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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ευχαριστίες από το Σύλλογο Βελημαχιτών Αρκαδίας (  www  .  velimachi  .  gr  ) :  

Με ιδιαίτερη  χαρά σας παρουσιάζουμε την  αναλυτική  μελέτη «ο  αρχιτεκτονικός
χαρακτήρας  του  οικισμού  Βελημαχίου  Γορτυνίας»,  την  οποία  έκανε  ομάδα

http://www.velimachi.gr/
https://5a.arch.ntua.gr/


σπουδαστών του ΕΜΠ με την επίβλεψη των Καθηγητών της Αρχιτεκτονικής Σχολής
του ΕΜΠ, κα Ε.Μαϊστρου, κο Γ.Γιαννίτσαρη, Ειρ.Εφεσίου το ακαδημαϊκό έτος 2012-
2013.  Ευχαριστούμε  πολύ  για  την  εργασία  αυτή  τους  σπουδαστές  που
επισκέφθηκαν και έμειναν στο χωριό μας για λίγες μέρες, καθώς και τους αξιότιμους
επιβλέποντες Καθηγητές του ΕΜΠ. 

Η  μελέτη-εργασία  της  ομάδας  σπουδαστών  του  ΕΜΠ  παρουσιάστηκε  από  το
Σύλλογο  Βελημαχιτών  Αρκαδίας  στις  7  Φεβρουαρίου  2016,  στην  αίθουσα  της
Παναρκαδικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (ΠΟΕ) και την τοποθετούμε στην ιστοσελίδα
μας για να είναι διαθέσιμη σε όλα τα μέλη μας που δεν είχαν παρευρεθεί τότε.

Τονίζουμε ότι έχουν γίνει μικρής έκτασης διορθώσεις, κυρίως στα ιστορικά στοιχεία
(προστίθενται  με  την  άδεια  των  Καθηγητών  γιατί  δεν  ήταν  γνωστά  τότε  στους
φοιτητές), ή κάποια μικρά λάθη σε τόνους, όπως από το Αποσκιά σε Απόσκια, όπως
λέμε, ή προσθήκη φράσης, όπως πχ, ότι δεν υπήρχε ξενώνας στο χωριό, ενώ σήμερα
υπάρχει, τα οποία σημειώνονται με τα διακριτικά, σπ (σπ=σημείωση παρουσίασης).
Σκοπός  των  εργασιών  αυτών  είναι  η  αρχιτεκτονική  ανάλυση  και  μελέτη  των
οικισμών της Χώρας μας (δείτε σχετικά, στο τέλος την παρουσίαση για το Μάθημα).
Με το  σπ διορθώνουμε  τα  τυχόν  θέματα  που  είναι  εκτός  της  βασικής  μελέτης-
εργασίας, ώστε να αποδίδονται σωστά τα υπόλοιπα στοιχεία για το χωριό μας σε
κάθε  ενδιαφερόμενο.  (Σύλλογος  Βελημαχιτών  Αρκαδίας,  30-3-2018,  για  την
παρουσίαση Κων/νος Β. Θωμάς).
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Το Βελημάχι είναι ορεινός οικισμός από τους βορειότερους του νομού Αρκαδίας στα
σύνορα με Αχαΐα και Ηλεία,  30 χλμ. ΒΔ των Τροπαίων και 131 χλμ. ΒΔ της Τρίπολης.
Οικισμός  του  πρώην  Καποδιστριακού  δήμου  Κοντοβάζαινας,  σήμερα  ανήκει  στο
δήμο  Γορτυνίας  με  έδρα  στη  Δημητσάνα  (Καλλικρατικός  Δήμος  από  το  2010).
Βρίσκεται  στους  πρόποδες  της  οροσειράς  της  Αναλήψεως,  νοτιοδυτικά  του
Αφροδισίου όρους, σε υψόμετρο 860 μ. και  αναπτύσσεται σε τρεις συνοικισμούς
(Βελημάχι,  Απόσκια,  Σούδελη)  πάνω  σε  μία  πλαγιά  με  έντονη  κλίση  και  πυκνή
βλάστηση, που διασχίζεται από χείμαρρους.

Η  πρόσβαση  στο  χωριό  γίνεται  μέσω  της  επαρχιακής  οδού  Κοντοβάζαινας-
Λαμπείας, που διασχίζει το Βελημάχι και την Απόσκια, ενώ διέρχεται έξω από τη
Σούδελη. Δρόμος με απότομες στροφές και κλίσεις ασφαλτοστρώθηκε μόλις το 1990
–παλαιότερα η πρόσβαση στον οικισμό με αυτοκίνητο ήταν δυσχερής.

γεωγραφική θέση Βελημαχίου
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Γενική Εικόνα - Σχέση με το Φυσικό Περιβάλλον

Το  Βελημάχι  είναι  χτισμένο  στους  κατάφυτους  πρόποδες  στην  οροσειρά  της
Αναλήψεως,  μέσα  σε  ένα  περιβάλλον  με  άφθονα  νερά  και  πηγές  και  πυκνή
βλάστηση, που περιλαμβάνει πλατάνια, βελανιδιές, πουρνάρια, πεύκα, κυπαρίσσια
και  καρποφόρα  δέντρα,  όπως  αμπέλια,  ελιές,  συκιές,  αμυγδαλιές,  καρυδιές.  Το
κυρίαρχο, όμως, στοιχείο του τοπίου είναι οι πολλοί μικροί και μεγάλοι χείμαρροι,
που  κατεβαίνουν  ορμητικά το  χειμώνα και  πιο  ήρεμα το  καλοκαίρι  στην  έντονα
κατηφορική  πλαγιά,  ανάμεσα  στα  διάσπαρτα  σπίτια  του  οικισμού.  Αυτοί 
προσφέρουν  στο  χωριό,  εκτός  από  το  πανέμορφο  καταπράσινο  τοπίο  και  τον
γοητευτικό ήχο του τρεχούμενου νερού,  και  τη δυνατότητα να αρδεύονται  πολύ
εύκολα τα μικρά περιβόλια που καλλιεργούν οι κάτοικοι δίπλα στις αυλές τους.

Κάτω  από  το  ύψωμα  της  Ανάληψης  πηγάζει  ένα  μικρό  ποτάμι  (σπ:  ο  Αρσην
ποταμός),  που χύνεται στον ποταμό Ερύμανθο στα σύνορα Αρκαδίας-Ηλείας, και
σχηματίζει  μια  ειδυλλιακή  και  κατάφυτη  λαγκαδιά,  όπου  ευρίσκεται  το  παλαιό
πέτρινο  γεφύρι  του  γερο-Δεληγιάννη  (σπ:  γεφύρι  Καραλή)  και  παλαιοί
εγκαταλελειμμένοι νερόμυλοι. Βορειοδυτικά της λαγκαδιάς βρίσκεται το Βελημάχι
και  η  Σούδελη  και  νοτιοανατολικά  η  Απόσκια,  δημιουργώντας  ένα  γραφικότατο
οικιστικό  σύνολο  σε  άμεση  σχέση  και  αρμονική  συνύπαρξη  με  το  φυσικό
περιβάλλον.

https://5a.arch.ntua.gr/sites/5a/files/project/2012_13/1001_velimahi/images/genika_stoiheia/geografiki_thesi_epikoinonia_prosvaseis/geografiki_thesi_epikoinonia_prosvaseis/h0.jpg
https://5a.arch.ntua.gr/sites/5a/files/project/2012_13/1001_velimahi/images/genika_stoiheia/geografiki_thesi_epikoinonia_prosvaseis/geografiki_thesi_epikoinonia_prosvaseis/a11.jpg


χάρτης τοποσήμων

άποψη του οικισμού
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η θέση των οικισμών στο φυσικό τοπίο

άποψη οικισμού

άποψη οικισμού από το εκκλησάκι του Αγ. Ανδρέα

ρεματιά νότια του Bελημαχίου

ερείπια παλαιού νερόμυλου

η φύση του Βελημαχίου

https://5a.arch.ntua.gr/sites/5a/files/project/2012_13/1001_velimahi/images/genika_stoiheia/geniki_eikona_shesi_me_to_fysiko_perivallon/geniki_eikona_shesi_me_to_fysiko_perivallon/horio_fysi_2.jpg
https://5a.arch.ntua.gr/sites/5a/files/project/2012_13/1001_velimahi/images/genika_stoiheia/geniki_eikona_shesi_me_to_fysiko_perivallon/geniki_eikona_shesi_me_to_fysiko_perivallon/dsc07119.jpg
https://5a.arch.ntua.gr/sites/5a/files/project/2012_13/1001_velimahi/images/genika_stoiheia/geniki_eikona_shesi_me_to_fysiko_perivallon/geniki_eikona_shesi_me_to_fysiko_perivallon/dsc02142.jpg
https://5a.arch.ntua.gr/sites/5a/files/project/2012_13/1001_velimahi/images/genika_stoiheia/geniki_eikona_shesi_me_to_fysiko_perivallon/geniki_eikona_shesi_me_to_fysiko_perivallon/dsc07141.jpg
https://5a.arch.ntua.gr/sites/5a/files/project/2012_13/1001_velimahi/images/genika_stoiheia/geniki_eikona_shesi_me_to_fysiko_perivallon/geniki_eikona_shesi_me_to_fysiko_perivallon/dsc07129.jpg
https://5a.arch.ntua.gr/sites/5a/files/project/2012_13/1001_velimahi/images/genika_stoiheia/geniki_eikona_shesi_me_to_fysiko_perivallon/geniki_eikona_shesi_me_to_fysiko_perivallon/fffff1.jpg


άποψη ρεματιάς

γειτονικοί συνοικισμοί

Ιστορικά Στοιχεία

Το Βελημάχι (Velimakhi -1829-, Βελιμάχια -1863-, Βελιμάχι -1879-, Βελιμάχι -1912-,
Βελημάχιον-1940-).

Αναφέρονται διάφορα ιστορικά, στα όρια ιστορίας και θρύλου, ότι δημιουργήθηκε
το Βελημάχι περί τα 1800 και ότι το όνομα της Σούδελης προέκυψε από τον Δελή
πασά, υπαρχηγό του Βελή,  με πιο αληθοφανή ερμηνεία ότι  προέρχεται  από την
τουρκική ονομασία (σου = νερό) που σημαίνει τρελό νερό, σε συσχετισμό με τον
ποταμό που διασχίζει τη λαγκαδιά.

(σπ: τα παραπάνω γράφονται από τους σπουδαστές,  ενώ γνωρίζουμε ήδη ότι  το
Βελημάχι  βρέθηκε  καταγεγραμμένο  αρχικά στο  οθωμανικό κατάστιχο  ΤΤ560  (επί
Σελίμ  Β’,  1566-1574),  όπως  αναφέρεται  εκτενώς  και  ο  Καθηγητής  Γιωργ.
Χριστόπουλος στο βιβλίο «Το Βελημάχι Αρκαδίας, 2014», αλλά στη συνέχεια, έπειτα
από έρευνά μας, το Βελημάχι καταγράφεται νωρίτερα και στο οθωμανικό κατάστιχο
της  Πελοποννήσου  ΤΤ  80  (σελ.  196-198)  του  έτους  1514,  στην  επαρχία  της
Καρύταινας).

Ιστορικό τεκμήριο συμμετοχής του χωριού στην αντίσταση κατά την Τουρκοκρατία
(σπ:  των  Οθωμανών)  αποτελεί  ο  Ι.  Ναός  Κοίμησης  της  Θεοτόκου στην  κεντρική
πλατεία  του χωριού.  Πρόκειται  για  λιθόκτιστη  τρίκλιτη  βασιλική με  τρούλο,  που
διαθέτει  στον εξωτερικό τοίχο  του  Ιερού της  λιθανάγλυφο με σήμα  της  Φιλικής
Εταιρίας  και  χρονολογική  ένδειξη  1823  (σπ:  από  παλιότερη  εκκλησία  των
επαναστατικών χρόνων, ενώ η υπάρχουσα ολοκληρώθηκε το 1869).

Πριν τη γερμανική κατοχή, περί το 1940, το Βελημάχι είχε εξελιχθεί σε κεφαλοχώρι,
ίσως και τη μεγαλύτερη κοινότητα της βόρειας Αρκαδίας, με 1200 κατοίκους και 150
παιδιά να φοιτούν στο περίφημο Σχολαρχείο, που ευρίσκεται κάτω από την κεντρική
πλατεία, και τα άλλα δύο σχολεία του οικισμού, ένα στο Βελημάχι επί της κεντρικής
πλατείας  και  ένα  στην  Απόσκια.  Επίσης  είχε  δύο  εκκλησιαστικές  ενορίες,
Βελημαχίου και  Σούδελης,  αστυνομικό τμήμα και  ειρηνοδικείο.  Βέβαια, η έντονη
μετανάστευση προς Αμερική στις αρχές του αιώνα (σπ: την Αυστραλία στη συνέχεια
και  την  αστυφιλία  εντός Ελλάδας),  στέρησε πολύτιμο  εργατικό δυναμικό από το
χωριό.

Τόσο η Κατοχή όσο και ο Εμφύλιος πόλεμος ήταν οδυνηροί για το χωριό. Ομαδικές
εκτελέσεις στη Βάχλια κατά την Κατοχή και καταστροφές πολλών σπιτιών από φωτιά
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κατά  τη  διάρκεια  του  Εμφυλίου  στοίχισαν  τις  ζωές  πολλών  Βελημαχιτών  και
ανέκοψαν την ευημερία του χωριού. Μετά το τέλος αυτής της δύσκολης περιόδου
το Βελημάχι  ανέκαμψε. Με το νέο δρόμο,  που κατασκευάστηκε το 1958 από το
στρατό τονώθηκε η εμπορική κίνηση της περιοχής, με αποτέλεσμα να ξαναγίνει το
κεφαλοχώρι  που  ήταν.  Την  περίοδο  της  Δικτατορίας  το  χωριό  γνώρισε  μεγάλη
ανάπτυξη, καθώς φιλοξενούσε την έδρα της τοπικής αστυνομίας, οπότε οι κάτοικοί
του  απολάμβαναν  κάποια  προνόμια,  λόγω  σημαντικών  έργων  σε  δρόμους  και
σχολικά κτίρια.

Από  τη  δεκαετία  του  ’60  και  μετά  το  χωριό  ακολούθησε  την  ίδια  πορεία  με
αναρίθμητα άλλα χωριά της ορεινής Ελλάδας λόγω της εντατικής αστικοποίησης: τη
σταδιακή  μείωση  του  πληθυσμού  του  μέχρι  και  την  σχετική  ερήμωση.
Συγκεκριμένα, το σχολείο στο Βελημάχι  κλείνει το 1985, γεγονός που οδηγεί στη
μετακίνηση  οικογενειών  στην  Κοντοβάζαινα,  που  εξελισσόταν  σε  κέντρο  της
περιοχής  με  σχολείο  και  ιατρικό  κέντρο.  Επίσης,  με  πρόσφατη  αλλαγή  της
νομοθεσίας καταργήθηκε και  το αγροτικό ιατρείο του χωριού,  κάτι  που συντελεί
στην όλο και δυσκολότερη καθημερινότητα των κατοίκων.

το παλαιό Σχολαρχείο
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το νέο σχολείο κλείνει το 1985

το παλαιό κτήριο της αστυνομίας

Πληθυσμιακά Στοιχεία, Οικονομικές και Παραγωγικές Δραστηριότητες

Το Βελημάχι  σήμερα (2012)  αριθμεί  136 εγγεγραμμένους  κατοίκους.  Οι  μόνιμοι,
όμως, κάτοικοι φτάνουν μόλις τους 30-40 με κανένα παιδί να συμπεριλαμβάνεται σε
αυτούς. Πολλοί διαμένουν δύο ή τρείς μήνες του χειμώνα σε πόλεις, με αποτέλεσμα
τότε  το  χωριό  να  είναι  σχεδόν  έρημο.  Το  καλοκαίρι,  κυρίως  τον  Αύγουστο,  ο
πληθυσμός του αυξάνεται σημαντικά. Λόγω της πρόσφατης οικονομικής κρίσης νέοι
που  ήταν  άνεργοι  στις  πόλεις  επιστρέφουν  στους  αγροτικούς  οικισμούς  και
στρέφονται  προς  τη  γεωργία  και  την  κτηνοτροφία.  Ομως,  ακόμη  αποτελούν
μεμονωμένες περιπτώσεις. Σημαντική τάση αύξησης του μόνιμου πληθυσμού δεν
έχει παρατηρηθεί.

Η ριζική μείωση του πληθυσμού έγινε στις δεκαετίες του ’50 και ΄60 με το πρώτο
κύμα αστικοποίησης. Οριστικά το χωριό ερήμωσε στα τέλη της δεκαετίας του ΄80,
οπότε διακόπηκε και η λειτουργία του σχολείου (1985).

Ανέκαθεν,  η  γεωργία  και  κυρίως  η  κτηνοτροφία  ήταν  οι  βασικές  παραγωγικές
δραστηριότητες  στο  Βελημάχι.  Παλαιότερα,  η  κτηνοτροφία  ήταν  ιδιαίτερα
ανεπτυγμένη,  καθώς  οι  κάτοικοι  είχαν  περί  τα  12.000  αιγοπρόβατα  και  άλλα
μεγαλύτερα  ζώα.  Σήμερα,  οι  μόνιμοι  κάτοικοι  είναι  σε  συντριπτική  πλειοψηφία
συνταξιούχοι αγρότες και κτηνοτρόφοι, που πλέον έχουν μικρό αριθμό ζώων για την
ικανοποίηση  των  δικών  τους  και  μόνο  αναγκών.  Η  γεωργική  δραστηριότητα
περιλαμβάνει ελιές, αμπέλια, σιτάρι και διάφορα οπωροκηπευτικά, και πάλι σήμερα
αποκλειστικά για προσωπική χρήση. Επίσης, υπάρχουν και συνταξιούχοι οικοδόμοι,
που έμαθαν εμπειρικά τις οικοδομικές τέχνες και δραστηριοποιούνται  στα χωριά
της περιοχής.
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Το εμπόριο ποτέ δεν αναπτύχθηκε ιδιαίτερα στο χωριό, κάτι που υποδεικνύεται και
από την απουσία κεντρικού εμπορικού δρόμου-αγοράς.  Σήμερα,  τα περισσότερα
καταστήματα  έχουν  κλείσει,  με  εξαίρεση  ένα καφενείο  και  ένα παντοπωλείο  σε
μικρή απόσταση από την κεντρική πλατεία του χωριού. Ως εκ τούτου, οι ανάγκες
των  κατοίκων  στα  απαραίτητα  είδη  διατροφής  ικανοποιούνται  κυρίως  από
εμπόρους που επισκέπτονται κάθε εβδομάδα τα χωριά της περιοχής.

Ξενώνας  δε  λειτούργησε ποτέ  στο χωριό,  που λόγω της  δύσκολης  μέχρι  σχετικά
πρόσφατα πρόσβασης δεν είχε την τουριστική ανάπτυξη άλλων ορεινών χωριών της
Γορτυνίας (πχ. Λαγκάδια). 

(σπ: από το καλοκαίρι του 2016 λειτουργεί ο ξενώνας του συλλόγου μας «το ωραίο
Βελημάχι», όπως επίσης ανακαινίσθηκε το παλιό γραφείο της Κοινότητας,  έπειτα
από ενέργειες του Συλλόγου Βελημαχιτών). 

Υφιστάμενο Νομοθετικό Πλαίσιο

Το Βελημάχι δεν ανήκει στο σύνολο των υπό προστασία παραδοσιακών οικισμών
της Γορτυνίας. Με άλλα λόγια, δεν υφίσταται κανένα νομοθετικό πλαίσιο που να
εξασφαλίζει  τη  διατήρηση  του  παραδοσιακού  χαρακτήρα  του  οικισμού.  Ως  εκ
τούτου, δεν υπάρχει καμία κατευθυντήρια γραμμή ως προς τις νέες κατασκευές και
επεμβάσεις στα υπάρχοντα κτίρια, κάτι που δυστυχώς οδηγεί στην αλλοίωση της
αρχιτεκτονικής ταυτότητας του χωριού.

σημερινή κατάσταση οικίας κατασκευασμένης στα τέλη της τουρκοκρατίας

κατοικία με προσθήκη εξώστη από οπλισμένο σκυρόδεμα
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κατάστημα με επέμβαση τη δεκαετία του '70

Εξέλιξη - Ανάπτυξη

Το Βελημάχι αναπτύσσεται σε τέσσερις συνοικισμούς (μαχαλάδες) εκατέρωθεν της
μεγάλης λαγκαδιάς: το Βελημάχι-που είναι και ο μεγαλύτερος,  τα Τσουρέικα-που
μπορούν να θεωρηθούν πως ανήκουν στο Βελημάχι, τη Σούδελη και την Απόσκια.
Σύμφωνα  με  τους  κατοίκους,  οι  συνοικισμοί  αυτοί  αναπτύχθηκαν  παράλληλα,
δηλαδή υπήρξαν περισσότεροι από ένας κεντρικοί πυρήνες γύρω από τους οποίους
επεκτάθηκε  το  χωριό.  Υπάρχουν  δύο  εκκλησιαστικές  ενορίες,  Βελημαχίου  και
Σούδελης (σπ: Απόσκιας).

οι 4 μαχαλάδες

Βελημάχι

Απόσκια
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Σούδελη

Επιμέρους Οικιστικές Ενότητες

Στο Βελημάχι  δεν εντοπίζουμε διάκριση σε γειτονιές με διαφορετικές ονομασίες,
ούτε οικιστικές ενότητες οπού έμεναν συγγενείς. Η πολεοδομική συγκρότηση του
οικισμού είναι  πιο τυχαία.  Διακρίνεται,  όμως,  η συγκρότηση του χωριού σε δύο
τμήματα (ανατολικό-δυτικό) εκατέρωθεν του κεντρικού ρέματος που το διασχίζει. Το
ρέμα  αυτό  καταλήγει  σε  ένα  μικρό  ποτάμι  που  (σπ:  όπως  είπαμε  ο  Αρσην),
διαχωρίζει το Βελημάχι και τη Σούδελη από την Απόσκια, ενώ το γεφύρι του γερο-
Δεληγιάννη  (σπ:  γεφύρι  Καραλή)  ενώνει  τις  δύο  αντικριστές  πλευρές.  Τα  δύο
τμήματα  του χωριού συνδέονται  σε  τέσσερα σημεία,  εκεί  όπου γεφυρώνεται  το
ρέμα  από  τον  αμαξιτό.  Επίσης,  ο  βασικός  οδικός  άξονας  διασχίζει  και  αυτός  το
Βελημάχι σε κατεύθυνση ανατολής-δύσης διαχωρίζοντάς το σε δύο τμήματα.

η ρεματιά και τα τέσσερα σημεία γεφύρωσης
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γεφύρι γερο-Δεληγιάννη

ρεματιά

σημείο γεφύρωσης_ α

σημείο γεφύρωσης_ β

https://5a.arch.ntua.gr/sites/5a/files/project/2012_13/1001_velimahi/images/oikistiki_sygkrotisii_domi_toy_oikismoy/epimeroys_oikistikes_enotites/epimeroys_oikistikes_enotites/img_0632.jpg
https://5a.arch.ntua.gr/sites/5a/files/project/2012_13/1001_velimahi/images/oikistiki_sygkrotisii_domi_toy_oikismoy/epimeroys_oikistikes_enotites/epimeroys_oikistikes_enotites/img_0638.jpg
https://5a.arch.ntua.gr/sites/5a/files/project/2012_13/1001_velimahi/images/oikistiki_sygkrotisii_domi_toy_oikismoy/epimeroys_oikistikes_enotites/epimeroys_oikistikes_enotites/dsc07002.jpg
https://5a.arch.ntua.gr/sites/5a/files/project/2012_13/1001_velimahi/images/oikistiki_sygkrotisii_domi_toy_oikismoy/epimeroys_oikistikes_enotites/epimeroys_oikistikes_enotites/img_0646.jpg


σημείο γεφύρωσης_ γ

σημείο γεφύρωσης_ δ

Τρόποι Σύνθεσης Κτισμάτων

Γενικά, η διάταξη των κτισμάτων είναι αρκετά ελεύθερη, καθώς αυτά τοποθετούνται
άλλοτε παράλληλα και άλλοτε κάθετα στις υψομετρικές καμπύλες της πλαγιάς. Οι
πρισματικοί όγκοι μεσαίου μεγέθους (κυρίως διώροφοι) διαμορφώνουν ιδιαίτερες
εναλλαγές κατά την έννοια του ύψους λόγω της έντονης κλίσης της πλαγιάς, που
οδηγεί στη δημιουργία τοίχων αντιστήριξης και πεζουλιών.

χάρτης πυκνότητας κτισμάτων
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χάρτης σημείων τομών

τομή 1 

https://5a.arch.ntua.gr/sites/5a/files/project/2012_13/1001_velimahi/images/oikistiki_sygkrotisii_domi_toy_oikismoy/tropoi_synthesis_ktismaton/tropoi_synthesis_ktismaton/anonymo_2.jpg
https://5a.arch.ntua.gr/sites/5a/files/project/2012_13/1001_velimahi/images/oikistiki_sygkrotisii_domi_toy_oikismoy/tropoi_synthesis_ktismaton/tropoi_synthesis_ktismaton/155251_10200205166885529_1110354908_n.jpg
https://5a.arch.ntua.gr/sites/5a/files/project/2012_13/1001_velimahi/images/oikistiki_sygkrotisii_domi_toy_oikismoy/tropoi_synthesis_ktismaton/tropoi_synthesis_ktismaton/dsc02165.jpg


τομή 2 (κεντρική πλατεία)
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τομή 3
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Δίκτυο Δρόμων

 Δίκτυο Δρόμων  
o Δίκτυο Δρόμων  

 Πλατείες - Πλατώματα - Ελεύθεροι Χώροι  
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χάρτης οδοστρωσίας

εγκάρσια τομή δρόμου_ 1

εγκάρσια τομή δρόμου_ 2

εγκάρσια τομή δρόμου_ 3
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εγκάρσια τομή δρόμου_ 4

εγκάρσια τομή δρόμου_ 5
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Ιδιωτικοί Ελεύθεροι Χώροι - Αυλές

Το  Βελημάχι  κτισμένο  στην  πλαγιά  του  όρους  χαρακτηρίζεται  από  την  έντονη
παρουσία του φυσικού στοιχείου και  την αραιή δόμηση.  Η χωρίς  μεγάλο βάθος
ιστορία του χωριού καθόρισε τη μορφή του και την τυχαία σχεδόν τοποθέτηση των
κτιρίων  πάνω  στο  κεκλιμένο  έδαφος.  Δεν  εντοπίζεται  διάκριση  του  χωριού  σε
γειτονιές με διαφορετικές ονομασίες ούτε οικιστικά σύνολα άλλου τύπου. Ωστόσο,
περπατώντας κανείς μέσα στο χωριό αντιλαμβάνεται γειτονιές μικρότερης κλίμακας,
διάσπαρτες στον χώρο που χαρακτηρίζονται από την πύκνωση των κατοικιών.

Οι  μετακινήσεις  στο  εσωτερικό  του  οικισμού  γίνονται  κυρίως  μέσω  στενών
κεκλιμένων δρόμων (χωμάτινων ή τσιμεντοστρωμένων), που ουσιαστικά αποτελούν
τα  όρια  των  ιδιοκτησιών.  Η  σχέση  μεταξύ  δημόσιου  ελεύθερου  χώρου  και
ιδιόκτητου  είναι  σαφής  τις  περισσότερες  φορές  και  οριοθετείται  με  τη  χρήση
μαντρότοιχου  χαμηλού  ύψους  ή  κιγκλιδώματος  .  Κάθε  ιδιοκτησία  σχεδόν
περιλαμβάνει τον κτισμένο της χώρο (οικία),  την αυλή της και ελεύθερο χώρο. Η
αυλή  συνήθως  είναι  πλακοστρωμένη  αλλά  δε  διαθέτει  κανένα  παραπάνω  είδος
εξοπλισμού.  Επιπλέον,  παρατηρούνται  ελεύθεροι  χώροι  μεγάλης  έκτασης  στην
περίμετρο  των  οικιών  που,  όταν  η  ιδιομορφία  του  εδάφους  το  απαιτεί,
διαμορφώνονται με λίθινους αναβαθμούς. Ετσι, κάθε οικία έρχεται σε άμεση οπτική
επαφή με το πράσινο στοιχείο και το δρόμο, ενώ και η επικοινωνία μεταξύ τους
είναι ευθύς και γρήγορη.
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αποτυπωμένες γειτονιές μικρής κλίμακας ανάλογα με την πύκνωση των κατοικιών

γειτονιά_ 1

γειτονιά_ 2

γειτονιά_ 3
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γειτονιά_ 4

δρόμος ανάμεσα σε ιδιοκτησίες

βρύση σε αυλή

διαμόρφωση αυλής με αναβαθμούς 

αυλή με χαμηλό μαντρότοιχο

αυλή σε επίπεδο ψηλότερο του δρόμου 
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αυλή σε επίπεδο χαμηλότερο του δρόμου

Καταγραφή των Κτισμάτων

Στον οικισμό του Βελημαχίου εντοπίστηκαν και κατεγράφησαν στο σύνολο τους 130
κτίσματα.  Προς διευκόλυνση της ομάδας,  ο οικισμός χωρίστηκε σε 3 ομάδες,  με
βάση των οποίων ταυτοποιήθηκαν και ταξινομήθηκαν τα κτήρια. Με τον τρόπο αυτό
προέκυψε και η αρίθμηση- κωδικοποίησή τους.

χάρτης αρίθμησης_ κωδικοποίησης
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Κατάσταση Διατήρησης

Τα κτήρια που κατεγράφησαν   στο Βελημάχι διακρίνονται ως προς την κατάσταση
της  διατήρησης  τους και  την κατηγορία τους,  καθώς εκτός από τα παραδοσιακά
κτήρια εντοπίζονται και νέες κατασκευές αλλά και μία υπό ανέγερση. Αυτές οι νέες
κατασκευές  άλλοτε  σχετίζονται  με  σύγχρονες  κατοικίες  στον  οικισμό  και  άλλοτε
παρουσιάζονται  ως  κτήρια  δευτερεύουσας  σημασίας  ή  ως  βοηθητικοί  χώροι
(αποθήκες)  στις  υπάρχουσες.  Ο  αριθμός  τους  δεν  είναι  μεγάλος,  πράγμα  που
εξηγείται εύκολα από τη μερική εγκατάλειψη του χωριού από το ντόπιο πληθυσμό.
Ωστόσο,  οι  παλιές  παραδοσιακές  κατοικίες  έχουν  δεχτεί  διαφόρων  ειδών
επεμβάσεις  για  τη  βελτίωση  του  βιοτικού  επιπέδου  των  κατοίκων  και,  όπως
φαίνεται  στον  αντίστοιχο  χάρτη,  μόνο  λίγες  παραμένουν  αυθεντικές  χωρίς
παρεμβάσεις.  Επίσης,  λίγα  είναι  τα  δείγματα  ερειπίων  στον  οικισμό,  με
κατεδαφισμένη τη στέγη και μέρος της τοιχοποιίας.

Οσον αφορά τα κτήρια με επεμβάσεις, αναφέρεται ότι η πραγματοποίηση αυτών
έγινε τις τελευταίες δεκαετίες χωρίς να ληφθεί υπόψη η αξία της διατήρησης της
παραδοσιακής ταυτότητας. Η έλλειψη ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σε αυτό
το λεπτό θέμα οδήγησε σε μια σειρά επεμβάσεων οικοδομικά ευεργετικών συχνά
για το κτήριο που έχουν στερήσει όμως τη μορφολογική αξία του παραδοσιακού
χαρακτήρα  του.  Ετσι,  τα  περισσότερα  κτήρια  εμφανίζονται  με  μη  συμβατές
επεμβάσεις,  είτε  με  την  προσθήκη  νέων  στοιχείων  από  οπλισμένο  σκυρόδεμα
(χώρους υγιεινής, εξώστες, κουζίνες) είτε με την αντικατάσταση των παραδοσιακών
υλικών από καινούρια. Αντίστοιχα, τα νέα κτήρια στο σύνολο τους δεν εντάσσονται
στην  παραδοσιακή  αρχιτεκτονική,  καθώς  δεν  υπάρχει  νομοθετικό  πλαίσιο  να
περιορίζει την ανέγερση κτηρίων με χαρακτηριστικά παράταιρα του παραδοσιακού
τύπου. Τελικά, η μορφολογία ολόκληρου του οικισμού καθορίζεται από αυτού του
είδους την αντιμετώπιση και επηρεάζει τον χαρακτήρα και την παραδοσιακή εικόνα
του Βελημαχίου. 
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χάρτης κατηγοριών (παραδοσιακά_νέα κτήρια)

χάρτης αρχιτεκτονικής ταυτότητας
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ερείπιο

παραδοσιακό_αυθεντικό

παραδοσιακό_με συμβατή επέμβαση

Παραδοσιακό με μη συμβατές επεμβάσεις

νέο κτήριο

Αλλοίωση αρχιτεκτονικής ταυτότητας

Στο  Βελημάχι,  όπως  και  σε  όλους  τους  παραδοσιακούς  οικισμούς  της  Αρκαδίας
σημειώνονται αρκετές επεμβάσεις ορισμένες από τις οποίες συνιστούν αλλοίωση
της αρχιτεκτονικής ταυτότητας. Οι επεμβάσεις αφορούν επεκτάσεις των κτηρίων με
προσθήκες  συνήθως  για  την  δημιουργία  χώρων  μαγειρείου,  υγιεινής  ή
αποθήκευσης.  Επίσης επισκευές της  τοιχοποιίας,  της  στέγης  ,και  άλλων δομικών
στοιχείων  .Ακόμη  αντικαταστάσεις  εξωστών,  κουφωμάτων,  κλιμάκων  κ.τ.λ.
Λεπτομερέστερα αναφέρονται τα εξής:

Προσθήκες

Η  βελτίωση  των  συνθηκών  διαβίωσης,  κυρίως  κατά  τη  μεταπολεμική  περίοδο,
προκάλεσε  την  ανάγκη  προσθήκης  χώρων  για  τη  δημιουργία  λουτρών,  χώρων
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μαγειρέματος και αποθηκών που συνήθως υλοποιήθηκαν με μόνιμες κατασκευές
(σκυρόδεμα,  τοιχοποιίες,  επιχρίσματα  κλπ).  Οι  προσθήκες  αυτές  συνήθως  δεν
επικοινωνούν εσωτερικά με τους υπόλοιπους χώρους της κατοικίας όμως η είσοδός
τους ευρίσκεται παράπλευρα της κεντρικής εισόδου του κτηρίου.

Στέγες

Η στέγες των κτηρίων έχουν υποστεί αρκετές αλλαγές από την αρχική τους μορφή.
Ωστόσο  αυτές  αφορούν  μικρές  επεμβάσεις,  όπως  προσθήκη  γείσου  από
σκυρόδεμα, αντικατάσταση πλακόπετρας από κεραμίδια, αντικατάσταση ξυλείας, οι
οποίες  πέρα  από  την  βελτίωση  και  στεγάνωση  της  κατασκευής  διατηρούν  τον
παραδοσιακό  χαρακτήρα  των  κτηρίων.  Χαρακτηριστική  είναι  επίσης  η
αντικατάσταση  από  κυματοειδή  λαμαρίνα,  η  οποία  αλλοιώνει  μερικά  την
αρχιτεκτονική ταυτότητα των κτηρίων.

Κλίμακες

Οι  κλίμακες  δεν  αποτελούν  χαρακτηριστικό  στοιχείο των παραδοσιακών κτηρίων
του οικισμού δεδομένου του ότι η πλειοψηφία τους επωφελείται από την φυσική
κλίση  του  εδάφους  για  την  άνοδο  σε  υψηλότερα  επίπεδα.  Για  την  κάλυψη
υψομετρικών  διαφορών  του  εδάφους  κατασκευάζονται  τοπικά  σκαλοπάτια.  Το
σχολαρχείο είναι το μοναδικό τριώροφο κτήριο στον οικισμό που διαθέτει πέτρινη
σκάλα. Χαρακτηριστικό των νέων κτηρίων, είναι η κατασκευή από σκυρόδεμα για
την άνοδο από την αυλή στον όροφο.

Εξώστες

Οι εξώστες είναι από τα πρώτα στοιχεία της κατασκευής που χρειάστηκαν επισκευή,
λόγω του ότι είναι εκτεθειμένα στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Οι περισσότεροι
ξύλινοι  εξώστες  αντικαταστάθηκαν  με  κατασκευές  από  σκυρόδεμα  ή  σίδηρο,  οι
οποίες κατά κανόνα δεν εντάσσονται στις μορφές της αρχιτεκτονικής ταυτότητας
του οικισμού.

Παράθυρα - Θύρες

Οι θύρες και τα παράθυρα είναι επίσης στοιχεία της κατασκευής που παρουσιάζουν
αλλοιώσεις.  Η  χρήση  εμφανούς  διαζώματος  από  σκυρόδεμα  (CHAINAGE)  στις
ποδιές και τα πρέκια των παραθύρων και θυρών είναι συνηθισμένη παρέμβαση, η
οποία  αλλοιώνει  την  αρχιτεκτονική  ταυτότητα  του  κτηρίου.  Εξίσου  συνηθισμένο
είναι και το κλείσιμο παλαιών ανοιγμάτων, λόγω αλλαγών στην εσωτερική διάταξη
του κτηρίου καθώς και αλλαγών που επέφερε η χάραξη νέων δρόμων στον οικισμό.

Στην  περίπτωση  των  κουφωμάτων,  οι  ασύμβατες  επεμβάσεις  και  αλλοιώσεις
οφείλονται  κατά κύριο  λόγο στις  απώλειες  θερμότητας  που προέκυπταν  από  τα
παλαιά τοποθετημένα και  μη συντηρημένα ξύλινα κουφώματα. Η αντικατάσταση
αφορά  εξελιγμένα  κουφώματα  από  ξύλο,  σίδηρο  και  αλουμίνιο.  Ιδιαίτερα  η
εκτεταμένη χρήση του αλουμινίου συνιστά μερική αλλοίωση.

Επιχρίσματα 



Η χρήση εξωτερικών επιχρισμάτων και επικαλύψεων είναι πρόσφατη στον οικισμό.
Αφορά  κυρίως  περιπτώσεις  κατοικιών  όπου  υπάρχουν  προβλήματα  στεγάνωσης
καθώς και στερέωσης των τοίχων με αρμολογήματα. Τα πιο συνήθη επιχρίσματα
είτε έχουν τη μορφή τσιμεντοκονίας η οποία καλύπτει εν μέρει τη λιθοδομή, είτε με
τη μορφή λευκού επιχρίσματος με αποτέλεσμα την πλήρη κάλυψη του τοίχου.

Χρώματα

Τα  χρώματα  αποτελούν  στοιχείο  των  νέων  κτηρίων  αλλά  και  των  κτηρίων  που
υπέστησαν  αλλοίωση με τη  προσθήκη επιχρισμάτων.  Στην  πλειοψηφία τους δεν
αντιστοιχούν στα γαιώδη χρώματα των υλικών από τα οποία διαμορφώνονται οι
όψεις  των  παραδοσιακών  κτηρίων  με  αποτέλεσμα  να παρουσιάζουν  έντονη  την
αλλοίωση του οικισμού και την νέα οικοδομική δραστηριότητα.

 

Προσθήκες

Στέγες
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Κλίμακες

Εξωστες

Θύρες - παράθυρα

https://5a.arch.ntua.gr/sites/5a/files/project/2012_13/1001_velimahi/images/ta_ktiriato_synolo/vathmos_alloiosis/alloiosi_arhitektonikis_taytotitas/b39.jpg
https://5a.arch.ntua.gr/sites/5a/files/project/2012_13/1001_velimahi/images/ta_ktiriato_synolo/vathmos_alloiosis/alloiosi_arhitektonikis_taytotitas/a26.jpg
https://5a.arch.ntua.gr/sites/5a/files/project/2012_13/1001_velimahi/images/ta_ktiriato_synolo/vathmos_alloiosis/alloiosi_arhitektonikis_taytotitas/pb210089.jpg


Επιχρίσματα

Χρώματα

Αντιπροσωπευτικοί Τύποι

 Αντιπροσωπευτικοί Τύποι  
o Αντιπροσωπευτικοί Τύποι  
o Αποτυπωμένα κτήρια  
o Κτήριο A7  
o Κτήριο Α23  
o Κτήριο Α30_Οικία Κάραλη  
o Κτήριο Β17_Αστυνομία  
o Κτήριο Β23_Σχολαρχείο  
o Κτήριο Β24_Οικία Κυριακόπουλου  
o Κτήριο Β29_Οικία Καπιτσώνη  
o Κτήριο Β32_Οικία Σπάγγουρου  
o Κτήριο Γ2  
o Κτήριο Γ4_Οικία Δασκάλου Κάραλη  
o Κτήριο Γ13_Οικία Κανελόγιαννη  
o Κτήριο Γ14  
o Κτήριο Γ22  
o Κτήριο Γ23  
o Κτήριο Γ34  
o Κτήριο Γ40_Οικία Παπαδόπουλου  
o Κτήριο Γ41_Οικία Αναγνωστόπουλου  
o Κτήριο Γ50_Οικία Χρηστόπουλου  
o Κτήριο Γ52  

https://5a.arch.ntua.gr/project/1001/1731
https://5a.arch.ntua.gr/project/1001/1743
https://5a.arch.ntua.gr/project/1001/1727
https://5a.arch.ntua.gr/project/1001/1766
https://5a.arch.ntua.gr/project/1001/1748
https://5a.arch.ntua.gr/project/1001/1765
https://5a.arch.ntua.gr/project/1001/1751
https://5a.arch.ntua.gr/project/1001/1747
https://5a.arch.ntua.gr/project/1001/1755
https://5a.arch.ntua.gr/project/1001/1736
https://5a.arch.ntua.gr/project/1001/1733
https://5a.arch.ntua.gr/project/1001/1726
https://5a.arch.ntua.gr/project/1001/1775
https://5a.arch.ntua.gr/project/1001/1772
https://5a.arch.ntua.gr/project/1001/1767
https://5a.arch.ntua.gr/project/1001/1724
https://5a.arch.ntua.gr/project/1001/1729
https://5a.arch.ntua.gr/project/1001/1730
https://5a.arch.ntua.gr/project/1001/1744
https://5a.arch.ntua.gr/project/1001/1625
https://5a.arch.ntua.gr/project/1001/1536
https://5a.arch.ntua.gr/project/1001/1536
https://5a.arch.ntua.gr/sites/5a/files/project/2012_13/1001_velimahi/images/ta_ktiriato_synolo/vathmos_alloiosis/alloiosi_arhitektonikis_taytotitas/img_2462.jpg
https://5a.arch.ntua.gr/sites/5a/files/project/2012_13/1001_velimahi/images/ta_ktiriato_synolo/vathmos_alloiosis/alloiosi_arhitektonikis_taytotitas/b2.jpg


o Κτήριο Γ55  
 Αρχιτεκτονικά Στοιχεία  

o Τυπολογια ανοιγμάτων  
o Νεοκλασσικές επιρροές  
o Αρχιτεκτονικά Στοιχεία  

 Συγκριτικοί Πίνακες  
o Αντιπροσωπευτικοί Τύποι Κατοικιών  
o Αντιπροσωπευτικοί Τύποι Λειτουργικών Διατάξεων  

Τα κτήρια του οικισμού του Βελημαχίου μπορούν να διαχωριστούν σε διάφορους
τύπους ανά κατηγορία ανάλογα με τις ιδιότητες τους. Οσον αφορά τις χρήσεις γης,
η  πλειοψηφία  των  κτηρίων  αποτελούν  κατοικίες  ενώ  υπάρχουν  κάποια
συγκεκριμένα  παραδείγματα  διαφορετικών  χρήσεων,  όπως  αποτυπώνονται  στο
χάρτη παρακάτω. Συγκεκριμένα, εντοπίζονται 2 καταστήματα που λειτουργούν καθ’
όλη τη διάρκεια του έτους και εξυπηρετούν τόσο τους μόνιμους κατοίκους όσο και
τους επισκέπτες του χωριού, ενώ σήμερα το Σχολαρχείο και το νέο σχολείο έχουν
αφεθεί σε αχρηστία. Επίσης υπάρχουν  δύο εκκλησίες στο βόρειο και το νότιο άκρο
του χωριού (σπ: η Αγία Τριάδα και η Αγία Μαρίνα) και η κεντρική εκκλησία στην
πλατεία του χωριού που χρησιμοποιείται δύο Κυριακές του μήνα για τη Λειτουργία.

Οσον αφορά τις μορφές στέγασης, μπορεί να αναφερθεί ότι τα κτήρια κατά 50%
περίπου καλύπτονται, με τρίριχτη ή με τετράριχτη στέγη. Η κατασκευή της τρίριχτης
στέγης αποτελεί χαρακτηριστικό στοιχείο για την περιοχή της Γορτυνίας και για το
Βελημάχι πιο συγκεκριμένα, καθώς στο κεντρί της τρίριχτης στέγης σχηματίζεται το
τζάκι  με την καμινάδα του.  Κάποια δείγματα δίριχτης  στέγης  παρουσιάζονται  σε
κτήρια δευτερευουσών λειτουργιών, ενώ εντοπίζονται και δύο κτήρια με επίπεδο
δώμα. 

Τα  περισσότερα  κτήρια,  όπως  φαίνεται  στον  αντίστοιχο  χάρτη,  είναι  διώροφα.
Αυτός  ο  χαρακτηρισμός  υποδηλώνει  τον  κυρίαρχο  τύπο  κτηρίου  στο  Βελημάχι,
δηλαδή το ανωγοκάτωγο. Αυτός ο τύπος περιλαμβάνει το κατώι- ημιυπόγειος χώρος
αποθήκευσης  ή  φύλαξης  των  ζώων,  και  το  ανώι-  κύριος  χώρος  διημέρευσης.
Ωστόσο,  εμφανίζονται  και  αρκετά  ισόγεια  κτίσματα,  ενώ  υπάρχει  ένα  μοναδικό
δείγμα τριώροφου κτηρίου, το Σχολαρχείο.  

https://5a.arch.ntua.gr/project/1001/1521
https://5a.arch.ntua.gr/project/1001/1520
https://5a.arch.ntua.gr/project/1001/1520
https://5a.arch.ntua.gr/project/1001/1614
https://5a.arch.ntua.gr/project/1001/1481
https://5a.arch.ntua.gr/project/1001/1343
https://5a.arch.ntua.gr/project/1001/1343
https://5a.arch.ntua.gr/project/1001/1741


χάρτης χρήσεων γης

κατοικίες 

εκκλησία

https://5a.arch.ntua.gr/sites/5a/files/project/2012_13/1001_velimahi/images/ta_ktiriaarhitektonikes_typologies/antiprosopeytikoi_typoi/antiprosopeytikoi_typoi/hartis_hriseon_gis.jpg
https://5a.arch.ntua.gr/sites/5a/files/project/2012_13/1001_velimahi/images/ta_ktiriaarhitektonikes_typologies/antiprosopeytikoi_typoi/antiprosopeytikoi_typoi/dsc07015.jpg
https://5a.arch.ntua.gr/sites/5a/files/project/2012_13/1001_velimahi/images/ta_ktiriaarhitektonikes_typologies/antiprosopeytikoi_typoi/antiprosopeytikoi_typoi/dsc07031.jpg


σχολείο

καφενείο

χάρτης μορφών στέγασης

https://5a.arch.ntua.gr/sites/5a/files/project/2012_13/1001_velimahi/images/ta_ktiriaarhitektonikes_typologies/antiprosopeytikoi_typoi/antiprosopeytikoi_typoi/g48.jpg
https://5a.arch.ntua.gr/sites/5a/files/project/2012_13/1001_velimahi/images/ta_ktiriaarhitektonikes_typologies/antiprosopeytikoi_typoi/antiprosopeytikoi_typoi/b10a.jpg
https://5a.arch.ntua.gr/sites/5a/files/project/2012_13/1001_velimahi/images/ta_ktiriaarhitektonikes_typologies/antiprosopeytikoi_typoi/antiprosopeytikoi_typoi/hartis_morfon_stegasis.jpg


τετράριχτη στέγη

τρίριχτη σέγη

χάρτης υψών 

https://5a.arch.ntua.gr/sites/5a/files/project/2012_13/1001_velimahi/images/ta_ktiriaarhitektonikes_typologies/antiprosopeytikoi_typoi/antiprosopeytikoi_typoi/dsc06711.jpg
https://5a.arch.ntua.gr/sites/5a/files/project/2012_13/1001_velimahi/images/ta_ktiriaarhitektonikes_typologies/antiprosopeytikoi_typoi/antiprosopeytikoi_typoi/pb210201.jpg
https://5a.arch.ntua.gr/sites/5a/files/project/2012_13/1001_velimahi/images/ta_ktiriaarhitektonikes_typologies/antiprosopeytikoi_typoi/antiprosopeytikoi_typoi/hartis_ypson.jpg


διώροφη κατοικία

τριώροφο κτήριο

Αποτυπωμένα κτήρια

 Αντιπροσωπευτικοί Τύποι  
o Αντιπροσωπευτικοί Τύποι  
o Αποτυπωμένα κτήρια  
o Κτήριο A7  
o Κτήριο Α23  
o Κτήριο Α30_Οικία Κάραλη  
o Κτήριο Β17_Αστυνομία  

https://5a.arch.ntua.gr/project/1001/1724
https://5a.arch.ntua.gr/project/1001/1729
https://5a.arch.ntua.gr/project/1001/1730
https://5a.arch.ntua.gr/project/1001/1744
https://5a.arch.ntua.gr/project/1001/1625
https://5a.arch.ntua.gr/project/1001/1536
https://5a.arch.ntua.gr/project/1001/1536
https://5a.arch.ntua.gr/sites/5a/files/project/2012_13/1001_velimahi/images/ta_ktiriaarhitektonikes_typologies/antiprosopeytikoi_typoi/antiprosopeytikoi_typoi/a19.jpg
https://5a.arch.ntua.gr/sites/5a/files/project/2012_13/1001_velimahi/images/ta_ktiriaarhitektonikes_typologies/antiprosopeytikoi_typoi/antiprosopeytikoi_typoi/pb210325.jpg


o Κτήριο Β23_Σχολαρχείο  
o Κτήριο Β24_Οικία Κυριακόπουλου  
o Κτήριο Β29_Οικία Καπιτσώνη  
o Κτήριο Β32_Οικία Σπάγγουρου  
o Κτήριο Γ2  
o Κτήριο Γ4_Οικία Δασκάλου Κάραλη  
o Κτήριο Γ13_Οικία Κανελόγιαννη  
o Κτήριο Γ14  
o Κτήριο Γ22  
o Κτήριο Γ23  
o Κτήριο Γ34  
o Κτήριο Γ40_Οικία Παπαδόπουλου  
o Κτήριο Γ41_Οικία Αναγνωστόπουλου  
o Κτήριο Γ50_Οικία Χρηστόπουλου  
o Κτήριο Γ52  
o Κτήριο Γ55  

 Αρχιτεκτονικά Στοιχεία  
o Τυπολογια ανοιγμάτων  
o Νεοκλασσικές επιρροές  
o Αρχιτεκτονικά Στοιχεία  

 Συγκριτικοί Πίνακες  
o Αντιπροσωπευτικοί Τύποι Κατοικιών  
o Αντιπροσωπευτικοί Τύποι Λειτουργικών Διατάξεων  

Από  το  σύνολο  των  130  κτισμάτων  που  ταυτοποιήθηκαν  στο  Βελημάχι,
αποτυπώθηκαν  20  κατοικίες.  Ανάμεσα  τους  συμπεριλαμβάνονται  τόσο
εγκαταλελειμμένα κτήρια όσο και κτήρια μόνιμης κατοικίας, αλλά και το Σχολαρχείο,
τοπόσημο  του  οικισμού  που  χρησιμοποιούνταν  ως  κατοικία  πριν  την  Κατοχή.  Η
μελέτη  και  τα  στοιχεία  της  αποτύπωσης  παρατίθενται  παρακάτω,  όπου
ξεδιπλώνεται  η  μορφολογική  ταυτότητα  του  χωριού  και  αναδεικνύεται  ο
παραδοσιακός χαρακτήρας του. 

https://5a.arch.ntua.gr/project/1001/1521
https://5a.arch.ntua.gr/project/1001/1520
https://5a.arch.ntua.gr/project/1001/1520
https://5a.arch.ntua.gr/project/1001/1614
https://5a.arch.ntua.gr/project/1001/1481
https://5a.arch.ntua.gr/project/1001/1343
https://5a.arch.ntua.gr/project/1001/1343
https://5a.arch.ntua.gr/project/1001/1741
https://5a.arch.ntua.gr/project/1001/1731
https://5a.arch.ntua.gr/project/1001/1743
https://5a.arch.ntua.gr/project/1001/1727
https://5a.arch.ntua.gr/project/1001/1766
https://5a.arch.ntua.gr/project/1001/1748
https://5a.arch.ntua.gr/project/1001/1765
https://5a.arch.ntua.gr/project/1001/1751
https://5a.arch.ntua.gr/project/1001/1747
https://5a.arch.ntua.gr/project/1001/1755
https://5a.arch.ntua.gr/project/1001/1736
https://5a.arch.ntua.gr/project/1001/1733
https://5a.arch.ntua.gr/project/1001/1726
https://5a.arch.ntua.gr/project/1001/1775
https://5a.arch.ntua.gr/project/1001/1772
https://5a.arch.ntua.gr/project/1001/1767


χάρτης αποτυπωμένων κτηρίων

Αποτυπωμένα κτήρια

 Αντιπροσωπευτικοί Τύποι  
o Αντιπροσωπευτικοί Τύποι  
o Αποτυπωμένα κτήρια  
o Κτήριο A7  
o Κτήριο Α23  
o Κτήριο Α30_Οικία Κάραλη  
o Κτήριο Β17_Αστυνομία  
o Κτήριο Β23_Σχολαρχείο  
o Κτήριο Β24_Οικία Κυριακόπουλου  
o Κτήριο Β29_Οικία Καπιτσώνη  
o Κτήριο Β32_Οικία Σπάγγουρου  
o Κτήριο Γ2  
o Κτήριο Γ4_Οικία Δασκάλου Κάραλη  
o Κτήριο Γ13_Οικία Κανελόγιαννη  
o Κτήριο Γ14  
o Κτήριο Γ22  
o Κτήριο Γ23  
o Κτήριο Γ34  
o Κτήριο Γ40_Οικία Παπαδόπουλου  
o Κτήριο Γ41_Οικία Αναγνωστόπουλου  
o Κτήριο Γ50_Οικία Χρηστόπουλου  
o Κτήριο Γ52  
o Κτήριο Γ55  

 Αρχιτεκτονικά Στοιχεία  
o Τυπολογια ανοιγμάτων  

https://5a.arch.ntua.gr/project/1001/1343
https://5a.arch.ntua.gr/project/1001/1343
https://5a.arch.ntua.gr/project/1001/1741
https://5a.arch.ntua.gr/project/1001/1731
https://5a.arch.ntua.gr/project/1001/1743
https://5a.arch.ntua.gr/project/1001/1727
https://5a.arch.ntua.gr/project/1001/1766
https://5a.arch.ntua.gr/project/1001/1748
https://5a.arch.ntua.gr/project/1001/1765
https://5a.arch.ntua.gr/project/1001/1751
https://5a.arch.ntua.gr/project/1001/1747
https://5a.arch.ntua.gr/project/1001/1755
https://5a.arch.ntua.gr/project/1001/1736
https://5a.arch.ntua.gr/project/1001/1733
https://5a.arch.ntua.gr/project/1001/1726
https://5a.arch.ntua.gr/project/1001/1775
https://5a.arch.ntua.gr/project/1001/1772
https://5a.arch.ntua.gr/project/1001/1767
https://5a.arch.ntua.gr/project/1001/1724
https://5a.arch.ntua.gr/project/1001/1729
https://5a.arch.ntua.gr/project/1001/1730
https://5a.arch.ntua.gr/project/1001/1744
https://5a.arch.ntua.gr/project/1001/1625
https://5a.arch.ntua.gr/project/1001/1536
https://5a.arch.ntua.gr/project/1001/1536
https://5a.arch.ntua.gr/sites/5a/files/project/2012_13/1001_velimahi/images/ta_ktiriato_synolo/katagrafi_ton_ktismaton/apotypomena_ktiria/hartis_apotypomenon.jpg


o Νεοκλασσικές επιρροές  
o Αρχιτεκτονικά Στοιχεία  

 Συγκριτικοί Πίνακες  
o Αντιπροσωπευτικοί Τύποι Κατοικιών  
o Αντιπροσωπευτικοί Τύποι Λειτουργικών Διατάξεων  

Από  το  σύνολο  των  130  κτισμάτων  που  ταυτοποιήθηκαν  στο  Βελημάχι,
αποτυπώθηκαν  20  κατοικίες.  Ανάμεσα  τους  συμπεριλαμβάνονται  τόσο
εγκαταλελειμμένα κτήρια όσο και κτήρια μόνιμης κατοικίας, αλλά και το Σχολαρχείο,
τοπόσημο  του  οικισμού  που  χρησιμοποιούνταν  ως  κατοικία  πριν  την  Κατοχή.  Η
μελέτη  και  τα  στοιχεία  της  αποτύπωσης  παρατίθενται  παρακάτω,  όπου
ξεδιπλώνεται  η  μορφολογική  ταυτότητα  του  χωριού  και  αναδεικνύεται  ο
παραδοσιακός χαρακτήρας του. 

χάρτης αποτυπωμένων κτηρίων

Κτήριο Β23_Σχολαρχείο

 Αντιπροσωπευτικοί Τύποι  
o Αντιπροσωπευτικοί Τύποι  
o Αποτυπωμένα κτήρια  
o Κτήριο A7  
o Κτήριο Α23  
o Κτήριο Α30_Οικία Κάραλη  
o Κτήριο Β17_Αστυνομία  
o Κτήριο Β23_Σχολαρχείο  
o Κτήριο Β24_Οικία Κυριακόπουλου  
o Κτήριο Β29_Οικία Καπιτσώνη  
o Κτήριο Β32_Οικία Σπάγγουρου  

https://5a.arch.ntua.gr/project/1001/1726
https://5a.arch.ntua.gr/project/1001/1775
https://5a.arch.ntua.gr/project/1001/1772
https://5a.arch.ntua.gr/project/1001/1767
https://5a.arch.ntua.gr/project/1001/1724
https://5a.arch.ntua.gr/project/1001/1729
https://5a.arch.ntua.gr/project/1001/1730
https://5a.arch.ntua.gr/project/1001/1744
https://5a.arch.ntua.gr/project/1001/1625
https://5a.arch.ntua.gr/project/1001/1536
https://5a.arch.ntua.gr/project/1001/1536
https://5a.arch.ntua.gr/project/1001/1521
https://5a.arch.ntua.gr/project/1001/1520
https://5a.arch.ntua.gr/project/1001/1520
https://5a.arch.ntua.gr/project/1001/1614
https://5a.arch.ntua.gr/project/1001/1481
https://5a.arch.ntua.gr/sites/5a/files/project/2012_13/1001_velimahi/images/ta_ktiriato_synolo/katagrafi_ton_ktismaton/apotypomena_ktiria/hartis_apotypomenon.jpg


o Κτήριο Γ2  
o Κτήριο Γ4_Οικία Δασκάλου Κάραλη  
o Κτήριο Γ13_Οικία Κανελόγιαννη  
o Κτήριο Γ14  
o Κτήριο Γ22  
o Κτήριο Γ23  
o Κτήριο Γ34  
o Κτήριο Γ40_Οικία Παπαδόπουλου  
o Κτήριο Γ41_Οικία Αναγνωστόπουλου  
o Κτήριο Γ50_Οικία Χρηστόπουλου  
o Κτήριο Γ52  
o Κτήριο Γ55  

 Αρχιτεκτονικά Στοιχεία  
o Τυπολογια ανοιγμάτων  
o Νεοκλασσικές επιρροές  
o Αρχιτεκτονικά Στοιχεία  

 Συγκριτικοί Πίνακες  
o Αντιπροσωπευτικοί Τύποι Κατοικιών  
o Αντιπροσωπευτικοί Τύποι Λειτουργικών Διατάξεων  

Το κτήριο βρίσκεται κεντρικά του χωριού, νοτιοανατολικά της πλατείας.

Τα  Σχολαρχείο  αποτελεί  το  "λόγιο"  κτίσμα  του  οικισμού,  του  οποίου  η
ανοικοδόμηση  έγινε  από  Λαγκαδινούς  μαστόρους  και  χρονολογείται  το  1868,
σύμφωνα με την  χαραγμένη επιγραφή στο μαρμάρινο  υπέρθυρο της  θύρας  του
ορόφου.  Ο όροφος  του κτίσματος  λειτουργούσε  ως  σχολείο  για μεγάλο  χρονικό
διάστημα.  Ιδιαίτερα,  το  1940,οπότε  το  Βελημάχι  ήταν  κεφαλοχώρι  με  1200
κατοίκους και 150 παιδιά, αποτελούσε ένα από τα δύο σχολεία του οικισμού. Το δε
ισόγειο υπήρξε άλλοτε   κατοικία με αποθηκευτικούς χώρους στο υπόγειο, άλλοτε
δυο  κατοικίες  (εξ  ου  και  οι  δύο  είσοδοι  στην  πρόσοψη)  ή  και  μια  κατοικία  με
καφενείο διαχωρισμένα με τσατμά.  Σήμερα,  δυστυχώς,  αυτό το υπέροχο δείγμα
λόγιας παραδοσιακής αρχιτεκτονικής έχει παντελώς εγκαταλειφθεί και κινδυνεύει
να υποκύψει στις φθορές του.

Αποτελείται  από  τρία  επίπεδα:  το  κατώι,  το  ανώι  και  τον  όροφο.  Το  κατώι
περιλαμβάνει τέσσερις θόλους συμμετρικά διατεταγμένους οι οποίοι χωρίζονται με
λίθινους τοίχους.  Οι  τοίχοι  διαθέτουν ανοίγματα για την επικοινωνία των χώρων
μεταξύ τους.   Η πρόσβαση στον καθένα γίνεται από την νότια και βόρεια πλευρά
του. Το μέσο ελεύθερο ύψος του κατωγιού είναι 2,60Μ.Η πρόσβαση στο ανώι, το
οποίο δεν είναι επισκέψιμο, γίνεται από τη δυτική πλευρά του κτίσματος, η οποία
αποτελεί και την πρόσοψή του, όπως και στον όροφο από εξώστη στον οποίο οδηγεί
λίθινη σκάλα. Ο όροφος περιλαμβάνει τρεις χώρους, δυο μικρότερους στη βόρεια
πλευρά  και  ένα  μεγαλύτερο  κεντρικό.  Οι  χώροι  διαχωρίζονται  μεταξύ  τους  με
μπαγδατί. Το ελεύθερο ύψος του ορόφου είναι 3,20Μ.

Κατασκευή  από  μπετόν  αποτελεί  ο  εξώστης  της  πρόσοψης  ο  οποίος  έχει
αντικαταστήσει παλαιότερο ξύλινο.

Το περίγραμμα του κτηρίου είναι 8,6Μ Χ 9,6Μ.

https://5a.arch.ntua.gr/project/1001/1521
https://5a.arch.ntua.gr/project/1001/1520
https://5a.arch.ntua.gr/project/1001/1520
https://5a.arch.ntua.gr/project/1001/1614
https://5a.arch.ntua.gr/project/1001/1481
https://5a.arch.ntua.gr/project/1001/1343
https://5a.arch.ntua.gr/project/1001/1343
https://5a.arch.ntua.gr/project/1001/1741
https://5a.arch.ntua.gr/project/1001/1731
https://5a.arch.ntua.gr/project/1001/1743
https://5a.arch.ntua.gr/project/1001/1727
https://5a.arch.ntua.gr/project/1001/1766
https://5a.arch.ntua.gr/project/1001/1748
https://5a.arch.ntua.gr/project/1001/1765
https://5a.arch.ntua.gr/project/1001/1751
https://5a.arch.ntua.gr/project/1001/1747
https://5a.arch.ntua.gr/project/1001/1755
https://5a.arch.ntua.gr/project/1001/1736
https://5a.arch.ntua.gr/project/1001/1733


Το κτήριο καλύπτεται από τετράρριχτη στέγη με επικάλυψη από κεραμίδια.

Ο φέρων οργανισμός του κτηρίου αποτελείται από λίθινη περιμετρική τοιχοποιία 
πάχους 0,80Μ.

https://5a.arch.ntua.gr/sites/5a/files/project/2012_13/1001_velimahi/images/ta_ktiriaarhitektonikes_typologies/antiprosopeytikoi_typoi/ktirio_v23_sholarheio/pinakida_b23.jpg
https://5a.arch.ntua.gr/sites/5a/files/project/2012_13/1001_velimahi/images/ta_ktiriaarhitektonikes_typologies/antiprosopeytikoi_typoi/ktirio_v23_sholarheio/good.jpg


Τυπολογια ανοιγμάτων

 Αντιπροσωπευτικοί Τύποι  
o Αντιπροσωπευτικοί Τύποι  
o Αποτυπωμένα κτήρια  
o Κτήριο A7  
o Κτήριο Α23  
o Κτήριο Α30_Οικία Κάραλη  
o Κτήριο Β17_Αστυνομία  
o Κτήριο Β23_Σχολαρχείο  
o Κτήριο Β24_Οικία Κυριακόπουλου  
o Κτήριο Β29_Οικία Καπιτσώνη  
o Κτήριο Β32_Οικία Σπάγγουρου  
o Κτήριο Γ2  
o Κτήριο Γ4_Οικία Δασκάλου Κάραλη  
o Κτήριο Γ13_Οικία Κανελόγιαννη  
o Κτήριο Γ14  
o Κτήριο Γ22  
o Κτήριο Γ23  
o Κτήριο Γ34  
o Κτήριο Γ40_Οικία Παπαδόπουλου  
o Κτήριο Γ41_Οικία Αναγνωστόπουλου  
o Κτήριο Γ50_Οικία Χρηστόπουλου  
o Κτήριο Γ52  
o Κτήριο Γ55  

 Αρχιτεκτονικά Στοιχεία  
o Τυπολογια ανοιγμάτων  
o Νεοκλασσικές επιρροές  
o Αρχιτεκτονικά Στοιχεία  

 Συγκριτικοί Πίνακες  
o Αντιπροσωπευτικοί Τύποι Κατοικιών  
o Αντιπροσωπευτικοί Τύποι Λειτουργικών Διατάξεων  

https://5a.arch.ntua.gr/project/1001/1521
https://5a.arch.ntua.gr/project/1001/1520
https://5a.arch.ntua.gr/project/1001/1520
https://5a.arch.ntua.gr/project/1001/1614
https://5a.arch.ntua.gr/project/1001/1481
https://5a.arch.ntua.gr/project/1001/1343
https://5a.arch.ntua.gr/project/1001/1343
https://5a.arch.ntua.gr/project/1001/1741
https://5a.arch.ntua.gr/project/1001/1731
https://5a.arch.ntua.gr/project/1001/1743
https://5a.arch.ntua.gr/project/1001/1727
https://5a.arch.ntua.gr/project/1001/1766
https://5a.arch.ntua.gr/project/1001/1748
https://5a.arch.ntua.gr/project/1001/1765
https://5a.arch.ntua.gr/project/1001/1751
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Νεοκλασσικές επιρροές

 Αντιπροσωπευτικοί Τύποι  
o Αντιπροσωπευτικοί Τύποι  
o Αποτυπωμένα κτήρια  
o Κτήριο A7  
o Κτήριο Α23  
o Κτήριο Α30_Οικία Κάραλη  
o Κτήριο Β17_Αστυνομία  
o Κτήριο Β23_Σχολαρχείο  
o Κτήριο Β24_Οικία Κυριακόπουλου  
o Κτήριο Β29_Οικία Καπιτσώνη  
o Κτήριο Β32_Οικία Σπάγγουρου  
o Κτήριο Γ2  
o Κτήριο Γ4_Οικία Δασκάλου Κάραλη  
o Κτήριο Γ13_Οικία Κανελόγιαννη  
o Κτήριο Γ14  
o Κτήριο Γ22  
o Κτήριο Γ23  
o Κτήριο Γ34  
o Κτήριο Γ40_Οικία Παπαδόπουλου  
o Κτήριο Γ41_Οικία Αναγνωστόπουλου  
o Κτήριο Γ50_Οικία Χρηστόπουλου  
o Κτήριο Γ52  
o Κτήριο Γ55  

 Αρχιτεκτονικά Στοιχεία  
o Τυπολογια ανοιγμάτων  

https://5a.arch.ntua.gr/project/1001/1343
https://5a.arch.ntua.gr/project/1001/1343
https://5a.arch.ntua.gr/project/1001/1741
https://5a.arch.ntua.gr/project/1001/1731
https://5a.arch.ntua.gr/project/1001/1743
https://5a.arch.ntua.gr/project/1001/1727
https://5a.arch.ntua.gr/project/1001/1766
https://5a.arch.ntua.gr/project/1001/1748
https://5a.arch.ntua.gr/project/1001/1765
https://5a.arch.ntua.gr/project/1001/1751
https://5a.arch.ntua.gr/project/1001/1747
https://5a.arch.ntua.gr/project/1001/1755
https://5a.arch.ntua.gr/project/1001/1736
https://5a.arch.ntua.gr/project/1001/1733
https://5a.arch.ntua.gr/project/1001/1726
https://5a.arch.ntua.gr/project/1001/1775
https://5a.arch.ntua.gr/project/1001/1772
https://5a.arch.ntua.gr/project/1001/1767
https://5a.arch.ntua.gr/project/1001/1724
https://5a.arch.ntua.gr/project/1001/1729
https://5a.arch.ntua.gr/project/1001/1730
https://5a.arch.ntua.gr/project/1001/1744
https://5a.arch.ntua.gr/project/1001/1625
https://5a.arch.ntua.gr/project/1001/1536
https://5a.arch.ntua.gr/project/1001/1536


o Νεοκλασσικές επιρροές  
o Αρχιτεκτονικά Στοιχεία  

 Συγκριτικοί Πίνακες  
o Αντιπροσωπευτικοί Τύποι Κατοικιών  
o Αντιπροσωπευτικοί Τύποι Λειτουργικών Διατάξεων  

Στους  ιδιαίτερα  αναπτυγμένους  οικισμούς  της  Γορτυνίας  παρατηρούνται  έντονες
επιδράσεις  από το νεοκλασικό ρεύμα.  Στο Βελημάχι,  ωστόσο,  δεν συναντάμε σε
μεγάλο βαθμό αυτήν την επιρροή παρά μόνο στις θύρες και τα παράθυρα, με κύριο
το συνδυασμό παραδοσιακής αρχιτεκτονικής τοξωτών ανοιγμάτων στο ισόγειο, με
νεοκλασικό όροφο. Η τοποθέτηση της θύρας αξονικά του κτηρίου και η συμμετρική
προς  αυτή  τοποθέτηση  παραθύρων  αποτελεί  το  κύριο  στοιχείο  νεοκλασικού
χαρακτήρα. Επιπλέον, πολλά παράθυρα έχουν ορθογώνιο σχήμα μεγαλύτερο από
τα  παλαιότερα,  με  αποτέλεσμα  τον  άπλετο  φωτισμό  του  κτηρίου,  πιθανώς  ως
αποτέλεσμα των βελτιωμένων συνθηκών διαβίωσης που παρατηρούνται  μετά τη
δημιουργία  του  ελεύθερου  Ελληνικού  Κράτους.  Το  στοιχείο  του  νεοκλασικισμού
εμφανίζεται επίσης στον τρόπο διαμόρφωσης των λίθινων πλαισίων στα ανοίγματα.

Ο  χαρακτήρας  αυτός  εντείνεται  σε  κτήρια  λόγιας  κατασκευής   (σχολαρχείο)  και
κατοικίες μεγάλης κλίμακας  (κατοικία Κανελόγιαννη).

Η νεοκλασική επιρροή εμφανίζεται κυρίως στο Σχολαρχείο -τοπόσημο του χωριού
που ακολουθώντας μία λόγια αρχιτεκτονική διαθέτει νεοκλασικά χαρακτηριστικά.
Απόλυτη  συμμετρία  χαρακτηρίζει  τις  όψεις  του.  Μαρμάρινο  υπέρθυρο  με
επιμέρους λάξευση συναντάμε στην κύρια θύρα με επιβλητικό νεοκλασικό ύφος.

Αντίστοιχα  σε  μεγάλες  κατοικίες  συναντάται  είσοδος  με  μαρμάρινο  υπέρθυρο
νεοκλασικού  ύφους  όπως  στο  αρχοντικό  του  Κανελόγιαννη,  την  κατοικία  του
προέδρου και άλλες.

συμμετρία στα ανοίγματα του σχολαρχείου
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θύρα σχολαρχείου

θύρα Γ13
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θύρα Γ2

λεπτομέρεια θύρας σχολαρχείου

λεπτομέρεια θύρας Γ50

Αρχιτεκτονικά Στοιχεία

 Αντιπροσωπευτικοί Τύποι  
o Αντιπροσωπευτικοί Τύποι  
o Αποτυπωμένα κτήρια  
o Κτήριο A7  
o Κτήριο Α23  
o Κτήριο Α30_Οικία Κάραλη  
o Κτήριο Β17_Αστυνομία  
o Κτήριο Β23_Σχολαρχείο  
o Κτήριο Β24_Οικία Κυριακόπουλου  
o Κτήριο Β29_Οικία Καπιτσώνη  
o Κτήριο Β32_Οικία Σπάγγουρου  
o Κτήριο Γ2  
o Κτήριο Γ4_Οικία Δασκάλου Κάραλη  
o Κτήριο Γ13_Οικία Κανελόγιαννη  
o Κτήριο Γ14  
o Κτήριο Γ22  
o Κτήριο Γ23  
o Κτήριο Γ34  
o Κτήριο Γ40_Οικία Παπαδόπουλου  
o Κτήριο Γ41_Οικία Αναγνωστόπουλου  
o Κτήριο Γ50_Οικία Χρηστόπουλου  
o Κτήριο Γ52  
o Κτήριο Γ55  
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 Αρχιτεκτονικά Στοιχεία  
o Τυπολογια ανοιγμάτων  
o Νεοκλασσικές επιρροές  
o Αρχιτεκτονικά Στοιχεία  

 Συγκριτικοί Πίνακες  
o Αντιπροσωπευτικοί Τύποι Κατοικιών  
o Αντιπροσωπευτικοί Τύποι Λειτουργικών Διατάξεων  

Αντιπροσωπευτικοί Τύποι Κατοικιών

 Αντιπροσωπευτικοί Τύποι  
o Αντιπροσωπευτικοί Τύποι  
o Αποτυπωμένα κτήρια  
o Κτήριο A7  
o Κτήριο Α23  
o Κτήριο Α30_Οικία Κάραλη  
o Κτήριο Β17_Αστυνομία  
o Κτήριο Β23_Σχολαρχείο  
o Κτήριο Β24_Οικία Κυριακόπουλου  
o Κτήριο Β29_Οικία Καπιτσώνη  
o Κτήριο Β32_Οικία Σπάγγουρου  
o Κτήριο Γ2  
o Κτήριο Γ4_Οικία Δασκάλου Κάραλη  
o Κτήριο Γ13_Οικία Κανελόγιαννη  
o Κτήριο Γ14  
o Κτήριο Γ22  
o Κτήριο Γ23  
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o Κτήριο Γ34  
o Κτήριο Γ40_Οικία Παπαδόπουλου  
o Κτήριο Γ41_Οικία Αναγνωστόπουλου  
o Κτήριο Γ50_Οικία Χρηστόπουλου  
o Κτήριο Γ52  
o Κτήριο Γ55  

 Αρχιτεκτονικά Στοιχεία  
o Τυπολογια ανοιγμάτων  
o Νεοκλασσικές επιρροές  
o Αρχιτεκτονικά Στοιχεία  

 Συγκριτικοί Πίνακες  
o Αντιπροσωπευτικοί Τύποι Κατοικιών  
o Αντιπροσωπευτικοί Τύποι Λειτουργικών Διατάξεων  

 Η  πλειοψηφία  των  κατοικιών  που  συναντήσαμε  και  αυτών  που  αποτυπώσαμε
ανήκουν  στην  κατηγορία  της  λεγόμενης  ανωγοκάτωγης  κατοικίας.  Είναι
μακρόστενη, πέτρινη, κεραμοσκέπαστη (με τρίρριχτη στέγη), βρίσκεται συνήθως με
το  μεγάλο  της  άξονα  κάθετο  στις  ισοϋψείς  καμπύλες  γραμμές  του  κεκλιμένου
εδάφους,  με  είσοδο  πάντοτε  στη  μακριά  πλευρά  του  -  κατά  κανόνα
προσανατολισμένη ανατολικά. Δε λείπουν ωστόσο και σπίτια μακρόστενα χτισμένα
παράλληλα στις ισοϋψείς καμπύλες του εδάφους.

Εκτός από τις ορθογώνιες υπάρχουν και κατοικίες σχήματος Γ.

Αντιπροσωπευτικοί Τύποι Λειτουργικών Διατάξεων

 Αντιπροσωπευτικοί Τύποι  
o Αντιπροσωπευτικοί Τύποι  
o Αποτυπωμένα κτήρια  
o Κτήριο A7  
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o Κτήριο Α23  
o Κτήριο Α30_Οικία Κάραλη  
o Κτήριο Β17_Αστυνομία  
o Κτήριο Β23_Σχολαρχείο  
o Κτήριο Β24_Οικία Κυριακόπουλου  
o Κτήριο Β29_Οικία Καπιτσώνη  
o Κτήριο Β32_Οικία Σπάγγουρου  
o Κτήριο Γ2  
o Κτήριο Γ4_Οικία Δασκάλου Κάραλη  
o Κτήριο Γ13_Οικία Κανελόγιαννη  
o Κτήριο Γ14  
o Κτήριο Γ22  
o Κτήριο Γ23  
o Κτήριο Γ34  
o Κτήριο Γ40_Οικία Παπαδόπουλου  
o Κτήριο Γ41_Οικία Αναγνωστόπουλου  
o Κτήριο Γ50_Οικία Χρηστόπουλου  
o Κτήριο Γ52  
o Κτήριο Γ55  

 Αρχιτεκτονικά Στοιχεία  
o Τυπολογια ανοιγμάτων  
o Νεοκλασσικές επιρροές  
o Αρχιτεκτονικά Στοιχεία  

 Συγκριτικοί Πίνακες  
o Αντιπροσωπευτικοί Τύποι Κατοικιών  
o Αντιπροσωπευτικοί Τύποι Λειτουργικών Διατάξεων  

Στις  κατοικίες  που  αποτυπώθηκαν  στο  ανώι  κυριαρχεί  ο  τετραμερής  χωρισμός.
Συγκεκριμένα,  με  την  είσοδο σε  αυτή,  κανονικά ανατολικά,  συναντά κανείς  ένα
χώρο υποδοχής  (εμπατή),  στα  αριστερά το  χειμωνιάτικο  -  ο  χώρος  διαμονής  το
χειμώνα όπου βρισκόταν το τζάκι, στο βόρειο τμήμα συνήθως της κατοικίας- , στα
δεξιά η σάλα -ο πιο επίσημος χώρος, όπου υποδέχονταν τους φιλοξενούμενους ή
ξενώνας- και τέλος η συνήθως δυτική καμαρούλα ή κελάρι, δηλαδή ο χώρος ύπνου,
που μερικές φορές χρησιμοποιούσαν και ως αποθήκη. Οι επιμέρους αυτοί χώροι
χωρίζονταν μεταξύ τους με μεσάντρες ή ξυλόπηκτους τοίχους.

Οσον αφορά το κατώι ο χώρος ήταν ενιαίος και τον χρησιμοποιούσαν ως στάβλο ή
αποθήκη. Ορισμένες φορές υπήρχε σε αυτό και θόλος, μια πέτρινη ημικυλινδρική
κάμαρα η οποία χτιζόταν κάτω από το τζάκι στο χειμωνιάτικο. Η κατασκευή αυτή
δημιουργούσε συνθήκες που βοηθούσαν στη διατήρηση των τροφίμων.
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μονόχωρη κατοικία

τετράχωρη κατοικία (χειμωνιάτικο)

τετράχωρη κατοικία (σάλα)

τετράχωρη κατοικία (κάμαρα)
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εσωτερικό κατοικίας

Τοιχοποιία

 Κατακόρυφα Φέροντα Συστήματα  
o Τοιχοποιία  

 Οριζόντια Φέροντα Συστήματα  
o Ξύλινο Πάτωμα  
o Στέγη - Ταβάνωμα  
o Εξώστες - Στέγαστρα  

 Συμπληρωματικά Δομικά Στοιχεία  
o Εσωτερικά Χωρίσματα_Ξυλόπηκτος Τοίχος και Μπαγδατί  
o Εσωτερικά Χωρίσματα_Μεσάντρα  
o Ανάλυση Ανοίγματος Τύπου 1  
o Ανάλυση Ανοίγματος Τύπου 2  
o Ανάλυση Ανοίγματος Τύπου 3  
o Ανάλυση Ανοίγματος Τύπου 4  
o Ανάλυση Ανοίγματος Τύπου 5  
o Ανάλυση Ανοίγματος Τύπου 6  
o Φούρνος  
o Εντοιχισμένα ντουλάπια _Βαρελοστάσι  
o Τζάκι _ Γωνιά _ Θόλος  
o Κλίμακες  
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Γωνία (Α) 

Οι λίθινες τοιχοποιίες είναι γενικά άρτια δομημένες, με ιδιαίτερη επεξεργασία και
ενίσχυση στις γωνίες και στην περίμετρο των ανοιγμάτων:

 

 Η γωνία αποτελεί χαρακτηριστικό στοιχείο των παραδοσιακών κτηρίων. Ο
ρόλος της στη δομική λειτουργία του κτηρίου είναι καθοριστικός δεδομένου
του ότι  οι  μεγαλύτεροι  λαξευμένοι  λίθοι  στις  γωνίες  βοηθούν  στην  καλή
συμπλοκή  και  συνεργασία  των  εγκάρσιων  λιθοδομών  στη  γωνία  και
προσδίδουν ακαμψία. Στις γωνίες διακρίνουμε δύο επιμέρους τύπους που
αφορούν την διάκριση ανάμεσα στον τρόπο λάξευσης και τοποθέτησης των
λίθων.  Ο  πρώτος  τύπος  χαρακτηρίζεται  από  λαξευτούς  λίθους  οι  οποίοι
τοποθετούνται εναλλάξ καθ' ύψος είτε με δόμηση ενός γωνιόλιθου - Γωνία
(Α)- είτε δύο εν σειρά γωνιόλιθων σε κάθε στρώση - Γωνία (Β).   Ο δεύτερος
τύπος  είναι  πιο  δυσεύρετος  και  χαρακτηρίζεται  από  γωνιόλιθους  στους
οποίους  δεν  έχουμε  κάποια  συγκεκριμένη  λάξευση.  Η  διαμόρφωση  της
γωνίας πραγματοποιείται είτε με λίθους μεγαλύτερης κλίμακας τους οποίους
λαξεύουν στοιχειωδώς - Γωνία (Γ) -  είτε με λίθους οι οποίοι παραμένουν σε
ακανόνιστη και περίπου ακατέργαστη μορφή - Γωνία (Δ).

 

 Η λιθοδομή αποτελεί το πιο σημαντικό στοιχείο του κατακόρυφου φέροντος
οργανισμού των κτηρίων, το οποίο φέρει το πάτωμα και τη στέγη καθώς και
τα  επιμέρους  στοιχεία  της  κατασκευής.  Ο  ρόλος  της,  επομένως,  είναι
καθοριστικός για την στατική επάρκεια των κτηρίων, ενώ επιμέρους λίθοι σε
συνδυασμό με τη διαμόρφωση θυρών και παραθύρων προσδίδουν ιδιαίτερα
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στοιχεία  αρχιτεκτονικής  ταυτότητας  των  κτηρίων.  Η  λιθοδομή  μπορεί  να
διακριθεί σε 4 επιμέρους τύπους. Ο πρώτος τύπος λιθοδομής - Λιθοδομή (Α)
–  αφορά  διαδοχικές  στρώσεις  επιμελημένων  λίθων  στους  οποίους
διαφαίνεται μεγαλύτερη επιμέλεια κατασκευής. Αυτό το χαρακτηριστικό δε
φαίνεται να διατηρείται σε άλλα κτήρια, δεδομένου του ότι οι στρώσεις της
λιθοδομής  δεν  γίνονται  με  τον  γνώριμο  τρόπο.  Είναι  πιο  πρόχειρες  και
παρεμβάλλονται  λίθοι  κάθετα τοποθετημένοι  προς αυτούς -Λιθοδομή (Β).
Τρίτος τύπος λιθοδομής αφορά δυσεύρετες περιπτώσεις με μη επιμελημένα
αρμολογήματα των τοίχων όπου και παρεμβάλλονται κενά που γεμίζουν από
θραύσματα  διάφορων  υλικών  -  Λιθοδομή  (Γ)  .  Τύπος  -  Λιθοδομή  (Δ)  -
αποτελεί  συγκερασμό  των  δύο  πρώτων  λιθοδομών  με  λιγότερη  ωστόσο
επεξεργασία κατά την τοποθέτηση.

Ξύλινο Πάτωμα

 Κατακόρυφα Φέροντα Συστήματα  
o Τοιχοποιία  

 Οριζόντια Φέροντα Συστήματα  
o Ξύλινο Πάτωμα  
o Στέγη - Ταβάνωμα  
o Εξώστες - Στέγαστρα  

 Συμπληρωματικά Δομικά Στοιχεία  
o Εσωτερικά Χωρίσματα_Ξυλόπηκτος Τοίχος και Μπαγδατί  
o Εσωτερικά Χωρίσματα_Μεσάντρα  
o Ανάλυση Ανοίγματος Τύπου 1  
o Ανάλυση Ανοίγματος Τύπου 2  
o Ανάλυση Ανοίγματος Τύπου 3  
o Ανάλυση Ανοίγματος Τύπου 4  
o Ανάλυση Ανοίγματος Τύπου 5  
o Ανάλυση Ανοίγματος Τύπου 6  
o Φούρνος  
o Εντοιχισμένα ντουλάπια _Βαρελοστάσι  
o Τζάκι _ Γωνιά _ Θόλος  
o Κλίμακες  

 

Τα ξύλινα πατώματα έχουν επίστρωση από ξύλινες σανίδες με διατομή που 
κυμαίνεται από 2,5-3 εκ , πάχος και πλάτος περίπου 15εκ. Το σανίδωμα καρφώνεται 
σε ξύλινα δοκάρια με συνήθη διατομή 10x10 , 15x10 τα οποία βρίσκονται σε 
απόσταση μεταξύ τους 40-60 εκ. Τα δοκάρια αυτά εδράζονται στις τοιχοποιίες και 
όταν το άνοιγμα που καλύπτουν είναι μεγάλο, προστίθεται πρωτεύον δοκάρι που 
επιμερίζει το άνοιγμα αυτό. Το πρωτεύον αυτό δοκάρι ονομάζεται ποταμός και 
αποτελεί συνήθως κορμό δέντρου με διάμετρο 25-30 εκ. Ο ποταμός εδράζεται στις 
τοιχοποιίες και στηρίζεται από ξύλινα υποστυλώματα διατομής 15x15.  
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Ξύλινοι δοκοί πατώματος υποστηρίζονται από τον κορμό.

Ξύλινο υποστήλωμα στηρίζει τον κορμό
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Εδραση ξύλινων δοκαριών στην τοιχοποιία

Εδραση κορμού στην τοιχοποιία

λεπτομέρεια ξύλινου υποστηλώματος
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Στέγη - Ταβάνωμα

 Κατακόρυφα Φέροντα Συστήματα  
o Τοιχοποιία  

 Οριζόντια Φέροντα Συστήματα  
o Ξύλινο Πάτωμα  
o Στέγη - Ταβάνωμα  
o Εξώστες - Στέγαστρα  

 Συμπληρωματικά Δομικά Στοιχεία  
o Εσωτερικά Χωρίσματα_Ξυλόπηκτος Τοίχος και Μπαγδατί  
o Εσωτερικά Χωρίσματα_Μεσάντρα  
o Ανάλυση Ανοίγματος Τύπου 1  
o Ανάλυση Ανοίγματος Τύπου 2  
o Ανάλυση Ανοίγματος Τύπου 3  
o Ανάλυση Ανοίγματος Τύπου 4  
o Ανάλυση Ανοίγματος Τύπου 5  
o Ανάλυση Ανοίγματος Τύπου 6  
o Φούρνος  
o Εντοιχισμένα ντουλάπια _Βαρελοστάσι  
o Τζάκι _ Γωνιά _ Θόλος  
o Κλίμακες  

παραδοσιακή στέγη με κεραμίδια και αναρτημένη οροφή
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Γενικά, στην περιοχή της κεντρικής Πελοποννήσου, το ξύλο βρίσκεται σε αφθονία γι’
αυτό  και  η  χρήση  του  στην  κατασκευή  του  κτηρίου  είναι  αρκετά  συνήθης.  Στο
Βελημάχι  μεγάλο  μέρος  των  κατασκευαστικών  στοιχείων  είναι  ξύλινα,  με  πλέον
χαρακτηριστικό το ξύλινο σύστημα στέγασης.

 

Οσον αφορά την  εξωτερική γεωμετρία (εικόνα 1), οι  στέγες που παρατηρήθηκαν
ήταν  κατ’  εξοχήν  κεκλιμένες  και  παρουσιάζουν  πολυμορφία.   Συγκεκριμένα,
εντοπίζονται:

 μονόρριχτες  στέγες  σε  κτήρια  δευτερευουσών  χρήσεων  (όπως  στάβλοι,
αχυρώνες, αποθήκες).

 δίρριχτες στέγες με δύο ορθογώνιες  πλάτες και δύο κεντριά στους στενούς
τοίχους, συναντώνται σε μικρό ποσοστό.

 τρίρριχτες  με  δύο  τραπεζοειδείς  πλάτες,  μια  τριγωνική  σκούφια και  ένα
κεντρί.  Η  μορφή  αυτή  στέγασης  ήταν  η  πλέον  συνηθισμένη  στο  τυπικό
αναγωκάτωγο κτίσμα.  Ο τοίχος στην πλευρά του τζακιού σηκώνεται μέχρι
τον κορφιά,  διαμορφώνοντας  το  κεντρί  και  δημιουργώντας  θέση για  την
καμινάδα. Ετσι, αποκλείεται ο κίνδυνος φωτιάς στην ξυλεία της στέγης.

 τετράρριχτες  με  δύο  πλάτες και  δύο  σκούφιες .  Συναντώνται  σε  μεγάλο
βαθμό και πολύ συχνά πρόκειται για πρόσφατα ανακαινισμένες στέγες.

 

Φέρων Οργανισμός, Φορείς

Το  ξύλινο  σύστημα  στέγασης  αποτελείται  από  τριγωνικούς  φορείς,  συνήθους
διατομής 10-15x15-30εκ. που τοποθετούνται ανά 45-60εκ. Συνήθως, κατά μήκος του
πέτρινου τοίχου στο ύψος της έδρασης της στέγης τοποθετείται οριζόντιο ξύλινο
στοιχείο,  στρωτήρας, ποικίλων διατομών, το οποίο χρησιμοποιείται ενίοτε και ως
ξυλοδεσιά εσωτερικά, εξωτερικά ή και στις δύο παρειές του τοίχου. Ο στρωτήρας
αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία τοποθετείται το ζευκτό. Μία  δοκός-πέλμα, ή
ελκυστήρας-ανάλογα  με  τη  μορφή  του  φορέα, στηρίζει  τα  διαγώνια  στοιχεία,
ψαλίδια ή αμείβοντες. Το σύστημα αυτό επιτρέπει την ομαλή και χωρίς αστοχίες
μεταφορά των πλάγιων ωθήσεων στη λιθοδομή (εικόνα 3). Συνήθως, οι κεκλιμένοι
φορείς  στηρίζονται  κεντρικά  σε  κατακόρυφο  ορθοστάτη   (τεγοστάτης)  και  με
αντηρίδες.  Μειώνεται  έτσι  η πιθανότητα δημιουργίας βελών παραμόρφωσης και
ενισχύεται η συνδεσμολογία της στέγης. Πάνω στους τεγοστάτες σε όλο το μήκος
της στέγης στηρίζεται ο κορφιάς, η ράχη δηλαδή της στέγης.

Ωστόσο,  εκτός  από  αυτούς  τους  τύπους  φορέων   παρατηρούνται  και  άλλοι,
απλούστεροι. Εντοπίζονται παραδείγματα, όπου δεν υπάρχουν οι λοξές αντηρίδες
και  ο  μπαμπάς,  δηλαδή  εμφανίζονται  "ορφανά  ψαλίδια",  ενώ  μπορεί  να
τοποθετείται   μόνο  ένα οριζόντιο στοιχείο -ελκυστήρας ανάμεσα στα ψαλίδια σε
διάφορα  ύψη.  Επίσης  εμφανίζονται  παραδείγματα  όπου  ο  τεγοστάτης  είναι
κρεμαστός ( με αντηρίδες).  Στις διαγώνιες ράχες της στέγης βρίσκονται οι μαχιάδες.
Αυτοί στηρίζονται στον τελευταίο τεγοστάτη και στον τοίχο σε κάθε γωνία, όπου



υποστηρίζονται  από  κάθετο  στους  μαχιάδες  ξύλο,  τον  αμασκαλίτη,  που  πατάει
διαγώνια στους τοίχους (εικόνα 2).  

 

Επικάλυψη Στέγης

Οσον αφορά, τώρα, το σύστημα της κάλυψης της στέγης, στο Βελημάχι εντοπίζονται
σήμερα δύο τύποι, με πλάκες και με κεραμίδια. Παλιότερα, όλα τα οικήματα είχαν
επικάλυψη με σχιστόπλακες. Λόγω, όμως, του βάρους και των προβλημάτων στη
συντήρηση  ενός  τέτοιου  ευαίσθητου  συστήματος  στέγασης,  από  το  1970
πραγματοποιείται  μαζική  αντικατάσταση  των  παλιών  ξύλινων  ζευκτών  με  τις
ακανόνιστες  διατομές,  με  νέους  φορείς  με  ομοιόμορφες  ορθογώνιες  διατομές-
βιομηχανικά παραγόμενες-  και των παραδοσιακών πλακών με κεραμίδια.

Επομένως, σήμερα, είναι εμφανής η χρήση γαλλικών κεραμιδιών, τα οποία συχνά
στηρίζονται  απευθείας  πάνω  σε  τεγίδες  λόγω  οικονομικής  δυσχέρειας  των
ιδιοκτητών. Οι τεγίδες αυτές τοποθετούνται πάνω στους αμείβοντες με κάθετη σ’
αυτά διεύθυνση. Στα σπίτια πρέπει να υπάρχει σανίδωμα και κατάλληλη μόνωση. Το
μοναδικό παράδειγμα οικήματος όπου διασώζονται οι σχιστόπλακες σε ένα βαθμό
είναι  η  παλιά  οικία  του  κ.  Κανελλόγιαννη.  Εδώ  παρατηρείται  το  κάρφωμα  των
 σανίδων  πάνω  στα  ψαλίδια  και  η  κάλυψη  αυτών  με  σχιστόπλακες  διαστάσεων
περίπου 20-50εκ.

Σε άμεση συνάρτηση με το σύστημα της στέγης έρχεται το ταβάνωμα, που γίνεται
για καλύτερη θερμική μόνωση των κατοικιών   Στο Βελημάχι εντοπίζονται 2 τύποι
οροφής που στηρίζονται άμεσα στο σύστημα στέγασης και το οριζόντιο δοκάρι του
ζευκτού συγκεκριμένα.

Αναρτημένη Οροφή

Η πιο συνήθης οροφή που συναντάμε στο Βελημάχι είναι η αναρτημένη οροφή. Η
κατασκευή  αυτής  αποτελείται  αρχικά  από  ξύλινα  ευθύγραμμα  στοιχεία  μικρής
διατομής  και  ακανόνιστου  σχήματος  και  ίσως  μήκους  (αναρτήρες)  τα  οποία
καρφώνονται  στο  πλάι  των  οριζόντιων  δοκών  της  στέγης  σε  αποστάσεις  40-60
εκατοστών  μεταξύ  τους.  Επί  των  απολήξεων  αυτών  και  σε  κάθετη  διεύθυνση
καρφώνονται  δοκίδες  μικρής  αλλά  ικανής  διατομής  (8x8  εκατοστά),
διαμορφώνοντας έτσι  ένα οριζόντιο επίπεδο παράλληλο καθ’  ύψος με αυτό των
ελκυστήρων της στέγης. Κάτω από αυτές καρφώνονται στην αντίθετη κατεύθυνση
σανίδες που αποτελούν και την τελική επιφάνεια του ταβανιού. Τέλος, σε ορισμένες
περιπτώσεις τοποθετούνται αρμοκάλυπτρα κάτω από τις σανίδες.

Καρφωτή Οροφή

Η επόμενη  πιο  συνήθης  μορφή είναι  η  καρφωτή οροφή στην  οποία  οι  σανίδες
καρφώνονται απευθείας πάνω στους ελκυστήρες της στέγης δίχως την παρεμβολή
άλλων στοιχείων.

Εξώστες - Στέγαστρα



 Κατακόρυφα Φέροντα Συστήματα  
o Τοιχοποιία  

 Οριζόντια Φέροντα Συστήματα  
o Ξύλινο Πάτωμα  
o Στέγη - Ταβάνωμα  
o Εξώστες - Στέγαστρα  

 Συμπληρωματικά Δομικά Στοιχεία  
o Εσωτερικά Χωρίσματα_Ξυλόπηκτος Τοίχος και Μπαγδατί  
o Εσωτερικά Χωρίσματα_Μεσάντρα  
o Ανάλυση Ανοίγματος Τύπου 1  
o Ανάλυση Ανοίγματος Τύπου 2  
o Ανάλυση Ανοίγματος Τύπου 3  
o Ανάλυση Ανοίγματος Τύπου 4  
o Ανάλυση Ανοίγματος Τύπου 5  
o Ανάλυση Ανοίγματος Τύπου 6  
o Φούρνος  
o Εντοιχισμένα ντουλάπια _Βαρελοστάσι  
o Τζάκι _ Γωνιά _ Θόλος  
o Κλίμακες  

αξονομετρική τομή εξώστη

Τα κτήρια και ειδικά οι κατοικίες στο Βελημάχι έχουν κατά κανόνα εξώστες.

Ωστόσο στο Βελημάχι, ελάχιστοι ξύλινοι εξώστες διασώθηκαν που να περιγράφουν
τον παραδοσιακό τρόπο κατασκευής και ένταξης στο κτήριο
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 Ο παραδοσιακός εξώστης ήταν το μόνο κομμάτι του κτηρίου που μαζί με την αυλή
ανοιγόταν στο φυσικό περιβάλλον. Στην απλούστερή του μορφή δεν ξεπερνάει το
1,50μ πλάτος και έχει μεσημβρινό προσανατολισμό. Ξύλινες αντηρίδες ενισχύουν τα
δοκάρια  του  εξώστη στα σημεία  που  εδράζονται  οι  ορθοστάτες  του  ξύλινου
στεγάστρου.  Ξύλα  τοποθετημένα  λοξά  μεταξύ  τους  αποτελούν  το  περιμετρικό
στηθαίο  -την  περιμετρική  περίφραξη  του  εξώστη.  Το  δάπεδο  αποτελείται  από
σανίδες  μικρού  πάχους  καρφωμένες  πάνω  στα  δοκάρια  της  κατασκευής.  Η
κατασκευή στο σύνολο της είναι απλή και παρόλο που αποτελεί ένα αδύναμο και
ευάλωτο  στην  υγρασία  κομμάτι  της  παραδοσιακής  κατασκευής,  καταβάλλονται
προσπάθειες  να  διατηρηθούν  οι  εξώστες  είτε στην  αρχική  τους  μορφή,  είτε  να
αντικατασταθούν  από  παρόμοιους  ή  μεγαλύτερους  διαφορετικής  υλικότητας  και
τεχνολογίας –σκυρόδεμα  ή μέταλλο.

Εσωτερικά Χωρίσματα, Ξυλόπηκτος Τοίχος και Μπαγδατί

 Κατακόρυφα Φέροντα Συστήματα  
o Τοιχοποιία  

 Οριζόντια Φέροντα Συστήματα  
o Ξύλινο Πάτωμα  
o Στέγη - Ταβάνωμα  
o Εξώστες - Στέγαστρα  

 Συμπληρωματικά Δομικά Στοιχεία  
o Εσωτερικά Χωρίσματα_Ξυλόπηκτος Τοίχος και Μπαγδατί  
o Εσωτερικά Χωρίσματα_Μεσάντρα  
o Ανάλυση Ανοίγματος Τύπου 1  
o Ανάλυση Ανοίγματος Τύπου 2  
o Ανάλυση Ανοίγματος Τύπου 3  
o Ανάλυση Ανοίγματος Τύπου 4  
o Ανάλυση Ανοίγματος Τύπου 5  
o Ανάλυση Ανοίγματος Τύπου 6  
o Φούρνος  
o Εντοιχισμένα ντουλάπια _Βαρελοστάσι  
o Τζάκι _ Γωνιά _ Θόλος  
o Κλίμακες  

 

·         Ξυλόπηκτος τοίχος – Τσατμάς

Αποτελείται από ξύλινο σκελετό με κάθετα και οριζόντια στοιχεία. Η οριζόντια
πάνω δοκός πολλές φορές αποτελεί δοκάρι στέγης στο οποίο καρφώνονται τα
κατακόρυφα  στοιχεία  του  σκελετού,  οι  ορθοστάτες.  Συνήθης  διατομή  των
ορθοστατών και άλλων οριζόντιων στοιχείων που αποτελούν τον σκελετό είναι
10x10  ή  ακόμα  και  7x7.  Στον  σκελετό  τοποθετούνται  και  διαγώνια  ξύλινα
στοιχεία. Το κενό ανάμεσα στα ξύλα του σκελετού γεμίζεται με μικρούς λίθους,
κεραμικά  στοιχεία  κ.α.  Επίσης,  οι  δύο  παρειές  του  τοίχου  συνηθίζεται  να
επιχρίονται στο τέλος.

·          Μπαγδατί
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Αποτελείται από ξύλινο σκελετό με κατακόρυφα και οριζόντια στοιχεία όπως οι
ξυλόπηκτοι τοίχοι. Μικρότερα ξύλα -κλαδιά δέντρων, πηχάκια ή λεπτές σανίδες
(μικρού  πλάτους)  ή  αρκετές  φορές  καλάμια  μικρής  διατομής  καρφώνονται
οριζόντια  πάνω  στους  ορθοστάτες  του  σκελετού  αφήνοντας  κενό  όχι
μεγαλύτερο  από  2εκ.  Το  κενό  αυτό  στην  συνέχεια  καλύπτεται  από  μικρούς
λίθους, κεραμικά στοιχεία κ.α. όπως συμβαίνει και στους ξυλόπηκτους τοίχους
και τέλος, ο τοίχος επιχρίεται. Το κενό αυτό, έπειτα, ενισχύει την πρόσφυση του
επιχρίσματος.

Ξηλόπηκτος Τοίχος - Τσατμάς
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Μπαγδατί
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Εσωτερικά Χωρίσματα_Μεσάντρα

 Κατακόρυφα Φέροντα Συστήματα  
o Τοιχοποιία  

 Οριζόντια Φέροντα Συστήματα  
o Ξύλινο Πάτωμα  
o Στέγη - Ταβάνωμα  
o Εξώστες - Στέγαστρα  

 Συμπληρωματικά Δομικά Στοιχεία  
o Εσωτερικά Χωρίσματα_Ξυλόπηκτος Τοίχος και Μπαγδατί  
o Εσωτερικά Χωρίσματα_Μεσάντρα  
o Ανάλυση Ανοίγματος Τύπου 1  
o Ανάλυση Ανοίγματος Τύπου 2  
o Ανάλυση Ανοίγματος Τύπου 3  
o Ανάλυση Ανοίγματος Τύπου 4  
o Ανάλυση Ανοίγματος Τύπου 5  
o Ανάλυση Ανοίγματος Τύπου 6  
o Φούρνος  
o Εντοιχισμένα ντουλάπια _Βαρελοστάσι  
o Τζάκι _ Γωνιά _ Θόλος  
o Κλίμακες  

 

Αποτελείται  από  ξύλινες  επιμήκεις  τάβλες  πάχους  περίπου  4-5εκ.
τοποθετημένες κατακόρυφα η μία δίπλα στην άλλη. Οι τάβλες στηρίζονται πάνω
και κάτω σε οριζόντια δοκάρια – οδηγούς με τις κατάλληλες εγκοπές. Επίσης,
υπάρχουν  συνήθως  ενδιάμεσα  μία  ή  δύο  οριζόντιες  σανίδες  στις  οποίες
καρφώνονται  οι  κατακόρυφες  τάβλες.  Πολλές  φορές  οι  αρμοί  ανάμεσα στις
τάβλες κλείνονται με αρμοκάλυπτρα.

https://5a.arch.ntua.gr/project/1001/1480
https://5a.arch.ntua.gr/project/1001/1368
https://5a.arch.ntua.gr/project/1001/1383
https://5a.arch.ntua.gr/project/1001/1393
https://5a.arch.ntua.gr/project/1001/1355
https://5a.arch.ntua.gr/project/1001/1360
https://5a.arch.ntua.gr/project/1001/1345
https://5a.arch.ntua.gr/project/1001/1349
https://5a.arch.ntua.gr/project/1001/1351
https://5a.arch.ntua.gr/project/1001/1357
https://5a.arch.ntua.gr/project/1001/1350
https://5a.arch.ntua.gr/project/1001/1348
https://5a.arch.ntua.gr/project/1001/1348
https://5a.arch.ntua.gr/project/1001/1401
https://5a.arch.ntua.gr/project/1001/1367
https://5a.arch.ntua.gr/project/1001/1346
https://5a.arch.ntua.gr/project/1001/1346
https://5a.arch.ntua.gr/project/1001/1390
https://5a.arch.ntua.gr/project/1001/1390
https://5a.arch.ntua.gr/sites/5a/files/project/2012_13/1001_velimahi/images/ta_ktiriadomiki_analysi/sympliromatika_domika_stoiheia/esoterika_horismata_xylopiktos_toihos_kai_mpagdati/mpp.jpg


Σύνδεση κατακόρυφων ταβλών με αρμοκάλυπτρα
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Εδραση οριζόντιας δοκού στην τοιχοποιία

Σύνηθης μορφή μεσάντρας - Κατακόρυφες τάβλες με καρφωμένες οριζόντιες 
σανίδες
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Φούρνος

 Κατακόρυφα Φέροντα Συστήματα  
o Τοιχοποιία  

 Οριζόντια Φέροντα Συστήματα  
o Ξύλινο Πάτωμα  
o Στέγη - Ταβάνωμα  
o Εξώστες - Στέγαστρα  

 Συμπληρωματικά Δομικά Στοιχεία  
o Εσωτερικά Χωρίσματα_Ξυλόπηκτος Τοίχος και Μπαγδατί  
o Εσωτερικά Χωρίσματα_Μεσάντρα  
o Ανάλυση Ανοίγματος Τύπου 1  
o Ανάλυση Ανοίγματος Τύπου 2  
o Ανάλυση Ανοίγματος Τύπου 3  
o Ανάλυση Ανοίγματος Τύπου 4  
o Ανάλυση Ανοίγματος Τύπου 5  
o Ανάλυση Ανοίγματος Τύπου 6  
o Φούρνος  
o Εντοιχισμένα ντουλάπια _Βαρελοστάσι  
o Τζάκι _ Γωνιά _ Θόλος  
o Κλίμακες  
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αξονομετρικό σχέδιο εσωτερικού φούρνου

τομή και όψη εσωτερικού φούρνου

Φούρνος

Στο Βελημάχι εντοπίζονται δύο τύποι φούρνων που, όπως φαίνεται, διακρίνονται
μεταξύ  τους  χρονικά.  Αρχικά,  σύμφωνα  με  μαρτυρίες  των  κατοίκων,
χρησιμοποιούνταν ως φούρνος το μεταγενέστερο τζάκι, το οποίο διαμορφώθηκε εκ
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των υστέρων με αποτέλεσμα και τη δημιουργία της φούσκας στο εξωτερικό τμήμα
του τοίχου. Σε αυτή την πρώτη φάση του, ο φούρνος ήταν εσωτερικός στον χώρο
του χειμωνιάτικου και προεξείχε του τοίχου περίπου 0.50Μ. Ηταν πέτρινος με μία
βασική  λίθινη  πλάκα  πακτωμένη  στον  τοίχο  σε  ύψος  0.45Μ  από  το  πάτωμα.  Ο
χώρος κάτω από την πλάκα πιθανώς να χρησίμευε για την αποθήκευση ξύλων, ενώ
από πάνω της διαμορφωνόταν ημικυκλικός θόλος ακτίνας 0.35Μ και βάθους 0.80Μ
με λίθινα στοιχεία. Το συνολικό ύψος της κατασκευής που εμπεριείχε το φούρνο δεν
ξεπερνούσε το 1Μ (περίπου 0.85-0.90Μ). Η καμινάδα εδώ προεξείχε του τοίχου με
σταδιακή μείωση όμως της προεξοχής αυτής καθ’ ύψος του τοίχου. Η στήριξη της
εστίας  γίνεται  σε  λίθινο  θόλο,  ο  οποίος  αποτελεί  συνέχεια  της  κατακόρυφης
τοιχοποιίας.

Αργότερα,  η  κατασκευή  του  φούρνου  μεταφέρθηκε  εξωτερικά  της  οικίας.  Αυτή
μπορεί  να ήταν είτε ημιυπαίθρια είτε  να στεγαζόταν σε εξωτερικό λίθινο κτίσμα
μικρών διαστάσεων. Η λογική της κατασκευής δε διαφοροποιείται,  αν και συχνά
εδώ ο φούρνος τοποθετούνταν απευθείας πάνω στο έδαφος, πάνω σε μια πλάκα
από κατάλληλο πέτρωμα ή πάνω σε μία χαμηλή λίθινη βάση. Καμινάδα δεν υπήρχε
και σπάνια γινόταν χρήση πυρότουβλου.       

Εντοιχισμένα ντουλάπια, Βαρελοστάσι

 Κατακόρυφα Φέροντα Συστήματα  
o Τοιχοποιία  

 Οριζόντια Φέροντα Συστήματα  
o Ξύλινο Πάτωμα  
o Στέγη - Ταβάνωμα  
o Εξώστες - Στέγαστρα  

 Συμπληρωματικά Δομικά Στοιχεία  
o Εσωτερικά Χωρίσματα_Ξυλόπηκτος Τοίχος και Μπαγδατί  
o Εσωτερικά Χωρίσματα_Μεσάντρα  
o Ανάλυση Ανοίγματος Τύπου 1  
o Ανάλυση Ανοίγματος Τύπου 2  
o Ανάλυση Ανοίγματος Τύπου 3  
o Ανάλυση Ανοίγματος Τύπου 4  
o Ανάλυση Ανοίγματος Τύπου 5  
o Ανάλυση Ανοίγματος Τύπου 6  
o Φούρνος  
o Εντοιχισμένα ντουλάπια _Βαρελοστάσι  
o Τζάκι _ Γωνιά _ Θόλος  
o Κλίμακες  
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σκίτσο βαρελοστασίου
 Τα εντοιχισμένα ντουλάπια στις παραδοσιακές κατοικίες είναι το μόνο είδος

επίπλου το οποίο προβλέπεται κατά τη κατασκευή, έτσι ώστε να ενταχθεί
στο  πάχος  του  τοίχου.  Συνήθως,  αποτελεί  ένα  ορθογώνιο  άνοιγμα  της
εσωτερικής παρειάς του τοίχου ,σε βάθος περίπου 40 εκατοστών. Το άνοιγμα
γεφυρώνεται από μαδέρια ενώ σανίδες διαμορφώνουν το εσωτερικό όπως
ράφια, αλλά και τα φύλλα τα οποία κλείνουν το άνοιγμα. Τα ντουλάπια αυτά
βρίσκονται κυρίως στον χώρο της σάλας και αποτελούν αποθηκευτικό χώρο
για την τροφή αλλά και τα προσωπικά αντικείμενα των ιδιοκτητών.

 

 Το βαρελοστάσι βρίσκεται στον χώρο υποδοχής της κατοικίας. Αποτελείται
από  μια  τοπική  εσοχή  στην  τοιχοποιία  σε  ύψος  περίπου  0.90μ και  είναι
δυνατόν να χαρακτηριστεί ως τύπος εντοιχισμένου ντουλαπιού. Ωστόσο, το
βάθος  του  στο  πάχος  του  τοίχου  είναι  μεγαλύτερο  από  αυτό  των
εντοιχισμένων,  περίπου  60  εκατοστά,  και  δεν  υπάρχει  αντίστοιχη
διαμόρφωση από σανίδες, παρά μόνο ένα ξύλινο μαδέρι που γεφυρώνει το
άνοιγμα. Η κατασκευή του οφείλεται στην ανάγκη αποθήκευσης νερού μέσα
στην κατοικία, δεδομένου του ότι προτού ολοκληρωθούν τα έργα ύδρευσης
στον οικισμό η παροχή νερού του εξασφαλιζόταν μόνο με τις πηγές. Δοχεία
με νερό, συνήθως βαρέλια, τοποθετούνταν στο άνοιγμα και εξασφάλιζαν την
ύδρευση  της  κατοικίας  και  ενίσχυαν  την  αυτονομία  της.  Το  βαρελοστάσι
αποτελεί  ένα  ιδιαίτερο  χαρακτηριστικό  στις  κατοικίες  του  οικισμού  και
εντοπίζεται σε ένα μεγάλο μέρος αυτών.

Τζάκι _ Γωνιά _ Θόλος



 Κατακόρυφα Φέροντα Συστήματα  
o Τοιχοποιία  

 Οριζόντια Φέροντα Συστήματα  
o Ξύλινο Πάτωμα  
o Στέγη - Ταβάνωμα  
o Εξώστες - Στέγαστρα  

 Συμπληρωματικά Δομικά Στοιχεία  
o Εσωτερικά Χωρίσματα_Ξυλόπηκτος Τοίχος και Μπαγδατί  
o Εσωτερικά Χωρίσματα_Μεσάντρα  
o Ανάλυση Ανοίγματος Τύπου 1  
o Ανάλυση Ανοίγματος Τύπου 2  
o Ανάλυση Ανοίγματος Τύπου 3  
o Ανάλυση Ανοίγματος Τύπου 4  
o Ανάλυση Ανοίγματος Τύπου 5  
o Ανάλυση Ανοίγματος Τύπου 6  
o Φούρνος  
o Εντοιχισμένα ντουλάπια _Βαρελοστάσι  
o Τζάκι _ Γωνιά _ Θόλος  
o Κλίμακες  

αξονομετρικό σχέδιο τζακιού-γωνιάς

Περιγραφή του τζακιού
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Η εστία, που βρίσκεται συνήθως στο μέσο του βορεινού τοίχου της οικίας, είναι στο
ίδιο επίπεδο με το ξύλινο δάπεδο. Η βάση της εστίας αποτελείται από σχιστόπλακα
που στηρίζεται είτε στη ράχη θόλου είτε σε ειδική κατασκευή ξύλινης γωνιάς με
πλήρωση από χώμα. Η καμινάδα σχηματίζεται από λαξευτές πέτρες και πωρόλιθους
είτε σε εσοχή της τοιχοποιίας είτε με προεξοχή στο εσωτερικό της οικίας. Τα λίθινα
στοιχεία επικαλύπτονται από πυρίμαχη κονία, που αποκτούσε πλαστική μορφή με
τη  χρήση  κατάλληλων  καλουπιών.  Για  την  αποφυγή  της  φωτιάς  ο  τοίχος  στην
πλευρά  του  τζακιού  σηκώνεται  ως  τον  κορφιά  διαμορφώνοντας  το  κεντρί   της
τρίρριχτης στέγης.

Η στήριξη του τζακιού

Η γωνιά στήριξης της εστίας συμπεριλαμβανόταν στον αρχικό σχεδιασμό της οικίας.
Είναι  κατασκευασμένη  από  ξύλινα  δοκάρια  που  πακτώνονται  στη  λιθοδομή  και
αντιστηρίζονται με διαγώνια στοιχεία. Μεταξύ τους συνδέονται με μαδέρια και έτσι
δημιουργείται τρίγωνο καλούπι μέσα στο οποίο τοποθετούνται άμμος, χαλίκια και
άλλα ευτελή υλικά.

Εναλλακτικά, αντί της κατασκευής γωνιάς κάτω από την εστία κατασκευαζόταν, σε
μικρότερη όμως έκταση,  θόλος. Ο θόλος αυτός τοποθετημένος σε ένα τμήμα του
κατωγιού (περίπου ¼ του μήκους του) εξυπηρετεί τόσο στη στήριξη του πατώματος
όσο και του επίφοβου για πυρκαγιά τζακιού. Ο χώρος κάτω από το θόλο δημιουργεί
συνθήκες ιδανικές για την αποθήκευση τροφίμων, ιδιότητα εξαιρετικά χρήσιμη για
την περίοδο πριν την ευρεία διάδοση των ψυγείων, αλλά χρησιμοποιούνταν επίσης
και για τη φύλαξη των ζώων. Ωστόσο, πλέον οι θόλοι έχουν πέσει σε αχρηστία και
πολλοί έχουν καταρρεύσει.  

Στον  εξωτερικό  τοίχο  του  κτίσματος,  στο  τμήμα  όπου  βρίσκεται  το  τζάκι
παρατηρείται  η  "φούσκα".  Ο  τοίχος  εκεί  ορθώθηκε  με  τον  τρόπο  αυτό  για  τη
μετατροπή του παλιού εσωτερικού φούρνου σε τζάκι. Η φούσκα εντοπίζεται σε όλη
την έκταση του χωριού και ο τρόπος διαχείρισης της ποικίλλει τα τελευταία χρόνια.
Εχουν υποστεί σε μεγάλο βαθμό επεμβάσεις, ενώ ο χρόνος έχει αφήσει ούτως ή
άλλως σημάδια φθοράς

Κλίμακες

 Κατακόρυφα Φέροντα Συστήματα  
o Τοιχοποιία  

 Οριζόντια Φέροντα Συστήματα  
o Ξύλινο Πάτωμα  
o Στέγη - Ταβάνωμα  
o Εξώστες - Στέγαστρα  

 Συμπληρωματικά Δομικά Στοιχεία  
o Εσωτερικά Χωρίσματα_Ξυλόπηκτος Τοίχος και Μπαγδατί  
o Εσωτερικά Χωρίσματα_Μεσάντρα  
o Ανάλυση Ανοίγματος Τύπου 1  
o Ανάλυση Ανοίγματος Τύπου 2  
o Ανάλυση Ανοίγματος Τύπου 3  
o Ανάλυση Ανοίγματος Τύπου 4  
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o Ανάλυση Ανοίγματος Τύπου 5  
o Ανάλυση Ανοίγματος Τύπου 6  
o Φούρνος  
o Εντοιχισμένα ντουλάπια _Βαρελοστάσι  
o Τζάκι _ Γωνιά _ Θόλος  
o Κλίμακες  

Οι εξωτερικές κλίμακες   των κατοικιών ήταν ως επί το πλείστον λίθινες, αλλά δεν
έλειπαν και αυτές που είχαν αντικατασταθεί από νεότερες κατασκευασμένες από
σκυρόδεμα, κυρίως λόγω κατάρρευσης των παλαιότερων. Πρέπει να σημειωθεί ότι
η χρήση  εσωτερικών  κλιμάκων  δεν  είναι  διαδεδομένη  και  η  επικοινωνία  του
ανωγιού με το κατώι επιτυγχάνεται μόνο εξωτερικά, μέσω της φυσικής κλίσης του
εδάφους. Το γεγονός αυτό επιδεικνύει τη λειτουργική αυτοτέλεια του άνω και κάτω
τμήματος της κατοικίας.

Περιγραφή Τοπικού Δομικού Συστήματος

Η κατασκευή κατοικιών στο Βελημάχι, όπως και στους περισσότερους οικισμούς της
ορεινής Αρκαδίας, στηρίζεται στην οικοδομική της πέτρας και του ξύλου. Παλιότερα,
ήταν ευρέως διαδεδομένη η χρήση σχιστόπλακας για τη στέγαση των οικιών αλλά
πλέον την αντικαθιστά η χρήση κεραμιδιών.

Πρόκειται για κτίσματα με δύο στάθμες προσαρμοσμένα στις κλίσεις του εδάφους ,
που αποτελούνται από το κατώι (συνήθως ημιυπόγειο) και το ανώι -υπερυψωμένο
ισόγειο. Λόγω της μορφολογίας τους αυτής, η θεμελίωση γίνεται μέσα στο βράχο.
Συχνά παρουσιάζεται λίθινος θόλος στα κατώγια των κτιρίων που εξυπηρετούσε σε
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διάφορους  σκοπούς,  πχ  συντήρηση  τροφίμων,  υποστήριξη  φούρνου-τζακιού,
φύλαξη ζώων. Η λιθοδομή γίνεται προέκταση του βράχου, τόσο κατακόρυφα όσο
και οριζόντια,   και διαμορφώνει την κάτοψη του σπιτιού. Παρατηρούνται αρκετοί
τύποι λιθοδομής που διακρίνονται από την ποιότητα και το είδος της λάξευσης τους.
 Συνήθως, η λάξευση περιορίζεται στα αγκωνάρια,  γύρω από τα ανοίγματα, και τη
γωνία.   Ολοι οι τύποι όμως χαρακτηρίζονται από ένα κοινό στοιχείο, το εσωτερικό
δέσιμο τους με τις ξυλοδεσιές. Αυτές τοποθετούνται περιμετρικά σε διάφορα ύψη -
στην έδραση των δοκών του πατώματος και της στέγης- και συνδυάζονται συχνά με
τις ποδιές και τα υπέρθυρα των κουφωμάτων. Μόνο πρόσφατα διαδόθηκε η χρήση
τσιμεντοκονίας στους πέτρινους τοίχους, είτε για συμπλήρωση είτε για επίχρισμα
και προστασία από την υγρασία. Λίθινες, τέλος, είναι οι σκάλες είτε εσωτερικές είτε
εξωτερικές, αν και το δείγμα που εντοπίζεται είναι περιορισμένο.

Το ξύλο,  από την  άλλη πλευρά,  χρησιμοποιείται  σε  μεγάλο βαθμό στον οικισμό
αυτόν, με ποικιλία ειδών ξυλείας στις στέγες, τα πατώματα, τους εξώστες και τα
κουφώματα.  Ενδεικτικά  αναφέρεται  από  τους  κατοίκους  ότι  χρησιμοποιούνται
δοκάρια  λεύκας και  μαδέρια  δένδρου (είδος  βελανιδιάς)  στην  κατασκευή  του
πατώματος.  Τα  ξύλινα  κουφώματα  εντοπίζονται  σε  συνδυασμό  με  ξύλινα
παντζούρια αν και αρκετές φορές παρατηρείται αντικατάστασή τους με καινούργια
σιδερένια  ή  αλουμινένια  που  προσφέρουν  καλύτερη  μόνωση  και  μεγαλύτερη
ασφάλεια. Αντίστοιχα, οι παραδοσιακοί ξύλινοι εξώστες έχουν αντικατασταθεί στην
πλειοψηφία  τους  με  νέους  από  οπλισμένο  σκυρόδεμα,  καθώς  ο  ξύλινος  φέρων
οργανισμός τους έχει υποστεί τη φθορά του χρόνου και των καιρικών συνθηκών. 
Επίσης,  μεγάλο ποσοστό στεγών έχει ανακατασκευασθεί,  διατηρώντας βέβαια το
ξύλο  ως  βασικό  στοιχείο  της  κατασκευής,  με  νέους  βιομηχανικούς  φορείς  και
κεραμίδια.

Συνολικά, το Βελημάχι έχει υποστεί αρκετές επεμβάσεις που έχουν αλλοιώσει την
παραδοσιακή εικόνα του.  Χαρακτηριστικότερο  παράδειγμα είναι  η ευρεία χρήση
οπλισμένου  σκυροδέματος  σε  πολλά  σημεία  της  κατασκευής  (σενάζ,  εξώστες,
υποστυλώματα), η επίχριση των πέτρινων τοίχων με ασβεστοκονίαμα και η διάδοση
της  χρήσης  αλουμινίου  στα κουφώματα.  Αυτού του είδους  οι  επεμβάσεις  με  τα
σύγχρονα μέσα και υλικά μπορεί να εξυπηρετούν σε μεγάλο μέρος τις ανάγκες των
κατοίκων αλλά έχουν συντελέσει στη μορφολογική αλλοίωση του χωριού και την
παραποίηση της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής και οικοδομικής. 

Γενική Παθολογία Κτισμάτων

Τα  περισσότερα κτίρια που συναντήσαμε, ειδικά αυτά τα οποία δεν έχουν υποστεί
επεμβάσεις και διατηρούν τον αρχικό παραδοσιακό χαρακτήρα τους , βρίσκονται σε
μέτρια αν όχι  κακή κατάσταση.  Γενικά,  τα επιμέρους αρχιτεκτονικά στοιχεία των
κατοικιών  έχουν  υποστεί  φθορές   που  οφείλονται  κυρίως  στην  έκθεση  των
οικοδομικών  στοιχείων  στις  καιρικές  συνθήκες,  η  οποία  σε  συνδυασμό  µε  την
έλλειψη συντήρησης  έχει οδηγήσει στην σημερινή κατάσταση των κατασκευών.

Τοιχοποιίες

Ανάλογα  με  τη  γενική  συντήρηση  του  κάθε  κτιρίου  οι  ζημιές  στην  τοιχοποιία
διαφέρουν και κυμαίνονται από εντοπισμένες ρωγμές έως τοπικές καταρρεύσεις. Σε



πολλά κτίρια μάλιστα οι στέγες και οι εξώστες έχουν καταστραφεί με αποτέλεσμα
την κατάρρευση και των αντίστοιχων τοιχοποιιών. Αλλοτε οι φέρουσες λιθοδομές
παρουσιάζουν  ρωγμές  που  οφείλονται  σε  ωθήσεις  των  δοκών  της  στέγης,  του
πατώματος ή του εξώστη και άλλες μικρομετακινήσεις λόγω ολισθήσεων θεμελίων,
σεισμικών δράσεων αλλά και σε τοπική αποδιοργάνωση  της λιθοδομής λόγω της
εισχώρησης υγρασίας και της ανάπτυξης αναρριχώμενων φυτών.

Στέγες

Σε  όσα  κτίρια  δεν  έχουν  καταστραφεί  οι  στέγες  έχουν  αντικατασταθεί  ή
επισκευαστεί αν όχι εξολοκλήρου τουλάχιστον τα επιμέρους μέλη τους. Σε όλες τις
περιπτώσεις,  επίσης,  οι  πλάκες  έχουν  αντικατασταθεί  σχεδόν  εξολοκλήρου  από
κεραμίδια. Συγκεκριμένα, ο φέρων οργανισμός της στέγης είναι σε καλή κατάσταση,
ενώ τα προβλήματα περιορίζονται στην παραμόρφωση των ελκυστήρων στα σηµεία
όπου εδράζονται τα τρία κεντρικά ψαλίδια. Επίσης,  συχνά σε βοηθητικούς χώρους
λείπει το ξύλινο πέτσωμα, αφού μετά τη φθορά του δεν έχει αντικατασταθεί για
οικονομικούς  μάλλον  λόγους,  με  αποτέλεσμα  τα  κεραμίδια  να  εδράζονται
απευθείας επάνω στις τεγίδες.

Ταβάνια - Πατώματα

Τόσο τα ταβάνια όσο και τα πατώματα σε πολλές περιπτώσεις έχουν καταρρεύσει
καθώς  οι  σανίδες  που  τα  αποτελούν  έχουν  καταστραφεί  από  την  υγρασία,  την
εισροή  βροχής,  τη  φθορά  του  χρόνου  και  την  έλλειψη  φροντίδας.  Τα  δάπεδα
διατηρούν, εντούτοις, συχνά τη ακεραιότητά τους, ιδιαίτερα στο σημείο που κάτω
τους βρίσκεται ο θόλος.

Τζάκια

Τα  τζάκια  παρουσιάζουν  πολύ  μεγάλες   φθορές.  Τα  πιο  σοβαρά  προβλήματα
εντοπίζονται στη μερική αλλοίωση των επιμέρους διακοσμητικών στοιχείων και την
καταστροφή  των  πλακών  της  εστίας.  Συχνό  είναι  και  το  φαινόμενο  εμφάνισης
ρωγμών  από  την  καμινάδα  έως  τη  φούσκα  τους,  λόγω  του  μικρού  πάχους  της
τοιχοποιίας  και  των  μεγάλων  θερμοκρασιακών  μεταβολών  κατά  τη  χρήση  του
τζακιού.

Παράθυρα- Θύρες

Στα ανοίγματα συναντούμε πάρα πολλές ρωγμές και καταρρεύσεις,   κυρίως λόγω
αστοχίας είτε των υπερθύρων είτε του ανακουφιστικού τόξου τους (είτε στην ποδιά
των παραθύρων). Συγκεκριμένα, στα τόξα παρατηρούμε   ένα «άνοιγμα» λόγω του
αντίστοιχου «ανοίγματος» της στέγης ή λόγω της αδυναμίας ή παραμόρφωσης της
παρακείμενης  λιθοδομής.  Σε  ορισμένα  σημεία  μάλιστα  διαπιστώνεται  να
απουσιάζουν ολόκληροι λίθοι.

Εξώστες

 Οσον αφορά τους παλαιούς ξύλινους εξώστες έχουν όλοι, πλην ενός, καταστραφεί
και μάλιστα σε μερικές περιπτώσεις έχουν συμπαρασύρει στην κατάρρευση και την



τοιχοποιία (βλ.  Α7),  λόγω έλλειψης φροντίδας  και  ενδεχομένως σαπίσματος  των
ξύλων. Οι μεταγενέστεροι εξώστες από οπλισμένο σκυρόδεμα βρίσκονται σε σχετικά
καλή  κατάσταση  με  προβλήματα  μόνο  λόγω  διάβρωσης  του  σκυροδέματος  που
οφείλεται στην υγρασία. Το σημαντικότερο όμως πρόβλημα είναι η ασυμβατότητα
της μορφής και του τρόπου κατασκευής τους καθώς και των διαστάσεων τους µε το
ύφος, την μορφή και τη κατασκευή του κτιρίου.

Κλίμακες

Οι  περισσότερες  εξωτερικές  σκάλες  βρίσκονται  σε  μέτρια  κατάσταση,  καθώς  δε
λείπουν και αυτές που έχουν καταρρεύσει. Τα λίθινα στοιχεία πολλών απουσιάζουν,
ενώ  μερικές  φορές  μόνο  το  πλατύσκαλο  βρίσκεται   σε  καλύτερη  κατάσταση  με
αποτέλεσμα να έχουν ασαφή όρια.

ρωγμές σε τοιχοποιία
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τοιχοποιία υπό κατάρρευση

δάπεδο υπό κατάρρευση

στέγη υπό κατάρρευση
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"άνοιγμα" στο ανακουφιστικό τόξο παραθύρου

ρωγμές στα ανοίγματα

κατάρρευση στο υπέρθυρο
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φθορά σε τζάκι

ο μόνος διασωθείς ξύλινος εξώστης
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σκάλα υπό κατάρρευση

Μεταγενέστερες Επεμβάσεις

Η επιτακτική ανάγκη επιδιόρθωσης φθορών των κατοικιών, σε συνδυασμό με την
εκτενή χρήση νέων υλικών και τη σημαντική οικονομική επιβάρυνση που επιφέρει η
συντήρηση και αντικατάσταση παλαιών στοιχείων της παραδοσιακής κατασκευής,
αποτελεί  έναν  παράγοντα  πρωταρχικής  σημασίας  για  τις  μεταγενέστερες
επεμβάσεις  που  έγιναν  στον  οικισμό  του  Βελημαχίου.  Η  συντήρηση  και
αποκατάσταση των παραδοσιακών κτισμάτων γίνεται  ακόμη πιο δύσκολη επειδή
σπανίζουν  οι  μαστόροι  που  γνωρίζουν  την  παραδοσιακή  κατασκευή  και  δε
βρίσκονται εύκολα και φτηνά στην αγορά τα αντίστοιχα με τα υφιστάμενα υλικά (πχ.
επιχρίσματα και εξωτερικά υδροχρώματα αντοχής, σανίδες ίδιου μεγέθους, ξύλινα
κουφώματα,  υλικά  τελειωμάτων  κτλ).  Οι  επεμβάσεις  αυτές  μπορούν  να  έχουν
διαφορετικό αποτέλεσμα πάνω στο δομικό σύστημα της εκάστοτε κατασκευής και
μπορούν να διακριθούν σε δύο είδη, στην ήπια χρήση στοιχείων μικρής κλίμακας
διαφορετικής  κατασκευαστικής  λογικής  στο  υπάρχον  δομικό  σύστημα,  είτε  στην
εξολοκλήρου αντικατάσταση ενός μεγάλου μέρους της παραδοσιακής κατασκευής
από σύγχρονα υλικά και μεθόδους.

Προσθήκες

Οπως  έχει  ήδη  αναφερθεί  σε  προηγούμενες  ενότητες,  η  προσθήκη  χώρων  από
σκυρόδεμα αποτελεί μια συνηθισμένη επέμβαση σε παραδοσιακές κατασκευές. Η
σχέση του νέου υλικού –  σκυρόδεμα-  με  το  δομικό σύστημα  της  παραδοσιακής
κατασκευής -λιθοδομή- σε πολλές περιπτώσεις αλλοιώνει εντελώς τον αρχιτεκτονικό
χαρακτήρα και αλλάζει τη συμπεριφορά του κτηρίου στις δυναμικές καταπονήσεις.
Η αλλαγή αυτή, στο σύνολό της, δεν μπορεί να εκτιμηθεί γενικά όσον αφορά στη
στατική κατάσταση των κτηρίων . Ωστόσο η στήριξη και η ένωση της λιθοδομής με
στοιχεία από σκυρόδεμα αυξάνει το ίδιο βάρος της κατασκευής και συμβάλλει στη
διαμόρφωση νέων συνθηκών ισορροπίας του δομικού συστήματος.

Στέγες

Η  κατασκευή  της  στέγης  αποτελεί  ,  κατά  κανόνα,  ένα  σύνηθες  στοιχείο
μεταγενέστερης  επέμβασης  του κτηρίου.  Μεμονωμένες  επεμβάσεις  εντοπίζονται
κυρίως,  στην  σύνδεση  της  λιθοδομής  με  τη  στέγη  και  καθώς  και  στον  τρόπο
κάλυψης που χρησιμοποιείται. Συγκεκριμένα, η φθορά των στρωτήρων της στέγης
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επιφέρει  αντικατάσταση αυτών με  μια  ζώνη -διάζωμα από  σκυρόδεμα,  η  οποία
εγκιβωτίζει  το  φέρον σύστημα  της  στέγης,  δένει  την  τοιχοποιία  και  αποτελεί  το
τελείωμα  της  λιθοδομής,  σχηματίζοντας  ένα  περιμετρικό  γείσο.  Η  μειωμένη
στεγάνωση της παραδοσιακής στέγης σε συνδυασμό με τις  όλο και αυξανόμενες
απαιτήσεις  κατοίκησης  αλλά  και  της  οικονομικής  επιβάρυνσης  επέφεραν  την
αλλαγή στο υλικό στέγασης -πετρόπλακα- και επέβαλαν άτυπα τη χρήση κεραμιδιών
-βυζαντινού, γαλλικού και ρωμαϊκού τύπου.

Εξώστης - Στέγαστρα

Η κατασκευή του εξώστη και  των στεγάστρων είναι  και  αυτή  ένα συχνό σημείο
επέμβασης. Οι αντίστοιχοι παραδοσιακοί εξώστες παρουσιάζουν έντονες φθορές οι
οποίες επιτείνονται από τα φυσικά φαινόμενα. Συγκεκριμένα ασθενή σημεία είναι
οι σανίδες που διαμορφώνουν το δάπεδο, οι αντηρίδες που ενισχύουν την στήριξη
καθώς επίσης και τα στέγαστρα που συνδέονται χωρίς επιμέλεια με την λιθοδομή.
Τα παραπάνω αυτά στοιχεία αποτελούνται κυρίως από ξύλα μικρών διαστάσεων και
χωρίς  ιδιαίτερη  επεξεργασία.  Η  αντικατάσταση  του  εξώστη  από  σκυρόδεμα
φαντάζει  ιδανική  καθώς  η  έδραση  πλέον  δεν  γίνεται  από  αντηρίδες  ενώ  δεν
επηρεάζεται από την υγρασία. Πρέπει να σημειωθεί, επίσης, ότι η αντικατάσταση
από σκυρόδεμα εκτός του ότι αλλοιώνει τη μορφή προσθέτει μεγάλο βάρος στην
υπόλοιπη  τοιχοποιία  της  κατασκευής  δημιουργώντας  εντονότερες  τάσεις
ανατροπής.

Θύρες – Παράθυρα

Οι  επεμβάσεις  στα  ανοίγματα  αφορούν  κυρίως  περιπτώσεις  αστοχίας  των
ανακουφιστικών  τόξων  της  τοιχοποιίας.  Η  αποκατάστασή  τους,  σε  περιπτώσεις
κτηρίων που κατοικούνται, κρίνεται άμεση. Η αδυναμία  αντικατάστασης των τόξων
- κρίνεται σε μεγάλο βαθμό η σταθερότητα της λιθοδομής - σε συνδυασμό με την
επικράτηση  της  τεχνολογίας  του  σκυροδέματος  δεν  αφήνουν  πολλά  περιθώρια.
Αποτέλεσμα,  είναι  να  διαμορφώνεται  πρέκι  από  σκυρόδεμα  ενώ  σε  πολλές
περιπτώσεις  έχουμε  ολόκληρο  το  πλαίσιο  του  παραθύρου  να  ενισχύεται  από
σκυρόδεμα.

Η εξάπλωση των κουφωμάτων βιομηχανικής παραγωγής και ιδιαίτερα αυτών από
αλουμίνιο, επέδρασε καθοριστικά για τον οικισμό και με δυσάρεστες συνέπειες για
την  αρχιτεκτονική  ταυτότητα  των  κτηρίων.  Η  στέγανωση  που  προσφέρουν  σε
συνδυασμό με την ελαχιστοποίηση κόστους συντήρησης, φαντάζουν ικανοποιητικά
κίνητρα  για  την  αντικατάσταση  των  αντίστοιχων  ξύλινων  κουφωμάτων.  Ωστόσο
παρατηρείται ότι σε περιπτώσεις  αντικατάστασης με νεώτερο ξύλινο κούφωμα, το
παλαιό  κομμάτι  της  κάσας το οποίο  βρίσκεται  σε  εσοχές  της  τοιχοποιίας  για να
προστατεύεται, δεν απομακρύνεται. Η αντικατάσταση λοιπόν γίνεται με κούφωμα
μικρότερου ξύλινου πλαισίου το οποίο και εφάπτεται πάνω στην παλιά κάσα.

Επιχρίσματα

Η χρήση εξωτερικών επιχρισμάτων αφορά εξίσου δραστηριότητες των τελευταίων
χρόνων.  Η  ενίσχυση  του  αρμολογήματος  της  λιθοδομής  και  η  προστασία  της
κατασκευής  και  των  εσωτερικών  χώρων  από  την  υγρασία  είναι  δύο  από  τις



παραμέτρους  που  καθιστούν  τη  χρήση  τσιμεντοκονιάματος  ή  και
ασβεστοτσιμεντοκονιάματος  σύνηθες  φαινόμενο.  Στην  περίπτωση  χρήσης
ασβεστοτσιμεντοκονιάματος μπορεί να εντοπιστεί και μια επιθυμία χρωματισμού
των κτηρίων.

Προσθήκες

Στέγες
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Εξώστες

Θύρες - παράθυρα - τσιμεντοκονίαμα

Επιχρίσματα
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Βελημάχι

Γενικά συμπεράσματα

Μετά  την  ανάλυση  των  πολεοδομικών,  αρχιτεκτονικών  και  οικοδομικών
παρατηρήσεων  για  τον  οικισμό  του  Βελημαχίου  και  κυρίως  την  αίσθηση  που
αποκομίσαμε  από  την  επί  τόπου  Πρακτική  Ασκηση,  οδηγούμαστε  σε  μία  σειρά
σκέψεων και προβληματισμών.

Αρχικά, είναι αξιοσημείωτη η άρρηκτη σχέση του οικισμού με το τοπίο, η δυναμική
αλληλεπίδραση φυσικού και τεχνητού περιβάλλοντος.  Ο παραδοσιακός ελληνικός
οικισμός δε νοείται   αποκομμένος από το φυσικό τοπίο και αυτό με τη σειρά του
μοιάζει  να  «συμπληρώνεται»  από  τον  οικισμό.  Η  μορφολογία  του  εδάφους 
επηρεάζει την πολεοδομική  ανάπτυξη -στην περίπτωση του Βελημαχίου η έντονη
κλίση  και  οι  κατάφυτες  ρεματιές  «ευθύνονται»   για  την  αραιή  δόμηση.  Το
οικοδομικό  σύστημα  και  τα  υλικά  του  προέρχονται  από  τον  τόπο,  δηλαδή τους
λίθους από τα τοπικά πετρώματα του εδάφους: λιθοδομές, σχιστόπλακες στέγης,
την ξυλεία από τα δάση της περιοχής καθώς και το κλίμα που υπαγορεύει στέγες με
κλίση λόγω έντονων βροχοπτώσεων. Το δε αρχιτεκτονικό ύφος, απόρροια αιώνων
πολιτισμικών ζυμώσεων, ιστορικών επιρροών και δομικής σοφίας, μοιάζει απόλυτα
εναρμονισμένο  με τη φύση και την τοπική ταυτότητα, μια αρετή που χάθηκε στη
σύγχρονη  ελληνική  πραγματικότητα  των  άμορφων  μεγαλουπόλεων  και  των
αποκομμένων από τη φύση ανθρώπων.

Επίσης,  ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει  το πώς  η συγκρότηση και  η σύνθεση
δημόσιου και ιδιωτικού χώρου διηγείται την καθημερινή ζωή και συναναστροφή της



κοινότητας.  Η  κεντρική  πλατεία  με  την  εκκλησία,  το  καφενείο  και  τα  μεγάλα
πλατάνια αποτελεί, όπως και  στα περισσότερα ελληνικά χωριά, το κέντρο της  ζωής,
η  δε  ύπαρξη  πολλών  μικρότερων  πλατωμάτων  σε  ασαφή  όρια  με  τις  αυλές  ,
αποτελούν  έκφραση  μίας  εξωστρεφούς  χωρικής  οργάνωσης,  που  μόνο  σε  έναν
εξωστρεφή  τρόπο  ζωής  μπορεί  να  αντιστοιχιστεί.  Και  είναι  αυτή  ακριβώς  η
εξωστρέφεια της ελληνικής παραδοσιακής κοινωνίας που απωλέσθηκε μαζί με την
αρχιτεκτονική της…

Ο  βασικότερος,  όμως,  προβληματισμός  αφορά  τη  σημερινή  κατάσταση  του
Βελημαχίου σε αντιπαραβολή με το παρελθόν και τις μελλοντικές προοπτικές του. Η
μορφολογική αλλοίωση και οι οικοδομικές παρεμβάσεις  αποτυπώνουν την πορεία
ενός  οικισμού,  που,  όπως πολλοί  ακόμα στην ευρύτερη  περιοχή,  έχασε  μεγάλο
μέρος της αρχιτεκτονικής του αξίας στα πλαίσια της προσπάθειας των κατοίκων να
βελτιώσουν τις συνθήκες διαβίωσης με έλλειψη τόσο οικονομικών πόρων όσο και
καθοδήγησης. Ειδικά όταν ο οικισμός δεν προστατεύεται από τη νομοθεσία είναι
αναπόφευκτο να εισάγονται  ξενόφερτα υλικά και  κατασκευαστικές τεχνικές,  που
αλλοιώνουν  το  χαρακτήρα  και  συχνά  αυξάνουν  τον  κίνδυνο   κατάρρευσης…
Εξάλλου,  η  εγκατάλειψη  εντείνει  αυτόν  τον  κίνδυνο,  καθώς  το  Βελημάχι,
αποκομμένο από τους  κύριους  εμπορικούς  δρόμους   της  περιοχής,  βρίσκεται  σε
δεινότερη  θέση  από  γειτονικούς  οικισμούς  με  το  μόνιμο  πληθυσμό  του  να
μειώνεται διαρκώς.

Με  το  τέλος  αυτού  του  μαθήματος,   έχοντας  συναισθανθεί  την  αξία  της
παραδοσιακής αρχιτεκτονικής και των αρετών τόσο της ίδιας και της ισορροπίας της
με  το  θαυμάσιο  φυσικό  τοπίο  όσο  και  της  πολιτισμικής  κληρονομιάς  της  που
αντιπροσωπεύει,  αναγνωρίζεται  η επιτακτική ανάγκη προστασίας της.  Ελπίζουμε,
λοιπόν, το Βελημάχι , ένας οικισμός με πλούσια ιστορία, εντυπωσιακό φυσικό τοπίο
και αξιόλογα δείγματα παραδοσιακής αρχιτεκτονικής να μην ξεχαστεί  και  να μην
εισέλθει  και  αυτός  στο  «Πάνθεον»  των  νεκρών  παραδοσιακών  οικισμών,  που
στέκουν σιωπηροί μάρτυρες της πολιτισμικής μας αγνωμοσύνης…



Το Μάθημα

Η «Αρχιτεκτονική Ανάλυση Παραδοσιακών Κτηρίων και Συνόλων», σύμφωνα με το
πρόγραμμα  σπουδών,  είναι  κύριο  διατομεακό  μάθημα  και  διδάσκεται,  στο  5ο
εξάμηνο σπουδών, με τη συνεργασία των διδακτικών περιοχών της Αρχιτεκτονικής
Μορφολογίας – Τομέας Ι, Αρχιτεκτονικών Συνθέσεων - και της Οικοδομικής - Τομέας
IV, Συνθέσεις Τεχνολογικής Αιχμής.

 Αντικείμενο του μαθήματος αποτελεί η επιτόπια καταγραφή και ανάλυση ιστορικών
(παραδοσιακών) οικισμών του ελληνικού χώρου και η επισήμανση του ιδιαίτερου
πολεοδομικού  και  αρχιτεκτονικού  τους  χαρακτήρα  με  τα  ιδιαίτερα  λειτουργικά,
κατασκευαστικά και  μορφολογικά χαρακτηριστικά των κτιρίων τους. 

Το συγκεκριμένο μάθημα έχει  ως ευρύτερο πλαίσιο τη θεωρία και  πρακτική της
διατήρησης της Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς η οποία είναι από τα σημαντικότερα
πολιτιστικά  αγαθά  του  κάθε  τόπου  και διαμορφώνει  ουσιαστικά  την  ιδιαίτερη
ταυτότητά  του  και  τη  σημερινή  αξία  του.  Στην  εποχή  της  ολοένα  αυξανόμενης
παγκοσμιοποίησης,  η  προστασία,  η  ερμηνεία  και  η  ανάδειξη  της  πολιτιστικής
κληρονομιάς  της  κάθε  περιοχής  της  Ελλάδας,  αποτελεί  πλέον  απόλυτη
αναγκαιότητα.

 Η Αρχιτεκτονική Κληρονομιά  περικλείει σημαντικές αξίες ιδιαίτερες για τον κάθε
τόπο. Αξίες μνήμης, αξίες πολιτιστικές και κοινωνικό - οικονομικές, αξίες χρηστικές,
καθώς και αξίες αισθητικής ποιότητας, Εμπεριέχει πολλαπλά νοήματα και εκφράζει
άμεσα τις κοινωνικό - οικονομικές συνθήκες και την ιστορία του τόπου στον οποίο
αναπτύχθηκε. Αποτελεί σημαντικό σημείο αναφοράς και αναπόσπαστο μέρος της
σύγχρονης  ζωής.  Η  καταγραφή  και  η  ανάλυση  της  Αρχιτεκτονικής  Κληρονομιάς
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αποτελεί  προϋπόθεση  για  τη  διατήρησή  της  και  σημαντικό  υπόβαθρο  για  το
σχεδιασμό  της  σύγχρονης  και  μελλοντικής  ανάπτυξης  του  κάθε  τόπου.  Αποτελεί
ακόμη  απαιτητική  και  ενδιαφέρουσα  πρόκληση  για  τη  σύγχρονη  αρχιτεκτονική
δημιουργία.

Το  μάθημα  χρηματοδοτήθηκε  για  αρκετά  χρόνια  ως  Πρακτική  Ασκηση  από  το
πρόγραμμα  των  Δημόσιων  Επενδύσεων  και  από  το  2011  χρηματοδοτείται  ως
Πρακτική Ασκηση από το ΕΣΠΑ. 

Επιστημονικός υπεύθυνος του έργου η καθηγήτρια της Σχολής Αρχιτεκτόνων Ελένη
Μαΐστρου (E-mail: elmais@central.ntua.gr)
Διδάσκοντες: Γ.Γιαννίτσαρης, Επίκουρος Καθηγητής, 
Ειρ. Εφεσίου, Αναπλ.Καθηγήτρια, 
Σπουδαστές:  Μ.Γεωργάτη,  Α.Γιαννάκη,  Χ.Γιάνναρου,  Ε.Κακαβά,  Θ.Κανακόπουλος,
Α.Λαμπροπούλου, Γ.Μπούσιος, Σ.Πλυτάς, Μ.Χαριτάκη.
Ακαδημαϊκό έτος: 2012-2013.
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