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Eισαγωγή 

Πρόκειται για ισόγειο κτίσµα µε υπόγειο και στέγη, και προσκτίσµατα στο πίσω µέρος 

του οικοπέδου. Το κυρίως κτίριο διατηρήθηκε και αποκαθίσταται, ενοποιούµενο µε νέο 

κτιρίο στη θέση των προσκτισµάτων. Το έργο είναι υπό κατασκευή. 

Θέση έργου 

Το οικόπεδο βρίσκεται στην Τρίπολη, οδός Φαλάνθου 6, εντός του εγκεκριµένου 

ρυµοτοµικού σχεδίου πόλεως, στο ΟΤ 205 (εικόνα 1).  

 

εικόνα 1 

Νοµικό καθεστώς 

Το νοµικό καθεστώς που διέπει το διατηρούµενο κτίσµα αλλά και την νέα προσθήκη 

είναι οι ισχύοντες όροι δόµησης και ο ΓΟΚ. Το διατηρούµενο κτίσµα δεν έχει κηρυχθεί 

διατηρητέο, οπότε και δεν διέπεται από κανένα νοµικό καθεστώς προστασίας.  Η 

επιλογή της διατήρησής του οφείλεται αποκλειστικά στην ευαισθησία των ιδιοκτητών.  

Περιγραφή έργου 

Το κτίσµα που διατηρείται είναι υπερυψωµένο ισόγειο µε υπόγειο και στέγη επιφάνειας 

καλύψεως περίπου 60.00 τετρ.µέτρων σε οικόπεδο περίπου  290 τετρ.µέτρων (εικόνα 

2(β)). 

Μέχρι περίπου το 1995 κατοικείτω και διατηρούσε µέχρι και τις εργασίες στερέωσης και 

αποκατάστασης, που ξεκίνησαν το 2008, πολλά από τα χαρακτηριστικά διακοσµητικά 

και µορφολογικά του στοιχεία. Στην αρχική του µορφή τα προσαρτηµένα σε αυτό 

προσκτίσµατα (εικόνα 2(α)) ήταν πολύ ευτελούς κατασκευής και σε κακή κατάσταση, 

οπότε δε διατηρήθηκαν. Στη θέση τους µελετήθηκε νέο διώροφο κτίσµα µε υπόγειο και 

στέγη,  µε το οποίο ενοποιήθηκε λειτουργικά το διατηρούµενο κτίριο, έτσι ώστε να το 



αναδείξει και να αποτελέσουν ένα εννιαίο σύνολο. Σηµαντική παράµετρος κατά τις 

φάσεις σχεδιασµού και κατασκευής ήταν η απαίτηση τα δυο κτίσµατα να είναι στατικώς 

ανεξάρτητα. 

  

(α) (β) 

εικόνα 2 

Τυπολογική-Μορφολογική προσέγγιση διατηρούµενου κτίσµατος 

Η σύσταθείσα από το τέλος του 19ου αιώνα  αστική τάξη, επεδίωκε την προβολή της 

µέσω του κτιστού περιβάλλοντος που παρήγαγε έχοντας υιοθετήσει το νεοκλασσικισµό. 

Τυπολογικά και µορφολογικά στο διατηρούµενο κτίσµα οι επιρροές είναι σαφείς, 

οικονοµικοί όµως λόγοι, είχαν ως αποτέλεσµα τη µίµηση και την ευτέλεια στην 

ποιότητα και στα υλικά κατασκευής. 

  

Κάτοψη Ισογείου Κάτοψη Υπογείου 

εικόνα 3 

Ως προς την τυπολογία το διατηρούµενο κτίσµα τοποθετείται στην κατηγορία της 

τυπικής µονοκατοικίας (εικόνα 3), µε συµµετρική διάταξη και κεντρική είσοδο µε 

διάδροµο. Η εσωτερική συµµετρία είχε αντίκτυπο και στην τριµερή διάρθρωση της 

πρόσοψης. Τούτη µαζί µε άλλα µορφολογικά στοιχεία   του εξωτερικού κελύφους 

κατατάσσουν το διατηρούµενο κτίσµα στην περίοδο του όψιµου κλασσικισµού-

εισαγωγής εκλεκτικισµού. Η χρονολογία κτίσης του υπολογίζεται γύρω στα 1900 µε 



1910. Χαρακτηριστικά αναφέρονται η διάρθρωση των όψεων µε έµφαση στην 

οριζοντιότητα µέσω γείσων, η εµφάνιση θριγκού, η περιγραφή των ανοιγµάτων από 

παραστάδες, γείσο, επίκρανα καθώς και απλές κορνίζες, διαµορφωµένα όλα κατά τα 

τραβηχτά επιχρίσµατα (εικόνα 4 (γ)).  

Έχει ενδιαφέρον στο σηµείο αυτο να αναφέρουµε ότι ένα όµοιο σε τυπολογία, και 

διαστάσεις  κτίσµα βρίσκεται ακριβώς δίπλα σε επαφή µε το ενλόγω, µε µεσοτοιχία και 

στέγες ενιαίας κατασκευαστικής δοµής. Η παράµετρος αυτή προσέθεσε αρκετές 

προκλήσεις κατά τη φάση της κατασκευής. 

Τεχνική περιγραφή κατασκευής διατηρούµενου κτίσµατος προ επέµβασης   

Το παλαιό κτίσµα ήταν δοµηµένο  από ευτελούς κατασκευής αργολιθοδοµή, 

επιχρισµένο σε όλες του τις επιφάνειες, µε κεραµοσκεπή και ξύλινο µεσοπάτωµα µε 

ανεπεξέργαστες ξυλοδοκούς. Ταβάνια, όπου αυτά υπήρχαν, και εσωτερικά χωρίσµατα 

ήταν κατασκευασµένα από τσατµά και µπαγδατί. Εσωτερικά σε τοίχους και οροφές 

υπήρχαν ενδιαφέρουσες υδρογραφίες(εικόνα 4(α),(β)), πολλά τµήµατα των οποίων 

σώζονταν µε πολλά προβλήµατα. Τα εσωτερικά και εξωτερικά κουφώµατα ήταν ξύλινα 

ταµπλαδωτά. 

   

(α) (β) (γ) 

εικόνα 4: (α), (β)  ζωγραφικός διάκοσµος εσωτερικού (γ) ρυθµολογικά στοιχεία όψεως 

∆ιάγνωση και Παθολογία διατηρούµενου κτίσµατος  

Τα βασικά δοµικά προβλήµατα ήταν: τοπικές αποδιοργανώσεις σε διάφορα σηµεία της 

αργολιθοδοµής, τριχοειδείς ρηγµατώσεις, και µια αρκετά ευρεία ρωγµή στην πλαϊνή 

τοιχοποιΐα που έθετε σε κίνδυνο τη συνοχή του συνόλου του κελύφους. Αντίστοιχα, 

δοµικά προβλήµατα µε απώλειες στη συνοχή, εντοπίζονταν σε στέγη και µεσοπάτωµα 

λόγω αποσάθρωσης των ξύλινων στοιχείων. Προβληµατική δοµικά ήταν και σύνδεση 

του διατηρούµενου κτίσµατος, µε το εν επαφή γειτονικό του, άλλης ιδιοκτησίας, σε 

επίπεδο θεµελείων, µεσοτοιχίας και στέγασης. 



Τα βασικά οικοδοµικά προβλήµατα εντοπίζονταν στις τοιχοποιίες: απόπτωση 

επιχρισµάτων-περιλαµβάνονταν και τραβηχτά επιχρίσµατα-αποσάρθρωση 

επιχρισµάτων-οµοίως. Η αποδιοργάνωση της τοιχοποιΐας δεν ήταν επιφανειακή, δηλαδή  

το συνδετικό κονίαµα ήταν σε µεγάλο εύρος σαθρό ή και αποπλυµένο. Όχι µόνο λόγω 

υγρασίας αλλά και λόγω ευτελούς κατασκευής. Οµοίως και όλα τα ξύλινα στοιχεία, 

στέγης, µεσοπατώµατος, πρέκια ανοιγµάτων, εσωτερικά και εξωτερικά κουφώµατα 

καθώς και εσωτερικά διαφράγµατα ξυλοκατασκευής. Επίσης οι οροφογραφίες και ο 

επιτοίχιος ζωγραφικός διάκοσµος (εικόνα 4 (α) και (β)) ήταν σε πολύ κακή κατάσταση 

µε εµφανείς τις επιπτώσεις από προσβολή από βιολογικούς ρύπους, και λόγω του 

σαθρού υποβάθρου. Τα περισσότερα από τα παραπάνω συµπτώµατα οφείλονταν σε  

ανερχόµενη και κατερχόµενη υγρασία-σε αυτό συνέβαλλαν και τοπικά δοµικά 

προβλήµατα, αλλά και η ευτέλεια της αρχικής κατασκευής.  

Βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά κατασκευής προσθήκης 

Το κτίσµα που αποτελεί την προσθήκη µελετήθηκε και κατασκευάστηκε ως ένα 

σύγχρονο κτίριο µε φέροντα οργανισµό από οπλισµένο σκυρόδεµα, ξύλινη στέγη µε 

κεραµοσκεπή, τοίχους πλήρωσης από οπτοπλινθοδοµή, κουφώµατα αλουµινίου και 

όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές. 

  

εικόνα 5 

Στόχος και σκοπιµότητα της επέµβασης 

Βασικός στόχος της επέµβασης ήταν η διατήρηση του παλαιού κτίσµατος και η 

ανάδειξη των ρυθµολογικών του στοιχείων, η αναβίωση του διαλόγου µε τον αστικό 

ιστό και τελικά η αξιοποίηση των αισθητικών και λειτουργικών ποιοτήτων του µέσα από 

την επανάχρησή του στα πλαίσια ενός σύγχρονου συνόλου όπου η συνοµιλία του 

παλιού µε το νέο θα µπορούσαν να θέσουν νέους όρους  στη διάπλαση του χώρου και 

να εκφράσουν ενδιαφέρουσες αν και όχι απαραίτητα καινούργιες ποιότητες.  



Τελικά τα ζητούµενα ήταν δυο: η λειτουργική και µορφολογική ενότητα σε ένα 

ετερόκλητο κέλυφος µε βασική χρήση την κατοικία (εικόνα 5). 

 

Λειτουργικό πλάνο 

Το παλαιό τµήµα του κελύφους  φιλοξενεί το χώρο υποδοχής και διηµέρευσης στη 

στάθµη του ισογείου, ενώ η κύρια είσοδος του παραδοσιακού κτίσµατος διατηρείται και 

αποτελεί τη κύρια είσοδο της κατοικίας. Η εσωτερική επικοινωνία µε τη διόρωφη 

προσθήκη επιτυγχάνεται µέσω ενός υπάρχοντος ανοίγµατος στην τοιχοποιΐα από 

αργολιθοδοµή. Η προσθήκη εµπεριέχει την εσωτερική κλίµακα επικοινωνίας µε τον 

όροφο όπου υπάρχουν δυο υπνοδωµάτια, ενώ στο ισόγειο, κουζίνα και βοηθητικοί 

χώροι συµπληρώνουν τον πυρήνα διηµέρευσης και συνδιαλέγονται µε τους υπαίθριους 

και ηµιυπαίθριους χώρους της κατοικίας στο ακάλυπτο τµήµα του οικοπέδου(εικόνα 6). 

Στο υπόγειο, όπου στεγάζονται ένα µικρό ανεξάρτητο από την κύρια κατοικία 

διαµέρισµα και βοηθητικοί χώροι, παλαιό κτίσµα και προσθήκη έχουν εσωτερική 

επικοινωνία οµοίως µε το ισόγειο. 

  

εικόνα 6: Κάτοψη Ισογείου εικόνα 7: Πρόσοψη 

∆ιαδικασία επέµβασης και πορεία εργασιών 

Στο πλαίσιο της µελέτης έγιναν: προσέγγιση και τεκµηρίωση του αντικειµένου, πλήρης 

και λεπτοµερής αποτύπωση, διάκριση διατηρούµενων και µη τµηµάτων, προσαρµογή 

της προσθήκης µε συνδιασµό του λειτουργικού πλάνου, και τέλος επικέντρωση σε 

επιµέρους σηµεία ειδικού ενδιαφέροντος, κατασκευαστικά, λειτουργικά και αισθητικά. 

Στη φάση της εφαρµογής η πορεία εργασιών είχε την εξής ακολουθία: καθαρισµός 

περιβάλλοντος χώρου, κατεδάφιση προσκτισµάτων χειρωνακτικά για να µην 



διαταραχθεί η ισορροπία του διατηρούµενου κτίσµατος καθώς δεν ήταν σαφείς οι 

δοµικές αλληλεπιδράσεις, καθαίρεση στέγης, επιχρισµάτων, τµήµατος τοιχοποιΐας που 

ήταν σε πλήρη αποδιοργάνωση (πίσω όψη). Στη συνέχεια έγινε ανάκτιση της 

τοιχοποιΐας που είχε καθαιρεθεί, στερέωση µε συρραφή σε τµήµα τοιχοποιίας όπου 

υπήρχε βαθιά σχεδόν διαµπερής ρηγµάτωση µε ταυτόχρονη απώλεια µικρού όγκου 

λιθοσωµάτων, και περίδεση της στέψης του κελύφους του διατηρούµενου κτίσµατος µε 

περιµετρικό σενάζ από οπλισµένο σκυρόδεµα. Εσωτερική ενίσχυση της τοιχοποιίας στη 

στάθµη του υπογείου µε περιµετρικό τοιχείο πάχους περίπου 15εκ. µε ταυτόχρονη 

εξυγίανση του εδάφους περιµετρικά, εσωτερικά και εξωτερικά, και διαµόρφωση πλάκας  

οροφής υπογείου, όλα από οπλισµένο σκυρόδεµα. Κατόπιν, εκσκαφή για τη θεµελίωση 

της προσθήκης, θεµελίωαη µε εγκιβωτισµό παλαιάς µεσοτοιχίας και βραχωδών όγκων 

από το υπόστρωµα των προσκτισµάτων που κατεδαφίστηκαν, διαµόρφωση φέροντος 

οργανισµού της προσθήκης σε όλες τις στάθµες. Ακόλουθα εφαρµόστηκε gunite στο 

διατηρούµενο κτίσµα, εξωτερικά και εσωτερικά, και κατασκευάστηκε η κεραµοσκεπή 

και στα δυο κελύφη. Οι εργασίες που ακολούθησαν είναι όλες εκείνες που 

προβλέπονται για την αποπεράτωση ενός  οικοδοµικού έργου. Τοίχοι πλήρωσης, 

επιχρίσµατα, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά, διαµορφώσεις, κουφώµατα, δάπεδα, 

ξυλουργικά κλπ. Πριν από τους χρωµατισµούς εφαρµόστηκαν και τα διακοσµητικά 

στοιχεία της προσόψεως που αρχικά είχαν διαµορφωθεί κατά τα τραβηχτά επιχρίσµατα. 

Συµπεράσµατα-Βασικές αρχές 

Και στα δυο στάδια, µελέτης και κατασκευής του έργου, η δυσκολία αλλά και η 

καινοτοµία  έγκειται στην προσπάθεια διατήρησης, ανάδειξης και ενσωµάτωσης ενός 

παλαιού κελύφους σε ένα νέο σύνολο µε χρήση που απαιτεί σύγχρονες οπτικές, ακόµα 

και αν οι αξίες που φέρει µπορεί να ήταν προφανείς, όχι όµως επισήµως 

αναγνωρισµένες. Οι λύσεις που εφαρµόστηκαν συνεκτιµήθηκαν προφανώς βάσει του 

οικονοµικού κόστους, αλλά και της σηµαντικότητας των στοιχείων που απωλέσθηκαν 

έναντι εκείνων που διασώθηκαν µε βάση την ιεράρχηση της αξίας που καθένα από αυτά 

έφερε.(Αναφερόµαστε στις εκτεταµένες καθαιρέσεις στοιχείων και στην χρήση του 

οπλισµένου σκυροδέµατος που είναι µία επέµβαση µη αναστρέψιµη κοκ). 

Τελικά σηµασία είχε η επανένταξη του παλιού κελύφους στον αστικό ιστό, αλλά και 

στον κοινωνικό µέσω της χρήσης του, και η ισότιµη συνύπαρξή του οργανικά µε το 

νέο, στο  βαθµό που αυτο επιτεύχθηκε (εικόνα 7).  

 


