
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ 
Ε. Βιντζηλαίου, ΕΜΠ 



Θεωρούμε ότι ισχύουν οι ακόλουθες παραδοχές: 
1. Οι σύγχρονες κοινωνίες επιθυμούν να διατηρήσουν την 

δομημένη πολιτιστική κληρονομιά τους (και όχι μόνον τα 
μνημεία)  

2. Οι λεγόμενες “non engineered”* κατασκευές ενσωματώνουν 
τεχνικές λύσεις οι οποίες μπορούν να εμπνεύσουν και τον 

σύγχρονο Μηχανικό. 
*Υπό την έννοιαν ότι έχουν 
κατασκευασθεί χωρίς 
προηγούμενο υπολογισμό 
εντατικών μεγεθών και χωρίς 
διαστασιολόγηση/έλεγχο των 
δομικών μελών.  

Η γέφυρα της ‘Αρτας 

Το Καθολικό της Ι.Μ.Δαφνίου 



Λιγότερο σημαντικές ή και ήσσονες κατασκευές…  



3. Το φέρον σύστημα αποτελεί, επίσης, στοιχείο προς διατήρηση. 
Επομένως, πρέπει να διαπιστώνεται, να τεκμηριώνεται και να 
αποτιμάται.  
Μ’ αυτόν τον τρόπο,  
(α) εντοπίζονται οι αδυναμίες του και τα ισχυρά του σημεία, 
(β) μπορούν να προταθούν κατάλληλες επεμβάσεις, οι οποίες θα 

αναιρούν (πλήρως ή εν μέρει) τις εγγενείς αδυναμίες του 
συστήματος, χωρίς να το αλλοιώνουν ριζικά. 

Σε αντίθετη περίπτωση, δεν έχει νόημα η διατήρηση, παρά μόνον 
της μορφής.     

Μολονότι (α) αυτές οι παραδοχές μοιάζουν αυτονόητες, καθώς 
και (β) έχουμε στην διάθεσή μας πολλές τεχνικές δυνατότητες 
διερεύνησης,  
Στην καθ’ ημέρα Πράξη, οι επεμβάσεις ΔΕΝ βασίζονται σε μιαν 
ανεκτή, ικανοποιητική ή υψηλή στάθμη τεκμηρίωσης του 
δομικού συστήματος.    



Γιατί συμβαίνει αυτό; 
(1) Διότι η τεκμηρίωση απαιτεί χρόνο Μηχανικού, καθώς και επί 
τόπου και εργαστηριακές διερευνήσεις (χρόνος-κόστος;) . 
(2) Οι Δομοστατικοί Μηχανικοί διδασκόμαστε (πρακτικώς, κατ’ 
αποκλειστικότητα) να μελετούμε νέες κατασκευές, συντιθέμενες 
από υλικά τα οποία δεν περιλαμβάνουν την τοιχοποιία, το ξύλο,… 
Έτσι, δεν μαθαίνουμε να «χειριζόμαστε» το ανομοιογενές, 
ανισότροπο, ψαθυρό υλικό που είναι η τοιχοποιία. Ένα υλικό, το 
οποίο-μάλιστα-αντιστέκεται στην προσομοίωση!  

 
Υποστηρίζουμε, παρά ταύτα, ότι η εις βάθος διερεύνηση του 
φέροντος συστήματος (υλικά, διαδρομή δυνάμεων, σύνδεση 
φερόντων στοιχείων, τρόπος κατασκευής τοιχοποιίας κατά το πάχος 
της, κ.ά.) αποτελεί προϋπόθεση για μιαν αξιόπιστη αποτίμηση, 
καθώς και για την πρόβλεψη της μελλοντικής συμπεριφοράς του 
δομήματος, ιδίως σε σεισμογενείς περιοχές.  

     



Πολλές από τις εργασίες τεκμηρίωσης ενδέχεται να μας 
οδηγήσουν σε στοιχεία τα οποία δεν είναι ευθέως 
ποσοτικοποιήσιμα, τα οποία-όμως-είναι πολύτιμα για 
όλη την διαδικασία αποκατάστασης. 



ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ 
 

Lagomarsino, Magenes, 2009 
… Όλες οι τοιχοποιίες θεωρείται ότι διαθέτουν μηχανικά χαρακτηριστικά τα οποία 
εξαρτώνται από τις μηχανικές ιδιότητες των συνιστώντων υλικών… 



Ακόμη και στις πιο “ακριβείς” αναλύσεις, η τοιχοποιία 
θεωρείται ως έχουσα ΣΤΑΘΕΡΕΣ ιδιότητες σε όλο το πάχος 
της. Όμως,… 

 



Ας πάρουμε το παράδειγμα της τρίστρωτης τοιχοποιίας, η 
οποία 
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ΔΕΝ αστοχεί εξ αιτίας της 
θλιπτικής αστοχίας του 
(μικρής αντοχής) υλικού 
πληρώσεως, ούτε λόγω 
θλιπτικής αστοχίας των 
εξωτερικών παρειών, αλλά, 
λόγω ΕΚΤΟΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 
ΚΑΜΨΕΩΣ των εξωτερικών 
παρειών, οι οποίες 
υποβάλλονται σε σημαντικό 
θλιπτικό φορτίο. 

Άραγε, τα πειραματικά αποτελέσματα επαληθεύουν αυτήν 
την συμπεριφορά;  
Άραγε, αυτή η συμπεριφορά επαληθεύεται από 
πραγματικές αστοχίες;  
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Άθροισμα ανοιγμάτων 
κατακόρυφων ρωγμών 
στην όψη της 
τοιχοποιίας: ~1mm/m 
Άθροισμα ανοιγμάτων 
κατακόρυφων ρωγμών 
στο πάχος της 
τοιχοποιίας:~5mm/m 

Ορατές ρωγμές 

Μη ορατές 
ρωγμές!!! 



Όταν συμβεί ένα σεισμικό 
γεγονός… 



Amatrice, 2016 

Διακρίνεται και μια λεπτή 
πλάκα σκυροδέματος 
(άοπλου;) ασύνδετη με την 
τοιχοποιία 











    

 

FACE 1 SIDE 1 FACE 2 SIDE 2

Εγγενής εκκεντρότητα! 

Περισσότερες βλάβες στην εσωτερική παρειά, η οποία φέρει 
ψηφιδωτά, νωπογραφίες, διακοσμητικά στοιχεία, κ.λπ. 



arch or dome or cupola

wall or pier

RF

RH

RV

Πρόσθετη εκκεντρότητα οφειλόμενη στο μικρότερο πάχος τόξων 
και θόλων (συνήθη στοιχεία στα υφιστάμενα κτήρια). Το 
μεγαλύτερο μέρος του φορτίου φέρεται από την εσωτερική 
παρειά (με χαμηλότερα μηχανικά χαρακτηριστικά). 
Ο αρνητικός ρόλος της οριζόντιας συνιστώσας της γραμμής 
πιέσεων. 

Ο τρόπος αστοχίας και το φορτίο αστοχίας δεν είναι 
δυνατόν να προβλεφθούν, αν δεν είναι γνωστός ο τρόπος 
κατασκευής της τοιχοποιίας! 



Ένας μεσαιωνικός πύργος κατέρρευσε (1989) στην Παβία, 
χωρίς καμμία προειδοποίηση.  

Binda et al., 2008 

Μόνον 30cm (επί συν. 
πάχους 2,80m) 
αποτελούνταν από 
οπτοπλινθοδομή! 



            Οι εξωτερικές παρειές και το γέμισμα 



Ένα (δυστυχώς, πραγματικό) παράδειγμα από μελέτες Π.Μ. 
 
(α) Η τοιχοποιία θεωρείται συμπαγής (δηλαδή, με σταθερές ιδιότητες σε 
ολόκληρο το πάχος της). Έτσι, εκτιμάται μια αρκετά υψηλή θλιπτική 
αντοχή. 
 
(β) Γίνεται η παραδοχή ότι η τοιχοποιία έχει στο εσωτερικό της υλικό 
πληρώσεως με μεγάλα κενά. Έτσι, θεωρείται ότι γίνονται ενέματα και η 
θλιπτική αντοχή της τοιχοποιίας αυξάνεται (σε ποσοστό το οποίο εκτιμάται 
σε 90%).  

Τι προτείνεται στο πλαίσιο του ΚΑΔΕΤ: 
• Διαπίστωση του τρόπου δομήσεως κατά τις όψεις 
(δειγματοληπτικώς, ανάλογα με χαρακτηριστικά του κτηρίου και 
ανάλογα με την Σ.Α.Δ.) 
• Διαπίστωση του τρόπου δομήσεως κατά το πάχος (είτε με προσωρινή 
αφαίρεση λίθων, αποτύπωση και επανατοποθέτηση, είτε με 
διερευνητικές μεθόδους-ανάλογα με το αντικείμενο) 
• Δειγματοληψία, δοκιμή υλικών. 



ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: ΞΥΛΟΔΕΣΙΕΣ 

Παλαιός Παντελεήμων και Καστοριά Πολλαπλός ο ρόλος των 
ξυλοδεσιών. 
Μια μακραίωνη ιστορία 
(τουλάχιστον 5000 ετών) στην 
περιοχή της Ανατολικής 
Μεσογείου. 
Ομοίως, στην Ασία (Ιράν, Ινδία,…) 
και στην Λατινική Αμερική 
(Περού, Χιλή,…) 

 
Αττάλεια (Τουρκία) 









Ο μεγάλος εχθρός των ξυλοδεσιών είναι η αποσύνθεση του ξύλου λόγω 
βιολογικής φθοράς. Με στόχο τον περιορισμό των αυξομειώσεων της 
υγρασίας, πολύ συχνά, τα ξύλα τοποθετούνται μέσα στο πάχος των 
τοίχων.     

Προκύπτει η ανάγκη εντόπισής τους και 
αποτίμησης της κατάστασης στην οποία 
βρίσκονται. 

Αλλιώτικα, η συμπεριφορά των 
ξυλωπλισμένων κτηρίων ενδέχεται να 
είναι δυσερμήνευτη.  



Ένας Μηχανικός ο οποίος δεν προσπαθεί να 
καταλάβει πώς λειτουργεί το φέρον σύστημα… 

…βλέπει τα ματίσματα των διαμήκων ξύλινων στοιχείων 

Και τα αντικαθιστά με την 
παραπλεύρως…εναλλακτική 
λύση… 



Παναγία Κρήνα (Χίος) 
 
Και αν, πράγμα πολύ πιθανόν, οι 
ξυλοδεσιές δεν λειτουργούν πια; 
Και αν οι ξυλοδεσιές είναι 
τοποθετημένες μακριά από τις 
όψεις των τοίχων;  



Καλαμάτα 90%-άοπλη 
τοιχοποιία 



Καλαμάτα 90% 
(άοπλη τοιχοποιία και 
τοιχοποιία με 
ξυλοδεσιές) 



Καλαμάτα 90% 
(άοπλη τοιχοποιία και 
τοιχοποιία με 
ξυλοδεσιές) 



Καλαμάτα 130% (πριν 
και μετά από τις 
επεμβάσεις) 


