνπλ πεξηζζφηεξν κε πνιεκίζηξεο. 

Σα θσηηζηηθά αλνίγνληαη ζηνπο θάησ απφ ηα παηάξηα ρψξνπο φπσο είλαη νη 

απνζήθεο, νη ζηάβινη θ.α, θαη θακηά θνξά ζπάληα θαη ζε θαηνηθήζηκνπο ρψξνπο.  

Οη ιακπάδεο ηνπο θφβνπλ ηνλ ηνίρν ιφμα, φπσο ηα παξάζπξα, θαη είλαη νξζνγψληα 

αλνίγκαηα ζθέηα ή κε πνπξέληα πιαίζηα ηνληζκέλα, πνπ δελ έρνπλ πνηέ θχιιν γηα λα 

θιείλνπλ, αθνχ είλαη πνιχ κηθξά. Έηζη θαίλεηαη πηζαλφ φηη ηα θσηηζηηθά απηά 

βαζηάλε απφ ηηο πνιεκίζηξεο θαη είλαη κία αλάκλεζή ηνπο. Ωζηφζν, κεξηθέο θνξέο, 

ππάξρνπλ θαη θαζαπηφ πνιεκίζηξεο ζε πνιχ παιηά ζπίηηα. Βίλαη γλσζηφ πσο νη 

πνιεκίζηξεο είλαη κηθξά ζηελφκαθξα αλνίγκαηα, ζαλ ζρηζκέο, πνχ πξνο ην εζσηεξηθφ 

ηνπ ρψξνπ πνπ πξνζηαηεχνπλ θαξδαίλνπλ. πλήζσο ν άμνλαο ηεο πνιεκίζηξαο είλαη 

θάζεηνο πξνο ηηο επηθάλεηεο ηνπ ηνίρνπ πνπ αλνίγεηαη, θαη πην ζπάληα ζρεκαηίδεη 

γσλία, φηαλ ζέιεη θαλείο λα πξνζηαηέςεη έλα νξηζκέλν ζεκείν, φπσο ζηελ πεξίπησζή 

καο ηελ πφξηα, πξνο ηελ νπνία θαηεπζχλνληαη θαη απφ ηηο δχν πνιεκίζηξεο 

δηαζηαπξνχκελα πηα ηα ππξά. Σν κεγάιν ηνπο κεηνλέθηεκα φηαλ είλαη ρακειά ζηνλ 

ηνίρν αλνηγκέλεο, θνληά ζην έδαθνο, είλαη φηη αλ θηάζεη σο εθεί ν επηδξνκέαο κπνξεί 

βάδνληαο ην φπια ηνπ απφ ηελ ζρηζκή  λα ρηππήζεη ην εζσηεξηθφ ηνπ ρψξνπ.  

Σν Ώηγηλήηηθν ζπίηη γεληθά έρεη κηθξά θαη ιηγνζηά αλνίγκαηα, έηζη πνπ ηα 

παξάζπξα δελ θαιχπηνπλ ηηο ζηνηρεηψδεηο απαηηήζεηο πγηεηλήο, αθνχ δελ επηηξέπνπλ 

έλαλ εχθνιν θαη γξήγνξν αεξηζκφ θαη δελ εμαζθαιίδνπλ έλαλ άλεην θσηηζκφ ζην 

εζσηεξηθφ ηνπ. Σελ ίδηα ηάζε ησλ ιηγνζηψλ θαη  κηθξψλ αλνηγκάησλ 

(πνξηνπαξαζχξσλ) βιέπνπκε λα επηθξαηεί θαη ζην αηγαηoπειαγίηηθo γεληθά ζπίηη 

πνπ αθνινπζεί ηελ ίδηα νηθνδνκίθε παξάδνζε ε δηαπίζησζε απηή γηα ην λεζηψηηθν 

ζπίηη, εμεηαδφκελν κε ηα ζεκεξηλά θξηηήξηα γηα ηελ πγηεηλή, ηε δσή θηι., είλαη 

βέβαηα εηο βάξνο ηνπ. 'Ωζηφζν φκσο γηα λα θξηζεί θαη λα αμηνινγεζεί ε παξαπάλσ 

δηαπίζησζε, πξέπεη λα εμεηαζηνχλ νη ιφγνη πνχ ππαγνξεχαλε ηα ιηγνζηά θαη κε 

κηθξέο δηαζηάζεηο αλνίγκαηα ζηελ αηγαηνπειαγίηηθε αξρηηεθηνληθή. Βίλαη ινηπφλ 

γλσζηφ φηη ζηελ Ώίγηλα, θαη φια ηα λεζηά ηνχ Ώηγαίνπ, νιφθιεξν ην Μεζαίσλα θαη 

ίζα κε ηα ρξφληα ηεο Βπαλαζηάζεσο αθφκα ηα ιπκαίλνληαλ νη πεηξαηέο, 

αλαγθάδνληαο ηνπο θαηνίθνπο: λα απνκαθξχλνληαη απφ ηε ζάιαζζα, λα δνπλ κέζα 

ζε θάζηξα ε θαζηξνπνιηηείεο κε ηα ηειεπηαία ζπίηηα ηνπο ρηηζκέλα θνιιεηά, ψζηε λ' 
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απνηεινχλ έλα ζπλερέο ηείρνο θαη κεξηθέο θφξεο λα νρπξψλνπλ ειαθξά θαη ηα ζπίηηα 

ηνπο αθφκα, κε πνιεκίζηξεο θιπ. Έηζη έρνπκε έλαλ πξψην ιφγν ηελ αζθάιεηα, πνπ 

δελ είλαη φ κφλνο, αλ θαη είλαη ν ζνβαξφηεξνο. Ή απαζρφιεζε ησλ θαηνίθσλ θαηά 

βάζε αγξνηηθή (γεσξγία, θηελνηξνθία) θαη εv κέξεη λαπηηθή, ππνρξέσλε ηνπο 

αλζξψπνπο νιφθιεξν ζρεδφλ ηελ εκέξα λα εξγάδνληαη έμσ απφ ην ζπίηη ηνπο κε ηηο 

γπλαίθεο σο κφλνπο ελνίθνπο ηνπ ζπηηηνχ, θη  απηέο γηα έλα κνλάρα δηάζηεκα ηεο 

εκέξαο ηελ ψξα ηνπ καγεηξέκαηνο, ηνπ θνπξλίζκαηνο θιπ., αθνχ εξγάδνληαη θαη ζηα 

θηήκαηα, έηζη ην θσο δελ είλαη ηφζν απαξαίηεην ζηνπο ελνίθνπο ηνπ ζπηηηνχ, αθνχ 

ζρεδφλ κνλάρα θνηκνχληαη ζ' απηφ, κηα θαη γηα ζπλζήθεο πγηεηλήο φπσο ηηο 

λνηψζνπκε ζήκεξα, δελ κπνξνχζε λα γίλεηαη νχηε ιφγνο.  

Ώθφκα ζα κπνξνχζακε ίζα κ' έλα βαζκφ λα ζεσξήζνπκε φηη θαη θιηκαηηθνί ιφγνη 

(ην εθηπθισηηθφ θψο, νη άλεκνη θιπ.) παίμαλε θάπνην ξφιν ζηελ πηνζέηεζε ηνπ 

κηθξφ παξαζχξνπ, ην νπνίν εθαξκνδφηαλ επίζεο πνιχ θαη ζηελ 'Ώλαηνιή. Όζηεξα, 

θαη γηα ιφγνπο ηερληθνχο, ηα πεξηζζφηεξα θαη κε κεγαιχηεξεο δηαζηάζεηο αλνίγκαηα 

επάλσ ζηνπο ηνίρνπο δπζθνιεχνπλ ηελ θαηαζθεπή (πξεθηάζκαηα, ινμνί, ιακπάδεο, 

πνπξέληα πιαίζηα θιπ.), ελψ ηαπηφρξνλα ηελ θάλνπλ αθξηβφηεξε νη θάζεο, ηα 

παξαζπξφθπιια, νη παξαπάλσ θαηαζθεπέο θιπ., 'Ώθφκα, ηα πεξηζζφηεξα θαη 

κεγαιχηεξα αλνίγκαηα ζην ζψκα κηαο ηνηρνπνηίαο, φπσο είλαη θαη ε αηγηλήηηθε θαη 

γεληθά ή αηγαηνπειαγίηηθε, κε ιίγν ε θαη θαζφινπ άζβεζηε ζην ζπλδεηηθφ ηεο 

θνλίακα, ηελ αδπλαηίδνπλ, φηαλ πξφθεηηαη. κάιηζηα λα δερηεί απφ πάλσ ηεο κηα 

βαξεία θαηαζθεπή, φπσο είλαη ην δψκα. Οη παξαπάλσ ιφγνη, θαίλεηαη, πσο είλαη νη 

αθνξκέο πνχ δεκηνχξγεζαλ ηελ παξάδνζε ησλ ιίγσλ θαη κηθξψλ αλνηγκάησλ), πνπ 

αθινπζεί ην αηγηλήηηθν ζπίηη θαη γεληθά ην αηγαηνπειαγίηηθν. 

Υαξαθηεξηζηηθφ θαη δηαθσηηζηηθφ γη' αχηε ηελ ηάζε είλαη, φηη ζηα πνιχ 

λεψηεξα ζπίηηα ηεο Ώίγηλαο ηα ρηηζκέλα ηα ηειεπηαία ζαξάληα ρξφληα, θαζψο θαη 

ζε κεξηθά παιηά κεηαζθεπαζκέλα ζε λεψηεξε επνρή, ηα παξάζπξα κεγαιψλνπλ  

ζε επηθάλεηα θαη θηάλνπλ γχξσ ζηα 0,80×0.30=1.04 m
2
 ή 0.75×1.45=1.08 m

2
 ή 

0.90× 1.50=1.35 m
2
. Ώληίζεηα νη ζπλεζηζκέλεο επηθάλεηεο ησλ θπξίσλ παξαζχξσλ 

ζπηηηψλ παιηφηεξεο επνρήο ήηαλ γχξσ ζηα 0.56ΥΟ.82= 0.46 m
2
 ή 0.53Υ0.85=0.45 

m
2
 ή 0,48ΥΟ.82=0.39 m

2
 ή 0.50ΥΟ.78=0.39 m

2 
ή Ο,48XO.65=0.31 m

2
. Έηζη απφ 

ηα 0.30-0.50 m
2
 πνπ έπηαλε ζε επηθάλεηα ην άλνηγκα ηνπ παιηφηεξνπ παξαζχξνπ, 

ην λεψηεξν θηάλεη ην 1.00-1.40 m
2
, δειαδή έρνπκε ζρεδφλ ηνλ ηξηπιαζηαζκφ ηεο 

επηθαλείαο ηνπ, ζπλνδεπφκελν απφ ζνβαξή αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ παξαζχξσλ, 

φπνπ απφ έλα θαη δχν θηάλνπκε ζηα ηξία, ηέζζεξα θαη πέληε θακηά θνξά.  ζηε 



 
 

48 
 

αλ ζεσξήζνπκε σο κέζε επηθάλεηα ηνπ λεψηεξνπ αηγηλήηηθνπ παξαζχξνπ ην 1.20 

m
2
, θαη δερηνχκε γηα ην κπξνζηηλφ δσκάηην σο ζπλεζέζηεξν αξηζκφ παξαζχξσλ 

ηα ηέζζεξα, ρσξίο λα ινγαξηάζνπκε θαη ην παξάζπξν πνχ δεκηνπξγείηαη επάλσ 

ζην θχιιν ηεο πφξηαο κε ην θφςηκφ ηεο ζε δχν, θαη αλ αθφκα παξαδερηνχκε φηη 

ην κέζν εκβαδφλ ηνπ θάζε δσκαηίνπ, φπσο βγαίλεη απφ ηα ζρέδηα, βξίζθεηαη γχξσ 

ζηα 12-15 m
2
, θηάλνπκε ζην ζπκπέξαζκα: όηη ε αλαινγία κεηαμύ εκβαδνύ 

παξαζύξσλ (θσηηδόκελεο επηθαλείαο) θαη εκβαδνύ παηώκαηνο δσκαηίνπ 

(επηθαλείαο δσκ.), βξίζθεηαη γύξσ ζην 1:l0 πεξίπνπ γηα ην θύξην δσκάηην ηνπ 

λεώηεξνπ αηγηλήηηθνπ ζπηηηνύ, δειαδή ζρεδόλ ζην κηζό ηεο αλαινγίαο πνύ 

παξαδερόκαζηε ζηε ζύγρξνλε θαηνηθία, αλάινγα κε ηνλ πξνζαλαηνιηζκό ηεο, 

γηα έλαλ θαλνληθό θσηηζκό. 

Ώθφκα πξέπεη λα ινγαξηάζνπκε φηη ζηα παιαηφηεξα ζπίηηα, ζηα νξεηλά ηδίσο 

ρσξηά ηεο Ώίγηλαο, ε θάκαξα ρσξίο θαλέλα παξάζπξν ήηαλ θάηη ζπρλφ. 

Έηζη ή λεψηεξε ηάζε ησλ πεξηζζνηέξσλ θαη κεγαιπηέξσλ αλνηγκάησλ, εληειψο 

αληίζεηε απφ ηελ παιηά, βξίζθεηαη πηα ζην ζσζηφ δξφκν κηαο ινγηζκέλεο εμειίμεσο, 

αθνχ νη ιφγνη πνπ πιάζαλε θαη ζπγθξαηνχζαλ ηελ παξάδνζε ζηε δσή ιείςαλε ή 

κεηαβιήζεθαλ ζηγά- ζηγά ν ζνβαξφηεξνο ιφγνο ε αλάγθε γηα αζθάιεηα δελ ππάξρεη 

πηα, ε απαζρφιεζε ησλ, θαηνίθσλ κέλεη αθφκα βέβαηα αγξνηηθή, αιιά κεηαβιήζεθε 

ε αληίιεςε ηνπ αλζξψπνπ γηα ην ζπίηη, γηα ηε δνπιεία κέζα ζην ζπίηη, θαη αθφκα γηα 

ηε ζέζε ηεο γπλαίθαο κέζα ζηελ νηθνγέλεηα. 

 Όζηεξα θαη νη ηερληθέο αληηιήςεηο ησλ καζηφξσλ θσηηζηήθαλ θαη 

επεξεάζηεθαλ ζε νξηζκέλα ζεκεία, φπσο ι.ρ. ζηελ πξνζζήθε άζβεζηνπ ζηα 

ζπλδεηηθά θνληάκαηα θ.α. αθφκα θαη ή βαζκηαία επηθξάηεζε ηεο, αξρηηεθηνληθήο κε 

ζηέγε ζε ζρέζε πξνο ηελ αξρηηεθηνληθή ηνπ δψκαηνο άζθεζε θαπληά επηξξνή ζηε 

δηακφξθσζε δηαθνξεηηθψλ απφςεσλ, νη νπνίεο απνκάθξπλαλ ζηγά ζηγά ηνπο παιηνχο 

καζηφξνπο απφ ηνλ άθξαην ζπληεξεηηζκφ. 

πλερίδνληαο ηελ πεξηγξαθή ηνπ παξάζπξνπ πνπ δηαθφςακε ζα 

παξαθνινπζήζνπκε ηελ θαηαζθεπή ηνπ μχιηλνπ κέξνπο ηνπ αξρίδνληαο απφ ηελ 

θάζα, πνπ είλαη πάληα νξζνγψληα θαη φηαλ  αθφκα ην άλνηγκα είλαη ηνμσηφ. Δ θάζα 

ινηπφλ κπαίλεη πεξαζηά κε ηελ εμσηεξηθή επηθάλεηα ηνπ ηνίρνπ, φηαλ δελ ππάξρνπλ 

πιαίζηα, ή πην κέζα απ’ απηήλ 15-20 εθ. ζηελ παηνχξα πνπ ζρεκαηίδεη ν ηνίρνο κε ην 

πνπξέλην πιαίζην. 

Δ θαηαζθεπή ησλ παξαζπξφθπιισλ κε ζθνχξα θχιια κνλάρα ρσξίο ηδακηιίθηα, 

ζπλεζηδφηαλ ζηα παιηφηεξα ρξφληα ζηελ Ώίγηλα (εηθφλεο 1, 2, 3, 5, 7) φζν θαη ζε 
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άιινπο ηφπνπο, αιιά θαη ζήκεξα εθαξκφδεηαη ζην αηγηλήηηθν ζπίηη ηδίσο γηα 

νηθνλνκία. Ωζηφζν ζηα λεψηεξα ρξφληα ηα ζθνχξα (εμψθπιια) ζπλνδεχνληαη πνιιέο 

θφξεο θαη απφ ηδακηιίθηα, πνπ ε θάζα ηνπο βγαίλεη ζηελ εμσηεξηθή επηθάλεηα ηνπ 

ηνίρνπ, αθήλνληαο ηα εμψθπιια λα δηπιψλνληαη επάλσ ηνπ θαη ζθεπάδνληαο ηνλ 

αξκφ πνπ ζρεκαηίδεη ε θάζα κε ηνλ ηνίρν κε έλα πεξβάδη. Σν πεξβάδη απηφ είλαη 

ζθέην θαη πην ζπάληα ζηνιηζκέλν κε ηαηλίεο θαη θπκάηηα, πνπ καο δείρλνπλ ηελ 

πξνέιεπζε ηνπ απφ ηελ θιαζηθίδνπζα αξρηηεθηνληθή ησλ ζπηηηψλ ηεο παιηάο Ώζήλαο. 

Σν παξάζπξν ζε παιηφηεξα αηγηλήηηθα ζπίηηα είρε απ’ έμσ θάγθεια μχιηλα 

(δξχθξαρηα) επάλσ ζηελ θάζα, δειαδή έλα είδνο δηθηπψκαηνο απφ ξάβδνπο 

θαηαθφξπθεο, πνπ πην ζπάληα δηαζηαπξψλνληαλ θάζεηα κε άιιεο θαη πξνζηάηεπαλ ην 

κηζφ (εηθφλα 8) ή νιφθιεξν ην παξάζπξν.  

 

 
Δηθόλα 8. Παξάζπξν θαη πόξηα ζπηηηνύ 

ζηνλ νηθηζκό θεληνύξη. 

 

Σα παξάζπξα κε ζθνχξα κνλάρα θχιια, ρσξίο ηδακηιίθηα, ζπλεζίδνληαλ φπσο 

είπακε ηελ παιηφηεξε επνρή θαη ήηαλ πάληα θαξθσηά, ηε λεψηεξε επνρή έρνπλ θαη 

ηδακηιίθηα θαη ηφηε γίλνληαη άιινηε πεξαζηά, θαη άιινηε θαξθσηά απφ ιεπηφ ζαλίδη, 

αθνί θαη νη δηαζηάζεηο ησλ παξαζχξσλ είλαη ηηο πην πνιιέο θφξεο κηθξέο, θαηά 

θαλφλα είλαη δίθπιια ηα κεγαιχηεξα θαη κνλφθπιια ηα κηθξά, ηε ζπλεζηζκέλε ηνπ 

κνξθή ην θάζε θχιιν ηνπ ηδακηιηθηνχ έρεη ηξία κάηηα, σζηφζν βξίζθνπκε θαη κε δχν 

ή ηέζζεξα. ζν γηα ηα ζθνχξα, φηαλ ην παξάζπξν είλαη ζρεηηθά κηθξφ, θηηάλνληαη 



 
 

50 
 

απφ έλα αηφθην ζαλίδη ή απφ πεξηζζφηεξα ζαλίδηα φξζηα ηνπνζεηεκέλα θαη δεκέλα κε 

δπν ή ηξείο ηξαβέξζεο, Πην ζπάληα γίλνληαη θαη παξαζπξφθπιια πινπζηφηεξα κε 

ζθειεηφ πεξαζηφ θαη δχν ηξείο ηακπιάδεο, ε αθφκα θαη Γεξκαληθά, θαη ηειεπηαία θαη 

Γαιιηθά. 

Γηα ην θιείζηκν ησλ θχιισλ ρξεζηκνπνηνχληαη ζπάληνη ζχξηεο (κάληαινη) θαη 

ζπλεζεζηέξα ακπαξίηζεο ζηδεξέληεο ηα θνιληεκήξηα πνπ ζηεξεψλνληαη ζηνλ ηνίρν 

θαη ζην έλα θχιιν, ή γαληδάθηα, ή θνξάθηα μχιηλα (εηθφλα 5). 

πσο είδακε ε θάζα (ηεηξάμπιν) ηνπ αηγηλήηηθνπ παξαζχξνπ θηηάρλεηαη απφ μχια 

αθίλεηα πνπ επάλσ ηνπο θξέκνληαη ηα θηλεηά θχιια. ε κεξηθά φκσο πνιχ παιηά 

ζπίηηα βξίζθνπκε παξάζπξα κε ζθνχξα θχιια κνλάρα, ρσξίο ηδακηιίθηα θαη ρσξίο 

θάζα, πεξηζηξεθφκελα πεξί θαηαθφξπθν άμνλα, έλα είδνο  κπνγηνχ. 

Σν κπφη απηφ ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί θαηά θάπνηνλ ηξφπν σο έλα θηλεηφ 

πνδαξηθφ θάζαο. 

Έηζη ζηελ εηθφλα 5 ηα θχιια ηνπ δίθπιινπ παξαζχξνπ απνηεινχληαη κνλάρα απφ 

δπν φξζηα μχια, ζπλδεφκελα κε ην ζαλίδσκα ησλ εμσθχιισλ κε δπν ηξαβέξζεο ην 

θαζέλα ηα δχν φξζηα μχια πεξηζηξέθνληαη πεξί ηνλ εαπηφ ηνπ ην θάζε έλα 

(θαηαθφξπθνο άμνλαο) θαη ζηεξεψλνληαη κέζα ζε ηξχπεο αλνηγκέλεο ζην αλψθιη 

θάησ απφ ην πξέθη θαη ζην θαηψθιη ζηελ πνδηά. Σα παξαζπξφθπιια απηά αλνίγνπλ 

θαη θιείλνπλ παξαθνινπζψληαο ηελ πεξηζηξνθή ησλ φξζησλ μχισλ (κπνγηψλ) θαη 

θπζηθά ν ηξφπνο απηφο θαηαζθεπήο ηνπο αλαγθάδεη λα ηνπνζεηνχληαη ηα θχιια θαηά 

ην ρηίζηκν ηεο ηνηρνπνηίαο ηνπ παξαζχξνπ θαη ηαπηφρξνλα κε ην πξέθηαζκα. 

Γηα ηελ ειεχζεξε πεξηζηξνθή ησλ κπνγηψλ (φξζηα μχια) απξψλ ησλ 

παξαζπξφθπιισλ, πνπ κπαίλνπλ κνλάρα ρνληξνπειεθεκέλα ζηελ θαηαζθεπή, 

αθήλεηαη αλάκεζα ηεο εμσηεξηθήο ηνπο επηθάλεηαο θαη ηνπ ιακπά απφ έλα κηθξφ 

δηάζηεκα 1-2 εθ. ν φξκνο απηφο απφ ηελ έμσ κεξηά ηνπ ηνίρνπ ζθεπάδεηαη απφ ην 

πνπξέλην πιαίζην πνπ πξνεμέρεη απφ ην ιακπά. ηελ πεξίπησζε ηνπ κνλφθπιινπ 

παξαζπξφθπιινπ ηα κπφγηα θπζηθά πεξηνξίδνληαη ζε έλα. 

Σν θχιιν καδί κε ην κπφη ηνπ ην ιέλε κπαγιακά. Σν θιείζηκν ησλ θχιισλ ηνπ 

δίθπιινπ απηνχ ηνπ παξαζχξνπ γίλεηαη κε έλα γαληδάθη ζηδεξέλην (εηθφλα 5) θαη 

ζπκπιεξψλεηαη απφ έλα μχιηλν ζηεξηγκαηάθη πνπ ην ιέλε θφξαθα θαη πνπ θξαηάεη 

θιεηζηά ηα δχν παξαζπξφθπιια πηέδνληαο ηα ζηε ζέζε ηνπο. 
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Πόξηεο 

 Οη πφξηεο δηακνξθψλνληαη αξρηηεθηνληθά φπσο θαη ηα παξάζπξα (εηθφλεο 9, 10, 

11) είλαη κνλφθπιιεο θαη πην ζπάληα δίθπιιεο ζηα λεψηεξα ζπίηηα ηδηαίηεξα 

θαξθσηέο ή πεξαζηέο, κε νξζνγψληα θάζα πνπ ζηεξεψλεηαη 15-20 εθαηνζηά πην κέζα 

ή βγαίλεη ζηελ εμσηεξηθή επηθάλεηα ηνπ ηνίρνπ ή θαη αθφκα θαη κε ην κπφη αληί γηα 

θάζα, ζαλ απηφ πνπ είδακε ζηα παξάζπξα. Οη κνλφθπιιεο πφξηεο έρνπλ δηαζηάζεηο 

(κεηξεκέλεο ζην άλνηγκα ηνπ ηνίρνπ) γχξσ ζηα 0,72-0,85 επί 1,60-1,85 κέηξα 

θηάλνπκε ινηπφλ κε ηελ αθαίξεζε ηεο θάζαο ζε θαζαξφ άλνηγκα απ’ φπνπ ζα 

πεξάζεη ν άλζξσπνο ηα 0,62-0,75 επί 1,55-1,80 κ. 

 

Δηθόλα 9.  Κάηνςε κνλόθπιιεο πόξηαο κε ζπξίδα ζην ιακπά ηεο, 

 (όπνπ ζ ε ζπξίδα). 

 

Οη δίθπιιεο πφξηεο πάιη θπκαίλνληαη γχξσ ζηα 0,90-1,15 επί 1,80-2,05κ. ζην 

άλνηγκα ηνπ ηνίρνπ αλαθέξακε κάιηζηα κηα δίθπιιε κε δηαζηάζεηο 0,71 επί 1,45 κ. 

πνπ ην θάξδνο ηεο κφιηο ζα ήηαλ αξθεηφ γηα κα ζηελάρσξε κνλφθπιιε θαη ην χςνο 

ηεο ην κηθξφηεξν πνχ ζπλαληήζακε ζηελ Ώίγηλα ζε πφξηα θαηνηθήζηκσλ ρψξσλ έηζη 

απ’ απηή ηελ πφξηα κπαίλεη θαλείο ζθπθηφο θαη κε ην πιάη, κνλφπαληνο. Ώιιά θαη κε 

πιάηνο 90 εθαηνζηά πνπ θηηάλνληαη πάξα πνιιέο δίθπιιεο πφξηεο ζηελ Ώίγηλα, ην 

πέξαζκα γίλεηαη δχζθνια θαη αλαγθάδεηαη ν άλζξσπνο λα κπαίλεη κε ην πιάη, θαζψο 

ην έλα θχιιν ηνπ κέλεη πάληα θιεηζηφ. Βπηθξαηεί δειαδή ε ίδηα ηάζε ησλ 

πεξηνξηζκέλσλ δηαζηάζεσλ ζηηο πφξηεο, φπσο είδακε θαη ζηα παξάζπξα. 

Ώθφκα ππάξρνπλ ρακειφηεξεο πφξηεο απ' απηέο πνχ είδακε κε δηαζηάζεηο απφ 

0.75-0.92 επί 0.87-1,50κ., αιιά απηέο βξίζθνληαη ζε βνεζεηηθνχο ρψξνπο απνζήθεο, 

ζηάβινπο θιπ., δειαδή ζε ρακεινχο ρψξνπο πνπ επηβάιινπλ θαη ζηελ πφξηα 

αλάινγν χςνο, ελψ νη πξνεγνχκελεο γίλνληαη ρακειέο κ’ φιν πνπ ην χςνο ηνπ 
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ζπηηηνχ είλαη πνιχ πην κεγάιν.  

Σέινο ζπλαληνχκε θαη θάηη άιια κηθξναλνίγκαηα ζηνλ εζσηεξηθφ ηνίρν ηνπ 

παηαξηνχ κε ιεηηνπξγία πφξηαο, πνπ δελ κπνξνχλ φκσο λα ινγαξηαζηνχλ σο πφξηεο 

θαη απ' φπνπ ηξππψλεη θαλείο απφ ηνλ έλα ρψξν ζηνλ άιιν. 

 

Βπίζεο ππαξρνπλ δηάθνξα ζρέδηα θχιισλ θαηαζθεπαζκέλσλ κε ζαλίδεο φξζηεο, 

δεκέλεο κε δπν ηξείο ηξαβέξζεο (θαξθσηέο πφξηεο), ε κε ζαλίδεο νξηδφληηεο πνιχ 

ζηελέο θαη κε παηνχξεο, είδνο ξακπνηέ, δεκέλεο φρη κε ηξαβέξζεο άιιε θαξθσκέλεο 

απάλσ ζε δεχηεξν ζαλίδσκα πνπ θξεκηέηαη ζηελ θάζα (ςεπηνπεξαζηέο) αθφκα 

βιέπνπκε πεξαζηά θχιια κε ηακπιάδεο αηφθηνπο ε ξακπνηέ. Ώιιά νη ηξφπνη 

θαηαζθεπήο ησλ θχιισλ είλαη λεψηεξνη. 

Μεξηθέο πφξηεο λεψηεξσλ ζπηηηψλ έρνπλ θεγγίηε επάλσ απφ ηα θχιια, πνχ 

θιείλεηαη κε ηδακηιίθη, ε πνιχ ζπάληα κέξεη θαη εληειψο αλνηρηφο θαη αζθαιίδεηαη κε 

κηθξέο ζηδεξέληεο θαηαθφξπθεο ξάβδνπο. 

Κάηη πνιχ ραξαθηεξηζηηθφ ζηελ θαηαζθεπή ηεο Ώηγηλήηηθεο, αιιά θαη γεληθά ηεο 

ιατθήο πφξηαο, είλαη φηη ηα θχιια ηεο δελ γίλνληαη πνηέ κνλνθφκκαηα ζηα παιηά 

ζπίηηα, αιιά θφβνληαη ζπρλά ζηε κέζε, θνθηή πφξηαο, ζε δπν ηζα πεξίπνπ κέξε θαη 

ιέγνληαη ην θάησ θχιιν εθαηφθπιιν θαη ην επάλσ θχιιν παξάθπιιν έηζη 

δεκηνπξγείηαη έλα ζπκπιεξσκαηηθφ θαη βνεζεηηθφ παξάζπξν ζηε κνλφθπιιε 

πφξηαο, πνπ είλαη θαηά θαλφλα ίζν κε ην κηζφ ηεο πεξίπνπ (θνθηή δίθπιιε) ελψ ζηε 

δίθπιιε φζν κε ην ηέηαξην ηεο (θνθηή ηξίθπιιε). Οη δηαζηάζεηο απηέο ζην θχιιν ηεο 

αηγηλήηηθεο πφξηαο επηηξέπνπλ ην θσηηζκφ θαη ηνλ αεξηζκφ ηνπ πίζσ δσκαηίνπ, πνπ 

Δηθόλα 10.  Μεζαγξόο. Κνθηή πόξηα κε ίζην ππέξζπξν. 
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αιιηψο ζα ήηαλε εληειψο ζθνηεηλφ, αθνχ πνιιέο θνξέο δελ είρε θαλέλα παξάζπξν 

εκπνδίδνπλ αθφκα θαη ηα δψα λα κπαίλνπλ κέζα ζην ζπίηη απφ ηελ απιή πνπ 

ηξηγπξίδνπλ, αλ νιφθιεξε ε πφξηαο έκελε αλνηρηή. 

 

 
Δηθόλα 11. Μεζαγξόο. Κνθηή Πόξηα κε ηνμσηό ππέξζπξν. 

(όπνπ ζ ε ζπξίδα) 

 

Γηα ην ζηεξέσκα ηνπ επάλσ κέξνπο ηεο θνθηήο πφξηαο, ψζηε λα κέλεη αλνηρηφ, 

κεηαρεηξίδνληαη ην θνξάθη ζηεξεσκέλν ζην αλψθιη ηεο πφξηαο θαη ην νπνίν 

πεξηζηξέθεηαη ειεχζεξα πεξί έλα άμνλα (έλα θαξθί). 

Γηα ην θιείζηκν ηεο πφξηαο ρξεζηκνπνηνχλ ακπαξίηζεο ζηδεξέληεο θνιληεκεξηα, 

πνπ ζηεξεψλνληαη ζηνλ ηνίρν θαη είλαη θαξθσκέλεο ζην θχιιν ή θαη η' αληίζεην, 

ζχξηεο ζηδεξέληνπο ε μχιηλνπο θαη ηέινο γχθηηθεο θιεηδαξηέο, νη θιεηδαξηέο απηέο 

θαξθψλνληαη ζην επάλσ θχιιν ηεο θνθηήο πφξηαο πνπ θξαηάεη θαη ην θάησ θιεηζηφ, 

θα8σο πηάλεη ζηελ ηξαβέξζα πνπ έρεη ην θάησ θχιιν ζρεκαηίδνληαο κηα παηνχξα. Σν 

θάησ θχιιν κπνξεί λα κείλεη θιεηζηφ θαη κφλν ηνπ, φηαλ ην επάλσ είλαη αλνηρηφ, κε 

έλα ζχξηε πνπ έρεη. 'Ώθφκα ζεκεηψλνπκε φηη μχιηλεο θιεηδαξηέο δελ βξήθακε ζηελ 

Ώίγηλα πηα, ελψ είλαη γλσζηφ φηη ζήκεξα ππάξρνπλ ζε ρξήζε ζηηο Κπθιάδεο, ζηα 

Ασδεθάλεζα θ.α. Σν θιείζηκν κε μχιηλε ακπάξα (έλα καθξχ μχιν πνπ ρσλεχεηαη 

κέζα ζηνλ ηνίρν ζε κηα ηξχπα - ζήθε) εθαξκνδφηαλ ζηα πνιχ παιηά ζπίηηα ηεο 

Ώίγηλαο (εηθφλα 12), ελψ ζήκεξα έρεη εγθαηαιεηθηεί πηα ν πάηνο θαη έλα ή δπν 

ηνηρψκαηα ηεο ηξχπαο απηήο επελδχνληαλ κε ζαλίδηα ψζηε λα κπαηλνβγαίλεη 

γιηζηξψληαο εχθνια ή μχιηλε ακπάξα (εηθφλα 12), πνπ ε άθξε ηεο πηάλεη κέζα ζ' έλα 
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κηθξφ βαζνχισκα ηνπ ηνίρνπ, αλνηγκέλν αληηθξηζηά απφ ηελ ηξχπα ζήθε, ζηνλ 

απέλαληη ιακπά ηεο πφξηαο. 

 

 
Δηθόλα 12. Μεζαγξόο. Πόξηα κε μύιηλε ακπάξα ρσλεπηή ζηνλ ηνίρν. 

(όπνπ α → ζηάηεο, β → ε βάζπλζε θαη γ → ε ζήθε ) 

 

 

 Απιόπνξηεο  

 

Οη απιέο ησλ ζπηηηψλ ζηα ρσξηά θαη ηνπο κηθξνζπλνηθηζκνχο είλαη, φπσο είδακε, 

αλνηρηέο ρσξίο απιφγπξν, κέζα φκσο ζηελ πξσηεχνπζα ηνπ λεζηνχ νη απιέο είλαη 

καληξνγπξηζκέλεο. ηαλ ν απιφγπξνο είλαη έλα ρακειφ ηνηράθη θαη νη απιφπνξηεο 

είλαη ρακειέο μχιηλεο πνξηίηζεο ρσξίο πξέθη (ππέξζπξν), φηαλ φκσο είλαη ζρεηηθά 

ςήινο ζην αλάζηεκα ηνπ αλζξψπνπ πεξίπνπ, νη πφξηεο δηακνξθψλνληαη 

αξρηηεθηνληθά κε δηάθνξνχο ηξφπνπο, θαη ρσξίδνληαη ζε δπν θαηεγνξίεο: ζ' απηέο πνπ 

έρνπλ ίζην ππέξζπξν (πξέθη) θαη ζ' απηέο πνπ έρνπλ θακπχιν (ηνμσηφ). Οη πφξηεο κε 

ίζην ππέξζπξν πφηε είλαη εληειψο ζθέηεο, πνιιέο θνξέο φκσο ηνλίδνληαη κε 

αξρηηεθηνληθά κέιε πνπξέληα ε απφ ζνβά, φπσο είλαη νη παξαζηάδεο, ηα επίθξαλα, ηα 

επηζηχιηα, ηα γεηζάθηα (θνξληδάθηα) θ.η.ι. Σν επηζηχιην ζπάληα είλαη θηηαγκέλν απφ 

αςηδνιίζνπο ζαλ επίπεδε αςίδα, θαη ζπάληα πάιη έρεη κηθξέο πξνρσξήζεηο επάλσ απφ 

ηα επίθξαλα ζην επηζηχιην, πνπ ζπλερίδνληαη θαη ζην γείζν (εηθφλα 13) ην ίδην ζπάληα 

θαη νη παξαζηάδεο θφβνληαη απφ κηα πνιχ ςειή βάζε, έλα είδνο βάζξνπ ην 

ζπλεζηζκέλν είλαη επηζηχιην θαη παξαζηάδεο λα κε δηαθφπηνληαη κε θακία 

δηάξζξσζε θαη λα εκθαλίδνληαη ζαλ εληαία κέιε. 

Ώπηνχ ηνπ είδνπο νη πφξηεο, νη ηνληζκέλεο κε έλα πιήζνο αξρηηεθηνληθά κέιε, είλαη 

φκνηεο κε ηηο πνξηνζηέο ηνπ ιατθνχ αζελαίηθνπ ζπηηηνχ ηεο Οζσληθήο θαη ηεο πνιχ 

κεηά απ' απηήλ πεξηφδνπ, θαη θηηάρλνληαλ ππφ ηελ επίδξαζε ηεο λενθιαζηθήο 

αξρηηεθηνληθήο ησλ Ώζελψλ, γέκηδαλ φια ηα ζνθάθηα ηεο παιηάο θαη ηεο ζρεηηθά 

λεψηεξεο Ώζήλαο, θαη ή επηξξνή ηνπο θαλεξψλεηαη θαη άδσ ζηελ Ώίγηλα ηδηαίηεξα 

ζηελ πξσηεχνπζα ηνπ λεζηνχ. 
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Δηθόλα 13. Απιόπνξηα ζηελ Αίγηλα. 

 

Οη πνξηνζηέο απηέο κνξθνινγηθά δελ είλαη βέβαηα ιατθέο, άιια ε εθηέιεζε ηνπο 

κε ηελ αθέιεηά ηεο πνπ παξακνξθψλεη θπκάηηα θαη πξνθαιεί πνιιέο άιιεο 

κεηαβνιέο θαη ηξνπνπνηήζεηο, καξηπξεί έληνλε ιατθφηεηα πνπ ζα κπνξνχζε θπζηθά, 

θξηλφκελε κε έλαλ απζηεξά ηερληθφ ηξφπν, λα ζεσξεί θαη κνλαρά ζαλ αγλνία ε 

θαθνηερλία. 

Ώθφκα έρνπκε επίδξαζε ηεο μχιηλεο θεξακηδέληαο ζηέγεο ζηελ αξρηηεθηνληθήο ηεο 

απιφπνξηαο, κε ηελ εκθάληζε θεξακηδηψλ ζην ηξηγσληθφ αέησκα ηεο (εηθφλα 14). 

 

 
Δηθόλα 14. Απιόπνξηα ζηελ Αίγηλα. 

 

Σέινο ε εηθφλα 15 καο δίλεη πάιη ην γλσζηφ καο ηξφπν ηνληζκνχ ηεο πφξηαο κε ηηο 

παξαζηάδεο, φρη φκσο αηφθηεο, αιιά ρηηζκέλεο θαηά ζηξψζεηο κε πνπξί, θαη κε ηελ 

πξφζζεηε δηάθνξα φηη άδσ επηζηχιην θαη γείζν θαηαξγήζεθαλ θαη αληηθαηαζηάζεθαλ 

απφ κηα ειεχζεξε ιατθή ζχλζεζε δνπιεκέλε ζε αηφθην πνπξέλην ππέξζπξν. 
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Υαξαθηεξηζηηθφ απφ θαηαζθεπαζηηθή άπνςε είλαη: ην κεγαιχηεξν πάρνο πνπ 

παξνπζηάδεη ζηε κέζε ην πνπξέλην απηφ ππέξζπξν απφ ηηο άθξεο ηνπ, δειαδή πξνο ηα 

επίθξαλα ησλ παξαζηάδσλ. Ή δηάθνξα πάρνπο δεκηνπξγεί κηα κνξθή, ε νπνία 

βξίζθεηαη ζε ζπκθσλία θαη κε ηε ζηαηηθή πξαγκαηηθφηεηα (ξνπή ζηε κέζε 

κεγαιχηεξε απφ ηηο άθξεο ), επνκέλσο δελ είλαη ηπραία, αιιά δηέπεηαη απφ θάπνηα 

ιεπηή ηερληθή δηαίζζεζε σο πξνο ηηο απαηηήζεηο ηεο αληνρήο ηνπ πιηθνχ (πξβι. θαη 

εηθ. 52). Σν ππέξπζξν απηφ είλαη ζηνιηζκέλν κε δπν αλάγιπθεο θπκαηηζηέο ηαηλίεο, 

πνπ ζηελ αξρή ηνπο (δειαδή ζηε κέζε ηνπ ππέξπζξνπ) ελψλνληαη κε δπν έιηθεο θαη 

θαίλνληαη λα μεθπηξψλνπλ απφ κηα πήιηλε αθξνθέξακν, απ’ απηέο πνπ κπαίλνπλ ζηηο 

θεξακηδέληεο ζηέγεο, θαη ζην ηέινο πνπ θαηαιήγνπλ πάιη ζε έλα έιηθα, αθφκα επάλσ 

ζην ππέξπζξν θαη ζηελ πεξηνρή ησλ επηθξάλσλ κπαίλεη απφ κηα πήιηλε αθξνθέξακνο 

(ε δεμηά ιείπεη) γηα λα ζπκπιήξσζε ηε ζχλζεζε. Έηζη βγαίλεη έλα ζχλνιν παησζηάο 

αθειέζηαην, κ έθδειε ιατθφηεηα, κ’ φιν πνπ απφ ηα κνξθνινγηθά ζηνηρεηά πνπ ηε 

ζπλζέηνπλ θαλέλα δελ είλαη ιατθφηεηα, εθηφο ίζσο απφ ηηο θπκαηηζηέο ηαηλίεο. 

 
Δηθόλα 15. Απιόπνξηα ζηελ Αίγηλα. 

 

Οη ηνμσηέο πάιη απιφπνξηεο, πφηε είλαη ζθέηεο θαη ζηνιίδνληαη κνλάρα κε έλα 

πνπξέλην πιαίζην ελ εζνρή (εηθφλα 16) ε εμνρή πξνο ηνλ ηνίρν (εηθφλα 17) θαη πφηε 

ηνλίδνληαη πινπζηφηεξα κε έλα είδνο πθαςηδησλ πνπ κπαίλνπλ ζηηο γελέζεηο ηνπ 

εκηθπθιηθνχ ηφμνπ γηα ην πάηεκα ηνπ (εηθφλεο 18, 19, 20) αθφκα κεξηθέο θφξεο 

ηνλίδεηαη κε έλα αλάγιπθν ζηνιίδη θαη ην θιεηδί (αςηδφιηζνο) ηεο αςίδαο (εηθφλεο 19, 

20). 
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Δηθόλα 16. Απιόπνξηα ζηελ Αίγηλα. 

 

Ώλεμάξηεηα απφ ην πψο δηακνξθψλεηαη ην ππέξπζξν ηεο απιφπνξηαο (ίζην ε  

ηνμσηφ), παξαηεξνχκε φηη ζηελ πεξηνρή ηεο πφξηαο ν απιφγπξνο ςειψλεη 

πεξηζζφηεξν ζρεκαηίδνληαο έλα ηξηγσληθφ (εηθφλα 16) ή νξζνγψλην θνκκάηη ηνίρνπ 

(εηθφλα 17) θακία θνξά ν ηξηγσληθφο απηφο ηνίρνο, είδνο αεηψκαηνο, ζηνιίδεηαη κε 

πιάθεο πνπ πξνεμέρνπλ ζαλ επαέηην γείζν (εηθφλα 18). ηελ εηθφλα 19 ν ηξηγσληθφο 

ηνίρνο έρεη δηακνξθσζεί εληειψο ζε αέησκα ζε ζρέζε κε ηελ εηθφλα 18 κε ην 

θιείζηκν ηνπ ηξίγσλνπ ηνπ θαη κε ην νξηδφληην γείζν κ’ απηφ ηνλ ηξφπν φκσο, ν ηφζν 

πηπρσκέλνο ζπλδπαζκφο ηφμνπ κε ην αέησκα ηεο εηθφλαο 18 μεπέθηεη ζηε ζχλζεζε 

ηεο εηθφλαο 19 πνπ δελ είλαη ηίπνηα άιιν απφ  ηελ απζαίξεηε επίζεζε ηεο κηαο 

κνξθήο επάλσ ζηελ άιιε, ρσξίο νξγαληθφ δέζηκν θαη ρσξίο λα θαηνξζψλεηαη κηα 

πεηζηηθή νπηηθά ηζνξξφπεζε ηνπ αεηψκαηνο επάλσ ζην ηφμνπ. Έηζη θαίλεηαη πσο ην 

αέησκα βξίζθεηαη ζε κηα θαηάζηαζε αζηαζνχο ηζνξξνπίαο θαη είλαη έηνηκν λα γχξεη 

δεμηά ή αξηζηεξά, απφ ηνλ θαηαθφξπθν άμνλα ηνπ ηφμνπ ηεο πφξηαο. 

 

 
Δηθόλα 17. Απιόπνξηα ζηελ Αίγηλα. 

 

ε κηα αθφκα ζπλεζέζηεξε δηακφξθσζε ην ηξηγσληθφο απηφ αέησκα ζπλνδεχεηαη 

θαη απφ δπν φγθνπο ηνηρνπνηίαο, ηνλ έλαλ δεμηά θαη ηνλ άιιν αξηζηεξά (εηθφλα 20) 
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πνπ πείζνπλ ην κάηη φηη ζην ζχλνιν παξνπζηάδεη επζηάζεηα. Σέινο ή απιφπνξηα 

ηνλίδεηαη αθφκα κε ην ζθαιί ή ηα ζθαιηά πνπ ππάξρνπλ. 

 

 
Δηθόλα 18. Απιόπνξηα ζηελ Αίγηλα. 

 

Ώπφ ηηο απιφπνξηεο πνπ εμεηάζακε ίζακε ηψξα, άιιεο βξίζθνληαη ζε θαιή 

αλαινγία κε ην ζπίηη πνπ ζπλνδεχνπλ (εηθφλα 18), άιιεο πέθηνπλ θάπσο κεγάιεο, θαη 

άιιεο είλαη εληειψο έμσ απφ ηελ θιίκαθά ηνπ. 

 

                    
    Δηθόλα 19. Απιόπνξηα ζηελ Πέξδηθα.                    Δηθόλα 20. Απιόπνξηα ζηελ Αίγηλα. 

    

 



 
 

59 
 

 

Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο, κε ίζην ή ηνμσηφ ππέξπζξν, πίζσ θαη ςειφηεξα άπα ηα 

δηαθνζκεηηθά πιαίζηα ιακπάδσλ θαη πξεθηνχ (ππεξζχξνπ) πξνο ηελ εζσηεξηθή 

πιεπξά ηνπ ηνίρνπ, έρνπκε έλα δεχηεξν πξέθηαζκα κε μχια ή κε αςίδα ζε ζρήκα 

ηφμνπ θχθινπ έηζη, πνπ ζρεκαηίδεηαη κηα παηνχξα γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηεο θάζαο. 

Σα θχιια ηεο απιφπνξηαο θηηάλνληαη φπσο θαη ηα θχιια ηεο πφξηαο πνπ 

εμεηάζακε ελ ηνχηνηο απνκίκεζε λενθιαζηθψλ κνξθψλ βξίζθνπκε θαη ζηα μχιηλα 

κέξε ηεο πφξηαο, ι.ρ. κε ηα θπκάηηα ζηα πξεβάδηα, ηηο σηίηεο θιπ. 

 

Θπξίδεο. ( ληνπιάπηα, ζηακλνζηάηεο, παιεζνύξεο, εηθνλνζηάζηα) 

 

ην εζσηεξηθφ ηνπ ζπηηηνχ βξίζθνπκε έλα πιήζνο νξζνγψληεο ζπξίδεο, κηθξέο θαη 

κεγάιεο ρσλεπηέο κέζα ζην πάρνο ηνπ ηνίρνπ, ζθέηεο ή κε θχιια, θαη πξννξηζκέλεο 

γηα δηάθνξεο ρξήζεηο: έηζη ηα ληνπιάπηα απηά ρξεζηκεχνπλ γηα λα θπιάλε ηξφθηκα, 

γηα λα βάδνπλ δηάθνξα ζθεχε ηνπ ζπηηηνχ θιπ. Ώθφκα δηακνξθψλνπλ ηηο ζπξίδεο ζε 

ζηακλνζηάηεο, γηα λα αθνπκπάκε ηηο ζηάκλεο κε ην λεξφ κε ην λεξφ, ζηξψλνπλ 

κάιηζηα θαη έζηπβεο γηα λα κε ρηππάκε θαη ζπάλε θαη ηηο ηνπνζεηνχλ γεξηέο, γηα λα 

επθνιχλεηαη ην γέκηζκα απ’ απηέο. ηελ εηθφλα 21 έρνπκε ζπλδπαζκφ κνλφθπιινπ 

ληνπιαπηνχ κε έλα ζηακλνζηάηε θαη δίθπιινπ κε δπν ζηακλνζηάηεο. Σα ληνπιάπηα 

θαη νη ζηακλνζηάηεο είλαη ηνπνζεηεκέλα ζπλεζεζηέξα ζην χςνο ηεο πνδηάο ησλ 

παξαζχξσλ, ελψ κεξηθέο θφξεο νη ζπξίδεο ρσξίο θχιια, ηδίσο νη πνιχ κηθξέο, 

βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθά χςε πνιχ ρακειά ή πνιχ ςειά ζηνλ ηνίρν αλνηγκέλεο. 

 

 
Δηθόλα 21. Μεζαγξόο. Μνλόο θαη δηπιόο ζηακλνζηάηεο. 

 

Έλα άιιν είδνο ζηακλνζηάηε, πην ζπάλην φκσο, είλαη απηφ πνπ απνηειείηαη απφ 

κηα ρηηζηή βάζε πνπ πξνεμέρεη απφ ηνλ ηνίρν. ε άιιε πάιη κνξθή εκθαλίδεηαη ζαλ 
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έπηπιν κε πνδηά, έλα είδνο θαζνληνχ κε ζηξνγγπινπνηεκέλν ηνίρσκα γηα λα δέρεηαη 

ηηο ζηάκλεο γεξηέο ή κε θπθιηθέο ηξχπεο ζηνλ πάην ηνπ γηα λα ζηέθνληαη φξζηεο. 

Οη ρσξίο θχιια ζπξίδεο ιέγνληαη παιεζνχξεο ή κπνλίηζεο είλαη πνιχ κηθξφηεξεο 

απφ ηα ληνπιάπηα, θαη ρξεζηκεχνπλ γηα λα βάδνπλ πηαηηθά θαη δηάθνξα αιιά 

κηθξνπξάκαηα αθφκα βξίζθνπκε ζπξίδεο αλνηγκέλεο ζηηο εμσηεξηθέο επηθάλεηεο ησλ 

ηνίρσλ κε πξννξηζκφ λα θσιηάδνπλ θαη λα γελλνχλ νη θφηεο ηδίσο, ή αθφκα θαη γηα 

δηάθνξεο άιιεο ρξήζεηο.  

Βπίζεο ζε κεξηθά ζπίηηα κηθξέο ζπξίδεο ρσξίο θχιια αλνηγκέλεο πνιχ ςειά ζηνλ 

ηνίρν, ζρεδφλ θάησ απφ ηα δνθάξηα ηνπ δψκαηνο, ρξεζηκεχνπλ γηα εηθνλνζηάζηα. Σα 

εηθνλνζηάζηα. ηνλίδνληαη ζην θάησ κέξνο κε κηα πιάθα πνπ πξνεμέρεη, θαη ζην 

επάλσ ε κέλνπλ ζθέηα ε ζηνιίδνληαη κε πξέθη απφ πνπξί, ην φπνην ζρεκαηίδεη ζηελ 

πξφζνςε θπξηά ε θνηιφθπξηα θπκάηηα, πνπ ηφζν ζπρλά ηα ζπλαληνχκε ζε ζπίηηα 

ησλ ρξφλσλ ηεο Σνπξθνθξαηίαο. Έρνπκε θαη εηθνλνζηάζηα πινπζηφηεξα 

δηακνξθσκέλα, ρσλεπηά θη' απηά ζηνλ ηνίρν, κε ηξείο ζπξίδεο, ηνληζκέλεο θαη ηηο 

ηξείο κε θνηιφθπξηα θπκάηηα (εηθφλα 22). Ώθφκα παξαηεξνχκε φηη ηα εηθνλνζηάζηα 

βξίζθνληαη ζπλήζσο ζε αλαηνιηθνχο ηνίρνπο ή ζηελ αλαηνιηθή άθξε ησλ βνξεηλψλ. 

Σέινο ζπλαληνχκε πνιχ ζπρλά ζην εζσηεξηθφ ηνπ αηγηλήηηθνπ ζπηηηνχ 

εληνηρηζκέλα θαλάηηα, ηα θαιαζνχλα φπσο ηα ιέλε, πνπ παξνπζηάδνπλ ζηελ φςε ηνπ 

ηνίρνπ ην ιαηκφ ηνπ θαλαηηνχ, δειαδή έλαλ θχθιν κε δηάκεηξν απ 6 έσο 12 εθ. νη 

άιιεο δηαζηάζεηο ησλ θαιαζνχλσλ πνηθίινπλ αλάινγα κε ην κέγεζνο ηνπ θαλαηηνχ 

πνπ ρσλεχηεθε ζηνλ ηνίρν. Σα θαιαζνχληα ρξεζηκεχνπλ γηα λα βάδνπλ ηα θνπηαιν-

καραηξνπήξνπλα, θαη ηα ζπλαληνχκε ζπλεζέζηεξα ζηελ πεξηνρή ηνπ ηνίρνπ πνχ 

βξίζθεηαη ην ηδάθη, αιιά θαη ζηνλ πιατλφ ή θαη ηνλ απέλαληη αθφκα απφ ην ηδάθη 

ηνίρν. Βθηφο απ’ ηα θαλάηηα πνιιέο θνξέο εληνηρίδνληαη θαη κεγαιχηεξα αγγεία κέζα 

ζην ζψκα ηεο ηνηρνπνηίαο φπσο ζηάκλεο, πηζάξηα θιπ. Κάπνηε ην ζηφκην απηψλ ησλ 

αγγείσλ είλαη θξπκκέλν θαη δε θαίλεηε, γηαηί δελ αλνίγεηαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ 

ηνίρνπ φπσο είλαη ην ζπλεζηζκέλν, αιιά βξίζθεηαη ζε κεξηέο πνπ δελ ηηο θαληάδεηαη 

θάλεηο, φπσο είλαη ν πάηνο κηαο παιεζνχξαο, ν ιακπάο ελφο παξάζπξνπ θαη 

ζθεπάδεηαη ην ζηφκην απην κε κηα πιαθίηζα πνπ ην θξχβεη εληειψο, θαζψο απφ πάλσ 

επηρξείεηαη κε θνλίακα (ην ρξίλνπκε) ζαλ ηνλ ηνίρν, γηα λα κε θαίλεηαη. Ώπηνί ηνπ 

είδνπο ηα εληνηρηζκέλα αγγεία ιέγνληαη θξπςψλεο θαη ρξεζίκεπαλ γηα λ' αζθαιίδνπλ 

φηη πνιχηηκν είραλε ηδίσο απφ ηνχο πεηξαηέο. 
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Δηθόλα 22. Μεζαγξόο. Δηθνλνζηάζη ζπηηηνύ. 

 

 

Σν ξάθη, ε ηάβια, ε ινπινπδηέξα, ε πιάθα, ηα έπηπια, νη ιύρλνη 

 

 ιεο απηέο νη ζπξίδεο πνχ είδακε, νη ηφζε πνηθίιεο ζε κνξθή θαη πξννξηζκφ, 

αληηθαζηζηνχλ έλα πιήζνο έπηπια θαη ζθεχε, κηθξά ή κεγάια, πνπ είλαη απαξαίηεηα 

ζην ζπίηη θαη αλ ππήξραλ ζα πηαλαλ ,αξθεηφ απφ ηνλ πνιχηηκε ιηγνζηφ ρψξν ηνπ. 

Βθηφο απφ ηα ρσλεπηά απηά έπηπια απαξαίηεην ζπκπιήξσκα ηεο επηπιψζεσο, 

δηαθνζκήζεσο θαη ηνπ λνηθνθπξηνχ ηνπ αηγηλήηηθνπ ,ζπηηηνχ είλαη ηνλ ξάθη, ε ηάβια, 

ε ινπινπδηέξα, θαη ε πιάθα. Σν ξάθη θηηάλεηαη απφ ζαλίδα θαη κπαίλεη ςειά επάλσ 

ζηνπο ηξείο ζπλερφκελνπο ηνίρνπο ηνπ ,παηαξηνχ ζρεκαηίδνληαο ζπλήζσο έλα Π ζηελ 

θάηνςε ην ξάθη απηφ ζηεξίδεηαη ζε μχια θνπξνπζάθηα θαη ρξεζηκεχεη γηα λα βάδνπλ 

ινγήο-ινγήο ζηνιίδηα θαη ςηινπξάκαηα. 

Η ηάβια είλαη έλα ρνληξνζάληδν καθξνχο 1,50-2,00 κ. θαη θάξδνπο 30 

εθαηνζηψλ πνχ θξεκηέηαη κε ζρνηλί ή ζχξκα απφ ηα δνθάξηα ηεο θνξπθήο θαη ζρεδφλ 

αγγίδεη ηνλ θεθάιη ηνπ φξζηνπ αλζξψπνπ ε ζαλίδα απηή ρξεζηκεχεη γηα ην θχιαγκα 

ηξνθίκσλ θαη ηδηαίηεξα ηνπ ςσκηνχ, πνχ εθεί ςειά θξεκαζκέλν παίξλεη αέξα θαη 

θξαηάεη φιε ηε βδνκάδα ρσξίο λα κνπριηάδεη. 

Η ινπινπδηέξα πάιη είλαη έλα πέηξηλν γνπξνπλάθη ηξηγσληθήο κνξθήο (νξζή 

ηξηγσληθή ππξακίδα αλεζηξακκέλε) ζθελσκέλν ζηηο γσλίεο ησλ ηνίρσλ ζην 
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εζσηεξηθφ ηνπ ζπηηηνχ, ζην χςνο ηνπ αλζξψπνπ, θαη ρξεζηκεχεη γηα λα βάδνπλ έλα 

αλζνγπάιη, κηα γιάζηξα θαδξάθηα ή αιιά κηθξνζηνιίδηα. 

Η πιάθα ηέινο είλαη κηα πέηξηλε πιάθα πνχ πξνεμέρεη απφ ηνπο εμσηεξηθνχο 

ηνίρνπο ηνπ ζπηηηνχ 30-40 εθαηνζηά, βξίζθεηαη πιάη ζε πφξηεο θαη παξάζπξα, θαη 

ρξεζηκεχεη γηα λα βάδνπλ ηε γιάζηξα κε ην βαζηιηθφ ή ηε γαξνπθαιέληα φπσο ιέλε. 

Υαξαθηεξηζηηθή γηα ηελ επίπισζε ηνπ ζπηηηνχ είλαη ή ρξήζε ησλ ρσλεπηψλ 

επίπισλ θαη ζθεπψλ, φπσο είδακε, θαη γηα ηε δηαθφζκεζε ηνπ φ πεξηνξηζκφο ζην 

νπσζδήπνηε ρξήζηκν θαη ηνλ απφιπηα αλαγθαίν. εηδηθά γηα ηελ επίπισζε, ζα είρακε 

λα πξνζζέζακε, φηη ζηε λεψηεξε επνρή ην ρσλεπηφ έπηπιν ηνπ ιατθνχ ζπηηηνχ, ην 

ηφζν νηθνλνκηθφ ζηελ θαηαζθεπή ηνπ, πξαθηηθφ θαη εμππεξεηηθφ .ηνπ λνηθνθπξηνχ, 

ηνλ αληηθαζηζηά δηαξθψο θαη πην πνιχ ηνλ μχιηλν πνπ εμέρεη απφ ηνλ ηνίρν 

(ληνπιάπηα, ληνπιάπεο, εηθνλνζηάζηα θιπ.), θαη πηάλεη ηνλ ιηγνζηφ ρξήζηκν ρψξν 

ηνπ ζπηηηνχ. 

Ωζηφζν ζηα παιηφηεξα ζπίηηα ζπλαληνχζακε θαη ιίγα θηλεηά έπηπια δίπια ζηα 

ρσλεπηά πνχ θπξηαξρνχζαλ' θαξέθιεο βέβαηα δελ είραλ, αιιά ρξεζηκνπνηνχζαλ 

ρακειά ζθακλάθηα απφ θνξκφ δέληξνπ πξψηα, ηα θνπζηνπκάθηα θαη πζηέξα 

ζαληδέληα κε πφδηα πνχ ηα έβαδαλ γχξσ απφ ηνλ εμ ίζνπ ρακειφ ηξαπεδάθη (18-25 

εθαηνζηά χςνο) ,ην ζνθξά, γηα λα θάλε (εηθφλα 23). 

 

 
Δηθόλα 23. Έπηπιά ζπηηηνύ από ηνλ νηθηζκό Σδίθεδεο. 

 

ήκεξα ηα ζπίηηα έρνπλ θνηλέο θαξέθιεο θαη ηξαπέδηα ζην θαλνληθφ θαζηεξσκέλν 

χςνο θαη πνιιέο θφξεο ε επίπισζή ηνπο ζπκπιεξψλεηαη θαη κε θαλαπέδεο μχιηλνπο 

ηεο γλψζηεο ιατθήο θαηαζθεπήο, πνπ είλαη ληπκέλνη κε ηδίβελεο καμηιάξεο κεγάιεο 

ζαλ κηθξά ζηξσκαηάθηα. 

Σα παιηφηεξα ρξφληα θνηκφληνπζαλ θάησ, ζην πάησκα ηνπ παηαξηνχ, ελψ ζήκεξα 
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πηα ζε πνιιά ζπίηηα έρνπλ γηα ηνλ χπλν θαη θξεβάηηα ζηδεξέληα ή κε ζηξίπνδα ζην 

παηάξη ή ζε άιιεο κεξηέο ηνπ ζπηηηνχ. 

Ώπαξαίηεην ζπκπιήξσκα ηεο επηπιψζεσο ηνπ λεψηεξνπ αηγηλήηηθνπ ζπηηηνχ είλαη 

ην κηθξφ ηξαπεδάθη πνπ ππάξρεη ζπλήζσο, αλάκεζα ζηα δπν παξάζπξα ηεο ζηελήο 

πιεπξάο θνιιεηά ζηνλ ηνίρν, κε ηνλ ηππηθφ θαζξέθηε θξεκαζκέλν απφ πάλσ ηνπ. Ο 

θαζξέθηεο κε ηελ πινπκηζηή επίρξπζε θνξλίδα πιαηζηψλεηαη απφ έλα πιήζνο 

θσηνγξαθίεο, θαδξάθηα, ράξηηλα ινπινχδηα, θαλαηάθηα θαη άιια κηθξνζηνιίδηα 

θησρηθά ιατθήο πξνειεχζεσο, πνπ θάλνπλ ζπκπαζέζηαηε απηή ηε γσλία ηνπ ζπηηηνχ. 
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Μεηαηξνπή ειαηνηξηβείνπ ζε εμνρηθή θαηνηθία ζηελ Πεξηνρή Παρεηά Ράρε, δηαηεξώληαο 

όκσο ην ιατθό ραξαθηήξα ηνπ εζσηεξηθνύ. 

 

Απνρεηεύζεηο 

 Οη πδξνξξνέο. Δ απνκάθξπλζε ηνπ βξνρφλεξνπ απφ ην ιηαθφ γίλεηαη κε 

δπν-ηξεηο ή θαη πεξηζζφηεξεο πδξνξξνέο αλάινγα κε ηελ επηθάλεηα ηνπ 

δψκαηνο, πνπ ιέγνληαη θαιπθηείο ζπλήζσο είλαη απφ πνπξί θηηαγκέλε 

θαη ρσλεχνληαη ζηε βάζε ηνπ ζακαξηνχ ή αλάκεζα ζε δπν ρνληξφπιαθεο 

ηεο ζηξέςεσο, φηαλ ην δψκα ηειεηψλεη κε μεηξαρεηιψκαηα. Οη 

πδξνξξνέο φηαλ δελ είλαη απιέο θαη ζθέηεο πιάθεο, παίξλνπλ δηαθνξέο 

απιέο ζηεξενκεηξηθέο κνξθέο (θπιηλδξηθέο, πξηζκαηηθέο, ή αλεπαίζζεηα 

θνινπξνθσληθέο ή θφινπξεο ππξακίδαο) θαη ζηνιίδνληαη κε ραξαθηέο ή 

ινμά θνςίκαηα επάλσ ζην πνπξί, ελψ απφ πάλσ ηηο δηαηξππάεη 

εκηθπθιηθφ ινχθη (απιάθη) πνπ πέξαλε ηα λεξά ηεο βξνρήο. 

 

 Οη λεξνρύηεο θαη νη γνύξλεο. Νεξνρχηεο πέηξηλνπο ε καξκάξηλνπο ζηα 

αηγηλήηηθα ζπίηηα βξίζθνπκε κνλάρα ζηελ πξσηεχνπζα ηνπ λεζηνχ, ελψ 

ζηα ρσξηά δελ ππάξρνπλ πνιχ ζπρλά. πλήζσο ν λεξνρχηεο ηνπνζεηείηαη 

επάλσ ζηελ πφδηα ηνπ παξάζπξνπ ζην πάρνο ηνπ ηνίρνπ. ηελ εηθφλα 25 

κάιηζηα ε βάζπλζε ηνπ λεξνρχηε, επεηδή είλαη ηνπνζεηεκέλε κε ηε 

κεγαιχηεξε δηάζηαζε ηεο θαηά ην πάρνο ηνπ ηνίρνπ, πξνρσξεί θάησ απφ 
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ηελ θάζα ηνπ παξάζπξνπ θαη πξνο ηα έμσ, έσο ηελ εμσηεξηθή επηθάλεηα 

ηνπ ηνίρνπ. Ο πάηνο ηνπ λεξνρχηε έρεη ξχζε πξνο ηα έμσ θαη θαηαιήγεη 

ζε ηξππά απνξξνήο ρσξίο απνρεηεπηηθή ζσιήλσζε. Ώθφκα έρνπκε κηα 

παιηφηεξε κνξθή λεξνρχηε ληπηήξα (εηθφλα 26), πνπ απνηειείηαη απφ κηα 

εκηθπθιηθή ζηελ θάηνςε ζπξίδα κε πξφζνςε ηνμσηή (είδνο θφγρεο), 

αλνηγκέλε ζην πάρνο ηνπ ηνίρνπ ν πάηνο ηεο ζπξίδαο έρεη ξχζε πξνο ηελ 

εμσηεξηθή επηθάλεηα ηνπ ηνίρνπ, φπνπ απφ κηα κηθξή ηξχπα ρχλνληαη ηα 

λεξά έμσ πξνο ηε βάζε ηνπ ηνίρνπ, πάιη ρσξίο θακία ζσιήλσζε. ηα 

ρσξηά ζπρλά έμσ απφ ην ζπίηη, ζε κηα άθξε ηεο απιήο ε θνληά ζην 

πνξλφζπηην, βξίζθεη θαλείο κηα γνχξλα επάλσ ζε ρακειή ρηηζηή βάζε 

ηνπνζεηεκέλε, πνπ ρξεζηκεχεη σο ζθάθε γηα ην πιχζηκν ησλ ξνχρσλ 

αθφκα ππάξρεη πνιιέο θφξεο εθεί θνληά θαη κηα δεχηεξε κηθξφηεξε 

γνπξλίηζα γηα λα πνηίδνπλ ηα δψα. 

Δηθόλα 25. Παξάζπξν κε λεξνρύηε ζπηηηνύ ζηνλ νηθηζκό Μεζαγξόο. 
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Δηθόλα 26. Νεξνρύηεο – ληπηήξαο ζπηηηνύ ζηνλ νηθηζκό Αζώκαηνο. 

 

 

 Οη βόζξνη. Γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ βφζξνπ κηιήζακε παξαπάλσ ζηελ 

πεξηγξαθή ηνπ απνρσξεηεξίνπ θαη ην κφλν πνπ ζα είρακε λα 

πξνζζέζνπκε εδψ είλαη φηη νη λεξνρχηεο ζπλήζσο δελ έρνπλ θακία 

απνρέηεπζε θαη ηα αθάζαξηα ρχλνληαη ηηο πην πνιιέο θφξεο ζηελ 

επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο, κε εμαίξεζε ηα λεψηεξα ζπίηηα ηεο πξσηεχνπζαο 

ηδηαίηεξα πνπ ε απνρέηεπζή ηνπο γίλεηαη ζε βφζξνπο. 

 

Μαγείξεκα - ζέξκαλζε 

 Σα ηδάθηα. ια ηα ζπίηηα έρνπλ έλα ηδάθη κέζα ζην θπξίσο ζπίηη γηα ην 

καγείξεκα θαη ηε ζέξκαλζε, αιιά πνιιέο θφξεο ππάξρεη θαη δεχηεξν ζην 

παξάζπηην, ην καγείξεκα δε γίλεηαη κνλάρα ζην ηδάθη ηνπ θπξίσο ζπηηηνχ, 

αιιά θαη ζην ηδάθη ηνπ παξάζπηηνπ ή ζην θνπξλφζπηην επάλσ ζην 

πεδνχιη ηνπ θνχξλνπ ε πιάη ζε θακία γσληά. 

Σν ηδάθη, πνπ ην ιέλε παξαθσηία θαη παξαθσηηά, βξίζθεηαη ηηο 

πεξηζζφηεξεο θφξεο πξνο ηελ άθξε ηεο καθξηάο πιεπξάο ηνπ θπξίσο 



 
 

67 
 

ζπηηηνχ, πιάη ζηελ πφξηα, αιιά κεξηθέο θνξέο θαη ζηελ απέλαληη απφ ηελ 

πφξηα καθξηά πιεπξά, ή θαη ζηε ζηελή  θαη πην ζπάληα ζε κηα γσληά ηνπ. 

ηαλ ην ηδάθη βξίζθεηαη ζηε καθξηά πιεπξά πνπ έρεη ηελ πφξηα, είλαη 

θαηά θαλφλα φπσο είδακε ζε κεζεκβξηλφ ηνίρν, έηζη, πνπ ην ρεηκψλα δε 

δπζθνιεχεηαη ην ηξάβεγκά ηνπ απφ ην πάγσκα πνπ παζαίλνπλ νη 

βνξεηλνί ηνίρνη. 

 

Αλαζηήισζε παξαδνζηαθήο θαηνηθίαο ζηνλ νηθηζκό Μεζαγξό. 

 

Σν ηδάθη βξίζθεηαη ζπλήζσο ζην ηζφγεην θαη πην ζπάληα ζηνλ φξνθν 

άιισζηε ζε παιηά δίπαηα ζπίηηα ην πάησκα δελ είλαη ζθέην ζαληδέλην, 

άιια θηηάλεηαη ζαλ ην δψκα κε ρψκα, επηηξέπνληαο ηελ θαηαζθεπή ηνπ 

ηδαθηνχ ρσξίο θίλδπλν ππξθαγηάο. 

ε νξηδφληηα ηνκή ηα ηδάθηα είλαη νξζνγψληα, θαη κεξηθέο θφξεο ειαθξψο 

θακπχια πξνο ηα κέζα κε δηαζηάζεηο (0,80-1,15) επί (0,32-0,75) κ. βάζνο 

σζηφζν ην κέζν βάζνο ηνπ ηδαθηνχ ζην πάρνο ηνπ ηνίρνπ, θπκαίλεηαη 

γχξσ ζηα 40 κε 50 εθαηνζηά θαη κεγαιψλεη κε ηηο δπν κηθξέο παξαζηάδεο 

πνπ πξνεμέρνπλ πξνο ηελ εζσηεξηθή επηθάλεηα ,ηνπ ηνίρνπ, νη νπνίεο 

θαηαζθεπάδνληαη γηα λα βαζηάλε ηελ ππεξθείκελε έμνρε θαηαζθεπή ηνπ 

ηδαθηνχ, ηνλίδνληαο ζπγρξφλσο ηηο δπν πιεπξέο ηνπ αλνίγκαηνο ηνπ. 

Μεξηθέο θφξεο ζην βάζνο ηνπ δεμηά ε αξηζηεξά, ππάξρνπλ κηα ή δχν 

κηθξέο νξζνγψληεο ζχξεο αλνηγκέλεο ζην ιακπά ηνπ ηδαθηνχ θαη ζην 

επίπεδν. ηεο θσηηάο, πνπ ρξεζηκεχνπλ γηα λα ηξαβάλε παξάκεξα απφ ηε 
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θσηηά ην ηζνπθάιη θαη λα θξαηάλε ην θαί δεζηφ θαη αθφκα γηα λα θπιάλε 

ηα ηζνπθάιηα κεηά ην καγείξεκα. Σν καγείξεκα. γίλεηαη επάλσ ζε κηα 

ζηδεξέληα ππξνζηηά, πνπ ζηα ζπίηηα ηεο πξσηεχνπζαο ηδηαίηεξα έρεη 

αληηθαηαζηαζεί απφ κηα κηθξή ρηηζηή ππξνζηηά (είδνο θνπξλέινπ) ζην 

βάζνο ηεο θφγρεο ηνπ ηδαθηνχ, ζε φζα βέβαηα ζπίηηα δηαηεξείηαη ην 

ρακειφ παιηφ ηδάθη, πνπ ρξεζηκεχεη γηα καγείξεκα θαη ζέξκαλζε 

ζπγρξφλσο θαη έρεη ηε ζέζε ηεο θσηηάο ζην ίδην ζρεδφλ επίπεδν κε ην 

δάπεδν. Σν λεψηεξν ηδάθη. κε θνπξλέια θαη θνχζθα εμσηεξηθή απφ 

πάλσ, είλαη γηα καγείξεκα κνλάρα θαη φρη γηα ζέξκαλζε, ε ζέζε ηεο 

θσηηάο (ε εζηία ηνπ) βξίζθεηαη ςειφηεξα απφ ην δάπεδν 0.80-1.00 κ., θαη 

ην ζπλαληνχκε ζηα λεψηεξα ζπίηηα ηεο πξσηεχνπζαο πξνπάλησλ. 

Οη κηθξέο παξαζηάδεο πνπ είδακε παξαπάλσ αθνπκπνχζε ζε κηα πέηξηλε 

βάζε πνπ πξνεμέρεη απφ ηνλ ηνίρν θαη επάλσ ηεο αλάβεηαη ε θσηηά πνπ 

θαίεη πάληα μχια απ’ απηέο ηηο παξαζηάδεο πξνεμέρνπλ κεξηθέο θφξεο 

δχν πνπξέληα θνπξνπζάθηα, νη θνζκίηεο πνπ μαλαείδακε θαη νη φπνηνη 

δέρνληαη ην πάηεκα κηαο ζθέηεο φξζηαο πέηξηλεο πιαθάο (εηθφλα 28 (6, 7, 8, 

11, 14ηο, 18, 21, 31) ), ε πέηξηλε απηή πιαθά ζρεκαηίδεη ηε βάζε ηεο 

ππεξθείκελεο θνχζθαο ηεο θαπλνδφρνπ θαη καδί κε ηα θνπξνπζάθηα θαη 

ηηο παξαζηάδεο απνηειεί ην πιαίζην πνπ πεξηβάιιεη θαη ηνλίδεη ην 

άλνηγκα ηνπ ηδαθηνχ. Μεξηθέο θφξεο πάιη ε φξζηα απηή πιαθά είλαη 

θνκκέλε ζε ζρήκα εκηθπθιίνπ (εηθφλα 28 (19, 42) ) ή ηφμνπ (εηθφλα 28 (4, 20) 

) παξνπζηάδνληαο ηελ φςε ηνπ ηδαθηνχ ηνμσηή (εηθφλα 28 (19, 42) ), ή 

αθφκα είλαη θνκκέλε απφ δπν αθηηλσηέο θακπχιεο (εηθφλα 28 (9, 25) ) ή 

θαη απφ θνηιφθπξηεο θακπχιεο ζε κνξθή θπκαηίσλ (εηθφλα 28 (13) ) 

αθφκα ε πιάθα απηή ζηεθαλψλεηαη κε έλα θνξληδαθη μχιηλν ή θαη απφ 

ζρηζηνιηζηθή πιάθα, είδνο ξαθηνχ, πνπ αθνπκπάκε ινγήο 

κηθξνπξάγκαηα. Βπάλσ απ’ ην ξάθη ζπλερίδεηαη ελ κέξεη ππφ ηε κνξθή 

θνχζθαο, κε εμνρή, ίζα κ’ έλα χςνο θαη ελ κέξεη ππφ κνξθή θφγρεο, κε 

εζνρή, ν θαπλαγσγφο ζσιήλαο πξνεμέρνληαο πάληα ζην εζσηεξηθφ ηνπ 

ζπηηηνχ θαη πνηέ πξνο ην εμσηεξηθφ ηνπ. Δ θνχζθα απηή, πνπ εμέρεη απφ 

ηνλ ηνίρν ζην εμσηεξηθφ ηνπ ζπηηηνχ, παίξλεη κηα κνξθή θακπχιεο 

ζηέξεαο επηθάλεηαο (εηθφλα 28 (6, 7, 8, 11 ,13 18, 19, 21, 25, 31, 32, 42) ) θαη πην 

ζπάληα κηα κνξθή θφινπξεο ππξακίδαο (εηθφλα 28 (9, 14, 20) ) νη κνξθέο ηεο 

θνχζθαο ηδηαίηεξα αιιά θαη ηα ζρήκαηα πνπ είλαη θνκκέλε ε φξζηα 
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πιάθα, δηακνξθψλνπλ ηειηθά ην ζρέδην θαη ηε θπζηνγλσκία πνπ παίξλεη 

νιφθιεξν ην ηδάθη. 

 

Δηθόλα 28. Σδάθηα από ζπίηηα ησλ νηθηζκώλ ηεο Αίγηλαο. 
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Δηθόλα 29. Σδάθη από έλα παηεηήξη ζηνλ νηθηζκό Βαγία. 

 

Οη εηθφλεο 28(4) θαη 29 καο δίλνπλ δπν ζρεδία ηδαθηψλ πνιχ απιά, πνπ 

κνηάδνπλ κε κνληέξλα, ηέινο νη εηθφλεο 28(14, ρ) θαη 30 καο δείρλνπλ 

γσληαθά ηδάθηα. 

Οη θαπλαγσγνί ζσιήλεο έρνπλ νξζνγψληα ή πεξίπνπ θπθιηθή δηαηνκή κε 

δηαζηάζεηο 0.35-0.45 επί 0.40-0.60 κ. ρακειά, θαη 0.25-0.35 επί 0.30 -

0.50 κ. ςειφηεξα, δειαδή ζηελεχνπλ πξνο η' απάλσ ζρεκαηίδνληαο έμσ 

απφ ην ζακάξη ηελ θαπλνδφρν. 
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 Δηθόλα 30. Σδάθη γσληαθό από ην κεηόρη ηεο Υξπζνιεόληηζζαο. 

 

 Ο θαπλνδόρνο. ην αηγηλήηηθν ζπίηη ζπλαληνχκε κεξηθέο απιέο κνξθέο 

θαπλνδφρσλ πνπ επαλαιακβάλνληαη θάζε ηφζν: δηακνξθψλνληαη ινηπφλ 

εμσηεξηθά πφηε ζαλ ζθέηα ηεηξάπιεπξα πξίζκαηα φξζηα, ή ζαλ θφινπξεο 

ππξακίδεο, ή θφινπξνη θψλνη, ρακεινί ή ςεινί έηζη, πνπ ε ζηινπέηα ηνπο 

δείρλεη θνληφρνληξε ή θαλνληθή, ρσξίο λα πξνθαιεί ηδηαίηεξε εληχπσζε. 

Μηα δεχηεξε ζεηξά απφ θαπλνδφρνο θάπσο πην πινχζηεο ζηε κνξθή 

αξρίδεη κε κηα _ρακειή βάζε ζθέηε ή ζθεπαζκέλε κε πιαθά, πνπ επάλσ 

ηεο κε φξζηεο καθξνπιέο πέηξεο ζρεκαηίδνληαη ηα αλνίγκαηα πνπ βγαίλεη 

ν θαπλφο. θαη ην ζχλνιν ζθεπάδεηαη πάιη κε κηα δεχηεξε πιάθα, ε πιάθα 

απηή, κεξηθέο θνξέο, ζηεξεψλεηαη απφ πάλσ κε κηα ρακειή ρηηζηή 

ηεηξαγσληθή ππξακίδα πνπ δίλεη ζηε θπζηνγλσκία ηεο θαπλνδφρνπ φςε 
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θαπέινπ. Ώθφκα ζηε ρακειή βάζε πνπ πξναλαθέξακε βάδνπλ έλα 

αλεζηξακκέλν ηξχπην πηζάξη γηα ηειείσκα ηεο θαπλνδφρνπ ην 

ηνπνζεηνχλ κάιηζηα ζπλήζσο αλαπνδνγπξηζκέλν γηαηί ην ζηφκην είλαη 

θαηά θαλφλα κεγαιχηεξν απφ ηε βάζε ηνπ πηζαξηνχ, θαη έηζη γίλεηαη 

επζηαζέζηεξν ην πάηεκά ηνπ θαη θαιχηεξε ε απαγσγή ηνπ θαπλνχ απφ 

ηνλ ζρεηηθά ζηελφηεξν ππζκέλα ηνπ, πνπ κεηαηξέπεηαη πηα ζε κπνχθα 

ηεο θαπλνδφρνπ. 

ζν γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ ηδαθηψλ έρνπκε λα παξαηεξήζακε: πνιιέο 

θνξέο, φληα θχζεη  δπλαηά, δελ ηξαβάλε θαιά θαη θαπλίδνπλ γηαηί ν 

άλεκνο γπξίδεη πίζσ ηνλ θαπλφ απφ ηνπο θαξδηνχο θαπλνζσιήλεο θαη φηη 

δε δεζηαίλεηαη θάλεηο παξα κνλάρα φηαλ βξίζθεηαη θνληά θαη κπξνζηά 

ζην ηδάθη. Βίλαη βέβαηα γλσζηή ε κεηνλεθηηθή ζέξκαλζε κε ηα ηδάθηα, 

αιιά κε ηηο ππεξβνιηθά κεγάιεο δηαηνκέο ησλ θαπλνζσιήλσλ ηνπ 

αηγηλήηηθνπ ζπηηηνχ ε κεηνλεθηηθφηεηα απηή γίλεηαη πηα απαξάδεθηε. 

Άιισζηε νη θαξδηνί ζσιήλεο ζπληεινχλ ζηε γξεγνξφηεξε θαχζε ησλ 

μχισλ θαη επνκέλσο ζηε ζπαηάιε ηεο θαχζηκεο χιεο. 

 

Σν δώκα 

Η θαηαζθεπή ηνπ δώκαηνο ζηελ αηγηλήηηθε νηθνδνκηθή.  

Δ θαηαζθεπή ηνπ δψκαηνο ζηελ αηγηλήηηθε νηθνδνκηθή γίλεηαη κε θέξνπζα 

θαηαζθεπή απφ μχιηλα δνθάξηα θαη ηηο ηππηθέο ζηξψζεηο πνπ αθνινπζνχλ, αθξηβψο 

φπσο θαη ζηελ αηγαηνπειαγίηηθε νηθνδνκηθή. Σα δνθάξηα απηά ζηελ Ώίγηλα ήηαλ απφ 

ηζηληξφ θαη ηε λεψηεξε επνρή απφ δηάθνξα άιια μχια. Καη εδψ, φπσο θαη ζηα λεζηά 

ηνπ Ώηγαίνπ, έρνπκε ηα βνεζεηηθά μχιηλά δνθάξηα ζηηο γσλίεο ηνπ δψκαηνο, ηνπο 

ακνζθαιίηεο, θαζψο θαη ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο επεμνρήο ησλ πξνο 

ηελ νξνθή ζηξψζεσλ ηνπ ηνίρνπ, γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ αλνίγκαηνο ηνπ δψκαηνο 

θαη επνκέλσο ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ κήθνπο ησλ δνθαξηψλ ηνπ, ζεκεηψλνπκε φκσο φηη 

ζηελ Ώίγηλα ε επεμνρή γίλεηαη κε κηθξφηεξνπο πξνβφινπο, γηαηί νη πέηξεο δελ 

παξνπζηάδνπλ  ηελ απαηηνχκελε γη' απηή ηελ θαηαζθεπή έληνλε ζηξσζηγέλεηα. Δ 

επεμνρή είλαη κηα αμηφινγε θαη απφιπηα ραξαθηεξηζηηθή θαηαζθεπή ηεο λεζηψηηθεο 

νηθνδνκηθήο, πνπ βξίζθεη θαζνιηθή εθαξκνγή ζηηο Κπθιάδεο, ηφζν ζηελ 

αξρηηεθηνληθή ηνπ ζίηνπ φζν θαη ζηελ αξρηηεθηνληθή ηεο εθθιεζηάο. Σν ζχζηεκα ηεο 
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επεμνρήο ην ζπλαληάκε  θαη’ εμαίξεζε ζε έλα αηγηλήηηθν θηίζκα ζηε ζέζε Πιαθσηά 

(εηθφλα 31) λα εθαξκφδεηαη ηνικεξφηαηα, δειαδή κε κεγάινπο πξνβφινπο, γηαηί 

ζηελ ηνπνζεζία πνπ βξίζθεηαη ππήξρε θαηάιιειν πέηξσκα κε ζηξσζηγέλεηα έληνλε 

(κε βχλεο) ζε έλα ληακάξη εθεί δηπιά, ψζηε έβγαδαλ πιάθεο κεγάισλ δηαζηάζεσλ θαη 

ηδηαίηεξα κεγάινπ πάρνπο. 

 

Δηθόλα 31. Υηίζκα κε έληνλε επεμνρή ζηνλ νηθηζκό θεληνύξη. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2
ν
  

ΑΠΟΣΤΠΧΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ Α. ΡΟΓΑΚΗ ΣΟΝ 

ΜΔΑΓΡΟ ΑΙΓΙΝΑ 

2.1 Αιέμαλδξνο Ρνδάθεο 

Έλαο απιφο ηερλίηεο πέηξαο ήηαλ ν Ρνδάθεο, απηνδίδαθηνο, αιιά ηφζν ζνθφο θαη 

κεηξεκέλνο. Κη απηή ε πξνζσπηθφηεηα θαη ε καζηνξηά θαη ην κεξάθη θαη θπξίσο ε 

αγάπε ηνπ γηα ηνλ ηφπν, αληαλαθινχζε  πάλσ ζηηο θαιά ζκηιεκέλεο πέηξεο, ζε θάζε 

αξκφ, ζε θάζε ιεπηνκέξεηα. 

Λέμεηο άγλσζηεο ζήκεξα θαη θαηαθξνλεκέλεο ηελ επνρή ησλ κεγάισλ 

ηερλνινγηθψλ επαλαζηάζεσλ, αιιά θαη ηεο άθξαηεο θαηαλάισζεο, ηεο αθζνλίαο θαη 

ηεο έπαξζεο. Δ θιίκαθα ηνπ ζπλφινπ ήηαλ απφξξνηα ηεο θιίκαθαο ησλ πξαγκαηηθψλ 

αλαγθψλ ηνπ ηδηνθηήηε. Σίπνηε δελ ήηαλ ηπραίν. Βθεί πνπ ρξεηαδφηαλ έλαο ρψξνο 

κεγαιχηεξνο ή κηθξφηεξνο, εθεί πνπ έπξεπε λα βξίζθεηαη ε απιή ή ν θνχξλνο, κία 

θαιακσηή, ή ε ζηέξλα... πνπζελά δελ δηαθξίλεηο ππεξβνιέο.  

Ο Ρνδάθεο, πνπ έδεζε ηελ ίδηα πεξίπνπ πεξίνδν κε ηνλ κεγάιν ιατθφ καο δσγξάθν 

Θεφθηιν, νδεγνχκελνο θη απηφο απφ ην έλζηηθην, θαηάθεξε λα γεθπξψζεη κε 

καεζηξία ηελ απφζηαζε αλάκεζα ζηελ αξρηηεθηνληθή θαη ζηνλ κχζν. ην ζπίηη απηφ 

απνηππψλνληαη κε ππέξνρν ηξφπν νη ιατθέο δνμαζίεο, νη ζξχινη θαη ηα «μφξθηα» πνπ 

έξρνληαη απφ πνιχ βαζηά κέζα απφ ηε ιατθή παξάδνζε, ελψ ηψξα ζηέθνπλ κφλν ηα 

θεθάιηα-γιππηά ησλ κπζηαθνθφξσλ αλδξψλ ζηηο δχν ηνπ γσλίεο... αθνίκεηνη 

θξνπξνί λα ην θπιάλε.  

Σν 1880 ν ρσξηθφο 'Ώιέμαλδξνο Ρνδάθεο έθηηζε ην ζπίηη απηφ ζηελ Ώίγηλα. 

Πξψηνο ν αξραηνιφγνο Furtwangler έδεημε ελδηαθέξνλ γηα ην έξγν ηνπ Ρνδάθε, 

ηξάβεμε θάκπνζεο θσηνγξαθίεο ηνπ ζπηηηνχ ηνπ, θαη ηηο έζηεηιε ζην Μφλαρν ηεο 

ΐαπαξίαο ζαλ ληνθνπκέλην ηεο δσληαλήο ιατθήο ηέρλεο. 'Έπεηηα ν αξρηηέθησλ 

Αεκήηξηνο Πηθηψλεο ην έθαλε γλσζηφ θαη ζηνπο Έιιελεο.  
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2.2   Ιδηνθηεζηαθό θαζεζηώο 

 

ήκεξα ην ζπίηη αλήθεη ζηνπο θιεξνλφκνπο ηνπ εγγνλνχ ηνπ Ώιέμαλδξνπ Ρνδάθε, 

Γεψξγηνπ ΐεληδέινπ, Ώηθαηεξίλε ζπδ. Γεσξγίνπ, Κσλζηαληίλνο θαη Μαξία ΐεληδέινπ 

ηνπ Γεσξγίνπ. 

Βδψ πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη, ε νηθία Ρνδάθε απφ ην 2001 κε απφθαζε ηνπ 

Τπνπξγνχ πνιηηηζκνχ Βι. ΐεληδέινπ έρεη ραξαθηεξηζηεί σο ηζηνξηθφ δηαηεξεηέν 

κλεκείν θαη έξγν ηέρλεο κε ηελ ΤΠΠΟ/ΑΕΛΏΠ/Γ/963/46628 ππνπξγηθή απφθαζε, 

πνπ δεκνζηεχηεθε ζηελ Βθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο (Ώξ. Φχιινπ 1252/27.9.2001-

Σεχρνο ΐ’). Ώληίγξαθν ηνπ ηεχρνπο ηεο εθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο παξαζέηνπκε 

παξαθάησ. 

Γελενινγηθν δέληξν ηνπ Ώιέμαλδξνπ Ρνδάθε φπσο απηφ πξνέθπςε απφ θσηνγξαθηθφ 

πιηθφ θαη καξηπξίεο ησλ θιεξνλφκσλ. 

 

* Τα ονόμαηα με κόκκινο τρώμα ανηιπροζωπεύοσν ηοσς ζσζύγοσς ηων παιδιών. 

**  Σηα τρωμαηιζμένα κοσηάκια  είναι οι εν ζωή κληρονόμο 

 

 
 

3Ζ ΓΔΝΗΑ

2Ζ ΓΔΝΗΑ

1Ζ ΓΔΝΗΑ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΣ           ΣΟΦΗΑ 

ΡΟΓΑΚΖΣ       +    ΡΟΓΑΚΖ

ΚΩΝ/ΝΟΣ 

ΡΟΓΑΚΖΣ

ΜΑΡΗΑ              ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΡΟΓΑΚΖ     +   ΒΔΝΗΕΔΛΟΣ

ΓΔΩΡΓΗΟ               ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ

ΒΔΝΗΕΔΛΟ    +

ΚΩΝ/ΝΟ

ΒΔΝΗΕΔΛΟ

ΜΑΡΗΑ 

ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ
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2.3   Απνηύπσζε ηνπ 1930 ζύκθσλα κε ην βηβιίν «Σν                         
ζπίηη ηνπ Ρνδάθε ζηελ Αίγηλα» ησλ Σδνύιην Καίκε θαη 

Κlaus Vrieslander 
 

 
Κάηνςε θαηνηθίαο Α. Ρνδάθε 
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Πξνζόςεηο θαηνηθίαο Α. Ρνδάθε 
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2.4 εκεξηλή απνηύπσζε 

 

 

 

Αεξνθσηνγξάθηα γηα ηνλ εληνπηζκό ηνπ αθηλήηνπ 
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Σνπνγξαθηθό δηάγξακκα ζε θιηκαθα 1/250  
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Απνηύπσζε θαηνηθίαο ζε θιίκαθα 1/100 
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2.5   Αξρηηεθηνληθέο ιεπηνκέξεηεο θαηνηθίαο 

 

Πφζα δηαθνξεηηθά ιατθά ζπίηηα είλαη ζθνξπηζκέλα απφ ηε κηα κεξηά ζηελ άιιε 

ηεο Βιιάδνο, θαη πφζν δηαθέξνπλ αλακεηαμχ ηνπο ζην ζρέδην, ζην θφζκεκα, ζην 

κέηξν, κέζα ζην εληαίν πλεχκα ηνπ ειιεληθνχ ιατθνχ ξπζκνχ; Μέζα ζην ξπζκφ ησλ 

Κπθιάδσλ θαη ηεο Ώηηηθήο βξίζθνπκε κηα πνιχ ζπκπαζεηηθή ειιεληθή έθθξαζε, 

πνχ θξχβεη κέζα ηεο πνιιέο αξρηηεθηνληθέο αμίεο θαη έλα πινχην, πνχ ζε θαλέλα 

κνληέξλν βηβιίν δελ ζα ηνλ βξείηε. Σέηνην είλαη ην ζπίηη ηνπ Ρνδάθε, ινπινχδη ηεο 

αξρηηεθηνληθήο ηεο Ώίγηλαο, ην πην θσηεηλφ παξάδεηγκα ηνπ αηηηθνχ ιατθνχ ξπζκνχ.  

Σν ζπίηη είλαη ρηηζκέλν ζηελ αλαηνιηθή κεξηά ελφο ιφθνπ, απ’ φπνπ θαίλνληαη νη 

βπδαληηλνί ιφθνη ηεο Παιηνρψξαο. Ώπφ ην Μηζαγξφ έλα κνλνπάηη καο θέξλεη πξνο η' 

αξηζηεξά, χζηεξα αλεβαίλνπκε πάλσ ζε ρσκάηηλεο κηθξέο ηαξάηζεο καληξσκέλεο κε 

πέηξεο αθαλφληζηα βαικέλεο. Γέξηθεο ειηέο θαη πεχθα λέα ζθεπάδνπλε ηνλ ηφπν 

απηφ.  

Ώλεβαίλνπκε πξνο ην ζπίηη ηνπ Ρνδάθε κε ηνχο άζπξνπο θαη ζηαρηηνχο ηνίρνπο 

ηνπ, αλάκεζα ζηελ πξαζηλάδα. Αελ θηάλνπκε νιφηζηα ζηελ πφξηα, κα θάλνπκε κηα 

βφιηα γχξσ απφ ην ζπίηη, φπσο καο θέξλεη ην κνλνπάηη πνπ αλεβαίλεη θαη γίλεηαη έλα 

κε ηελ απιή ηνπ ζπηηηνχ έρνληαο δεμηά, απφ πάλσ ηα δέλδξα, θαη αξηζηεξά απφ θάησ 

ηνχο ηνίρνπο ηνπ ζπηηηνχ. 

 Ο Ρνδάθεο καο δίλεη έηζη ηνλ πξψην πιαζηηθφ θαλφλα. Αελ θηάλνπκε πνηέ ίζηα 

ζηελ πφξηα ηνπ αηηηθνχ ζπηηηνχ, κα ζα θάλνπκε κηα βφιηα ή ζα ινμνδξνκήζνπκε, 

θαη απηφ γηα λα δνζεί κηα έθθξαζε πιαζηηθήο επαηζζεζίαο ηνπ ειιεληθνχ ηνπίνπ. 

Καλφλαο απιφο, κα δχζθνινο, λα εμππεξεηήζεηο αηζζεηηθά κα θαη πξαθηηθά κηα 

αλάγθε. 

Σα ζπίηηα ηεο Ώλαηνιήο αλνίγνληαη πξνο ηε θχζε εθεί πνπ ηα ζπίηηα ηεο 

Βπξψπεο θιείλνληαη πξνο ηε θχζε. Σν εζσηεξηθφ ηνπ επηθνηλσλεί εχθνια κε ην 

εμσηεξηθφ, θαη απηφ έρεη κηα μερσξηζηή  ζεκαζία. ΐιέπεηε πφζν φ Ρνδάθεο 

αηζζάλζεθε ηελ αξεηή απηήο ηεο επηθνηλσλίαο ηνπ ζπηηηνχ κε ηε ηνπίν θαη ηελ 

ειιεληθή απιή πνχ δεκηνχξγεζε. 

Δ απιή θιείλεηαη ηερληθά απφ ηηο δχν κφλνλ πιεπξέο ηνπ ζπηηηνχ θαη ζρεκαηίδεη 

έλα ┐. Αεμηά, απφ κπξνζηά, είλαη ν θνχξλνο, πνπ ζρεκαηίδεη έλα ρψξν θελφ (ή απιή) 

κε ηηο δπν κεξηέο ηνπ ζπηηηνχ, (θνίηα ζέζε ηνπ θνχξλνπ). 
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Δηθόλεο 32&33.Δζσηεξηθό θύξηαο θαηνηθίαο ζύκθσλα κε ην βηβιίν «Σν ζπίηη ηνπ Ρνδάθε 

ζηελ Αίγηλα» ησλ Σδνύιην Κατκε θαη Κlaus Vrieslander 
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Σν εζσηεξηθφ ρσξίδεηαη ζε ηξία γεληθά δηακεξίζκαηα. ζπνπδαία είλαη ή θαζ' απηφ 

θαηνηθία (εηθφλα 32&33 ). Ώπηφ πνπ ν ηερλίηεο έλνησζε ζην εμσηεξηθφ, ην λνηψζεη 

ηψξα ζην εζσηεξηθφ. 'Βδψ κέζα αηζζάλεηαη θαλέλαο πψο βαζηιεχεη ή γλψζε, πνπ 

πιαθψλεη ηηο ςεχηηθεο θαληαζίεο ησλ κεραλνπνηεκέλσλ δηακεξηζκάησλ. Ο λφκνο 

ηνπ ρψξνπ εδψ κέζα βαζηηέηαη κε ην ρσξηζκφ ηνπ δσκαηίνπ ζην αλψηεξν θαη ζην 

θάησ κέξνο ηνπ, θαζέλα κε ην δηαθνξεηηθφ ζθνπφ ηνπ. Ώπάλσ απφ ηελ πφξηα είλαη 

ζθαιηζκέλν ζηνλ ηνίρν έλα θαΎθη (εηθφλα 32&33 ).  

 

Σν παξάζπηην (Πξώηε πηέξπγα) 

 Δπίπεδν εκηππόγεηνπ  

Ώπηφ ην επίπεδν απνηειείηαη απφ 3 δσκάηηα. 

 Σν πξψην δσκάηην είλαη έλαο ρψξνο ηεηξάγσλνο δηαζηάζεσλ πεξίπνπ 

....... Ώπηφ ην δσκάηην έρεη εμσηεξηθή πξφζβαζε θαζψο θαη πξφζβαζε 

απφ ην δηπιαλφ δσκάηην. Βπίζεο έρεη θαη έλα παξάζπξν κε δπηηθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ. Δ ζηάζκε ηνπ είλαη ζην -1,20κ πεξίπνπ. 

 Σν δεχηεξν δσκάηην είλαη, είλαη ην δσκάηην ηνπ παξάζπηηνπ φπνπ 

ππάξρεη ην βνεζεηηθφ ηδάθη. Καη απηφ ην δσκάηην έρεη πξφζβαζε 

εμσηεξηθή, θαζψο θαη επηθνηλσλία κε ηα άιια δχν δσκάηηα ηνπ 

παξάζπηηνπ. Σν αμηνζεκείσην εδψ είλαη φηη απηφ ην δσκάηην, φπσο 

θαη ην ηξίην δσκάηην, βξίζθνληαη ζε ρακειφηεξε ζηάζκε, πεξίπνπ ζην 

-1,50κ , ζε ζρέζε κε ην πξψην δσκάηην. Ώπηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηα 

ηέζζεξα ζθαιηά πνπ πξέπεη λα θαηεβνχκε γηα λα κπνχκε ζε απηφ ην 

δσκάηην.  

 Σέινο, ην ηξίην δσκάηην. Σν δσκάηην απηφ έρεη πξφζβαζε κφλν απφ 

ην δηπιαλφ δσκάηην. Αελ έρεη εμσηεξηθή πξφζβαζε. Σν πεξίεξγν ζε 

απηφ ην δσκάηην είλαη φηη πέξα απφ ην παξάζπξν πνπ έρεη ζηελ 

βνξεηλή πιεπξά ηνπ, έρεη θαη έλα είδνο θεγγίηε ν νπνίνο "βιέπεη" ζε 

δσκάηην ηνπ θπξίσο ζπηηηνχ.  

Κπξίσο ζπίηη (Γεύηεξε πηέξπγα)  

Σν θπξίσο ζπίηη εθηείλεηαη ζε δχν επίπεδα. Σν επίπεδν ηνπ ηζνγείνπ θαη ην 

επίπεδν ηνπ νξφθνπ. 
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 Δπίπεδν ηζνγείνπ 

ε απηφ ην επίπεδν ππάξρεη κφλν έλα  δσκάηην ρσξηζκέλν κε πςνκεηξηθή 

δηαθνξά ζηα δχν.  

Σν πξψην κέξνο βξίζθεηαη πάλσ απφ ην ηξίην δσκάηην ηνπ παξάζπηηνπ. Έρεη 

μχιηλν πάησκα θαη ε πςνκεηξηθή δηαθνξά κε ην ππφινηπν δσκάηην 

θαιχπηεηαη κε ηξία ζθαιηά ζην κέζν. Σν θνκκάηη απηφ ηνπ δσκαηίνπ έρεη 

ηέζζεξα παξάζπξα. Έλα ζηελ δπηηθή πιεπξά, δπν ζηελ βφξεηα θαη έλα ζηελ 

αλαηνιηθή. Ώπηφ ην θνκκάηη κάιινλ ρξεζηκνπνηείην ζαλ ρψξνο χπλνπ γηα λα 

λεφηεξα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο. 

Σν δεχηεξν κέξνο ηνπ δσκαηίνπ είλαη έλα θνκκάηη γηα ην νπνίν δελ κπνξνχκε 

λα είκαζηε ζίγνπξνη γηα ηελ ρξήζε ηνπ. ’ απηφ ην θνκκάηη δελ ππάξρνπλ 

ηφζα αλνίγκαηα φζν ζην άιιν. Βίλαη έλαο εληαίνο ρψξνο ρσξίο ηδηαίηεξεο 

εζνρέο θαη εμνρέο ζηνπο ηνίρνπο. Βδψ ππάξρεη κφλν έλα παξάζπξν θαη ηελ 

πφξηα πνπ είλαη θαη ε πξφζβαζε ηνπ δσκαηίνπ. 

 

 Δπίπεδν νξόθνπ 

Βδψ ππάξρεη έλαο κεγάινο ρψξνο κε ηδάθη. Δ πξφζβαζε εδψ γίλεηαη κέζσ 

κίαο εμσηεξηθήο πέηξηλεο ζθάιαο. Ώπηφο ν ρψξνο είλαη ν ρψξνο πνπ κάιινλ 

εηνηκαδφηαλ ην θαγεηφ, ιεηηνπξγία θνπδίλαο αλ κπνξνχκε λα πνχκε,  θαη 

βξίζθνπλ δεζηαζηά νη έλνηθνη. πλήζσο είλαη θαη ν ρψξνο πνπ θνηκνχληαη νη 

γνλείο. Βθηφο απφ ην άλνηγκα ηεο πφξηαο ππάξρεη θαη έλα παξάζπξν κε δπηηθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ.  

ηελ θνπδίλα (εηθφλα 34) καο ελδηαθέξεη φρη κνλάρα ή δηάηαμε ηνπ ρψξνπ, αιιά 

θαη ην ηδάθη πνπ ην θνζκνχλ δχν ζθαιηζκέλα ρέξηα δεμηά θαη αξηζηεξά. 
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Δηθόλα 34. Κνπδίλα θαηνηθίαο, ζύκθσλα κε ην βηβιίν  

«Σν ζπίηη ηνπ Ρνδάθε ζηελ Αίγηλα» ησλ Σδνύιην Κατκε θαη Κlaus Vrieslander 

 

Υξσκαηηθή απνηύπσζε ηεο θαηνηθίαο (όπνπ θάζε ρξώκα απεηθνλίδεη κηα 

δηαθνξεηηθή ρξήζε ηνπ ρώξνπ) όπσο απηή πξνέθπςε από ηηο πξώηεο καο 

επηζθέςεηο ζηνλ ρώξν 
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Βνεζεηηθά θηίζκαηα 

 

 Φνύξλνο 

 

Βθηφο απφ ηελ θχξηα θαηνηθία ππάξρνπλ θαη δπν βνεζεηηθά θηίζκαηα. Σν έλα είλαη 

ν ρψξνο ηνπ θνχξλνπ. Βίλαη έλα πέηξηλν θηίζκα δηαζηάζεσλ πεξίπνπ 5×4 κέηξσλ 

φπνπ εθεί ππάξρεη ν θνχξλνο ηνπ ζπηηηνχ. ηνπο ηνίρνπο ππάξρνπλ αξθεηέο 

παξαζνχξεο πξνθαλψο γηα ηελ απνζήθεπζε ησλ ζθεπψλ θαη δηαθφξσλ άιισλ 

πξαγκάησλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

91 
 

 

 

 

 Ο πεξηζηεξώλαο   

 

Βίλαη έλα πέηξηλν θηίζκα δηαζηάζεσλ πεξίπνπ 4×10 κέηξσλ, κε αλνίγκαηα. 

ην ζρέδην απνηχπσζή καο  δελ ππάξρεη ν πεξηζηεξψλαο κα ππάξρεη ζηελ 

εηθφλα 14 θαη εδψ βιέπνπκε θαζαξά ην ζχζηεκα ηεο ηέρλεο ηνπ Ρνδάθε θαη 

θαηαιαβαίλεη θαλείο πψο ε θαληαζία ηνπ δελ έπαςε πνηέ λα βξίζθεη λέεο 

θφξκεο θαη λα εθθξάδεη απηφ πνπ είλαη άθηαζην θαη σξαίν: ηνλ ειιεληθό 

ξπζκό. 
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 Πεγάδη 

 

Σν πεγάδη βξίζθεηαη ζε κηθξή απφζηαζε απφ ην θχξην κέξνο ηεο θαηνηθίαο, 

κηαο θαη εμππεξεηνχζε βαζηθέο αλάγθεο ηεο νηθνγέλεηαο. Έρεη πεξίπνπ 1,5 

κέηξα δηάκεηξν. 

 

Γηαθνζκεηηθά ζηνηρεία 

 

Ώπηή ηελ πλεπκαηηθή αληίιεςε ηεο αλάγθεο επαθνινπζεί θπζηνινγηθά θαη ε 

δηαθνζκεηηθή, θαη λα πνπ απφ ην ζπίηη βγήθαλ ινγήο ινγήο έξγα γιππηηθήο. Σα 

βξίζθνπκε κέζα ζην δσκάηην, φπσο ηα βξήθακε θαη απφ έμσ. Σα δπν εθθξαζηηθά 

θεθάιηα πάλσ ζηηο δπν γσλίεο ηεο ζηέγεο πνπ θνηηάδνπλ καθξηά ζαλ κε κπζηηθφ 

βιέκκα.  
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Πάλσ ζηε θάηζα ηνπ θηεξνχ ηνπ ζπηηηνχ ζηέθνληαη ηέζζεξα άιια αγαικαηάθηα, 

έλα γνπξνχλη, έλα ξνιφη, έλα θίδη θαη έλα πεξηζηέξη. πνπ ιεο θη είλαη βαικέλα  γηα λα 

ζπκβνιίδνπλ ηελ Σύρε, ην Υξόλν, ην Καθό θαη ηελ Δηξήλε.  
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Πάλσ ζηε ζηέγε ηνπ καγεηξηνχ βξίζθεηαη κία πάπηα. 

 

 

 

Οη πέηξεο ζηα παξάζπξα θαη ζηηο πφξηεο είλαη ζθαιηζκέλεο θαη εθεί πνπ ιείπεη ην 

θφζκεκα βιέπεηο ηελ νκνξθηά ηεο αγλήο πέηξαο φπσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα. 

 

 

 

Κάζε ηνίρνο θαη θάζε γσλία έρεη ηε ζεκαζία ηνπ, είηε πξνεμνρέο, είηε ζηαπξσηέο 

πέηξεο. 
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ηηο γσλίεο θαη ζηνπο ηνίρνπο ππάξρνπλ κηθξέο θαινβαικέλεο πξνεμνρέο φπνπ 

βιέπεηο πεξίθεκα αγαικαηάθηα, έλα θεθάιη θαη κηα ζθίγγα πνπ είλαη πην πξσηφηππα 

θαη λφζηηκα απφ πνιιά ηέηνηα ηνπ Ώξραηνινγηθνχ Μνπζείνπ.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3ν
 

Πξνηάζεηο αλάδεημεο ηεο νηθίαο ηνπ Αιέμαλδξνπ 

Ρνδάθε ζηνλ Μεζαγξό ηεο Αίγηλαο. 

ην θεθάιαην απηφ παξαζέηνπκε δπν πξνηάζεηο επαλάρξεζεο ηεο θαηνηθίαο ηνπ 

Ώιέμαλδξνπ Ρνδάθε. Θεσξήζακε φηη ζα ήηαλ θξφληκν ε θχζε θαη ην πεξηερφκελν 

ησλ πξνηάζεσλ λα κελ ππνβαζκίδεη ηελ ζπνπδαηφηεηα θαη ηνλ ραξαθηήξα ηνπ 

θηίζκαηνο αιιά ηαπηφρξνλα ζέιακε λα ηνπ δψζνπκε θαη κία λέα πλνή ζε απηφ. 

Με γλψκνλα φια ηα παξαπάλσ απνθαζίζακε λα παξαζέζνπκε κία πξφηαζε 

επαλάρξεζεο ηεο θαηνηθίαο, θξαηψληαο απηή ηελ ρξήζε. Αεδνκέλνπ φηη ην ζπίηη ηνπ 

Ρνδάθε αλήθεη φλησο ζε ηξεηο απνγφλνπο απνηειεί κία αξθεηά ξεαιηζηηθή πξφηαζε. 

ζνλ αθνξά ηελ δεχηεξε πξφηαζε ζέιακε λα δψζνπκε κία ρξήζε ζην θηίξην ε 

νπνία ζα ζέβεηαη ην θέιπθνο ηνπ θηηξίνπ ηφζν εμσηεξηθά φζν θαη εζσηεξηθά αιιά ζα 

δίλεη θαη ηε δπλαηφηεηα ζε φινπο ηνπο αλζξψπνπο λα δνπλ θαη λα εθηηκήζνπλ ην 

ρψξν. Έρνληαο ινηπφλ ζαλ γλψκνλα ην ξεηφ « Σα ζπίηηα είλαη γηα λα καο 

εμππεξεηνχλ θαη φρη γηα λα ηα εμππεξεηνχκε» θαηαιήμακε ζηε δηακφξθσζε κίαο 

πξφηαζεο γηα έλα ρψξν ν νπνίνο ζα πξνζθέξεη  ζηνπο θαηνίθνπο ηε δπλαηφηεηα λα 

αλαπηχμνπλ δηάθνξεο αζρνιίεο θαη ηέρλεο, φπσο δσγξαθηθή, γιππηηθή, ζέαηξν, 

θσηνγξαθία θ.α. 
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3.1   Πξόηαζε 1ε 

Αλαζηήισζε θαη αλαθαίληζε ηνπ θηηξίνπ σο θαηνηθία. 

ελάξην 

Δ θαηνηθία απηή πξφθεηηαη λα ζηεγάζεη κηα ηεηξακειή νηθνγέλεηα. 

Γηα ην ιφγν απηφ δηακνξθψζακε ηνλ ηζφγεην ρψξν, ζηνλ νπνίν ππάξρεη θαη ε 

θεληξηθή είζνδνο,  ζε ρψξν ζπλάληεζεο ηεο νηθνγέλεηαο, ζρεδηάδνληαο έλαλ κηθηφ 

ρψξν θνπδίλαο θαη ηξαπεδαξίαο θαη έλαλ ρψξν θαζηζηηθνχ. 

ηνλ 1
ν
 φξνθν  δηακνξθψζακε έλαλ απηφλνκν μελψλα κε πξνζσπηθφ κπάλην θαη 

ηδάθη. 

Ο ππφγεηνο ρψξνο πεξηιακβάλεη δχν παηδηθά ππλνδσκάηηα κε θνηλφ βεζηηάξην, κία 

ζπδπγηθή θξεβαηνθάκαξα κε δηθφ ηεο βεζηηάξην θαη έλα κπάλην κε θνηλή πξφζβαζε 

θαη απφ ηα δχν δσκάηηα. 

 

Υξσκαηηθή θάηνςε πξόηαζεο. 
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3.2    ρέδηα 1εο πξόηαζεο ζε θιίκαθα 1/100 
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3.3    Πξόηαζε 2ε 

Αλαζηήισζε θαη επαλάρξεζε ηνπ θηηξίνπ σο πνιηηηζηηθό θέληξν. 

ελάξην 

Σν θηίξην ζα είλαη έλα πνιπρψξνο ν νπνίνο ζα πξνζθέξεη ζηα κέιε ηνπ ηε 

δπλαηφηεηα λα ζπκκεηέρεη ζε δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο θαη λα καζαίλεη δηάθνξεο 

ηέρλεο, απφ αλζξψπνπο ηεο εθάζηνηε εηδηθφηεηαο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα ζηνλ ηζφγεην ρψξν ζα ππάξρεη έλαο ρψξνο ππνδνρήο θαη έλαο 

ρψξνο ν νπνίνο ζα θηινμελεί δηάθνξεο εθδειψζεηο, εθζέζεηο θαη παξνπζηάζεηο. 

ηνλ 1
ν
 φξνθν ζα ιεηηνπξγεί αίζνπζα δαραξνπιαζηηθήο. 

Ο ππφγεηνο ρψξνο ζα θηινμελεί κία αίζνπζα θεξακηθήο, κία αίζνπζα δσγξαθηθήο, 

αιιά θαη έλαλ εληαίν ρψξν θσηνγξαθίαο κε ηελ δπλαηφηεηα κχεζεο ζηα κπζηηθά ηνπ 

ζθνηεηλνχ ζαιάκνπ ( dark room).  

Σέινο ζην θηίξην ηεο απιήο ζα ιεηηνπξγεί αίζνπζα ρνξνχ, ηφζν παξαδνζηαθνχ φζν 

θαη κνληέξλνπ, πνπ ζα ιεηηνπξγεί θαη ζαλ αίζνπζα εθκάζεζεο κνπζηθψλ νξγάλσλ. 

Υξσκαηηθή θάηνςε πξόηαζεο 
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3.4    ρέδηα 2εο πξόηαζεο ζε θιίκαθα 1/100 
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πκπεξάζκαηα 

Έλα αθφκε θνκκάηη ηνπ ιατθνχ πνιηηηζκνχ ηεο ρψξαο καο, ην νπνίν δεκηνπξγήζεθε 

κε ηελ ππνκνλή, ην κεξάθη θαη ηελ θαιαηζζεζία ηνπ ιανχ καο, έλα απζεληηθφ ιατθφ 

δεκηνχξγεκα πνπ γηα αηψλεο ππήξμε άξξεθηα ζπλδεδεκέλν κε ηελ νηθνλνκηθή, 

πνιηηηζηηθή θαη θνηλσληθή δσή ηνπ ιανχ καο, ε ιατθή αξρηηεθηνληθή, άξρηζε λα 

ράλεηαη. 

Με ηελ εξγαζία απηή πξνζπαζήζακε λα παξνπζηάζνπκε ηελ νηθία ηνπ Ώιέμαλδξνπ 

Ρνδάθε, ελφο απινχ ηερλίηε πέηξαο, ν νπνίνο κε ηελ καζηνξηά, ην κεξάθη ηνπ θαη ηηο 

αλάγθεο ηνπ ηδίνπ θαη ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ θαηάθεξε λα ζπκβάιεη ζηελ πνιηηηζηηθή 

θιεξνλνκία καο θαη λα δεκηνπξγήζεη έλα κνλαδηθφ, ζε αμία, κλεκείν. 

Οη δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίζακε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εθπφλεζεο ηεο πηπρηαθήο 

εξγαζίαο ήηαλ αξθεηέο. Καηαξρήλ, κεηά απφ επηκνλή αξθεηψλ κελψλ θαηαθέξακε λα 

εληνπίζνπκε ηνπο ζεκεξηλνχο ηδηνθηήηεο ηεο νηθίαο. Αελ κπνξέζακε φκσο λα 

κηιήζνπκε καδί ηνπο, ψζηε λα αθνχζνπκε θαη ηελ δηθή ηνπο άπνςε γηα ην κέιινλ 

ηνπ. Βπίζεο ε θσηνγξάθηζε έγηλε κε αξθεηά εκπφδηα, ιφγσ ηεο θαηάξξεπζεο. Γη’ 

απηφ ην ιφγν δελ κπνξέζακε λα έρνπκε θσηνγξαθίεο απφ φινπο ηνπο  ρψξνπο. Έλα 

άιιν κεγάιν πξφβιεκα θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο ήηαλ ε ειιηπήο 

βηβιηνγξαθία. Παξά ην γεγνλφο φηη ε νηθία Ρνδάθε είλαη επξέσο γλσζηή, ηδηαίηεξα 

ζηνπο αξρηηέθηνλεο αιιά θαη ζηνπο ληφπηνπο, δελ ππάξρεη αξθεηφ θαηαγεγξακκέλν 

πιηθφ. 

Καλείο δελ πξέπεη λα εζεινηπθιεί, λνκίδνληαο φηη νη επφκελεο γεληέο ζα ζηξαθνχλ 

πξνο ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν δσήο, αθνχ απηφο έρεη πεξάζεη αλεπηζηξεπηί. Ώπιά 

πξέπεη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε φηη......  

........Η πξνζηαζία ηεο αξρηηεθηνληθήο θιεξνλνκηάο είλαη επζύλε όισλ καο θαη 

γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππόςε ε ζπλέρεηα ηεο 

πθηζηάκελεο θνηλσληθήο θαη θπζηθήο πξαγκαηηθόηεηαο ζηηο θνηλόηεηεο, 

αγξνηηθέο θαη αζηηθέο. Σν κέιινλ δελ κπνξεί θαη δελ πξέπεη λα ρηίδεηαη ζε βάξνο 

ηνπ παξειζόληνο........ 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 Ώίγηλα ηεο Πέηξαο. Οκάδα πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο ιπθείνπ Ώίγηλαο. 

Με ηελ ππνζηήξημε ηνπ Αήκνπ Ώίγηλαο. Ώίγηλα 1998 – 1999. 

 Σν ζπίηη ηνπ Ρνδάθε ζηελ Ώίγηλα. Σδνχιην Καίκε – Klaus Vrieslander. 

Βθδφζεηο : Ώθξίηαο. Ώ΄ έθδνζε: Ώζήλα 1934, επαλέθδνζε: Ώίγηλα 1993  

 Δ ιατθή Ώξρηηεθηνληθή ηεο Ώίγηλαο. Αεκ. ΐ. ΐαζηιεηάδεο.  

Ώλάηππν. Ώζήλα 1957. 

 Κήξπμ ηεο Ώηγίλεο. Μεληαίν φξγαλν ησλ απαληαρνχ Ώηγηλεηψλ.  

Βθδφζεηο. Ε. ΐ. Λπθνχξεο. Ώίγηλα, 1947-50. 

 http://www.dimosaiginas.com 

 http://lyk-aigin.att.sch.gr 

 http://www.aegina.com.gr 

 http://hellas.teipir.gr 

 http://spitirodaki.blogspot.com 

 

Ννκνζεηηθά Γηαηάγκαηα – Τπνπξγηθέο απνθάζεηο  

Βθεκεξίο ηεο Κπβεξλήζεσο ηεο Βιιεληθήο Αεκνθξαηίαο. Σεχρνο Αεχηεξν. 

Ώξηζκφο θχιινπ 1252. 27 επηεκβξίνπ 2001. 
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