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ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Το σπίτι της Αγγελικής Κοκαράκη, που πρόκειται να µελετήσουµε, βρίσκεται στον
παραδοσιακό οικισµό των Ολύµπων, που διατηρεί ακόµα και σήµερα τον αρχικό
χαρακτήρα της παλιάς µεσαιωνικής πόλης που άλλοτε διακρίνονταν σ’ όλα τα
µεσαιωνικά χωριά της Νότιας Χίου.
Οι Ολύµποι κτίστηκαν το 13ο αιώνα από τους Γενουάτες όταν αυτοί κατείχαν τη
Χίο. Η έξαρση της πειρατείας τα χρόνια εκείνα και η ανάγκη ελέγχου της παραγωγής και
του εµπορίου της µαστίχας από τους Γενουάτες ήταν οι παράγοντες που συντέλεσαν στη
διαµόρφωση του φρουριακού χαρακτήρα του οικισµού.
Όλα τα µεσαιωνικά χωριά της Ν. Χίου, που είχαν τετράγωνο συνήθως σχήµα,
περιβάλλονταν από τείχος που σχηµατίζονταν από τους εξωτερικούς τοίχους των
ακραίων σπιτιών. Η είσοδος στον οικισµό γίνονταν από µια µόνο πύλη, ενώ στις γωνίες
του τείχους υπήρχαν για αµυντικούς λόγους µικροί κυκλικοί πύργοι. Στο κέντρο του
οικισµού δέσποζε ένας µεγάλος, συνήθως τετράγωνος, κεντρικός πύργος που αποτελούσε
το τελευταίο καταφύγιο των κατοίκων. Στο εσωτερικού του οικισµού κυριαρχούσε
στενότητα του χώρου, αφού δεν υπήρχαν δέντρα και ακάλυπτοι χώροι. Το οδικό δίκτυο
αποτελούνταν από λίγους κύριους δρόµους και πολλά αδιέξοδα στενά πάνω από τα οποία
συνήθως υπήρχαν δωµάτια σπιτιών ή τόξα που ένωναν τα δώµατα που βρίσκονταν στο
ίδιο ύψος. Έτσι οι δρόµοι σκεπάζονταν από πάνω. Τέλος η ύδρευση του χωριού γίνονταν
από υπόγειες δεξαµενές που βρίσκονταν στο εσωτερικό του.
Τα σπίτια ήταν συνήθως διώροφα ή σπάνια τριώροφα. Στο ισόγειο υπήρχαν οι
στάβλοι ενώ στον όροφο ζούσαν οι κάτοικοι. Στον όροφο υπήρχαν δύο ή τρία κύρια
δωµάτια και το αίθριο που αποτελούσε το κέντρο της σύνθεσης, µια και εξυπηρετούσε
όλες τις κινήσεις, οριζόντια και κατακόρυφα. Παράλληλα, έδινε αερισµό και φωτισµό
στα γύρω δωµάτια και επέτρεπε την άµεση προσπέλαση στο δώµα. Σ’ αυτό οδηγούσε η
πέτρινη σκάλα συνήθως απευθείας από την είσοδο. Για την κάλυψη και στήριξη της
κατασκευής χρησιµοποιήθηκε κυρίως η θολοδοµία, ενώ τα υλικά ήταν ντόπια.
Αν και τα φέροντα στοιχεία των ανοιγµάτων είναι πάντοτε πλήρη τόξα, υπάρχουν
λίθινα ευθύγραµµα υπέρθυρα και ενίοτε µονολιθικές παραστάδες. Οι τελευταίες, όταν
πρόκειται για τις εισόδους, είναι διακοσµηµένες. Τα θυρόφυλλα είναι ξυλόγλυπτα, ενώ
γύψινοι φεγγίτες κλείνουν τα τοξωτά ανοίγµατα πάνω από τις πόρτες και τα παράθυρα.
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Όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά που περιγράψαµε, µπορεί κανείς να τα διακρίνει
ακόµα και σήµερα στο σπίτι της Αγγελικής Κοκαράκη. Στην παρούσα εργασία, η παραπάνω
οικία αρχικά αποτυπώθηκε και µελετήθηκε η υφιστάµενη κατάσταση, αναγνωρίστηκαν τα
προβλήµατα που παρουσιάζει, δοµικά αλλά και αρχιτεκτονικά, τα οποία πρέπει να
αποκατασταθούν ώστε να γίνει το κτίριο κατοικήσιµο. Τέλος έγιναν προτάσεις επεµβάσεως
για την επισκευή της οικίας αυτής µε στόχο την συντήρηση και αποκατάστασή της, σύµφωνες
πάντα µε τις υποδείξεις της 3ης εφορίας Βυζαντινών αρχαιοτήτων, λόγω του ότι το χωριό των
Ολύµπων χαρακτηρίζεται ως παραδοσιακός οικισµός .
.
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Στην εργασία αυτή έχει γίνει µια µελέτη µε αρχιτεκτονικά σχέδια, αποτύπωσης της
υπάρχουσας κατάστασης της κατοικίας της Αγγελικής Κοκαράκη στον παραδοσιακό
οικισµό των Ολύµπων της Χίου, η διάγνωση των προβληµάτων , η εκτίµηση της δοµικής
κατάστασης του κτιρίου και πρόταση λειτουργικής και δοµικής αποκατάστασης. Αυτό
βέβαια γίνεται σε τέτοια πλαίσια που να µην αλλοιωθεί η µορφή της κατοικίας, αλλά,
όσο είναι δυνατόν, να διατηρηθεί ο χαρακτήρας της.
Στόχος της εργασίας αυτής είναι η εφαρµογή και η οργάνωση γνώσεων σε
ζητήµατα επισκευών , µετασκευών και αποκαταστάσεων υφιστάµενων κτιρίων διαµέσου
της ανάλυσης του συγκεκριµένου παραδείγµατος.
Θα ήταν παράληψη αν σ’ αυτήν την εργασία που αφορά την αρχιτεκτονική της
κατοικίας στους Ολύµπους δεν αναφέρονταν και τα γενικότερα χαρακτηριστικά των
µεσαιωνικών οικισµών της Ν. Χίου, ειδικότερα δε των Ολύµπων. Κι αυτό γιατί η
αρχιτεκτονική δεν µπορεί ποτέ να εξεταστεί ξεχωριστά από την πολεοδοµία και τις
επικρατούσες συνθήκες κάθε εποχής.
Ακόµα και σήµερα η µελέτη των οικισµών αυτών παρουσιάζει για τον αρχιτέκτονα
µεγάλο ενδιαφέρον για πολλούς λόγους. Πρώτα για την ιδιοµορφία τους, γιατί σχεδόν
πουθενά αλλού στην Ελλάδα δεν έχουµε όµοια παραδείγµατα και έπειτα για την
παλαιότητά τους. Τα χωριά διατηρούν των τύπο της παλιάς οχυρωµένης µεσαιωνικής
πόλης. Αυτό το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που έχουν για τη µελέτη του χώρου και των
µορφών στην αρχιτεκτονική του 14ου – 16ου αιώνα στη Χίο, µαζί µε τη διάθεση να
συµβάλλουµε κι εµείς λίγο στη διατήρηση της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς, ήταν οι
λόγοι για τους οποίους επιλέχθηκε αυτό το θέµα.
Για τη µελέτη αυτή συλλέξαµε πληροφορίες από διάφορα βιβλία που βρίσκονταν
κυρίως στη βιβλιοθήκη Κοραή της Χίου καθώς και από ντόπιους κατοίκους που µένουν
στους Ολύµπους. Μεταβήκαµε στον οικισµό ώστε να αποτυπώσουµε και την κατοικία σε
φωτογραφικό υλικό και έπειτα επεξεργαστήκαµε τα δεδοµένα µας, τα οποία και
καταγράψαµε όσο το δυνατόν καλύτερα και αναλυτικότερα στην παρούσα εργασία.
Η εργασία αυτή χωρίζεται σε έξι ενότητες. Η πρώτη ενότητα χωρίζεται σε τρία
µέρη τα οποία αφορούν τα γενικά χαρακτηριστικά των µεσαιωνικών χωριών της Νότιας
Χίου γενικότερα και των Ολύµπων ειδικότερα. Στη δεύτερη ενότητα γίνεται η
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παρουσίαση της κατοικίας της Αγγελικής Κοκαράκη στους Ολύµπους όπως έχει σήµερα
µε φωτογραφίες και αρχιτεκτονικά σχέδια. Η τρίτη ενότητα αφορά τη διάγνωση των
προβληµάτων καθώς και οι κτιριολογικές απαιτήσεις της οικίας ενώ τέλος, στην τέταρτη
ενότητα γίνεται πρόταση για λειτουργική και δοµική αποκατάσταση της οικίας, χωρίς να
γίνουν επεµβάσεις στο φέροντα οργανισµό ενώ όλες οι αλλαγές που θα εφαρµοστούν
κατά την κατασκευή να είναι σύµφωνες µε τις υποδείξεις της 3ης εφορίας Βυζαντινών
αρχαιοτήτων.
Ειδικότερα, στο πρώτο µέρος γίνεται η παρουσίαση του τόπου. Χωρίζεται σε τρία
κεφάλαια που παρουσιάζουν περιληπτικά τη Χίο, τα µεσαιωνικά χωριά και τους
Ολύµπους αντίστοιχα.
Στη συνέχεια εξετάζεται η πολεοδοµία και η οχύρωση των µεσαιωνικών οικισµών.
Έτσι, στα δύο πρώτα κεφάλαια του τρίτου µέρους, αναλύονται τα γενικά χαρακτηριστικά
του πολεοδοµικού συστήµατος και η καταγωγή και η λειτουργία του, ενώ στα επόµενα
οχτώ κεφάλαια παρουσιάζονται τα ειδικότερα χαρακτηριστικά του: τα τείχη, οι
εξωτερικοί πύργοι, ο κεντρικός πύργος, οι βίγλες, η ύδρευση του οικισµού, οι πύλες, το
οδικό δίκτυο και οι πλατείες.
Άµεση σχέση µε το τελευταίο µέρος, που αφορά την κατοικία της Αγγελικής
Κοκαράκη έχει το τρίτο µέρος που ασχολείται κυρίως µε τη µορφολογία και την
αρχιτεκτονική της ολυµπούσικης κατοικίας. Εκτός όµως από τα παραπάνω, στο µέρος
αυτό γίνεται µικρή αναφορά στην στήριξη των κατοικιών και στα υλικά κατασκευής. στις
αρχές οργάνωσης της κατοικίας, την αρχιτεκτονική και τη µορφολογία της και τη
διαµόρφωση των όψεων.
Στην επόµενη ενότητα γίνεται η καταγραφή της υφιστάµενης κατάστασης που έχει
το σπίτι της Αγγελικής Κοκαράκη, όπου παρουσιάζονται και µε την αποτύπωση σε
φωτογραφίες τα επιµέρους αρχιτεκτονικά της στοιχεία, που δεν είναι άλλα απ’ αυτά που
περιγράφονται στο τρίτο µέρος.
Έπειτα από την καταγραφή του κτιρίου, ως έχει σήµερα, γίνεται η διάγνωση των
προβληµάτων του, οικοδοµικών αλλά και αρχιτεκτονικών, καθώς και οι κτιριολογικές
απαιτήσεις της νέας χρήσης του κτιρίου αυτού ώστε να γίνει µια εξοχική κατοικία.
Στην τελευταία ενότητα γίνεται η πρότασή µας για αποκατάσταση της οικίας και
περιγράφεται αναλυτικά η πρότασή µας για τις µεθόδους επεµβάσεως

που θα

χρησιµοποιήσουµε. Έτσι ξεκινάµε µε τον καθαρισµό των όψεων, ώστε να
αποµακρυνθούν τα σαθρά αντικείµενα για να συνεχίσουµε µε το αρµολόγηµα, για να
ενισχύσουµε τη λιθοδοµή και την υγροµόνωση του δώµατος. Θα χρειαστεί να κάνουµε
2

µελέτη και εργασίες για υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις για να
συνεχίσουµε µε τη διαµόρφωση του δαπέδου. Έπειτα και απ την αποκατάσταση των
κουφωµάτων θα ολοκληρώσουµε τις απαραίτητες εργασίες που απαιτούνται ώστε να
γίνει το κτίριο κατοικήσιµο µε το σοβάντισµα στον

εσωτερικό χώρο µόνο, γιατί

εξωτερικά απαγορεύεται. Επίσης περιλαµβάνεται και η απόφαση του τµήµατος
πολεοδοµίας και πολεοδοµικών εφαρµογών της νοµαρχίας Χίου για το καθορισµό των
ορίων και των περιορισµών δόµησης στον οικισµό των Ολύµπων καθώς και χάρτης
αυτού.
Τέλος περιέχονται τα σχέδια της υφιστάµενης κατάστασης του κτιρίου όπως επίσης
και τα σχέδια πρότασης αποκατάστασης.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Πριν αρχίσουµε την παρουσίαση του υπό µελέτη θέµατος είναι απαραίτητο να
εκφράσω τις ευχαριστίες µου σε όσους συνέβαλλαν µε τον έναν ή τον άλλο τρόπο στην
εκπόνηση της πτυχιακής αυτής εργασίας.
Ως εκ τούτου, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους Πολιτικούς Μηχανικούς ∆ηµοσθένη
Σπυράκη και Ανδρέα Ξενάκη για την πολύτιµη βοήθεια και πληροφορίες που µου
παρείχαν, αναφορικά µε την κατοικία αυτή καθ’ αυτή όσο και για το χωριό των
Ολύµπων. Επιπλέον, ευχαριστώ την κυρία Κοκαράκη Αγγελική, ιδιοκτήτρια της
κατοικίας που µελετήσαµε, για την συνεργασία που είχαµε κατά την µελέτη, ιδιαίτερα
όµως, για την παροχή της κατοικίας της για τις ανάγκες της εργασίας.
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1. Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ
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1.1 Η ΧΙΟΣ
1.1.1 Ο ΤΟΠΟΣ
Η Χίος είναι το δεύτερο µεγαλύτερο νησί του Βορειοανατολικού Αιγαίου µετά από
τη Λέσβο. Γειτνιάζει, σε απόσταση 6 ν.µ. µόνο, µε τη Μικρά Ασία. Είναι γνωστή για τη
µοναδική στην Ελλάδα καλλιέργεια µαστίχας, καθώς και για τις εκτεταµένες καλλιέργειες
εσπεριδοειδών ιδιαίτερα στην περιοχή του Κάµπου και των Λειβαδίων. Είναι η πατρίδα
πολλών καταξιωµένων πνευµατικών ανθρώπων όπως ο Αδαµάντιος Κοραής, ο Ψυχάρης, ο
Ροΐδης, ο Πορφύρας, ο Άµαντος, ο Βερίτης, ενώ θεωρείται και πατρίδα του Οµήρου.
Έχει έκταση 841,5 τ. χλµ. και πληθυσµό 52.000 κατοίκων. Μεγάλο µέρος της είναι
ορεινό (340 τ. χλµ.), ενώ έχει δύο µεγάλες πεδιάδες, του Κάµπου και της Καλαµωτής, που
είναι και οι δύο παραλιακές. Από τα βουνά της, το µεγαλύτερο είναι το Πελινναίο (1297
µ.), και ακολουθούν το Όρος (1126 µ.), ο Προβατάς (807 µ.), το Αίπος (600 µ.), που είναι
και άρρηκτα δεµένο µε τη σύγχρονη ιστορία του νησιού. Μεγάλα ποτάµια δεν υπάρχουν
στο νησί παρά µόνο χείµαρροι, όπως ο Κοκκαλάς και ο Παρθένης. Τέλος, πολύ κοντά
βρίσκονται τα ηρωικά Ψαρά, οι Οινούσσες, ο Άγιος Στέφανος, το Στροβίλι, το Βενετικό,
µικρότερα νησιά και, µε εξαίρεση τα δύο πρώτα, ακατοίκητα και άγονα.
Το κλίµα της είναι ήπιο Μεσογειακό µε όχι µεγάλες διακυµάνσεις στην
θερµοκρασία, ενώ ποτέ σχεδόν δεν παρατηρούνται ακραίες καταστάσεις ξηρασίας ή
πολλών βαθµών υπό, το µηδέν. Ο χειµώνας είναι αρκετά ήπιος µε µέτριες βροχοπτώσεις. Η
βλάστηση του νησιού είναι περιορισµένη πλέον µετά τις καταστροφικές πυρκαγιές που
έχουν καταστρέψει γύρω στο 60% των παλαιών δασικών εκτάσεων. Μεγαλύτερη
καταστροφή έχει υποστεί το βόρειο τµήµα του νησιού, για του οποίου τις δασοσκέπαστες
πλαγιές µε τις κουκουναριές και τα τρεχούµενα νερά γινόταν από τους περιηγητές του
περασµένου αιώνα ιδιαίτερη µνεία. Αντίθετα, είναι εντελώς ανέπαφο το δάσος της
κεντρικής Χίου στην περιοχή του Ανάβατου, ενώ στα νότια φύεται περισσότερο η ελιά και
υπάρχει η εκτεταµένη καλλιέργεια της µαστίχας.
Στην οικονοµική διάρθρωση της Χίου βασικό ρόλο παίζουν η ναυτιλία και ο
τουρισµός που εξασφαλίζουν το µεγαλύτερο ποσοστό του εισαγόµενου συναλλάγµατος. Η
γεωργία και η κτηνοτροφία συνεχώς περιορίζονται, ενώ η βιοτεχνία δεν απασχολεί παρά το
8% του ενεργού πληθυσµού. Οι βιοµηχανίες έχουν εκλείψει, ενώ οι εναποµείνασες
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βιοτεχνίες είναι κυρίως παραγωγής γλυκών κουταλιού. Τα γλυκά που κατασκευάζουν είναι
ονοµαστά ανά το Πανελλήνιο και µοναδικά στη γεύση. Τα τελευταία χρόνια σηµαντικό
ρόλο στην οικονοµία του νησιού παίζουν οι ιχθυοκαλλιέργειες, ένας συνεχώς
αναπτυσσόµενος κλάδος που έχει ξεπεράσει τα όρια του Νοµού και της Ελλάδας.
Εκµεταλλεύσιµα κοιτάσµατα αντιµονίου υπάρχουν στο χωριό Κέραµος και θειοσιδηρούχες
ιαµατικές πηγές στον γειτονικό οικισµό Αγιάσµατα. Κύριο λιµάνι είναι της πόλης της
Χίου. ∆ευτερεύουσα σηµασία έχουν τα λιµάνια Λαγκάδας, Μαρµάρου και Μεστών.
Ένα από τα κυριότερα αγροτικά προϊόντα του νησιού, που παράγεται αποκλειστικά
σ’ αυτό όπως προαναφέρθηκε , είναι η περίφηµη µαστίχα, ξακουστή σ’ όλο τον κόσµο για
το άρωµα και τη µοναδικότητα της. Καλλιεργείται στα Μαστιχόχωρα και παράγονται κάθε
χρόνο 105 περίπου τόνοι, που εξάγονται στη συνέχεια σ’ άλλες χώρες.
Για την προέλευση του ονόµατος του νησιού, υπάρχουν πολλές εκδοχές. Ένας µύθος
αναφέρει ότι πήρε το όνοµα της από το Χίο, γιο του Ποσειδώνα, που την ηµέρα που
γεννήθηκε έπεσε στο νησί πολύ χιόνι. Ακόµη ένας άλλος µύθος λεει ότι οι Φοίνικες
έµποροι ονόµαζαν "Χίο" τη µαστίχα που διακινούσαν. Μία ακόµη εκδοχή είναι να πήρε το
όνοµα της από τη Χιόνη, κόρη του µυθικού βασιλιά της Χίου, του Οινοπίωνα. Επίσης της
είχαν δοθεί τα προσωνύµια « Πιτυούσα » και « Οφιούσα » εξαιτίας του µεγάλου αριθµού
πεύκων αλλά και φιδιών που είχε.
Από τα µνηµεία του νησιού ξεχωρίζουν η Νέα Μονή, βυζαντινό µοναστήρι του 11ου
αιώνα, µε ψηφιδωτά σπουδαίας τέχνης, και ο βυζαντινός ναός της Παναγίας Κρήνας του
13ου αιώνα, η Παναγία Σικελία στα νότια, η Μονή Μουνδών στη βόρεια Χίο µε τις
εξαιρετικής τεχνοτροπίας τοιχογραφίες της, τα µεσαιωνικά χωριά Αυγώνυµα και Αναβατός
(που ονοµάζεται και «Μυστράς του Αιγαίου»), καθώς και τα επίσης µεσαιωνικά χωριά
Πυργί, Ολύµποι και Μεστά που είναι ίσως και τα παλαιότερα της Χίου. Επιπλέον ο
Κάµπος µε τα περιβόλια και τα αρχοντικά του αποτελεί έναν έξοχο χώρο περιήγησης.
Αξίζει µια αναφορά στο Βυζαντινό - Γενουατικό κάστρο της πόλης, καθώς και στο
Βυζαντινό κάστρο της Βολισσού στα βορειοδυτικά.
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1.1.2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
Η Χίος είχε πολυκύµαντη ιστορία, η οποία οφείλεται κυρίως στη θέση της, που
δεσπόζει στο Αν. Αιγαίο, απέναντι από τα παράλια της Μ. Ασίας. Κατοικήθηκε από τα
προϊστορικά χρόνια, από προελληνικά φύλα, τους Πελασγούς, τους Κάρες και τους
Λέλεγες. Με την έλευση των Ελλήνων και τον πρώτο αποικισµό καταλήφθηκε από τους
Ίωνες.
Στην προχριστιανική εποχή αναπτύχθηκε το εµπόριο και η ναυτιλία. Κατά τον 5ο αι.
π.Χ., µάλιστα, έφθασε η Χίος σε υψηλό σηµείο κοινωνικής και οικονοµικής ακµής, ως
µέλος της Αθηναϊκής Συµµαχίας και µε συµµετοχή στον Πελοποννησιακό πόλεµο. Καθώς
οι αιώνες περνούν, η Χίος παρακµάζει, ενώ το χειρότερο χτύπηµα το δέχεται κατά τη
Ρωµαϊκή εποχή, όταν η πόλη καταστρέφεται από το στρατηγό του Μιθριδάτη Ζηνόβιο
στους Μιθριδατικούς πολέµους (1ος αι. π.Χ.). Τις πληγές αυτές ανακουφίζει κάπως ο
βασιλιάς των Ιουδαίων Ηρώδης, που περνά από τη Χίο το 12 π.Χ. Η περίοδος της
Ρωµαϊκής κυριαρχίας, όπως κι αυτή της βυζαντινής, δεν φέρνουν τίποτα σηµαντικό για το
νησί, εκτός από πειρατικές επιδροµές. Ξεχωρίζει µόνο το κτίσιµο του µοναστηριού της
Νέας Μονής, µε τα περίφηµα ψηφιδωτά του, µε προσωπική εντολή και φροντίδα του
αυτοκράτορα Κωνσταντίνου Θ' του Μονοµάχου (1042-1054), που αποτελεί θησαυρό και
για τη Χίο του σήµερα.
Η Χίος εµφανίζεται ουσιαστικά στο προσκήνιο της νεότερης ιστορίας µόλις το 1089,
οπότε καταλαµβάνεται από τον Τούρκο πειρατή και εµίρη της Σµύρνης Τζαχά που είχε
σχέδιο για την κατάκτηση της Κωνσταντινούπολης. Το νησί επανακτάται από τον
Αυτοκράτορα Αλέξιο Α' Κοµνηνό. Οι επόµενοι κατακτητές ήταν οι Βενετοί, που µαζί µε
άλλες ιταλικές ναυτικές δυνάµεις επιχείρησαν µια εµπορική διείσδυση στην Αν. Μεσόγειο.
Κατά τη διάρκεια κάποιας διαµάχης µε το Βυζάντιο για τα εµπορικά τους δικαιώµατα,
καταλαµβάνουν τη Χίο προσωρινά στα 1124-1125. Η Χίος πέφτει ξανά στα χέρια των
Βενετών το 1171. Μετά την 4η Σταυροφορία αποτελεί τµήµα της ∆υτικής Αυτοκρατορίας,
αλλά επανακαταλαµβάνεται το 1225 από τον Έλληνα αυτοκράτορα Ιωάννη Βατατζή.
Ακολουθεί η Γενουατοκρατία, δηλαδή η παρουσία των Γενοβέζων στη Χίο από το
1261 έως το 1566, που θα µας απασχολήσει αναλυτικά στα επόµενα κεφάλαια, µε τη
συνθήκη του Νυµφαίου.
Η περίοδος της Τουρκοκρατίας, µέχρι το 1912, δεν αποτέλεσε µία εξουσία
καταπίεσης και τυραννίας για τους Χιώτες. Οι Τούρκοι βασίστηκαν στη διοίκηση από την
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εποχή των Γενουατών, παρέχοντας µάλιστα και περισσότερα προνόµια, ευνοώντας έτσι
την εµπορική, αλλά και την πνευµατική ανάπτυξη.
Ο 19ος αι. έφερε τον ελληνικό αγώνα της Ανεξαρτησίας και µ’ αυτόν και την
καταστροφή της Χίου, µετά από µια σύντοµη και ανοργάνωτη επαναστατική κίνηση των
Χιωτών, µε τη µεγάλη Σφαγή του 1822. Η ∆υτική Ευρώπη ευαισθητοποιείται και ο
Ντελακρουά, µε τον περίφηµο πίνακα του µε θέµα την καταστροφή της Χίου, συµβάλλει
αποφασιστικά στην διάδοση του φιλελληνισµού στη ∆υτική Ευρώπη. Η Χίος ωστόσο
παρέµεινε τουρκική κατά τη διάρκεια του 19ου αι. Ο σεισµός του 1881 προκαλεί άλλο ένα
φοβερότατο πλήγµα στο νησί: 3541 νεκροί, 1160 τραυµατίες και µεγάλες υλικές ζηµιές.
Το νησί οριστικά προσαρτάται στο ελληνικό κράτος το 1912, και παραµένει σ’ αυτό,
εκτός από µια σύντοµη Γερµανική κατοχή κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσµίου Πολέµου,
αποτελώντας Νοµό µαζί µε τα γειτονικά νησιά Ψαρά και Οινούσσες.
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1.2 ΤΑ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΤΗΣ ΧΙΟΥ
1.2.1 ΓΕΝΙΚΑ
Στο νότιο και νοτιοδυτικό τµήµα της Χίου, στην περιοχή που καλλιεργείται η
µαστίχα, βρίσκεται µια σειρά από οικισµούς που δηµιουργήθηκαν τον 14ο αιώνα, στα
πρώτα χρόνια της Γενοβέζικης κατοχής. Είναι οι µεσαιωνικοί οικισµοί που µε την
ιδιαίτερη πολεοδοµία και αρχιτεκτονική τους προκαλούν το παγκόσµιο ενδιαφέρον των
µελετητών.
Τα πολεοδοµικά και τα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά των µεσαιωνικών χωριών
της Χίου αναγνωρίζονται σήµερα σε ένα περιορισµένο αριθµό οικισµών στα νότια του
νησιού. Φαίνεται όµως ότι άλλοτε τα περισσότερα από τα υφιστάµενα σήµερα χωριά ήταν
οχυρωµένα και ότι είχαν, πριν από τους σεισµούς του 1881, ανάλογα γνωρίσµατα.

Εικ. 1 : Αεροφωτογραφία του χωριού
Καλαµωτή, του 1934.. Πηγή : Χ. Μπούρας,
«Ελληνική Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική»,
Αθήνα 1992.

Εικ. 2 : Αεροφωτογραφία του χωριού Πυργί,
του 1934.. Πηγή : Χ. Μπούρας, «Ελληνική
Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική», Αθήνα 1992.

Γι’ αυτό µας πείθουν συγκεκριµένες πληροφορίες, οι µνείες για την ίδρυση κεντρικών
πύργων σε χωριά στις αρχές του 16ου αιώνα και τα τοπωνύµια σε πολλούς οικισµούς πού
µαρτυρούν οχύρωση. Έτσι τα χωριά πού έχουν ιστορία από τα γενουατικά και ίσως τα
βυζαντινά χρόνια είναι στη νότιο Χίο τουλάχιστον τα εξής: Καλλιµασιά, Αρµόλια,
Χαλκειός, Καλαµωτή(Εικ 1), Μυρµήγκι, Μεστά(Εικ.3), Νένητα, Νεχώρι, Πυργί(Εικ.2),
Ολύµποι, Θολοποτάµι, Θυµιανά, Βαβύλοι και Βερβεράτο. Σήµερα µπορεί κανείς να
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µελετήσει την αρχιτεκτονική και την πολεοδοµία κατά κύριο λόγο στα Μεστά, το Πυργί,
τους Ολύµπους, την Καλαµωτή και εν µέρει τα Νένητα, την Βέσσα(Εικ.4), την Ελάτα και
τον οικισµό της κεντρικής περιοχής του νησιού, τα Αυγώνυµα(Εικ.5).

Εικ. 3 : Μεστά. Γενική άποψη του οικισµού από τα Βορειο-ανατολικά. Πηγή : Χ.
Μπούρας, «Ελληνική Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική», Αθήνα 1992.
Τα οχυρωµένα χωριά της Νότιας Χίου είναι κτισµένα µακριά από τη θάλασσα,
µέσα σε µικρές κοιλάδες στις οποίες γίνεται συστηµατική καλλιέργεια της µαστίχας. Κι
αυτό για να µην µπορούν να προσβληθούν αιφνιδιαστικά από πειρατές. Ακόµα και όταν
έχουν ασφαλή λιµάνια, όπως π.χ. τα Μεστά και το Ληθί είναι αποµακρυσµένα απ’ αυτά. Η
αρχική τους µορφή χαρακτηρίζεται από ένα κλειστό τετράπλευρο συνήθως σχήµα και ένα
πυκνότατο πολεοδοµικό ιστό που θα αναλύσουµε καλύτερα σε άλλο κεφάλαιο. Σε νεώτερη
εποχή έξω από τον συµπαγή και οχυρωµένο αυτό πυρήνα κτίστηκαν κι άλλα σπίτια και σε
µερικές περιπτώσεις µάλιστα, όπως στο Πυργί, έκαναν δυσδιάκριτο το αρχικό
σχήµα(Εικ.2).
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Εικ. 4 : Βέσσα. Μερική άποψη του οικισµού από ψηλά. Πηγή : Χ. Μπούρας, «Ελληνική Παραδοσιακή
Αρχιτεκτονική», Αθήνα 1992.

Εικ. 5 : Αυγώνυµα. Γενική άποψη του οικισµού από τα ανατολικά. Πηγή : Χ. Μπούρας, «Ελληνική
Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική», Αθήνα 1992.
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1.2.2 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ – ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ
Είναι σχεδόν βέβαιο ότι όλοι οι γνωστοί σήµερα µεσαιωνικοί οικισµοί της Ν. Χίου
σχηµατίστηκαν κατά τη Γενουατοκρατία από τη συγκέντρωση των πληθυσµών των
µικρότερων ανοχύρωτων βυζαντινών οικισµών της περιοχής ήδη πριν το 1362. Παρά το
γεγονός οτι τα οχυρώµατα και η γενική διάταξη του πολεοδοµικού ιστού των µεσαιωνικών
χωριών χρονολογούνται στην Γενουατοκρατία (προ του 1566), δεν είναι γνωστό σε ποιο
ποσοστό τα σωζόµενα σήµερα σπίτια είναι τόσο παλιά. Πάντως ούτε οι τύποι, ούτε οι
αρχιτεκτονικές µορφές µαρτυρούν κάποια εξέλιξη, και η γενική εφαρµογή κτιστών θόλων
στην στέγαση κάνει πιθανή µια πολύ παλιά κατασκευή. Οι µόνες ασφαλείς χρονολογήσεις
αφορούν σε κεντρικούς αµυντικούς πύργους των οποίων σώθηκαν τα συµφωνητικά
ανέγερσης. Μια εξαίρεση σ’ αυτά αποτελεί το χωριό Άγιος Γεώργιος Συκούσης, του
οποίου η συνοίκηση από αγρότες το 1518 περιγράφεται λεπτοµερώς σε ένα έγγραφο πού
διασώθηκε.
Τα ονόµατα των χωριών και των γύρω τοποθεσιών είναι πάντοτε βυζαντινά και
αναφέρονται σε χρυσόβουλα παλαιότερα της εµφάνισης των Γενουατών. Φαίνεται λοιπόν
οτι σ’ αυτές τις θέσεις υπήρχαν µικροί, παλαιότεροι, καθαρά βυζαντινοί οικισµοί, που
αποτέλεσαν τους πυρήνες των µεγαλύτερων χωριών που κτίστηκαν τον 14ο αιώνα.
Το κλειστό πολεοδοµικό σύστηµα και ο τρόπος της ανέγερσης έτσι ώστε οι χώροι
δύο γειτονικών σπιτιών να συµπλέκονται, έκανε πάντοτε πολύ δύσκολη την κατεδάφιση
ενός σπιτιού και την ανέγερση νέου στη θέση του. Ο αµετάβλητος τρόπος ζωής των
κατοίκων, µέσα σε πέντε αιώνες αφ’ ενός, και η στερεότατη οικοδόµηση των σπιτιών αφ’
ετέρου (δεν γίνεται πουθενά χρήση ξύλου ως φέροντος στοιχείου), είχαν ως αποτέλεσµα να
κατεδαφισθούν και να ξανακτισθούν ελάχιστα σπίτια. Τα σπίτια, ειδικότερα, που µε τους
εξωτερικούς τοίχους τους σχηµατίζουν τα τείχη του χωρίου (και που διατηρούνται σε καλή
κατάσταση), δεν µπορεί να είναι νεώτερα των µέσων του 15ου αιώνα. Αν λάβουµε υπ’ όψη
µας οτι τα σπίτια αυτά δεν διαφέρουν από τα άλλα του ίδιου χωρίου, ούτε κατά τον τρόπο
δόµησης ούτε κατά τον τύπο, καθώς και τις προηγούµενες παρατηρήσεις για τη δυσκολία
κατεδάφισης και ανέγερσης νέου σπιτιού, θα πρέπει να δεχθούµε πως το µεγαλύτερο µέρος
των σπιτιών κτίστηκε πριν το τέλος του 15ου αιώνα.
Το ερώτηµα το οποίο τίθεται είναι αν για την ανέγερσή τους υπήρξε σχεδιασµός ή
ένα γενικό πλαίσιο αρχών, που επιβλήθηκε από τους γενουάτες. ∆υστυχώς τα έγγραφα που
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σώθηκαν δεν απαντούν στο ερώτηµα. Αντίθετα, όπως αναφέρθηκε, πιστοποιούν την
ανέγερση κεντρικών πύργων σε οικισµούς που ήδη υπάρχουν. Το γενικό όµως τετράπλευρο σχήµα, το αµυντικό σύστηµα, η γενικευµένη εφαρµογή θόλων, που έδινε
πυρασφάλεια, και κυρίως η οµοιογένεια της κατασκευής σ’ ένα συµπαγή ιστό µας πείθουν
ότι δεν βρισκόµαστε σε οικισµούς που αναπτύχθηκαν δυναµικά, όπως στα Βορειόχωρα ή
σε άλλα νησιά του Αιγαίου, αλλά σε δόµηση που πραγµατοποιήθηκε µε προωθηµένη
οργάνωση και πειθαρχία. Εξ’ άλλου (όπως σωστά παρατηρεί ο W. Eden) το πολεοδοµικό
σύστηµα και ο τρόπος οχύρωσης απαιτούν αφ’ ενός ορισµένο εκ των προτέρων µέγεθος
του οικισµού, και αφ’ ετέρου µία «πράξη Ιδρύσεως». Όλο µαζί το χωριό κτίστηκε σε ένα
µικρό χρονικό διάστηµα, βάσει καθορισµένου προγράµµατος.
Κάποιοι µελετητές ωστόσο, υποστηρίζουν, χωρίς όµως να τεκµηριώνουν µε ισχυρά
επιχειρήµατα, ότι τα µεσαιωνικά χωριά είναι έργο των βυζαντινών και όχι των γενοβέζων.
Εκτός από την οµοιότητα των παραπάνω οικισµών µε αντίστοιχους στην περιοχή της
Γένοβας, ένα άλλο στοιχείο που καταρρίπτει τον παραπάνω ισχυρισµό είναι το γεγονός ότι
τα διαφορετικά συµφέροντα των βυζαντινών φεουδαρχών δεν ευνοούσαν συνενώσεις
χωριών των δουλοπαροίκων καλλιεργητών των κτηµάτων τους. Τα ενιαία συµφέροντα της
Mahona, της εταιρίας που σύστησαν οι γενουάτες και εκµεταλλεύτηκε το νησί, επέβαλαν
αυτή τη συνένωση.
Η ύπαρξη, τέλος, του Πυργιού πιθανολογείται από τον 11ο αιώνα και βεβαιώνεται
στα 1362. Η Καλλιµασιά, το Μυρµήγκι, το Νεχώρι, η Καλαµωτή, το Χαλκειός, το Ληθί,
οι Αµάδες, τα Μεστά και βέβαια το Πυργί µνηµονεύονται στα τέλη του 15ου αιώνα. Τα
δύο τελευταία χωριά σηµειώνονται ως κάστρα στον χάρτη του Buendelmondi, στα 1422.
Πολλοί άλλοι οικισµοί πού µνηµονεύονται το 1381 δεν σώζονται πια.

1.2.3 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Συµπερασµατικά είναι σήµερα αποδεκτό ότι πολλά από τα µεσαιωνικά χωριά της
Νότιας Χίου δηµιουργήθηκαν τον 14ο-15ο αιώνα, όταν η Χίος κατέχονταν από τους
Γενουάτες, µε τον συνοικισµό των κατοίκων µικρότερων ανοχύρωτων βυζαντινών οικισµών και κωµών, και ότι υπήρχε στις κατευθυντήριες γραµµές της οχύρωσης και
πολεοδοµικής οργάνωσης ένα γενικό πλαίσιο διατάξεων, αν όχι σχεδιασµός.
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Η µελέτη των οικισµών αυτών παρουσιάζει για τον αρχιτέκτονα µεγάλο
ενδιαφέρον για πολλούς λόγους. Πρώτα για την ιδιοµορφία τους, γιατί σχεδόν πουθενά
αλλού στην Ελλάδα δεν έχουµε όµοια παραδείγµατα και έπειτα για την παλαιότητά τους.
Τα χωριά διατηρούν τον τύπο της παλιάς οχυρωµένης µεσαιωνικής πόλης. Σηµαντικό
επίσης ενδιαφέρον έχει η µελέτη των ξένων επιδράσεων, καθώς και των άλλων τεχνών πού
αναπτύχθηκαν στο ίδιο περιβάλλον και που παρουσιάζουν ξεχωριστή ιδιορρυθµία (λαϊκά
φορέµατα, κεντήµατα, χειροτεχνία, χορός, µουσική κ.τ.λ.).
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1.3 ΟΙ ΟΛΥΜΠΟΙ
Όπως ήδη αναφέρθηκε, η πολεοδοµία και η αρχιτεκτονική των µεσαιωνικών
χωριών της Χίου µπορεί σήµερα να µελετηθεί σε περιορισµένο αριθµό οικισµών στα νότια
του νησιού. Το χωριό ΟΛΥΜΠΟΙ ανήκει στο δήµο µαστιχοχωρίων, έχει έκταση περίπου
13.000 στρέµµατα. Βρίσκεται στο Ν.∆. µέρος της Χίου, απέχει 32 χλµ. από την πόλη της
Χίου και 8 χλµ. από τον Λιµένα Μεστών. Συνορεύει Ανατολικά µε το χωριό Πυργί(8 χλµ),
∆υτικά µε το χωριό Μεστά (3 χλµ), Βόρεια µε το χωριό Ελάτα και Ποταµούς (8 χλµ),
Νότια µε τις παραλίες Αγγέλια, Σαλάγωνα, Χοντρή άµµο, Κάτω Φανά, Αγία ∆ύναµη.
Ανακηρύχθηκε διατηρητέο µνηµείο. Τα σπίτια του χωριού είναι το ένα
συνδεδεµένο σφικτά µε το άλλο σχηµατίζοντας ένα συµπαγές σχήµα. Αυτός ο τύπος του
κάστρου, κατασκευή µε τέσσερις γωνίες, χτίστηκε για την προστασία εναντίον των συχνών
επιθέσεων των Τούρκων από τους πειρατές, καθώς και για την καλύτερη καλλιέργεια των
µαστιχόδενδρων.

Εικ. 6 : Ολύµποι. Γενική άποψη του οικισµού από τα ανατολικά. Πηγή: Ιδία επεξεργασία
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Το χωριό βρίσκεται σε µικρές, άδενδρες κοιλάδες µακριά από τη θάλασσα. Τα
περιµετρικά σπίτια εξωτερικά δεν είχαν ούτε πόρτες ούτε παράθυρα κι έβλεπαν µόνο µέσα
στο χωριό. Οι εξωτερικοί τοίχοι περιλαµβάνουν γειτονικά παραπέτα µε µικρούς πύργους
στις γωνίες και µόνο µια θύρα, έτσι αν κάποιος κοιτάξει το χωριό απέξω, οι συνεχόµενοι
τοίχοι των σπιτιών ακριβώς επειδή δεν έχουν πόρτες και παράθυρα δίνουν την αίσθηση του
κάστρου. Μάλιστα στις γωνίες του χωριού υπήρχαν πύργοι (πολεµίστρες οι οποίες σήµερα
δυστυχώς δεν σώζονται).
Οι κάτοικοι µπορούσαν να µπουν και να
φύγουν από το χωριό µόνο µέσω µιας πόρτας η
οποία βρίσκεται σήµερα στην τοποθεσία Κάτω
Πόρτα. Η πόρτα αυτή έκλεινε τα βράδια και
στις επιδροµές των Πειρατών. Μετά το 1821
ανοίχτηκαν άλλες δύο, απέναντι από το σχολείο
και στον Άγιο Γεώργιο.
Στο κέντρο των Ολύµπων υψώνεται ο
αµυντικός Πύργος, κτήριο µεγαλοπρεπές και
επιβλητικό, µε ύψος 20 µέτρων, πάχος τοίχου
1,75 µέτρα και εµβαδόν 245 τµ., όπου οι
κάτοικοι είχαν σαν καταφύγιο σε περίπτωση
επίθεσης

.

Ο

πύργος

λειτουργούσε

Εικ. 7 : Η είσοδος των Ολύµπων.
Πήγή :Ιδία επεξεργασία.

ως

παρατηρητήριο έχοντας από την κορυφή του οπτική επαφή µε άλλους πύργους που
βρίσκονταν παραθαλάσσια, οι οποίοι είχαν στρατιώτες και µόλις έβλεπαν πειρατές άναβαν
φωτιές και ειδοποιούσαν τους κατοίκους να κλειστούν στο τείχος του χωριού. Εκτός από
παρατηρητήριο ήταν και το τελευταίο µέρος άµυνας του χωριού. Αν για οποιοδήποτε λόγο
παραβίαζαν τα εξωτερικά τείχη όλοι οι κάτοικοι κλείνονταν µέσα στον Πύργο.
Το όνοµα Ολύµποι το πήρε από το όνοµα του λόφου που ήταν χτισµένο το χωριό
των Άνω Ολύµπων, στη θέση µεταξύ των λόφων Σαρακινού, Παλαµίδη και Μαλλιδίων,
που τότε λεγόταν Όλυµπος. Σύµφωνα µε το ίδιο ιστορικό, οι Βρακανούσοι ήταν πειρατές.
Στους οικισµούς αυτούς λατρευόταν πολύ ο ∆ίας, η ∆ήµητρα και ο Ηρακλής.
Οι ντόπιοι υποστηρίζουν ότι οι Ολύµποι έχουν ιστορία 2500 χρόνια. Σύµφωνα µε τον
ιστορικό Γ. Ζολώτα, το χωριό ιδρύθηκε τον 13ο αιώνα. Είναι ένα από τα µεσαιωνικά
χωριά που δεν καταστράφηκε από τον σεισµό του 1881. Το πρώτο χωριό που ιδρύθηκε
στην αγροτική περιφέρεια των Ολύµπων ήταν οι Άνω Ολύµποι, στη σηµερινή θέση Άγιος
Γιάννης.
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Στο µέρος που είναι χτισµένο το σηµερινό χωριό, υπήρχε οικισµός µε το όνοµα
Κάτω Ολύµποι, γιατί είχε κτισθεί κάτω από το άλλο χωριό. Αυτός ο οικισµός µεγάλωσε
τον 13ο αιώνα όταν οι κάτοικοι των γύρω χωριών ήλθαν και εγκαταστάθηκαν εκεί για να
είναι πιο ασφαλισµένοι από τις πειρατικές επιδροµές. Τα χωριά που ενώθηκαν είναι οι Άνω
Ολύµποι, τα Βρακαίνα, οι Γωνιές (σήµερα Σαλαγώνας), ο Θειάς, τα Άλωνα (σήµερα
Ζαβαζά), τα ∆ιοσκοριά, όπου υπήρχε ναός των ∆ιοσκούρων και ο Βρέκος (σήµερα
Ποταµοί).
Μετά το Β’ παγκόσµιο πόλεµο ζούσαν περίπου 800 ψυχές στο χωριό. Σήµερα,
χειµωνιάτικοι είναι περί τους 200 (στους εκλογικούς καταλόγους είναι γύρω στους 360 ),
που ελαττώνονται συνεχώς από τη µετακίνηση προς τις πόλεις. Πολύ περισσότεροι, όµως
είναι οι αυτοί που κατοικούν στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και την Αµερική.
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2. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ
ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΩΝ
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2.1 ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΧΥΡΩΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΧΙΟΥ
2.1.1 ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
Τα οχυρωµένα χωριά των Νοτιοχώρων της Χίου είναι κτισµένα µακριά από τη
θάλασσα, έτσι ώστε να µη µπορούν να προσβληθούν αιφνιδιαστικά από πειρατές. Και όταν
ακόµα έχουν ασφαλείς λιµένες (Μεστά, Ληθί) είναι αποµακρυσµένα απ’ αυτούς. Συνήθως
δεσπόζουν σε µικρές κοιλάδες στις όποιες γίνεται συστηµατική καλλιέργεια και έχουν
βοσκοτόπια και µικροϊδιοκτησίες στους γύρω λόφους.

2.1.2 ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ

Η αρχική µορφή των µεσαιωνικών χωριών χαρακτηρίζεται από ένα κλειστό
τετράπλευρο συνήθως σχήµα και ένα πυκνότατο πολεοδοµικό ιστό µε λαβυρινθώδες οδικό
δίκτυο (Εικ.11). Έξω από τον συµπαγή και οχυρωµένο αυτό πυρήνα, σε οψιµότερη εποχή,
κτίστηκαν κι άλλα σπίτια και σε µερικές περιπτώσεις µάλιστα, όπως στο Πυργί, έκαναν
δυσδιάκριτο το αρχικό σχήµα.
Η γενική αρχή που πρυτανεύει είναι η εξοικονόµηση χώρου. Εκτός από την
πλατεία και τους στενούς δρόµους όλος ο υπόλοιπος χώρος καλύπτεται από σπίτια ή
εκκλησίες. Οι µικρές διαστάσεις των ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων, η απουσία
δέντρων, η επέκταση των κατοικήσιµων δωµατίων πάνω από τους δρόµους και οι συνεχείς
λιθόκτιστες προσόψεις τονίζουν τον έντονο φρουριακό χαρακτήρα των οικισµών.
Μια άλλη αρχή ήταν να διατάσσονται τα στοιχεία έτσι ώστε οι κάτοικοι να
αµύνονται αποτελεσµατικά και να διαφεύγουν σε περίπτωση άλωσης του χωριού. Λόγοι
αµυντικοί, λοιπόν, επέβαλαν την δυνατότητα κίνησης πάνω στα δώµατα των σπιτιών που
είχαν ενιαία στάθµη σ’ όλο τον οικισµό. Αυτό, σε συνδυασµό µε το πυκνό συνεχές
σύστηµα δόµησης, την κάποια ανεξαρτησία κατόψεων ισογείου και ορόφου και τη
δηµιουργία κατοικήσιµων χώρων πάνω από τους δρόµους (στο ύψος του ορόφου)
δηµιουργεί στα µεσαιωνικά χωριά την εντύπωση µιας µεγακατασκευής. Οτι δεν υπάρχουν
δηλαδή πια µεµονωµένα σπίτια, αλλά ένα ενιαίο κέλυφος στο οποίο εντάσσονται οι
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λειτουργίες των κατοικιών χωριστά, και που υπάρχουν τρεις τελείως ανεξάρτητες
οριζόντιες κινήσεις (στο επίπεδο των δρόµων, µέσα στα σπίτια, στο επίπεδο των δωµάτων)
και οι κατακόρυφες διασυνδέσεις τους (σκάλα προς τον όροφο και πρόσβαση των
δωµάτων δια του αίθρίου).

1

2

3

4

Εικ. 11 : Κατόψεις από τα χωριά : Ολύµποι (1), Μεστά (2), Καλαµωτή (3), Πυργί (4)
κατά Smith.

2.1.3 Η ΟΧΥΡΩΣΗ

Το προς τα έξω όριο των χωριών, πού αδιάσπαστο δηµιουργεί το αµυντικό τείχος,
σχηµατίζεται από τους εξωτερικούς τοίχους των ακραίων κατοικιών στους οποίους δεν
υπάρχουν ανοίγµατα. Στις γωνίες του τείχους σχηµατίζονται µικροί κυκλικοί πύργοι, ενώ
στο κέντρο του χωριού, σε θέση καθοριστική για το γενικό του σχήµα, υψώνεται ο
αµυντικός πύργος. Είχε λειτουργίες ανάλογες µε εκείνες της ακρόπολης στις τειχισµένες
20

βυζαντινές πόλεις ή του οχυρού πύργου των µοναστηριών, χρησίµευε δηλαδή ως τελικό
καταφύγιο στην περίπτωση κατάληψης του χωρίου. Ο πύργος ήταν το µεγαλύτερο και το
ψηλότερο κτίσµα του οικισµού, ενώ η είσοδος στο χωριό γινόταν από µία ή περισσότερες
πύλες. Μέρος της οχύρωσης των µεσαιωνικών οικισµών της Ν. Χίου ήταν και οι βίγλες.
Ήταν µικροί πύργοι κτισµένοι κοντά στη θάλασσα, στο µεγαλύτερο µήκος των ακτών του
νησιού. Είχαν το ρόλο παρατηρητήριου, και απ’ αυτούς δίνονταν το σήµα κινδύνου στη
διοίκηση των χωριών, όταν αυτός πλησίαζε.

2.1.4 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Συµπερασµατικά µπορούµε να πούµε ότι η πολεοδοµική µορφή ανταποκρίνεται
κυρίως στις ανάγκες της άµυνας. Όµως, όπως είναι φυσικό, παρουσιάζονται µεγάλα
µειονεκτήµατα από την πλευρά της υγιεινής και των ανέσεων της ζωής. Οι χωρικοί στα
τελευταία χρόνια άρχισαν να ανανεώνουν τα σπίτια τους, το πρόβληµα όµως της
µελλοντικής εξέλιξης µε τη διατήρηση του τοπικού χαρακτήρα παραµένει άλυτο.
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2.2 Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Το σύστηµα της διαµόρφωσης ενός εξωτερικού τείχους, µε την τοποθέτηση των
σπιτιών σε αδιάσπαστη σειρά, απαντάται και σε άλλα νησιά σε παλαιοτέρους οικισµούς1.
Η καταγωγή του είναι ελληνική. Το βρίσκουµε στις αρχαϊκές πόλεις της Ιωνίας πριν
εφαρµοστεί το σύστηµα του Ιππόδαµου2 και αναφέρεται από τον Θουκυδίδη και τον
Πλάτωνα. Το µεσαίωνα, εξ άλλου, ξαναβρίσκουµε τη µέθοδο στα µοναστήρια (Όσιος
Μελέτιος, ∆αφνί, Άγιο Όρος, κ.τ.λ.), στα οποία προστίθεται και ο κεντρικός πύργος οπού
κατέφευγαν οι µοναχοί, όταν οι εχθροί κατόρθωναν να µπουν στη µονή. Ακριβώς ή ίδια
διάταξη ακολουθείται στα χωριά της Χίου. Γίνεται φανερό λοιπόν, ότι, αν και η
οικοδόµηση των χωριών έγινε κατά διαταγή των ξένων, εφαρµόσθηκε ένα καθαρά
ελληνικό σύστηµα, πού διατηρήθηκε από τους Βυζαντινούς στην οχύρωση των
µοναστηριών.
Τα πολύ περιορισµένα γενουατικά στοιχεία πού συναντούµε στους οικισµούς και
τα γενικευµένα βυζαντινά, αποδεικνύουν ότι ο προσχεδιασµός από τη µεριά των γενουατών περιορίστηκε σε µερικά µόνο στοιχεία: τη χάραξη του περιγράµµατος των
οικισµών, το κτίσιµο του κεντρικού πύργου και τη χάραξη του οδικού δικτύου. Τα
γενικευµένα βυζαντινά στοιχεία αποδεικνύουν ότι την ευθύνη της κατασκευής είχε ο
ντόπιος πληθυσµός. Τα στοιχεία αυτά έχουν βυζαντινά πρότυπα, βασισµένα στη
µοναστηριακή αρχιτεκτονική.

1

Στη Σέριφο, στη Νάξο, στον Πύργο της Θήρας κ.λ.π, Βλ. ∆. Βασιλειάδη: «Εισαγωγή στην

αιγαιοπελαγίτικη λαϊκή αρχιτεκτονική», 1955, σελ. 8,9), και Χ. Μπούρα, «Τα Μεσαιωνικά Χωριά της
Χίου», Ελληνικό λαϊκό σπίτι, Αθήνα 1960, σελ.8 .
2

Από τον 7ο αι. π. Χ. στα Βρουλιά της Ρόδου.
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2.3 ΤΑ ΤΕΙΧΗ
Τα σπίτια της παρυφής του χωρίου σχηµάτιζαν το τείχος, µε τον εξωτερικό τους
τοίχο πάχους 1 µέτρου περίπου και ύψους 8. Το αµυντικό σύστηµα βασιζόταν στην
τοποθέτηση των σπιτιών κολλητά το ένα στο άλλο, χωρίς να δηµιουργούνται κενά. Τα
εξωτερικά σπίτια που αποτελούσαν το τείχος, είχαν ενισχυµένη δόµηση και δεν διέθεταν
ανοίγµατα στον εξωτερικό τους τοίχο. Έτσι το κάθε εξωτερικό σπίτι ήταν και τµήµα του
τείχους, η προσφορά δηλαδή του κατοίκου για το κοινό σκοπό της άµυνας γινόταν άµεση
πραγµατικότητα.
Σπανιότερα,

στο

ισόγειο

µόνο,

έχουµε και µια διαφορετική διάταξη:
µεταξύ σπιτιού και τείχους σχηµατίζονταν
µια στενή αµυντική στοά, παράλληλα µε
τον εξωτερικό δρόµο, επάνω από την
οποία

επεκτείνονταν

ο

όροφος

του

σπιτιού. Ο εσωτερικός αυτός θολωτός
δρόµος (τούνελ) χρησίµευε στο να έχουν
οι γωνιακοί πύργοι του οικισµού άµεση
επαφή µεταξύ τους. Είναι λοιπόν πολύ
πιθανόν η διάταξη αυτή σε παλιότερα
χρόνια να εκτείνονταν σε όλο το µήκος
του εξωτερικού τείχους. Τέτοια στοά
έχουµε σήµερα στη Β.Α. γωνία των
Μεστών (εικ.13), µεταξύ της κύριας
εισόδου και του γωνιαίου πύργου του
τείχους, και τη δυτική πλευρά των

Εικ.12 : Στοά στη βορειοανατολική γωνία των
Μεστών. Πηγή : Ιδία επεξεργασία.

Ολύµπων. Τέλος αναφέρεται ότι στο
χωριό Καταρράκτης γύρω από το τείχος
υπήρχε και τάφρος3.

3

Βλ. Γ. Ζολώτα, « Ιστορία της νήσου Χίου», 1921, Τοµ. Ά, σελ.613. Το στοιχείο της τάφρου δείχνει

φράγκικη επίδραση.
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Εικ.13 : Άποψη του τείχους στην νότια πλευρά των Ολύµπων σήµερα. .
Πηγή : Ιδία επεξεργασία.
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2.4 ΟΙ ΓΩΝΙΑΙΟΙ ΠΥΡΓΟΙ
Στις γωνίες του τείχους υπήρχαν µικροί κυκλικοί πύργοι (εικ.15), που σκοπός
τους ήταν να ενισχύουν το τείχος και να διευκολύνουν την άµυνα. Οι πύργοι αυτοί ήταν
µικρά κυκλικά κτίσµατα µε ισόγειο και όροφο, πού καλύπτονταν µε ηµισφαιρικούς
θόλους και είχαν στο µεν ισόγειο τοξικές θυρίδες, στον δε όροφο παράθυρα.
Καλύπτονταν µε δώµα, δεν είχαν επάλξεις, και το ύψος τους ήταν γύρω στα 7,50 µέτρα.
Ο περιφερειακός τοίχος τους, στον όροφο, ήταν κτισµένος κατά τοµείς έτσι, ώστε να
σχηµατίζονταν πολλοί κατακόρυφοι αρµοί. Η προσπέλαση στους γωνιαίους πύργους
γίνονταν µε την περιµετρική στοά που αναπτύσσονταν µεταξύ κατοικιών και τείχους και
η οποία αναφέρθηκε και στο προηγούµενο κεφάλαιο.
Η κάτοψη του πύργου άνοιγε προς τα κάτω
δηµιουργώντας πέδιλο (σκάρπα). Αυτή η τεχνική,
γνωστή στην αρχαιότητα και εφαρµοζόµενη γενικά στις
οχυρωµατικές

κατασκευές,

χρησιµοποιείται

συστηµατικά στη δύση το 14ο και το 15ο αιώνα. Σε
ορισµένες περιοχές µάλιστα η διαµόρφωση αυτή
αποτελεί ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των πύργων αυτών
των περιοχών, π.χ. στις κατασκευές των Ανδηγαυών στη
Ν. Ιταλία. Ο τύπος αυτός διαµόρφωσης της βάσης των
πύργων (αλλά σε άλλες περιπτώσεις και των τειχών), η
σκάρπα όπως καθιερώθηκε σαν ονοµασία, προσφέρει
ενίσχυση της αντοχής και της ισορροπίας.
Μερικοί πύργοι σώζονται ακόµα στα Μεστά
αλλά δυστυχώς στους Ολύµπους δε σώζεται κανένας.
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Εικ. 14 : Εξωτερικός πύργος των
Μεστών, Άνω, τοµή, κάτω κάτοψη.
Πηγή: Α. Λαµπάκης – Χ. Μπούρας, «Τα
µεσαιωνικά χωριά της Χίου», «Ελληνικό
Λαϊκό Σπίτι », Αθήνα 1960.

2.5 ΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΠΥΡΓΟΙ
2.5.1 ΓΕΝΙΚΑ
Σ’ όλα τα µεσαιωνικά χωριά της Ν. Χίου δέσποζε µε τον όγκο του ο κεντρικός
πύργος, που σήµερα πια δεν σώζεται κανένας ακέραιος. Κέντρο αµυντικό, αλλά και
διοικητικό, ο πύργος κτίστηκε την εποχή των Γενουατών και αποτελούσε τον πυρήνα
του οικισµού, πολύ κοντά στην κεντρική πλατεία του. Οι κεντρικοί πύργοι ήταν
επιβλητικά και ωραία κτίρια, ορθογώνια συνήθως σε κάτοψη µε δύο ή τρεις ορόφους
και επάλξεις. Σε µερικές περιπτώσεις βρίσκονταν στο κέντρο ενός οχυρωµατικού
περιβόλου µε κυκλικούς πύργους στις τέσσερις γωνίες τους. Αποτελούσαν το τελευταίο
στάδιο άµυνας των κατοίκων, που κατέφευγαν σ’ αυτούς µε υποχώρηση από τα
δώµατα.
Τα γενικά χαρακτηριστικά των κεντρικών πύργων δεν µπορούµε να τα
αναγνωρίσουµε σήµερα σε κανένα χωριό, παρά λίγο µόνο στο Πυργί, του οποίου ο
κεντρικός πύργος διατηρείται κάπως καλύτερα και µας δίνει µια ιδέα όλου του

Εικ. 15 : Γενική άποψη του χωριού Πυργί από τα νότια, το 1930. Πηγή : Χ.
Μπούρας, «Ελληνική Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική», Αθήνα 1992.

οχυρώµατος που αποτελούσε τον πυρήνα του χωριού. Γι’ αυτό κρίθηκε απαραίτητο, στη
παρούσα εργασία, να παρουσιαστούν τα γενικά χαρακτηριστικά που µπορούµε να
γνωρίζουµε σήµερα για το συγκεκριµένο πύργο, αφού πιθανόν να αποτελούσαν και
γνωρίσµατα των υπολοίπων που δεν διατηρούνται σήµερα.
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2.5.2 Ο ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ ΤΟΥ ΠΥΡΓΙΟΥ

Πρόκειται για µεγάλο κτίριο, ορθογώνιο στην κάτοψη (20,95 x 17,80 µέτρων), µε
ισόγειο και δύο ορόφους, που στο εσωτερικό του δεν σώζεται τίποτα πια. ∆ιακρίνονται
όµως οι γενέσεις των τόξων,
που κρατούσαν το δώµα, και
οι

τρύπες

των

ξύλινων

δοκαριών, ενώ φαίνεται ότι
αρχικά υπήρχαν έξι πεσσοί,
σε δυο σειρές. Στους ορόφους
υπάρχουν τρία παράθυρα σε
κάθε πλευρά, ενώ στο ισόγειο
δεν φαίνεται να υπήρχαν
ανοίγµατα. Σήµερα δεν σώζονται

πια

οι

παλιές

επάλξεις4, µε τις οποίες το
γενικό ύψος θα έφτανε τα 18
µέτρα περίπου. Τα πάχη των
τοίχων κυµαίνονται από 1,50
- 1,70 µ.

Εικ. 16: Αποκατάσταση του κεντρικού πύργου του Πυργιού.
Άνω αριστερά τοµή και δεξιά βόρεια όψη. Κάτω αριστερά
κάτοψη και δεξιά γενικό διάγραµµα του οχυρώµατος. Πηγή : Α.
Λαµπάκης – Χ. Μπούρας, «Τα µεσαιωνικά χωριά της Χίου»,
«Ελληνικό Λαϊκό Σπίτι », Αθήνα 1960.

Γύρω από τον πύργο
σχηµατίζεται µεγάλος περίβολος, µε τείχος και µικρούς στρογγυλούς πύργους στις γωνίες,
διαστάσεων 43x38 µ. και πάχους τοίχου 1,50 µ. Σήµερα σώζονται µόνο δύο πύργοι στα
νότια, ενώ µέσα από το τείχος κτίστηκαν σπίτια. Έτσι δεν διακρίνεται η πύλη της εισόδου
ή άλλες λεπτοµέρειες. Οι πύργοι είχαν ύψος 10 µέτρα και διάµετρο περίπου 4,40 µ. Η
είσοδος στον κεντρικό πύργο γινόταν µε κινητά στοιχεία συνδεδεµένα µε τον περίβολο,
καθώς και µε κινητές σκάλες που τις έσερναν επάνω στο έδαφος. Έτσι, σε περίπτωση
εχθρικής επίθεσης, ο πύργος αποµονωνόταν έγκαιρα και εύκολα, προστατεύοντας της ζωές
των κατοίκων και δυσκολεύοντας τους επιδροµείς.
4

Οι επάλξεις ( τα µέρουλα των Βυζαντινών) ήταν οδοντωτές και η αποκατάστασή τους στο σχέδιο

της εικόνας έγινε βάσει φωτογραφίας του πύργου στα 1936.
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Εικ. 17 : Αναπαράσταση κεντρικού οχυρώµατος Πυργιού. Πηγή : Χ. Μπούρας, « Οδηγοί της
Ελλάδος, Χίος», Αθήνα 1974.

2.5.3 ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΠΥΡΓΟΙ
Ερειπωµένος σώζεται και ο κεντρικός πύργος των Ολύµπων, ο οποίος είναι
ορθογώνιο κτίριο 17,90 x 11,90 µέτρων, άλλοτε πιθανώς διώροφο. Σήµερα σώζεται, µόνο
ο ένας όροφος, που υποβαστάζεται από δύο ηµικυλινδρικούς θόλους. Ο εξωτερικός
περίβολος δεν σώζεται.
Τα Μεστά είχαν, κατ’ εξαίρεση, µεγάλο κυκλικό κεντρικό πύργο, που
κατεδαφίστηκε το 1860 για να ανεγερθεί στη θέση του ο ναός των Ταξιαρχών. Όπως και
στο Πυργί, έτσι και εδώ ο πύργος είχε περίβολο µε πύργους στις γωνίες του5.
Τέλος, ένα εντυπωσιακό κτίσµα στη θέση ∆ότια υψώθηκε ίσως για να γίνει ο
πυρήνας ενός χωριού που δεν συνοικίστηκε ποτέ. Έχει τρία πατώµατα και διαθέτει
καστρότοιχο, περίβολο, µε τέσσερις πύργους ολόγυρά του. Οι πύργοι στα χωριά Χαλκειός
5

Τον αναφέρει ο περιηγητής Wansleben το 1673, βλ, Φ. Αργέντη, «Η Χίος παρά τοις γεωγράφοις

και περιηγηταίς», Αθήνα 1946, Τοµ. Ι, σελ 291.
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και Βερβεράτο µας είναι γνωστοί από τα συµφωνητικά της ανέγερσής τους στις αρχές του
16ου αιώνα.

Εικ. 18 : Ο κεντρικός πύργος των Ολύµπων. Άνω τοµή, κάτω κάτοψη ισογείου.
Πηγή : Α. Λαµπάκης – Χ. Μπούρας, «Τα µεσαιωνικά χωριά της Χίου»,
«Ελληνικό Λαϊκό Σπίτι », Αθήνα 1960.
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2.6 ΒΙΓΛΕΣ – ΑΛΛΕΣ ΟΧΥΡΩΣΕΙΣ
Όλα τα παραπάνω οχυρωµατικά έργα δεν θα µπορούσαν να λειτουργήσουν
αποτελεσµατικά από µόνα τους σε περίπτωση πειρατικής επιδροµής, αφού βρίσκονται
µακριά από τη θάλασσα µε αποτέλεσµα ο κίνδυνος να µη γινόταν έγκαιρα αντιληπτός. Γι’
αυτό το σκοπό δηµιουργήθηκαν οι βίγλες που δρούσαν συµπληρωµατικά µε τις υπόλοιπες
οχυρώσεις για την αντιµετώπιση του εχθρού. Η σηµασία τους λοιπόν στην άµυνα του
νησιού ήταν µεγάλη και γι’ αυτό κρίθηκε απαραίτητο στην παρούσα εργασία να γίνει µια
µικρή αναφορά και σ’ αυτές.
Οι βίγλες, σε αντίθεση µε τα χωριά που
δεν είναι ορατά από τη θάλασσα, κτίστηκαν
στις κορυφές λόφων ή βράχων κοντά στη
θάλασσα σε όλο σχεδόν το µήκος των ακτών
του

νησιού.

Απ’

εποπτεύονταν

όλο

αυτές
το

τις

σκοπιές

πέλαγος

και

ειδοποιούνταν οι κάτοικοι των χωριών για την
άφιξη των πειρατών.

Από τις βίγλες ήταν

ορατός µόνο ο τελευταίος όροφος του µεγάλου
πύργου στο πλησιέστερο καστροχώρι όπου µε
ποικίλους τρόπους οι σκοποί ειδοποιούσαν τη
διοίκηση για επερχόµενο κίνδυνο όταν υπήρχε
ανάγκη. Σε περίπτωση που ο κίνδυνος
απειλούσε τους κατοίκους υπήρχε αρκετός

Εικ. 19 : Βίγλα στη Ν.∆. Χίο. Πηγή : Ν.
Κουλουκάκη και συνεργάτες, « Η ιταλική
επίδραση στη Χίο», Χίος 2000.

χρόνος για να οχυρωθούν µέσα στα χωριά –
κάστρα και να προετοιµάσουν την άµυνα. Παράλληλα, τα σηµεία που χτίστηκαν ήταν
τέτοια, ώστε να έχουν πάντα οπτική επαφή και µεταξύ τους. Έτσι αναπτύχθηκε ένα δίκτυο
επικοινωνίας των οχυρωµένων οικισµών µε τέτοιο τρόπο, που η άφιξη πειρατών γίνονταν
γνωστή σε όλο το νησί.
Τέτοιου είδους οχυρώσεις ήταν γνωστές από τη βυζαντινή εποχή, οι Γενουάτες
όµως τις πολλαπλασίασαν. Η φροντίδα για τις βίγλες άνηκε στο φρούραρχο της περιοχής,
ο οποίος επιφόρτιζε µε τη φύλαξή τους µέλη της τοπικής φρουράς.
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Πολλές βίγλες της εποχής, αρκετές σε καλή κατάσταση, µπορεί κανείς να
συναντήσει σήµερα στη Χίο. Πάνω από το λιµάνι των Μεστών διατηρείται σχεδόν άθικτη
η βίγλα, η οποία είναι µεγάλος κυκλικός πύργος ύψους περίπου 15 µέτρων, µε επάλξεις και
πόρτα στο δεύτερο όροφο.

Εικ. 20 : Ο πύργος του Πιτυούς. Πηγή : Ν.
Κουλουκάκη και συνεργάτες, « Η ιταλική
επίδραση στη Χίο», Χίος 2000.

Εικ. 21 : Βίγλα. Πηγή : Ν. Κουλουκάκη και
συνεργάτες, « Η ιταλική επίδραση στη Χίο»,
Χίος 2000.

Όµως αυτά δεν είναι τα µοναδικά υπολείµµατα των µεσαιωνικών οχυρώσεων στο
νησί. Στη Βόρεια Χίο συναντά κανείς τον πύργο του Πιτυούς, τον πύργο της Πυραµάς, του
Βικιού και των Φυτών. Τέλος, αποµεινάρια γενουατικής παρουσίας υπάρχουν ακόµα και
στον παλιό Καταρράκτη.
Οι ιστορικοί αναφέρουν ότι οι Γενουάτες µετά από την κατάληψη της πόλης
κυρίευσαν και έξι κάστρα στο νησί, τα οποία προσδιορίζονται από τα στοιχεία της
οχύρωσης της βυζαντινής εποχής. Άλλωστε, τέσσερα απ’ αυτά τα κάστρα σώζονται µέχρι
και σήµερα : το κάστρο της Βολισσού, το κάστρο των Καµπιών, των Αρµολίων ( που
πρέπει να αποτελούσε διοικητικό κέντρο της περιοχής των µαστιχοχώρων επί
γενουατοκρατίας) και της Πενθόδου. Τα άλλα δύο, σύµφωνα µε την επικρατέστερη
υπόθεση, ήταν το κάστρο του Καταρράκτη και το κάστρο της Παρπαριάς.
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2.7 Η Υ∆ΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΩΝ
Το χωριό, προ του 1950, υδρευόταν από διάφορα πηγάδια που υπάρχουν γύρω του.
Σήµερα η ύδρευση γίνεται από δύο κοινοτικά πηγάδια:
Α) Από το πηγάδι του Κάτω-Φλιά, απόσταση περί τα 500 µέτρα από το χωριό, όπου υπάρχει
κοινοτικό αντλιοστάσιο. Από κει το νερό, µε τη βοήθεια ενός συστήµατος άντλησης, φτάνει
στο κέντρο του χωριού και πέφτει σε δεξαµενή που είναι χτισµένη µέσα στον Πύργο και
Β) Από το πηγάδι της Θειάς, απόσταση από το χωριό περί τα 1200 µέτρα, απ’ όπου το νερό
µε φυσική ροή λόγω του υψόµετρου φτάνει στο χωριό και πέφτει µέσα στη δεξαµενή.
Το νερό της Θειάς υδρεύει ολόκληρο το χωριό επί 6 µήνες, από το ∆εκέµβριο µέχρι
τον Μάιο. Στους υπόλοιπους µήνες η ροή είναι πολύ µικρή και η ύδρευση συµπληρώνεται
από το αντλιοστάσιο του Κάτω-Φλιά. Από τη δεξαµενή το νερό µέσω του κοινοτικού
δικτύου φθάνει σε όλα τα σπίτια του χωριού.

Εικ. 22: Πηγάδια µέσα στο χωριό. Πηγή :Ιδία επεξεργασία.
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Σε όλους τους δρόµους του χωριού, πλην ελαχίστων, υπάρχει δίκτυο υπονόµων, το
οποίο δέχεται όλα τα απολύµατα των σπιτιών και τα µεταφέρει σε κεντρικό υπόνοµο, ο
οποίος προχωρεί προς το νότιο µέρος του χωριού, περί τα 600 µέτρα, και φτάνει µέχρι τα
∆ιποτάµατα. ∆εν έχει όµως ακόµη αποπερατωθεί µε αποτέλεσµα να δηµιουργούνται
στάσιµα νερά και το καλοκαίρι να υπάρχουν κουνούπια.
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2.8 ΟΙ ΠΥΛΕΣ
2.8.1 ΓΕΝΙΚΑ
Ελάχιστες πύλες σώζονται πια. Ούτε µπορούµε να ξέρουµε µε βεβαιότητα πόσες
είχε κάθε χωριό. Ο οικισµός αρχικά πρέπει να είχε µία µόνο πύλη µε υπερκείµενο άλλοτε
πιθανώς τετράγωνο πύργο, το πλάτος της οποίας είναι περίπου δύο µέτρα, και σε επόµενη
φάση πρέπει να ανοίχτηκαν άλλες δυο απέναντι από το σχολείο και στον Άγιο Γεώργιο.
Οι πόρτες του χωριού, εκτός από περιπτώσεις κινδύνου, έκλειναν κάθε βράδυ όταν
έδυε ο ήλιος και άνοιγαν το πρωί µε την ανατολή, από άνθρωπο που ήταν ειδικά
επιφορτισµένος µ’ αυτό το καθήκον. Αν κάποιος επέστρεφε αργά στο χωριό, αφότου είχαν
κλείσει οι πόρτες, ήταν υποχρεωµένος να διανυκτερεύσει στο ύπαιθρο. Αυτό συνέβαινε όχι
µόνο όταν υπήρχε κίνδυνος επιδροµής αλλά καθηµερινά, γιατί το χωριό ήταν τόπος
κατοικίας για τους ντόπιους, αλλά ταυτόχρονα λειτουργούσε και ως στρατόπεδο για τους
κατακτητές.

Εικ. 23 : Πύλη των Ολύµπων. Πηγή : Α. Λαµπάκης – Χ. Μπούρας, «Τα
µεσαιωνικά χωριά της Χίου», «Ελληνικό Λαϊκό Σπίτι », Αθήνα 1960.
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2.8.2 Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΥΛΗ

Η πόρτα ήταν κατασκευασµένη από χοντρές σιδερένιες λάµες και σταυρωτά πάνω σ’
αυτές υπήρχαν στερεωµένα χοντρά σανίδια για µεγαλύτερη ασφάλεια.

Εικ. 24 : Πύλη των Ολύµπων ως έχει σήµερα. Πηγή : Ιδία επεξεργασία.

Μεταγενέστερα, όταν ο κίνδυνος των πειρατών περιορίστηκε, ανοίχτηκαν ακόµα δύο
πόρτες, µετά το 1821, απέναντι από το σχολείο και στον Άγιο Γεώργιο. επειδή ήταν
µεγάλο πρόβληµα η είσοδος και η έξοδος ανθρώπων και ζώων από δύο πόρτες. Οι πόρτες
αυτές ανοίχτηκαν σε σηµεία του εξωτερικού τείχους που δεν αποτελούσαν εξωτερικό τοίχο
σπιτιού, δηλαδή ήταν ελεύθερα.
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2.9 ΤΟ Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ
Το βασικό σύστηµα κυκλοφορίας το αποτελούν τέσσερις δρόµοι, που ξεκινούν
από τον κεντρικό πυρήνα µε τον πύργο και καταλήγουν στις πύλες. Η προσπέλαση στον
υπόλοιπο οικισµό γίνεται µε βρόγχους ή αδιέξοδα, πού ξεκινούν

από τον κεντρικό

πυρήνα. Τα αδιέξοδα καταλήγουν είτε στα εξωτερικά σπίτια, είτε στην περιµετρική στοά
που σχηµατίζονταν (παράλληλα µε τον εξωτερικό δρόµο) στο ισόγειο των εξωτερικών
κατοικιών µεταξύ σπιτιού και τείχους, και ένωνε τους γωνιακούς πύργους. Τα αδιέξοδα
αυτά, ενώ δίνουν την εντύπωση του τυχαίου, είναι σχεδιασµένα µε µεγάλη σοφία. Ο
τρόπος που είναι διαµορφωµένα επιτρέπει την ανανέωση του αέρα, ενώ ταυτόχρονα
εξυπηρετούν και αυτά αµυντικούς σκοπούς. Ο ανίδεος από τη ρυµοτοµία του χωριού
εχθρός, και αν ακόµα έµπαινε στο κάστρο, ήταν πολύ εύκολο να χαθεί µέσα στα
δαιδαλώδη και αδιέξοδα στενά και να εξουδετερωθεί από τους αµυνόµενους. Οι κεντρικοί
δρόµοι έχουν πλάτος περί τα δύο µέτρα, ενώ οι δευτερεύοντες γίνονται πιο στενοί, µε
πλάτος έως 1,50 µέτρο. Στο Πυργί έχουµε διόδους προσπέλασης πλάτους µόλις 80
εκατοστών.
Οι δρόµοι είναι συνήθως καµπυλωµένοι. Έτσι δεν δηµιουργούνται φυγές προς το
βάθος, αποφεύγονται τα ρεύµατα του αέρα τον χειµώνα και διευκολύνεται η άµυνα. Σε µια
µόνο περίπτωση, στην Καλαµωτή, µπορεί κανείς σήµερα να διαπιστώσει την ύπαρξη
κάποιου σχήµατος παράλληλων και κάθετων σ’ αυτούς δρόµων.
Οι δρόµοι είναι στρωµένοι µε πέτρες,
και στη µέση τους σχηµατίζεται
αυλάκι για τα νερά της βροχής, πού
παίρνει διάφορες µορφές (Εικ.32). Η
µέθοδος αύτη αποχέτευσης απαντάται
και σε αλλά µέρη της Ελλάδας
(Πήλιο, Αρκαδία κ.τ.λ.). Τα νερά
συγκεντρώνονται στα αυλάκια των
Εικ. 25 : Τοµές και κατόψεις δρόµων. Πηγή : Α.
Λαµπάκης – Χ. Μπούρας, «Τα µεσαιωνικά χωριά της
Χίου», «Ελληνικό Λαϊκό Σπίτι », Αθήνα 1960.
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κεντρικών δρόµων και φέρονται έξω
από τα τείχη.

Πάνω από τους δρόµους υπάρχουν συχνά δωµάτια σπιτιών, πού στηρίζονται σε
ηµικυλινδρικούς θόλους, και τα οποία προέκυψαν από επέκταση των σπιτιών ως απόρροια
της στενότητας που δηµιουργούσαν τα σταθερά εξωτερικά όρια του οικισµού. Έτσι ο
δρόµος σκεπάζεται από πάνω. Άλλοτε πάλι πάνω από τους δρόµους υπάρχουν τόξα, που
αντιστηρίζουν τους κυλινδρικούς θόλους των δωµατίων, δεξιά και αριστερά8, σαν γέφυρες,
υπό µορφή εναέριων ή µετέωρων αντηρίδων, γεγονός που επαυξάνει την εντύπωση του

Εικ. 26 : ∆ρόµοι των Ολύµπων. Πηγή :Ιδία επεξεργασία.

λαβύρινθου που δεσπόζει στα χωριά ενώ παράλληλα λειτουργούν ως αντισεισµικό
προστατευτικό στοιχείο. Το ύψος της καµάρας, που µπορεί να σκεπάζει τους δρόµους έχει
προκύψει από τα ελάχιστα των διαστάσεων του φορτωµένου µουλαριού µε τον αναβάτη
του, και σπάνια ξεπερνά τα 2,5 µέτρα. Το ίδιο ισχύει και για το πλάτος των δρόµων. Τα
δώµατα των σπιτιών ενώνονται µε τις γέφυρες των τόξων αυτών, και γίνεται έτσι εύκολο
στους κατοίκους να µετακινηθούν από σπίτι σε σπίτι σε περίπτωση κινδύνου του χωρίου,
αφού άλλωστε τα δώµατα βρίσκονται όλα στο ίδιο περίπου ύψος.

8

Όµοια τόξα βρίσκουµε και στη Σαντορίνη, όπου και εκεί υπάρχουν θόλοι για την κάλυψη των

σπιτιών. Κοινή ονοµασία τους είναι «πουντιά», που προφανώς προέρχεται από το λατινικό pons-pontis =
γέφυρα.
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Οι δρόµοι, σκοτεινοί, στενοί, µε τα τόξα ψηλά και το καµπύλο τους σχήµα,
παίρνουν ένα έντονο γραφικό χαρακτήρα και µας δίνουν µια ιδέα της µεσαιωνικής πόλης.
Παρά την αυστηρότητα των προσόψεων, χάρη στην ιδιοµορφία του πολεοδοµικού ιστού, ο
κινούµενος στους δρόµους έχει συνεχείς εκπλήξεις και καθοδηγείται αναγνωρίζοντας τις
κατά περίπτωση ιδιοµορφίες των αποτελεσµάτων του φυσικού φωτισµού σ’ αυτούς. Η
εντύπωση αυτή ατονεί βέβαια στα χωριά πού έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια ουσιώδεις
αλλαγές του κτισµένου περιβάλλοντος. Εννοείται ότι, από τη στενότητα του χώρου, δεν
υπάρχουν πουθενά δέντρα.

Εικ. 27 : ∆ρόµοι των Ολύµπων. ∆ωµάτια σπιτιών
πάνω από τους δρόµους. Πηγή :Ιδία επεξεργασία.
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Εικ. 28 : ∆ρόµοι των Ολύµπων. Σ’ όλο το µήκος του δρόµου, τόξα συνδέουν τις ταράτσες των
σπιτιών σαν γέφυρες. Πηγή :Ιδία επεξεργασία.
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2.10 ΟΙ ΠΛΑΤΕΙΕΣ
Όπως είναι φανερό τα σπίτια, και ειδικά εκείνα του κάστρου, δεν διαθέτουν
ανοικτούς χώρους για κήπο, αφού είναι κτισµένα µε τέτοιο τρόπο που το ένα είναι
συνέχεια του άλλου. Γίνεται λοιπόν εύκολα αντιληπτό ότι ο µόνος ελεύθερος χώρος του
χωριού είναι η κεντρική πλατεία, που είναι πάντοτε συνδυασµένη µε το κεντρικό
οχύρωµα. Σ’ αυτήν καταλήγουν οι κεντρικές αρτηρίες, που αρχίζουν από τις πύλες και
χαρακτηρίζεται από το κλειστό της σχήµα.

Χρησιµεύει για τη συγκέντρωση των

κατοίκων και την κυκλοφορία.
H πλατεία του Πυργιού είναι αρκετά µεγάλη και χωρίζεται από τον πύργο µε µια
σειρά σπιτιών. Παρουσιάζει, µεγάλο ενδιαφέρον από διακοσµητική άποψη. Όλα τα γύρω
σπίτια, εκκλησίες, καταστήµατα, έχουν τις προσόψεις τους διακοσµηµένες µε την τεχνική
του ξυστού (sgraffito), το δε σύνολο είναι πολύ εντυπωσιακό.
Στους Ολύµπους ο πύργος υψώνεται στο
κέντρο της πλατείας, όπου οι κάτοικοι είχαν σαν
καταφύγιο σε περίπτωση επίθεσης. Ο πύργος
λειτουργούσε ως παρατηρητήριο έχοντας από την
κορυφή του οπτική επαφή µε άλλους πύργους που
βρίσκονταν

παραθαλάσσια,

οι

οποίοι

είχαν

στρατιώτες και µόλις έβλεπαν πειρατές άναβαν
φωτιές

και

ειδοποιούσαν

τους

κατοίκους

να

κλειστούν στο τείχος του χωριού. Εκτός από
παρατηρητήριο ήταν και το τελευταίο µέρος άµυνας
του χωριού. Αν για οποιοδήποτε λόγο παραβίαζαν
τα εξωτερικά τείχη όλοι οι κάτοικοι κλείνονταν
µέσα στον Πύργο.
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Εικ. 29 : Πύργος των Ολύµπων ως έχει
σήµερα. Πηγή :Ιδία επεξεργασία.

3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΗΚΑΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ
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3.1 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
3.1.1 Η ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Η επανάληψη είναι η βασική αρχή στην οργάνωση της κατοικίας, που κυριαρχεί
τόσο στην ίδια όσο και στα µικρότερα αρχιτεκτονικά στοιχεία της (εισόδους, σκάλες,
παράθυρα, πόρτες, φεγγίτες, θυρίδες, κ.λ.π.). Η επανάληψη της κατοικίας και των επί
µέρους στοιχείων της έδωσαν µια συλλογική µορφή στον οικισµό. ∆ηµιουργείται ένα
περιβάλλον οπού δεν αναγνωρίζεται ο προσωπικός δηµιουργός, αλλά η «δηµιουργική
οµάδα», που εκφράζει και το κοινωνικό περιεχόµενο του οικισµού. Η οµοιόµορφη
εµφάνιση των σπιτιών, χαρακτηριστικό των σπιτιών των µεσοβυζαντινών χρόνων, δίνει
στο σύνολο την «αµορφία», τη γραφική ακανονιστία και τη «συσσώρευση» στοιχείων που
συναντούµε και στους µεταγενέστερους ανώνυµους οικισµούς της Ελλάδας. Ωστόσο, οι
µικρότερης σηµασίας παραλλαγές ανάµεσα στις κατοικίες έχουν σαν αποτέλεσµα την
έλλειψη µονοτονίας σ’ αυτή την επανάληψη.
Η επανάληψη της κατοικίας σαν µονάδας για τη δηµιουργία «µεγαλιθικής»
κατασκευής είναι σύστηµα πού χρησιµοποιήθηκε από αρχαιότατα χρόνια στη Μ. Ασία και
αργότερα στη µοναστηριακή αρχιτεκτονική, όπως έχει ήδη αναφερθεί στο κεφάλαιο που
αφορά την καταγωγή του πολεοδοµικού συστήµατος ( µέρος ΙΙΙ, κεφάλαιο 2)

3.1.2 Η ΑΜΥΝΤΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ
Τόσο η διάταξη της κατοικίας µέσα στον οικισµό όσο και η ίδια η οργάνωσή της
επηρεάζεται άµεσα από την αντίληψη του µεσαιωνικού ανθρώπου για ασφάλεια και
συγκέντρωση. Όπως έχει προαναφερθεί, η κάθε κατοικία αποτελούσε µέρος του γενικού
και οχυρωµατικού συστήµατος. Για το σκοπό αυτό, τα εξωτερικά σπίτια, που σχηµάτιζαν
το τείχος, τοποθετούνταν κολλητά το ένα στο άλλο χωρίς να δηµιουργούνται κενά µεταξύ
τους. ∆εν είχαν ανοίγµατα προς τα έξω και παράλληλα διέθεταν ενισχυµένη δόµηση.
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Την ίδια οργανωτική αρχή εξυπηρετεί η ύπαρξη επίπεδων δωµάτων (ξάτων) ίδιου
ύψους, που έδιναν στους κατοίκους τη δυνατότητα διαφυγής προς τον πύργο σε περίπτωση
κινδύνου. Η ίδια η κατοικία οργανώνεται σαν οχυρό, αφού στο ισόγειό της (κατώγι)
υπήρχαν µικρές τοξικές θυρίδες, που χρησίµευαν για την άµυνα. Τέλος, τα υλικά δόµησης
(ασβεστόλιθος, πωρόλιθος, και σχιστόλιθος), όντας απρόσβλητα από τη φωτιά,
εξυπηρετούσαν µε τη σειρά τους την αµυντική λειτουργία.

3.1.3 Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
Η αντίληψη της ασφάλειας δηµιουργεί την αρχή της οικονοµίας του χώρου. Στον
περίβολο των τειχών του οικισµού έµεινε σεβαστή η αρχή του περιορισµού των
διαστάσεών του. Έτσι τα σπίτια περιορίστηκαν σε έκταση και αναγκαστικά αναπτύχθηκαν
σε ύψος. Η στενότητα του χώρου κυριαρχεί στην οργάνωση της κατοικίας. Γενικεύονται οι
µικροί χώροι, και τα επί µέρους στοιχεία της κατοικίας οργανώνονται µε σκοπό τον
περιορισµό των διαστάσεων του χώρου που καταλαµβάνουν (κοινές είσοδοι σπιτιών,
ξύλινες κινητές σκάλες που οδηγούν από το αίθριο στο δώµα – εδώ η αρχή της οικονοµίας
του χώρου συνδυάζεται µε την αντίληψη της ασφάλειας).
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3.2

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ,

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

∆ΟΜΗ

ΚΑΙ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

3.2.1 ΓΕΝΙΚΑ
Τα σπίτια των Ολύµπων είχαν κατά κανόνα έναν όροφο πάνω από το ισόγειο. Οι
εξαιρέσεις ήταν πολύ λίγες, µε δύο ορόφους σε µερικά σπίτια ή απλά ισόγεια.
Συγκρίνοντας τις κατόψεις, διαπιστώνει κανείς οτι συχνά υπήρχαν ουσιώδεις διαφορές
σχηµάτων µεταξύ ισογείου και ορόφου και πολλές φορές οι επάνω τοίχοι δεν συνεχίζονταν
κάτω αλλά πατούσαν σε θόλους. Αυτά είναι προφανώς τα αποτελέσµατα τροποποιήσεων
που πραγµατοποιήθηκαν κατά καιρούς για να εξυπηρετήσουν ανάγκες για τις οποίες
υπάρχουν ασυσχέτιστες πληροφορίες.
Τα σπίτια χωρίζονται σε δύο κατηγορίες τα µονόχωρα και τα δίχωρα, ανάλογα µε τον
αριθµό των κατοικήσιµων χώρων που υπάρχουν στον όροφο, το ανώγι. Στο κατώγι τα
σπίτια είναι όµοια, είτε είναι µονόχωρα, είτε δίχωρα. Ειδικότερα τα δίχωρα σπίτια, τα
κατατάσσουµε σε τέσσερις υποδιαιρέσεις, ανάλογα µε τη µορφή του ηλιακού (αίθριου) :
σπίτια µε ηλιακό ανοικτό προς το δρόµο, µε κλειστό ηλιακό, µε ανοικτό εσωτερικό ηλιακό
και µε ηλιακό σε δύο επίπεδα.
Η στενότητα του χώρου είχε άµεσα επηρεάσει τους τύπους των σπιτιών. Στο ισόγειο
(κατώγι), ένας σκοτεινός και στενός χώρος, αναπτύσσονταν οι στάβλοι, µε τα ζώα, τις
τροφές τους, καθώς και τα γεωργικά εργαλεία, ενώ στον όροφο (ανώγι), διαµορφωνόταν η
κυρίως κατοικία. Τη συνύπαρξη ζώων και ανθρώπων επέβαλλαν πανάρχαιες συνθήκες
ανασφάλειας και την έκανε εφικτή η ύπαρξη του αίθριου. Εννοείται ότι δεν υπήρχε αυλή.

3.2.2 Η ΕΙΣΟ∆ΟΣ
Η είσοδος στο κατώγι γινόταν συνήθως απ’ ευθείας από το δρόµο. Πολλές φορές
όµως συναντούµε ιδιότυπες διατάξεις εισόδων που προέκυψαν από διάφορες συνθήκες.
Έτσι έχουµε :
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Α) Κοινή είσοδο δύο σπιτιών. Ένας µικρός συνήθως χώρος ανήκει σε δύο κατοικίες.
Έχει πόρτα προς το δρόµο και καλύπτεται µε κυλινδρικό θόλο.
Β) Κοινή είσοδο σε τέρµα αδιεξόδου. Εδώ ο µικρός αυτός χώρος έχει τέσσερα
ανοίγµατα, δύο για τα ανώγια των σπιτιών και δύο προς τους στάβλους. Παρατηρείται
συνδυασµός των κλιµάκων για τη µεγίστη οικονοµία χώρου.
Γ) Είσοδο στην εξωτερική γωνία καµπτόµενου δρόµου, µε χώρο καλυπτόµενο και
πέτρινο κάθισµα. Κοινή είσοδος στο στάβλο και προς τη σκάλα.
∆) Στεγασµένη είσοδο πριν από την πόρτα του στάβλου και του ανωγιού, µε πεσσό
και σταυροθόλιο. Από πάνω επεκτείνεται το ανώγι.

3.2.3 Η ΣΚΑΛΑ ΑΝΟ∆ΟΥ
Η σκάλα ανόδου από το κατώγι στο ανώγι (πάντοτε πέτρινη και κτιστή)
κατασκευαζόταν εσωτερικά, είχε πλάτος κυµαινόµενο από 0,60 έως 1,05 µέτρα, και η
κλίση της ήταν πολύ µεγάλη. Σε κάτοψη είχε σχήµα Γ ή Π, ή, ακόµη απλούστερα,
ακολουθούσε την ευθεία και βρισκόταν πάντοτε σε επαφή µε τον τοίχο του κατωγιού. Η
σκάλα στηριζόταν σε κυλινδρικούς θόλους (γέρµατα) και η όλη κατασκευή της θυµίζει
ανάλογη του Μυστρά. Οι θόλοι υποστήριξης και κάλυψης των κλιµάκων ή είναι κάθετοι

Εικ. 30 : Λεπτοµέρειες
εισόδων. Ι – ΙΙ: είσοδος σε δύο
σπίτια, ΙΙΙ – ΙV: είσοδος σε ένα
σπίτι. Πηγή : Α. Λαµπάκης –
Χ. Μπούρας, «Τα µεσαιωνικά
χωριά της Χίου», «Ελληνικό
Λαϊκό Σπίτι », Αθήνα 1960.
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στη γραµµή ανάβασης, ή παράλληλοι. Συνήθως κατασκευάζονται µε κεκλιµένες
γενέτειρες, παράλληλες µε τις γραµµές ανάβασης. Οι θόλοι αυτοί προεξέχουν µέσα στα
δωµάτια, οπότε διαµορφώνονται κατάλληλα (ρούµπα), ή προεξέχουν στο αίθριο (ηλιακό),
οπότε από πάνω τους κατασκευάζεται ο φούρνος. Στην άλλη πλευρά της σκάλας, που θα
έµενε ελεύθερη προς το χώρο του κατωγιού, κατασκευαζόταν πάντοτε ένας λεπτός τοίχος.
Όταν η σκάλα δεν έχει θόλο κάλυψης και λείπει και ο δεύτερος παράπλευρος τοίχος της,
έχουµε µια ειδική διαρρύθµιση, τον µπαλό, που συναντάται κυρίως στους Ολύµπους.
Εξωτερικές σκάλες ήταν οπωσδήποτε σπάνιες.

3.2.4 ΤΟ ΑΙΘΡΙΟ (ΗΛΙΑΚΟΣ Ή ΑΓΕΡΤΟ Ή ΠΟΥΝΤΙ Ή ΞΑΤΟ)
Στο αίθριο ( άγερτο ή ηλιακό ή πουντί ή ξάτο), που διαµορφωνόταν µόνο στον
όροφο και βρίσκονταν σε ύψος 3 – 4 µέτρων από το έδαφος, οδηγούσε η πέτρινη σκάλα,
συνήθως απευθείας από την κάτω είσοδο. Αποτελούσε το κέντρο της σύνθεσης, γιατί
εξυπηρετούσε όλες τις κινήσεις, οριζόντια και κατακόρυφα, έδινε αερισµό και φωτισµό
στα γύρω δωµάτια, στολιζόταν µε άνθη σε γλάστρες και επέτρεπε την άµεση προσπέλαση
του δώµατος (βότας).
Το ξάτο, το ζωτικό αυτό στοιχείο του σπιτιού, δεν είχε πάντοτε την ίδια µορφή. Σε
πολλά σπίτια είχε γίνει ένα είδος προθάλαµου, γιατί είχε στεγαστεί µε καµάρα (σε βάρος
της καθαριότητας) και αεριζόταν από µικρούς φεγγίτες σε υπερύψωση. Άλλοτε έφθανε ως
την πρόσοψη του σπιτιού, οπότε διαµορφώνονταν µε ένα ή δύο τόξα και µπορούσε να στεγαστεί σ’ ένα τµήµα του, ή και να διαµορφωθεί σε δύο επίπεδα.

Εικ. 31 : Προοπτικό στον ηλιακό.
Πηγή : Α. Λαµπάκης – Χ.
Μπούρας, «Τα µεσαιωνικά χωριά
της Χίου», «Ελληνικό Λαϊκό Σπίτι »,
Αθήνα 1960.
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Στους γύρω τοίχους σε όλα τα σπίτια, και όχι µόνο στον ηλιακό, υπήρχαν θυρίδες
(κουφώµατα). Αυτές ήταν κόγχες στο µισό συνήθως, πάχος του τοίχου, τοµής συνήθως
ορθογωνίου, σπανιότερα ηµικυκλικής, που δεν είχαν ξύλινα φύλλα για να κλείνουν.
Συνήθως δε, απείχαν 0,60 µέτρα από το πάτωµα. Σ’ αυτές, τοποθετούνταν πήλινες στάµνες
µε νερό ή µικρότερες (µπουρµπούλια) και άλλα σκεύη του νοικοκυριού. Το ξάτο πάντως,
στην τυπική του µορφή, εξυπηρετούσε την απαραίτητη στο Μεσαίωνα λειτουργία της
αποχώρησης πάνω από τα δώµατα, την τρίτη δηλαδή οριζόντια κίνηση.

3.2.5 Ο ΟΡΟΦΟΣ

Τα δωµάτια στον όροφο, γύρω από το ξάτο, πάντοτε σχεδόν θολοσκέπαστα, είχαν τις
γνωστές χρήσεις : το µεγαλύτερο, το «καλό σπίτι» (σάλα) ήταν ένα είδος σαλονιού ή
χώρου διηµέρευσης (καθιστικό), µε τα έπιπλα της εποχής (τραπέζι, καρέκλες, κρεβάτι
καλοντυµένο για επισκέπτες,

ράφια µε µποτίλιες, κουφωτό ντουλάπι µε ποτήρια,

φλιτζάνια και πιάτα). Στις τέσσερις γωνιές της σάλας, κατά την ανέγερση, τοποθετούσαν
αρκετές φορές άδεια πιθάρια για την αποφυγή υπερφόρτωσης σε άλλα σηµεία της κατοικίας. Επίσης, στο ανατολικό τοίχωµα και σε ύψος 2-3 µέτρων ήταν, σε σχέδιο µεγάλης
κορνίζας, κατασκευασµένο το εικονοστάσι µε το καντήλι, (που άναβε µε φυσικά φιτιλάκια,
µαζεµένα από την εξοχή το καλοκαίρι), ξύλινες ζωγραφισµένες εικόνες, τα στέφανα του
ανδρόγυνου σε ειδική θήκη και την ψιλή µαστίχα που χρησίµευε για λιβάνι. Οψιµότερα η
σάλα φωτιζόταν µε µια µεγάλη κρεµαστή λάµπα πετρελαίου.
Τα µικρότερα δωµάτια χρησιµοποιούνταν ως υπνοδωµάτια αλλά και ως προσωρινοί
χώροι για επεξεργασία και φύλαξη προϊόντων. Σε κάποιο από τα δωµάτια αυτά υπήρχε ο
αργαλειός καθώς και όλα τα άλλα εργαλεία που χρειάζονταν στη διαδικασία της ύφανσης
(σβία, ανέµη κ.ά.).
Η αποθήκη τροφίµων (κελάρι) ήταν ένα µικρό δωµάτιο στον όροφο, που περιείχε
πιθάρια µε λάδι, µεγάλες φιάλες (µπουσέδες) µε ρακί, πιθόπουλα µε κρασί, σύκα ψηµένα
στο φούρνο ή πατητά ζαχαρωµένα, αµύγδαλα και όλα τα δηµητριακά. Μεγάλα κοµµάτια
χοιρινά και πολλά λουκάνικα ήταν κρεµασµένα σε φυσικά κρεµαστάρια, φτιαγµένα
συνήθως από κέδρο.
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Μέσα στα δωµάτια σχηµατίζονταν µερικές φορές και µικρά σε έκταση
µεσοπατώµατα (παραπουντιά), που χρησίµευαν για αποθήκες, ή διαµορφώνονταν και
ξύλινα πατώµατα (πατάρια) στο ύψος της καµάρας, που αποτελούσαν τους κοιτώνες για
ζεστασιά το χειµώνα και δροσιά το καλοκαίρι.
Η κουζίνα (µαγειρειό) και ο φούρνος δεν είχαν σταθερή θέση στο σπίτι. Συνήθως
σχετίζονται µε το αίθριο ή µε τον προθάλαµο της εισόδου, κάτω. Τα µαγειρικά σκεύη ήταν
όλα πήλινα, στο µέσο δε του µαγειρειού βρισκόταν λάκκωµα για το άναµµα της φωτιάς,
που µεταγενέστερα αντικαταστάθηκε από το τζάκι, ενώ ο χώρος φωτιζόταν από ένα πήλινο
αβαθές δοχείο µε καναλωτό γείσο, όπου δύο ή τέσσερα φιτίλια έκαιγαν λάδι (λυχνάρι)
στηριγµένο πάνω σ’ ένα µικρό κοντάρι φυτεµένο σ’ ένα µεγάλο πέλµα από αγριόξυλο
(λυχνοστάτης).
Τα εσωτερικά ανοίγµατα (οι πόρτες), όπως και τα εξωτερικά που θα µελετήσουµε σε
άλλο κεφάλαιο, είχαν, συνήθως, ως φέρουσα κατασκευή τοξωτό υπέρθυρο. Σε άλλες πάλι
περιπτώσεις το ρόλο της στήριξης έπαιζε µονολιθικό πρέκι πλαισίωσης, ενώ συχνά, τα δύο
παραπάνω λειτουργούσαν συµπληρωµατικά. Το κενό που δηµιουργούνταν µεταξύ της
καµάρας του τόξου και του λίθινου αυτού πρεκιού, καλύπτονταν συνήθως µε µια λίθινη
επίσης πλάκα.

3.2.6 ΤΟ ∆ΩΜΑ (ΒΟΤΑ)

Η άνοδος από το ξάτο στη βότα πραγµατοποιούνταν µε σκάλα εν µέρει κτιστή και εν
µέρει ξύλινη φορητή. Αυτό γινόταν και για οικονοµία χώρου και για λόγους άµυνας. Οι
κάτοικοι µπορούσαν, σε περίπτωση κινδύνου, να ανεβούν στο δώµα και να τραβήξουν
επάνω την ξύλινη σκάλα. Τα κτιστά σκαλοπάτια ήταν λίγα και κατασκευάζονταν στο
πάχος του τοίχου. Με την πάροδο των χρόνων και τη βαθµιαία µετατροπή του ξάτου σε
κανονικό δωµάτιο, η άνοδος στη βότα γινόταν µε εσωτερική στενή ξύλινη σκάλα, η οποία
κατέληγε σε µια επικλινή ορθογώνια κατασκευή κτισµένη πάνω σ’ αυτή, που έκλεινε µε
µια πρόχειρη ξύλινη πόρτα (φανέστρα).
Στη βότα γινόταν το άπλωµα των προϊόντων (σύκα, σταφύλια, όσπρια), αλλά τα
καλοκαιρινά βράδια ο ύπνος ή και οι συναντήσεις γειτόνων. Η σχέση αίθριου – δώµατος
δηµιουργούσε προβλήµατα ιδιωτικότητας, αλλά και µεγάλες δυνατότητες για ανθρώπινες
σχέσεις.
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3.3 ΣΤΗΡΙΞΗ – ΚΑΛΥΨΗ – ΘΟΛΟΙ

Η κατασκευή των κατοικιών στα µεσαιωνικά χωριά διαφέρει ουσιαστικά από εκείνη
άλλων οικισµών του Αιγαίου, δεδοµένου ότι τους δίνει πολύ µεγαλύτερη στερεότητα και
διάρκεια ζωής. Παντού εφαρµόζονται λιθοδοµές στους τοίχους και κτιστοί θόλοι στην
κάλυψη.
Στα σπίτια γίνονταν χρήση όλων των ειδών των θόλων πλην των σφαιρικών. Τα είδη
των θόλων πού συνηθίζονται είναι α) Ηµικυλινδρικές καµάρες1, β) Σταυροθόλια µεµονωµένα ή σε σειρά, γ) Μοναστηριακοί, δ) Επιµηκυσµένοι µοναστηριακοί ή σκαφοειδείς2 και
ε) Σκαφοειδείς µε τις γενέσεις τους σε σειρά τοξυλίων που πατούν σε προβόλους3. Η
διευθέτηση των διαφόρων θόλων για την αντιστήριξη των πλαγίων ωθήσεών τους
µαρτυρεί και πάλι σχεδιασµό και ειδικές γνώσεις.
Τις σκάλες, όπως είδαµε, στηρίζουν και στεγάζουν κεκλιµένοι ηµικυλινδρικοί θόλοι.
Τα βατά δώµατα ή πατώµατα πάνω από τους θόλους διαµορφώνονταν µε διάστρωση
χώµατος ή µπαζών (κεφαλογέµισµα). Η συνέχεια της κατασκευής, τα µικρά σχετικά
ανοίγµατα των καλυπτοµένων χώρων, η ισοστάθµιση των γενέσεων και τα άριστα
συνδετικά κονιάµατα έδιναν στους θόλους των σπιτιών επαρκή αντιστήριξη. Προς την
πλευρά των δρόµων η αντιστήριξη εξασφαλιζόταν συχνά µε τα χαρακτηριστικά εγκάρσια
τόξα (συνήθως ηµικυκλικά, ελαφρά οξυκόρυφα στο Πυργί) ή µε την δηµιουργία
καµαροσκέπαστων δωµατίων πάνω από τον δρόµο.
Η χρήση του θόλου σ’ όλα τα κτίρια, µε τους συνδυασµούς εξουδετέρωσης των
ωθήσεων και την εφαρµογή των αντιστηριζόντων τόξων πάνω από τους δρόµους
(µετέωρες αντηρίδες), έπαιξε σηµαντικό ρόλο στη διάσωση από τους σεισµούς.
Στην Καλαµωτή κυρίως αλλά και στο Πυργί βλέπει κανείς πλαισιωτές ξύλινες
προχωρήσεις σε πρόβολο (σαχνισιά) που έγιναν ασφαλώς τον 19ο αιώνα από τεχνίτες που

1

Με ηµικυκλική, χαµηλωµένη κυκλική ή ηµιελλειπτική την διατοµή.

2

Γνωστοί µε το όνοµα τεκνοκουµπέδες στη Χίο. Βλ. A. Smith, «The Architecture of Chios», Ph.

Argenti (επίµ.), London 1962, σελ. 34, πιν. 21, 7 και 8.
3

Είναι συνήθεις σε µεγάλους χώρους και αποτελούν ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της Χίου, όπου

ονοµάζονται λιονέττες ή βότες µε καυκιά.
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ήλθαν από τη Χώρα. Η στέγη τύπου τραβάκα4, τετράκλινη οξυκόρυφη στέγη µε πολύ
µεγάλες κλίσεις, σε ελάχιστα πια παραδείγµατα στο Πυργί, συνηθέστερη άλλοτε5, ήταν
επίσης ένα τυπικά ξένο στοιχείο, κατασκευής γενουατικής, που ερχόταν από την Χώρα.
∆ύο οριζόντια τετράπλευρα ξύλινα πλαίσια και τέσσερα γωνιακά ξύλα κρατούσαν τις
πυκνά τοποθετηµένες τεγίδες πάνω από τις οποίες στρώνονταν σανίδωµα και πελώρια
κεραµίδια. Εσωτερικά δεν υπάρχει οροφή, αλλά φαίνονται τα ξύλα, πολύ προσεκτικά
επεξεργασµένα και λουστραρισµένα.

Εικ. 32: Σαχνίσια (ξύλινες προχωρήσεις σε προβόλους) από την Καλαµωτή.
Πηγή : Αrnold C. Smith, « The architecture of Chios», Λονδίνο 1962.

4

Εκ του trabs-trabis, που σηµαίνει ξύλινη κατασκευή. Παρόµοια λέξη χρησιµοποιείται και στη

Σάµο για τις ξύλινες στέγες.
5

Σε µια ανέκδοτη φωτογραφία του χωριού Βουνό, αµέσως µετά το σεισµό του 1881 (σήµερα στη

Γεννάδειο Βιβλιοθήκη) βλέπει κανείς πλήθος σπιτιών που καλύπτονταν µε στέγες αυτού του τύπου.
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3.4 ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Τα υλικά είναι ντόπια. Ασβεστόλιθοι, χοντρολαξευµένοι σε µικρά ή µεγάλα
κοµµάτια και σε ακανόνιστες πλάκες κατάλληλες για τη θολοδοµία. Πελεκητοί πωρόλιθοι
των Θυµιανών χρησιµοποιούνται σε στοιχεία που σχετίζονται άµεσα µε την αρχιτεκτονική
της Χώρας περισσότερο στην Καλαµωτή, περιορισµένα στο Πυργί και ελάχιστα στους
Ολύµπους ή τα Μεστά.
Η τοιχοποιία κατασκευάζεται συνήθως µε ακανόνιστες πέτρες διαφόρων σχηµάτων,
και συχνά παρεµβάλλονται και πλίνθοι. Οι τοιχοποιίες από αργούς ή χοντρολαξευµένους
λίθους κτίζονται µε ισχυρά ασβεστοκονιάµατα, σε πάχη 50 έως 70 πόντους.
Οι θόλοι γίνονται πάντοτε από πλακοειδείς πέτρες και φυσικά σε ξυλότυπο.
Τα δάπεδα, στα µεσαιωνικά χωριά της Χίου, ήταν στα ισόγεια και τους δρόµους
λιθόστρωτα. Στον όροφο και στην επίστρωση των δωµάτων είχαν αστρακιά, ένα
ισχυρότατο ασβεστοκονίαµα από ασβέστη και λεπτή άµµο, µε υδραυλικές ιδιότητες και
µεγάλη αντοχή. Οι ξυλοκατασκευές είναι σπάνιες στα Νοτιόχωρα και ασφαλώς ξένες προς
την τοπική παράδοση.
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3.5 Η ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΟΨΕΩΝ
3.5.1 ΓΕΝΙΚΑ
Τα σπίτια όλων των χωριών, πλην του Πυργιού, είναι πολύ λιτά στην πρόσοψή
τους. Ανεπίχριστα, εµφανίζουν την τοιχοποιία τους, και µόνον τα ανοίγµατα ή ο ηλιακός
µε το τόξο του, και ενίοτε τα τοξύλια (βοτάκια)6 ζωογονούν κάπως την επιφάνεια και
παίρνει γραφικότητα η σύνθεση. Όταν ο ηλιακός

προεκτείνονταν µέχρι το

δρόµο,

διαµορφώνονταν µε ένα, ή δύο τόξα µε µια κολώνα που τα στηρίζει.

Εικ. 33 : Όψεις κατοικιών στους Ολύµπους. Πηγή : Αrnold C. Smith, « The architecture of
Chios», Λονδίνο 1962.

Οι πλαισιωτές ξύλινες προσχωρήσεις σε πρόβολο (σαχνισιά ή κιόσκι), που βλέπει κανείς
σήµερα σε διάφορα µέρη των χωριών, έγιναν κατά το 19ο αιώνα από τεχνίτες που ήρθαν
από τη Χώρα.

6

Είναι τοξύλια σε σειρά, που βαίνουν σε λίθινους προβόλους, και η καταγωγή τους είναι από την

περιοχή της χώρας και του Κάµπου.
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Εικ. 34 : ∆ιαµόρφωση όψης. Πηγή : Αrnold C. Smith, « The architecture of Chios»,
Λονδίνο 1962.

Εικ. 35 : Κατόψεις – Τοµή σπιτιών στα χωριά Ολύµποι, Ελάτα Χαλκειός.. Πηγή : Αrnold C. Smith, «
The architecture of Chios», Λονδίνο 1962.
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Εικ. 36 : Όψη της κατοικίας του Βελλάκι στους Ολύµπους. Πηγή : Αrnold C. Smith, « The
architecture of Chios», Λονδίνο 1962.
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Εικ. 37 : Βοτάκια. Πηγή :Ιδία επεξεργασία,
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3.5.2 ΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ

Αν και τα φέροντα στοιχεία των ανοιγµάτων είναι πάντοτε πλήρη τόξα, υπάρχουν λίθινα
ευθύγραµµα υπέρθυρα και ενίοτε µονολιθικές παραστάδες, οι οποίες είναι συνήθως
διακοσµηµένες, για να διευκολύνεται η λειτουργία των φύλλων. Στις εισόδους είναι
συνηθέστατες οι πλευρικές παραστάδες, µε επίκρανο και βάση, που πιστοποιούν µια
µακρινή δυτική επίδραση. Τα ξυλόγλυπτα θυρόφυλλα και οι γύψινοι φεγγίτες που κλείνουν
τα τοξωτά ανοίγµατα πάνω από πόρτες ή παράθυρα παρουσιάζουν σηµαντικό ενδιαφέρον.
Τα τόξα σχηµατίζονταν µε τούβλα και πώρινα τεµάχια εναλλασσόµενα. Μεταγενέστερα οι

Εικ. 38 : Πόρτες των Ολύµπων. Πηγή : Ν. Κ. Μουτσόπουλος, «Οικισµοί – αρχοντικά – µετόχια»,
Θεσσαλονίκη 1979.

τεχνίτες άρχισαν να µιµούνται την τεχνοτροπία των αρχοντόσπιτων του Κάµπου και
αντικατέστησαν την κατασκευή αυτή µε µεγάλα λαξευµένα κοµµάτια άσπρης και κόκκινης
(θυµιανούσικης) πέτρας, εναλλασσόµενα. Το πλάτος του ανοίγµατος της πόρτας µεγάλωνε
στο εσωτερικό. Οι λαµπάδες είχαν πώρινο πλαίσιο, που προεξείχε και σχηµάτιζε τη θέση
προσαρµογής της κάσας. Τα κουφώµατα ήταν πάντοτε ξύλινα. Όλες οι εξώπορτες έκλειναν
µε σανιδένιους περάντες (µάνταλα), τους οποίους κινούσε ένα λεπτό σίδερο, σε σχέδιο
µισοφέγγαρου, µε ξύλινη λαβή στη µια άκρη (στραβοκλείδι). Αυτό φυλάσσονταν σε µικρή
βαθιά θυρίδα στον τοίχο, δίπλα στην πόρτα (σκαλόθρυπο), και µπορούσε κανείς µ’ αυτό να
ανοίξει όλες σχεδόν τις εξώπορτες των σπιτιών. Αυτό είναι και δείγµα της τιµιότητας και
εµπιστοσύνης που χαρακτήριζαν τις τότε ανθρώπινες σχέσεις. Οι εξωτερικές πόρτες ήταν
συνήθως δίφυλλες µε άνισα φύλλα.
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Εικ. 39 : Εξώθυρες.. Πηγή : Ν. Κ.
Μουτσόπουλος, «Οικισµοί – αρχοντικά –
µετόχια», Θεσσαλονίκη 1979.

Εικ. 40 : Εξώθυρες.. Πηγή : Ιδία επεξεργασία.
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Τα παράθυρα είχαν κι αυτά τοξωτά υπέρθυρα και
πρέκια πλαισίωσης οριζόντια µε πώρινα πλαίσια
(παραστάδες).
Το κενό που σχηµατιζόταν ανάµεσα στο τόξο και το
πρέκι σκεπαζόταν είτε µε µια πώρινη πλάκα ή µε
φεγγίτη από γύψο και γυαλί. Ο φεγγίτης ήταν ένας
γύψινος σκελετός που συγκρατούσε κοµµάτια γυαλιού
έγχρωµου ή άχρωµου, τα οποία συνέθεταν διάφορα
Εικ.41: Παράθυρο στους Ολύµπους.
Πηγή : Ιδία επεξεργασία.

διακοσµητικά

θέµατα.

∆εν

υπάρχουν

πουθενά

ορθογώνιοι φεγγίτες. Η καταγωγή της µεθόδου πρέπει

να είναι βυζαντινή. Το πλήθος των θεµάτων είναι µεγάλο, ενώ σε µερικά σηµεία φαίνονται
οι ξένες επιδράσεις.
Το άνοιγµα του παράθυρου µεγάλωνε προς τα µέσα, ενώ η ποδιά ήταν πάντοτε τοίχος
λεπτότερος. Στο πλάτος που περίσσευε υπήρχαν τις περισσότερες φορές κτιστά καθίσµατα,
ένα ή δύο, απ’ όπου καθισµένοι οι κάτοικοι έβλεπαν την κίνηση του δρόµου (πεζούλια).
Εξωτερικά, δεξιά και αριστερά στο παράθυρο, υπήρχαν δύο επιµήκεις µικρές λίθινες
προεκτάσεις. Πάνω τους πατούσε ένα σανίδι, στο οποίο µπορούσαν να τοποθετηθούν
γλάστρες. Τα τόξα των παραθύρων κατασκευάζονταν από τούβλα, ή τούβλα και
πωρόλιθους, ή µόνο από πωρόλιθους. Τα παράθυρα ήταν µονόφυλλα ή δίφυλλα, ξύλινα,
περαστά ή καρφωτά, και µερικές φορές ξυλόγλυπτα.

Εικ.42: Πεζούλια παραθύρων. α: παράθυρο
µε ένα κάθισµα, β: µε δύο καθίσµατα, γ:
τοµή. Πηγή : Α. Λαµπάκης – Χ. Μπούρας,
«Τα µεσαιωνικά χωριά της Χίου»,
«Ελληνικό Λαϊκό Σπίτι », Αθήνα 1960.
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Εικ.43: Πόρτες και παράθυρα στους Ολύµπους. Πηγή : Ιδία επεξεργασία.
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Εικ. 44 : Υπέρθυρα από διάφορα χωριά. Πηγή : Ν. Κ. Μουτσόπουλος, «Οικισµοί – αρχοντικά –
µετόχια», Θεσσαλονίκη 1979.
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Εικ. 45 : Λεπτοµέρειες από παράθυρα και φεγγίτες από διάφορα χωριά. Πηγή : Αrnold C. Smith, « The
architecture of Chios», Λονδίνο 1962.
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Εικ. 46 : Φεγγίτες από διάφορα χωριά. Πηγή : Α.
Λαµπάκης – Χ. Μπούρας, «Τα µεσαιωνικά χωριά
της Χίου», «Ελληνικό Λαϊκό Σπίτι », Αθήνα 1960.

Εικ. 47 : Φεγγίτες µε ξένες επιδράσεις. Πηγή : Α.
Λαµπάκης – Χ. Μπούρας, «Τα µεσαιωνικά χωριά
της Χίου», «Ελληνικό Λαϊκό Σπίτι », Αθήνα 1960.
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3.5.3 ΕΝΑΣ Ι∆ΙΟΤΥΠΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΨΕΩΝ,
ΤΑ ΞΥΣΤΑ

Στο χωρίο Πυργί έχουµε έναν άλλο τρόπο διαµόρφωσης της εξωτερικής όψης των
σπιτιών, που ξεκινάει από µια έντονη διακοσµητική διάθεση. Πρόκειται για τα ξυστά, ένα
ιδιότυπο ως προς την τεχνική και εντυπωσιακό ως προς το τελικό εικαστικό αποτέλεσµα
σύστηµα στολισµού. Ολόκληρη η όψη διακοσµείται µε µία µεγάλη ποικιλία µοτίβων και
είναι κάτι το εντελώς πρωτότυπο, που δεν συναντούµε σε κανένα άλλο µέρος της Ελλάδας.
Κάθε όψη χωρίζεται µε στενές λευκές οριζόντιες ταινίες πλάτους 4-5 εκ., σε άλλες
πλατύτερες

ύψους

25-30

εκ.

Κάθε

ταινία

διακοσµείται

µε

ένα

ορισµένο

επαναλαµβανόµενο γεωµετρικό µοτίβο καθ’ όλο το µήκος της. Τα σχέδια γίνονται µε τον
κανόνα και το διαβήτη, πλην της τελευταίας καθ’ ύψος ζώνης που έχει διακόσµηση
φυτική. Τα µοτίβα διακρίνονται µε την εναλλαγή άσπρου και µαύρου, ενώ παλαιότερα
σώζονταν και έγχρωµα σχέδια.
Η τεχνική της µεθόδου είναι η εξής : καλύπτεται όλη την επιφάνεια µε κονίαµα
άσβεστου και µαύρης άµµου7, κατόπιν ασπρίζεται η επιφάνεια µε ασβέστη, µετά
χαράζονται µε τον κανόνα και το διαβήτη τα διακοσµητικά θέµατα και ξύνονται µε κάτι
αιχµηρό τα µέρη που προορίζονται να γίνουν µαύρα, ενώ τα άλλα µένουν λευκά. Πάνω
από τις πόρτες και τα παράθυρα γίνονται πάλι διακοσµήσεις φυτικές. Στο κάτω µέρος, στο
ισόγειο, η επιφάνεια µένει λευκή και κάποτε µπαίνουν µερικά διακοσµητικά µοτίβα
αυτόνοµα. Η διακόσµηση επεκτείνεται και προχωρεί και κάτω από τους εξώστες, οπού
σχηµατίζονται ωραία µοτίβα.
Με παρόµοια φυτικά σχήµατα διακοσµούνται τα αετώµατα που βρίσκουµε µερικές
φορές πάνω από πόρτες.
Στην πλατεία του Πυργιού έχουµε τα καλύτερα και ωραιότερα παραδείγµατα του
είδους. Ένα µόνο κτίριο µε ξυστό έχουµε στα Μεστά, και πρόκειται για µίµηση του τρόπου
του Πυργιού. Εδώ δεν έχουµε οριζόντιες σειρές µοτίβων, αλλά µία επιφάνεια που γεµίζεται
µε το ίδιο θέµα. Το σύστηµα αυτό της διακόσµησης, αν και φαίνεται ότι είναι νεωτερικό
στο χωριό, βάσιµα πιστεύεται ότι έχει την απώτερη καταγωγή του στη Γένοβα τόσο ως
προς την τεχνική, όσο και ως προς τα έµµεσα πρότυπά του8. Οι τεχνίτες του Πυργιού
7
8

Η άµµος αυτή βγαίνει στην περιοχή Εµποριό στη Νότια Χίο.
Χαρ. Μπούρας, «Ξυστά – sgraffitti στην ανώνυµη αρχιτεκτονική της Χίου», Επιστηµονική
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αυτοσχεδιάζοντας δηµιούργησαν τα πολυποίκιλα γεωµετρικά θέµατα απλά µιµούµενοι την
κατασκευή τοιχοποιίας µε την τεχνική του Sgraffitto, που υπήρχε από παλιά στη Χώρα και
στον Κάµπο και της οποίας τα απώτερα πρότυπα βρίσκονται στην ιταλική αναγεννησιακή
αρχιτεκτονική.

Εικ. 48 : Σχέδιο όψεων µε ξυστά. Πηγή : Α. Λαµπάκης – Χ. Μπούρας, «Τα µεσαιωνικά χωριά της
Χίου», «Ελληνικό Λαϊκό Σπίτι », Αθήνα 1960.

Επετηρίς Πολυτεχνικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, τοµ. Ε, 1970, σελ. 1-16.
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4. ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ
ΚΤΙΡΙΟΥ
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4.1 ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ
4.1.1 ΓΕΝΙΚΑ
Για να κτιστεί ένα σπίτι προ του 1912 πρώτα κοβόταν από τους πελεκάνους
(πετροκόπους) οι κατάλληλες πέτρες από τις πελεκανιές (τόποι που είχαν πολύ και καλή
πέτρα) , µεταφερόταν µε µουλάρια µε τη βοήθεια των πετροσανίδων (φτιαγµένα από
ξύλο συκιάς, αµυγδαλιάς, ή χαρουπιάς) και ακολουθούσε το άνοιγµα των θεµελίων. Ο
φέρων οργανισµός των κτιρίων είναι φέρουσα λιθοδοµή λαξευτή. Τα σπίτια εσωτερικά
είναι κατασκευασµένα µε θόλους (γέρµατα).
Για την κατασκευή του θόλου γέµιζαν µε κλαδιά το δωµάτιο και όταν
έφταναν στο κατάλληλο ύψος γινόταν επάλειψη µε χώµα, για να βγει το στρογγυλό
σχήµα που ήθελαν. Έπειτα έχτιζαν τις πλακουδερές πέτρες ,όπου µεγάλη σηµασία είχε η
τελευταία σειρά που λειτουργούσε σαν σφηνοτήρας. Τέλος έβαζαν φωτιά στα κλαδιά και
συνέχιζαν µε την κατασκευή της ταράτσας, που χρησιµοποιούσαν σπασµένο χαλίκι
ανακατεµένο µε ασβέστη και νερό. Το υλικό αυτό το άπλωναν πάνω στη ταράτσα και
στη συνέχεια το κοπανούσαν µε σιδερένια κόπανα, ώσπου να γίνει µίγµα συµπαγές. Η
λάσπη που χρησιµοποιούσαν κατά το κτίσιµο γινόταν από άµµο θάλασσας ή ποταµού,
από ασβέστη και από λίγα άχυρα όπου τα έβαζαν για να συγκρατιέται η λάσπη. Το
αρµολόγηµα γινόταν εσωτερικά της πέτρας και οι µεγάλες τρύπες καλύπτονταν µε µικρές
πέτρες ώστε να αποφεύγεται η εισροή υδάτων.
Η πλειοψηφία των σπιτιών είναι εγκαταλελειµµένα ενώ τα τελευταία χρόνια
µερικοί ιδιοκτήτες έχουν αρχίσει να τα επισκευάζουν, µε µεγάλη δυσκολία βέβαια γιατί
αντιµετωπίζουν πολλά προβλήµατα µε την αρχαιολογία.
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4.1.2 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το λιθόκτιστο κτίσµα ανήκει στην Αγγελική Κοκαράκη και βρίσκεται στον
οικισµό των Ολύµπων του ∆ήµου Μαστιχοχωρίων στη θέση Γλαντή. Στο οικόπεδο αυτό,
εµβαδού 68,26 τ.µ. υπάρχει διώροφο κτίσµα προ του 1923 µε εµβαδόν ισογείου 68,26
τ.µ. και εµβαδόν ορόφου 68,26 τ.µ. µε συνολικό όγκο οικοδοµήµατος 812,78 κ.µ.
Η κύρια χρήση του κτιρίου, τα τελευταία τουλάχιστον χρόνια, ήταν για στάβλους
και αποθήκες. Έχει δύο εισόδους, η µία στην ανατολική και η άλλη στη δυτική όψη, που
εφάπτονται µε καλντερίµια που οδηγούν στο εσωτερικό του οικισµού.

Εικ. 50 : Η είσοδος της κατοικίας στην
ανατολική όψη. Πηγή :Ιδία επεξεργασία,

Εικ. 51 : Η είσοδος της κατοικίας στη δυτική
όψη. Πηγή :Ιδία επεξεργασία,

Μπαίνοντας από την είσοδο, στα ανατολικά της κατοικίας, µία πέτρινη ευθεία
σκάλα, που βρίσκεται σε επαφή µε τον τοίχο του κατωγιού οδηγεί στο ανώγι. Στηρίζεται
και καλύπτεται από κυλινδρικούς θόλους (γέρµατα), που είναι παράλληλοι µε τη γραµµή
ανάβασης, ενώ οι γενέτειρές τους είναι κεκλιµένες. Στην άλλη πλευρά της σκάλας, που
είναι ελεύθερη προς το χώρο του κατωγιού, υπάρχει µεγάλος διάδροµος που οδηγεί σε
δωµάτιο που φτάνει µέχρι τη δυτική όψη της κατοικίας που υπάρχει η άλλη είσοδος.
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Εικ. 52 : Η σκάλα ανόδου Πηγή :Ιδία επεξεργασία.
Ανεβαίνοντας στον όροφο, στα δυτικά διακρίνουµε ένα µεγάλο δωµάτιο µε δύο
θόλους, δύο εισόδους και δύο παράθυρα που βλέπουν στο δρόµο, ενώ στα ανατολικά
κατεβαίνοντας τρία σκαλάκια έχει άλλο ένα δωµάτιο µε ένα παράθυρο.

Εικ. 53 : Τα παράθυρα στο δωµάτιο του
ορόφου στην δυτική όψη. Πηγή :Ιδία
επεξεργασία.
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Εικ. 54: Οι πόρτες στο δωµάτιο του
ορόφου στην δυτική όψη. Πηγή :Ιδία
επεξεργασία.

Οι φέρουσες τοιχοποιίες του κτιρίου είναι φέρουσα λιθοδοµή λαξευτή.
Πρόκειται για πλακοειδής λίθους ελάχιστα κατεργασµένους. Όλα τα σπίτια εσωτερικά
είναι κατασκευασµένα µε θόλους (γέρµατα).
Οι φέροντες τοίχοι συνδέονται µε σιδηρούς ελκυστήρες κυκλικής διατοµής
(σιδερένια κλειδιά) οι οποίοι χρησιµοποιούνταν για να αυξήσουν την ακαµψία του
φέροντος οργανισµού, παραλαµβάνοντας θλιπτικά και εφελκυστηκά φορτία σε
περίπτωση µετακίνησης των διασυνδεόµενων δοµικών στοιχείων.

Εικ. 55 : Παράθυρο που
βλέπει προς το βορρά.
Πηγή : Ιδία επεξεργασία
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Οι παρειές των ανοιγµάτων είναι διαµορφωµένες από λαξευτή λιθοδοµή. Τα
πρέκια αποτελούνται από µονολιθικά τµήµατα και ενισχύονται µε ανακουφιστικά τόξα
που αποτελούνται από λίθινους θολίτες, ενώ οι ποδιές είναι λίθινες. Εσωτερικά τα
ανοίγµατα είναι τοξωτά υπέρθυρα.

Εικ. 55 : Παράθυρο που
βλέπει προς το βορρά.
Πηγή : Ιδία επεξεργασία

Εικ.
56
:
Εξωτερικά
παράθυρα όπου φαίνονται τα
πρέκια, τόξα και οι ποδιές .
Πηγή : Ιδία επεξεργασία
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Για

την

κατασκευή

της

ταράτσας

χρησιµοποιούσαν

σπασµένο

χαλίκι

ανακατεµένο µε ασβέστη και νερό. Το υλικό αυτό το άπλωναν πάνω στη ταράτσα και
στη συνέχεια το κοπανούσαν µε σιδερένια κόπανα, ώσπου να γίνει µίγµα συµπαγές. Η
λάσπη που χρησιµοποιούσαν κατά το κτίσιµο γινόταν από άµµο θάλασσας ή ποταµού,
από ασβέστη και από λίγα άχυρα όπου τα έβαζαν για να συγκρατιέται η λάσπη.

Εικ. 57 : Ταράτσα. Πηγή :Ιδία επεξεργασία.
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Από δοκιµαστικές τοµές που πραγµατοποιήθηκαν στο δώµα διαπιστώθηκε ότι
υπάρχει επάλειψη τσιµέντου γύρω στα 3 εκατοστά και από κάτω υπάρχει χώµα, που
χρησίµευε σαν θερµοµόνωση.
Όπως προαναφέρθηκε στο κεφάλαιο 2.6, η µετάβαση στο δώµα γινόταν µε
τεχνητή- ξύλινη σκάλα.

Εικ. 58: Η σκάλα που οδηγεί στο
δώµα. Πηγή :Ιδία επεξεργασία.
Οι εσωτερικές επιφάνειες των
τοίχων, µε εξαίρεση του ισογείου,
είναι

επιχρισµένες

από

πατητό

ασβεστοκονίαµα για λόγους µόνωσης
από την υγρασία.

Εικ. 59 : Το δωµάτιο του ισογείου
στην δυτική όψη. Πηγή: Ιδία
επεξεργασία.
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5. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ
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5.1 ∆ΙΑΓΝΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

5.1.1 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
Το κτίσµα αυτό δεν φαίνεται να αντιµετωπίζει σοβαρά δοµικά προβλήµατα,
γενικά έχει διατηρηθεί σε καλή κατάσταση. Πρόκειται κυρίως για µικρορωγµές, λόγω
χαλάρωσης της δοµής των λιθοδοµών που προκλήθηκε εξαιτίας της γήρανσης των
υλικών. Παρατηρούµε και κάποια προβλήµατα στο αρµολόγηµα, διότι έχει υποστεί
φθορές λόγω της σταδιακής εισχώρησης υγρασιών και την απουσία συντήρησης για
µεγάλο χρονικό διάστηµα πράγµα που θα πρέπει να αντιµετωπίσουµε άµεσα προς
αποφυγή επιδείνωσης. Η θεµελίωση του κτιρίου δε φαίνεται να χει υποστεί φθορές
κανενός είδους.
Τα οικοδοµικά προβλήµατα που παρουσιάζει το κτίριο, στα επιµέρους
αρχιτεκτονικά του στοιχεία, δεν είναι ιδιαίτερα σοβαρά. Τα προβλήµατα αυτού του
είδους οφείλονται κυρίως στην έκθεση των οικοδοµικών στοιχείων στις καιρικές
συνθήκες, που έχουν οδηγήσει το κτίριο στη σηµερινή του κατάσταση. Πιο αναλυτικά,
εκτός από τα εσωτερικά επιχρίσµατα που κάποιο ποσοστό έχει καταρρεύσει ενώ το
υπόλοιπο έχει γεµίσει υγρασία, τα ανοίγµατα, οι θόλοι, οι ελκυστήρες, η σκάλα δεν
αντιµετωπίζουν σοβαρές αλλοιώσεις. Ακόµα, η επίστρωση του δαπέδου είναι
τσιµεντοκονία, η οποία αφήνει χώρο περίπου 15 εκ. για να διαµορφώσουµε το τελικό
µας πάτωµα.
Ένα πρόβληµα που έχουµε να αντιµετωπίσουµε είναι η έλλειψη υδραυλικών και
ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, οι οποίες είναι απαραίτητο να τοποθετηθούν ώστε να
γίνει το κτίριο κατοικήσιµο.
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5.1.2 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
Λιθοδοµές
Οι φέρουσες λιθοδοµές παρουσιάζουν µικρορωγµές που οφείλονται σε τοπική
αποδιοργάνωση της λιθοδοµής λόγω υγρασίας. Η ακριβής παθολογία θα διαπιστωθεί
µετά από τη διενέργεια δοκιµαστικών τοµών.
Τόξα - Θόλοι
Τα τόξα και οι θόλοι δεν παρουσιάζουν προβλήµατα εκτός από κάποιες επιφανειακές
φθορές λόγω ανάπτυξης φυτών και επιφανειακών προϊόντων διάβρωσης.
Ελκυστήρες
Η κατάστασή τους θα διαπιστωθεί ύστερα από διενέργεια διερευνητικών τοµών.
Ανοίγµατα
Τα επιµέρους οικοδοµικά στοιχεία των ανοιγµάτων είναι σε καλή γενικά κατάσταση µε
επιφανειακές φθορές που οφείλονται στην ανάπτυξη φυτών καθώς και στην αλλοίωση
της επιφάνειας των υλικών λόγω διάβρωσης.
Επιχρίσµατα
Τα επιχρίσµατα στο εσωτερικό δεν είναι σε καλή κατάσταση λόγω των ανερχόµενων και
κατερχόµενων υγρασιών.
Κλίµακες
Η κεντρική κλίµακα αποτελείται από λίθινα σκαλοπάτια µε µαρµάρινο πάτωµα, τα οποία
δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερα προβλήµατα εκτός από κάποιες µικροφθορές στην όψη τους
Πατώµατα
Το δάπεδο στο ισόγειο αλλά και στον όροφο, ύστερα από δοκιµαστικές τοµές που είχαν
πραγµατοποιηθεί, αποτελείται από χώµα µε µικρή ποσότητα από άχυρα, που χρησίµευε
ως θερµοµόνωση, ενώ η τελική στρώση είναι τσιµεντοκονία.
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5.2 ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΝΕΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
Έπειτα από τη διάγνωση που προηγήθηκε, φάνηκε ότι το κτίριο αντιµετωπίζει
ποικίλα προβλήµατα που χρήζουν άµεση αντιµετώπιση, προκειµένου το κτίσµα αυτό να
συντηρηθεί και να αποκατασταθεί. Έτσι στο µέρος αυτό γίνεται η παρουσίαση της
µελέτης στην ιδιοκτησία της Αγγελικής Κοκαράκη στους Ολύµπους για µετατροπή σε
εξοχική κατοικία.
Εκτός από την πρότασή µας για δοµική αποκατάσταση η οικία αυτή θα χρειαστεί
κάποιες επεµβάσεις ώστε να γίνει λειτουργική. Κι οι προτεινόµενες είναι :
• Στο ισόγειο
Προτείνεται η χρήση του χώρου, µπαίνοντας από την ανατολική είσοδο, για
καθιστικό, ενώ προχωρώντας προς τα µέσα θα έχουµε την κουζίνα µε µια µικρή
τραπεζαρία και ένα W.C.
• Στον όροφο
Προτείνεται ο χώρος που βρίσκεται ανεβαίνοντας τη σκάλα να λειτουργήσει σαν
υπνοδωµάτιο και µε ένα διαχωριστικό να κατασκευαστεί ένα λουτρό, ενώ
προχωρώντας προς τα µέσα, περνώντας ένα µικρό χολ, ο χώρος αυτός να λειτουργήσει
σαν δεύτερο υπνοδωµάτιο.
Όσον αφορά τις εγκαταστάσεις θέρµανσης, θα πρέπει να προβλεφθεί χώρος
µηχανοστασίου, θερµικά και ηχητικά µονωµένος µε µία σχετική πυροπροστασία, όπου
θα τοποθετηθεί ο λέβητας, η δεξαµενή πετρελαίου και ότι άλλο είναι απαραίτητο. Σε
περίπτωση που δεν είναι διαθέσιµος ο χώρος µε τα παραπάνω χαρακτηριστικά θα πρέπει
να σχεδιαστεί προσθήκη στο υπάρχων κτίριο. Επειδή όµως ο χώρος µας είναι πολύ
περιορισµένος και η κατοικία προβλέπεται να κατοικείται µόνο τους καλοκαιρινούς
µήνες, όπου δεν απαιτείται θέρµανση, προτείνεται σύστηµα ψύξης – θέρµανσης µε
επιτοίχιες µονάδες – κλιµατιστικά.
Σε ότι αφορά τις υδραυλικές εγκαταστάσεις θα πρέπει να τοποθετηθούν
σωληνώσεις αποχέτευσης αφού αποφασίσαµε για τους χώρους του W.C., της κουζίνας
και του λουτρού. Προτείνεται η χρήση ηλιακού θερµοσίφωνα για την κάλυψη ανάγκης
για ζεστό νερό στην κατοικία.
Τέλος, σε ότι αφορά την ηλεκτρική εγκατάσταση θα πρέπει να προβλεφθεί χώρος
για ηλεκτρικό πίνακα, ένας πίνακας για κάθε όροφο, απ’ όπου θα παρέχεται ρεύµα για
φωτισµό, ηλεκτρικές συσκευές, κλιµατιστικά, θερµοσίφωνα και γενικά για ότι χρειάζεται
η οικία.
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6. ΠΡΟΤΑΣΗ ∆ΟΜΙΚΗΣ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΙΑΣ
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6.1 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ
Σ’ αυτή την ενότητα θα ασχοληθούµε µε τις µετατροπές που θα πραγµατοποιηθούν
για την επισκευή του κτιρίου µε σκοπό τη συντήρηση και αποκατάστασή του, χωρίς να
γίνουν επεµβάσεις στο φέροντα οργανισµό και όλες οι επεµβάσεις να είναι σύµφωνες µε
τις υποδείξεις της 3ης εφορίας Βυζαντινών αρχαιοτήτων.
Στόχος των επεµβάσεων είναι η αντιµετώπιση των οικοδοµικών προβληµάτων
ώστε να επανορθωθούν κατά το δυνατό οι ζηµιές και να σταµατήσουν οι φθορές , για να
επιτευχθεί η λειτουργική αποκατάσταση του κτιρίου.
Προκειµένου να επιτευχθούν οι στόχοι της µελέτης θα πρέπει να γίνουν οι
παρακάτω εργασίες :
• Καθαίρεση των παλαιών αρµολογηµάτων στην τοιχοποιία ώστε να αποµακρυνθούν τα
σαθρά αντικείµενα
• Καθαρισµός όψεων µε υδροβολή σε δυνατή πίεση
• Αρµολόγηµα εξωτερικής όψης για ενίσχυση της λιθοδοµής µε τσιµεντενέσεις
• Υγροµόνωση δώµατος για στεγάνωση της ταράτσας
• ∆ιαµόρφωση δαπέδου
• Αντικατάσταση υπαρχόντων κουφωµάτων µε ξύλινα ταµπλαδοτά, χρώµατος καφέ
• ∆ιατήρηση και συντήρηση των σιδερένιων κλειδιών
• ∆ιαρρύθµιση εσωτερικών χώρων
• Καθαίρεση και ανακατασκευή των εσωτερικών επιχρισµάτων
• Εσωτερικοί χρωµατισµοί.
• Κατασκευή νέων υδρορροών
• Κατασκευή εγκατάστασης αποχέτευσης
• Κατασκευή ηλεκτρικής εγκατάστασης
Μετά την πρότασή µας θα περιλάβουµε την απόφαση του τµήµατος Πολεοδοµίας και
Πολεοδοµικών Εφαρµογών της Νοµαρχίας Χίου για το καθορισµό των ορίων και των
περιορισµών δόµησης στον οικισµό των Ολύµπων.
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6.2 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΨΕΩΝ
Oι τεχνικές καθαρισµού των όψεων διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες, οι οποίες
µπορούν και να συνδυαστούν µεταξύ τους:
• Ξηρές ή µηχανικές τεχνικές. Aυτές βασίζονται στην τριβή των επιφανειών µε
λεπτόκοκκα υλικά ή αιχµηρά εργαλεία και δρουν αφαιρώντας τη λεπτή στρώση της
επιφάνειας η οποία έχει ρυπανθεί. .
• Yγρές τεχνικές. Aυτές χρησιµοποιούν θερµό ή ψυχρό νερό ή ατµό που έχουν την
ικανότητα να διαλύουν και να παρασύρουν τους ρύπους και τα άλατα από τις
επιφάνειες. H εφαρµογή τους πρέπει να αποφεύγεται όταν υπάρχει κίνδυνος παγετού.
• Xηµικές µέθοδοι. Kατάλληλες κατά περίπτωση χηµικές ουσίες στη σωστή δοσολογία
επιδρούν στις επιφάνειες εξουδετερώνοντας τους ρύπους και µερικές φορές
εξαλείφοντας τα αίτια που τους δηµιουργούν.
Oι ξηρές ή µηχανικές µέθοδοι .
• Bούρτσισµα. H επιφάνεια της όψης τρίβεται µε σκληρές µεταλλικές βούρτσες για την
αφαίρεση µιας λεπτής στρώσης της επιφάνειας που περιέχει τους ρύπους. Tο
βούρτσισµα αποτελεί συνήθως συµπλήρωµα της έκπλυσης της όψης µε νερό. Mαλακές
βούρτσες µε φυσική τρίχα µπορεί επίσης να χρησιµοποιηθούν για το ξεσκόνισµα των
επιφανειών.
• Bούρτσισµα µε νερό. H µέθοδος αποτελεί συνδυασµό ξηρής και υγρής τεχνικής. H
επιφάνεια τρίβεται µε µαλακές βούρτσες, συνήθως περιστροφικές, προσαρµοσµένες σε
κεφαλές που παρέχουν νερό υπό πίεση.
• Aπόξεση µε αιχµηρά εργαλεία. H µέθοδος µπορεί να εφαρµοστεί κυρίως στο
σκυρόδεµα και σε σκληρούς φυσικούς λίθους µε ανάγλυφες διακοσµήσεις. Aφαιρεί
αποτελεσµατικά τη στρώση της επιφάνειας που περιέχει τους ρύπους, αλλά την
απογυµνώνει τελείως από την ενανθρακωµένη στρώση, οπότε την αφήνει εκτεθειµένη
σε µελλοντική ρύπανση. Για το λόγο αυτό η µέθοδος δεν αποτελεί µακροπρόθεσµα
συµφέρουσα λύση.
• Aµµοβολή. Λεπτή άµµος εκτοξεύεται υπό πίεση στις επιφάνειες της όψης και αφαιρεί
τη λεπτή στρώση υλικού που περιέχει τους ρύπους. H επιλογή της άµµου, που πρέπει
να περιλαµβάνει πυριτικά συστατικά σε ποσοστό µικρότερο από 5%, αποτελεί πολύ
σηµαντικό παράγοντα για την επιτυχία της µεθόδου. Γενικά, η µέθοδος είναι
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αποτελεσµατική, έχει όµως ως συνέπεια την αφαίρεση της προστατευτικής
ενανθρακωµένης στρώσης των υλικών. Xρειάζεται προσοχή για να υπάρχουν
οµοιόµορφα αποτελέσµατα στις επιφάνειες και να µη φθαρούν οι ακµές ή οι
διακοσµήσεις τους. H εφαρµογή της µεθόδου µπορεί να αποβεί επικίνδυνη για τους
τεχνίτες και τα παρευρισκόµενα άτοµα και δηµιουργεί όχληση στο περιβάλλον από το
θόρυβο και τη σκόνη που προκαλεί. Bελτίωση της µεθόδου καθαρισµού µε αµµοβολή
αποτελεί η µέθοδος Thomann - Hanry. Aυτή συνίσταται στην εκτόξευση λεπτής
πούδρας κόκκων γυαλιού, από ειδική καµπίνα που µετακινείται µε γερανό και
προσκολλάται στην επιφάνεια της όψης. H λεπτότητα της πούδρας γυαλιού επιλέγεται
ανάλογα µε το είδος της επιφάνειας της όψης. O καθαρισµός δεν προχωρεί σε αρκετό
βάθος και προσφέρεται για λεπτές ή πορώδεις επιφάνειες στις οποίες απαιτούνται ήπιες
µέθοδοι.
Yγρές τεχνικές .
• Εκπλυση µε νερό. Eιδικές ράµπες εφαρµόζονται στα υψηλότερα σηµεία της επιφάνειας
που πρόκειται να καθαριστεί και το νερό αφήνεται µε τη δύναµη της βαρύτητας να ρέει
πάνω στις ράµπες και στη συνέχεια στην επιφάνεια. H οµαλή ροή του νερού µε µικρή
ταχύτητα µαλακώνει τους ρύπους, τους διαλύει και τους παρασύρει µαζί του. Aνάλογα
µε τη φύση και το βαθµό ρύπανσης της επιφάνειας, η ροή του νερού µπορεί να
διακόπτεται κατά κανονικά διαστήµατα για µερικά λεπτά ή ακόµη και ώρες, για να
πραγµατοποιηθεί η διάλυση των ρύπων. Στα διαστήµατα διακοπής η διαδικασία µπορεί
να συµπληρωθεί µε βούρτσισµα µε µαλακές βούρτσες. H µέθοδος είναι
αποτελεσµατική χωρίς να αφαιρεί την προστατευτική εξωτερική στρώση των
επιφανειών. Eίναι ακίνδυνη για τους τεχνίτες και το περιβάλλον και προσφέρεται για
εφαρµογή σε ευαίσθητες επιφάνειες. H κατανάλωση νερού που απαιτείται για την
εφαρµογή της µεθόδου είναι σηµαντική. Yπάρχει επίσης ο κίνδυνος της εισχώρησης
νερού στο εσωτερικό του κτιρίου, της διάβρωσης των µεταλλικών στοιχείων της όψης
και της ενίσχυσης των µυκήτων που µπορεί να υπάρχουν προσκολληµένοι σε αυτή. .
• Eκτόξευση ψυχρού νερού υπό πίεση. H µέθοδος περιλαµβάνει ύγρανση της επιφάνειας
της όψης για τη διάλυση των ρύπων και στη συνέχεια αφαίρεσή τους µε την επίδραση
ψυχρού νερού υπό πίεση. Mπορεί να προσαρµοστεί κατά περίπτωση, µε τη µεταβολή
της παροχής, της πίεσης και της απόστασης εκτόξευσης του νερού, ανάλογα µε τη
φύση και το βαθµό ρύπανσης της επιφάνειας. Παρουσιάζει τα ίδια πλεονεκτήµατα και
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µειονεκτήµατα µε τη µέθοδο της έκπλυσης. H εκτόξευση είναι κατά κανόνα πιο
αποτελεσµατική από την έκπλυση, αλλά ο κίνδυνος εισχώρησης νερού είναι
εντονότερος και επιπλέον η λανθασµένη επιλογή της πίεσης του νερού µπορεί να
βλάψει τα ευαίσθητα υλικά µιας όψης.
• Eκτόξευση θερµού νερού υπό πίεση. Στη µέθοδο αυτή το εκτοξευόµενο νερό είναι
θερµό, θερµοκρασίας 80 - 90 C και η πίεσή του είναι περίπου 150 bar. O απαραίτητος
χρόνος επίδρασης του θερµού νερού σε µια όψη είναι µικρότερος σε σχέση µε εκείνον
του ψυχρού νερού για να πραγµατοποιηθεί ο ίδιος βαθµός καθαρισµού. Tο γεγονός
αυτό έχει ως αποτέλεσµα οικονοµία νερού και χρόνου εργασίας. Eπιπλέον το θερµό
νερό έχει αυξηµένη ικανότητα διάλυσης των λιπαρών ρύπων. H προσεκτική επιλογή
του τρόπου εφαρµογής της µεθόδου έχει µεγάλη σηµασία για τη στεγανότητα και την
αντοχή της όψης.
• Eκτόξευση ατµού υπό πίεση. Στη µέθοδο αυτή το νερό θερµαίνεται περίπου στους 140
C, µε αποτέλεσµα να εξέρχεται από το ακροφύσιο εκτόξευσης µε τη µορφή ατµού. H
πίεση του ατµού είναι συνήθως 80 bar. H τεχνική αυτή προσφέρεται για τον καθαρισµό
ανθεκτικών υλικών µε περιορισµένο πορώδες. Παρέχει µικρή δυνατότητα διάλυσης
των ρύπων που έχουν σχηµατίσει κρούστα στην επιφάνεια της όψης και κατά τα άλλα
παρουσιάζει κοινά χαρακτηριστικά µε τη µέθοδο της εκτόξευσης θερµού νερού.
• Yδροπνευµατική αµµοβολή. Στη µέθοδο αυτή εκτοξεύεται στην όψη µίγµα άµµου και
νερού µε χαµηλή πίεση. H µέθοδος είναι πολύ δραστική και µπορεί να καθαρίσει όψεις
στις οποίες οι ρύποι έχουν σχηµατίσει κρούστα. Συνδυάζει ωστόσο τα µειονεκτήµατα
των ξηρών και υγρών µεθόδων και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή της
δοσολογίας της άµµου ανάλογα µε το είδος της επιφάνειας εφαρµογής, καθώς επίσης
και κατά την εφαρµογή σε επιφάνειες που συνδυάζουν διαφορετικά δοµικά υλικά.
Oι χηµικές µέθοδοι καθαρισµού συνίστανται στη διαβροχή της όψης και στη
συνέχεια στην εφαρµογή ενός κατάλληλου χηµικού προίόντος µε βούρτσα, σπάτουλα,
πινέλο ή ψεκασµό µε χαµηλή πίεση. Tο προίόν, ανάλογα µε τη φύση του, το είδος και το
βαθµό ρύπανσης της επιφάνειας, αφήνεται να επιδράσει για µερικά λεπτά ως ώρες και
ξεπλένεται µε άφθονο νερό. Tα χηµικά προίόντα που χρησιµοποιούνται για τον
καθαρισµό είναι συνήθως διαλυτικά απορρυπαντικά, οξέα, αλκάλια ή οργανικοί διαλύτες
και σπανιότερα ειδικά προίόντα για την εξουδετέρωση συγκεκριµένων ρύπων. H
εφαρµογή των προίόντων αυτών µπορεί να συνδυαστεί µε κάποια από τις υγρές
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µεθόδους καθαρισµού. Oι χηµικές µέθοδοι καθαρισµού είναι γρήγορες και συνήθως
φέρνουν αποτελέσµατα ακόµη και σε περιπτώσεις που άλλες µέθοδοι έχουν αποτύχει.
Yπάρχει κίνδυνος να προσβληθούν τα υλικά µιας όψης των οποίων η φύση δεν είναι
ακριβώς γνωστή κατά την επιλογή του προίόντος καθαρισµού ή να δηµιουργηθούν
εξανθήµατα αλάτων από τις χηµικές αντιδράσεις. Επίσης είναι απαραίτητο να τηρούνται
οι προδιαγραφές εφαρµογής των χηµικών προϊόντων για την ασφάλεια των τεχνιτών.
Οι µέθοδοι καθαρισµού των όψεων που περιγράφτηκαν προηγούµενα δεν είναι
όλες κατάλληλες για όλες τις όψεις. H επιλογή της κατάλληλης µεθόδου καθαρισµού
κατά περίπτωση πρέπει να είναι συνάρτηση των υλικών, του τρόπου κατασκευής και της
κατάστασης της όψης σε σχέση µε το βαθµό ρύπανσης που εµφανίζει. H τεχνική και
οικονοµική δυνατότητα εφαρµογής της κάθε λύσης καθώς και τα αποτελέσµατα δοκιµών
που µπορεί να γίνουν αποτελούν επίσης παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη. O
καθαρισµός των όψεων είναι απαραίτητο να συνδυάζεται µε τις αναγκαίες επιδιορθώσεις
των επιφανειών και ειδικά των αρµών τους πριν από οποιεσδήποτε εργασίες προστασίας
ή διακόσµησης πρόκειται να γίνουν στη συνέχεια.
Οι όψεις από πέτρα καθαρίζονται συνήθως µε κάποια από τις ήπιες υγρές
µεθόδους, όπως η έκπλυση και η εκτόξευση νερού µε χαµηλή πίεση. Πριν από την
έκπλυση, οι ανάγλυφες διακοσµήσεις των λίθων τρίβονται µε βούρτσα και, αν η
επιφάνεια είναι αρκετά ανθεκτική, οι εσοχές καθαρίζονται από τους ρύπους µε αιχµηρά
εργαλεία. H σύγχρονη µέθοδος εφαρµογής ακτινών Laser είναι πολύ αποτελεσµατική σε
µικρές επιφάνειες µε ανάγλυφες διακοσµήσεις µεγάλης αξίας. H εφαρµογή θερµού νερού
ή νερού υπό πίεση και η µέθοδος Thomann-Hαnry εφαρµόζονται µόνο σε ειδικές
περιπτώσεις, ενώ η ξηρή ή υγρή αµµοβολή και η εκτόξευση ατµού πρέπει να
αποφεύγονται. O χηµικός καθαρισµός µπορεί να εφαρµοστεί µόνο αν επιλεγεί το
κατάλληλο προϊόν για το συγκεκριµένο υλικό µιας λίθινης όψης.
Στη δική µας περίπτωση θα χρησιµοποιήσουµε πλύσιµο µε ζεστή υδροβολή σε
δυνατή πίεση ώστε να αποµακρυνθούν τα σαθρά, παλαιά και άχρηστα υλικά που
περιέχονται µεταξύ της λιθοδοµής, γιατί η µέθοδος αυτή είναι οικονοµικότερη,
γρηγορότερη και κατάλληλη για τη λιθοδοµή µας.
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6.3 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΛΙΘΟ∆ΟΜΗΣ
6.3.1 ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΣ
Οι κυριότεροι µέθοδοι επεµβάσεων που χρησιµοποιούµε σε λιθοδοµή µε στόχο την
ενίσχυση της είναι :
• Η σφράγιση των ρωγµών, που χρησιµοποιείτε για ρωγµές µε µεγάλο άνοιγµα ώστε να
είναι δυνατό το σφράγισµα σε µεγάλο βάθος. Βέβαια η αποδοτικότητα της επεµβάσεως
εξαρτάται από το βάθος πληρώσεως της ρωγµής και είναι δύσκολο να δοθούν γενικοί
κανόνες αναδιαστασιολογήσεως.
• Η µέθοδος των ενέσεων, που αποκαθιστά τα αρχικά µηχανικά χαρακτηριστικά της
τοιχοποιίας. Πειραµατικά αποτελέσµατα αποδεικνύουν ότι οι ενέσεις οδηγούν όχι απλώς
σε επισκευή, αλλά και σε ενίσχυση (αντοχή έως και διπλάσια της αρχικής υπό πολύ
µεγαλύτερη παραµόρφωση).
• Ο εµποτισµός µάζας που πρόκειται για µέθοδο τοπικής ή γενικής επεµβάσεως, ιδιαιτέρως
αποτελεσµατική στη περίπτωση τοιχοποιίας µε χαµηλή αντοχή, στις τρίστρωτες
τοιχοποιίες και εν γένει όταν ο όγκος του κονιάµατος αποτελεί µεγάλο ποσοστό του
συνολικού όγκου της τοιχοποιίας.
• Η συρραφή ρωγµών, κυρίως κατακόρυφων σε γωνίες ή διασταυρώσεις τοίχων, που
εξαρτάται κυρίως από την απόκριση της τελικής διατάξεως σε άµεσο εφελκυσµό, αλλά δε
θεωρείται ότι συµβάλει στην αντοχή λόγω ανεπαρκούς αγκυρώσεως.
• Οι ελκυστήρες, που προλαµβάνουν την αποκόλληση των τοίχων αναλαµβάνοντας
πλήρως τη δράση του σεισµού καθέτως προς το επίπεδο του τοίχου και αυξάνουν την
αντοχή της τοιχοποιίας σε θλίψη και διάτµηση, χάρη στην περίσφιγξη που προσφέρουν οι
ράβδοι.
• Με το βαθύ αρµολόγηµα προκύπτει σηµαντική βελτίωση της συµπεριφοράς υπό τον όρο
ότι θα αντικατασταθεί µεγάλο µέρος του παλιού κονιάµατος και θα αποκατασταθεί η
συνάφεια των λίθων παρειάς σε βάθος όσο µπορεί να φτάσει το µυστρί ή το ειδικό
ακροφύσιο του µηχανήµατος εκτοξευµένου κονιάµατος. Σε περίπτωση αρµών µεγάλου
εύρους γίνεται και σφήνωση µικρών λίθων (τσιβίκωµα ή χαλικολόγηµα).
• Με οπλισµένα επιχρίσµατα /µανδύες
• Με ζώνες ραφής, όπου βελτιώνεται κυρίως η διατµητική αντοχή της τοιχοποιίας
• Με έµπηξη ριζοπλισµών, που οδηγούν σε µικρή αύξηση της θλιπτικής αντοχής της
τοιχοποιίας και σε σηµαντική αύξηση της διατµητικής της αντοχής.

83

6.3.2 ΤΡΟΠΟΣ ΑΡΜΟΛΟΓΗΜΑΤΟΣ
Στόχος του αρµολογήµατος είναι η αποκατάσταση αντοχής της παρειάς λιθοδοµής,
η εξασφάλιση επιφανειακής στεγάνωσης των αρµών και η προστασία της από
περιβαλλοντικές δράσεις.
Στην οικία που µελετάµε έχουν παρατηρηθεί ορισµένες ρωγµές στην τοιχοποιία
που το άνοιγµά τους υπερβαίνει τα 10 mm , καθώς και κάποιες µικροφθορές λόγω
γήρανσης των υλικών. Γι αυτό και θα χρησιµοποιήσουµε τη µέθοδο των ενέσεων για να
αποκαταστήσουµε τις ρωγµές και έπειτα θα αρµολογήσουµε τα υπόλοιπα σηµεία των
όψεων, αφαιρώντας όσο περισσότερο κονίαµα υπάρχει και αντικαθιστώντας το µε νέο.
Με τη µέθοδο των ενέσεων αποκαθιστούµε

τη συνέχεια µεταξύ των

αποσπασµένων/ διαλυµένων τµηµάτων της λιθοδοµής ή των συστατικών της (πέτρεςκονίαµα δοµής- υλικό πληρώσεως ) διοχετεύοντας στο εσωτερικό της µε µηχανικό τρόπο
ένα ρευστό υλικό- το ένεµα- που αφού διεισδύσει και πληρώσει τα υπάρχοντα κενά,
κοιλότητες, ρωγµές, θα στερεοποιηθεί µε το χρόνο και θα προσδώσει συνάφεια και αντοχή.
Το ένεµα έρχεται να υποκαταστήσει εκ των υστέρων το κονίαµα δοµής όπου λείπει
ή είναι αποσαρθρωµένο, γι αυτό και η σύνθεσή του δεν αποµιµείται το κονίαµα δοµής
αλλά πρέπει να είναι συµβατή µε τα υπάρχοντα υλικά δοµήσεως, προκειµένου το τελικό
σύστηµα λίθοι, πλίνθοι, κονίαµα δοµής, υλικό πληρώσεως και ένεµα, να λειτουργεί ως
σύνολο παρουσιάζοντας βελτιωµένη συµπεριφορά χωρίς αλλοίωση της εξωτερικής δοµής.
Η επιλογή της κατάλληλης σύνθεσης του ενέµατος (ασβέστης, τσιµέντο, άργιλο,
θηραϊκή γη, ρητίνες, ειδικά προϊόντα κλπ) το οποίο εφαρµόζεται µε στόχο την ενίσχυση
(αντιµετώπιση ρηγµάτωσης και φθοράς) αλλά και της οµογενοποίηση του όγκου της
τοιχοποιίας εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά των υλικών και πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη
προσοχή στην συµβατότητα µεταξύ των αρχικών και των νέων υλικών γιατί δε πρέπει να
διαφέρει έντονα σε σύνθεση και αντοχή από αυτό που υπάρχει και σώζεται..
Οι απαιτήσεις που πρέπει να πληρεί είναι: συµβατότητα µε τα υπάρχοντα υλικά,
ικανοποιητική αντοχή- συνάφεια, στεγανότητα, ανθεκτικότητα, πρόσφυση, ευχέρεια
εφαρµογής, ικανότητα απορρόφησης κινήσεων και µεταφοράς φορτίων, διάρκεια ζωής
χωρίς αλλοιώσεις έτσι ώστε να επιλέξουµε το κατάλληλο κονίαµα επισκευής.
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Εφαρµογή των ενεµάτων :

• τοποθέτηση σωληνίσκων σε κάναβο, η απόσταση µεταξύ τους εξαρτάται από την
ποιότητα της λιθοδοµής και κυµαίνεται από 50 έως 100cm,
• διαβρέχεται µε νερό το εσωτερικό της λιθοδοµής, όχι µόνο για την ευκολότερη
εισαγωγή του ενέµατος αλλά και για να αντιµετωπίσουµε τυχόν επικοινωνίες µεταξύ
των κενών και πιθανές διαρροές
• η ένεση αρχίζει από κάτω προς τα πάνω και δεν διακόπτεται για αλλαγή θέσεως
εισόδου µέχρις ότου διαπιστωθεί αύξηση της πιέσεως και αδυναµία εισόδου του
ενέµατος. Οι θέσεις εξόδου του ενέµατος σφραγίζονται αφού εξέλθει ο αέρας και
τρέξει καθαρό ένεµα.
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6.4 ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗ
Η υγροµόνωση των δωµάτων είναι ένα πρόβληµα που ανέκαθεν ταλαιπωρούσε
τους

περισσότερους

ιδιοκτήτες

κτιρίων

στους

Ολύµπους.

Οι

λύσεις

που

χρησιµοποιούνται σήµερα στηρίζονται στην επικάλυψη της ταράτσας µε µία σειρά από
αδιάβροχα υλικά, όπως είναι η πίσσα, τα πισσόχαρτα, τα ασφαλτόπανα, τα
αλουµινόφυλλα, διάφορα ασφαλτικά γαλακτώµατα, βαφές αλουµινίου, πλακόστρωση,
µωσαϊκό, τσιµεντοκονία κ.ά.
Η στεγάνωση που θα χρησιµοποιήσουµε για

να αντιµετωπίσουµε αυτό το

πρόβληµα στο υπάρχον κτίριο είναι πλαστοµερή ασφαλτόπανα κατασκευασµένα από
ειδικά µορφοποιηµένο µίγµα ασφάλτου και πολυµερών και είναι ενισχυµένα µε οπλισµό
από άσηπτο πολυεστερικό ύφασµα. Επειδή η υγροµόνωση αποτελεί την τελική στρώση
της επιφάνειας, θα ληφθεί

µέριµνα για την προστασία της από την υπεριώδη

ακτινοβολία, για να επιµηκύνεται έτσι ο χρόνος ζωής της. Αυτό µπορεί να γίνει, είτε µε
τη χρήση ασφαλτόπανων µε επικάλυψη ορυκτής ψηφίδας (λευκής ή γκρίζας), είτε µε την
εκ των υστέρων επικάλυψη της στεγάνωσης µε κάποιου είδους επίστρωση, π.χ. µε
ταρατσόπλακες ή µε στρώση σκύρων διαµέτρου 2-3 cm, σε πάχος 6-8 cm. Επίσης
µεγάλη προσοχή πρέπει να δώσουµε στις κλίσεις του επιπέδου ώστε να επιτευχθεί η
αποµάκρυνση των νερών της βροχής, για την αποφυγή της υγρασίας. . Για τη
διαµόρφωση των κλίσεων χρησιµοποιούνται υλικά µε µικρό ειδικό βάρος και καλές
θερµοµονωτικές ιδιότητες. Στη χώρα µας συνηθίζεται το κισηροµπετόν, το χυτό
κυψελωτό κονιόδεµα, το περλιτοµπετόν καθώς επίσης και η ξηρά κίσηρη.
Αυτά τα υλικά που θα χρησιµοποιήσουµε

αποτελούν µία αποτελεσµατική,

οικονοµική και εύκολα εφαρµόσιµη λύση στεγάνωσης δωµάτων, καθώς έχουν τη
δυνατότητα να επικολλούνται θερµαινόµενα µε φλόγιστρο, χωρίς τη βοήθεια θερµής
οξειδωµένης ασφάλτου (ασφαλτόκολλας) και είναι κατάλληλα για στεγάνωση δωµάτων
τόσο κατά την κατασκευή του κτιρίου όσο και εκ των υστέρων.
Σύµφωνα µε το ΥΠΕΧΩ∆Ε για τη µόνωση του δώµατος :
Αρχικά ελέγχεται το είδος της προβλεπόµενης µόνωσης δώµατος από τα σχέδια και τις
προδιαγραφές και, ειδικότερα αν πρόκειται για συµβατική ή ανεστραµµένη διάταξη
µόνωσης.

Κατά τη συµβατική διάταξη, η υδροµόνωση στρώνεται πάνω από τη

θερµοµόνωση, ενώ κατά την ανεστραµµένη διάταξη η υδροµόνωση στρώνεται κάτω από
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τη θερµοµόνωση.

Στην πρώτη περίπτωση χρησιµοποιούνται πάσης φύσεως

θερµοµονωτικά υλικά, αλλά απαιτείται και φράγµα υδρατµών, ενώ στην ανεστραµµένη
διάταξη τα θερµοµονωτικά υλικά πρέπει να είναι υδατοαπωθητικά και δεν απαιτείται
φράγµα υδρατµών γιατί το ρόλο αυτό τον εκπληρώνει απ΄ ευθείας η υδροµόνωση.
Συνήθως, η ανεστραµµένη διάταξη είναι αεριζόµενη κατά την περίµετρο και
χρησιµοποιείται κατ΄ εξοχήν όταν οι ρήσεις είναι ήδη διαµορφωµένες (π.χ., κεκλιµένη
στέγη).

Οι τυπικές διατάξεις εκ των κάτω προς τα άνω έχουν ως εξής, χωρίς να

αποκλείονται παραλλαγές:
(1) Συµβατική διάταξη:
i. Πλάκα οροφής
ii. Φράγµα υδρατµών
iii. Θερµοµόνωση, αποτελούµενη συνήθως από θερµοµονωτικές πλάκες και
ελαφροµπετόν για διαµόρφωση ρήσεων
iv. Υδροµόνωση
v. Επίστρωση - έρµα, αποτελούµενο συνήθως από πλάκες που τοποθετούνται επί
τσιµεντοκονιάµατος, προστατεύουν την υδροµόνωση και εξασφαλίζουν τη
βατότητα του δώµατος
(2) Ανεστραµµένη διάταξη
i. Πλάκα οροφής ή σανίδωµα στέγης
ii. Υδροµόνωση
iii. Θερµοµόνωση αποτελούµενη από υδατοαπωθητικές θερµοµονωτικές πλάκες, σε
µια ή περισσότερες στρώσεις, αεριζόµενη πιθανά κατά την περίµετρο
iv. Επίστρωση - έρµα από πλάκες, χαλίκι, κεραµίδια κτλ.

Τα υδροµονωτικά υλικά χωρίζονται στις εξής κατηγορίες:
• στεγανωτικά υλικά µάζας, που είναι πρόσµικτα που χρησιµοποιούνται στο σκυρόδεµα
και στα επιχρίσµατα και τους προσδίδουν πλήρη αδιαπερατότητα
• µεµβράνες (ασφαλτικές, ελαστοµερείς, πολυαιθυλενίου, συνθετικού ελαστικού, θερµο
-αδρανο-ελαστικές, καθαρού PVC κ.α.)
• ρευστά στεγανωτικά υλικά (ασφαλτικά, πλαστικά).
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Και θα πληρούν γενικά τις ακόλουθες απαιτήσεις :
• θα προσφέρουν πλήρη στεγανότητα
• θα είναι ανθεκτικά στα περισσότερα οξέα και αλκάλια
• θα έχουν συγκολλητικές ιδιότητες
• θα είναι ανθεκτικά στη σήψη, στους µύκητες και στους τερµίτες
• θα έχουν επαρκή αντοχή και πρόσφυση
• θα έχουν διάρκεια ζωής τουλάχιστον 25 έτη.
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6.5 Υ∆ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Στο παρών κτίριο δεν υπάρχουν εγκαταστάσεις ύδρευσης , αποχέτευσης , θέρµανσης
και ηλεκτρισµού, γι αυτό και θα πρέπει να γίνει ειδική µελέτη ώστε να εγκατασταθούν
κατά την διαδικασία της επισκευής.
Αρχικά θα τοποθετηθούν σωληνώσεις αποχέτευσης, εφόσον πρώτα έχουµε
αποφασίσει για τους χώρους της κουζίνας, του λουτρού και του W.C. Οι σωλήνες αυτές θα
έχουν κάποια δυσκολία στην εγκατάσταση καθώς θα πρέπει να ακολουθούν κλίσεις
φυσικής απορροής και έπειτα να ενώνονται µε τον κεντρικό αγωγό που περνάει απ τον
οικισµό, που προσφάτως ολοκληρώθηκε το κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης και όµβριων
υδάτων. Οι σωληνώσεις θα τοποθετηθούν στο δάπεδο και θα καλυφθούν µε ελαφροµπετόν
ενώ οι κάθετες διελεύσεις µπορούν να τοποθετηθούν σε µικρές εσοχές που δεν θα
επηρεάσουν τη δοµική υπόσταση της λιθοδοµής .
Έπειτα, όσον αφορά την ηλεκτρική εγκατάσταση θα προβλεφθεί χώρος για έναν
ηλεκτρικό πίνακα σε κάθε όροφο και

θα περαστούν καλωδιώσεις σε εσοχές στην

τοιχοποιία ή σε ειδικό κανάλι διέλευσης καλωδίων που τοποθετείται περιµετρικά της
τοιχοποιίας στη θέση του σοβατεπί, ενώ για τις κάθετες διαδροµές µπορεί να
χρησιµοποιηθεί ειδικό σπιράλ το οποίο βαµµένο θα έχει την ελάχιστη παρέµβαση στο
χαρακτήρα της τοιχοποιίας. Στους τοίχους που θα επιχριστούν, οι καλωδιώσεις θα είναι
κάτω απ το σοβά.
Όπως αναφέραµε στις κτιριολογικές απαιτήσεις, επειδή δεν υπάρχει χώρος για
λεβητοστάσιο, θα επιλέξουµε σύστηµα ψύξης – θέρµανσης µε επιτοίχιες µονάδες. Έτσι, µε
την παρούσα εφαρµογή ελαχιστοποιούνται οι παρεµβάσεις στην τοιχοποιία αφού
καλωδιώσεις για ηλεκτρική εγκατάσταση θα περαστούν ούτως η άλλος. Για την κάλυψη
ανάγκης ζεστού νερού θα επιλέξουµε τη χρήση ηλιακού θερµοσίφωνα.
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6.6 ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ ∆ΑΠΕ∆ΟΥ
Η τελική επίστρωση του δαπέδου είναι τσιµεντοκονίαµα, απ την οποία υπάρχει
χώρος, περί τα 15 εκ. ώστε να επενδύσουµε το πάτωµα µε υλικό της αρεσκείας του
ιδιοκτήτη. Τα προτεινόµενα υλικά για την επίστρωση του δαπέδου είναι το πλακάκι και το
ξύλο. Βέβαια πρώτα απ όλα πρέπει να ρίξουµε αφροµπετόν διαµόρφωσης ρύσεων και
έπειτα να τοποθετήσουµε το επιλεγόµενο υλικό.
Για την επιλογή του είδους του ξύλινου δαπέδου βασικοί παράγοντες είναι:
η χρήση του χώρου (γραφείο, κατοικία, κατάστηµα κτλ.), ο τρόπος θέρµανσης του χώρου
(µόνο κολλητό ή κολυµβητό πάνω σε ενδοδαπέδια θέρµανση), η δυνατότητα ή απαίτηση
χρησιµοποίησης συµπαγούς υποστρώµατος (π.χ. τσιµεντοκονία), η ανάγκη απορρόφησης
κραδασµών και εξασφάλισης δαπέδου "φιλικού" για πολύωρη ορθοστασία (δάπεδο
καρφωτό, π.χ. αίθουσες χορού, γυµναστήρια, µαγειρεία), οι ηχοµονωτικές ή ακουστικές
απαιτήσεις (π.χ. σκηνή θεάτρου), η ευκολία συντήρησης, επισκευής ή αντικατάστασης.
Επιλογή ως προς τη δοµή των τεµαχίων επίστρωσης
Τα τεµάχια που συνθέτουν την επίστρωση του δαπέδου, (σανίδες, πλάκες, τάβλες)
ανάλογα µε τη δοµή τους διακρίνονται σε δυο µεγάλες κατηγορίες: τα ολόσωµα και τα
σύνθετα (αντικολλητά). Υπάρχουν ακόµη τα ξύλινα συνθετικά τεµάχια και τεµάχια
επεξεργασµένα για δάπεδα ειδικών χρήσεων. Όλα µπορούν να τοποθετηθούν καρφωτά,
κολλητά ή πλωτά (κολυµβητά), ακολουθώντας σχέδια συνηθισµένα ή πρωτότυπα.
Το ισόγειο αλλά και όλος ο όροφος θα επιλέξουµε να καλυφθεί µε ξύλινο δάπεδο,
εκτός της κουζίνας, του W.C. και του λουτρού που θα τοποθετήσουµε πλακάκια. Κι αυτό
γιατί το ξύλινο πάτωµα ταιριάζει µε την µε την πέτρα, προσφέρει ζεστασιά, έχει καλύτερη
αίσθηση στο περπάτηµα, ανανεώνεται εύκολα και γενικά αποτελεί από µόνο του ένα
διακοσµητικό στοιχείο το οποίο ταιριάζει µε κάθε είδους εσωτερικό χαρακτήρα. Τα
πλακίδια, απ’ την άλλη, θα τοποθετηθούν στους χώρους όπου υπάρχει έντονη χρήση νερού
επειδή έχουν υψηλή αντοχή στην υγρασία, καθώς και γιατί καθαρίζονται ευκολότερα και
έχουν φτηνή τοποθέτηση.
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6.7 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ
Τα κουφώµατα αποτελούν χαρακτηριστικά στοιχεία των κτιρίων και συµβάλλουν
ουσιαστικά στον καθορισµό της αρχιτεκτονικής τους ταυτότητας. Η θερµική και
ακουστική άνεση, ο φυσικός φωτισµός και αερισµός του εσωτερικού χώρου εξαρτώνται
επίσης κατά πολύ από το είδος και την ποιότητα των κουφωµάτων. Το ξύλο ως υλικό
κατασκευής εξωτερικών και εσωτερικών κουφωµάτων υπήρξε η πρώτη και για πολλά
χρόνια η επικρατέστερη επιλογή για τους κατασκευαστές και τους χρήστες κτιρίων
κατοικίας. Στην Ελλάδα σήµερα, τα εξωτερικά ξύλινα κουφώµατα έχουν αντικατασταθεί
σε µεγάλο βαθµό από τα µεταλλικά και συνθετικά κουφώµατα. Το ξύλο επιλέγεται
σήµερα συνήθως σε κτίρια κατοικίας για τη ζεστή, φυσική του εµφάνιση. Σηµαντικά
πλεονεκτήµατα του ξύλου αποτελούν η εύκολη επεξεργασία του, η δυνατότητά του να
δουλεύεται ακόµη και µε περιορισµένα τεχνικά µέσα καθώς και οι καλές
θερµοµονωτικές και ηχοµονωτικές του ιδιότητες.
Τα κύρια προβλήµατα που εµφανίζονται στο ξύλο σχετίζονται κυρίως µε την
υγρασία. Η διόγκωση και η συρρίκνωση του ξύλου κατά την απορρόφηση και την
αποβολή υγρασίας µπορεί να προκαλέσουν στρεβλώσεις και ρηγµατώσεις. Η επιλογή
του είδους της ξυλείας που θα χρησιµοποιηθεί, η µορφή των διατοµών των κουφωµάτων,
η διαµόρφωση των συνδέσεων και των αρµών καθώς και το είδος του φινιρίσµατος του
κουφώµατος κρίνουν σε µεγάλο βαθµό την ποιότητά του. Η σύγχρονη τεχνολογική
εξέλιξη έχει επηρεάσει όλα τα στοιχεία του κτιρίου, µεταβάλλοντας κατά πολύ το
σχεδιασµό των ξύλινων κουφωµάτων. Ο έλεγχος της θερµοκρασίας και του θορύβου, η
λειτουργικότητα και η ασφάλεια θεωρούνται πλέον απαραίτητες ιδιότητες των ξύλινων
κουφωµάτων,

που

συνοδεύουν

την

καλαίσθητη

εµφάνισή

τους.

Ως φυσικό υλικό, το ξύλο έχει καλές ηχοµονωτικές ιδιότητες. Περιλαµβάνει στη
µάζα του αρκετό ποσοστό κενών, καθένα από τα οποία παγιδεύει τον ήχο και µειώνει την
αντήχηση. Γενικά όσο πιο βαριά είναι µια ξύλινη διατοµή τόσο καλύτερη ηχοµόνωση
παρέχει. Τα σταθερά παράθυρα παρέχουν καλύτερη ηχοµόνωση από τα ανοιγόµενα. Τα
παράθυρα µε διπλά κουφώµατα εξασφαλίζουν επίσης αυξηµένη ηχοµόνωση, ειδικά αν η
περίµετρός τους είναι καλυµµένη µε ηχοµονωτικό υλικό. Ειδικές ηχοµονωτικές πόρτες
κατασκευάζονται σε µορφή ολόσωµης κατασκευής σάντουιτς, µε την παρεµβολή
ηχοµονωτικού πυρήνα µεταξύ δυο ξύλινων πετασµάτων. Στα παράθυρα το σπουδαιότερο
ρόλο στην ηχοµόνωση παίζουν οι γυάλινες επιφάνειες. Τα διπλά τζάµια µε εσωτερικό
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διάκενο, τα υαλοπετάσµατα µεγάλου πάχους, τα σύνθετα τζάµια από στρώσεις γυαλιού
µε ενδιάµεσα πλαστικά φύλλα αυξάνουν σηµαντικά την ηχοµονωτική ικανότητα του
κουφώµατος. Σηµαντικό ρόλο παίζει επίσης η καλή εφαρµογή των σταθερών και των
ανοιγόµενων τµηµάτων του κουφώµατος καθώς και η στεγανότητα των συναρµογών των
τζαµιών µε τα ξύλινα µέρη. Γενικά οι πλαστικές διατοµές σύνδεσης παρέχουν καλύτερη
ηχοµόνωση σε σύγκριση µε τη χρήση κόλλας ή στόκου. Τα διπλά θερµοµονωτικά τζάµια
προσδίδουν στα ξύλινα κουφώµατα πολύ καλές θερµοµονωτικές ιδιότητες. Κύριο ρόλο
παίζει επίσης και η στεγάνωση των αρµών, από την οποία εξαρτάται περίπου το 75% της
θερµοµονωτικής ικανότητας των κουφωµάτων. Οι αρµοί µεταξύ κινητών και σταθερών
τµηµάτων των κουφωµάτων στεγανώνονται αποτελεσµατικά µε κυψελωτές ελαστικές
διατοµές. Καινοτοµία στον τοµέα αυτό αποτελούν σύγχρονα υλικά που αλλάζουν σχήµα
ή διογκώνονται ή συρρικνώνονται ανάλογα µε τις καιρικές συνθήκες.
Στο κτίσµα µας θα χρησιµοποιήσουµε σύνθετα ξύλινα κουφώµατα που είναι µια
νέα τεχνολογία γιατί αποτελεί έναν συνδυασµό του ξύλου µε µέταλλο ή συνθετικό υλικό,
ο οποίος επιτυγχάνεται χάρη σε µια ειδική διαδικασία ενσωµάτωσης. Το ξύλο παραµένει
εµφανές από την εσωτερική πλευρά του κουφώµατος, ενώ από την εξωτερική πλευρά
έχει ανθεκτική επένδυση από αλουµίνιο ή PVC. Έτσι το κούφωµα παρουσιάζει
διαφορετική αισθητική και διαφορετικές ιδιότητες στον εσωτερικό και στον εξωτερικό
χώρο. Είναι δοµικά στοιχεία υπέρ σύγχρονων προδιαγραφών και τεχνολογίας γιατί
παρέχουν ανάκληση για αερισµό, διπλά και τριπλά κρύσταλλα µε περιεκτικότητα
ειδικών αερίων, συµπεριλαµβάνουν έως και τετραπλή µόνωση (λάστιχο), βάφονται µε
υψηλής αντοχής υδροδιαλυτά οικολογικά βερνίκια εµποτισµού, δεν χρειάζονται
συντήρηση τύπου (ξύσιµο βάψιµο), η ξυλεία τους είναι Τρικολιτή (τρις φέτες ξύλου
αντίθετα κολληµένες), περιλαµβάνουν ρυθµιζόµενους µεντεσέδες (x,y,z), οι ταµπλάδες
τους πλέων κατασκευάζονται από ειδικό κόντρα πλακέ θαλάσσης υψηλής αντοχής.
Έτσι τα νέα κουφώµατα θα είναι σύνθετα ξύλινα ταµπλαδοτά σε χρώµα καφέ.
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6.8 ΣΟΒΑΝΤΙΣΜΑ
Από τις τελευταίες εργασίες για να γίνει το σπίτι κατοικήσιµο είναι το σοβάτισµα,
το οποίο γίνεται στα δωµάτια διηµέρευσης και ύπνου στον όροφο όπου προϋπήρχε, ώστε
να εξασφαλιστεί καλύτερη µόνωση στην υγρασία αλλά και στη θερµότητα, καθώς και
στα µέρη που θα τοποθετηθούν πλακίδια, όπως στο λουτρό και στη κουζίνα, ενώ το
υπόλοιπο µέρος του ισογείου θα παραµείνει ανεπίχριστο.
Το σοβάτισµα, παλιότερα, γινόταν πάνω στους πέτρινους τοίχους, σε δύο
στρώσεις. Η πρώτη είναι το « λάσπωµα », που περιέχει χωµατολάσπη και άχυρο και έχει
πάχος 3 – 5 εκ. Η δεύτερη στρώση που αποτελεί και την τελική επιφάνεια είναι ένας
πολτός από ασβέστη και ψιλοκοµµένο λινάρι το « κετένι » που αφού πατηθεί καλά µε το
µυστρί διαµορφώνει µια λεία και γυαλιστερή επιφάνεια.
Επειδή σχεδόν όλα τα κτίρια στον οικισµό έχουν πρόβληµα υγρασίας θα πρέπει
να δώσουµε ιδιαίτερη προσοχή στα υλικά του σοβαντίσµατος, ώστε να αποφευχθεί η
µελλοντική εµφάνιση του προβλήµατος .
Γι αυτό και θα επιλέξουµε τον έτοιµο σοβά ο οποίος ψεκάζεται από τη µηχανή µε
τη βοήθεια του ακροφυσίου εκτόξευσης επιτυγχάνοντας οµοιόµορφη πίεση και πάχος
σοβά στην επιφάνεια. Η πίεση µε την οποία εκτοξεύεται ο σοβάς βοηθάει στην καλή
πρόσφυση διότι το υλικό περνάει στους αρµούς και στα ανοίγµατα της τοιχοποιίας. Ο
έτοιµος σοβάς προσφέρει θερµοµόνωση, µηχανική αντοχή, αντοχή στη φωτιά, υψηλή
ικανότητα διαπνοής σε χώρους µε παρουσία υδρατµών, λεία επιφάνεια, η οποία
στεγνώνει γρήγορα, βάφεται και τοποθετούνται πλακίδια χωρίς προβλήµατα πρόσφυσης.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Κατά την εκπόνηση της πτυχιακής µου εργασίας, ασχολήθηκα µε την
αρχιτεκτονική µελέτη του οικισµού των Ολύµπων στη Νότια Χίο, ειδικότερα δε µε τη
µελέτη, αποτύπωση και εκτίµηση της παραδοσιακής κατοικίας της Αγγελικής
Κοκαράκη.
Σκοπός της εργασίας αυτής είναι, µε ποιο τρόπο ένα παραδοσιακό µικρό πέτρινο
σπίτι, ενταγµένο σε ένα συγκεκριµένο χώρο, µπορεί να επισκευασθεί, να συντηρηθεί και
να αποκτήσει όλες τις ανέσεις που αναζητά ο σύγχρονος ένοικός του: ύδρευση, µόνωση,
αποχέτευση,

θέρµανση,

ηλεκτροδότηση

και

αποκατάσταση

επιχρισµάτων

και

κουφωµάτων.
Για τη συντήρηση της παραδοσιακής αυτής κατοικίας χρειάστηκε µια
ολοκληρωµένη µελέτη, σωστά οργανωµένη, από τη διαµόρφωση του δαπέδου έως τη
µόνωση της ταράτσας, την αρµολόγηση της τοιχοποιίας και τον καθαρισµό των παλαιών
επιχρισµάτων µε σύγχρονους κατάλληλους τρόπους. Μελέτησα και εξέτασα όλες τις
µεθόδους για την κάθε εργασία χωριστά και τις περιγράφω λεπτοµερώς, πάντοτε
σύµφωνες µε τις υποδείξεις της 3ης εφορίας Βυζαντινών αρχαιοτήτων, αφού ο οικισµός
των Ολύµπων έχει χαρακτηριστεί παραδοσιακός.
Το χωριό έχει χτιστεί τον 13ο αιώνα από τους Γενουάτες και διατηρεί τον τύπο
της παλαιάς οχυρωµένης µεσαιωνικής πόλης. Έχει σχήµα τετράγωνο, µε ένα πύργο στη
µέση του χωριού και περιβάλλεται από τοίχος που σχηµατίζεται από τους εξωτερικούς
τοίχους των ακραίων σπιτιών. Με τον ίδιο τρόπο είναι χτισµένα και τα γειτονικά χωριά
Πυργί, Μεστά, Ελάτα, Καλαµωτή. Εκεί παρατηρούµε ότι µεγάλο µέρος παραδοσιακών
σπιτιών συντηρήθηκε και αποκαταστάθηκε µε αποτέλεσµα να µπορεί να δεχθεί πλήθος
τουριστών, που το επιλέγουν για τις διακοπές τους, σε αντίθεση µε το χωριό των
Ολύµπων το οποίο δεν έχει αναπτυχθεί και αξιοποιηθεί ιδιαίτερα ακόµα.
Ασχολήθηκα µε το θέµα των µεσαιωνικών χωριών της Χίου, η µελέτη των
οποίων παρουσιάζει µεγάλο αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον, πρώτα για την ιδιοµορφία τους
γιατί σχεδόν πουθενά αλλού στην Ελλάδα δεν έχουµε όµοια παραδείγµατα και κατά
δεύτερον για την ιστορικότητά τους.
Μέσα από την εργασία µου αποκόµισα σπουδαίες γνώσεις και ένιωσα ιδιαίτερη
συγκίνηση που µε την ολοκλήρωσή της µπορώ να µεταφέρω τη γνώση µου σε όσους
ενδιαφέρονται. Γνώρισα πως κατασκευάζονταν οι κατοικίες παλαιά, µε υλικά που
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βρίσκονταν άφθονα στη φύση όπως πέτρα, άµµος, χώµα, χαλίκι και πως ο ανθρώπινος
νους εργάστηκε έτσι ώστε να τα αξιοποιήσει µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Μελέτησα
και έµαθα από εργασίες έµπειρων µηχανικών για τις πολλαπλές µεθόδους
αποκατάστασης τέτοιων µνηµείων, στις οποίες σχολαστικά αναφέρθηκα.
Πιστεύω ότι επιβάλλεται να αποκατασταθούν όσο το δυνατό περισσότερα σπίτια,
όπως της Κας Κοκαράκη, γιατί είναι άδικο να ερηµώνονται και να αφήνονται στη φθορά
των χρόνων τέτοια σπάνια δείγµατα αρχιτεκτονικής οµορφιάς. Με τον τρόπο αυτό η
παράδοση αναβιώνει και αναπτύσσεται ο τουρισµός που είναι πλέον η δεύτερη πηγή
ανάπτυξης , µετά τη ναυτιλία, για τη Χίο µας.
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Ολύµποι. Τµήµα οικισµού. Κάτοψη και όψη.
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