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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ  

 

Πρωτίστως θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την επιβλέπουσα καθηγήτρια Κυρία Τσουκάτου Στυλιανή, για την σημαντική γνώση και βοήθεια που μας προσέφερε στην προσπάθεια μας να 

κατανοήσουμε και να εφαρμόσουμε τις ενεργειακές τεχνολογίες της σύγχρονης εποχής, καθώς επίσης και τους υπολοίπους καθηγητές του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών για την διδασκαλία τους κατά 

την διάρκεια των σπουδών μας στο Τεχνολογικό Ίδρυμα Πειραιά. Επιπλέον οφείλουμε τις ευχαριστίες μας στις οικογένειές μας για την στήριξη και συμπαράσταση που μας παρείχαν όλα αυτά τα χρόνια 

των σπουδών μας.  

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Είναι γεγονός πως η κατανάλωση ενέργειας παρουσιάζει αυξητική τάση με δυσάρεστες συνέπειες στο περιβάλλον και γενικότερα στον πλανήτη μας. Ως εκ τούτου η παγκόσμια επιστημονική 

κοινότητα, έπειτα από λήψεις μέτρων επιλαμβάνεται με σειρά μέτρων για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, με σκοπό αφενός τη μείωση των ρύπων και αφετέρου την εξοικονόμηση των πρωτογενών 

ενεργειακών πόρων. Ειδικότερα τα κτίρια στην Ελλάδα απορροφούν ένα μεγάλο ποσοστό ενέργειας. Οι βασικοί λόγοι για τους οποίους τα ελληνικά κτίρια είναι ενεργοβόρα είναι οι παρακάτω: έλλειψη 

θερμομονώσεως - παλαιότητα κουφωμάτων -ελλιπής συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων - κακή αρχιτεκτονική αξιοποίηση των κλιματικών δεδομένων. 

 Έτσι στην εργασία μας ύστερα από έρευνα δύο παραδοσιακών οικισμών στα νησιά Τήνου και Πάρου, πραγματοποιήθηκε αφενός έρευνα στα τυπικά χαρακτηριστικά- μορφολογικά στοιχεία του 

κάθε οικισμού, αφετέρου όμως εστιάσαμε στην ενεργειακή απόδοση και αναβάθμιση των κτιρίων μας. Στα κτίρια αυτά έγινε αποτύπωση για την ανάλυση των χώρων αλλά και για τον εντοπισμό των 

αρχιτεκτονικών στοιχείων. Έπειτα ακολούθησε μία ιστορική αναδρομή σε κάθε νησί και με βάση την ισχύουσα νομοθεσία στους παραδοσιακούς οικισμούς επιλέχθηκε η μέθοδος αναβάθμισης του κτιρίου.  

 

ABSTRACT 

 

It is a fact that the energy consumption is increasing with unfortunate consequences for the environment and the planet in general. As a result the world scientific community, having already taken 

plenty of measures, continues undertaking a series of measures to reduce energy consumption, in order to both reduce emissions and save primary energy resources. In particular, buildings in Greece absorb 

a large amount of energy. The main reasons why buildings in Greece tend to consume such a large amount are the following: lack of insulation – the oldness of window and door frames - poor maintenance 

of electromechanical systems - bad use of climate data from architectural point. 

So, in our work after researching two traditional settlements on the islands of Tinos and Paros, we carried out a survey of the typical characteristics - morphological elements of each settlement, on 

the other hand we focused on the energy efficiency and upgrading of our buildings. These buildings were imprinted for the analysis of the sites as well as for the identification of the architectural elements. 

Then there was a historical retrospection on each island and based on the current legislation in the traditional settlements the method of upgrading the building was chosen. 
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 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

H φροντίδα για το περιβάλλον αποτελεί ένα θέμα που μας αφορά άμεσα όλους. Αυτό μας κίνησε περισσότερο το ενδιαφέρον να ασχοληθούμε με την κατανάλωση της ενέργειας στις κατοικίες 

Τήνου και Πάρου αντίστοιχα. Επιλέξαμε δύο κατοικίες σε παραδοσιακούς οικισμούς, με σκοπό την αναβάθμιση της ενεργειακή τους απόδοσης ακολουθώντας όμως τους περιορισμούς των παραδοσιακών 

οικισμών. Οι διαφορές και οι ομοιότητες των οικισμών, μας ώθησαν στην συλλογή-καταγραφή στοιχείων, αποτύπωση μιας κατοικίας σε κάθε οικισμό, ανακατασκευή και χωροταξία της κατοικίας και τέλος 

στην πλήρης μόνωσής τους. Όπως ήταν φυσικό λόγω του χαρακτηρισμού των οικισμών υπήρξαν περιορισμοί τόσο στην αρχιτεκτονική δομή, όσο και στην αξιοποίηση και εφαρμογή των νέων υλικών. 

 Αρχικά στο πρώτο κεφάλαιο της πτυχιακής μας εργασίας γίνεται μια αναφορά στα γενικά χαρακτηριστικά των νησιών Τήνου και Πάρου, μαζί με την ιστορική τους αναδρομή. Αναλύονται οι 

παραδοσιακοί οικισμοί  Σμαρδάκιτο- Λεύκες και επισημαίνονται διάφορα στοιχεία μορφολογίας και κατασκευής. 

  Στη συνέχεια στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζουμε μία κατοικία από κάθε νησί, που περιλαμβάνει μια σειρά σχεδίων με αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης. Στο δεύτερο κομμάτι του κεφαλαίου 

προτείνεται η ανακατασκευή τους με αρχιτεκτονική διαρρύθμιση για την εξυπηρέτηση των αναγκών μιας οικίας καθ’ όλη την διάρκεια του έτους με επιλογή κατάλληλων υλικών.  

Στο τρίτο κεφάλαιο παρατίθενται στοιχεία για τις βιοκλιματικές κατασκευές γενικά ενώ παρουσιάζεται μία τυπική μελέτη θερμομόνωσης για την κατοικία στην Πάρο μέσα από τον υπολογισμό της 

θερμοπερατότητας των χρησιμοποιούμενων υλικών. Έτσι το κτίριό μας δέχεται κάποιες μετατροπές που είναι εφικτές να γίνουν εξωτερικά (κουφώματα, θερμομόνωση, ενεργειακούς υαλοπίνακες) για να 

μην έχει θερμικές απώλειες αλλά και να μην δέχεται την θερμότητα και το ψύχος εσωτερικά για την εξοικονόμηση ενέργειας και χρημάτων.  

Συνοψίζοντας, στην πτυχιακή μας ο στόχος και το θέμα το οποίο προσεγγίσαμε αφορούσε την βελτιστοποίηση των επιθυμητών συνθηκών άνεσης στην οικία και φυσικά την εξοικονόμηση ενέργειας, η 

οποία θα απέλθει από τις κατάλληλες επεμβάσεις που προέκυψαν στην κατοικία. 
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Εικόνα 1.1.1 Θέση Τήνου στις Κυκλάδες  

(πηγή: tinosvoice.gr) 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΝΟΥ 

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΝΗΣΙΟΥ 

 

Ξερό και βραχώδες, με βουνά και κοιλάδες, ποικιλία πετρωμάτων και τέσσερα λιμάνια, η Τήνος είναι το τέταρτο σε έκταση νησί των Κυκλάδων. 

Κύριο χαρακτηριστικό του νησιού ‘’τα σκαλιά’’ ή ‘’τράφοι’’, τοπική ονομασία αναφερόμενη στις επιμήκεις καλλιεργήσιμες περιοχές που 

μοιάζουν με οριζόντιες λουρίδες γης και σαρώνουν τις πλαγιές σαν ισοϋψείς καμπύλες. 

Το κλίμα μεσογειακό με ήπιους χειμώνες και καλοκαίρια αλλά ταυτόχρονα και με δυνατούς βόρειους ανέμους στοιχείο καταλυτικό για της 

διαμόρφωση της τοπικής κουλτούρας και άρα και της αρχιτεκτονικής. 

Οι κύριες ασχολίες των κατοίκων κατά το παρελθόν ήταν η γεωργία και η κτηνοτροφία, ασχολίες που διεξάγονταν υπό ιδιαίτερα δύσκολες 

συνθήκες λόγω του άγονου χαρακτήρα του νησιού. Ταυτόχρονα άλλα επαγγέλματα είναι αυτά του ναυτικού, του λατόμου και του 

μαρμαροτεχνίτη. Ενδιαφέρον παρουσιάζει ιδιαίτερα η διατροφή  ημιάγριων περιστεριών με τους περίφημους <<περιστεριώνες>> αλλά και η 

σηροτροφία. Είναι φανερό, ότι όλες αυτές οι ασχολίες του τηνιακού χωρικού, με τις ανάγκες που δημιούργησαν, επέδρασαν σημαντικά στην 

διαμόρφωση του παραδοσιακού σπιτιού. 

Η ιστορική διαδρομή της Τήνου ακολουθεί τις ιστορικές εναλλαγές που επιτελούνται στο Αιγαίο πέλαγος. Κατά τα αρχαία χρόνια αναφέρεται ως 

Οφιούσα ή Υδρούσα λόγω της πληθώρας της σε φίδια και νερά. Κατοικημένη από τους Ίωνες, μετά τους Περσικούς πολέμους εντάσσεται στην 

Αθηναϊκή συμμαχία και στην συνέχεια περνάει στην κτήση των Ρωμαίων. Κατά τα βυζαντινά χρόνια υπάγεται στο <<θέμα του Αιγαίου 

πελάγους>> ενώ μετά την έλευση των Σταυροφόρων υποτάσσεται στους Βενετούς, υπό τους οποίους θα παραμείνει μέχρι το 1715. Η ήπια 

μεταχείριση της τόσο από τους Βενετούς όσο και από την σχεδόν ανύπαρκτη παρουσία μετέπειτα των Τούρκων, εξασφάλισε σταθερότητα, 

ειρηνικές συνθήκες και ασφάλεια. Μέχρι το 1821 βρίσκεται υπό Τούρκικη κυριαρχία με εξαίρεση τρία χρόνια(1771-1774, Ορλωφικά) , όπου την 

κατακτούν οι Ρώσοι.   

Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι σημαντικό γεγονός για το νησί υπήρξε η εύρεση της εικόνας του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στις 30 Ιανουαρίου 

του 1823. Στο σημείο της εύρεσης χτίσθηκε ο ναός σε σχέδια του αρχιτέκτονα Στρατή Σμυρναίου που έμελλε να γίνει πανελλήνιο προσκύνημα. Η 

ιδιαιτερότητα αυτή υπήρξε καθοριστική για τη διαμόρφωση του δομημένου περιβάλλοντος της Τήνου.  

Η μεγαλύτερη συνεισφορά της Τήνου σε καλλιτεχνικό επίπεδο, που είχε πανελλήνια και σε ορισμένες περιπτώσεις διεθνή εμβέλεια είναι η 

πλειάδα των μεγάλων καλλιτεχνών, που αναδείχθηκαν μετά το δεύτερο μισό του19ου αιώνα. Πατρίδα των κορυφαίων νεοελλήνων καλλιτεχνών 

της σμίλης και του χρωστήρα (Χαλεπά, Φιλιππότη, Σώχου, Βιτάλη, Φυτάλη, Γύζη, Λύτρα, Γαϊτη κ.α.), αλλά και πλήθους ανώνυμων μαστόρων 

που έχουν αφήσει τη  σφραγίδα τους στις εκκλησίες, στα σπίτια, στους περιστεριώνες. 

  

Εικόνα 1.1.2. Περιστεριώνες 

 (πηγή:tinos.findtravelling.gr) 

Εικόνα 1.1.4. 

 Χαλεπάς Γιαννούλης 

(πηγή: artic.gr) 

Εικόνα 1.1.5  

Παναγία Τήνου  

(πηγή: tinos.biz) 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΝΟΥ - ΠΑΡΟΥ 

Εικόνα1.1.3.Σκαλιά-Τράφοι 

(πηγή: 

tinos.findtravelling.gr) 
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Εικόνα 1.1.7. Παναγία Εκατονταπυλιανή 

(πηγή: aegeanislands .gr)  

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ 

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΡΟΥ        

 

Η Πάρος βρίσκεται στο κέντρο του συμπλέγματος των νησιών που λέγονται Κυκλάδες, μεταξύ της Νάξου και της 

Αντιπάρου. Οι Λεύκες είναι ένα από τα χωριά της Πάρου και βρίσκεται περίπου στην μέση του νησιού. Η Πάρος έχει έκταση 

195 τετ. χιλιόμετρα, ανάπτυγμα 120 χιλιόμετρα και πληθυσμό 9.591 μόνιμους κατοίκους  σύμφωνα με την απογραφή του 

1991. Εκτός  από την Παροικιά, που είναι πρωτεύουσα του νησιού, έχει άλλα επτά χωριά, την Νάουσα, τις Λεύκες, τη 

Μάρπησσα, τα Μάρμαρα, τον Πρόδρομο, την Αγκαιριά και τον Κώστο. 

Το κλίμα ήπιο, όπως και στα περισσότερα νησιά των Κυκλάδων, δηλαδή εύκρατο, ξηρό, με ήπιους χειμώνες και λίγες 

βροχοπτώσεις. Η μέση ετήσια θερμοκρασία είναι περίπου 18 βαθμούς Κελσίου, ενώ, από το Μάιο ως το Σεπτέμβριο, η 

θερμοκρασία ανεβαίνει αρκετά. 

Η γεωγραφική θέση της Πάρου την καθιστά πολύ σημαντικό τόπο διαβίωσης μίας πλούσιας ορνιθοπανίδας. Περισσότερα 

από 200 διαφορετικά είδη πουλιών φιλοξενούνται στο νησί. Από αυτά ορισμένα είναι ενδημικά, ενώ τα περισσότερα είναι 

μεταναστευτικά και χρησιμοποιούν την Πάρο ως ενδιάμεσο σταθμό των ταξιδιών τους την άνοιξη και το φθινόπωρο. 

Η χλωρίδα του νησιού είναι πλούσια στην παραθαλάσσια ζώνη συναντάται ο κρίνος της θάλασσας, ο αμάραντος, διάφορα 

αγκάθια και το κρίταμο. Στα πεδινά φύονται φίδες, σχινάρια, κέδροι, ρείκια κ.α., ενώ στις ημιορεινές και ορεινές εκτάσεις 

συναντάται επιπλέον φασκόμηλο, ρίγανη, μάραθο, δεντρολίβανο, κυκλάμινα και ανεμώνες. 

Κάθε χρόνο το δεκαπενταύγουστο γίνεται λιτανεία της εικόνας της Παναγίας της Εκατονταπυλιανής με τη συμμετοχή 

κόσμου από όλο το νησί. Το Περιβαλλοντικό και Πολιτιστικό πάρκο Πάρου διοργανώνει από το 2009 το «Φεστιβάλ στο 

Πάρκο», ένα θερινό πρόγραμμα πολιτιστικών, αθλητικών και περιβαλλοντικών εκδηλώσεων στις εγκαταστάσεις του, το 

οποίο έχει διάρκεια από τον Ιούνιο έως και τον Σεπτέμβριο και φιλοξενεί διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις. Στη Νάουσα, 

στις 23 Αυγούστου γίνεται μεγάλο πανηγύρι για τα Εννιάμερα της Παναγίας. Το πρωί γίνεται λειτουργία και λιτάνευση της 

εικόνας της Παναγίας, ενώ το βράδυ τρία καΐκια γεμάτα πειρατές κουρσεύουν το νησί και κλέβουν τις γυναίκες. Το όλο 

δρώμενο συνοδεύεται από παραδοσιακή μουσική και χορό για όλους. 

Εικόνα 1.1.6 Θέση Πάρου στις 

Κυκλάδες.(πηγή: hotelsline.gr)  

Εικόνα 1.1.8.Παραλία Παροικίας  (πηγή: 

fileleutheros.net.gr)  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%BB%CF%89%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B1
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ΤΗΝΟΣ  

ΙΣΤΟΡΙΚΗ  ΑΝΑΔΡΟΜΗ 

 

ΑΡΧΑΙΟΙ ΧΡΟΝΟΙ 

Πρώτοι κάτοικοι πιθανότατα ήταν οι φοίνικες. Αργότερα εγκαταστάθηκαν Ίωνες. Κέντρο του 

νησιού ήταν από τη γεωμετρική εποχή μέχρι και τον Έ αιώνα η περιοχή του Εξωμβούργου. 

Τον 6ο αιώνα πχ η Τήνος ήταν υποτελής στην Ερέτρια. 

Την εποχή του τύραννου των Αθηνών Πεισίστρατου απέκτησε το "Πεισιστράτειο υδραγωγείο" με 

το οποίο προμηθεύονταν νερό η πόλη της Τήνου μέχρι το 1934. 

Το 480 π.Χ. υποτάχτηκε στους Πέρσες. Στη ναυμαχία της Σαλαμίνας μια τηνιακή τριήρης με 

κυβερνήτη το Παναίτιο του Σωσιμένους, αυτομόλησε στους Έλληνες και τους έδωσε σημαντικές 

πληροφορίες για τον Περσικό στόλο. Γι' αυτή τους την πράξη οι Τήνιοι συμπεριλήφθησαν 

στο Δελφικό τρίποδα. 

Συμμετείχαν επίσης ως πεζοί στην εκστρατεία των Αθηναίων στη Σικελία. 

Στη συνέχεια περνά διαδοχικά από τους Μακεδόνες , τους Πτολεμαίους και τέλος στους Ρωμαίους. 

Για την αρχαία Τήνο έγραψαν έργα ο Αινησίδημος το "ΤΗΝΙΑΚΑ" και ο Αριστοτέλης την 

"ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΗΝΙΩΝ". 

 

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΧΡΟΝΟΙ 

Την εποχή των Βυζαντινών δέχθηκε επιδρομές και λεηλατήθηκε από Άραβες και Σαρακηνούς. Οι 

νησιώτες είχαν πολλά προβλήματα την εποχή αυτή .Ένα μέρος του πληθυσμού μετανάστευσε σε 

ασφαλέστερους προορισμούς .Αποτέλεσμα αυτών ήταν η παρακμή. 

 

ΕΝΕΤΟΚΡΑΤΙΑ 

Το 1204 η Τήνος πώληθηκε στους αδερφούς Ανδρέα και Ιερεμία Ghisi , βενετούς ευγενείς. 

Το 1292 υπέστη μεγάλες καταστροφές από τον ναύαρχο Ruggiero de Liuria ο οποίος τη λεηλάτησε 

έχοντας 30 πολεμικές γαλέρες με καταλανούς στρατιώτες. Με το θάνατο του Γεωργίου Γ' Ghisi 

περνά με βάση τη διαθήκη του στη εξουσία της Βενετίας. Πρώτος διοικητής διορίζεται ο Νικόλαος 

Vincivera. Οι Τήνιοι ήταν πιστοί στη Βενετία και συμμετείχαν στη διοίκηση του νησιού. 

Από το 1418 έως το 1429 ενοικιάσθηκε στον Ορδελάφο Φαλέδρο με ετήσια πληρωμή 1.000 

υπέρπυρα. Οι Τήνιοι δεν ήταν ευχαριστημένοι από τον τρόπο που ασκούσε τα καθήκοντα του και 

υπέβαλαν σχετικό αίτημα στη Βενετία. Το αίτημα έγινε δεκτό και παύεται η μίσθωση. Διοικητής 

διορίζεται για τα επόμενα 3 χρόνια ο Bernado Bolani με μισθό 1.600 υπέρπυρα. Έκτοτε διορίζονται 

μέχρι και το 1715 Βενετοί διοικητές. Οι διοικητές αυτοί ήταν υποχρεωμένοι να κυβερνούν σύμφωνα 

με τα τοπικά έθιμα και όπου υπήρχαν κενά σύμφωνα με το βενετικό νόμο. 

 

ΑΜΥΝΑ 

Στην Τήνο υπήρξε ασήμαντος αριθμός βενετών στρατιωτών (περίπου 12) και για τη φρούρηση ήταν 

υπεύθυνοι χωρικοί οι οποίοι ονομάζονταν Roccari. Οι Roccari έπρεπε όταν έβλεπαν ύποπτο πλοίο 

να το αναφέρουν. Τέλος οι Centurioni 5 άνδρες , εξελέγοντο με την εντολή να οργανώσουν σώμα 

100 ανδρών ο καθένας ,στο οποίο επιλέγονταν οι ικανότεροι πολεμιστές. 

Για κάθε νεκρό πειρατή που θα σκότωναν, οι Τήνιοι έπαιρναν από τον διοικητή 1-2 τσεκίνια καθώς 

και τα όπλα του. 

Το 1537 κατακτήθηκε αμαχητί από τον Χαιρεντίν Μπαρμπαρόσα αλλά τάχιστα επαναστάτησαν και 

ζήτησαν βοήθεια από τη Βενετία. Ο Μπαρμπαρόσα επέστρεψε το ίδιο έτος με σκοπό να την 

επανακαταλάβει. Έστειλε έναν απεσταλμένο στο κάστρο όπου είχαν καταφύγει οι νησιώτες 

ζητώντας τους να παραδοθούν και ως απάντηση τον έριξαν στο γκρεμό. Στη μάχη που ακολούθησε 

ηττήθηκε. 

Το 1570 ο πειρατής Φραγκίσκος Κορονέλλος πληροφορήθηκε ότι υπήρχε έλλειψη τροφής και 

επιχειρεί να την καταλάβει ανεπιτυχώς. Μετά από αυτή του την ήττα πήγε στο σουλτάνο και 

φέρεται να του είπε ότι "Αυτός ο κήπος είναι οι Κυκλάδες και σας ανήκουν όλες, έκτος από αυτό 

εδώ το νησί που λέγεται Τήνος". Τότε ο σουλτάνος διατάζει τον Πιαλή Πασά να την κυριέψει. Ο 

τελευταίος αποβιβάζεται με 8.000 άνδρες και λεηλατεί τα ωραιότερα χωριά αλλά αποτυγχάνει στην 

αποστολή του. 

Την εποχή αυτή η Τήνος ήταν ένα ασφαλές καταφύγιο για τους Έλληνες. Το κάστρο της Αγίας 

Ελένης θεωρούνταν απόρθητο. Οι Τήνιοι ασκούν την πειρατεία συστηματικά. 

Το 1654 οι Τούρκοι προσπαθούν πάλι να την κυριέψουν αλλά βλέποντας το στόλο του Morosini 

αποχωρούν. 

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΤΗΝΟΥ-ΠΑΡΟΥ 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CE%AF%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%B1%CF%82_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%94%CE%B5%CE%BB%CF%86%CF%8E%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%AE%CE%BD%CE%BF%CF%82
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Το 1696 νέα απόπειρα ατυχής για τους Τούρκους. Ο ναύαρχος Alexandre Molin τους κυνηγά μέχρι 

τα Δαρδανέλια. Το ίδιο έτος ο καπουδάν πασάς Μετζομόρτος ήρθε με μεγαλύτερες δυνάμεις. 

Κατορθώνει να αποβιβαστεί αλλά οι κάτοικοι του προξενούν μεγάλες ζημιές και αναγκάζεται να 

αποχωρήσει. 

Το πρωί της 5ης Ιουνίου του 1715 αιφνίδια ήρθε ο Τζανούμ Χότζας με ένα στρατό αποτελούμενο 

από 45 πολεμικά και μεταγωγικά πλοία και αποβιβάζει 25.000+ άνδρες. Αν και οι απώλειες για το 

στρατό του ήταν μεγάλες οι Έλληνες γρήγορα αποσύρθηκαν στο κάστρο. Βλέποντας το βαρύ 

πυροβολικό και το μέγεθος των Τούρκων να πλησιάζει ο διοικητής υψώνει λευκή σημαία παρά τις 

αντιδράσεις των κατοίκων. Η πτώση της Τήνου η οποία θεωρούνταν απόρθητη, προκάλεσε αίσθηση 

στη Βενετία. Ο διοικητής της νήσου κατηγορήθηκε ότι δωροδοκήθηκε από τους Τούρκους , 

δικάστηκε για προδοσία και καταδικάσθηκε σε θάνατο πίνοντας κοχλάζοντα άργυρο. Αμέσως μετά 

την κατάληψη οι Τούρκοι γκρεμίζουν συθέμελα το φρούριο και υποχρεώνουν 200 από τις ευγενείς 

οικογένειες να εγκαταλείψουν τη νήσο και να εγκατασταθούν στην Αφρική. 

 

ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ 

Οι κάτοικοι του νησιού αυτή την περίοδο υπολογίζονται σε 17-20.000 άτομα διασκορπισμένοι σε 

όλο το νησί .Οι περισσότεροι κάτοικοι αυτή την περίοδο λόγω και της ενετοκρατίας είναι καθολικοί 

στο θρήσκευμα. Την περίοδο της τουρκοκρατίας σταδιακά ένα μεγάλο μέρος είτε μεταναστεύει είτε 

μεταστρέφεται στην ορθοδοξία. Είχαν δοθεί σημαντικά προνόμια , παράδειγμα ο τούρκικος στόλος 

δεν επιτρεπόταν να προσεγγίζει το νησί αλλά να πλέει 12 μίλια μακριά από τις ακτές ,ακόμη 

επιτρεπόταν στους κατοίκους να φορούν καπέλο και όχι φέσι κ.τ.λ 

Τη διοίκηση του νησιού ασκούσε ένα είδος γερουσίας με 5 μέλη. Ο φόρος κατ έτος ήταν 33.000 

γρόσια ο οποίος με άλλους έκτακτους φόρους έφτανε τις 70.000. Τούρκοι δεν έμεναν μόνιμα στο 

νησί εκτός από έναν αγά και τον καδή(δικαστή) ο οποίος σπάνια βρισκόταν στο νησί. 

 

ΡΩΣΟΚΡΑΤΙΑ 

Το 1770 έως το 1774 περνά στα χέρια των Ρώσων. Την εποχή αυτή κατασκευάστηκε η εκκλησία 

της Αγίας Αικατερίνης στο χωριό κάμπος και ανακαινίσθηκε η μονή κεχροβουνίου. Οι Ρώσοι για 

την άμυνα του νησιού είχαν σχηματίσει 2 λεγεώνες από κατοίκους του νησιού , μία που 

απαρτιζόταν από ορθόδοξους και μια από καθολικούς, με 200 άνδρες η κάθε μία. 

Το 1774 οι Ρώσοι λεηλάτησαν την πόλη του Εξώμβουργου , τις καθολικές εκκλησίες καθώς και τα 

μοναστήρια των Ιησουιτών και των Ουρσουλινών. 

 

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ 

Μέχρι το 1821 η Τήνος ήταν η οικονομική πρωτεύουσα των Κυκλάδων με περίπου 30.000 

κατοίκους. Στο νησί υπήρχαν προξενία και υποπροξενία των χωρών της Γαλλίας, Ρώσιας, Αγγλίας, 

Δανίας, Ισπανίας. 

Η επανάσταση άρχισε στο χωριό Πύργος στις 31 Μαρτίου με το Γεώργιο Παλαμάρη και στην Πόλη 

της Τήνου στις 20 Απριλίου. Στον αγώνα πήραν μέρος περίπου 5.000 τηνιακοί σε πλοία των 

Σπετσών, των Ψαρών και της Ύδρας. Υπολογίζονται 2.000 νεκροί. Σύμφωνα με πίνακα που έγραψε 

ο Γ. Αμιραλής οι Τήνιοι έδωσαν για τις ανάγκες του αγώνα 339.384 γρόσια και σημαντικές 

πληροφορίες καθώς διέθεταν σημαντικές παροικίες στην Κωνσταντινούπολη και στη Σμύρνη οι 

οποίες το 1885 έφταναν τις 8.000 και 3.000 άτομα αντίστοιχα. 

Στα τέλη του 18ου πληθαίνουν οι σχέσεις με τον Ελληνισμό των Μικρασιατικών Παραλίων και 

ακμάζει στη Σμύρνη η παροικία των Τηνίων, γόνος της οποίας υπήρξε ο άγιος Αμβρόσιος, 

μετέπειτα Μητροπολίτης Μοσχονησίων.  

Νεότερα χρόνια – Η εύρεση της εικόνας της Παναγίας στις 30 Ιανουαρίου του 1823 προκαλεί 

εθνική συγκίνηση και ερμηνεύεται ως ιερό μήνυμα για το δίκαιο του αγώνα. Συγκίνηση, αλλά και 

αγανάκτηση θα προκαλέσει το Δεκαπενταύγουστο του 1940 ο τορπιλισμός του ευδρόμου «Έλλη» 

από ιταλικό υποβρύχιο.

  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%B7%CF%88%CE%B7_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A4%CE%AE%CE%BD%CE%BF%CF%85_(1715)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%B7%CF%88%CE%B7_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A4%CE%AE%CE%BD%CE%BF%CF%85_(1715)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BC%CF%8D%CF%81%CE%BD%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BD%CE%AE%CF%83%CE%B9%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/30_%CE%99%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1823
https://el.wikipedia.org/wiki/1940
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BB%CE%BB%CE%B7_%CE%99_(%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C)


 11 

ΠΑΡΟΣ 

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ  

 

ΑΡΧΑΙΟΙ ΧΡΟΝΟΙ 

Στα μέσα του 7ου αιώνα η Πάρος έρχεται σε ρήξη με την Άνδρο διότι δεν επικύρωσε με 

ψηφοφορία τη Στάγειρο και τη Άργιλο-δύο αποικίες- στους Ανδρίους. Λόγω των περιορισμένων 

πόρων του νησιού και του πληθυσμιακού του πλεονάσματος στέλνει διάφορες ομάδες αποίκων 

κατά περιόδους: σε Θάσο με αρχηγό τον Τελεσικλή, στο Πάριο της Προποντίδας. Η εγκατάσταση 

στην Θάσο δεν ήταν εύκολη αφού οι ντόπιοι αντέδρασαν σθεναρά. Σε μία από τις μάχες 

σκοτώθηκε ο στρατηγός Γλαύκος, μνημείο του οποίου ανήγειραν οι άποικοι αργότερα και 

βρίσκεται στην αρχαία αγορά του νησιού. Σε μία από τις μάχες γλίτωσε τον τραυματισμό 

ο Αρχίλοχος. 

 

ΠΕΡΣΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ  

Ο Μιλτιάδης ένα χρόνο ύστερα από τη μάχη του Μαραθώνα επιχειρεί κατά της Πάρου με σκοπό 

την απελευθέρωση του νησιού από την Περσική φρουρά, που είχε εγκαταστήσει εκεί ο Δάτις, και 

στην εκδίωξη των ολιγαρχικών συνεργατών των Περσών, παρά την τιμωρία των Παρίων, επειδή 

είχαν βοηθήσει  τους Πέρσες στον Μαραθώνα με ένα πλοίο. Ο Μιλτιάδης απέτυχε λόγω της 

σθεναρούς αντίστασης των Περσών και των Παρίων ολιγαρχικών. 
[6]

Εν τούτοις άλλοι μελετητές 

διαφωνούν σχετικά με τη συμβολή των Περσών στην απόκρουση από τους Παρίους της 

Αθηναϊκής εισβολής στο νησί τους 
[7]

 Στη δεύτερη περσική εκστρατεία μας πληροφορεί ο 

Ηρόδοτος πως οι Πάριοι απέπλευσαν με στόλο ως σύμμαχοι των Περσών προς τη Σαλαμίνα. 

Στάθμευσαν προσωρινά σε κάποιο άλλο Κυκλαδονήσι, κοντά στην Αττική, αναμένοντας την 

έκβαση της ναυμαχίας και μετά την Ελληνική νίκη δωροδόκησαν τον Θεμιστοκλή και πέτυχαν να 

αποτρέψουν δεύτερη αθηναϊκή επίθεση εναντίον τους. Η στάση των Παρίων χαρακτηρίζεται ως 

‘’επαμφοτερίζουσα και όχι οπωσδήποτε φιλοπερσική’’ συνιστούσε μια ‘’απεγνωσμένη 

προσπάθεια επιβίωσης της μεταξύ των νέων ισχυρών του Αιγαίου, της Περσίας και της Αθήνας.   

Σημαντική συμβολή στην ντόπια οικονομία την περίοδο αυτή είχε το Πάριο μάρμαρο. Τα πιο 

γνωστά αρχαία λατομεία έχουν εντοπισθεί στο Μαράθι, το σπήλαιο των Νυμφών και το σπήλαιο 

του Πανός, στους Λάκκους, στις Σπηλιές, στον Άγιο Μηνά, στον Κάραβο Βεβαιωμένη χρήση  

 

 

 

 

 

λατομείων ανοιχτής εξόρυξης έχουμε από τις πρώτες δεκαετίες του 7ου αιώνα π.Χ. η συστηματική 

εξόρυξη χρονολογείται από τα μέσα του 6ου αι. και γίνεται σε εκτεταμένα υπόγεια λατομεία
[9]

 

 

ΦΡΑΓΚΟΚΡΑΤΙΑ 

Μετά την κατάληψη της Κωνσταντινούπολης, από τους  Φράγκους σταυροφόρους το 1204, τα 

νησιά των Κυκλάδων περιήλθαν στους Βενετούς, οι οποίοι επέβαλαν τη Φράγκικη κατοχή. Η 

Πάρος και τα περισσότερα Κυκλαδονήσια προσαρτήθηκαν στο Δουκάτο της Νάξου ή Δουκάτο 

του Αιγαίου ή του Αρχιπελάγους, το οποίο ίδρυσε ο Βενέτος Μάρκος Σανούδος το 1207, όταν 

κατέλαβε τη Νάξο την οποία και έκανε πρωτεύουσα του Δουκάτο. Οι Βενετοί έφεραν στις 

Κυκλάδες καθολικούς ιεραποστόλους, για να προσηλυτίσουν τους ορθόδοξους κατοίκους των 

νησιών στην παπική εκκλησία και σε μερικά νησιά κατάφεραν και ίδρυσαν καθολικές εκκλησίες 

και μοναστήρια όπως και στην Πάρο. Την περίοδο της φραγκοκρατίας, χτίζεται κρυφά από τους 

Φράγκους, το αρχαιότερο μοναστήρι της Πάρου, η Παναγία στα Κελιά. 

 

ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ 

Μετά από την κατοχή των Φράγκων που κράτησε σχεδόν τρεισήμισι αιώνες, μια νέα μαύρη 

κατοχή από αλλόθρησκους αυτή τη φορά κατακτητές, τους Τούρκους, αρχίζει για την Πάρο με 

διάρκεια δυόμισι αιώνων. Παρόλα αυτά με πολλές προσπάθειες κάποια νησιά όπως και η Πάρος 

είχαν κάποια αυτονομία που τους την παραχώρησε ο Σουλτάνος. Δεν έπαψαν όμως οι κάτοικοι να 

είναι σκλάβοι των Τούρκων και να ζουν κάτω από την καταπίεση του κατακτητή. Οι Λευκιανοί, 

εκμεταλλευόμενοι με τον καλύτερο τρόπο τις σχετικές ελευθερίες, επιδόθηκαν με την 

εργατικότητα που τους διέκρινε στην οργάνωση του χωριού τους και στη βελτίωση των συνθηκών 

της διαβίωσής τους. Διατήρησαν τα ήθη και τα έθιμα  του τόπου τους, τις παραδόσεις και την 

ορθόδοξη θρησκεία των προγόνων τους. Αξιοπρόσεκτο γεγονός είναι ότι οι περισσότερες 

εκκλησίες των Λευκών και τα γύρω από τις Λεύκες μοναστήρια, χτίστηκαν κατά την περίοδο της 

Τουρκοκρατίας 

  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AC%CF%81%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%AF%CE%BB%CE%BF%CF%87%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%AC%CE%B4%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%AC%CE%B4%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A0%CE%AC%CF%81%CE%BF%CF%85#cite_note-6
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A0%CE%AC%CF%81%CE%BF%CF%85#cite_note-7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A0%CE%AC%CF%81%CE%BF%CF%85#cite_note-9
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ΟΙ ΛΕΥΚΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1912-1997 

 

Η περίοδος αυτή είναι σημαντική ,όχι μόνο για τις Λεύκες και την Πάρο, αλλά για ολόκληρο το 

έθνος. Τα πρώτα σχεδόν χρόνια τις περιόδου χαρακτηρίζονται από συνεχείς πολέμους και τα 

υπόλοιπα από την αλλαγή της φυσιογνωμίας και της μορφής γενικά της Πάρου. 

Ο πρώτος χρόνος της περιόδου συμπίπτει με την έναρξη των ένδοξων βαλκανικών αγώνων (1912-

1913), στους οποίους για άλλη μια φορά η ακατάβλητη ελληνική ψυχή μεγαλουργεί και λίγα 

χρόνια αργότερα (1919-1922) ακολουθεί η Μικρασιατική εκστρατεία. Στους πολέμους αυτούς η 

ικρή κωμόπολη των Λευκών πρόσφερε στην πατρίδα 72 ηρωικά παλικάρια, που θυσιάστηκαν 

μαχόμενα υπέρ <βωμών και εστιών >. 

Το 1940-41, ήταν ο πόλεμος με τους Ιταλούς και τους Γερμανούς, στη συνέχεια την Κατοχή της 

Ελλάδας και την Εθνική Αντίσταση και μετά τον Εμφύλιο πόλεμο. Και στους δύο πολέμους  

 

 

 

 

 

αυτούς οι Λεύκες ήταν παρούσες και πρόσφεραν 16 ακόμα νέους, που έπεσαν πολεμώντας στα 

πεδία των μαχών της περιόδους αυτούς. 

Συνολικά, στους πολέμους της περιόδου 1912-1950 θυσιάστηκαν  88 παλικάρια. 

Μέσα σε ελάχιστα χρόνια μια πρωτοφανής αναστάτωση σαν έκρηξη ηφαιστείου αλλάζει το 

Παριανό τοπίο. Η Πάρος από ένα ήσυχο και εν πολλοίς φτωχό νησί μεταμορφώνεται σε έναν 

πολυάνθρωπο και πολύβουο τόπο, με αφθονία υλικών αγαθών και με νέο τρόπο ζωής και 

συμπεριφοράς των ανθρώπων, ντόπιων και ξένων. 

  

Εικόνα 1.2.1. Γερμανοί κατακτητές στην Πάρο το 1944(πηγή:.slideshare.net)  
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Εικόνα.1.3.1 Παραδοσιακός οικισμός Τριπόταμος 

(πηγή: athinorama.gr) 

ΤΗΝΟΣ-ΟΙΚΙΣΜΟΙ 

 
Όσον αφορά στους οικισμούς, παρατηρούμε ότι κατά το μεγαλύτερο ποσοστό συγκεντρώνονται στο ηπειρωτικό μέρος του νησιού κυρίως για 

λόγους προστασίας από τις πειρατικές επιδρομές κατά την περίοδο της Ενετοκρατίας, της Τουρκοκρατίας αλλά και αργότερα. Οι άνθρωποι 

έχτιζαν στις πλαγιές των βουνών σε απρόσιτες περιοχές, διατηρώντας μικρούς όγκους των κτισμάτων και πυκνά δομημένους έτσι ώστε να μην 

είναι εμφανείς από απόσταση. 

Οι οικισμοί της Τήνου στην πλειονότητά τους δημιουργήθηκαν το 17ο αιώνα, οπότε και έφτασαν στο απόγειό τους. Η διαμόρφωσή τους 

επηρεάστηκε από ποικίλους παράγοντες. Οι πιο σημαντικοί ήταν τα καιρικά φαινόμενα και οι επικρατούντες άνεμοι στο νησί, η μορφολογία του 

εδάφους και οι κοινωνικοϊστορικές συνθήκες. 

Οι επιδρομείς μέσω θαλάσσης κατά διάφορες ιστορικές περιόδους ανάγκασαν τους ντόπιους να συγκεντρωθούν στο εσωτερικό του νησιού, 

χτίζοντας εκεί τους περισσότερους από τους οικισμούς τους. Χτισμένοι στην ενδοχώρα της Τήνου και περικυκλωμένοι από βουνά (όπως τα χωριά 

Βωλάξ, Πύργος) δεν ήταν ορατοί από τον εχθρό. Σ’ αυτό συνέβαλλε και η χρήση του ντόπιου σχιστόλιθου στις κατασκευές, υλικό που υπάρχει 

άφθονο στο νησί, καθώς και η πυκνότητα του δομημένου χώρου. 

Οι σφοδροί άνεμοι που επικρατούν στο νησί και ιδιαίτερα οι βοριάδες, πιο ισχυροί από άλλα νησιά του Αιγαίου, ώθησαν στο χτίσιμο των χωριών 

στις μεσημβρινές πλαγιές ως επί το πλείστον. Οι Τηνιακοί τεχνίτες εκμεταλλευόμενοι έξυπνα το ανάγλυφο του εδάφους, προσανατόλιζαν έτσι τα 

χωριά, ώστε να επιτυγχάνεται η έκθεσή τους στον ήλιο, ο καλός αερισμός, αλλά και η προστασία τους από τους δυνατούς ανέμους. 

Η μορφολογία τους εδάφους και τα ντόπια υλικά έπαιξαν σπουδαίο ρόλο στη διαμόρφωση των χωριών και στην οικοδόμηση των σπιτιών με 

θέση σε σχέση με το ανάγλυφο του νησιού. Η κλίση του εδάφους με τις <<σκάλες>> - βαθμίδες είχε ως αποτέλεσμα την κλιμακωτή μορφή των 

χωριών. Τα πετρώματα του νησιού χρησιμοποιήθηκαν ευρέως από τους ντόπιους χτίστες, οι σχιστόλιθοι στους τοίχους των σπιτιών και τις 

ξερολιθιές και το μάρμαρο στα σοκάκια. 

Κύριο χαρακτηριστικό των χωριών της Τήνου είναι η έλλειψη οχύρωσης ή οχυρωματικής δομής, με εξαίρεση το Κάστρο- Ξώμπουργο, λόγω 

συνθηκών. Αυτό, κυρίως, οφείλεται στο ειδικό καθεστώς που είχε η Τήνος με τους Ενετούς κατακτητές διατηρώντας με αυτόν τον τρόπο την 

πλήρη αυτονομία της. Επιπλέον, η δομή των οικισμών μαρτυρά την <<δεμένη>> κοινωνία που επικρατούσε στα χωριά, με το ένα σπίτι δομημένο 

<<κολλητά>> στο άλλο. Οι δρόμοι και τα μονοπάτια των οικισμών σχηματίζουν ιστό, ακολουθώντας την κλίση του εδάφους, ενώ όλα τα δημόσια 

κτίρια ή σημεία συνάντησης βρίσκονται στην πλατεία, που συγκεντρώνει τη ζωή του οικισμού. 

  

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΤΗΝΟΥ-ΠΑΡΟΥ 

A.  

Εικόνα 1.3.2. Παραδοσιακός οικισμός Πύργος 

(πηγή: tinostoday.gr) 

Εικόνα.1.3.3. Λιμάνι Πανόρμου  

(πηγή: kathimerini.gr) 
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ΣΜΑΡΔΑΚΙΤΟ ΤΗΝΟΥ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ- ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 

Το χωριό Σμαρδάκιτο βρίσκεται κτισμένο στην νοτιοανατολική πλαγιά του βουνού  ’’Ράχες’’ ή ’’Σιρόχοι’’ της Τήνου, 12 χιλιόμετρα περίπου 

βορειοδυτικά από τη σημερινή πρωτεύουσα της Τήνου. Απέναντί του, δηλαδή στην απέναντι πλαγιά ενός άλλου βουνού, βρίσκεται κτισμένο το 

χωριό Σκαλάδος, λίγο πιο κάτω ο Κρόκος και λίγο δεξιότερα τα Λουτρά. Λίγο αριστερότερα διακρίνονται τα ερείπια του χωριού Μοναστήρια, 

ενώ πάνω από το Σμαρδάκιτο υπάρχει το μικρό χωριό του Ταραμπάδου και λίγο πιο πέρα το κεφαλοχώρι της περιοχής, ο Κάμπος, στην ομώνυμη 

κοινότητα του οποίου μέχρι πρόσφατα ανήκε και το Σμαρδάκιτο. Ανάμεσα στο Σμαρδάκιτο και τον Ταραμπάδο βρίσκονται τα λιγοστά ερείπια 

του ερειπωμένου χωριού που ονομαζόταν Ποταμός. Από αυτό σώζεται μόνο η παλαιά εκκλησία αφιερωμένη στον Άγιο Νικόλαο. Από πηγές του 

παλαιού αυτού οικισμού ποτίζεται ακόμα η περιοχή και υδροδοτείται το κεντρικό λαγκάδι. Βορειότερα και σε χαμηλότερο υψόμετρο, θα 

συναντήσουμε τα ερείπια του χωριού Σπηλιά και λίγο πιο κάτω, στην αρχή του μεγάλου Λιβαδιού, βρίσκεται η Κώμη. 

Το Σμαρδάκιτο δεν άλλαξε ονομασία στη διάρκεια των αιώνων. Από τη πρώτη φορά που το βρίσκουμε γραμμένο το όνομά του  σε ένα έγγραφο 

(στα 1444, περισσότερο ως περιοχή και όχι τόσο ως χωριό) μέχρι σήμερα , είναι ασήμαντες οι παραλλαγές του ονόματός του Smardito, 

Σμερδαιτο, Σμαρδάκιτο, Σμαρδάκι(ο). Δεν αναφέρεται άλλο χωριό με την ίδια ακριβώς ή παρόμοια ονομασία, σε όλη την Ελλάδα.  

Αναζητώντας σε διάφορα καλά λεξικά της ελληνικής γλώσσας κάποια άκρη στο πρόβλημα αυτό, με την ελπίδα να συναντήσουμε ρίζες ή λέξεις 

που θα μπορούσαν να βρίσκονται στην αρχή της γέννησης της λέξης <<Σμαρδάκι(τ)(ο)>>, συναντήσαμε τις λέξεις ‘‘σμάρδικον’’ που σημαίνει 

‘‘σπουργίτης’’, καθώς και τη λέξη ‘‘εσμάριον’’(=‘‘σμάρι’’). Και οι δύο λέξεις θα μπορούσαν να διεκδικήσουν τη μητρότητα του Σμαρδακίτου. 

Συνεχίζοντας την αναζήτησή μας στην ιστορία του νησιού, ονομασιών που να συγγενεύουν ακουστικά(και ίσως και ετυμολογικά), συναντούμε με 

δύο φορές την τοποθεσία ‘‘Σμουρδιά’’, που ήταν ένα άλλο ακόμα χωριό της Τήνου, σήμερα ερειπωμένο, αλλά και μια τοποθεσία κοντά στην 

Καρδιανή(χωριό). ‘‘Σμουρδιά’’ είναι παραφθορά της ονομασίας του φυτού ‘‘σμεουρδιά’’, που δεν είναι άλλη από την ‘‘βατομουριά’’.  

Εικόνα 1.3.4. Παραδοσιακός οικισμός Σμαρδάκιτο  

(πηγή: gis.ktimanet.gr) 
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Εικόνα 1.3.5. Μάρμαρα Πάρου (πηγή:.gtp.gr ) 

Εικόνα 1.3.6. Αραιοκατοικημένη περιοχή στην Πάρο 

(πηγή: parianostypos.gr) 

 

ΠΑΡΟΣ-ΟΙΚΙΣΜΟΙ 

 

Σύμφωνα με έρευνες και ιστορικές μαρτυρίες, γίνεται φανερό ότι ο οικισμός των Λευκών σχηματίστηκε γύρω στα μέσα του 15
ου 

αιώνα.  Τον 

οικισμό τον ίδρυσαν παλιοί γνήσιοι Παριανοί οι οποίοι από τον φόβο των πειρατών που κυριαρχούσαν στο Αιγαίο και λυμαίνονταν τις παράλιες 

περιοχές των νησιών και έσπερναν τον όλεθρο και τον τρόμο στους κατοίκους, εγκατέλειψαν τα παράλια της Πάρου και, αναζητώντας 

ασφαλέστερο τόπο διαμονής, εγκαταστάθηκαν στα βουνά του νησιού, στις περιοχές Λεύκες, Βουνιά, Ανερατζιά, Μαράθι, Λαγκάδα, Καμάρι, 

Αγκαιριά κτλ., όπου έχτισαν νέα σπίτια. 
 

Οι αποστάσεις που υπήρχαν μεταξύ των περιοχών δυσκόλευαν τη συχνή επικοινωνία των κατοίκων, που ήταν απαραίτητη για τη διαβίωσή τους 

πάνω στα Παριανά βουνά. Φυσικό ήταν οι άνθρωποι να αισθάνθηκαν την ανάγκη της επιλογής κάποιου κεντρικού σημείου στο οποίο να 

συναντιούνται, να συναλλάσσονται, να εκτελούν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα και τις κοινωνικές τους υποχρεώσεις, να προβάλλουν, να 

συζητούν και να λύνουν τα κάθε είδους κοινά προβλήματα τους. Σε τέτοιο κεντρικό σημείο επέλεξαν να πριν από πεντέμισι αιώνες περίπου, την 

περιοχή των Λευκών, η οποία απέχει σχεδόν εξίσου από όλες τις περιοχές στις οποίες υπήρχαν κατοικίες. Έτσι, άρχισαν σιγά – σιγά να 

συγκεντρώνονται στις Λεύκες και να συγκροτούν τον οικισμό των Λευκών. 

Η παραπάνω περιοχή πληρούσε τις τότε απαραίτητες προϋποθέσεις για την δημιουργία του οικισμού: 

 Είχε θέσεις που κάλυπτε τις ανάγκες των κατοίκων και των ζώων τους. 

 Βρισκόταν στη μέση της κοιλάδας. 

 Είχε την καλύτερη δυνατή πρόσβαση, προς και από τους άλλους οικισμούς και τα χωριά της Πάρου. 

 Το έδαφος της,  σε σχέση με άλλες περιοχές, ήταν ομαλότερο. 

 Ήταν μακριά από τα παράλια και δεν ήταν ορατή από αυτά  

 

Ο πληθυσμός των Λευκών αυξανόταν με την πάροδο του χρόνου χάρη  στη γεννητικότητα των γηγενών κατοίκων, αλλά και λόγω της 

εγκατάστασης αποίκων από άλλα μέρη της Ελλάδας και ιδιαίτερα από την Κρήτη. Έτσι, οι Λεύκες εξελίχτηκαν γρήγορα σε κωμόπολη, ενώ στην 

ακμή της ο πληθυσμός είχε αυξηθεί ιδιαίτερα. 
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 Εικόνα 1.3.8. Λεύκες Πάρου  

(πηγή: gis.ktimanet.gr) 

 

ΛΕΥΚΕΣ ΠΑΡΟΥ 

 

 Η λέξη Λεύκαι είναι παλιάς καταγωγής και από αρχαιοτάτων χρόνων χρησιμοποιήθηκε σαν τοπωνύμιο σε πολλές περιοχές της  αρχαίας Ελλάδας. 

Το όνομα αυτό προέρχεται από τα δέντρα λεύκες που υπήρχαν και υπάρχουν σε αυτή την περιοχή. 

Οι Λεύκες είναι έδρα της ομώνυμης Κοινότητας της Επαρχίας Πάρου και είναι χτισμένη σε μια κοιλάδα, στην ορεινή περιοχή του νησιού, σε 

υψόμετρο 200-260 μέτρα. Στη μέση της κοιλάδας, στο ανατολικό μέρος, ορθώνεται ένας λοφίσκος στην κορυφή του οποίου είναι χτισμένη η 

μεγαλύτερη εκκλησία του χωριού, η Αγία Τριάδα, η οποία δεσπόζει της όλης περιοχής. Οι Λεύκες περιστοιχίζονται από λόφους και βουνά. Μια 

λοφοσειρά και  μια οροσειρά  σχηματίζουν δύο χωριστά ορεινά τόξα, το ένα πίσω από το άλλο, σαν φυσικά οχυρά προστασίας του χωριού. Μόνο 

το ανατολικό μέρος είναι ελεύθερο, από το οποίο φαίνεται η θάλασσα και η Νάξος. Το τόξο της λοφοσειράς που είναι πιο κοντά στο χωριό, 

αρχίζει από νοτιοανατολικά με το λόφο των ανεμόμυλων, συνεχίζει νότια λόφο Αγιάσι, δυτικά στο λόφο του Προφήτη Ηλία και τελειώνει βόρεια- 

βορειοανατολικά στο λόφο Λαγκαδίτης. Το τόξο της οροσειράς που είναι πίσω από αυτό της λοφοσειράς και μακρύτερα από το χωριό, αρχίζει 

νοτιοανατολικά – νότια με το βουνό Ράχη, προχωρεί δυτικά στα βουνά Στρούμπουλας και Άγιοι Πάντες που αποτελεί και το ψηλότερο σημείο της 

Πάρου, βόρεια στον Πήγαδο και στα Βουνιά και τελειώνει βορειοανατολικά στις Τούρλες και στο Σαράπιο. Μεταξύ των δύο αυτών ορεινών 

τόξων σχηματίζονται δύο χείμαρροι. Ο ένας, 

βόρεια των Λευκών, αρχίζει από τις ανατολικές πλαγιές των Αγίων Πάντων, περνά από του Ψηλού και το Απάτι και ονομάζεται Βρόντας 

Ποταμός, και ο άλλος, νότια του χωριού, Κακός Ποταμός. Τις Λεύκες διασχίζουν δύο μικροί χείμαρροι, που σχηματίζονται από τον τόξο της 

λοφοσειράς  και το λοφίσκο της Αγίας Τριάδας. Ο ένας συγκεντρώνει τα  νερά από  τις πλαγιές των λόφων του Προφήτη Ηλία και Αγιάσι, καθώς 

και τα νερά της νότιας περιοχής των Λευκών και περνά από την θέση Παλιόστερνα και νότια του λόφου της Αγίας Τριάδας. Ο άλλος ,που έχει 

καλυφτεί, συγκεντρώνει τα νερά της βόρειας περιοχής των Λευκών και μέρος των νερών της πλαγιάς του λόφου του Προφήτη Ηλία και περνά από 

τις θέσεις και Καλογέροι και βόρεια του λόφου της Αγίας Τριάδας. Οι δύο αυτοί χείμαρροι ενώνονται  έξω από τις Λεύκες και σχηματίζουν τον 

Κακό Ποταμό. 

Μέχρι το 1928  στις Λεύκες ανήκαν αρκετές περιοχές όπως : Αγκαιριά, Αλυκή, Θαψανά, Μαράθι, Καμάρι κ.α.. Η έκταση της  ήταν 30 τετ. χιλ. 

και τα περισσότερα  από αυτά ήταν δασώδεις περιοχές. Πριν το τέλος του β’ παγκόσμιου πολέμου ήταν η δεύτερη σε πληθυσμό κοινότητα Πάρου 

μετά την Παροικιά ενώ σήμερα είναι τρίτη μετά από την Παροικιά και την Νάουσα. Κάποια χρονική περίοδο στις Λεύκες ήταν ο δήμος Πάρου 

και συγκεκριμένα ονομάζονταν δήμος Υρίας, ενώ με το νέο περί δήμων νόμο η Παροικιά έγινε η έδρα του Δήμου Πάρου. 

 

  

Εικόνα 1.3.7. Λεύκες Πάρου (πηγή: analitis.gr) 
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Εικόνα 1.4.1. Αρχιτεκτονική λεπτομέρεια  

σε οικισμό στην Τήνο (πηγή: tinos.gr) 

Εικόνα 1.4.2. Τυπική διάταξη παραδοσιακού 

κυκλαδίτικου σπιτιού (πηγή: isternia.net) 

ΣΜΑΡΔΑΚΙΤΟ ΤΗΝΟΥ 

-Στην αρχιτεκτονική της κατοικίας, τόσο στον οικισμό Σμαρδάκιτο όσο και στο υπόλοιπο νησί, επικρατεί εξ’ ολοκλήρου η παράδοση της 

οριζόντιας στέγης του δώματος, άλλοτε βατού και άλλοτε όχι. 

- Παραδοσιακά το τηνιακό σπίτι είναι συνήθως μικρό αλλά ευρύχωρο με λιγοστά ανοίγματα τα οποία σπανίζουν στην βορεινή όψη, στοιχείο της 

βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής. 

-Τα σπίτια είναι στην πλειονότητα τους διώροφα και σπανιότερα μονώροφα, λόγω του κεκλιμένου εδάφους πάνω στο οποίο κτίζεται ο οικισμός. 

Έτσι δημιουργείται στο κάτω μέρος μια σειρά ημιυπόγειων χώρων, το επονομαζόμενο κατώι. 

-Τα ανοίγματα των σπιτιών στο επάνω μέρος έχουν συνήθως ανακουφιστικό τόξο το οποίο διακοσμούσαν με μαρμάρινα υπέρθυρα. 

-Η διάταξη στην όψη είναι τυπική, με την πόρτα στην μέση και τα παράθυρα συμμετρικά εκατέρωθεν. 

Βασικό στοιχείο στην διάρθρωση όλων των τύπων αποτελεί η σάλα, η οποία στην απλή της μορφή-το μονόχωρο - συγκεντρώνει όλες τις 

λειτουργίες(ύπνος, διημέρευση). Στους υπόλοιπους τύπους διατηρείται η σάλα, στην οποία προστίθενται δευτερεύοντες χώροι, επιμερίζοντας 

έτσι τις λειτουργίες της. Συνήθως, οι χώροι αυτοί προορίζονται για ύπνο και φαγητό και αναπτύσσονται γύρω από αυτήν (πίσω, πλάγια, 

 ή σε συνδυασμό). 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 

Η σάλα είναι εντελώς απαραίτητο στοιχείο και αποτελεί το βασικότερο και μεγαλύτερο χώρο του σπιτιού. Έχει σχήμα είτε τετράγωνο είτε 

ορθογώνιο με αναλογία 1:2. Η μικρότερη διάσταση σάλας σπάνια φτάνει τα 4μ., ενώ η μεγαλύτερη μπορεί να φτάσει και τα 8μ.(τυπικές 

διαστάσεις γύρω στα 5μ.). Τα ύψος κυμαίνεται γύρω στα 3,8-4,1μ. Χρειάζεται να είναι ευρύχωρη γιατί μέσα σε αυτή υποδέχεται η οικογένεια 

τους ξένους και πολλές φορές διημερεύει και η ίδια η οικογένεια. 

Οι υπόλοιποι χώροι έχουν επίσης κανονικό σχήμα -τετράγωνο η ορθογώνιο- και σε ορισμένες περιπτώσεις τραπεζοειδές. Οι χώροι αυτοί 

διατάσσονται κατά παράταξη με τελικές αναλογίες 1:2 η 1:3. Όλες οι περιπτώσεις διατηρούν την ανθρώπινη κλίμακα, αποκαλύπτοντας την 

τεχνική του απλού -απουσία τεχνολογίας- χτίστη, μέσα από την διαχρονική παρατήρηση του μικροκλίματος της περιοχής.  

Συγκεκριμένα: 

Η κουζίνα κατέχει συνήθως τη δυτική πλευρά της αυλής και επικοινωνεί άμεσα με αυτή. Το τζάκι είναι το αναγκαίο στοιχείο που εξυπηρετεί τη 

λειτουργία της. Τα σχήμα της είναι συνήθως στενόμακρο 2-2,5*3-4μ. Η τραπεζαρία δεν είναι απαραίτητη, μα συναντιέται πολύ συχνά. Οι 

διαστάσεις που παίρνει φτάνουν τα 2-2,5*3-3.5μ.Η κάμαρη(υπνοδωμάτιο) παίρνει συνήθως πολύ μικρές διαστάσεις, που κυμαίνονται γύρω στα 2-

2,5*3μ. Μπορεί όμως να συναντήσουμε και κάπως μεγαλύτερες, μα και μικρότερες. Παρατηρούμε επίσης ότι καμιά φορά βρίσκουμε τόσο μικρές 

κάμαρες που μόλις χωράει το κρεβάτι. 

 

                                             ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ – ΤΥΠΙΚΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
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Η αυλή βρίσκεται πάντα στην πρόσοψη του σπιτιού, προσανατολισμένη προς το νότο, και στο πρώτο πάτωμα. Περιορισμένη  από τη βορεινή πλευρά με τη σάλα και από τη δυτική με την 

κουζίνα, προφυλάσσεται από το δυνατό άνεμο και τις ενοχλητικές απογευματινές ακτίνες του ηλίου. Έχει εν γένει απλό σχήμα, γιατί συνήθως παίρνει την θέση της στο δώμα ενός από τα 

βοηθητικά. Τα χαμηλά  της πεζούλια, σαν ένα διπλό περβάζι (το ένα χαμηλότερο), ονομάζονται περιπατα η περπατακια και συχνά επενδύονται με πλάκες μαρμάρινες. Ο ρόλος της αυλής 

ήταν και είναι σημαντικός καθώς χρησιμοποιείται για τις γιορτές και τις συγκεντρώσεις του σπιτιού κι έτσι αναπτύσσεται γύρω της η ζωή και η κοινωνικότητα της οικογένειας. 

Οι βοηθητικοί χώροι βρίσκονται στο κατώι και ποικίλουν κάθε φορά σε έκταση και ρυθμό, ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε οικογένειας. Συνήθως οι βοηθητικοί χώροι παίρνουν μεγάλη 

έκταση και πολλές φορές μεγαλύτερη από όση παίρνουν οι κύριοι χώροι. Οι αποθήκες, βέβαια, καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος των βοηθητικών χώρων γιατί μέσα σ’ αυτές, εκτός 

από τα τρόφιμα και τα ξύλα, φυλάσσονται τα άχυρα, στεγάζεται το πατητήρι,, τα γεωργικά εργαλεία κ.α. Κάποιες φορές συναντούμε και ιδιαίτερο χώρο για τα πουλερικά. Άλλωστε, 

ανάμεσα στους βοηθητικούς χώρους υπάρχει πάντα το αποχωρητήριο σε κατάλληλη θέση, ασβεστωμένο και προσαρμοσμένο στους κανόνες υγιεινής. 

 

ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 

Η πέτρα, το ξύλο, ο ασβέστης, το αργιλικό χώμα, το καλάμι και τα φύκια είναι τα βασικότερα δομικά υλικά των Τηνιακών. Επίσης, το άσπρο μάρμαρο το οποίο υπάρχει άφθονο στο νησί. 

Για το κτίσιμο κυρίως χρησιμοποιείται ο σχιστόλιθος. Το ξύλο σπανίζει στο νησί και γι’ αυτό η χρήση του στις κατασκευές είναι περιορισμένη. Παλαιότερα μάλιστα, χρησιμοποιούσαν 

πάρα πολύ τις φιδες, ένα είδους ξύλου με μεγάλη αντοχή, όμως τα δέντρα αυτά έχουν εξαφανιστεί σήμερα από το νησί. Τα υπόλοιπα υλικά, άμμος, χώμα , καλάμια, τα φύκια καθώς και ο 

ασβέστης βρίσκονται σε αφθονία στο νησί και γι’ αυτό δεν επιβάλλεται περιορισμός στην χρήση τους. 

Καθώς, η θεμελίωση γίνεται σχεδόν πάντα σε κεκλιμένο έδαφος, πραγματοποιείται πρώτα μια γενική εκσκαφή ώστε να ισοπεδωθεί το έδαφος. Για να αποφευχθεί η υγρασία στους 

υπόγειους χώρους, δε χτίζουν τους τοίχους των θεμέλιων σ ‘επαφή με το σκαμμένο χώμα, αλλά αφήνοντας ένα κενό ανάμεσα, που λέγεται κουντουντους. 

Οι τοίχοι της ανωδομής δεν υπερβαίνουν συνήθως σε πάχος τα 0,60μ.  π και χτίζονται, όπως και τα θεμέλια, με πέτρα και λάσπη από σκέτο χώμα. Ασβεστοκονίαμα δε χρησιμοποιούσαν 

καθώς οι πέτρες ήταν κατάλληλες για χτίσιμο και οι μάστορες τις αρμολογούσαν τόσο άρτια που και η λάσπη μικρό ρόλο έπαιζε στη στερεότητα των τοίχων. 

Το βόλτο αποτελεί έναν ενδιάμεσο τοίχο στο χώρο της σάλας που, ενώ στο πάνω μέρος είναι ενιαίος υποδιαιρώντας έτσι το συνολικό άνοιγμά της στα δυο και παραλαμβάνοντας έτσι τα 

φορτία των εκατέρωθεν δοκαριών, στο κάτω μέρος είναι τρυπημένος από μια μεγάλη κεντρική καμάρα που επιτρέπει την ενοποίηση όλου του χώρου στη στάθμη του δαπέδου. Λειτουργεί 

έτσι ως κεντρικός φορέας της στέγης και επιτρέπει τη διεύρυνση του ανοίγματος του χώρου, ενώ άλλοτε αντικαθίστανται από ένα ξύλινο μεσοδόκι. 

Μπορούμε να διακρίνουμε δυο τρόπους στη στέγαση των χώρων: 

-Ο πρώτος τρόπος συναντιέται κυρίως σε χώρους μικρού ανοίγματος και σε τόπους όπου υπάρχουν μακριές σχιστόπλακες, τα <<στεγαδια>>. Αυτά γεφυρώνουν τα ανοίγματα εδραζόμενα 

στους πλευρικούς τοίχους. 

-Ο δεύτερος τρόπος στεγάσεως, που είναι και ο πιο συνηθισμένος, συνίσταται στην κατασκευή του φέροντος μέρους του δώματος με ξύλινα δοκάρια, τις<<τράβες>>, οι οποίες 

αναλαμβάνουν τη γεφύρωση του χώρου και επάνω τους πατούν λεπτές λίθινες πλάκες ως πυθμένας. Οι τράβες εισέρχονται στους φέροντες τοίχους και υποστηρίζονται είτε από καμάρα(το 

<<βόλτο>>) είτε από ένα κεντρικό μεσοδόκι. 
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Εικόνα 1.4.3. Γεφύρωση με ξύλινα δοκάρια 

(περίπρτωση γεφύρωσης 1
η
) 

(πηγή: εθνικό μετσόβιο πολυτεχνείο) 

Εικόνα 1.4.4. Γεφύρωση με λίθινο επίμηκες σώμα 

(περίπτωση γεφύρωσης 2
η
 ) 

(πηγή: εθνικό μετσόβιο πολυτεχνείο) 

Εικόνα 1.4.6. Γεφύρωση με εκφορικό σύστημα 

(περίπτωση γεφύρωσης 4
η
)  

(πηγή: εθνικό μετσόβιο πολυτεχνείο) 

Εικόνα 1.4.5. Γεφύρωση με λίθινο τόξο (βόλτο) 

(περίπτωση γεφύρωσης 3
η
) 

(πηγή: εθνικό μετσόβιο πολυτεχνείο) 

Όσον αφορά τη γεφύρωση των ανοιγμάτων, συναντάμε τέσσερις διαφορετικούς τρόπους τόσο στο Σμαρδάκιτο όσο και σε ολόκληρο το νησί. 

1
Ο
  Γεφύρωση με ξύλινα δοκάρια πάνω από τα οποία τοποθετούνταν σχιστόπλακες οι οποίες υποδέχονταν την λιθοδομή του τοίχου. 

2
Ο
 Γεφύρωση του ανοίγματος με την τοποθέτηση λίθινου επιμήκους σώματος από σχιστόπλακα η μαρμαρόπλακα το οποίο δέχεται απευθείας την 

λιθοδομή του τοίχου. 

3
Ο
 Δημιουργία λίθινου τόξου (βόλτο) που παραλαμβάνει το βάρος της υπερκείμενης τοιχοποιίας  καλύπτεται με μαρμάρινο φεγγίτη. 

4
Ο
 Γεφύρωση με το εκφορικό σύστημα, κατά το οποίο οι λίθοι τοποθετούνται ο ένας πάνω στον άλλο, όχι αξονικά αλλά μικραίνοντας το άνοιγμα 

σταδιακά μέχρι ότου αυτό γεφυρωθεί πλήρως. 

-Οι εξωτερικές σκάλες είναι το κυριότερο μέρος πρόσβασης στο σπίτι που βρίσκεται σε μια στάθμη παραπάνω από το έδαφος. Είναι συνήθως 

χτισμένες παραπλεύρως του δρόμου και οδηγούν στην κύρια είσοδο μέσω της μπροστινής αυλής του σπιτιού. 

-Τα επιχρίσματα, τόσο τα εξωτερικά όσο και τα εσωτερικά, γίνονται από ασβέστη και άμμο, κυρίως ρεματίσια και εμφανίζουν ποικιλία ως προς 

τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η επίχριση. 

-Οι <<θυρίδες>> που αναφέρονται σε άλλες περιοχές και ως <<ερμάρια>> η <<ντουλάπια>>, είναι εντοιχισμένοι χώροι αποθήκευσης που 

συναντούμε σε μεγάλη ποικιλία σχεδόν σε όλα τα σπίτια του οικισμού. Πρόκειται ουσιαστικά για εσοχές στους τοίχους, εσωτερικά της κατοικίας, 

με βάθος που αντιστοιχεί συνήθως στο μισό του πάχους της λιθοδομής(περίπου 30εκ.). 

  



 20 

Εικόνα 1.4.7. Οικισμός Λεύκες  

(πηγή: gis.ktimanet.gr) 

Εικόνα 1.4.8.  Αρχιτεκτονική λεπτομέρεια  εξωτερικής 

τοιχοποιίας 

(πηγή :newsbeast.gr) 

ΛΕΥΚΕΣ ΠΑΡΟΥ 

 

-Στην αρχιτεκτονική της κατοικίας των Λευκών  επικρατεί η παράδοση της οριζόντιας στέγης του δώματος, καθώς οι χιονοπτώσεις είναι 

ελάχιστες.  

-Τα παριανά σπίτια είναι συνήθως λιτά, μικρά κυβόσχημα με μικρά ανοίγματα. 

-Τα σπίτια είναι μονώροφα ή και διώροφα, όταν πρέπει να εξυπηρετηθούν περισσότερες ανάγκες με μικρά μπαλκόνια.  

-Η διάταξη στην όψη είναι τυπική, με την πόρτα στην μέση και τα παράθυρα εκατέρωθεν συμμετρικά. 

- Χαρακτηριστικό στοιχείο, που συναντάμε συχνά σε όλη την Πάρο, είναι το βόλτο που ενώνει κατά πλάτος δύο χώρους. 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΩΡΩΝ  

 

Οι κατοικίες ήταν σχετικά μικρές για αυτό άλλωστε έλεγαν (σπίτι όσο χωρείς και χωράφι όσο μπορείς).Το σχήμα τους ήταν τετράγωνο ή 

ορθογώνιο αναλόγως την τοποθεσία.. Ο προσανατολισμός του σπιτιού ήταν συνήθως νοτιοανατολικός ώστε το σπίτι να απολαμβάνει το φυσικό φως 

ενώ  το ύψος ήταν 3,20-3,80μ.Οι τοίχοι των σπιτιών είχαν πάχος 50-80 εκατοστά του μέτρου, περίπου.  

 Ο κύριος χώρος του σπιτιού ήταν το σαλόνι όπου υποδέχονταν τους καλεσμένους ο οποίος συνήθως είχε συρόμενη πόρτα και ξεχώριζε από το 

υπόλοιπο σπίτι. Το σαλόνι είχε συνήθως τετράγωνο σχήμα περίπου 25μ
2
. 

Η κρεβατοκάμαρα ήταν από 10-15μ
2 

περίπου και στις περισσότερες η ντουλάπα είναι μέσα στον τοίχο για εξοικονόμηση χώρου. 

 Η κουζίνα ήταν μικρή σχετικά γύρω στα 8-10 μ
2
  παρόλο αυτά υπήρχε η καμινάδα όπου μαγείρευαν και σπανιότερα ξυλόφουρνος. 

 Οι αυλές μικρές καλοασβεστωμένες, συνήθως εσωτερικές, φορτωμένες με λουλούδια. Τα δαιδαλώδη πλακόστρωτα σοκάκια με τους 

ασβεστωμένους αρμούς είναι χαρακτηριστικό των οικισμών της Πάρου, όπως και τα μικρά "ανοίγματα" που υπάρχουν ανά διαστήματα που 

πολλές φορές έχουν τη χρήση πλατείας.  

Στις περισσότερες διώροφες κατοικίες παρατηρούμε ότι το κατώι (ισόγειο) δεν ήταν κατοικήσιμο. Το κατώι το χρησιμοποιούσαν για τα ζώα τους 

ήταν δηλαδή ο σταύλος τους. Τα ζώα τα είχαν κάτω από το σπίτι, γιατί αυτό ήταν το μεταφορικό τους μέσο. Επίσης για να υπάρχει ευκολία στο 

τάισμα αλλά και για να είναι παρόντες ανά πάσα ώρα και στιγμή σε περίπτωση γέννας. 

  



 21 

Εικόνα  1.4.9. Αρχιτεκτονική λεπτομέρεια   

οροφής (πηγή: kedares.org) 

Εικόνα 1.4.10. Αρχιτεκτονική λεπτομέρεια  

δαπέδου - οροφής  

(πηγή: εθνικό μετσόβιο πολυτεχνείο) 

ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 

 

Τα σπίτια μέσα στο χωριό και στις εξοχές τα έχτιζαν οι Λευκιανοί με πέτρες, που υπήρχαν  άφθονες στην περιοχή, και λάσπες. Τη λάσπη την 

έφτιαχναν από χώμα που το κοσκίνιζαν πρώτα με καλαμένιο κόσκινο, την καλαμωτή. Αργότερα πρόσθεταν στη λάσπη και ασβέστη. Επίσης άλλα  

υλικά κατασκευής που χρησιμοποιούσαν ήταν ξύλα, φύκια, καλάμια, χώμα για την οροφή καθώς και πορσελάνη για το σοβά την οποία έφερναν 

καΐκια από την Σαντορίνη. 

 Στις στέγες τοποθετούσαν δοκάρια από κορμούς φίδας ή ελιάς. Πάνω από τα δοκάρια έβαζαν καλαμωτές, μετά φύκια ή βούρλα και πάνω από τα 

φύκια άπλωναν ειδικό χώμα που το έλεγαν ασπριά και το έπαιρναν από ορισμένα σημεία του νησιού, τις χωματίστρες και έτσι σχημάτιζαν το 

δώμα του σπιτιού. Στο δώμα έδιναν κλίση για να φεύγουν από την υδρορροή τα νερά της βροχής τα οποία ή έγλειφαν τον τοίχο ή έπεφταν 

μακρύτερα με τη βοήθεια  πετρόπλακας που έβαζαν στην άκρη του δώματος. Στο πάνω μέρος της πόρτας και  του παράθυρου των σπιτιών έβαζαν 

για πρέκι δοκάρια ή πέτρινες πλάκες. Επειδή το χειμώνα οι βροχές παρέσυραν μέρος του χώματος από το δώμα, στο τέλος κάθε καλοκαιριού 

τοποθετούσαν στο δώμα νέο χώμα σε σχήμα μικρών λόφων, ώστε η βροχή να το απλώνει σε όλο το δώμα για να μην αδυνατίζει το πάχος του. 

Παρόλα αυτά όταν έβρεχε τα περισσότερα δώματα ‘έσταζαν’. Το νερό διαπερνούσε το χώμα, τα φύκια και τα καλάμια και έπεφτε σταλαματιά- 

σταλαματιά, μέσα στο σπίτι, πάνω από τα κρεβάτια, στα τραπέζια κτλ. Τότε τοποθετούσαν ένα δοχείο για να πέφτουν μέσα οι στάλες της βροχής 

μετακινώντας πολλές φορές τα έπιπλα πάνω στα οποία έπεφταν οι στάλες. Η συγχορδία που προκαλούσε ο ήχος από τις σταλαματιές ήταν 

εφιαλτική ιδίως την νύχτα και όσο συνεχιζόταν η βροχή, τόσο αύξαιναν και τα σημεία και τα μέρη στα οποία έπεφταν οι στάλες του νερού. Και 

όταν όμως σταματούσε η βροχή, οι στάλες εξακολουθούσαν να πέφτουν, μέχρι να τελειώσει το νερό που κρατούσε το δώμα. Γνωστή ήταν η 

Λευκιανή ρήση ‘Ο Θεός βρέχει μια μέρα και τα σπίτια δύο’. Στο πάτωμα τα σπίτια είχαν χώμα, πατημένο καλά. Πάνω από το χώμα τα 

περισσότερα σπίτια είχαν πάτωση. 

 Η πάτωση ήταν μια στρώση από κοκκινόχωμα, που κι’ αυτό το έπαιρναν από ορισμένα σημεία του νησιού. Ήταν μια ιεροτελεστία για τις 

νοικοκυρές. Αγόραζαν το χώμα από ορισμένες γυναίκες του χωριού που το έφερναν από τις χωματίστρες, με το νάπο ( μικρό δοχείο μέτρησης 

όγκου) το μούσκευαν και με την παλάμη του χεριού τεντωμένη το έστρωναν σε όλη την επιφάνεια του εδάφους γονατιστές. Επειδή, όμως, η 

πάτωση φθειρόταν εύκολα, ιδιαίτερα στα ανώγια, η νοικοκυρά ήταν υποχρεωμένη να διατηρεί κοκκινόχωμα με νερό σε ένα δοχείο και σε κάθε 

φθορά να το απλώνει στο πάτωμα. Για να αποφεύγονται οι φθορές στην πάτωση έστρωναν κουρελούδες, ένα είδος χαλιού φτιαγμένο από 

κουρέλια. Στο εσωτερικό αλλά και στο εξωτερικό μέρος του τοίχου άφηνα τις παραθύρες, που ήταν εσοχές παραλληλογράμμου συνήθως 

σχήματος, οι οποίες χρησίμευαν, όσες ήταν μέσα στο σπίτι για την φύλαξη τροφίμων, του ψωμιού  κτλ. και όσες ήταν έξω για την τοποθέτηση 

τροφίμων που ήθελαν λιάσιμο καθώς και άλλων αντικειμένων, ενώ τοποθετούσαν και γλάστρες με λουλούδια. Στον τοίχο, έβαζαν κατά το 

χτίσιμο,  κομμάτια ξύλου από φίδα ή ελιά, τα παλούκια, που τα χρησιμοποιούσαν για κρεμάστρες.  
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Εικόνα 1.4.11. Αρχιτεκτονική λεπτομέρεια  

εξώπορτας  

(πηγή: εθνικό μετσόβιο πολυτεχνείο) 

Εικόνα 1.4.12.  Αρχιτεκτονική λεπτομέρεια  τζαμιλικιού 

(πηγή: εθνικό μετσόβιο πολυτεχνείο) 

Εικόνα 1.4.13.  Αρχιτεκτονική 

λεπτομέρεια  πατζουριού  

(πηγή: εθνικό μετσόβιο πολυτεχνείο) 

Δεξιά και αριστερά των ανοιγμάτων, στη μέση περίπου του ύψους τους, άφηναν στο εξωτερικό μέρος του τοίχου να εξέχουν πετρόπλακες  που τις 

έλεγαν μεντελούνια. Στα μεντελούνια τοποθετούσαν ό,τι και στις παραθύρες. Άφηναν επίσης στο εξωτερικό μέρος του τοίχου πετρόπλακες 

κατάλληλα τοποθετημένες ώστε να τις χρησιμοποιούν σαν σκαλοπάτια για να ανεβαίνουν στο  δώμα του σπιτιού.  

 Οι εξώπορτες του σπιτιού ήταν ανάλογα με το φάρδος τους, μονόφυλλες ή δίφυλλες. Οι μονόφυλλες ήταν κομμένες οριζόντια στα δύο. Το πάνω 

κομμάτι, που ήταν μικρότερο το έλεγαν πορτέλο, ήταν συνήθως ανοικτό τη μέρα για να φωτίζει το σπίτι. Στις δίφυλλες πόρτες πορτέλο είχε μόνο 

το ένα φύλλο. Στα παλιά σπίτια οι πόρτες δεν είχαν κάσες ( ξύλινα πλαίσια). Στη μια κάθετη πλευρά είχαν ένα μεγαλύτερο σε μήκος σανίδι «το 

στιφογκερό ή στριφογκυρό »  το οποίο στήριζαν στο κατώφλι και στο ανώφλι της πόρτας  σε κατάλληλες υποδοχές, για να ανοιγοκλείνει η πόρτα. 

Τέτοιες πόρτες υπάρχουν ακόμα στις αποθήκες μερικών εξοχικών σπιτιών. Στο ανώφλι για την στήριξη του στριφογκυρού τοποθετούσαν διχάλα 

από ελιά ή φίδα και στο κατώφλι άνοιγαν λακκούβαστο έδαφος ή στην πέτρα. Οι πόρτες σφάλιζαν με το σίδερο, που ήταν προσαρμοσμένο σε ένα 

μεταλλικό κρίκο τοποθετημένο στερεά στον τοίχο πίσω από την πόρτα, ώστε το σίδερο να ανεβοκατεβαίνει ελεύθερα και να ανοιγοκλείνει η 

πόρτα. Το πορτέλο σφάλιζε μέσα από το σπίτι με ξύλινη αμπάρα που την έλεγαν και μάνταλο και σύρτη και από έξω ανοιγόκλεινε με την  

μπεντούγια και την κλειδωνιά, που τις κατασκεύαζαν τα γύφτικα, όπως και όλα τα μεταλλικά αντικείμενα που τοποθετούσαν στις πόρτες. Τα 

σπίτια τα γαλάχτιζαν (άσπριζαν με ασβέστη) μέσα και έξω. Οι χοντροί πέτρινοι τοίχοι, το δώμα, αλλά και ο ασβέστης λειτουργούσαν σαν 

μονωτικά υλικά και έτσι τα σπίτια ήταν δροσερά το καλοκαίρι και ζεστά το χειμώνα. Τα σπίτια τα έχτιζαν μόνοι οι Λευκιανοί ή με την βοήθεια 

συγχωριανών τους οι οποίοι, παρά τις άλλες ασχολίες τους, μετέρχονταν και το μάστορα και ήξεραν καλύτερα την οικοδομική τέχνη. Τα 

Λευκιανά σπίτια γενικά, ήταν απλά, λιτά, φτωχικά, στενάχωρα, με γραμμή και σχήμα που ευχαριστούσε το μάτι και ταίριαζε με το περιβάλλον. 

Σήμερα τα σπίτια τόσο στο χωριό, όσο και στις εξοχές, χτίζονται ύστερα από άδεια του Πολεοδομικού Γραφείου Νάξου που εκδίδεται με βάση τη 

μελέτη και το σχέδιο πολιτικού μηχανικού ή αρχιτέκτονα. Το χτίσιμο γίνεται από ειδικούς μαστόρους με σύγχρονα οικοδομικά υλικά και πολύ 

λίγα πλέον χτίζονται με πέτρες.    
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 ΥΠΟΜΝΗΜΑ 

1)  ΚΥΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ - ΣΑΛΟΝΙ  

2) ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΟ 

3) ΚΟΥΖΙΝΑ – ΧΩΡΟΣ ΦΑΓΗΤΟΥ 

4) ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΠΑΝΙΟ 

5) ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΑΥΛΗ 

 

 

 

 

  

Σχέδιο 2.1.2  

ΚΑΤΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ 

ΟΡΟΦΟΥ ΤΗΝΟΥ 

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:50 

 

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΣΜΑΡΔΑΚΙΤΟ - ΣΧΕΔΙΑ 

Εικόνα 2.1.1. Τυπική διάταξη σαλονιού σε 

παραδοσιακό σπίτι  
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Σχέδιο 2.1.4  

ΚΑΤΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ 

ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΤΗΝΟΥ 

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:50 

Εικόνα 2.1.3. Όψη υπάρχουσας κατοικίας 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ 

1) ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ 
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Εικόνα 2.1.5. Εσωτερικός χώρος  

υπάρχοντος υπογείου   

 

   

 

Σχέδιο 2.1.6.  

 ΤΟΜΗ Β-Β 

 ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΗΝΟΥ 

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:50 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ 

1) ΠΕΤΡΙΝΟ ΒΟΛΤΟ 

2) ΠΛΑΚΑ ΟΡΟΦΟΥ  
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Εικόνα 2.1.7. Τομή πλάκας ορόφου 

πηγή: (εθνικό μετσόβιο πολυτεχνείο) 

 

  

Σχέδιο 2.1.8.  

ΤΟΜΗ Α-Α 

 ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΗΝΟΥ 

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:50 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ 

1) ΠΛΑΚΑ ΥΠΟΓΕΙΟΥ (ΣΚΙΤΣΟ) 

2) ΔΙΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ  
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Εικόνα 2.1.12. Δίφυλλη πόρτα 

πηγή: (εθνικό μετσόβιο πολυτεχνείο) 

Εικόνα 2.1.11.  Όψη κουφωμάτων  

 

 

  

 

ΟΨΕΙΣ  

ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΗΝΟΥ 

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:50 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ 

1) ΔΙΦΥΛΛΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ  

ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΜΕ ΚΑΙΤΙΑ 

2) ΤΑΜΠΛΑΔΩΤΗ ΠΟΡΤΑ 

3) ΣΚΑΛΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΔΩΜΑ 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ 

1) ΔΙΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ (ΣΚΙΤΣΟ) 

 ΝΟΤΙΟ – ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΟΨΗ  Σχέδιο 2.1.9.  

 

 ΒΟΡΕΙΟ - ΔΥΤΙΚΗ ΟΨΗ  Σχέδιο 2.1.10. 
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ΥΠΟΜΝΗΜΑ 

1) ΣΑΛΑ  

2) ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΟ 

3) ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΟ 

4) ΚΟΥΖΙΝΑ 

5) ΕΙΣΟΔΟΣ 

6) ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΔΙΦΥΛΛΟ 

7) ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ 

  

Σχέδιο 2.2.2 

ΚΑΤΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ  

ΟΡΟΦΟΥ ΠΑΡΟΥ 

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:75 

Εικόνα 2.2.1 Είσοδος ορόφου 

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΥΚΕΣ - ΣΧΕΔΙΑ 
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               ΥΠΟΜΝΗΜΑ 

               1)ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 

                 2)ΕΙΣΟΔΟΣ  

                    3) ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΔΙΦΥΛΛΟ 

                   4)  ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ 

 

 

 

 

 

Σχέδιο  2.2.5 

ΚΑΤΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ 

ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΠΑΡΟΥ 

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:75 

Εικόνα 2.2.3. Βόλτο ισογείου 

Εικόνα 2.2.4. Γεφύρωση με λίθινο τόξο 
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ΤΟΜΗ Α-Α Σχέδιο 2.2.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                               ΤΟΜΗ Β-Β Σχέδιο 2.2.9. 
ΤΟΜΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 

ΠΑΡΟΥ 

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:75 

Εικόνα 2.2.6. Τομή δαπέδου ορόφου 

Εικόνα 2.2.8. Τομή οροφής  

πηγή: (εθνικό μετσόβιο πολυτεχνείο) 
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ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΟΨΗ Σχέδιο 2.2.10 
ΝΟΤΙΑ ΟΨΗ Σχέδιο 2.2.11 

 

ΔΥΤΙΚΗ ΟΨΗ Σχέδιο 2.2.12 

 

 

  

ΟΨΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 

 ΠΑΡΟΥ 

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:75 

Εικόνα 2.2.13. Όψη πόρτας 

πηγή: (εθνικό μετσόβιο πολυτεχνείο) 
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Σχέδιο 2.3.2. 

ΚΑΤΟΨΗ ΝΕΟΥ 

ΟΡΟΦΟΥ ΤΗΝΟΥ 

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:50 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΣΜΑΡΔΑΚΙΤΟ 

Εικόνα 2.3.1. Εσωτερική άποψη 

 σπιτιού στο Σμαρδάκιτο   

ΥΠΟΜΝΗΜΑ 

1) ΚΟΥΖΙΝΑ – ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ 

2) ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟ 

3 )ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΟ 

4) ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 

5) ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΑΥΛΗ 
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Σχέδιο 2.3.4. 

ΚΑΤΟΨΗ ΝΕΟΥ 

ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΤΗΝΟΥ 

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:50 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ 

1) ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 

2) ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΟ 

3 ) ΜΠΑΝΙΟ 

Εικόνα 2.3.3. Όψη κατοικίας Σμαρδάκιτο  
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Σχέδιο 2.4.2. 

ΚΑΤΟΨΗ ΝΕΟΥ 

ΟΡΟΦΟΥ ΠΑΡΟΥ 

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:75 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΕΣ 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ 

1)ΣΑΛΟΝΙ 

2)ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ 

3)ΚΟΥΖΙΝΑ 

4)ΜΠΑΝΙΟ 

5)ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ 

6)ΔΙΦΥΛΛΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ 

7)ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ 

8)ΕΠΙΠΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 

9)ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΤΖΑΚΙ 

10)ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ 

Εικόνα 2.4.1. Ενεργειακό τζάκι  

Πηγή: (news.com) 
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Σχέδιο 2.4.4. 

ΚΑΤΟΨΗ ΝΕΟΥ 

ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΠΑΡΟΥ 

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:75 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ 

1)ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΟ 

2)ΚΟΥΖΙΝΑ 

3) ΜΠΑΝΙΟ 

4)ΜΠΑΛΚΟΝΟΠΟΡΤΑ 

5) ΔΙΦΥΛΛΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ 

6) ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ 

7) ΕΠΙΠΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 

8)ΚΡΕΒΑΤΙ ΔΙΠΛΟ 

 

Εικόνα 2.4.3. Σκάλα ξύλινη παραδοσιακή  

Πηγή: (domogroup.gr)   
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YΓΡΟΜΟΝΩΣΗ ΔΩΜΑΤΟΣ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Το μονωτικό που προτείνουμε  είναι χαμηλού ιξώδους χυτή ελαστική στεγανωτική μεμβράνη 

ταρατσών, πολυουρεθανικής βάσεως, ενός συστατικού. Πολυμερίζεται με την υγρασία της 

ατμόσφαιρας και σχηματίζει μονολιθική στεγανωτική μεμβράνη με άριστη πρόσφυση σε όλη την 

επιφάνεια. Περιέχει μικρή ποσότητα διαλύτη (xylol) οπότε δεν απαιτείται επιπλέον αραίωση. 

Αποτελείται από καθαρή, ελαστομερή, υδρόφοβη, πολυουρεθανική ρητίνη η οποία, μαζί με ειδικά 

ανόργανα συστατικά, παρέχει στο προϊόν εξαιρετική αντίσταση στις καιρικές συνθήκες, στα 

χημικά, στην ηλιακή ακτινοβολία UV, σε μηχανικές και θερμικές καταπονήσεις. 

 

 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

Στεγάνωση και προστασία:  

 Ελενίτ και λαμαρίνας. 

 Aσφαλτόπανου & μεμβράνης EPDM. 

 Λουτρών. 

 Βεραντών και μπαλκονιών.  

 Δωμάτων / ταρατσών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΧΑΡΑΚΤΙΡΙΣΤΙΚΑ/ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

 Άριστη πρόσφυση   

 Μεγάλη αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία. 

 Διαπερατότητα υδρατμών. 

 Αντοχή στην υδρόλυση και στους μικροοργανισμούς. 

 Κάλυψη μικρορωγμών. 

 Αντοχή στα χημικά και στη τριβή. 

 Εξαιρετική ελαστικότητα. 

 Δυνατότητα συγκόλλησης υλικών επένδυσης (π.χ. πλακίδια) απ' ευθείας στην μεμβράνη. 

 Κατάλληλο για πόσιμο νερό, μετά τον πολυμερισμό της μεμβράνης. 

 Πιστοποιημένο υλικό με προσδόκιμο ζωής 25 έτη. (W3) 

 

ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΥΛΙΚΟ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ 

Το προϊόν που προτείνουμε είναι μια νέα προσέγγιση για την αντιμετώπιση της ανοδικής 

υγρασίας. Είναι μια υδατο-απωθητική κρέμα, συσκευασμένη σε σωληνάρια των 600ml. Εισάγεται 

σε μία σειρά οπών που έχουν ανοιχτεί με τρυπάνι, κατά την διεύθυνση μίας στρώσης κονιάματος 

της τοιχοποιίας κάνοντας χρήση ενός απλού πιστολιού εφαρμογής- δεν απαιτείται ειδική αντλία 

ενεμάτων. Μόλις εισαχθεί μία στρώση κονιάματος το υλικό αυτό διαχέεται εντός του νωπού 

τοίχου σχηματίζοντας ένα υδατο-απωθητικό φράγμα που εμποδίζει μελλοντική ανερχόμενη 

υγρασία. 

 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ  

Tο υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αντιμετώπιση της ανερχόμενης υγρασίας στους 

περισσότερους τύπους λιθοδομών- πλινθοδομών. 

  

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕNΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 

B.  
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ/ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

 

 Εύκολο στην εφαρμογή 

 Ενός συστατικού, έτοιμο προς χρήση 

 Γρήγορη εγκατάσταση 

 Δεν υπάρχει ανάγκη για προκαταρτική στεγανή σφράγιση γύρω από τις οπές των ενέσεων 

 Γρήγορο στην εισαγωγή 

 Σταθερότητα στην εφαρμογή 

 Δεν απαιτείται ειδική αντλία  

 Ουσιαστικά δε δημιουργούνται ακαθαρσίες από την εφαρμογή του υλικού  

 Συμπυκνωμένη σύνθεση με πάνω από 60 % ενεργά συστατικά 

 Χαμηλού κινδύνου, βάσεως νερού-μη καυστικό, μη εύφλεκτο-δεν εφαρμόζεται με πίεση 

 Δεν υπάρχει κινδυνος εμφάνισης του φαινομένου εξάνθησης (όπως συμβαίνει με τις 

σιλικονούχες μεθόδους αντιμετώπιση της ανοδικής υγρασίας) 

 

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΒΑΤΟ ΔΩΜΑ- (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ) 

 

Το υλικό είναι ένα σύνθετο θερμομονωτικό πλακίδιο, το οποίο χρησιμοποιείται για τη 

θερμομόνωση ταρατσών και αποτελείται από ειδικές πλάκες λευκού τσιμέντου, υψηλών 

προδιαγραφών, με επικολλημένη εξηλασμένη πολυστερίνη (XPS) Styrofoam IT της DOW. Το 

Polytile προστατεύει τη στεγάνωση (υγρομόνωση) του δώματος χωρίς να χρειάζεται η περιοδική 

αντικατάσταση ή ενίσχυση της. Επίσης σταματά τη συγκέντρωση υδρατμών στο κτίριο και δεν 

εμφανίζονται τα αντιαισθητικά μαυρίσματα στους εσωτερικούς τοίχους από μούχλα και υγρασία. 

 

 

 

 

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ/ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ 

 

 Προστασία του δώματος από καιρικές καταπονήσεις. 

 Προστασία της υφιστάμενης στεγάνωσης του δώματος από γήρανση και θερμική 

καταπόνηση. 

 Ευκολία και ταχύτητα στην τοποθέτηση με απλή απόθεση. 

 Μικρό βάρος (46kg/m²) κατάλληλο για δώματα ελάχιστου φορτίου πλακόστρωσης χωρίς 

κίνδυνο υφαρπαγής από τον άνεμο. 

 Απάλειψη θερμικών γεφυρών χάρη στη ραμποτέ διαμόρφωση των πλευρών του πλακιδίου. 

 Κύριο μέρος του πλακιδίου αποτελείται από το πιο αξιόπιστο θερμομονωτικό υλικό της 

αγοράς STYROFOAM της DOW. 

 Δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης του πλακιδίου σε ανέγερση επιπλέον ορόφων. 

Καλαίσθητη τελική επιφάνεια. 

  

Εικόνα 2.5.1. Εφαρμογή θερμομονωτικών πλακών 

 (πηγη: monossis.gr) 
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ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΓΙΑ ΜΗ ΒΑΤΟ ΔΩΜΑ 

 

ΚΥΡΙΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 

Θερμομονωτικά υποστρώματα δαπέδων τελικής στρώσης 

 Απευθείας επικόλληση κεραμικών πλακιδίων, φυσικών λίθων, τεχνικών λίθων και προ-

γυαλισμένων μαρμάρων & πλωτών παρκέ 

 Παρκέ, μετά την τοποθέτηση λεπτής στρώσης κονιαμάτων φινιρίσματος 

 Ενδιάμεση θερμομονωτική στρώση – υποστρώματα δαπέδων 

 Σύστημα εξομάλυνσης 

 Κάτω από τσιμεντοκονίες 

 Κάτω από αυτό-επιπεδούμενες τσιμεντοκονίες 

 Κάτω από σύστημα ενδοδαπέδιας θέρμανσης (ακόμα & με απευθείας τοποθέτηση του 

κυκλώματος) 

 Εξομάλυνση θολωτών δαπέδων 

 Κάτω από βιομηχανικά δάπεδα 

 Κάτω από στεγανωτικές στρώσεις 

 

 

Θερμομονώσεις δωμάτων  

 Κεκλιμένες στέγες 

 Δώματα με ή χωρίς κατασκευή κλίσεων 

 Θολωτές οροφές 

 Τραπεζοειδής μεταλλική οροφή και δάπεδο 

 Στέγη αμιαντολαμαρίνας (ενθυλάκωση) 

 

 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

 

 Σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας 

 Υλικό βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής 

 Υψηλό θερμομονωτικό αποτέλεσμα 

 Δυναμική και διαπνέουσα μόνωση 

 Ενιαία χυτή θερμομονωτική στρώση χωρίς θερμογέφυρες 

 Πολύ μεγάλη θερμική μάζα 

 Πολύ μεγάλη θερμική αδράνεια 

 Απουσία του φαινομένου της δρόσου εξαιτίας της υψηλής δινοής 

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΑΦΡΟΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ  

 

 Τελική στρώση  δαπέδων για την απ' ευθείας επικόλληση της επικάλυψης του δαπέδου 

 Πλήρης θερμομόνωση με ταυτόχρονη δημιουργία κλίσεων 

 Συμπαγής, ομοιογενής και ενιαία θερμομονωτική στρώση, χωρίς καμία απολύτως 

θερμογέφυρα 

 Παρουσιάζουν εξαιρετική διάχυση υδρατμών και εντάσσονται στην κατηγορία των υλικών 

βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής 

 Εξοικονόμηση ενέργειας - καλύτερο εσωτερικό περιβάλλον 

 Βελτιώνουν σημαντικά την αντισεισμική συμπεριφορά του κτιρίου εξαιτίας του 

χαμηλότερου φορτίου (300Kg/m
3
) στα δομικά στοιχεία 

 Εμφανίζουν υψηλές αντοχές στη συμπίεση και στις μηχανικές καταπονήσεις 

 Έχουν καλές ηχομονωτικές ιδιότητες 

  

Εικόνα 2.5.2. Θερμομόνωση δώματος  

με ελαφροσκυρόδεμα  

(πηγή: monossis.gr)   
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ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ 

 

ΕΤΟΙΜΟΣ ΣΟΒΑΣ  ΥΨΗΛΑ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟΣ 

 

Τα υλικά όταν εφαρμόζονται σε συγκεκριμένο πάχος καλύπτουν τις απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ & 

της ευρωπαϊκής οδηγίας 02/91/CE για την εξοικονόμηση ενέργειας. 

Ο θερμοσοβάς  χαρακτηρίζεται από την υψηλή απόδοσή του, εξασφαλίζοντας, σε μια και μόνο 

στρώση (βασική στρώση), την θερμική μόνωση και την αδιαβροχοποίηση των τοίχων, 

συνεισφέροντας στη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και στη βελτίωση του εσωτερικού 

κλίματος της κατασκευής.  

 

ΚΥΡΙΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 

 Θερμική μόνωση νέων και παλαιών κτηρίων  σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους  

»Μονοκατοικίες και πολυκατοικίες  

»Κτίρια γραφείων και εμπορικά κέντρα 

» Βιομηχανικές και αγροτικές εγκαταστάσεις 

 Ανάπλαση και προστασία των φθαρμένων 

όψεων 

 Ενίσχυση θερμικής μόνωσης υφιστάμενων 

τοίχων 

 Τοποθετείται εύκολα σε κάθε είδους 

υπόστρωμα και εξομαλύνει επιφάνειες 

σκυροδέματος εξασφαλίζοντας την 

επιπεδότητα νεόκτιστων και ανακαινιζόμενων 

επιφανειών. Ο θερμοσοβάς αυτός  μπορεί να 

εφαρμοστεί σε πολλές στρώσεις για να 

επιτευχθεί η επιθυμητή θερμική απόδοση. 

Εγγυάται θερμική άνεση τόσο το χειμώνα, όσο 

και το καλοκαίρι. Στη συνέχεια καλύπτεται με 

διακοσμητική επένδυση. 

  

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

 Ιδανικό για κτίρια χαμηλής και μηδενικής κατανάλωσης 

 Άριστη θερμομόνωση, λ=0,056 W/mK, κατηγορία Τ1 

 Υψηλή ατμοδιαπερατότητα - Παθητικός αερισμός 

 Δυναμική και διαπνέουσα μόνωση 

 Εξάλειψη των συμπυκνωμάτων υγρασίας (φαινόμενο δρόσου) 

 Βιοκλιματική και αειφόρος δόμηση 

 Ενιαία χυτή θερμομονωτική στρώση, χωρίς θερμογέφυρες 

 Πλήρης κάλυψη των απαιτήσεων του ΚΕΝΑΚ 

 Εξαιρετικά μεγάλη θερμοσυσσωρευτική ικανότητα 

 Εξαιρετικά μεγάλη θερμική αδράνεια 

 Ευχάριστο εσωτερικό κλίμα - Βελτιωμένη ποιότητα ζωής 

 Εγγύηση άνεσης για το καλοκαίρι και το χειμώνα 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

 Εξαιρετικά ελαφρύ προϊόν 

 Θερμομόνωση χωρίς στηρίγματα και κόλλες 

 Ταχύτητα και οικονομία κατασκευής (σοβαντίζεις και μονώνεις) 

 Δεν ρηγματώνει και παραμένει διαστατικά σταθερός στο χρόνο (αντοχή στην υγρασία: 

άφθαρτος) 

 Δυνατότητα επιδιόρθωσης λαθών ως προς το πάχος και την επιπεδότητα των τοίχων 

 Ευκολία αποκατάστασης και επισκευής από μεταγενέστερες επεμβάσεις 

 Πλήθος αρχιτεκτονικών - σχεδιαστικών επιλογών 

 Εξάλειψη των τεχνικών λαθών θερμομόνωσης 

 Δυνατότητα άντλησης από μεγάλες αποστάσεις και σε μεγάλα ύψη 

 Εφαρμόζεται εξωτερικά ή/και εσωτερικά ανάλογα με τη χρήση της κατασκευής 

 Αφυγραντικός σοβάς για αποκατάσταση ανιούσας υγρασίας  

  Εικόνα 2.5.3. Θερμομόνωση τοιχοποιίας  

(πηγή: ektoxeftis.com.gr)   
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ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΗΝΟ 

ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 

Οι αντλίες θερμότητας είναι μια νέα πρόταση στον χώρο της θέρμανσης τόσο σε οικιακό όσο και 

σε επαγγελματικό επίπεδο, η οποία έχει καταφέρει να κεντρίσει την προσοχή του καταναλωτικού 

κοινού. Πρόκειται για μια νέα εναλλακτική μορφή ενέργειας η οποία στηρίζεται στον αέρα ή στην 

γη και έχει αποδειχτεί ότι είναι η πιο οικονομική λύση της αγοράς. Οι αντλίες θερμότητας δεν 

είναι ένα νέο μέσο θέρμανσης, καθώς χρησιμοποιούνται εδώ και δεκαετίες σε χώρες του 

εξωτερικού για την θέρμανση και την ψύξη όχι μόνο των σπιτιών, αλλά και μεγάλων 

ξενοδοχειακών μονάδων, επιχειρήσεων κτλ. 

Η λειτουργία τους είναι απλή: αντλούν θερμότητα από τη φύση και με τη συμβολή της ηλεκτρικής 

ενέργειας παράγουν ζέστη ή κρύο. Πιο συγκεκριμένα με 1kW ηλεκτρική ενέργεια και 3 kW 

ενέργεια από το φυσικό περιβάλλον παράγεται θερμική απόδοση 4 kW. Είναι φανερό πως η 

θερμότητα ή η ψύξη που διαχέεται στο χώρο προέρχεται κατά βάση από τη φύση και όχι από την 

ηλεκτρική ενέργεια. Συγκρινόμενες οι αντλίες θερμότητας με το πετρέλαιο έχουν οικονομία που 

φτάνει τουλάχιστον το 60-70% ανάλογα με το κλίμα της περιοχής ενώ σε σχέση με το φυσικό 

αέριο φτάνει το 40%. Μάλιστα η οικονομία είναι ακόμα μεγαλύτερη όταν παράλληλα με τις 

αντλίες θερμότητας χρησιμοποιείται νυχτερινό ρεύμα ή η οικία εντάσσεται στο κοινωνικό 

τιμολόγιο της ΔΕΗ. 

Στη σημερινή εποχή ειδικότερα παρατηρείται μια στροφή προς τις αντλίες θερμότητας σε 

παγκόσμια κλίμακα, καθώς γίνεται μια προσπάθεια περιορισμού των ορυκτών καυσίμων σε 

συνδυασμό με τη μείωση των εκπεμπόμενων ρύπων.  

 Συνοψίζοντας τα πλεονεκτήματα των αντλιών θερμότητας θα λέγαμε ότι είναι: αρχικά ο 

πολύ αυξημένος βαθμός απόδοσης σε σχέση με τα υπόλοιπα συστήματα θέρμανσης, η 

εξοικονόμηση χρημάτων, η απλή εγκατάσταση και η αθόρυβη λειτουργία. Επιπλέον το 

γεγονός ότι δεν απαιτείται λεβητοστάσιο για την εγκατάστασή τους μιας και μπορούν να 

τοποθετηθούν εξωτερικά, μειώνει σημαντικά τα έξοδα σε σχέση για παράδειγμα με τον 

λέβητα. Η συντήρηση τους δεν κοστίζει ακριβά και λειτουργούν υπό κάθε είδους καιρικές 

συνθήκες. Τέλος, είναι σημαντικό να τονιστεί ότι είναι οικολογικά, δεν εκπέμπουν 

καθόλου ρύπους και συνεπώς δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον, εξάλλου για τον λόγο αυτό 

δεν χρειάζεται το σπίτι να διαθέτει καμινάδα.      

            

            

            

 Στα μειονεκτήματα συγκαταλέγεται η μειωμένη απόδοση σε περιοχές με ακραίες καιρικές 

θερμοκρασίες και το υψηλό κόστος της εγκατάστασης, το οποίο σε σχέση με τα άλλα 

συστήματα θέρμανσης υπερβαίνει το 50%. Ωστόσο αν σκεφτεί κανείς ότι η διαφορά αυτή 

στο κόστος εγκατάστασης καλύπτεται σιγά-σιγά από τις μειωμένες δαπάνες στα έξοδα για 

τη θέρμανση και την ψύξη, τότε από αυτή την άποψη οι αντλίες θερμότητας αποτελούν μια 

πολύ καλή και συμφέρουσα επιλογή. Βέβαια ο κάθε ένας πρέπει να σταθμίσει τα υπέρ και 

τα κατά και ανάλογα με την τοποθεσία της οικίας του και με τις ιδιαίτερες απαιτήσεις του 

να αποφασίσει εάν οι αντλίες θερμότητας είναι η ορθότερη και οικονομικότερη λύση για 

τον ίδιο. 

 

 

 

  

 Εικόνα 2.5.4. Αντλία θερμότητας (πηγή: technostahl.gr)   

 

http://www.bioenerga.gr/antlies-thermotitas/
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ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΤΖΑΚΙ 

 

Ένας οικονομικός και ταυτόχρονα οικολογικός τρόπος θέρμανσης είναι το ενεργειακό τζάκι. Στα 

σπίτια όπου υπάρχει δυνατότητα κατασκευής τους είτε από την αρχή είτε με τροποποίηση του ήδη 

υπάρχοντος η εξοικονόμηση χρημάτων για την θέρμανση είναι αξιοσημείωτη. Η θέρμανση με 

ενεργειακό τζάκι είναι πολύ οικονομικότερη σε σύγκριση με την θέρμανση που παρέχουν τα 

αερόθερμα ή τα ηλεκτρικά καλοριφέρ. 

Τα ενεργειακά τζάκια είναι κλειστού τύπου. Με αυτό τον τρόπο μέσα στον θάλαμο όπου 

καίγονται τα ξύλα η θερμοκρασία ανεβαίνει πολύ περισσότερο από ότι στα ανοιχτά τζάκια. Ο 

ζεστός αέρας που δημιουργείται από την καύση του ξύλου βγαίνει από περσίδες που 

τοποθετούνται στην καμινάδα και έτσι ο χώρος θερμαίνεται πολύ περισσότερο. 

Η κατασκευή του ενεργειακού τζακιού είναι σαφώς ακριβότερη, αλλά πολύ σύντομα γίνεται 

απόσβεση των χρημάτων λόγω της μεγάλης εξοικονόμησης θερμικής ενέργειας. Η θέρμανση για 

παράδειγμα με τη χρήση αερόθερμων ή ηλεκτρικών καλοριφέρ κοστίζει πολύ περισσότερο. 

Για την τροποποίηση ενός συμβατικού τζακιού σε ενεργειακό προστίθεται μια ένθετη εστία η 

οποία προσαρμόζεται πάνω στην μαντεμένια εστία. Το τζάκι καλύπτεται με μονωτικό υλικό και 

στο πάνω μέρος του ανοίγονται περσίδες για τη ροή του ζεστού αέρα. 

 

Συμβουλές για τη σωστή λειτουργία του ενεργειακού τζακιού 

 Η χρήση του ενεργειακού τζακιού πρέπει να γίνεται με προσοχή έτσι ώστε να έχει τη μέγιστη 

απόδοση: 

 Η πρώτη φορά που θα λειτουργήσει το ενεργειακό τζάκι θα πρέπει να είναι 3 με 4 εβδομάδες 

μετά την κατασκευή του. Αρχικά θα πρέπει να χρησιμοποιούνται πολύ λίγα ξύλα που στη 

συνέχεια θα αυξάνονται. 

 Θα πρέπει να τηρείται το όριο λειτουργίας του ενεργειακού τζακιού και να μην γίνεται 

συνεχής χρήση του - και μάλιστα με πάρα πολλά ξύλα στην προσπάθεια να προκληθεί όσο το 

δυνατόν περισσότερη θερμότητα. 

 Το ενεργειακό τζάκι θα πρέπει να ανοίγεται με μεγάλη προσοχή. Η πόρτα δεν πρέπει να 

ανοίγει απότομα, αλλά λίγο και σε αυτή τη θέση να μένει για λίγα δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια 

μπορεί να ανοίξει κανονικά. 

 Η καπνοδόχος πρέπει να καθαρίζεται τακτικά. Επίσης τακτικά πρέπει να καθαρίζεται και το 

κρύσταλλο του ενεργειακού τζακιού. Ο καθαρισμός του κρύσταλλου μπορεί να γίνεται είτε με 

υγρό καθαρισμού τζαμιών είτε με ειδικό υγρό για ενεργειακά τζάκια. 

Πλεονεκτήματα ενεργειακού τζακιού 

 Αργή κατανάλωση ξύλων 

 Ιδιαίτερα χαμηλοί ρύποι από τα καυσαέρια 

 Σύντομη και υψηλή απόδοση θερμότητας 

 Δυνατότητα ελέγχου στο χρόνο καύσης για ζητούμενη θερμοκρασία 

 Αποφυγή καπνού και κατά συνέπεια έξοδα συντήρησης 

 Επιλογή μετάδοσης θερμότητας με φυσικό ή μηχανικό τρόπο 

 Υψηλή ασφάλεια καθώς η εστία καύσης διαθέτει πόρτα 

 Περιορισμός σε οσμές που προέρχονται από την καύση 

 Επιλογή ανοίγματος πόρτας για χρήση ψησίματος  

 Εικόνα 2.5.5. Ενεργειακό τζάκι (πηγή: papadosifakis.gr) 
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ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ 
 

Τα ξύλινα Ανοιγόμενα – Ανακλινόμενα κουφώματα που θα χρησιμοποιήσουμε κατασκευάζονται 

κατά τα παραδοσιακά πρότυπα, η κατασκευή περιλαμβάνει συνδέσεις των ξύλινων τμημάτων με 

διπλά και τριπλά μόρσα, υαλοστάσια με υποδιαιρέσεις (καίτια), καθώς και μη εμφανή 

νεροσταλάκτη αλουμινίου, ο οποίος αυξάνει τις τιμές υδατοστεγανότητας, και ενισχύει την αντοχή 

του κουφώματος στην διάβρωση. Bάφονται με οικολογικά βερνίκια και χρώματα τα οποία είναι 

υδατοδιαλυτά και μη τοξικά για τον άνθρωπο και το περιβάλλον. 

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ 

 

 Το χρησιμοποιημένο προφίλ είναι Τρικολλητό, 78 mm για την κάσα και 78 mm για το φύλλο. 

 Ξύλινη καλύπτρα νεροσταλάκτη (για την διατήρηση της παραδοσιακής μορφής). 

 Υαλοστάσια με υποδιαιρέσεις (καίτια). 

 Όλα τα κουφώματα είναι ανοιγόμενα – ανακλινόμενα. 

 Η ένωση των ξύλινων τμημάτων (γωνίες) γίνεται με διπλά, τριπλά μόρσα. 

 Περιμετρικό κλείδωμα. Με ένα γύρισμα του χερουλιού τα παράθυρα και οι μπαλκονόπορτες 

κλειδώνουν μέχρι σε 14 σημεία (ανάλογα με την 

διάσταση του κουφώματος), παρέχοντας έτσι το 

υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας στην αγορά. 

 Οι μηχανισμοί είναι οι ROTO NT της ROTO Frank 

Γερμανίας, τον ηγέτη στους μηχανισμούς 

κουφωμάτων. 

 Τα κουφώματα μπορούν να κατασκευαστούν σε 

διχρωμία (διαφορετικό χρώμα μέσα και έξω). 

 

 

 

 

 Υπάρχουν 2 λάστιχα περιμετρικά κατασκευασμένα από TPE για τέλεια στεγάνωση. 

 Συνοδεύονται από ρολά ή παντζούρια όπως επίσης και σήτες. 

 Κατασκευάζονται από συγκεκριμένα υλικά και εξαρτήματα τα οποία πληρούν συγκεκριμένες 

προδιαγραφές υψηλής ποιότητας. 

 Κατασκευάζονται κάτω από ελεγχόμενες διαδικασίες παραγωγής οι οποίες διασφαλίζουν την 

σταθερή και υψηλή ποιότητα. 

 

ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ 

 

Τα συστήματα κουφωμάτων που θα χρησιμοποιήσουμε φέρουν τριπλούς θερμομονωτικούς 

υαλοπίνακες. Το γυαλί που χρησιμοποιείται είναι τύπου Low E μαλακής επίστρωσης. Ο βασικός 

συνδυασμός της υάλωσης είναι πάχους 4mm με 14mm διάκενο ανάμεσα στα τρία τζάμια (4 – 14 – 

4 – 14 – 4) με πρόσθετο αέριο argon. Ο συνδυασμός αυτός έχει ένα συντελεστή μόνωσης  

Ug = 0,6 W/m2K. 

Ακόμη μπορούν να ικανοποιηθούν οι οποιεσδήποτε απαιτήσεις για ειδικές υαλώσεις, όπως 

bronze, fume, triplex 3+3mm, triplex 4+4mm, αλεξίσφαιρα κ.α. 

Η κόλληση των τριπλών υαλοπινάκων γίνεται αρχικά με δυο κορδόνια Butyl PIB (ειδική πλαστική 

κόλλα), τα οποία τοποθετούνται περιμετρικά στο αλουμινένιο διάκενο που τοποθετείται ανάμεσα 

στα δύο τζάμια. Το Butyl PIB έχει πολύ μεγάλες αντοχές σε θερμοκρασιακές μεταβολές: -30°C 

μέχρι 80°C και 160°C (για μικρό χρονικό διάστημα) και πολύ μικρό συντελεστή θερμικής 

αγωγιμότητας (Thermal Conductivity). Το διάκενο αλουμινίου πληρώνεται με πυριτικά 

(desiccants) τα οποία μεγαλώνουν την διάρκεια ζωής του υαλοπίνακα ακόμα περισσότερο. 

 

 

  

Εικόνα 2.5.6. Ανοιγόμενο – Ανακλινόμενο 

ξύλινο κούφωμα (πηγή: epal.gr)   
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Ως βιοκλιματική αρχιτεκτονική ορίζεται η αρχιτεκτονική που ασχολείται με το σχεδιασμό του κτιρίου, τις ιδιαίτερες κλιματολογικές συνθήκες κάθε περιοχής αλλά και την εκμετάλλευση των φυσικών 

πόρων τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό του κτιρίου. Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται αναφορά των υπαρχουσών αλλαγών όπου είναι εφικτό να γίνουν σε μια κατοικία.  

1 Θερμομόνωση Κτιριακού Κελύφους  

 

Η θερμική προστασία του κελύφους είναι η βασική προϋπόθεση για τη θερμική συμπεριφορά ενός 

κτιρίου. Οι θερμικές απώλειες μέσα από ένα κτίριο προκαλούνται από τη μετάδοση θερμότητας 

του αέρα ενός εσωτερικού χώρου προς την ατμόσφαιρα ή προς τους ψυχρότερους γειτονικούς 

χώρους ή και αντίστροφα. Με την θερμομόνωση ενός κτιρίου επιδιώκεται να μειωθεί ο χρόνος 

ανταλλαγής της θερμότητας μέσα από τα τοιχώματα. Ένα άλλο σημαντικό τμήμα του κτιριακού 

κελύφους που συμβάλει ως και 30% στην θερμική απώλεια είναι οι θερμογέφυρες που εκείνα τα 

τμήματα του κτιριακού κελύφους έχουν σημαντική μείωση της θερμικής αντίστασης των δομικών 

στοιχείων.  

Ο βασικότερος τομέας επέμβασης στα κτίρια υφιστάμενα και νέα είναι το κτιριακό κέλυφος για 

την αποδοτικότερη θερμομόνωση τους. Τα συνήθη θερμομονωτικά υλικά εμποδίζουν την αγωγή 

θερμότητας από τα κτίρια προς το εξωτερικό περιβάλλον και αντίστροφα το καλοκαίρι, επειδή 

περιέχουν ακίνητο αέρα παγιδευμένο είτε σε ίνες είτε σε κλειστές κυψελίδες. Η εξωτερική 

θερμομόνωση αποτελεί τον πιο αποτελεσματικό τρόπο μόνωσης του κτιριακού κελύφους καθώς 

και ο βέλτιστος τρόπος ελαχιστοποίησης των θερμογεφυρών.  

Ο βιοκλιματικός σχεδιασμός συνιστά τα θερμομονωτικά υλικά να τοποθετούνται εξωτερικά ή 

ενδιάμεσα στις τοιχοποιίες, οροφές και δάπεδα έτσι ώστε να μην αδρανοποιείται η θερμική μάζα 

του κελύφους. Ένα προσεκτικά μονωμένο κτίριο με την απαιτούμενη από τους ισχύοντες 

κανονισμούς θερμομόνωσης καλύπτει εν μέρει τις ανάγκες ενός σωστά σχεδιασμένου κτιρίου από 

ενεργειακή άποψη, αρκεί να προσεχθεί η μόνωση όλων των δομικών στοιχείων. Εκτός από αυτά 

τα σημεία του κελύφους θα πρέπει να εξασφαλίζεται η θερμική προστασία  

των ανοιγμάτων με τη χρήση διπλών τζαμιών ή και τριπλών αν το κλίμα της περιοχής είναι πολύ 

ψυχρό, θερμομονωμένα κουφώματα με σφραγισμένους αρμούς έτσι ώστε να μην εισέρχεται ο 

αέρας (ζεστός, κρύος), αλλά και κινητή μόνωση κουφωμάτων όπως πατζούρια, θερμομονωτικά 

ρολά.  

 

 

 

Στην πραγματικότητα τόσο το είδος της θερμομονωτικής προστασίας όσο και η θέση του 

θερμομονωτικού υλικού επηρεάζουν σημαντικά τη θερμική συμπεριφορά. Η ανεύρεση υλικών που 

θα έχουν βελτιωμένες ιδιότητες που θα αξιοποιούνται για την αύξηση απόδοσης ενός κτιρίου όσον 

αφορά την αποθήκευση και την μετάδοση της θερμότητας. Το κυριότερο στοιχείο που θα πρέπει 

να εκτιμηθεί είναι η θερμοχωρητικότητα και η θερμοαγωγιμώτητα της τοιχοποιίας και η ανάγκη 

αξιοποίησής της. Οι ιδιότητες των υλικών σχετίζονται άμεσα με αυτές τις λειτουργίες. Επιπλέον 

βασικό στοιχείο που ασχολείται η βιοκλιματική αρχιτεκτονική είναι η επιλογή των δομικών 

υλικών να είναι φιλικά προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο.  

 

Αυτό που κάνει τα θερμομονωτικά υλικά να ξεχωρίζουν είναι η δομή της μάζας τους. Πρόκειται 

κατά κανόνα για υλικά, τα οποία αποτελούνται από ένα πλήθος ινών, μεταξύ των οποίων 

παρεμβάλλεται αέρας που θεωρείται πρακτικά ακίνητο. Ο ακίνητος αέρας παρουσιάζει πολύ μικρή 

αγωγιμότητα, επιτρέπει δηλαδή δύσκολα τη μετάδοση της θερμότητας μέσω αυτού. Η στερεή 

φάση των υλικών αυτών, ανάλογα με την πυκνότητά τους, κυμαίνετε συνήθως μεταξύ 3% και 15% 

του όγκου τους γι’ αυτό και τα θερμομονωτικά υλικά είναι πολύ ελαφρά. Είναι γνωστό ότι μια 

σωστή θερμομόνωση η οποία απαιτεί το 2-5% του αρχικού κόστους της κατασκευής του κτιρίου, 

μπορεί να εξοικονομήσει μέχρι το 50% του κόστους λειτουργίας της θέρμανσης.  

Για να γίνει σωστή επιλογή του κατάλληλου για κάθε περίπτωση θερμομονωτικού υλικού, πρέπει 

να είναι γνωστές οι ιδιότητες αυτών και η συμπεριφορά τους. Για την επιλογή του κατάλληλου 

υλικού πρέπει να συνεκτιμάται η φθορά αυτού με το χρόνο και η δυνατότητα συνεργασίας του με 

τα άλλα υλικά της κατασκευής. Σημαντικό βέβαια ρόλο παίζει στην επιλογή του υλικού το κόστος 

προμήθειας αυτού, η δυνατότητα τοποθέτησης του και οι άλλο παράγοντες που σχετίζονται με την 

ιδιαιτερότητα της κάθε κατασκευής.  

  

ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

C.  
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Θερμομονωτικά υλικά  

 
Τα θερμομονωτικά υλικά χωρίζονται στα ελαφρά θερμομονωτικά υλικά και στα βαριά 

θερμομονωτικά υλικά. Τα ελαφρά θερμομονωτικά υλικά χρησιμοποιούνται ως συμπληρωματικά 

στοιχεία σε μια κατασκευή με σκοπό τη θερμική προστασία, τους θορύβους και την υγρασία. Τα 

υλικά αυτά διακρίνονται, ανάλογα με την σύσταση τους σε οργανικά και ανόργανα αλλά και σε 

πορώδη και ινώδη. Στα ανόργανα ινώδη υπάγονται ο υαλοβάμβακας και ο πετροβάμβακας. Τα 

υλικά αυτής της κατηγορίας χαρακτηρίζονται και ως ορυκτές ίνες, οι οποίες έχουν περιορισμένη 

ελαστικότητα αλλά μεγάλη αντοχή στην φωτιά και στην αποσύνθεση. Οι ανόργανες ίνες 

παρασκευάζονται από φυσικά πετρώματα και πυριτιούχες μάργες όπως πετροβάμβακα και ίνες 

σιλικόνης. Σε αυτά υπάγονται πολλά μονωτικά υλικά όπως ξυλόμαλλο, μοριοσανίδες, διάφορα 

πιλήματα και λειτουργούν σαν γέφυρες θερμότητας και ήχου. Στα ανόργανα πορώδη υλικά 

υπάγεται ο διογκωμένος περλίτης, το αφρώδες γυαλί, η διογκωμένη πολυστερίνη , η αφρώδες 

εξηλασμένη πολυστερίνη και η πολυουρεθάνη. Τα βαριά θερμομονωτικά υλικά μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν ως κύρια δομικά υλικά και πολλές φορές μπορούν να συμμετέχουν στον 

φέροντα οργανισμό της κατασκευής, παραλαμβάνοντας μέρος των φορτίων. Στα βαριά 

θερμομονωτικά υλικά περιλαμβάνονται τα θερμομονωτικά τούβλα, τα θερμομονωτικά 

τσιμεντότουβλα, τα ελαφροσκυροδέματα και τα κυψελωτά σκυροδέματα.  

 

 

Αφρώδες εξηλασμένη πολυστερίνη  

 
Είναι ένα αφρώδες πλαστικό υλικό συγγενές με την διογκωμένη πολυστερίνη. Είναι υλικό μη 

ανακυκλώσιμο και προέρχεται από μη ανανεώσιμή πηγή ενέργειας. Η μάζα από την οποία 

προέρχεται η εξηλασμένη πολυστερίνη υφίσταται μια ειδική επεξεργασία, η οποία προσδίδει στο 

τελικό προϊόν ένα έντονο χρώμα συνήθως γαλάζιο. Η μάζα των προϊόντων της είναι ομοιογενής, 

σκληρή και συμπαγής και περιέχει μικρές πυκνές πολυεστερικές κλειστές κυψελίδες διαμέτρου 

0,05 έως 0,5 χιλιοστά. Χρησιμοποιείται κυρίως ως θερμομονωτικό υλικό σε εξωτερικές 

τοιχοποιίες, σε δοκάρια, τοιχία και υποστυλώματα είτε εσωτερικά είτε εξωτερικά, σε δάπεδα 

ευάλωτα στην υγρασία, δώματα, ψευδοροφές και για ψυκτικούς θαλάμους. Η αφρώδης 

εξηλασμένη πολυστερίνη είναι άοσμο υλικό και παρουσιάζει σταθερότητα όγκου με μικρές 

συστολές της τάξης του 0,08%. Ένα κύριο χαρακτηριστικό της είναι οι κλειστοί πόροι και η 

έλλειψη απορρόφησης νερού, κάτι που κάνει την εξηλασμένη πολυστερίνη κατάλληλη για 

εφαρμογές σε υψηλή υγρασία. Η παραγωγή της εξηλασμένης πολυστερίνης, γίνεται με εξέλαση, 

κατά τη διάρκεια της οποίας γίνεται πολυμερισμός της θερμοπλαστικής πολυστερίνης. Σημαντικό 

μέρος αποτελεί το προωθητικό αέριο με χαμηλό συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας το οποίο 

προσφέρει και επιβραδυντική επίδραση στη φωτιά.  

 

Διογκωμένη πολυστερίνη  

 
Η διογκωμένη πολυστερίνη, γνωστή στην Ελλάδα και σαν φενιζόλ, είναι ένα ελαφρύ 

θερμομονωτικό υλικό και ανήκει στην κατηγορία των αφρωδών πλαστικών. Παράγεται με 

πολυμερισμό από μονομερές στυρένιο όπου μετά την επεξεργασία σε ατμό προκύπτει το προϊόν 

που αποτελείται από διογκωμένους και συγκολλημένους κόκκους στυρενίου. Έχει δομή κλειστών 

κυψελίδων και στην τελική μορφή μόνο το 2%-5% του όγκου αποτελεί στερεή ύλη. Τον υπόλοιπο 

όγκο καλύπτει αέρας που αποτελεί και το μέσο διόγκωσης. Είναι υλικό θερμικής προστασίας και 

δεν έχει ηχομονωτικές ιδιότητες γι’ αυτό και δεν χρησιμοποιείται σαν ηχομονωτικό υλικό. 

Συνήθως χρησιμοποιείται σε τοιχοποιίες με μόνωση στον πυρήνα, σε δοκούς, υποστυλώματα, 

ψευδοροφές και δώματα με απαραίτητη τη στεγανοποιητική προστασία. Η διογκωμένη 

πολυστερίνη έχει χρώμα λευκό, είναι άοσμη και δεν παρουσιάζει σταθερότητα όγκου. Δεν είναι 

άκαυστο υλικό και με την προσθήκη ορισμένων ουσιών γίνεται δύσκολα αναφλέξμη. Έχει 

περιορισμένη αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες και μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα όταν δεν 

προστατεύεται καλά σε μονώσεις δωμάτων. Παρουσιάζει μεγάλη υγροαπορροφητικότητα λόγω 

της κοκκώδους σύνθεσης του υλικού και για αυτό το λόγο απαιτείται στεγανοποίηση.  

 

Πολυουρεθάνη  

 
Η πολυουρεθάνη είναι ένα θερμομονωτικό υλικό που παράγεται από την ανάμειξη πολυαστέρα , 

πολυόλης και ισοκυανικών παραγωγών. Είναι υλικό μη ανακυκλώσιμο και προέρχεται από μη 

ανανεώσιμη πηγή ενέργειας. Ως μέσω διόγκωσης χρησιμοποιείται ο φθορισμένος 

υδρογονάνθρακας. Η μάζα της είναι αρχικά μαλακή, μετά σκληραίνει και η δομή του είναι από 

κλειστές κυψέλες. Χρησιμοποιείται ως θερμομονωτικό υλικό σε εξωτερικές τοιχοποιίες, σε 

δοκάρια υποστυλώματα είτε εσωτερικά είτε εξωτερικά, δάπεδα που είναι ευάλωτα σε υγρασία, 

ψευδοροφές και ψυκτικούς θαλάμους. Επίσης ο αφρός της πολυορευθάνης μπορεί να εφαρμοστεί 
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όπως οι πλάκες πολυουρεθάνης και προτιμάται σε περιπτώσεις που είναι δύσκολη η εφαρμογή των 

πλακών της. Η πολυουρεθάνη είναι υλικό άοσμο και έχει χρώμα κίτρινο.  

Παρουσιάζει υψηλή αντοχή σε υψηλή θερμοκρασία και επειδή είναι αυτοσβενόμενο υλικό δεν 

εξαπλώνει τη φωτιά, αλλά σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες εκτοξεύει μικρές ποσότητες τοξικών 

αερίων. Είναι αδιάβροχο υλικό και λόγω της κλειστής δομής της κυψελίδας η απορροφούμενη 

υγρασία θεωρείται μηδαμινή.  

 

2 Υγρομόνωση  

 

Ως υγρομόνωση κατά της υγρασίας θεωρούνται όλα τα μέτρα που προστατεύουν το δομικό έργο 

από την διείσδυση της υγρασίας. Τα μέτρα αυτά είναι απαραίτητα, γιατί η υγρασία αλλάζει τις 

ιδιότητες των υλικών, μικραίνει την αντοχή τους ή τα καταστρέφει.  

Τα προβλήματα με την υγρασία μπορούν ν’ αρχίσουν να δημιουργούνται από την κατασκευή. Τα 

υλικά που χρησιμοποιούμε περιέχουν νερό ή γιατί βράχηκαν στο εργοτάξιο τυχαία ή γιατί τα’ 

ανακατεύουμε με νερό πριν τα τοποθετήσουμε. Αυτή η υγρασία που περιέχουν τα στοιχεία στην 

κατασκευή εξαφανίζεται με τον καιρό και λέμε ότι το κτίριο στεγνώνει. Ένα μεγάλο μέρος της 

υγρασίας αυτής πρέπει να φύγει μέσα από τα στοιχεία πριν φτάσουμε στην αποπεράτωση. Για 

παράδειγμα τα δώματα δεν πρέπει να στεγανώνονται πριν στεγνώσουν καλά, γιατί η στεγάνωση 

φυλακίζει την υγρασία μέσα στο στοιχείο και δημιουργεί προβλήματα.  

Εκτός από την υγρασία, που περιέχουν τα δομικά στοιχεία στην κατασκευή του κτιρίου έχουμε ν’ 

αντιμετωπίσουμε και άλλα πολύπλοκα φαινόμενα, όπως την απορρόφηση της υγρασίας του 

εδάφους, το σχηματισμό δρόσου στις επιφάνειες των στοιχείων και την απορρόφηση της από αυτά 

και την διάχυση των υδρατμών μέσα από τα στοιχεία. Αν δεν εφαρμόσουμε σωστά την 

υγροπροστασία στον σχεδιασμό, θ’ αντιμετωπίζουμε συνέχεια μετά την αποπεράτωση, που θα 

έχουν δυσμενείς επιπτώσεις τόσο στην υγεία των ενοίκων όσο και στην αντοχή του κτιρίου.  

Η θεραπεία της υγρασίας σ’ ένα κτίριο, που δεν φτιάχτηκε σωστά, είναι η υπερβολική θέρμανση 

και ο έντονος αερισμός δηλαδή η σπατάλη πολύτιμης ενέργειας.  

 

 

 

 

Στεγανοποιητικά υλικά  
 

Ο βασικότερος τομέας επέμβασης στα υφιστάμενα κτίρια για την αντιμετώπιση των βλαβών λόγω 

υγρασίας, είναι η χρήση στεγανοποιητικών υλικών. Τα υλικά αυτά χρησιμοποιούνται στις 

κατασκευές για να παρεμποδίσουν τη διείσδυση του νερού στα διάφορα δομικά στοιχεία ενός 

δομήματος. Τα στεγανοποιητικά υλικά ξεχωρίζουν μεταξύ τους από τις ιδιότητες για το πρόβλημα 

που θέλουμε ν’ αντιμετωπίσουμε.  

 

Συνθετικά ή πλαστικά  
 

Τα συνθετικά ή πλαστικά υλικά, είναι τεχνητά πολυμερή υλικά οργανικής προέλευσης και η 

πρώτη ύλη για την παρασκευή του είναι το πετρέλαιο, το φωταέριο και οι γαιάνθρακες. Τα υλικά 

αυτά έχουν την ιδιότητα να μαλακώνουν με τη θέρμανση και σε υψηλές θερμοκρασίες να 

ρευστοποιούνται με την ψύξη, όμως επανέρχονται στην αρχική στερεά κατάσταση. 

Χρησιμοποιούνται συνήθως για την κάλυψη ρηγματώσεων σε παλιές κατασκευές για σφράγιση 

αρμών διαστολής κουφωμάτων, τοίχων, ορθομαρμαρώσεων και για κάλυψη αρμών πλακιδίων, 

μαρμάρων και υαλότουβλων.  

 

Σιλικόνες  
 

Σιλικόνες χαρακτηρίζονται μια ομάδα ανόργανων υλικών οργανικής δομής. Ιδιαίτερο 

χαρακτηριστικό των σιλικονούχων υλικών είναι ο υδροαπωθητικός χαρακτήρας που αναπτύσσεται 

πάνω στις επιφάνειες που καλύπτουν. Για το λόγο αυτό χρησιμοποιούνται για προστασία από αέρα 

βροχής, καθώς απωθεί τι νερό της βροχής, αφού το εξαναγκάζει να συσσωματώνεται σε σφαιρίδια 

και να πέφτει στο έδαφος χωρίς να απορροφάται από την επιφάνεια. Η εφαρμογή σιλικονούχων 

διαλυμάτων στις επιφάνειες των τοίχων γίνεται μετά το σφράγισμα των αρμών και μετά την πλήρη 

ωρίμανση των υλικών της όψης και των υλικών επιδιόρθωσης. Επίσης χρησιμοποιούνται για 

σφράγιση αρμών διαστολής σε σκυρόδεμα, αρμών σε πισίνες και για πλήρωση των αρμών που 

υπάρχουν μεταξύ κουφωμάτων από αλουμίνιο και τοιχοδρομών.  
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Υλικά δύο συστατικών  
 

Τα υλικά αυτά είναι αναμειγνυόμενα υλικά που δημιουργούν ένα καλό στεγανοποιητικό υλικό από 

τη χρήση τους. Μετά την ανάμιξή τους απαιτείται γρήγορη εφαρμογή γιατί υπάρχει σύντομος 

χρόνος σκλήρυνσης. Αυτά τα υλικά χωρίζονται σε πολυεστέρες και εποξειδικές ρητίνες λόγω της 

διαφορετικής χημικής τους ιδιότητας. Ο πολυεστέρας χρησιμοποιείται για στεγανοποίηση 

δαπέδων, δεξαμενών, ζαρντινιέρων, ενώ η εποξειδική ρητίνη ή αλλιώς εποξειδικές μαστίχες για 

σφράγιση αρμών διαστολής σε κατασκευές οπλισμένου σκυροδέματος ή αρμών πλακοστρώσεων 

και πλακιδίων.  

Στεγανοποιητικές κονίες  

Οι στεγανοποιητικές κονίες είναι στεγανοποιητικά υλικά που προέρχομαι από ανόργανα υλικά. Οι 

κονίες αυτές προσφύονται ικανοποιητικά σε στοιχεία από σκυρόδεμα ή και τσιμεντοκονιάματα, 

αλλά δεν παρουσιάζουν καλή πρόσφυση επάνω σε τούβλα, λίθους και ασβεστοκονιάματα. 

Υπάρχουν οι κονίες διείσδυσης και οι επιφανειακές κονίες. Οι κονίες διείσδυσης 

χρησιμοποιούνται για στεγανώσεις υπογείων, όταν οι τοίχοι τους είναι από σκυρόδεμα, σε 

τσιμεντοδρομές, σε σήραγγες με τοιχώματα, ενώ οι επιφανειακές κονίες χρησιμοποιούνται για 

προστασία τοιχωμάτων υπογείων από την εσωτερική τους πλευρά για την αντιμετώπιση υγρασίας 

σε υφιστάμενες κατασκευές.  

Στεγανοποιητικά μάζας  
 

Τα στεγανοποιητικά μάζας είναι αδρανή υλικά σε σκόνη που αναμειγνύονται στο σκυρόδεμα ή 

στο επίχρισμα, φράζουν τους πόρους και τα διάκενα ανάμεσα στην μάζα τους και παρεμποδίζουν 

το πέρασμα της υγρασίας μέσα από αυτά χωρίς όμως να εμποδίζουν τη διαπνοή τους αλλά και της 

διάχυση των υδρατμών που προέρχονται από τους εσωτερικούς χώρους.  

 

 

3 Ενεργειακοί Υαλοπίνακες  

 
Τα παράθυρα των κτιρίων συντελούν σε ένα μεγάλο ποσοστό στην ενεργειακή κατανάλωση για τη 

θέρμανση και τη ψύξη των ψυχρών χώρων γιατί από αυτά μεταφέρεται μεγάλη ποσότητα 

ενέργειας. Οι ενεργειακοί υαλοπίνακες ή αλλιώς διάφανοι σύμμαχοι της θερμομόνωσης 

αποτελούνται από διάφανο γυαλί, το οποίο έχει επίστρωση μικροσκοπικών μεταλλικών οξειδίων  

 

 

στη μια του πλευρά. Αυτή η επίστρωση δεν επιτρέπει τη μεταφορά θερμότητας από το εσωτερικό 

χώρο του σπιτιού στο εξωτερικό περιβάλλοντα χώρο και αντίστροφα.  

Το χειμώνα χάνεται θερμότητα από μέσα προς τα έξω, ενώ το καλοκαίρι εισέρχεται θερμότητα 

από το ζεστό εξωτερικό περιβάλλον. Η διαδικασία αυτή μπορεί να ελαχιστοποιηθεί με τη χρήση 

κατάλληλα κατασκευασμένων ενεργητικά αποδοτικών παραθύρων. Το καλοκαίρι το ενεργειακό 

γυαλί έχει την ιδιότητα να αντανακλά το υπέρυθρο φως του ηλίου και να επιτρέπει τη διέλευση 

μόνο στο ορατό φως. Όταν το ηλιακό φως χτυπά ένα αντικείμενο όπως πεζοδρόμια ή μπαλκόνια 

αυτό θερμαίνεται και εκπέμπει με τη σειρά του άμεση θερμότητα, η οποία προσπαθεί να εισέλθει 

στον χώρο μας. Το ενεργειακό γυαλί δρα σαν ασπίδα σε αυτού του είδους θερμότητα και δεν 

επιτρέπει να περάσει στο εσωτερικό χώρο. Αυτό βοηθά να διατηρούμε τον εσωτερικό χώρο 

δροσερό και κατά συνέπεια να έχουμε μειωμένο κόστος ψύξης. Αντίθετα το χειμώνα το 

ενεργειακό γυαλί μεγιστοποιεί την ενεργητική ενέργεια  

του ηλίου. Η ενέργεια από το φως του ηλίου απορροφάται από τα αντικείμενα στο εσωτερικό 

χώρο όπως καναπέδες, χαλιά και μετατρέπεται σε θερμότητα. Το ενεργειακό γυαλί δρα σαν ασπίδα 

σε αυτή τη θερμότητα, δεν επιτρέπει να διαφύγει από τα παράθυρα και κατά συνέπεια έχουμε 

μειωμένο κόστος θέρμανσης. Τα παράθυρα του χώρου πρέπει να έχουν υαλοπίνακες και 

κουφώματα με καλές θερμομονωτικές ικανότητες και επιπλέον να είναι αεροστεγανά, έτσι ώστε να 

εμποδίζουν τη διαφυγή θερμότητας από τις χαραμάδες. Η αντικατάσταση των μονών υαλοπινάκων 

με διπλούς αλλά και η στεγάνωση των κουφωμάτων, αποτελεί μια ασήμαντη τεχνική 

εξοικονόμησης ενέργειας. Εκτός από την εξοικονόμηση ενέργειας που επιφέρουν τα παράθυρα με 

διπλά τζάμια λόγω μειωμένων θερμικών ανταλλαγών με το περιβάλλον παρουσιάζουν μειωμένη 

ακτινοβολία από ή προς τον εσωτερικό χώρο με αποτέλεσμα να προσφέρουν βελτιωμένες 

συνθήκες άνεσης αλλά και να αποτρέπουν τη συμπύκνωση υδρατμών το χειμώνα στην επιφάνεια 

τους.  

Οι ενεργειακοί υαλοπίνακες δεν διαφέρουν στην όψη σε σχέση με το απλό γυαλί. Συμβάλλει στην 

μείωση ετήσιου κόστους θέρμανσης και ψύξης κατά 35% αλλά βοηθά ουσιαστικά στην προστασία 

του περιβάλλοντος.  
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4 Εξωτερικά κουφώματα  

 
Κουφώματα ονομάζονται όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία χρησιμοποιούνται για να κλείσουν τα 

εξωτερικά ανοίγματα ενός κτιρίου. Τα εξωτερικά κουφώματα παίζουν σημαντικό ρόλο στην 

εξοικονόμηση ενέργειας ενός κτιρίου καθώς όταν το κτίριο δεν έχει απώλειες μπορεί να 

εξοικονομήσει έως και το 30% την απώλεια θερμότητας και έως 20% στα έξοδα θέρμανσης. Τα 

εξωτερικά κουφώματα διακρίνονται σε κατηγορίες με βάση το υλικό που είναι κατασκευασμένα 

όπου οι κυριότερες κατηγορίες είναι ξύλινα κουφώματα, κουφώματα αλουμινίου και κουφώματα 

από PVC ή πλαστικά κουφώματα.  

Τα κουφώματα αλουμινίου πρωτοεμφανίστηκαν στην Ελλάδα την δεκαετία του 60. Είναι ένα 

προϊόν έντονης βιομηχανικής κατεργασίας βωξίτη και για την παραγωγή του χρειάζεται να 

καταναλωθεί πολύ ποσότητα ενέργειας. Οι ανάγκες χρήσης και η αισθητική εμφάνιση οδήγησαν 

στον σχεδιασμό ολοκληρωμένων συστημάτων αλουμινίου , τα γνωστά και ως συστήματα με ειδικά 

συστήματα θερμομόνωσης και στεγάνωσης. Σήμερα τα συστήματα αλουμινίου κυριαρχούν στα 

κουφώματα και συνδυάζουν κατάλληλα τεχνικά χαρακτηριστικά που εναρμονίζουν πλήρως με τις 

κλιματολογικές συνθήκες της χώρας μας. Το αλουμίνιο έχει καθιερωθεί ως πλέον το ιδανικό υλικό 

κατασκευής κουφωμάτων και προτιμάται κατά 75% σε σχέση με τα άλλα υλικά, γιατί δεν αντιδρά 

σοβαρά στις αλλαγές κλίματος και θερμοκρασίας, σε αντίθεση με το ξύλο στο οποίο προκαλούνται 

διαβρώσεις και το PVC που γίνεται εύθραυστο στις χαμηλές θερμοκρασίες και εύκαμπτο στις 

υψηλές.  

Κατασκευαστικά, τα σύγχρονα συστήματα κουφωμάτων έχουν ικανοποιητική αεροστεγανότητα 

και υδατοστεγανότητα καθώς διαθέτουν περιμετρικά λάστιχα και προβλέπουν και τους διόδους 

απορροής των νερών. Η αεροστεγανότητα επηρεάζει άμεσα τη θερμομόνωση και την ηχομόνωση 

του κτιρίου, καθώς υπάρχουν και ειδικά θερμομονωτικά συστήματα αλουμινίου όπου εμποδίζουν 

την μετάβαση θερμότητας από μέσα προς τα έξω και αντίστροφα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αντιθέτως, τα ξύλινα κουφώματα προέρχονται από ένα οικολογικό προϊόν, το ξύλο το οποίο 

παράγεται από τη φύση με τη διαδικασία της φωτοσύνθεσης αξιοποιώντας την ηλιακή ενέργεια. 

Το ξύλο είναι μια πηγή ενέργειας που μπορεί να κατεργασθεί εύκολα και η αξιοποίηση του δεν 

ρυπαίνει το περιβάλλον. Είναι και αυτό κατάλληλο για εξοικονόμηση ενέργειας, εφόσον έχει 

θερμομονωτικές ικανότητες. Θεωρείται ότι έχει υψηλή αισθητική εφόσον η εύκολη κατεργασία 

του το κάνει να είναι ιδιαίτερο. Εντούτοις τα ξύλινα κουφώματα είναι ευάλωτα στους εξωτερικούς 

παράγοντες, όπου η υγρασία του προκαλεί στρεβλώσεις και ρηγματώσεις, η ηλιακή ακτινοβολία 

τα φθείρει και ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες (ξηρασία, υγρασία) συρρικνώνεται και 

διογκώνεται. Γι’ αυτό το λόγο χρειάζεται συχνή συντήρηση για να μην υπάρχει κίνδυνος φθοράς. 

Επομένως, η σωστή επιλογή των κουφωμάτων παίζει σημαντικό ρόλο στην εξοικονόμηση 

ενέργειας του κτιρίου. Καθώς επηρεάζουν τις θερμομονωτικές του ιδιότητες. Οπότε ανάλογα με τη 

θερμική αγωγιμότητα του κάθε κουφώματος και η ενεργειακή αποδοτικότητα του κτιρίου. 
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Χώρα Σερίφου                                 ΦΕΚ 930/Δ/24-10-2002 
Λεύκες Πάρου - Σμαρδάκιο Τήνου ΦΕΚ 504/Δ/14-7-1988                        

ΦΕΚ 345/Δ/2-6-1989 
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Η συνολική επιφάνεια ορόφων του κτιρίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 200 μ
2 

. Κατ' εξαίρεση για 

τουριστικές εγκαταστάσεις και για εγκαταστάσεις οργανισμών κοινής ωφελείας η συνολική μέγιστη 

επιφάνεια ορόφων του κτιρίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 600 μ
2
 . 

Η συνολική επιφάνεια ορόφων του κτιρίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 400 μ2.  

Κατ' εξαίρεση για τουριστικές εγκαταστάσεις και για εγκαταστάσεις οργανισμών κοινής 

ωφελείας η συνολική μέγιστη επιφάνεια ορόφων του κτιρίου δεν μπορεί να υπερβαίνει 

τα 800 μ2.                   

Επιβάλλεται η διάσπαση του όγκου του κτιρίου. Ειδικά για κτίρια τουριστικών εγκαταστάσεων και 

για κτίρια κοινής ωφέλειας επιβάλλεται η διάσπαση των όγκων των κτιρίων μέχρι τον πλήρη 

διαχωρισμό τους σε περισσότερο του ενός κτίρια, όταν προκύπτει συνολική επιφάνεια κτιρίων 

μεγαλύτερη των 240 τ.μ. Σε περίπτωση διαχωρισμού των κτιρίων, η μεταξύ τους απόσταση ορίζεται σε 

2,5 μ. τουλάχιστον. 

Επιβάλλεται η διάσπαση των όγκων των κτιρίων μέχρι τον πλήρη διαχωρισμό τους σε 

περισσότερα του ενός κτίρια όταν προκύπτει επιφάνεια κτιρίου μεγαλύτερη των 240 τ.μ. 

Του περιορισμού αυτού εξαιρούνται τα κτίρια κοινής ωφελείας. Σε περίπτωση 

διαχωρισμού των κτιρίων η μεταξύ τους απόσταση ορίζεται σε 2,50 μέτρα τουλάχιστον.  

Α
ρ
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ό
ς 

ο
ρ

ό
φ

ω
ν Ο μέγιστος αριθμός ορόφων των κτιρίων ορίζεται σε δύο (2), με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος αυτών 

επτά και μισό (7,50) μέτρα, μετρούμενο από την γύρω φυσική ή τεχνητά διαμορφωμένη στάθμη 

εδάφους. Σε καμία πλευρά του κτιρίου δεν επιτρέπεται η προβολή του ύψους του κτιριακού όγκου ανά 

ιδιοκτησία να ξεπερνά το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος και τον μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό ορόφων. 

Ο μέγιστος αριθμός ορόφων των κτιρίων ορίζεται σε δύο (2) με μέγιστο επιτρεπόμενο 

ύψος αυτών επτά και μισό (7,50) μέτρα, μετρούμενο από την γύρω φυσική ή τεχνητή 

στάθμη εδάφους, με την επιφύλαξη της παραγρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 1577/1985 

(ΦΕΚ 210/Α).  
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Κατ' εξαίρεση, σε περίπτωση μεγάλης κλίσης του εδάφους, όταν δεν είναι δυνατή λόγω υψομετρικής 

διαφοράς από τη στάθμη της οδού η πρόσβαση στο κτίσμα, επιτρέπεται η υπέρβαση του μέγιστου 

επιτρεπόμενου ύψους, μόνο για την μία πλευρά του κτιρίου μέχρι τα 8,50 μ. μετά από έγκριση των 

αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου Αιγαίου. Σε αυτή την περίπτωση, το ύψος της πρόσοψης του 

κτιρίου προς την οδό δεν ξεπερνά τα 4,50 μ. συμπεριλαμβανομένου και του στηθαίου. 

Λόγω μεγάλης κλίσης εδάφους επιτρέπεται η μία μόνο πλευρά του κτιρίου να έχει 

ύψος οκτώ και μισό μέτρα (8,50) από το φυσικό ή τεχνητό έδαφος. 

Εάν η κλίση του εδάφους επιτρέπει την δημιουργία επιπλέον χώρου βοηθητικού, σε στάθμη κάτω 

από το ισόγειο, τότε το καθαρό ύψος του χώρου αυτού δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2,20 μ. και το 

μέγιστο εμβαδόν τα 20τ.μ. Ο βοηθητικός αυτός χώρος δεν προσμετρείται στο συντελεστή δόμησης, 

είναι χώρος κλειστός και δεν επιτρέπεται εξωτερική πρόσβαση σε αυτόν. Απαγορεύεται η κατασκευή 

κεραμοσκεπούς στέγης. Υπεράνω του μεγίστου επιτρεπομένου ύψους επιτρέπεται μόνο η κατασκευή 

καπνοδόχου μεγίστου ύψους 1,00 μ. 

Πάνω από το ύψος επιτρέπεται μόνο η κατασκευή καπνοδόχου και η κατασκευή της 

στέγης όπου αυτή επιβάλλεται από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος. 

ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ – ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΣΕΡΙΦΟΥ, ΠΑΡΟΥ, ΤΗΝΟΥ 

D.  



 49 

Α
νο

ίγ
μ

α
τα

 

Για τα ανοίγματα στις όψεις του κτιρίου πρέπει να τηρείται, όταν πρόκειται για παράθυρα, η 

αναλογία πλάτους/ύψους 1/2-2,5 και 1/3 όταν πρόκειται για πόρτες. Το ποσοστό της επιφανείας τους 

σε κάθε όψη να μην υπερβαίνει το 30%. Με βάση τις αναλογίες αυτές το πλάτος των ανοιγμάτων δεν 

θα υπερβαίνει το 1,20 μ. Η ελάχιστη απόσταση των ανοιγμάτων από τις κατακόρυφες γωνίες του 

κτιρίου ορίζεται σε 0,70 μ. και η μεταξύ τους απόσταση σε 0,30 μ. 

Τα κουφώματα στις όψεις του κτιρίου οφείλουν να τηρούν την αναλογία ύψους προς 

πλάτος 1,5/1 ή 2/1 τα παράθυρα και 2,5/1 ή 3/1 οι πόρτες (εξώπορτες ή εξωστόπορτες). 

Τυχόν διαμορφωμένα παραδοσιακά μορφολογικά στοιχεία πάνω από τα κουφώματα 

(υπέρθυρα, φεγγίτες) δεν συμπεριλαμβάνονται στην παραπάνω συνολική αναλογία 

ύψους - πλάτους του κουφώματος.  
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Οι ανοιχτές κλίμακες πρέπει να είναι με σκαλοπάτια λίθινα ή από οπλισμένο σκυρόδεμα, με 

επένδυση από σχιστόπλακες μόνο στις οριζόντιες επιφάνειες (πατήματα). Οι κλίμακες δεν 

προσμετρούνται στο συντελεστή δόμησης. Τα στηθαία πρέπει να είναι κτιστά ή μικτά. 

Οι ανοιχτές κλίμακες προσαρμόζονται στα παραδοσιακά πρότυπα του περιβάλλοντος 

σε ό,τι αφορά τη μορφή, τα υλικά, τον τρόπο κατασκευής και τους χρωματισμούς και 

δεν προσμετρούνται στο συντελεστή δόμησης του οικοπέδου. 
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Επιτρέπεται μόνο πάνω από τα ανοίγματα λίθινη προεξοχή πλάτους έως 0,15μ.  

Επιτρέπεται η προεξοχή στην όψη κατά 0,10-0,15 της πέτρινης επίστρωσης του 

στηθαίου και η δημιουργία λίθινης διακοσμητικής ζώνης κατά μήκος της όψης του 

κτιρίου στη στάθμη του πρεκιού των κουφωμάτων, εφόσον τα μορφολογικά αυτά 

στοιχεία συναντώνται στον οικισμό. 
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Στις εξωτερικές επιφάνειες των όψεων των κτιρίων χρησιμοποιείται ασβέστης  ή κατά περίπτωση 

υδρόχρωμα. Τα παράθυρα μονόχρωμα στους τόνους του μπλε, πράσινο, καφέ, γκρι ή χοντροκόκκινο. 

Η χρήση μαρμαροκονίας στη σύνθεση των επιχρισμάτων των εξωτερικών όψεων του κτιρίου 

επιτρέπεται μόνο σε νεοκλασικού ρυθμού κτίρια και μετά από έγκριση των αρμοδίων Υπηρεσιών του 

Υπουργείου Αιγαίου. 

Για το χρωματισμό των όψεων των κτιρίων χρησιμοποιείται υδρόχρωμα λευκό. 

Επιτρέπεται η σε μικρή αναλογία πρόσμιξη γαλάζιου χρώματος, που δεν αλλοιώνει τον 

επικρατούντα λευκό χρωματισμό τόνο του κτιρίου. Ο χρωματισμός εσοχών, στοιχείων, 

τμημάτων ή ολοκλήρου του κτιρίου με χρώμα πλην του λευκού υπόκειται στην έγκριση 

της ΕΠΑΕ.Η χρήση μαρμαροκονίας στη σύνθεση των επιχρισμάτων των εξωτερικών 

όψεων του κτιρίου επιτρέπεται μόνο σε  νεοκλασικού ρυθμού κτίρια και μετά από 

έγκριση της αρμόδιας ΕΠΑΕ. 
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Επιτρέπονται προστεγάσματα-στέγαστρα από ξύλινο σκελετό ορθογωνικής διατομής. Η επιφάνεια 

κάλυψης μπορεί να είναι οριζόντια ή ελαφρώς κεκλιμένη με καλάμια ή με καραβόπανο χρώματος 

λευκού. Υδατοδεξαμενές-κλιματιστικά-ηλιακοί θερμοσίφωνες πρέπει να τοποθετούνται σε μέρη που 

δεν είναι ορατά από τους κοινόχρηστους χώρους. 

Απαγορεύεται η τοποθέτηση πετασμάτων (τεντών) σε οποιουσδήποτε χώρους, πλην 

των ισογείων χώρων παραμονής ατόμων των κέντρων αναψυχής, εστιατορίων κλπ. 

Κατά την κρίση της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου από άποψη 

μορφής, χρώματος, υλικού. 

Χ
ρ
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σ

ει
ς Μέσα στα όρια του οικισμού της Χώρας επιτρέπονται οι παρακάτω χρήσεις: Κατοικία, Εμπορικά 

καταστήματα που εξυπηρετούν τις καθημερινές ανάγκες και καφενεία, Ταβέρνες – Εστιατόρια, 

Ξενώνες, Τουριστικές εγκαταστάσεις, Κοινωφελή κτίρια και κτίρια κοινωνικών εξυπηρετήσεων. 

Απαγορεύεται εντός της ζώνης των 500 μ. από τα όρια του οικισμού η ανέγερση βιομηχανικών και 

βιοτεχνικών ή άλλων εγκαταστάσεων μέσης και υψηλής όχλησης 

Μέσα στα όρια των παραπάνω οικισμών επιτρέπεται η ανέγερση κτιρίων κατοικίας, 

κοινής ωφελείας και κοινωνικού εξοπλισμού. Απαγορεύεται η ανέγερση βιομηχανικών 

και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων μέσης και υψηλής όχλησης εντός των καθορισμένων 

ορίων των οικισμών και εντός ζώνης πλάτους 500 μ. περιμετρικά των ορίων αυτών. Για 

την εγκατάσταση κάθε άλλης χρήσης εκτός των παραπάνω επιβάλλεται προέγκριση της 

ΕΠΑΕ. 

Λ
ιθ

ό
σ

τρ
ω

τα
 -

 π
λα

τε
ίε

ς 

- 
Κ

α
λν

τε
ρ

ίμ
ια

 Επιβάλλεται η διατήρηση και αποκατάσταση των λιθόστρωτων δρόμων, πλατειών και σκαλοπατιών, 

επαναλαμβάνοντας τον τύπο της λιθόστρωσης και το μέγεθος των λίθων. Στις πλακοστρώσεις που 

γίνονται σε δημόσιο χώρο ή ακόμα και σε ιδιωτικούς θα πρέπει να επαναλαμβάνεται -κατά το δυνατόν- 

ο χαρακτήρας της πλακόστρωσης, όπως επικρατεί στον οικισμό ως προς τα σχήματα (ορθογωνικά ή 

ακανόνιστα), τα μεγέθη των πλακών και τον τρόπο τοποθέτησης τους. Απαγορεύεται η εκτέλεση έργων 

μετατροπής των παραδοσιακών οδών (καλντερίμια) σε οδούς εξυπηρέτησης τροχοφόρων. 

Απαγορεύεται η εκτέλεση έργων μετατροπής ρεμάτων σε οδούς εξυπηρέτησης τροχοφόρων ή 

πεζοδρόμους. 

_ 
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Από την παρούσα πτυχιακή μας εργασία, συμπεραίνουμε ότι:  
 

1
ον

 είναι δυνατή η ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων που βρίσκονται σε παραδοσιακούς οικισμούς διατηρώντας τα χαρακτηριστικά στοιχεία μίας περιοχής επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα και εξοικονόμηση 

ενέργειας  

2
ον

 ο βιοκλιματικός σχεδιασμός ενός κτιρίου, είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας όταν πρόκειται για την εκ νέου σχεδίασή του. Όταν όμως πρόκειται για υπάρχουσες κατασκευές, τότε πρέπει να 

λαμβάνεται υπ’ όψη η καλύτερη δυνατή εκμετάλλευση των διαθέσιμων στην αγορά υλικών, για να επιτευχθεί η επιθυμητή εξοικονόμηση, χωρίς να αλλοιώνεται η παραδοσιακή τους μορφή. Οι τεχνικές 

αλλαγές που θα υποστεί το κτίριο θα έχει ως αποτέλεσμα την αποφυγή των απωλειών και εισχώρησης της θερμότητας και ψύξης εξοικονομώντας ενέργεια.  

 

  

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

E.  
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