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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η παρούσα µεταπτυχιακή διπλωµατική εργασία : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ 

ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗΤΟΥ ΜΑΚΑΡΟΝΟΠΟΙΕΙΟΥ ΣΤΗ ΝΑΥΠΑΚΤΟ», που εκπονήθηκε 

στο πλαίσιο του ΠΜΣ «Αρχιτεκτονική και Δοµοστατική Αποκατάσταση Ιστορικών 

Κτιρίων και Συνόλων» του τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστηµίου 

Δυτικής Αττικής έχει σαν θέµα έρευνας το λιθόκτιστο κτήριο, που βρίσκεται στην οδό 

Αγελάου στη Ναύπακτο του Δ. Ναυπακτίας του Ν. Αιτωλοακαρνανίας, το 

επονοµαζόµενο στην τοπική θύµηση «Μακαρονοποιείο». Το κτήριο αυτό ανήκει στο 

Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού µετά από απαλλοτρίωση το έτος 1988 και έχει 

φορέα προστασίας την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας. Δεν 

έχει κηρυχθεί διατηρητέο µνηµείο και σήµερα βρίσκεται ερειπωµένο. Η πρόταση που 

προκύπτει µετά την έρευνα, τεκµηρίωση και ανάλυση των στοιχείων του εν λόγω 

κτηρίου είναι να δηµιουργηθεί ένα ψηφιακό «Μουσείο της Πόλης». 

 

 

Εικ. 1. Αεροφωτογραφία Ναυπάκτου (φωτ. Π. Τσούσης) Εικ. 2. Κτήριο στην οδό Αγελάου το 
«Μακαρονοποιείο» έτος 2010 (φωτ. προσωπικό 
αρχείο) 
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ABSTRACT  

 

This master thesis refers to the proposal of the creation of a digital City Museum 

of Naupactos (or Lepanto). The history of Naupactos since antiquity to the later 

years has been marked by very important events e.g. the Battle of Lepanto and is 

reflected in a number of monuments like the Castle of Naupactos as well as many 

archaeological finds. However there is no museum in the city so it is a common 

demand that the archaeological finds be displayed and a museum been built in order 

to boost tourism and educate the youth to the regional history. A building of the 

early 20th century and property of the Ministry of Culture was selected to be 

reused as a City Museum. The building is situated in the heart of the city, has the 

characteristics of industrial architecture and has been abandoned since almost the 

time it was built, for unknown reasons. The museum due to its small size will hold 

digital collections, will be accessible to people with disabilities. Lectures and other 

events will be held at the last floor as well as educational programs. 
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1. ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

1.1. Γενικά - Ιστορικά στοιχεία για τη Ναύπακτο 

 

Η Ναύπακτος1 είναι η δεύτερη µεγαλύτερη πόλη στον νοµό Αιτωλοακαρνανίας 

στην Ελλάδα και βρίσκεται βόρεια του Πατραϊκού κόλπου (Ελληνικά: Ναύπακτος, 

σπανιότερα Έπαχτος, Λατινικά: Naupactus ή Naupactos, Ιταλικά, Ισπανικά και 

Πορτογαλικά: Lepanto, Τουρκικά:  Inebahti). 

Η Ναύπακτος αποτέλεσε από την αρχαιότητα έως και τα σύγχρονα χρόνια µια 

σηµαντική πόλη µε οικονοµική και πολιτιστική ανάπτυξη, κυρίως λόγω της στρατηγικής 

της θέσης, η οποία την καθιστούσε τη µοναδική είσοδο στον Κορινθιακό κόλπο µέχρι τη 

διάνοιξη της διώρυγας της Κορίνθου στο τέλος του 19ου αιώνα. Είναι επίσης και αρκετά 

καλά οχυρωµένη από την πλευρά της ξηράς, αφού ο λόφος τον οποίο καταλαµβάνει 

καταλήγει σε ένα πολύ ασφαλές φυσικό οχυρό λιµάνι.  

Μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Φράγκους το 1204, η 

Ναύπακτος περιήλθε στο Δεσποτάτο της Ηπείρου. Το 1294 ο Δεσπότης Νικηφόρος 

την παραχώρησε ως προίκα στον Ανδεγαυό Φίλιππο Ταραντίνο. Το 1338 την κατέλαβαν 

οι Αλβανοί µε αρχηγό τον Γκίνο Μπούα Σπάτα και το 1407 οι Ενετοί, οι οποίοι την 

εξωράισαν και την οχύρωσαν. Το 1499 ήλθε η σειρά των Τούρκων, οι οποίοι την 

κατέλαβαν µε τον Σουλτάνο Βαγιαζίτ Β΄. Το 1571 έγινε η γνωστή Ναυµαχία της 

Ναυπάκτου µεταξύ των Οθωµανών και της συµµαχίας των Ευρωπαϊκών δυνάµεων, 

όπου οι Οθωµανοί ηττήθηκαν. Αργότερα το 1687 η κυριαρχία της πόλεως πέρασε στους 

Ενετούς µε τον ναύαρχο Μοροζίνι. Με την συνθήκη του Κάρλοβιτς το 1699 οι Τούρκοι 

επανήλθαν και παρέµειναν µέχρι τις 18 Απριλίου 1829, οπότε η Ναύπακτος 

ελευθερώθηκε οριστικά.  

  

                                                 
1 Το όνοµα «Ναύπακτος» προέρχεται από τις λέξεις “ναυς” και “πηγνύειν”, βλ. Α. Πετρονώτης, «Οθωµανικά 
αρχιτεκτονήµατα Ναυπάκτου (Inebahti)», Ναυπακτιακά. ΣΤ΄(1992-1993), σ. 221-222·Β. Σφυρόερας, 
«Ναύπακτος», Πάπυρος,τ.44, σ.384- 386. 
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1.2. Η ιστορική εξέλιξη της οχύρωσης 

 

 Τα πρώτα οχυρωµατικά έργα στη Ναύπακτο ανάγονται στην κλασική αρχαιότητα. 

Η αρχαία οχύρωση εκτεινόταν περαιτέρω της µεσαιωνικής περιλαµβάνοντας πεδινές 

και παραθαλάσσιες εκτάσεις στην ανατολική πλευρά, µαρτυρώντας τη µεγάλη έκταση 

της αρχαίας πόλης. Τµήµατα της αρχαίας οχύρωσης έχουν ενσωµατωθεί σε αυτήν της 

µεσαιωνικής πόλης, όπως στο δυτικό σκέλος των κάθετων τειχών, αλλά και στο 

ανατολικό σκέλος πάνω από την πύλη Φαλτσοπόρτι.Στην ακρόπολη, τµήµατα των 

αρχαίων πύργων της οχύρωσης, κτισµένων κατά το ψευδοϊσόδοµο, τραπεζιόσχηµο και 

το πολυγωνικό σύστηµα µε καλά αρµοσµένους ορθογωνισµένους δόµους, αποτελούν την 

βάση των βυζαντινών πύργων, ενώ αρχαίοι δόµοι έχουν χρησιµοποιηθεί στις 

βυζαντινές και ενετικές τοιχοποιίες. 

 

 

 

Η πρώτη ανοικοδόµηση των τειχών κατά τη µεσαιωνική περίοδο ανάγεται στους 

µέσους βυζαντινούς χρόνους (10ος-11ος αιώνας) και συνδέεται µε την ανάδειξη της 

Ναυπάκτου σε πρωτεύουσα του Θέµατος Νικοπόλεως. Το βυζαντινό κάστρο 

περιοριζόταν στην κορυφή του λόφου, αφήνοντας ατείχιστη την κάτω πόλη και τα 

προάστια. Τα βυζαντινά τείχη περιβάλλανε από όλες τις πλευρές το ανώτερο τµήµα του 

Εικ. 3. Καστροπολιτεία Ναυπάκτου από τη 
θάλασσα (φωτ. προσωπικό αρχείο) 

Εικ. 4. Βυζαντινός προµαχώνας δυτικών τειχών 
Κάστρου Ναυπάκτου (φωτ. Π. Τσούσης) 
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λόφου, ακολουθώντας το φυσικό ανάγλυφο, και ενισχύονταν µε ψηλούς κάθετους 

ορθογωνικούς και ηµικυκλικούς πύργους. Την περίοδο αυτή η ακρόπολη, εκτός από 

αµυντικό, υπήρξε διοικητικό και θρησκευτικό κέντρο (βλ. εικ. 4). 

Η κατάληψη της πόλης από τους Ενετούς µετά το 1407 και η ανάγκη αναβάθµισής 

της σε οχυρή βάση στην είσοδο του Κορινθιακού κόλπου επέβαλε τον σχεδιασµό ενός 

ενιαίου αµυντικού οχυρωµατικού συστήµατος, που συµπεριέλαβε την κυρίως πόλη και 

το σηµαντικό εµπορικό και στρατιωτικό λιµάνι.  

Τα ενετικά τείχη που κατασκευάστηκαν τον 15ο αιώνα φέρουν τα χαρακτηριστικά 

της πρώιµης ενετικής αµυντικής αρχιτεκτονικής: βάση διαµορφωµένη µε κεκλιµένο 

επίπεδο (scarpa), ηµικυκλικής διατοµής κοσµήτης (cordone), κάθετο στηθαίο, ενώ στο 

άνω τµήµα τους απολήγουν εσωτερικά σε περίδροµο προφυλαγµένο µε επάλξεις, στις 

οποίες παρεµβάλλονται ανοίγµατα για όπλα. Οι γωνίες και οι πύλες προστατεύονται από 

ισχυρούς ηµικυκλικούς προµαχώνες. Μεγάλοι σε διαστάσεις ηµικυκλικοί προµαχώνες 

είναι η «Ωραία Ντάπια» στα ανατολικά τείχη, το Φαλτσοπόρτι κα.  

Κατά τη διάρκεια της σύντοµης δεύτερης Ενετοκρατίας (1687-1699), η οποία 

χαρακτηριζόταν από δυσκολίες, προβλήµατα και κακοδιαχείριση, δεν φαίνεται να έγιναν 

αξιόλογα έργα στην οχύρωση. Οι νέες αµυντικές ανάγκες και η χρήση των πυροβόλων 

όπλων κατά την Οθωµανική περίοδο οδήγησαν, όπως ήταν αναµενόµενο, σε µεγάλες 

επεµβάσεις στην οχύρωση της Ναυπάκτου, και συγκεκριµένα κατά τα διαστήµατα 1499-

1687 και 1699-1829. Τις περιόδους αυτές τα τείχη ενισχύονται µε πρόσθετα έργα, 

πολλοί προµαχώνες επισκευάζονται και διαµορφώνονται στο άνω τµήµα σε επίπεδη 

πλατφόρµα µε ισχυρές χαµηλές επάλξεις και µεγάλα ανοίγµατα. Ιδιαίτερα εµφανείς 

είναι οι επεµβάσεις στο δυτικό σκέλος των επιθαλάσσιων τειχών του λιµένος, όπου στη 

βάση δηµιουργούνται τοξωτά ανοίγµατα για την τοποθέτηση κανονιών, η ενίσχυση του 

προµαχώνα του Ρολογιού µε πολυγωνικό τείχος και η ενίσχυση µε τετράπλευρο 

προµαχώνα της Δυτικής Πύλης και της Πύλης «Φαλτσοπόρτι». Τα τείχη ενισχύονται 

µε ισχυρό κονίαµα και αργούς λίθους και τµήµατά τους συµπληρώνονται και 

επισκευάζονται όπου είχαν καταρρεύσει, ιδίως στην ανωδοµή. Κατά µήκος των τειχών, 
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πάνω από πύλες και σε πύργους προστίθενται οξυκόρυφα φυλάκια για σκοπιές (βλ. 

εικ.5). 

Αν και, σύµφωνα µε τις διαθέσιµες ιστορικές πηγές, ο 18ος αιώνας ήταν περίοδος 

παρακµής για τη Ναύπακτο, η οποία ήταν έδρα ενός µάλλον φτωχού σαντζακίου, στην 

πόλη παρατηρείται αρκετά έντονη οικοδοµική δραστηριότητα. Κατά τη διάρκεια της 

Ελληνικής Επανάστασης του 1821 η πόλη δεν απετέλεσε θέατρο σηµαντικών µαχών και 

έτσι δεν υπέστη σοβαρές καταστροφές.  

Δεδοµένου ότι, κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 η πόλη 

δεν διαδραµάτισε ιδιαίτερα σηµαντικό ρόλο, δεν υπέστη σοβαρές καταστροφές και 

εποµένως δεν έγιναν επεκτάσεις, ή άλλου είδους επεµβάσεις. Στο τέλος του 19ου αιώνα 

και στις αρχές του 20ου έγιναν περιορισµένης έκτασης καταστροφές, όπως η 

κατεδάφιση της ανατολικής πύλης (των Σαλώνων) και του νοτιοανατολικού προµαχώνα, 

καθώς και η διάνοιξη ρηγµάτων για τη διέλευση νέων δρόµων2. 

 

  

                                                 
2Γενικά για τα ιστορικά γεγονότα της Ναυπάκτου βλ. Βικάτου Ο., Χαµηλάκη Αικ., Κατσούλη Ε. «Το 
Kάστρο Ναυπάκτου - Αποκατάσταση και Στερέωση τµηµάτων του κάστρου Ναυπάκτου και ανάδειξη του 
αρχαιολογικού χώρου» ΕΦΑ Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος 2015. 

Εικ. 5 Δυτικά επιθαλάσσια τείχη Κάστρου Ναυπάκτου αποκατεστηµένα από το ΥΠΠΟΑ µεταξύ των 
ετών 2013-2015 µε το ΕΣΠΑ (φωτ. προσωπικό αρχείο) 
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1.3. Διάρθρωση του Κάστρου Ναυπάκτου 

 

Ως προς την κάτοψή της, η οχύρωση έχει ως κορυφή τον οχυρό λόφο και 

εκτείνεται προς τον ενετικό λιµένα. Στο ανώτερο τµήµα του βραχώδους υψώµατος 

βρίσκεται οχυρωµένη η ακρόπολη και από εκεί τα τείχη σε δυο βραχίονες, 

ακολουθώντας τη γεωµορφολογία του επικλινούς εδάφους, καταλήγουν στη θάλασσα, 

περιτειχίζοντας το πεταλόσχηµο λιµάνι. Μεταξύ των περιµετρικών τειχών 

διαµορφώθηκαν τέσσερα διατειχίσµατα, που διαιρούν εσωτερικά το κάστρο σε πέντε 

αµυντικές ζώνες. Οι τρεις ανώτερες αµυντικές ζώνες-περίβολοι, πιο επικλινείς και 

βραχώδεις, αποτελούσαν τον οχυρό πυρήνα του κάστρου, όπου βρίσκονταν το 

διοικητικό κέντρο και τα κτήρια που σχετίζονταν µε τη φρουρά (βλ. εικ.6). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικ. 6. Κάτοψη των τειχών του Κάστρου Ναυπάκτου σε κύκλο η θέση του «Μακαρονοποιείου» 
(σχέδιο από ΕΦΑΑΙΤ Κάστρο Ναυπάκτου 2015) 
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Οι δύο µεγαλύτεροι σε έκταση περίβολοι-αµυντικές ζώνες, ο τέταρτος και ο 

πέµπτος, είναι αυτοί που βρίσκονται πλησιέστερα στο λιµάνι και περιέκλειαν την κυρίως 

πόλη. Ο τέταρτος περίβολος, δυσπρόσιτος και βραχώδης στη δυτική του πλευρά, 

προστάτευε την Άνω Πόλη, περιλαµβάνοντας κατοικίες, θρησκευτικά και κοσµικά 

κτήρια. Ο πέµπτος περίβολος κατέληγε στο πεταλόσχηµο λιµάνι και ήταν πυκνότερα 

δοµηµένος. 

Οι µέγιστες γενικές διαστάσεις του κάστρου είναι 735µ. περίπου από την κορυφή 

έως τη θάλασσα, ενώ από το δυτικότερο έως το ανατολικότερο άκρο η απόσταση είναι 

365µ. Η συνολική περίµετρος των εξωτερικών τειχών ανέρχεται στα 2.250µ. και η 

επιφάνεια της οχυρωµένης πόλης είναι 175 στρέµµατα περίπου.  

Όπως προαναφέρθηκε, η διάρθρωση του τείχους καθ’ ύψος πάνω από το 

θεµέλιο, σχεδόν σε όλο το µήκος των οχυρώσεων, είναι διµερής και περιλαµβάνει το 

τείχος, το οποίο σε ορισµένα σηµεία έχει την εξωτερική του παρειά κεκλιµένη (scarpa) 

και το στηθαίο (parapetto). Το πάχος του κυµαίνεται από 2,5 έως 3,5µ. και τη στέψη 

του περιτρέχει περίδροµος. Το τείχος είναι κτισµένο, ως επί το πλείστον, από 

ασβεστόλιθους και ψαµµιτικούς φαιοπράσινους λίθους, καθώς και µεγάλου µεγέθους 

λιθόπλινθους σε αρκετά σηµεία. Διάσπαρτα επίσης εντοπίζονται θραύσµατα κεράµων 

και πλίνθων στους αρµούς µεταξύ των λίθων. Η επιφάνεια του τείχους εξωτερικά φέρει 

διαφόρων ειδών αρµολογήµατα και τοιχεία αντιστήριξης, ενώ εντυπωσιακοί 

προµαχώνες-πύργοι ενισχύουν την οχύρωση σε διάφορα σηµεία. Ο περίδροµος, 

πλάτους 2µ. περίπου, προστατεύεται στην εξωτερική παρειά µε επάλξεις.  

Μια πρώτη εξέταση των κατά τόπους σωζόµενων επάλξεων του κάστρου µας 

οδηγεί στο γενικό συµπέρασµα, ότι αυτές που οικοδοµούνται κατά την βυζαντινή 

περίοδο είναι ορθογώνιες, της ενετικής περιόδου έχουν συνήθως απόληξη σχήµατος 

χελιδονοουράς και της οθωµανικής είναι ορθογώνιες µε απόληξη τριγωνικής διατοµής. 

Στο πέµπτο διάζωµα (αυτό που συµπεριλαµβάνει το λιµάνι) στην ανατολική πλευρά, 

υπάρχει µεγάλος ενετικός προµαχώνας του Κάστρου Ναυπάκτου, που ονοµάζεται 
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«Ωραία Ντάπια». Ο προµαχώνας αυτός διασώζει µια εντυπωσιακή όψη µε ορατές όλες 

τις φάσεις οικοδόµησής της όπως κλασική, ρωµαϊκή και βυζαντινή. Σε επαφή µε τον 

πύργο αυτό βρίσκεται το κτήριο του «Μακαρονοποιείου».  

 

1.4. Ανάπτυξη της πόλης 

 

Ο αρχικός οικιστικός πυρήνας της πόλης ήταν η περιοχή εντός των τειχών του 

Κάστρου, όπως απεικονίζεται και σε παλιές γκραβούρες (βλ.εικ.7). Η οικιστική του 

διάρθρωση ωστόσο, δεν είναι οµοιογενής λόγω της µεγάλης διαφοράς στην κλίση του 

εδάφους. Έτσι, το κατώτερο τµήµα µε την οµαλότερη κλίση είναι πιο πυκνοκατοικηµένο 

από το ανώτερο, όπου οι µεγάλες κλίσεις επιβάλλουν πιο αραιή δόµηση, ενώ το ανώτατο 

τµήµα δεν παρουσιάζει καθόλου κατοίκηση εξαιτίας της απαγόρευσης δόµησης και των 

αρχαιολογικών υπολειµµάτων (1ο -3οδιάζωµα). 

 

Εικ. 7. Γκραβούρα του V. Coronelli γεωγράφου της Βενετίας που αναπαρήγαγε το 1686 το σχέδιο του 
Σπον για τη Ναύπακτο (Αθήνα Γεννάδειος Βιβλιοθήκη) 
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Όσον αφορά τα εκατέρωθεν των τειχών οικιστικά σύνολα η διαµόρφωσή τους 

ξεκινά ήδη από την περίοδο της ενετοκρατίας, οπότε εκτός των τειχών λαµβάνουν 

χώρα ορισµένες µόνο δραστηριότητες, κυρίως αγροτικές και βιοτεχνικές. Κατά την 

τουρκοκρατία διαµορφώνονται δύο προάστια το µικρό και το µεγάλο Βαρούσι, δυτικά και 

ανατολικά αντίστοιχα. Από την απελευθέρωση της πόλης και έπειτα, η εκατέρωθεν 

επέκταση εξελίσσεται πλήρως στη σηµερινή της µορφή.  

Εκτός των τειχών παρατηρείται συσσώρευση των δηµόσιων και κοινωφελών 

κτηρίων της σύγχρονης πόλης, όπως το Δηµαρχείο, το κτήριο της Αστυνοµίας, η 

Παπαχαραλάµπειος Βιβλιοθήκη κ.α. Η σύγχρονη πόλη αναπτύχθηκε πλήρως εκτός των 

τειχών και εκατέρωθεν αυτών, αρχικά κατά µήκος των κύριων οδικών αξόνων και στη 

συνέχεια εξαπλώθηκε περαιτέρω. 

Η πόλη διαθέτει ρυµοτοµικό σχέδιο το οποίο είχε εγκριθεί µε το Β.Δ. 22-08-

1937ΦΕΚ341Α/31-08-1937 (βλ. εικ. 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικ. 8. Ρυµοτοµικό σχέδιο Ναυπάκτου 1937 
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1.5. Καθεστώς προστασίας 

 

Η Ναύπακτος έχει κηρυχθεί ως ιστορικός τόπος και ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους 

µε την: ΥΑ Φ31/51494/3888/18-12-1973 - ΦΕΚ 1486/Β/27-12-1973.Το Κάστρο 

Ναυπάκτου έχει κηρυχθεί ως προέχον Βυζαντινό µνηµείο µε την κήρυξη: ΒΔ 25-2-

1922 - ΦΕΚ 28/Α/26-2-1922 και ως ιστορικό διατηρητέο µνηµείο µε την ΒΔ 24-9-

1937 - ΦΕΚ 401/Α/14-10-1937. 

Έχει γίνει προσωρινή οριοθέτηση του Αρχαιολογικού χώρου του Κάστρου µε το  

ΦΕΚ.99/ΑΑΠ/24.5.2011 και την Υ.Α. µε αρ. πρ. ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Β1/Φ56/ 

101415/3136/25-10-2011 «Έγκριση επανακαθορισµού των όρων και των περιορισµών 

δόµησης και των γενικών χρήσεων στον ιστορικό τόπο της πόλης της Ναυπάκτου, 

Δήµου Ναυπακτίας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».Το 1976 µε το Π.Δ. 20-07-

1976/ΦΕΚ235Δ/14-08-1976 κηρύσσεται ως Παραδοσιακός οικισµός και κατόπιν µε το 

Π.Δ.28-02-1978/ΦΕΚ153Δ/05-04-1978, επεκτείνεται ξανά το ρυµοτοµικό σχέδιο 

της Ναυπάκτου, ανατολικά και δυτικά του ισχύοντος σχεδίου, σε σχετικά αδόµητες 

περιοχές.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικ. 9. Αεροφωτογραφία από Google Earth των ανατολικών τειχών του Κάστρου Ναυπάκτου (µε κόκκινη 
γραµµή), του ενετικού πύργου του Ρολογιού (µε πράσινη τελεία), της Ωραίας Ντάπιας και σε άµεση επαφή 
το κτήριο του Μακαρονοποιείου µε κίτρινο και διάφορες κρατικές υπηρεσίες µε µπλε τελείες. 
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2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

2.1. Γενικά για το «Μακαρονοποιείο» 

 

Το κτήριο του «Μακαρονοποιείου» έχει απαλλοτριωθεί µε την  Κ.Υ.Α. 

6483/1683/10-11-1988  ΦΕΚ 875/6-12-1988 ανήκει και προστατεύεται από το 

Υπουργείο Πολιτισµού, ενώ δεν έχει κηρυχθεί διατηρητέο. Όπως αναφέρεται στην 

απόφαση, ο σκοπός της απαλλοτρίωσης ήταν η : «Δηµόσια ωφέλεια και ειδικότερα για 

την προστασία και ανάδειξη του αρχαίου και µεσαιωνικού κάστρου της Ναυπάκτου και 

την ανάδειξη και προστασία της Ωραίας Ντάπιας». Έχει καταχωρηθεί στον τόµο 130 

µε αρ. 345 του Υποθηκοφυλακείου Ναυπάκτου.  

Το «Μακαρονοποιείο» βρίσκεται σε επαφή µε το τείχος του Κάστρου Ναυπάκτου 

και τον προµαχώνα «Ωραία Ντάπια» εξωτερικά των τειχών στο πέµτπο διάζωµα του 

Κάστρου Ναυπάκτου. Έχει την κύρια όψη του στην οδό Αγελάου, έναν από τους 

πολυσύχναστους κάθετους δρόµους της Ναυπάκτου. Απέναντι βρίσκεται το Δηµαρχείο, 

πλησίον του η Οικονοµική Εφορεία και η Παπαχαραλάµπειος βιβλιοθήκη (βλ. εικ. 9).  

Πρόκειται για βιοτεχνικό κτήριο των αρχών του περασµένου αιώνα, που 

εντοπίζεται στη Ναύπακτο και το οποίο δεν εντάσσεται στη συνηθισµένη µορφή των 

σπιτιών εκείνης της εποχής και είναι το µοναδικό που σώζεται έως σήµερα. Βόρεια 

συνορεύει µε άλλα τέσσερα απαλλοτριωµένα οικόπεδα του ΥΠΠΟΑ, τα οποία είναι σε 

επαφή µε τα ανατολικά τείχη. Τα οικόπεδα αυτά αποτελούν τµήµα της ανατολικής 

τάφρου και περιέχουν κατάλοιπα του προτειχίσµατος, το οποίο ήταν ένα τείχος πολύ 

µικρότερο σε διαστάσεις από το κεντρικό και αποτελούσε την πρώτη βαθµίδα 

οχυρωµατικής άµυνας. Σήµερα τα οικόπεδα αυτά βρίσκονται σε εγκατάλειψη, ενώ 

χρησιµοποιούνται για άναρχη στάθµευση (βλ. εικ. 24). 
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Εικ. 10. Αρχειακή φωτογραφία της Ναυπάκτου στις αρχές του 20ου αι., σε κύκλο το κτήριο του 

Μακαρονοποιείου (φωτ. Δ. Κουρµούσης) 

 

Η ηµεροµηνία κτίσης του «Μακαρονοποιείου» δεν είναι απόλυτα εξακριβωµένη 

αλλά µπορεί να τοποθετηθεί γύρω στο 1910. Από προφορική µαρτυρία της κας Ζ. 

Βούλγαρη, η οποία διαµένει στην συνοικία από τότε που γεννήθηκε, ο αρχικός 

ιδιοκτήτης λεγόταν Γεώργιος Σπυρόπουλος και είχε τέσσερα παιδιά. Ένα αγόρι από 

αυτά σπούδαζε στο εξωτερικό ως χηµικός, ενώ ο πατέρας του του έχτισε το εν λόγω 

κτήριο, προκειµένου να χρησιµοποιηθεί ως σαπουνοποιείο ή µακαρονοποιείο. Ο γιος 

αυτός όµως πέθανε στο εξωτερικό ξαφνικά, µε αποτέλεσµα το κτήριο να εγκαταλειφθεί. 

Μάλιστα, στο κτήριο έγινε προσθήκη σε άγνωστη εποχή και δεν είναι γνωστό γιατί δεν 

αποπερατώθηκε ποτέ από τους λοιπούς κληρονόµους. 

Σύµφωνα µε τις αρχειακές φωτογραφίες που παραχωρήθηκαν από το 

φωτογραφείο Δ. Κορµούση, φαίνεται το αρχικό κτήριο µε τη στέγη του, ενώ η προσθήκη 

κατ΄επέκταση είναι χωρίς στέγη, κατά την εποχή που κτιζόταν το κτήριο το οποίο 

στεγάζει σήµερα την Αστυνοµία (βλ. εικ. 10, 11). 
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Εικ. 11. Αρχειακή φωτογραφία της Ναυπάκτου στις αρχές του 20ου αι., µε βέλος το κτήριο του 

Μακαρονοποιείου (φωτ. Δ. Κουρµούσης) 

 

Ο µετέπειτα ιδιοκτήτης Π. Παναγιωτίδης, µετά από δύο αρχιτεκτονικές 

προτάσεις, που κατέθεσε στην Αρχαιολογική υπηρεσία και στο Κεντρικό Αρχαιολογικό 

Συµβούλιο και οι οποίες απορρίφθηκαν, συναίνεσε στην απαλλοτρίωσή του.  

 

2.2. Κατεδάφιση της προσθήκης κατ΄ έκταση 

Το κτήριο δεν είχε παλαιότερα την σηµερινή του µορφή. Αποτελούνταν από δύο 

τµήµατα, το βορειότερο ήταν προσθήκη κατ΄έκταση η οποία εδραζόταν πάνω στον 

ενετικό προµαχώνα της Ωραίας Ντάπιας, χρησιµοποιώντας τον ως το βόρειο όριο. Το 

έτος 2010 η 22η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων µετά από την έκδοση πρωτοκόλλου 

επικινδύνου και ετοιµορρόπου κτηρίου από την Πολεοδοµία Ναυπάκτου, προέβηκε στις 

απαραίτητες εργασίες κατεδάφισης της προσθήκης κατ΄έκταση του κτηρίου και 

αντιστήριξης µε µεταλλική κατασκευή του νότιου τµήµατος. Η βόρεια κατ΄έκταση 

προσθήκη, που κατεδαφίστηκε είχε µήκος επί της οδού Αγελάου 7,90µ και δύο 

εγκάρσιους τοίχους, οι οποίοι εδράζονταν πάνω στον ενετικό προµαχώνα της Ωραίας 
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Ντάπιας. Διατηρήθηκε µόνο ένας εγκάρσιος τοίχος µε τοξωτό άνοιγµα, λόγω της 

αµφίβολης επιρροής που είχε στη στατική επάρκεια του κτηρίου.  (βλ. εικ. 12, 13, 14, 

15, 16). Οι λίθοι από την κατεδάφιση συγκεντρώθηκαν στο απέναντι οικόπεδο 

ιδιοκτησίας του ΥΠΠΟΑ και χρησιµοποιήθηκαν εξ΄ ολοκλήρου στην αποκατάσταση των 

τειχών του Κάστρου Ναυπάκτου (ως υλικό σε δεύτερη χρήση), κατά τα έτη 2013-2015.  

Το πρωτόκολλο αυτοψίας επικινδύνως ετοιµόρροπου κτίσµατος στο οποίο το 

κτήριο χαρακτηριζόταν ως κοινώς ετοιµόρροπη οικοδοµή υποδείκνυε τα ακόλουθα 

µέτρα: 1) υποστύλωση της περιµετρικής τοιχοποιίας (πρωτοτοίχων) εσωτερικά και 

εξωτερικά, 2) διασφάλιση της αποτροπής µερικών αποκολλήσεων εκ των τοιχοποιιών 

µέσω προστατευτικών πετασµάτων, 3) επιδιόρθωση των σηµείων αποσάθρωσης της 

τοιχοποιίας, 4) καθαρισµό του εσωτερικού και εξωτερικού χώρου του κτίσµατος.  

Με την υπ΄αρ. ΥΠΠΟΤ/22η ΕΒΑ/1319/15-5-2012 αποφασίστηκε η κατεδάφιση 

και εκδόθηκε η υπ΄αρ. 14/2012 στις 12/11/2012 άδεια για την κατεδάφιση της βόρειας 

προσθήκης.  Κατόπιν τοποθετήθηκαν τα απαραίτητα µέτρα αντιστήριξης του κτηρίου3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Εικ. 12. Σχεδιαστική αποτύπωση της όψης του αρχικού κτηρίου επί της οδού Αγελάου 

(ιδία σχεδίαση) 

 
 

                                                 
3Για περισσότερα στοιχεία σχετικά µε την κατεδάφιση και την αντιστήριξη βλ. Ε. Κατσούλη «Μελέτη 
Αποκατάστασης – Αντιστήριξης του «Μακαρονοποιείου» στη Ναύπακτο» Αιτωλικά 20, 2013, Αθήνα, 
σελ. 196-210. 
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Εικ. 13. Όψη του κτηρίου πριν χτιστεί η 

προσθήκη του Δηµαρχείου περί το έτος 1980  
(φωτ. προσωπικό αρχείο) 

Εικ. 14. Εγκάρσιος τοίχος που παρέµεινε από το 
βόρειο τµήµα του κτηρίου που κατεδαφίστηκε 

(φωτ. προσωπικό αρχείο) 

  

Εικ. 16.  Αρχειακή φωτογραφία εσωτερικά του κτηρίου πριν την 
κατεδάφιση έτος 2012 (φωτ. προσωπικό αρχείο) 

Εικ. 15.  Αρχειακή φωτογραφία εξωτερικά του κτηρίου πριν την 
κατεδάφιση έτος 2012 (φωτ. προσωπικό αρχείο) 
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2.3. Κατασκευαστικά χαρακτηριστικά  

 

Η οδός Αγελάου έχει περίπου 10% κλίση, πλάτος 6,00µ και πεζοδρόµιο 50εκ. 

έµπροσθεν του κτηρίου. Το σηµερινό κτήριο έχει πρόσοψη επί της οδού Αγελάου µε 

µήκος 10,10µ. και βάθος 11,50µ. Το κτήριο οργανώνεται καθ΄ ύψος σε τρεις ορόφους 

µε µέγιστο ύψος τα 13,00µ περίπου. Η βόρεια πλευρά είναι όµορη του ακάλυπτου χώρου 

που βρίσκεται έµπροσθεν του προµαχώνα της Ωραίας Ντάπιας, η δυτική πλευρά είναι 

τα ανατολικά τείχη του Κάστρου, ενώ η νότια συνορεύει µε νεότερη διώροφη κατοικία 

από οπλισµένο σκυρόδεµα (βλ. εικ. 17, 18, 19). 

Εικ. 17 Ανατολική όψη στην οδό Αγελάου 
(φωτ. προσωπικό αρχείο) 

Εικ. 18 Βόρεια όψη (φωτ. προσωπικό αρχείο) 

 

Σε κάτοψη το κτήριο είναι ένα τραπέζιο µε διαστάσεις ανατολικής όψης 10,10µ, 

δυτικής 10,20µ, βόρειας 11,80µ και νότιας 11,50µ (βλ. εικ. 20). Ο κάθε όροφος έχει 

εµβαδόν 110,50µ2 περίπου µε την τοιχοποιία, ενώ το συνολικό εµβαδόν του σηµερινού 

κτηρίου είναι 331,50µ2. Το εµβαδόν οικοπέδου είναι  196,65µ2. 
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Εικ. 19. Δυτική όψη στην οδό Μάντεως Κάρνου 
(φωτ. προσωπικό αρχείο) 

Εικ. 20. Κάτοψη Ισογείου (ιδία σχεδίαση) 
 

 

Οι τοιχοποιίες έχουν οικοδοµηθεί κατά τη συνήθη τεχνική της περιόδου µε 

ντόπιους λαξευτούς ασβεστόλιθους µε πάχος 0,70µ και ξυλοδεσιές, ίχνη των οποίων 

διαφαίνονται ακόµα. Δεν σώζονται πατώµατα, κλίµακες ή άλλα ξύλινα στοιχεία. 

Το ισόγειο έχει τέσσερα ανοίγµατα σε διαστάσεις θυρών, από τα οποία τα δύο σε 

µεταγενέστερη οικοδοµική φάση έχουν κτιστεί. Διαθέτει δύο χώρους: ο  πρώτος έχει 

εµβαδόν 46,40µ2 περίπου και ο δεύτερος 36,00µ2. Ο δεύτερος χώρος επικοινωνεί 

µέσω θύρας µε τον ακάλυπτο χώρο. Οι υπόλοιποι όροφοι Α΄ και Β΄ έχουν ακριβώς τα 

ίδια εµβαδά, δεδοµένου ότι οι λιθοδοµές φτάνουν στο ίδιο ύψος.  

 

2.4. Μορφολογικά στοιχεία του κτηρίου 

 

Στο κτήριο κυριαρχεί η βιοµηχανική αρχιτεκτονική του 19ου αιώνα: αυστηρή 

γεωµετρική µορφή, χρήση συµµετρίας στη διαµόρφωση των όψεων, στιβαρή και 

επιµελής κατασκευή, τάση για ηγεµονικό κτήριο και τη χαρακτηριστική δυναµική 

αισιοδοξία της βιοµηχανικής επανάστασης. Η µεγάλη καθ΄ ύψος ανάπτυξή του, η γυµνή 

επιφάνεια της αργολιθοδοµής, οι παραστάδες, η αυστηρή συµµετρία και τα ανοίγµατα µε 

πλαίσια που στέφονται µε χαµηλά τόξα από ηµιλαξευτούς θολίτες ενισχύουν τα πιο 

πάνω. Επίσης, έχουν χρησιµοποιηθεί µεταλλικοί ελκυστήρες, που αναλάµβαναν τη 



24 

 

συγκράτηση της τοιχοποιίας (περιδέσεις) και βρίσκονται κτισµένοι εντός των 

λιθοδοµών. Οι απολήξεις των ελκυστήρων αυτών είναι εµφανείς και είναι κατακόρυφες 

µεταλλικές ράβδοι, οξειδωµένες όµως σήµερα από το πέρασµα του χρόνου (βλ. εικ. 21). 

Το κτήριο χαρακτηρίζεται από δοµικά στοιχεία από την τότε προοριζόµενη χρήση 

του, η οποία θα ήταν σύµφωνα µε προφορικές µαρτυρίες µακαρονοποιείο ή 

σαπουνοποιείο, καθώς και από την εποχή στην οποία µελετήθηκε (στις αρχές του 

προηγούµενου αιώνα).  

Όσον αφορά τα οριζόντια στοιχεία του κτηρίου, σύµφωνα µε το φωτογραφικό 

αρχείο, που µας παραχωρήθηκε ευγενώς για τη συγκεκριµένη εργασία από το 

φωτογραφείο του Δ.Κουρµούση, είχε τοποθετηθεί µόνο στο νότιο τµήµα του τετράριχτη 

στέγη µε κεραµίδια,η οποία προφανώς αργότερα κατέπεσε, ενώ στο βόρειο δεν 

τοποθετήθηκε ποτέ. Η στέγη θα πρέπει να είχε ξύλινο φορέα, ο οποίος θα εδραζόταν 

στις κατακόρυφες ζώνες της τοιχοποιίας µε τις παραστάδες και η κάλυψή της ήταν από 

κεραµίδια. Όσον αφορά στα πατώµατα θα τοποθετήθηκαν ξύλινα, ενώ σήµερα 

διαφαίνονται µόνο τα κενά από τις οριζόντιες δοκούς έδρασης (βλ. εικ. 22). 

Λόγω της ιδιαίτερης λειτουργίας, που θα φιλοξενούσε το κτήριο, είχε σχεδιαστεί 

να διαθέτει µια ειδική δοµή, καθώς χωρίς αυτή δεν θα µπορούσε να ανταποκριθεί από 

στατική άποψη. Για τέτοιου είδους βιοµηχανικά κτήρια µε απλή αλλά και ουσιαστική 

δοµή και συγκρότηση, υπάρχει απόλυτη αιτιολόγηση των παραγόµενων µορφών τους. 

Κάθε στοιχείο της µορφής του αποτελεί τµήµα µιας αλυσίδας, η οποία του έχει 

προσδώσει την απαιτούµενη αντοχή στο χρόνο και τη στατική ικανότητα. Χάρη στην 

ειλικρινή συγκρότηση της δοµής αυτού του κτηρίου ο περιβάλλων αστικός χώρος έχει 

αποκτήσει µια οµορφιά, απόλυτη και διαχρονική, η οποία έχει καταξιωθεί µέσα στο 

χρόνο, καθώς είναι ανεξάρτητη από εποχές, κινήµατα και εκπορεύεται από την ίδια την 

ύπαρξη του κτηρίου4. 

 

                                                 

4Σ. Κιτσάκη, Ξ. Σοφίκι : «Κατασκευαστική ανάλυση και σύγκριση των βιοµηχανικών κτηρίων του Λαυρίου 
και του Casale Monferato», Ε.Μ.Π. σ.109 
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Εικ. 21. Ανατολική όψη στην οδό Αγελάου έτος 
2010 (φωτ. προσωπικό αρχείο) 

Εικ. 22. Εσωτερικό του κτηρίου έτος 2010 (φωτ. 
προσωπικό αρχείο) 

  

Εικ. 23.  Πανοραµική φωτογραφία του περιβάλλοντα χώρου έτους 2018 (φωτ. 
προσωπικό αρχείο). Διακρίνεται από αριστερά το Μακαρονοποιείο, ο ενετικός 
προµαχώνας «Ωραία Ντάπια», µεγάλος υποσταθµός της ΔΕΗ, τα ανατολικά τείχη, 
ο προµαχώνας και το Ρολόι της πόλης και οι άναρχοι χώροι στάθµευσης 
αυτοκινήτων – οικόπεδα του ΥΠΠΟΑ 
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2.5. Αντιστήριξη νότιου τµήµατος 

 

Η µεταλλική αντιστήριξη του κτηρίου έχει τοποθετηθεί εσωτερικά της όψης της 

οδού Αγελάου, αφού πρόκειται για στενό και πολυσύχναστο δρόµο. Αποτελείται από δύο 

µεταλλικούς πυλώνες µε βάσεις από οπλισµένο σκυρόδεµα, καθώς και έναν παρόµοιο 

πυλώνα εσωτερικά της βόρειας εγκάρσιας πλευράς, για όλο το ύψος του κτηρίου. Η 

λύση αυτή επιλέχθηκε αφενός για να µην τοποθετηθούν στοιχεία επί του 

οδοστρώµατος, αφετέρου επειδή εσωτερικά δεν σώζεται κανένα οριζόντιο στοιχείο, 

όπως σκάλες, πλάκες κλπ., που να παρεµποδίζει τους κατακόρυφους µεταλλικούς 

πυλώνες. Οι πυλώνες αυτοί στηρίζουν µε εγκάρσια µεταλλικά στοιχεία, που διαπερνάνε 

τα ανοίγµατα, πέντε οριζόντιες κοιλοδοκούς εξωτερικά του κτηρίου, οι οποίες 

συγκρατούν σε όλο το µήκος της την κύρια όψη, αλλά και σκάφη για τυχόν αποκολλήσεις 

λίθων, καθώς και µικρότερη για την συγκράτηση στοιχείων της µαρκίζας. 

Αναλυτικά: οι πυλώνες αποτελούνται από βάσεις οπλισµένου σκυροδέµατος 

2,50µΧ1,50µ µε ύψος 0,50µ. Ο οπλισµός είναι ελαφρύς και σ΄ αυτόν 

ηλεκτροκολλήθηκαν τα µπουλόνια, πάνω στα οποία βιδώθηκαν τα µεταλλικά 

κατακόρυφα στοιχεία των πυλώνων. Έτσι, κάθε πυλώνας αποτελείται από δύο 

κατακόρυφα µεταλλικά IPE 180 σε απόσταση 2,00µ µεταξύ τους, ενώ συνδέονται κάτω 

και άνω µε γαλβανισµένη στρατζαριστή κοιλοδοκό. Οι πυλώνες διαιρούνται σε τρία µέρη: 

το κάτω έχει µήκος 4,40µ, το µεσαίο 3,60µ, και το τελευταίο 2,50µ ή όσο απαιτείται 

για το ύψος του πυλώνα. Η διαίρεση έγινε µε γαλβανισµένη στρατζαριστή κοιλοδοκό. 

Στα τρία τµήµατα του πυλώνα τοποθετούνται χιαστί αντιανέµια από σιδηρογωνία. Η 

ένωση έγινε µε κοµβοέλασµα, στο οποίο ηλεκτροκολλείται το ένα και βιδώνεται το άλλο 

χιαστί µε βίδες. Πάνω στους πυλώνες ηλεκτροκολλούνται οριζόντια στρατζαριστά 

γαλβανισµένα τεµάχια κοιλοδοκών, τα οποία από τα ανοίγµατα των όψεων φτάνουν στην 

πρόσοψη και πάνω σ΄ αυτά ηλεκτροκολλούνται ή βιδώνονται 4 ή 5 οριζόντια δοκάρια 

ΙΡΕ 160 σε όλο το µήκος των όψεων.  
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Στο κάτω µέρος της όψης σε ύψος 3,00µ από το πεζοδρόµιο και µε γωνία 45 

µοιρών µε µήκος λοξής πλευράς τουλάχιστον 1,50µ, έχει τοποθετηθεί µεταλλική σκάφη 

από γαλβανισµένη λαµαρίνα 1,5χιλστ. έως 2χιλστ. διάτρητη στο κάτω µέρος. Η κλίση 

της µεταλλικής σκάφης έχει προσαρµοστεί, έτσι ώστε να µην εµποδίζει την κυκλοφορία 

των αυτοκινήτων. Οι πυλώνες συνδέονται µεταξύ τους µε χιαστί γωνιές και 

τοποθετούνται σε απόσταση 5εκ από τον εσωτερικό τοίχο (βλ. εικ. 24, 25). 

 

  

Εικ. 24.  Μεταλλική αντιστήριξη στην όψη της οδού Αγελάου (φωτ. προσωπικό αρχείο) 

Εικ. 25.  Μεταλλική αντιστήριξη στο εσωτερικό του κτηρίου (φωτ. προσωπικό αρχείο) 
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3. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ 

 

 

3.1.Κατάταξη και αξιολόγηση των προβληµάτων 

 

Αφού πραγµατοποιήθηκε πρώτα η αναγνώριση των δοµικών συστηµάτων του 

κτηρίου, της τεχνικής και της κατασκευαστικής δοµής του, επιχειρήθηκε η αξιολόγηση 

των κυριότερων καταγεγραµµένων βλαβών. Η αξιολόγηση των βλαβών θα µας οδηγήσει 

στον εντοπισµό των πηγών τρωτότητας και εποµένως στη διατύπωση άµεσων σωστικών 

επεµβάσεων για την αποκατάστασή τους.  

Το κτήριο παρουσιάζει εικόνα εγκατάλειψης εδώ και αρκετές δεκαετίες 

σύµφωνα µε το φωτογραφικό αρχείο και τις µαρτυρίες, ενώ αντιµετωπίζει σήµερα 

ποικίλα προβλήµατα, κυρίως λόγω :  

1. Της φυσικής γήρανσης των δοµικών υλικών. 

2. Των έντονων σεισµικών δονήσεων που έχουν σηµειωθεί στην περιοχή. 

3. Της τεχνικής της κατασκευής. 

4. Των καιρικών συνθηκών και της θέσης του. 

Γενικότερα οι φθορές αυτές µπορούν να καταταχθούν σε πέντε κατηγορίες : 

• Δοµικά προβλήµατα  

Οι λιθοδοµές παρουσιάζουν σε ορισµένα σηµεία χαλάρωση, ρωγµές, µικρού 

αλλά και µεγάλου µεγέθους, που επιδεινώνονται στο δυτικό τοίχο του νότιου 

τµήµατος και προκλήθηκαν από τη γήρανση των υλικών, την έκθεσή τους στις 

περιβαλλοντικές συνθήκες και τις σεισµικές δράσεις.  

 Όσον αφορά τα δοµικά προβλήµατα του βόρειου τµήµατος, η έλλειψη στέγης έχει 

δηµιουργήσει σε πολλά σηµεία αποκολλήσεις. Το γείσο του νότιου τµήµατος σώζεται 

περίπου σε ένα µικρό τµήµα του. Η αντιµετώπιση αυτών των προβληµάτων κρίνεται 

άµεση και αναγκαία προς αποτροπή της επιδείνωσής τους µε την πάροδο του χρόνου.  
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 Η θεµελίωση του κτηρίου δεν αναµένεται να παρουσιάζει φθορές αποσάθρωσης 

κονιαµάτων, αλλά για την επαλήθευση αυτού θα πρέπει να πραγµατοποιηθούν 

διερευνητικές τοµές.  

Η κακή δοµική κατάσταση του φέροντος οργανισµού του κτηρίου επηρεάζει άµεσα 

και την κατάσταση των οικοδοµικών στοιχείων του και αποτελεί παράγοντα 

επικινδυνότητας. 

• Οικοδοµικά προβλήµατα  

Τα οικοδοµικά προβλήµατα, τόσο συνολικά, όσο και στα επιµέρους οικοδοµικά 

στοιχεία (τοιχοποιίες κ.α.), οφείλονται στην ελλιπή συντήρηση. Πολλά από τα 

προβλήµατα αυτά συνδέονται µε τα δοµικά προβλήµατα και η αντιµετώπισή τους 

κρίνεται άµεση και αναγκαία για την αποφυγή της επιδείνωσής τους. 

• Αισθητικά προβλήµατα  

Το κτήριο παρουσιάζει αισθητικά προβλήµατα κυρίως λόγω της έλλειψης στέγης 

και της γειτνίασης µε τον πυλώνα της ΔΕΗ (βλ. εικ. 23). 

• Προβλήµατα ανάδειξης της ιστορικής και οικοδοµικής σηµασίας. 

Με την αισθητική αποκατάσταση του κτηρίου θα αντιµετωπιστεί και το πρόβληµα 

αναγνωσιµότητάς του. Η ανάδειξη της ιστορικής και αρχαιολογικής του σηµασίας µε τον 

εντοπισµό και την επισήµανση των στοιχείων που του προσδίδουν τη σηµασία αυτή είναι 

επιβεβληµένη και αναγκαία. 

• Λειτουργικά προβλήµατα 

  Η εγκατάλειψη του κτηρίου λόγω της ελλιπούς στατικής ικανότητας του φορέα, 

έχει συµβάλλει στην κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήµερα. Δεδοµένου, ότι το κτήριο 

θεωρούµε πως πρέπει να ξαναγίνει «ζωντανό» και λειτουργικό, επιβάλλεται η εξεύρεση 

λύσεων, οι οποίες θα ταιριάζουν µε τον χαρακτήρα του και θα εξυπηρετούν τις ανάγκες 

αυτού του χώρου.  
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3.1.1.Αναλυτική περιγραφή παθολογίας  

 

•  Θεµελίωση   

 Η θεµελίωση του κτηρίου έχει γίνει πάνω στο χώµα και δεν είναι ορατή σε 

µεγαλύτερο βάθος. H ακριβής κατάσταση των στοιχείων της θεµελίωσης θα 

διαπιστωθεί, ύστερα από διενέργεια διερευνητικών τοµών, οι οποίες θα γίνουν σε 

σηµειακά στην ανατολική και βόρεια πλευρά του κτηρίου.  

• Τοιχοποιίες 

Οι τοιοχοποιίες είναι λιθοδοµές µε οριζόντιες ξυλοδεσιές, που σήµερα σώζονται 

σε ορισµένα σηµεία µόνο, ενώ σε άλλα παραµένουν µόνο τα ίχνη τους. Δεν 

παρατηρούνται υποστυλώµατα από οπλισµένο σκυρόδεµα. Πιο συγκεκριµένα, η 

τοιχοποιία είναι από αργολιθοδοµή (µε πιο επιµεληµένη δόµηση στις γωνίες και γύρω 

από τα ανοίγµατα) πάχους περίπου 70εκ, συστηµατικά δοµηµένη, η οποία έχει µείνει 

ανεπίχριστη. Τα υπέρθυρα διαµορφώνονται από χαµηλά τόξα µε ηµιλαξευτούς λίθους. 

Τα υπάρχοντα αρµολογήµατα θα πρέπει να είναι και τα αρχικά.  

Παρατηρείται η προσπάθεια ενίσχυσης της φέρουσας τοιχοποιίας µε λίθινες 

παραστάδες, οι οποίες γίνονται εµφανείς στον δεύτερο όροφο, όπου και έχει µειωθεί το 

γενικό πάχος της τοιχοποιίας και οι οποίες λειτουργούν σαν αντηρίδες στήριξης της 

επιπεδόµορφης τοιχοποιίας, επιτυγχάνοντας αύξηση επιφάνειας της βάσης στήριξής 

τους (βλ. εικ. 26). Οι κατακόρυφες παραστάδες αυτές στοχεύουν στην ενίσχυση της 

φέρουσας τοιχοποιίας και στην αύξηση της ευστάθειας του λίθινου οικοδοµικού 

σώµατος απέναντι στις δυναµικές καταπονήσεις. Με τη µείωση της διατοµής της 

τοιχοποιίας στον δεύτερο όροφο, καθώς και των παραστάδων επιχειρείται η µείωση 

της διαφραγµατικής λειτουργίας, δηλαδή της συµπεριφοράς της επιπεδόµορφης 

κατασκευής ως δίσκου, καθώς οι νευρώσεις αυτές λειτουργούν και ως αντηρίδες 

(ευστάθεια εκτός επιπέδου). Το πλήθος ανοιγµάτων της τοιχοποιίας προσδίδει σε αυτή 

ένα διάτρητο χαρακτήρα, µε αποτέλεσµα να αποτελεί ιδιαίτερα δυσµενή παράγοντα για 

την ευστάθειά της.  
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Με την πάροδο του χρόνου οι τοιχοποιίες δε µπόρεσαν να αντισταθούν στις 

καιρικές συνθήκες και στην διάβρωση από την υγρασία, µε αποτέλεσµα τη φθορά του 

συνδετικού κονιάµατος στους αρµούς της λιθοδοµής. Οι φέρουσες τοιχοποιίες λόγω 

έλλειψης της στέγης και των ελκυστήρων, οι οποίοι καταστράφηκαν σε κάποια άγνωστη 

χρονική περίοδο και εξαιτίας των σεισµικών αλλά και σηµειακών φορτίσεων, 

παρουσιάζουν ρωγµές και αποκολλήσεις λίθων ιδιαιτέρως στη στέψη. 

Η τοιχοποιία εσωτερικά από την κατασκευή της παρουσιάζει ίχνη από οριζόντιες 

ξυλοδεσιές, καθώς και κενά τετράγωνης µορφής, που είναι ίχνη των δοκών έδρασης 

των ξύλινων πατωµάτων. Επίσης, παρουσιάζει κενά τετράγωνης µορφής, διαστάσεων 

15Χ15εκ. περίπου, σε ορισµένα σηµεία στην εσωτερική επιφάνεια. Πρόκειται για τις 

θέσεις των δοκών στήριξης των ικριωµάτων για την κατασκευή των λιθοδοµών. 

Γενικότερα, παρατηρούνται έντονες ρηγµατώσεις καθώς και έντονες υγρασίες. 

Τα προβλήµατα είναι σηµαντικά, διότι απουσιάζει κάθε µέτρο προστασίας από τα όµβρια 

ύδατα. Η αντιµετώπιση των προβληµάτων αυτών κρίνεται άµεση και αναγκαία προς 

αποτροπή της επιδείνωσής τους µε την πάροδο του χρόνου.  

• Αρµολογήµατα  

Εσωτερικά και εξωτερικά τα αρµολογήµατα είναι σε µέτρια κατάσταση µε τοπικά 

προβλήµατα.  

• Τόξα ανοιγµάτων 

 Όλα τα χαµηλά τόξα των ανοιγµάτων βρίσκονται σε µέτρια κατάσταση, εκτός από 

τα ξύλινα υπέρθυρα τα οποία έχουν συρρικνωθεί και µπορεί να προκαλέσουν 

κατάρρευση. Σε ορισµένα έχουν αποκολληθεί λίθοι.  

• Στέγη και επικάλυψη 

Σήµερα δεν υπάρχει στέγη.  

• Στοιχεία ενίσχυσης  

Οι ελκυστήρες έχουν οξειδωθεί πλήρως και έτσι προκαλούν αστάθεια και 

σταδιακή αποδιοργάνωση της ανωδοµής του κτηρίου (βλ. εικ. 27). Οι δε ξυλοδεσιές, 
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που τα ίχνη τους είναι ορατά, απουσιάζουν και στα σηµεία που αποµένουν είναι 

κατεστραµµένες. 

 

 

 

 

Εικ. 26Λεπτοµέρεια των ανοιγµάτων του Α΄ 
ορόφου, των παραστάδων του Β΄ ορόφου (φωτ. 
προσωπικό αρχείο) 

Εικ. 27 Λεπτοµέρεια του γείσου της δυτικής 
πλευράς και του µεταλλικού ελκυστήρα (φωτ. 
προσωπικό αρχείο) 

 

• Στοιχεία όψεων    

Η κύρια όψη επί της οδού Αγελάου είναι απλή χωρίς διακοσµητικά στοιχεία. 

Εξαίρεση αποτελεί το γείσο στις απολήξεις του ανατολικού και δυτικού τοίχου του 

νότιου τµήµατος του κτηρίου, που αποτελείται από δύο σειρές πελεκηµένων λίθων εκ 

των οποίων η πάνω σειρά είναι µε λοξή απόληξη. Η επικάλυψη γίνεται από 

σχιστόπλακες, οι οποίες εξέχουν από την παρειά του τοίχου για προστασία από τη 

βροχή (βλ. εικ. 26). 

• Δάπεδα 

Λόγω των πολλών φερτών υλικών, που βρίσκονται στο ισόγειο, δεν ήταν δυνατόν 

να διαπιστωθεί αν σώζεται παλαιότερο δάπεδο. Μετά τον καθαρισµό θα γίνουν οι 

απαραίτητες εργασίες για αυτό. Όσον αφορά στους ορόφους δεν σώζεται κανένα 

στοιχείο ξύλινου δαπέδου, παρά µόνο οι θέσεις στις τοιχοποιίες όπου στηρίζονταν.  

• Περιβάλλων χώρος  
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 Ο περιβάλλων χώρος του κτηρίου είναι υποβαθµισµένος. Δίπλα από αυτό 

βρίσκεται η Ωραία Ντάπια, η οποία είναι καλυµµένη πλήρως από αναρριχόµενα φυτά. 

Έµπροσθεν αυτής βρίσκεται υποσταθµός της ΔΕΗ σε µεγάλου ύψους κολώνες. 

Απέναντι ακριβώς και δίπλα από τον ενετικό προµαχώνα είναι µεγάλοι χώροι άναρχης 

στάθµευσης αυτοκινήτων (βλ. εικ.23). 

• Ιστορικό επεµβάσεων  

Αν και το κτήριο βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση από τότε, που έγινε η 

απαλλοτρίωσή του (1988) ουδέποτε έγιναν επεµβάσεις επ΄ αυτού, εκτός της 

µεταλλικής αντιστήριξης, η οποία τοποθετήθηκε από την 22η Εφορεία Βυζαντινών 

Αρχαιοτήτων κατά το έτος 2010. 

  

Εικ. 28.  Οι τοιχοποιίες του Β΄ ορόφου από την εσωτερική πλευρά (πριν) (φωτ. 
προσωπικό αρχείο) 
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4. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  

 

 

4.1.   ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  

 

Σε παλιότερες εποχές τα βιοµηχανικά κελύφη αποτέλεσαν κέντρα παραγωγής και 

σηµεία αναφοράς για την πρόοδο και την ανάπτυξη, ενώ στις µέρες µας απειλούνται µε 

κατάρρευση, εξαιτίας της κακής κατάστασής τους και των απαιτήσεων της οικονοµίας 

– αγοράς. Το συγκεκριµένο κτήριο το οποίο δεν λειτούργησε ποτέ, εγκαταλείφθηκε από 

τους αρχικούς ιδιοκτήτες του και αργότερα όταν περιήλθε στο κράτος και από αυτό. Το 

αποτέλεσµα ήταν να αποτελεί για δεκαετίες πυρήνα υποβάθµισης του αστικού 

περιβάλλοντος, καθώς εγκαταλελειµµένο και ξεχασµένο παραδόθηκε στην φθορά του 

χρόνου. Η µορφή του ωστόσο µέσα στη Ναύπακτο λειτουργεί ως τοπόσηµο, 

αποτελώντας ένα µοναδικό αρχιτεκτονικό – µορφολογικό δείγµα, το µόνο, που µαρτυρεί 

έντονα και ποιητικά την µακρινή παρουσία της βιοµηχανικής δραστηριότητας των 

κατοίκων της.  

Είναι γενικά αντιληπτό ότι η βιοµηχανική κληρονοµιά µπορεί να συµβάλλει στη 

διαφύλαξη των πολιτισµικών αξιών, της ιστορικής µνήµης και των δοµών κοινωνικής 

στήριξης. Αποτελεί σε εθνικό επίπεδο ένα δύσκολο εγχείρηµα (όπως π.χ. το Λαύριο), 

που προσπαθεί να συνδυάσει την εξέλιξη και την πρόοδο (τεχνολογική, επιστηµονική, 

εκπαιδευτική, ερευνητική, πολιτισµική) µε το σεβασµό της ιστορίας και της πολιτιστικής 

κληρονοµιάς.  

Κυριότερος στόχος της πρότασης αποκατάστασης – επανάχρησης του 

Μακαρονοποιείου αποτελεί όχι µόνο η διάσωση του κτηρίου ως δείγµα βιοµηχανικής 

αρχιτεκτονικής, αλλά και η ανασύνθεση του αστικού ιστού, µέσω της ενδυνάµωσης της 

κοινωνικής ζωής της περιοχής, η οποία έχει βιώσει την ερήµωση και την υποβάθµιση. 

Πρόκειται δηλαδή για ενεργοποίηση µιας ευρύτερης αναπτυξιακής διαδικασίας, καθώς 

το «υπό εγκατάλειψη» κέλυφος µε την αναπτυξιακή δυναµική που µπορεί να προσφέρει, 
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δύναται να αποτελέσει σηµαντικό πυρήνα αναβάθµισης, πόλο έλξης επισκεπτών και 

προσέλκυσης του ενδιαφέροντος σε τοπικό επίπεδο.  

 Γενικά, η επέµβαση περιλαµβάνει την οικοδοµική και αισθητική αποκατάσταση του 

κτηρίου µε τις απαραίτητες εργασίες στερέωσης και ενίσχυσης, όπου αυτό κρίνεται 

απαραίτητο. 

Το κτήριο έχει αντιµετωπιστεί µε ένα νέο σχεδιασµό, ως εργαλείο υποστήριξης 

της τοπικής κοινωνίας στην προσπάθεια κατανόησης και ερµηνείας του παρελθόντος 

και του παρόντος. Γι΄αυτό το λόγο προβλέφθηκε η δηµιουργία ενός ψηφιακού µουσείου, 

η έκθεση του οποίου θα προσφέρει τις απαιτούµενες πληροφορίες τόσο για το Κάστρο 

Ναυπάκτου όσο και για το γεωγραφικό, ιστορικό και πολιτικοοικονοµικό περιβάλλον 

του, σε συνδυασµό µε έκθεση χαρακτηριστικών κινητών αντικειµένων, που έχουν 

βρεθεί στην περιοχή.  

 

4.2.   Γενική περιγραφή της επέµβασης  

 

Οι εργασίες αποκατάστασης στο κτήριο περιλαµβάνουν σε γενικό πλαίσιο τα 

ακόλουθα : 

α. αποκατάσταση στατικής επάρκειας µετά από Στατική µελέτη και δοµοστατική 

ανάλυση καθώς και από τις ανάγκες της νέας χρήσης, 

β. συντήρηση, αποκατάσταση και ανακατασκευή δοµικών και οικοδοµικών στοιχείων, 

γ. αποκατάσταση αλλοιωµένων στοιχείων του κτηρίου, 

δ. ανάδειξη των ιδιαίτερων στοιχείων του κτηρίου, 

ε. σχεδιασµό ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων, 

στ. σχεδιασµό των απαιτούµενων τροποποιήσεων για την νέα χρήση, 

ζ. σχεδιασµό του εσωτερικού εξοπλισµού, 

η. διαµόρφωση του περιβάλλοντος χώρου για την ανάδειξη του κτηρίου και για την 

εξυπηρέτηση της νέας χρήσης. 
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Προκειµένου να επιτευχθούν οι στόχοι της παρούσας µελέτης βάση των αρχών 

επεµβάσεως, που έχουν ήδη αναλυθεί, προτείνονται οι ακόλουθες εργασίες: 

καθαρισµός των λιθοδοµών µε απορροφητικά µέσα, καθαίρεση των εξωτερικών 

αρµολογηµάτων, βαθύ αρµολόγηµα από συµβατά κονιάµατα και εφαρµογή ενεµάτων 

βαρύτητας, όπου απαιτείται. Η σύσταση των νέων αρµολογηµάτων και των ενεµάτων 

θα καθοριστεί µετά από αναλύσεις του κονιάµατος σε ειδικό εργαστήριο, προκειµένου 

να είναι συµβατό µε το παλαιό. Σε σηµεία, όπου έχουµε ευρείες ρηγµατώσεις, θα γίνουν 

λιθοσυρραφές και εµφράξεις των ρωγµών. Θα γίνει εσωτερικός καθαρισµός και όπου 

απαιτηθούν αποχωµατώσεις.  

Για τη θεµελίωση, προτείνεται η τµηµατική εκσκαφή του θεµελίου, η εξυγίανση 

και  στεγάνωση. Θα τοποθετηθεί ξύλινη στέγη εµφανής εσωτερικά µε επικάλυψη από 

φύλλα χαλκού, νέα σιδηρά κουφώµατα και ξύλινα δάπεδα, ενώ οι νέες σκάλες που θα 

τοποθετηθούν θα είναι µεταλλικές µε ξύλινα πατήµατα. Τα δάπεδα προβλέπονται 

ξύλινα, ενώ θα τοποθετηθεί µεταλλικός φορέας εσωτερικά σύµφωνα µε τη Στατική 

µελέτη.  

Εξωτερικά του κτηρίου θα διαµορφωθεί ο περιβάλλων χώρος προκειµένου να 

υπάρχει είσοδος στο κτήριο από τη βόρεια πλευρά, µε πιο άνετη πρόσβαση από αυτή 

της ανατολικής όψης. Θα προβλεφθούν όλες οι απαραίτητες υποδοµές για την 

εξυπηρέτηση ΑµεΑ, καθώς και ανελκυστήρας, ο οποίος προβλέπεται εξωτερικός στη 

βόρεια πλευρά.  

Πρέπει να επισηµανθεί, ότι αν και το κτήριο βρίσκεται εντός του παραδοσιακού 

οικισµού, ο οποίος διέπεται από ορισµένα µορφολογικά πρότυπα σύµφωνα µε τις 

ισχύουσες διατάξεις (παρ. 1.5.), η πρόταση αποκατάστασης δεν περιορίζεται από αυτά, 

διότι άποψή µας είναι ότι το κτήριο έχει µοναδικά χαρακτηριστικά βιοµηχανικής 

αρχιτεκτονικής, που δεν συναντούνται πουθενά αλλού στη Ναύπακτο. Ως εκ τούτου, 

δεν µπορεί να ταυτιστεί µε τα λοιπά παραδοσιακά κτήρια του οικισµού και τους 

ισχύοντες µορφολογικούς περιορισµούς.  
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4.2.1. Αποκατάσταση των υλικών  

 

Οι γενικές αρχές της πρότασης όσον αφορά στα υλικά φαίνονται στον ακόλουθο 

πίνακα.  

ΥΛΙΚΟ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 
ΥΛΙΚΟΥ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΥΛΙΚΟΥ 

ΛΙΘΟΔΟΜΗ  Φθορά λόγω 
γήρανσης, 
µακροχρόνια έκθεση 
στις καιρικές 
συνθήκες, 
σηµειακές φορτίσεις 

Ρηγµατώσεις, 
αποσάθρωση και 
αποδιοργάνωση 
λιθοδοµής, 
αποκόλληση τµήµατος 
λιθοδοµής 

Τοπική ανακατασκευή, 
επισκευή ρωγµών, βαθύ 
αρµολόγηµα, ενέµατα, 
αντικατάσταση 
ελκυστήρων, περιδέσεις. 

ΣΙΔΗΡΟΣ  Φθορά λόγω 
γήρανσης, 
µακροχρόνια έκθεση 
στις καιρικές 
συνθήκες 

Οξείδωση, διάβρωση 
µεταλλικών στοιχείων, 
παραµόρφωση λόγω 
θλίψης, υποχώρηση 
από τη θέση έδρασης 

Αντικατάσταση µέλους ή 
τµήµατος. 

 

4.3.   Αναλυτική περιγραφή της επέµβασης  

 

• Θεµελίωση 

Στα πλαίσια των εργασιών αποκατάστασης θα πραγµατοποιηθούν διερευνητικές 

τοµές µε τις οποίες θα απαντηθούν ερωτήµατα όσον αφορά τις συνθήκες έδρασης των 

τοιχοποιιών του κτηρίου.  

Καταρχήν προτείνεται η διενέργεια διερευνητικής τοµής στη βόρεια γωνία του 

κτηρίου, προκειµένου να διαπιστωθεί η κατάσταση διατήρησης του θεµελίου. Εφόσον 

διαπιστωθούν στη θεµελίωση αποσάθρωση κονιαµάτων και γενικότερες φθορές θα 

συντηρηθούν κατά τον ακόλουθο τρόπο: 

Α. Σχολαστικός καθαρισµός των επιφανειών, στην αρχή χειρωνακτικά και στη 

συνέχεια µε απορροφητικά µέσα. 

Β. Αφαίρεση των σαθρών αρµολογηµάτων. 

Γ. Σχολαστικός καθαρισµός των αρµών από σκόνη και υπολείµµατα κονιαµάτων µε 

απορροφητικά µέσα. 
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Δ. Εφαρµογή νέων αρµολογηµάτων, σύµφωνα µε τις οδηγίες της επίβλεψης. 

Ε. Επίχρισµα µε υδραυλικό συµβατό κονίαµα ενισχυµένο µε ίνες πολυπροπυλενίου 

και στη συνέχεια στεγάνωση µε διπλή ασφαλτική µεµβράνη 3 χλστ. 

Σε περίπτωση που γίνει έλεγχος εδάφους θεµελίωσης και προκύψει η ανάγκη της 

πλευρικής ενίσχυσης των θεµελίων της βόρειας και της ανατολικής πλευράς και κάτω 

από την επιφάνεια του δρόµου θα γίνει ως εξής: µε δοκό οπλισµένου σκυροδέµατος 

30Χ50 µε διαµήκη οπλισµό 6Φ/16 και συνδετήρες Φ8/25,  ή όπως προκύψει από τη 

Στατική µελέτη που θα εκπονηθεί. 

• Τοιχοποιίες 

Η συντήρηση και ενίσχυση των λιθοδοµών προτείνεται να γίνει ως εξής: 

Α. Καθαρισµός εξωτερικού προσώπου µε υδροβολή ελεγχόµενης πίεσης.  

Β. Καθαίρεση νεότερων εξωτερικών αρµολογηµάτων και σαθρών σε βάθος, εφόσον 

είναι δυνατόν έως 8εκ. Θα καθαιρεθούν µόνο όσα δεν είναι ανθεκτικά και 

κρίνεται ότι είναι αναγκαία από τον επιβλέποντα του έργου. Η καθαίρεση θα γίνει 

µε προσοχή χωρίς να προξενήσουν βλάβες στους λίθους των τοιχοποιιών.  

Γ. Σχολαστικός καθαρισµός των αρµών από σκόνη και υπολείµµατα κονιαµάτων µε 

απορροφητικά µέσα. 

Δ. Βρέξιµο των αρµών και των επιφανειών προς αρµολόγηµα µε προσοχή για την 

καλύτερη συνοχή του νέου κονιάµατος µε το παλαιό και για να αποφευχθεί 

απότοµη ξήρανσή του.  

Ε. Κατασκευή 1ου στρώµατος νέων αρµολογηµάτων σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα 

της χηµικής ανάλυσης των κονιαµάτων, η οποία θα έχει προηγηθεί, τις οδηγίες 

της επίβλεψης και ύστερα από την εφαρµογή δοκιµίων. Η διαδικασία θα γίνει 

τµηµατικά ανά ζώνες και από πάνω προς τα κάτω. Η τοποθέτηση του κονιάµατος 

θα γίνει µε προσοχή ανάµεσα στους αρµούς µε λεπτά µυστριά και λαβίδες, ούτως 

ώστε να διαγράφεται καθαρά η µορφή των λίθων και των πλίνθων. Όπου 

τοποθετείται περισσότερο κονίαµα και επικαλύπτει τους λίθους θα ξύνεται όσο 

είναι ακόµη νωπό.  
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Στ. Εφαρµογή ενεµάτων. Τα ενέµατα θα γίνουν σταδιακά από κάτω προς τα πάνω 

και θα γίνεται διακοπή για αλλαγή θέσης, όταν διαπιστωθεί αύξηση πίεσης στο 

ακροφύσιο του ενέµατος (> 1 Αtm.). H σύνθεση των ενεµάτων πρέπει να είναι 

τέτοια, ώστε να εξασφαλίζεται η συµβατότητα µε τα υπάρχοντα δοµικά υλικά και 

παράλληλα να υπάρχει ρευστότητα, σταθερότητα και διεισδυτικότητα. Η σύνθεσή 

τους θα αποφασιστεί σύµφωνα µε τις οδηγίες της επίβλεψης και µετά από επί 

τόπου δοκιµές.  

Όσον αφορά τα ενέµατα, µε την εφαρµογή τους επιτυγχάνονται τα ακόλουθα: α) 

επισκευή ή ενίσχυση του υπάρχοντα φορέα µε τη µικρότερη δυνατή διατάραξή του και 

χωρίς αλλαγή του αρχικού στατικού µοντέλου και β) ως µη ορατή επέµβαση επηρεάζει 

µόνο το συνδετικό κονίαµα της λιθοδοµής και όχι την υπόλοιπη δοµή της, µε αποτέλεσµα 

να διατηρείται στο µεγαλύτερο δυνατό βαθµό κάθε ιστορική πληροφορία και τα ίχνη των 

βλαβών εφόσον είναι επιθυµητά.  

Οι ιδιότητες του ενέµατος πρέπει να είναι  οι ακόλουθες:  

Α. Σε υγρή κατάσταση: α) Να είναι αρκετά ρευστό, β) Η πήξη δεν πρέπει να 

επηρεάζει την ενεσιµότητα,  

Β. Κατά την διάρκεια της πήξης: α) Να έχει ελάχιστη διατµητική αντοχή για 

αντίσταση στη βαρύτητα και στις υδραυλικές πιέσεις, β) Να έχει σταθερή σύνθεση µέχρι 

την πήξη, γ) Να µη γίνονται ανεπιθύµητες αντιδράσεις µεταξύ του ενέµατος και της 

λιθοδοµής, δ) Να αποφευχθεί η συστολή ξήρανσης, ε) Η πήξη να µη επηρεάζεται από 

τη υγρασία της τοιχοποιίας ή την απουσία αέρα, ζ) Ο χρόνος πήξης να είναι εύλογος 

και αξιόπιστος. 

Γ. Μετά την στερεοποίηση: α) Η µηχανική αντοχή να είναι του ίδιου επιπέδου µε 

του κονιάµατος ή µεγαλύτερη ή µικρότερη αν για ειδικούς λόγους απαιτείται, β) Το 

µέτρο ελαστικότητας Ε και ο λόγος Poisson ν να είναι ανάλογα µε εκείνα των δοµικών 

υλικών της τοιχοποιίας, γ) Πρέπει να επιτυγχάνεται συνάφεια µε τα υπάρχοντα 

στοιχεία ανεξάρτητα της υγρασίας, ξηρασίας και σκόνης, δ) Οι αντοχές του να 

διατηρούνται στο χρόνο, ε) Ο όγκος να µη επηρεάζεται από την υγρασία, ζ) Οι πόροι να 
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είναι τέτοιοι που να µην εµποδίζεται η κυκλοφορία της υγρασίας, η) Ο σχηµατισµός 

αλάτων να αποφεύγεται. 

Ενδεικτική σύσταση καθολικού ενέµατος οµογενοποίησης είναι η ακόλουθη: 

 ΥΛΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΜΕΡΗ ΟΓΚΟΥ 
1 Τσιµέντο ελληνικού τύπου 50kg 
2 Νερό καθαρό  45-50kg 
3 Υπερευστοποιητής 0,75kg 

Ενδεικτική σύσταση ενέµατος κατά µήκος ρηγµατώσεων / αποκολλήσεων είναι η 

ακόλουθη : 

 ΥΛΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΜΕΡΗ 
ΟΓΚΟΥ 

1 ΤΟΠΙΚΗ ΑΜΜΟΣ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΠΟΤΑΜΙΣΙΑ 
ΚΟΣΚΙΝΙΣΜΕΝΗ (Πούδρα έως λεπτόκοκκη ποταµίσια ή 
χαλαζιακή ή πούδρα µαρµάρου) 

0-25 kg 

2 ΘΗΡΑΪΚΗ ΓΗ 30 kg 
3 ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 20 kg 
4 ΥΠΕΡΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΤΗΣ   0,75 kg 
5 ΜΠΕΤΟΝΙΤΗΣ Ca-Na ωριµασµένος τουλάχιστον επί 24 

ώρες 1% του C 
0,5 kg 

6 ΝΕΡΟ ΚΑΘΑΡΟ 35-50 kg 

 

Δ. Κατασκευή 2ου  στρώµατος νέων αρµολογηµάτων, οµοίως µε το πρώτο, το οποίο 

θα είναι και το τελικό χειροποίητο φινίρισµα.  

 

• Αρµολογήµατα 

Όπως αναφέρθηκε, για τους τοίχους θα γίνει καθαίρεση των νεότερων 

αρµολογηµάτων και κατασκευή νέων µε συµβατό ασβεστοκονίαµα, η σύνθεση του οποίου 

αναλύεται πιο κάτω και θα αποφασιστεί σύµφωνα µε τις οδηγίες της επίβλεψης.  

Πρέπει να επιτευχθούν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά για το κονίαµα: 1) να είναι 

αραιό ώστε να µπορεί να εισχωρήσει στα κενά, 2) να αποκτά την ελάχιστη διατµητική 

αντοχή σε εύλογο χρόνο για να αντισταθεί σε δυνάµεις που τείνουν να το µετακινήσουν, 

3) η µηχανική του αντοχή να είναι του ιδίου επιπέδου µε αυτή του παλαιότερου, ώστε 

κατά τη διάρκεια της πήξης να µειωθεί στο ελάχιστο η πιθανότητα σχηµατισµού 



41 

 

διαλυτών αλάτων, 4) να αποφευχθεί η συστολή ξήρανσης για να µην δηµιουργηθούν 

µικρορωγµές και 5) να εµποδιστεί η απώλεια νερού µε τη προσθήκη ειδικού πρόσµικτου.   

Τα συνδετικά κονιάµατα, που προτείνονται για αρµολόγηµα, τα  ενέµατα και τα 

εσωτερικά επιχρίσµατα περιέχουν κατά περίπτωση υδραυλική άσβεστο, θηραϊκή γη, 

άµµο ποταµίσια και ίνες. Τα υλικά αποκατάστασης πρέπει να έχουν µικροδοµή και 

µηχανικά χαρακτηριστικά συµβατά προς αυτά της υπάρχουσας λιθοδοµής.  

Η ακριβής σύσταση του κονιάµατος θα αποφασιστεί από την αρµόδια Υπηρεσία 

του ΥΠΠΟΑ κατόπιν των εργαστηριακών αποτελεσµάτων ανάλυσης δείγµατος του 

κονιάµατος. Στόχος της δειγµατοληψίας θα είναι ο προσδιορισµός της δοµής, της 

σύστασης και των αντοχών των παλιών υλικών δόµησης, ώστε να σχεδιαστούν και να 

αξιολογηθούν οι συνθέσεις κονιαµάτων, ενεµάτων και επιχρισµάτων αναδόµησης µε 

κατάλληλες αντοχές και συνθέσεις συµβατές µε τις παλιές λιθοδοµές (διαχωρισµός 

κονιαµάτων από τη συνδετική κονία και διαβάθµιση των αδρανών, ορυκτολογική και 

πετρογραφική ανάλυση, µελέτη σύστασης και ιδιοτήτων της συνδετικής κονίας, ακριβής 

προσδιορισµός του πορώδους των κονιαµάτων, κλπ.).  

Ενδεικτική σύσταση κονιάµατος για αρµολόγηµα είναι η εξής :  

 ΥΛΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΜΕΡΗ ΟΓΚΟΥ 
1 ΤΟΠΙΚΗ ΑΜΜΟΣ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΠΟΤΑΜΙΣΙΑ 

ΚΟΣΚΙΝΙΣΜΕΝΗ  
2 

2 ΜΗΛΑΪΚΗ Η ΘΗΡΑΪΚΗ ΓΗ 1 
3 ΛΕΥΚΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ 
4 ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟ ΠΡΟΣΜΙΚΤΟ  ΟΣΟ ΑΠΑΙΤΗΘΕΙ 
5 ΥΔΡΑΣΒΕΣΤΟΣ (ΣΚΟΝΗ) 1 
6 ΝΕΡΟ ΚΑΘΑΡΟ ΤΟΣΟ ΩΣΤΕ ΤΟ ΧΑΡΜΑΝΙ  

ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ PEΥΣTO 

 

Το κονίαµα θα εφαρµόζεται σε δύο φάσεις : 

Πρώτα γίνεται πλήρωση των κενών µε το χέρι σπρώχνοντας και πιέζοντας το 

κονίαµα για να εισχωρήσει όσο πιο βαθιά στη λιθοδοµή γίνεται. Στην φάση αυτή, για την 

εισχώρηση του κονιάµατος, µπορεί να χρησιµοποιηθεί κορνέ (χοάνη µε σακούλα) ή 

ειδική πρέσα. 
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Στην δεύτερη φάση γίνεται το τελικό αρµολόγηµα (φινίρισµα), στην αρχή πατητό 

µε το χέρι και, στη συνέχεια µε πολύ λεπτό µιστράκι, γίνεται άπλωµα και λείανση και 

ταυτόχρονος καθαρισµός της λιθοδοµής µε βρεγµένο σφουγγάρι. Το αρµολόγηµα πρέπει 

να εφαρµόζεται σε ώρες που δεν έχει πολύ ζέστη και στη συνέχεια να βρέχεται τακτικά. 

 

• Χωρίσµατα 

Το κτήριο εσωτερικά δεν διατηρεί χωρίσµατα παρά µόνο έναν φέροντα 

λιθόκτιστο τοίχο ο οποίος διαιρεί την κάτοψη περίπου στο µισό. Ο τοίχος αυτός 

διατηρείται καθώς και όλες οι υπόλοιπες φέρουσες τοιχοποιίες, µε αποτέλεσµα την 

διατήρηση των αναλογιών των αρχικών κύριων χώρων. 

 

• Υπέρθυρα  

Όλα τα υπέρθυρα, που είναι χαµηλωµένα τόξα θα συντηρηθούν, ενώ δεν 

σώζονται ξύλινα στοιχεία. 

 

• Κουφώµατα  

Όλα τα ανοίγµατα του κτηρίου, παραµένουν στις αρχικές τους διαστάσεις, ενώ 

ανοίγονται θύρες καθ’ ύψος για την εξυπηρέτηση του ανελκυστήρα. Θα τοποθετηθούν 

σιδηρά κουφώµατα µε καΐτια σε χρώµα µαύρο και διπλά τζάµια όπως φαίνονται στα 

σχέδια της πρότασης.  Όλες οι γυάλινες επιφάνειες εσωτερικά θα έχουν σκίαστρα.  

 

• Δάπεδα 

Δεδοµένου ότι δεν σώζονται δάπεδα, θα τοποθετηθούν νέα ξύλινα σύµφωνα µε 

τα επισυναπτόµενα σχέδια. Όλα τα πατώµατα -φορείς των δαπέδων- 

ανακατασκευάζονται στις ίδιες ακριβώς στάθµες µε τα αρχικά. Η φέρουσα κατασκευή 

τους είναι και πάλι ξύλινες δοκοί, σε αποστάσεις περίπου ανά 50 εκ. και πακτώνονται 

στις αρχικές δοκοθήκες, µε την παρεµβολή µεταλλικής γωνίας που βλητρώνεται στους 

τοίχους. Στην άνω επιφάνεια του πατώµατος στον Α’ και Β’ όροφο, καρφώνεται το 
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επίσης ξύλινο δάπεδο (σανίδες από ξύλο oregon) σε φυσικό χρώµα, ενώ το δάπεδο του 

ισογείου αποτελείται από κεραµικά πλακίδια που εδράζονται σε gross beton, µετά την 

παρεµβολή υγροµονωτικής µεµβράνης. Οροφή του ισογείου και Α’ ορόφου αποτελούν τα 

εµφανή δοκάρια του πατώµατος της ανώτερης στάθµης, ενώ στον Β’ όροφο τα ξύλινα 

ζευκτά της στέγης. 

 

•  Επιχρίσµατα και χρωµατισµοί 

Γενικά επιχρίσµατα δεν διατηρούνται. Οι εξωτερικές όψεις του κτιρίου θα παραµείνουν 

ανεπίχριστες. Εσωτερικά ωστόσο θα επιχριστούν και θα βαφτούν ανάλογα µε την 

µουσειογραφική µελέτη που θα εκπονηθεί. Σε περίπτωση που απαιτηθεί από τη Στατική 

µελέτη οι εσωτερικές όψεις θα ενισχυθούν µε οπλισµένο εκτοξευόµενο σκυρόδεµα. 

Δεδοµένου ότι η δυτική πλευρά του κτηρίου είναι το τείχος του Κάστρου Ναυπάκτου 

προβλέπεται να µην αναρτηθεί τίποτα επί αυτού, αντιθέτως σε απόσταση 5εκ. θα 

τοποθετηθεί εσωτερικά χοντρό κρύσταλλο σε όλους τους ορόφους, ώστε να είναι ορατή 

η λιθοδοµή του µνηµείου.  

 

• Μεταλλικός φορέας  

Αφού εκπονηθεί Στατική µελέτη, θα τοποθετηθεί νέος µεταλλικός φορέας, στον 

οποίο θα εδράζονται όλα τα δάπεδα των ορόφων και η στέγη του, ο οποίος θα συνδράµει 

στην στατική αποκατάσταση του κτηρίου. Θα διατηρηθεί το υφιστάµενο κέλυφος και θα 

αποκατασταθεί, ενώ θα ενισχυθεί µε τον µεταλλικό σκελετό, ο οποίος θα πάρει και τα 

φορτία της νέας ξύλινης στέγης. Η νέα αυτοφερόµενη κατασκευή θα αναδύεται µέσα 

από την παλαιά περιµετρική λιθοδοµή ως η νέα σύγχρονη και διακριτή, πλήρως 

αντιστρέψιµη επέµβαση αλλά και διακριτική. 
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• Σκάλες - Ανελκυστήρας 

Για την επικοινωνία των ορόφων και του υπογείου τοποθετείται µια σκάλα 

µεταλλική στην δυτική πλευρά, καθώς και µια µεταλλική σκάλα από τον Α΄ όροφο στο 

Ισόγειο ως έξοδος κινδύνου. Προβλέπεται εξωτερικός γυάλινος ανελκυστήρας, ο 

οποίος τοποθετείται όπισθεν του υπάρχοντος εγκάρσιου τοίχου, που παρέµεινε ύστερα 

από την κατεδάφιση του βόρειου τµήµατος του κτηρίου, που στηριζόταν στον ενετικό 

προµαχώνα. Ο ανελκυστήρας δεν είναι ορατός από την κύρια όψη του κτηρίου, 

δεδοµένου ότι έως τον πρώτο όροφο κρύβεται από τον προαναφερόµενο εγκάρσιο 

τοίχο, ενώ φαίνεται µόνο κατά το ύψος του δεύτερου ορόφου. Έχει ικανές διαστάσεις 

για την εξυπηρέτηση ΑµεΑ.  

 

• Στέγη 

Στη στάθµη των 11,00µ περίπου θα τοποθετηθεί στέγη µε αντικολλητή ξυλεία 

στην µορφή των ζευκτών. Η έδραση των ζευκτών θα γίνει σε περιµετρικό σενάζ από 

οπλισµένο σκυρόδεµα στη στέψη της τοιχοποιίας, που θα διαµορφώνει περιµετρικό 

λούκι, ενώ τα φορτία της θα αναλαµβάνονται, όπως και εκείνα των πατωµάτων από τον 

µεταλλικό φορέα. Η στέγη θα είναι τετράρριχτη και εσωτερικά θα είναι εµφανής. Η 

διαφραγµατική λειτουργία των ζευκτών της στέγης θα εξασφαλίζεται µε συνδετήριο 

ελκυστήρα. Οι ακριβές διαστάσεις του σενάζ θα προκύψουν, αφού πραγµατοποιηθεί η 

Στατική µελέτη. 

Η επικάλυψη της στέγης µετά την απαραίτητη µόνωσή της, θα γίνει µε φύλλα 

χαλκού, ενώ η απόληξη του γείσου της θα ανακατασκευαστεί σύµφωνα µε τµήµα του 

υπάρχοντος που διασώζεται.  

Η λύση της υποχώρησης της στέγης περιµετρικά που επιλέχθηκε, 

δηµιουργώντας αρχικά ένα κανάλι όµβριων, είναι αυτή που θα διατηρήσει τη εντύπωση 

του ερειπίου, πράγµα που αποτελεί την εικόνα που επικρατεί στη συλλογική µνήµη  εδώ 

και 100 χρόνια περίπου. Το κανάλι αυτό θα κατασκευαστεί από σκυρόδεµα, ενώ θα είναι 

βατό και επισκέψιµο για τυχόν επισκευές.  
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• Ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις. 

Στο κτήριο θα προβλεφθούν οι παρακάτω εγκαταστάσεις: 

α) υδροδότηση από το κεντρικό δίκτυο πόλης, β) αποχέτευση ακαθάρτων προς 

τον κεντρικό αγωγό, µε την παρεµβολή φρεατίου, γ) αποχέτευση όµβριων, δ) 

τηλεφωνική σύνδεση µέσω υπογείου καλωδίου, ε) ηλεκτροδότηση, µέσω επίσης 

υπογείου καλωδίου, στ) πρόβλεψη για σύνδεση µε καλωδιακό δίκτυο τηλεόρασης, ζ) 

ενεργητική πυροπροστασία, η) σύστηµα θέρµανσης µε fancoil units κλιµατισµού-

αερισµού. 

 

4.4. Περιβάλλων χώρος  

 

Για τον περιβάλλοντα χώρο, προβλέπεται ο καθαρισµός του συνολικού χώρου, η 

απαραίτητη αποχωµάτωσή του, η πλακόστρωση που θα συµπεριλαµβάνει ράµπα 

πρόσβασης ΑµεΑ µε κλίση έως 5% και η τοποθέτηση εξωτερικού φωτισµού, ο οποίος 

θα φωτίζει το κτήριο αλλά και την Ωραία Ντάπια. 

 

 

 

 

  

Εικ. 29.  Πρόταση αποκατάστασης της Ανατολικής όψης (βλ. σχέδιο ΕΠ. 07) 
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5. ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗΣ 

 

5.1.Γενική περιγραφή της πρότασης επανάχρησης.  

 

Πρώτη, κρίσιµη και καθοριστική απόφαση για την Επανάχρηση είναι η επιλογή µιας 

νέας χρήσης συµβατής µε την αξία και τον συµβολισµό του ιστορικού κτηρίου, που να 

απαιτεί τις ελάχιστες δυνατές αρχιτεκτονικές τροποποιήσεις (αναδιατάξεις χώρων ή 

προσθήκες). Ζητούµενο είναι οι επεµβάσεις στο ιστορικό κέλυφος να µην ξεπερνούν, 

ποσοτικά και ποιοτικά το όριο θραύσης πέρα από το οποίο η Επανάχρηση του δεν θα 

είχε νόηµα, αν ήταν να κερδηθεί µια χρήση αλλά εν τέλει να χαθεί το κτήριο5. 

Άλλο ζητούµενο στην παρούσα σχεδιαζόµενη παρέµβαση ανάδειξης του κτηρίου 

ήταν η επανα-οικειοποίηση του χώρου από τους ανθρώπους, για την υποστήριξη της 

συλλογικής µνήµης και της ιστορικής συνείδησης, κατεύθυνση που υπογραµµίζει την 

ανάδειξη της αρχαιολογίας ως κοινωνικής πρακτικής. Το «Μακαρονοποιείο» είναι ένα 

                                                 

5Ν. Σαµαράς «Επανάχρηση Ιστορικών κτηρίων» ΑΔΟΑΠ σ.43 
 

Εικ. 30.  Πρόταση αποκατάστασης της Bόρειας όψης (βλ. σχέδιο ΕΠ. 08) 
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χαρακτηριστικό παράδειγµα, όπου συνυπάρχει η εγκατάλειψη αλλά και οι ζωντανές 

µνήµες, η σχεδιασµένη – αλλά ασαφής ως προς τη στόχευσή της ή υλοποίησή της 

ιδιωτική πρωτοβουλία ταυτόχρονα µε την µη ολοκληρωµένη – κρατική παρέµβαση, τα 

οικονοµοτεχνικά ζητήµατα µε αυτά της ιδεολογικής χρήσης, ιδιαίτερα δύσκολα στην 

επίλυση κατά την εποχή της οικονοµικής κρίσης.  

Η συντήρηση, η αποκατάσταση και οι αναστηλωτικές επεµβάσεις συµβάλλουν 

αναντίρρητα στη διάσωση της αρχιτεκτονικής µορφής του εκάστοτε µνηµείου, ωστόσο 

είναι πρακτικές που αδυνατούν από µόνες τους να αποκαλύψουν την ιστορική χρήση και 

τη λειτουργία του. Η αποκωδικοποίηση του παρελθόντος επιτυγχάνεται µόνο µε την 

εφαρµογή ερµηνευτικών δράσεων από µέρους της µουσειακής κοινότητας, που 

απευθύνονται πρωτίστως στους µαθητές. Ετσι, η πρόταση επανάχρησης έχει ως στόχο 

την αντιµετώπιση των ειδικών απαιτήσεων και προβληµάτων για την ορθολογική 

λειτουργία του κτηρίου ως επισκέψιµου πολιτιστικού χώρου.  

Πέρα από την αποκατάσταση της λειτουργικής σχέσης του κτηρίου µε τη γειτονιά 

του και τον ιστό της πόλης, αφού η µακρόχρονη εγκατάλειψή του δηµιούργησε στο σηµείο 

που βρίσκεται ένα λειτουργικό κενό - µία αρνητική παρουσία, είναι απαραίτητη και η 

λειτουργική ενεργοποίησή του µε νέα χρήση. Προτείνεται λοιπόν, το Μακαρονοποιείο 

να αποκατασταθεί και να επαναχρησιµοποιηθεί µε στόχο να είναι επισκέψιµο ως 

«Ψηφιακό Μουσείο της Πόλης», µε ήπιες χρήσεις και κυρίως µε τη χρήση της 

τεχνολογίας, αναγκαίους χώρους υγιεινής για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών και 

ανελκυστήρα που είναι απαραίτητος για την εξυπηρέτηση κοινού ΑµεΑ.  

 

5.2. Βασικές Αρχές της Επανάχρησης - Ανάδειξης 

 

Η ανάδειξη και αξιοποίηση κτηρίων µε αρχιτεκτονικό και ιστορικό ενδιαφέρον 

συνεπάγεται, ανάλογα µε την κατάσταση διατήρησης του κτίσµατος και την νέα χρήση 

που θα παραλάβει, µια σειρά επεµβάσεων. Οι επεµβάσεις έχουν στόχο την εξασφάλιση 

της στατικής επάρκειας τουκτηρίου, τη διατήρηση και προβολή της αρχιτεκτονικής, 
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ιστορικής και καλλιτεχνικής αξίας του,καθώς και την εξασφάλιση της βιωσιµότητας της 

χρήσης. 

Η διαδικασία αποκατάστασης και επανάχρησης προϋποθέτει την σε βάθος µελέτη 

της ταυτότητας του κτίσµατος, τη διερεύνηση των προβληµάτων που αντιµετωπίζει και 

των αλλαγών που θα επιφέρει η νέα χρήση στο κτήριο και τέλος τη διατύπωση 

προτάσεων και την εφαρµογή της επέµβασης. Η διαδικασία αυτή απαιτεί ιδιαίτερη 

φροντίδα στην παρακολούθηση της εφαρµογής, γιατί συχνά, νέα στοιχεία που 

αποκαλύπτονται οδηγούν υποχρεωτικά σε µεταβολές της µελέτης και της εφαρµογής. 

Η επέµβαση επανάχρησης κτηρίων, πρέπει να πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις 

γενικά παραδεκτές σήµερα αρχές που απορρέουν από τη Χάρτα της Βενετίας σε 

συνδυασµό µε τις ειδικές συνθήκες και τα δεδοµένα της κάθε περίπτωσης. 

Αναλυτικά οι βασικές αρχές της επέµβασης πρέπει να είναι: 

α. Κατά τη νέα χρήση θα πρέπει να επιδιώκονται οι µικρότερες δυνατές αλλαγές τόσο 

στο κέλυφος του παλαιού κτηρίου, όσο (και εφ’ όσον είναι εφικτό) και στα 

κατασκευαστικά στοιχεία του, καθώς και στο άµεσο περιβάλλον του και να γίνεται η 

µέγιστη δυνατή προσπάθεια για την διατήρηση κατά το δυνατόν περισσοτέρων από τα 

αυθεντικά στοιχεία του (διακοσµητικά ή κατασκευαστικά). 

β. Ο ιστορικός χαρακτήρας του κτηρίου θα πρέπει να διατηρείται και να αποφεύγεται η 

αλλοίωση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του. Θα πρέπει να γίνονται σεβαστές όλες 

οι ιστορικές φάσεις του κτηρίου µετά από την αξιολόγησή τους. 

γ. Το κάθε κτήριο καθρεφτίζει τα χαρακτηριστικά της εποχής στην οποία 

δηµιουργήθηκε και την χρήση που στέγασε. Αλλαγές που δηµιουργούν ψευδή εικόνα της 

ιστορικής του εποχής και της αρχιτεκτονικής του (προσθήκη η αφαίρεση µορφολογικών 

χαρακτηριστικών, αλλοίωση της επιδερµίδας του κλπ.) δεν πρέπει να 

πραγµατοποιούνται. 

δ. Τα κατεστραµµένα ιστορικής σηµασίας χαρακτηριστικά των κτηρίων θα πρέπει κατά 

το δυνατόν να επισκευάζονται και όχι να αντικαθίστανται. Όταν οι φθορές είναι τόσο 

σηµαντικές που απαιτούν αντικατάσταση, τα νέα υλικά θα πρέπει να είναι απόλυτα 
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συµβατά µε τα παλαιά και να προσοµοιάζουν όσο το δυνατόν περισσότερο µε αυτά, ώστε 

να διατηρείται η παλαιά ποιότητα και «εικόνα» του κτίσµατος. 

ε. Οι εργασίες αποκατάστασης και συντήρησης των κτηρίων πρέπει να βασίζονται σε 

εξακριβωµένη και επαρκή τεκµηρίωση να συντάσσονται και να εφαρµόζονται από 

ειδικευµένο επιστηµονικό και τεχνικό προσωπικό. 

στ. Η προσθήκη υποστυλωµάτων σε παλιές λιθοδοµές µπορεί να δηµιουργήσει σοβαρές 

ζηµιές σε περίπτωση σεισµού λόγω διαφορετικής σεισµικής συµπεριφοράς των δύο 

διαφορετικών κατασκευών. Μανδύες από οπλισµένο σκυρόδεµα πολλές φορές  

αλλοιώνουν τα εξωτερικά και εσωτερικά µορφολογικά χαρακτηριστικά των κτισµάτων. 

ζ. Ο καθαρισµός των επιφανειών όπου αυτός απαιτείται, θα πρέπει να γίνεται µε όσο 

το δυνατόν πιο ήπια υλικά και µεθόδους. 

η. Οι τυχόν απαιτούµενες νέες προσθήκες δεν θα πρέπει να καταστρέφουν τα ιστορικά 

χαρακτηριστικά των κτηρίων, θα πρέπει να είναι απόλυτα διακριτές από το παλαιό 

κτίσµα, να είναι αναστρέψιµες και να µην αλλοιώνουν τα χαρακτηριστικά του. 

θ. Η εισαγωγή των νέων εγκαταστάσεων που απαιτούνται για τη νέα χρήση, θα πρέπει 

να σέβεται τα αυθεντικά χαρακτηριστικά και υλικά κατασκευής του ιστορικού κτηρίου. 

Η επιλογή του είδους των εγκαταστάσεων θα πρέπει να προσαρµόζεται στα 

χαρακτηριστικά του κτηρίου και όχι το αντίθετο. 

ι. Η αισθητική αναβάθµιση του κτηρίου και του περιβάλλοντος χώρου του. 

κ. Η ανάδειξη της (υποβαθµισµένης) ιστορικής και αρχιτεκτονικής αξίας του. 

λ. Η πλήρης λειτουργική αξιοποίησή του και επανένταξή του στη ζωή της πόλης. 

 

5.3. Ανάλυση της προτεινόµενης χρήσης  

 

Θεωρητικό υπόβαθρο για την ανάπτυξη του παρόντος κεφαλαίου αποτελούν 

κυρίως οι διδακτικές σηµειώσεις του µαθήµατος «Επανάχρηση Ιστορικών Κτηρίων» 

(2016), του επιβλέποντα καθηγητή κ. Νικολάου Σαµαρά, στο πλαίσιο του 

Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αρχιτεκτονική και Δοµοστατική 
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Αποκατάσταση Ιστορικών Κτηρίων και Συνόλων - Α.Δο.Απ.» του Τµήµατος Πολιτικών 

Μηχανικών Τ.Ε. (Τρίκαλα) του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας (Σαµαράς 2016: 43). 

Σύµφωνα µε όσα έχουν αναφερθεί, παραπάνω, συµπεραίνεται πως το κτήριο του 

«Μακαρονοποιείου», που αποτελεί το αντικείµενο της παρούσας πτυχιακής εργασίας, 

έχει µεταξύ άλλων (Σαµαράς 2016: 30): 

• ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΞΙΑ: καθώς το κτήριο αποτελεί πηγή πληροφοριών για µια 

ιστορική περίοδο της πόλης, παρ΄όλο που εντέλει δεν χρησιµοποιήθηκε, αλλά 

και φορέα συλλογικής µνήµης, 

• ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΑΞΙΑ: καθώς το κτήριο, τυπικό δείγµα βιοµηχανικής 

αρχιτεκτονικής µε επί µέρους στοιχεία του να αποτελούν αυθεντικά τεκµήρια 

της οικοδοµικής τέχνης της εποχής του,  

• ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΞΙΑ: καθώς το κτήριο, µε τη διατήρηση των αυθεντικών 

αρχιτεκτονικών και ιστορικών στοιχείων του, µετά την αποκατάσταση και 

ανάδειξή του, αλλά και του άµεσου περιβάλλοντός του, θα συµβάλλει στην 

αισθητική αναβάθµιση της περιοχής, 

• ΑΞΙΑ ΤΟΠΟΣΗΜΟΥ: καθώς η σχέση του κτηρίου µε το άµεσο και ευρύτερο 

περιβάλλον του, ο βαθµός προβολής του και η κλίµακά του, το αναδεικνύουν σε 

ένα από τα κτήρια, χαρακτηριστικά τοπόσηµα της πόλης, 

Έχει όµως, πέραν αυτών, και αναµφισβήτητη: 

• ΑΞΙΑ ΧΡΗΣΗΣ: καθώς το κτήριο έχει τις προϋποθέσεις για µια σύγχρονη 

χρήση, ώστε να εξυπηρετείται ο στόχος της «ένταξης της αρχιτεκτονικής 

κληρονοµιάς στην κοινωνική ζωή», όπως ορίζει η Διακήρυξη του Άµστερνταµ 

για την Ευρωπαϊκή Αρχιτεκτονική Κληρονοµιά, 1975, σύµφωνα µε την οποία, 

επίσης: «Η αξιολόγηση για τη διατήρηση των κτιρίων δεν πρέπει να γίνεται µε 

βάση µόνο την πολιτιστική τους αξία αλλά και την αξία χρήσης τους», καθώς «τα 

κοινωνικά προβλήµατα της ολοκληρωµένης διατήρησης µπορούν να τεθούν 

σωστά µόνο µε την ταυτόχρονη αναφορά και στις δυο αυτές κλίµακες αξιών» 

(Σαµαράς 2016: 31). 
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Όµως το εγχείρηµα της Επανάχρησης των Ιστορικών Κτιρίων αναδεικνύει, 

επίσης, την υποχρέωση -που πηγάζει από τον ίδια Διακήρυξη- και απαιτεί ισορροπία 

ανάµεσα «στις δυο αυτές κλίµακες αξιών» (πολιτιστικής και χρήσης), όσον αφορά την 

κοινωνική διάσταση της ολοκληρωµένης διατήρησης (Σαµαράς 2016: 44). 

Η επιλογή, λοιπόν, της νέας χρήσης του «Μακαρονοποιείου», ως «Ψηφιακό 

Μουσείο της Πόλης», γίνεται µε κριτήρια αρχιτεκτονικά, πολεοδοµικά, κοινωνικά, 

οικονοµικά (Σαµαράς 2016: 44-46), τα οποία είναι :  

 

α. Αρχιτεκτονικά: 

τα τυπολογικά και µορφολογικά χαρακτηριστικά του κτηρίου ως µοναδικό δείγµα 

βιοµηχανικής αρχιτεκτονικής των αρχών του 20ου αιώνα στη Ναύπακτο, ο βαθµός 

διατήρησης των αυθεντικών στοιχείων των όψεων, τα λειτουργικά του χαρακτηριστικά: 

όπως τα µεγέθη και οι αναλογίες χώρων, ανοιγµάτων, κλιµάκων, τα οποία δηµιουργούν 

ένα κτήριο µε µικρές σχετικά διαστάσεις, που εναρµονίζεται µε τον περιβάλλοντα χώρο 

από άποψη κλίµακας, η εξασφάλιση υψηλών προδιαγραφών, των απαιτούµενων χώρων 

υγιεινής, η άµεση πρόσβαση από το δρόµο ενώ είναι στο κέντρο της πόλης, η δυνατότητα 

επίτευξης προσβασιµότητας ΑµεΑ, το δοµικό σύστηµα και την αντοχή του µετά τον 

σχετικό έλεγχο και τις προτεινόµενες επεµβάσεις κι ενισχύσεις.  

 

β. Πολεοδοµικά: 

η θέση του κτηρίου στο κέντρο σχεδόν του πολεοδοµικού ιστού, πλησίον του 

Δηµαρχείου, των Οικονοµικών Υπηρεσιών αλλά και του Λιµένα και η εύκολη πρόσβασή 

του, η γειτνίαση και η εγγύτητα µε άλλα σηµαντικά κτίρια και εξυπηρετήσεις όπως 

ξενοδοχεία, εστιατόρια κ.α., οι απολύτως συµβατές χρήσεις του άµεσου περιβάλλοντος, 

δεδοµένου ότι η περιοχή έχει χρήσεις κατοικιών και τοπικού εµπορίου, που ευνοούν τη 

συνύπαρξη µε την προτεινόµενη χρήση του µουσείου, η επάρκεια της τεχνικής υποδοµής 

της γειτονιάς: οδικό δίκτυο, κυκλοφοριακός φόρτος, χώροι στάθµευσης. Η θέση του 

κτηρίου στην πιο κεντρική περιοχή της πόλης, διευκολύνει τον εντοπισµό και την 
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προσέγγισή του. Παράλληλα η ύπαρξη των γειτονικών χώρων στάθµευσης εξυπηρετεί 

την προσπέλαση. Έχοντας πάντα υπόψη ότι το ιστορικό κέντρο στο οποίο ανήκει η 

περιοχή του κτηρίου δεν µπορεί να ανταποκριθεί παρά σε περιορισµένο κυκλοφοριακό 

φόρτο και απαιτήσεις στάθµευσης, η προτεινόµενη χρήση ταιριάζει µε την ήπια ένταση 

που τη χαρακτηρίζει και δεν θα επιβαρύνει ιδιαίτερα την κυκλοφοριακή υποδοµή της 

περιοχής. 

 

γ. Κοινωνικά: 

οι πραγµατικές ανάγκες του οικισµού σε σχετικό εξοπλισµό, στη βάση του συγκριτικού 

του πλεονεκτήµατος, ως παραδοσιακού οικισµού µε ιδιαίτερα αξιόλογο ανθρωπογενές 

και φυσικό περιβάλλον και η εκφρασµένη επιθυµία της τοπικής κοινωνίας για διατήρηση 

και επανάχρηση του κτηρίου. 

 

δ. Οικονοµικά: 

το σχετικά λογικό κόστος επένδυσης και οι δυνατότητες χρηµατοδότησης µε την 

αξιοποίηση σχετικών ευρωπαϊκών κονδυλίων, η σκοπιµότητα ένταξης της 

συγκεκριµένης χρήσης σε σχέση και µε το µικρό σχετικά εύρος και κόστος των 

απαιτούµενων λειτουργικών αλλαγών του ιστορικού κελύφους, η βιωσιµότητα, όσον 

αφορά τα µικρά σχετικά λειτουργικά έξοδα της νέας χρήσης, λόγω της εφαρµογής 

ψηφιακών µέσων. Επιπλέον το ιδιοκτησιακό καθεστώς είναι σαφές, δεδοµένου ότι το 

κτήριο ανήκει στο Υπουργείο Πολιτισµού, το οποίο εξασφαλίζει ότι η προτεινόµενη 

χρήση µπορεί να λειτουργήσει ανεµπόδιστα, όπως επίσης και η πρόταση αποκατάστασής 

του µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε το ισχύον πλαίσιο προστασίας, όρων δόµησης και 

χρήσεων γης. Επίσης, η χρηµατοδότησή του θα είναι εφικτή µέσω των προγραµµάτων 

ΕΣΠΑ. 
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5.4. To Ψηφιακό Μουσείο  

 

Ένα Ψηφιακό Μουσείο αποτελεί προσοµοίωση ενός πραγµατικού Μουσείου µε 

πολλαπλές λειτουργίες και δυνατότητες. Με δεδοµένη την απουσία πραγµατικών έργων 

και αρχαιολογικών ευρηµάτων, φιλοδοξεί να γίνει πόλος έλξης των επισκεπτών, 

ιδιαίτερα των νέων. Ένας τόπος όπου η τεχνολογία και η τέχνη θα συναντιούνται για 

να µυήσουν τον επισκέπτη κάθε ηλικίας στην ιστορία και την αρχιτεκτονική της πόλης 

της Ναυπάκτου. 

 Κατά την ξενάγησή τους στο µουσείο και τη συµµετοχή τους στις σχετικές 

δραστηριότητες, οι επισκέπτες θα έχουν στη διάθεσή τους µεγάλη ποικιλία 

ηλεκτρονικών συστηµάτων ψηφιακής προβολής και διάδρασης, όπως οθόνες TFT, 

οθόνες αφής (touch screens), δίγλωσσα πάνελ µε ενσωµατωµένες έγχρωµες 

φωτιζόµενες διαφάνειες (duratrance) και οθόνη κινηµατογραφικής προβολής στον Β΄ 

όροφο. Με τρόπο διεξοδικό και πολυεπίπεδο και µε τη χρήση σύγχρονων ψηφιακών 

εφαρµογών, η απλή επίσκεψη θα µετατρέπεται σε εικαστική εµπειρία µε σκοπό την 

απόλαυση και τη γνώση. 

Δεν είναι µόνο, ότι θα πρόκειται για το πρώτο ψηφιακό µουσείο της περιοχής, 

που θα συγκεντρώνει όλη την ιστορία από αρχαιοτάτων χρόνων, είναι ότι µε τη χρήση 

πολυµέσων, θα είναι ιδιαίτερα γοητευτικό για τα παιδιά, χωρίς να δηµιουργεί το δέος ή 

την πλήξη µιας µόνιµης συλλογής και χωρίς τα κόστη για την απαραίτητη ασφάλεια που 

απαιτείται. 

Ιδιαίτερο βάρος θα δίνεται στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Μουσείου 

µέσα από την µουσειοπαιδαγωγική προσέγγισή του. Οι δραστηριότητες αυτές θα έχουν 

ως στόχο την εξοικείωση των µαθητών µε την ιστορία µέσα από ένα ψηφιακό ταξίδι 

στην πόλη.  

Για την υλοποίηση αυτού του σύνθετου έργου θα πρέπει να γίνουν τα εξής: η 

επιλογή θεµατογραφίας, η φωτογράφηση, επιστηµονική τεκµηρίωση και ψηφιοποίηση 

των σχετικών αρχαιολογικών ευρηµάτων, καθώς και η επιλογή των µέσων προβολής 
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(πολυµέσων, ερµηνευτικών, ψηφιακών) µε µουσειολογική µελέτη. Κατόπιν θα πρέπει να 

γίνει ο σχεδιασµός και η παραγωγή των οπτικοακουστικών και διαδραστικών 

πολυµεσικών εφαρµογών.  

Τα εκθέµατα που θα παρουσιάζονται θα είναι όλα ψηφιακές αναπαραγωγές. Μέσα 

από θεµατικές ενότητες και µε τη χρήση διάφορων τεχνασµάτων όπως ο µεγεθυντικός 

φακός, η αποµόνωση στοιχείων των εικόνων, η σύγκριση µε άλλες εικόνες, καθώς και 

µε τον συνδυασµό αφήγησης και γραφικών, το Ψηφιακό Μουσείο θα «ζωντανεύει» την 

ιστορία κάνοντάς την πιο οικεία στον επισκέπτη. Ένα αντίστοιχο πρωτοποριακό 

Ψηφιακό Μουσείο βρίσκεται στην Ελλάδα µε την επωνυµία «Γεώργιος Ιακωβίδης» και 

λειτουργεί στα ορεινά Χύδηρα της Λέσβου (βλ. εικ. 31, 32). 

 

 

 

 

 
 
 
  

Εικ. 31. Ψηφιακό µουσείο Γ. Ιακωβίδη 
Λέσβος 2018 (φωτ. προσωπικό 
αρχείο) 

Εικ. 32. Ψηφιακό µουσείο Γ. Ιακωβίδη Λέσβος 
2018 (φωτ. προσωπικό αρχείο) 
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5.5. Το Μουσείο Πόλης της Ναυπάκτου 

 

Παραδοσιακά τα Μουσεία των Πόλεων είναι οι φύλακες της ιστορίας της πόλης. 

Πολλά από τα οποία έχουν αποτελέσει ασκήσεις νοσταλγίας, αναπολώντας την 

υπερηφάνεια περασµένων εποχών. Ο σκοπός τους αφορά κυρίως την απόκτηση, την 

έρευνα, την τεκµηρίωση και την έκθεση αντικειµένων που αφορούν το παρελθόν της 

πόλης, των καλών τεχνών, της αρχαιολογίας και των ιστορικών εγγράφων. 

 Ωστόσο, η νέα γενιά µουσείων εστιάζει όλο και πιο πολύ  στο παρόν της πόλης 

και στο µέλλον της, εξίσου όπως στο παρελθόν και γενικά στην πόλη σε όλη την ποικιλία 

της, τις προκλήσεις και δυνατότητές της. Τα µουσεία είναι δίοδοι στην κατανόηση της 

πόλης – η µεγαλύτερη και πιο περίπλοκη δηµιουργία των ανθρώπων και ο τόπος όπου 

ο µισός πληθυσµός της γης ζει σήµερα. Ήδη εξετάζεται από τους επιστήµονες ο ρόλος 

του νέου Μουσείου Πόλης στην πρόκληση για την θετική συµβολή του στην ανάπτυξη 

µιας πόλης 6. 

Με τη δηµιουργία ενός Μουσείου Πόλης της Ναυπάκτου στοχεύουµε αφενός 

στον επαναπροσδιορισµό της σχέσης ανάµεσα στην πόλη και του παρελθόντος της, 

ενηµερώνοντας και επιµορφώνοντας το κοινό για τις διάφορες ιστορικές περιόδους και 

αφετέρου στο να προσδιοριστεί ένα νέο σηµείο αναφοράς για την προώθηση της εικόνας 

της.  

Στόχοι του Μουσείου της Πόλης της Ναυπάκτου:  

• Να αποτελέσει το µέσο για την κατανόηση της πόλης και την ανάδειξη της 

κυρίαρχης ταυτότητάς της. 

• Να δίνει απαντήσεις σε ερωτήµατα σχετικά µε την πόλη και την ιστορία της. 

• Να θέτει νέα ερωτήµατα και προβληµατισµούς σχετικά µε την πορεία και την 

µελλοντική της εξέλιξη.  

• Να αποτελέσει µια νέα πλατφόρµα συζήτησης, έκφρασης και ανταλλαγής απόψεων.  

                                                 
6International committee for the collections and activities of museums of cities διαδικτυακή 
σελίδα: http://network.icom.museum/camoc/publications/our-books/ 
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• Να συµβάλει στην ενδυνάµωση της ατοµικής και συλλογικής ταυτότητας των 

πολιτών. 

• Να εξελιχθεί σε χώρο φιλοξενίας ερευνητικών προγραµµάτων και ανάπτυξης 

συνεργασιών µεταξύ σχολείων, µουσείων και βιβλιοθηκών. 

Γεγονός είναι ότι η  µεγάλη ποσότητα πληροφοριών µπορεί να συµπυκνωθεί και 

να απλουστευτεί µέσω των ψηφιακών µέσων. Έτσι, εκτός των φωτογραφιών, των 

χαρτών και γενικά των εικόνων θα χρησιµοποιηθούν και βιντεοπερίπατοι. Πρόκειται 

για οπτικοακουστικές διαδροµές στον αστικό ιστό, οι οποίες περιλαµβάνουν µια 

πολυαισθητηριακή διαδικασία που δηµιουργεί εναλλακτικές χαρτογραφήσεις της πόλης, 

καταγράφοντας την πόλη ως µια δυναµική σύνθεση υποκειµενικών ιστοριών, που 

συνεχώς "συγγράφουν" το αστικό κείµενο της πόλης, ως ένα εν δυνάµει µουσείο που 

απλώνεται πέρα από το µουσείο . 

Το αποτέλεσµα θα είναι ένα µικρό µουσείο µε µια µεγάλη διαδροµή, για µια µικρή 

πόλη µε πασίγνωστους ιστορικούς σταθµούς. Βασικοί ιστορικοί σταθµοί, όπως η 

Ενετοκρατία και η κατασκευή του λιµανιού, η Οθωµανική περίοδος και τα µνηµεία της, 

η Ναυµαχία της Ναυπάκτου κλπ., θα παρουσιάζονται και θα αναλύονται διεξοδικά µε τη 

βοήθεια των ψηφιακών εφαρµογών.  

Ακολουθούν αναφορές σε µουσεία πόλης από την Ελλάδα και το εξωτερικό.  
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5.5.1. Μουσείο Πόλης των Αθηνών   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το «Μουσείο της Πόλης των Αθηνών» - Ίδρυµα Βούρου – Ευταξία ιδρύθηκε το 

1973 και στεγάζεται σε δύο ιστορικά κτήρια στην πλατεία Κλαυθµώνος. Αντικείµενό του 

έχει την Πόλη των Αθηνών, αφότου έγινε πρωτεύουσα του νέου Ελληνικού κράτους 

έως σήµερα. Στο Μουσείο εκτίθενται το πρόπλασµα της πόλης του 1842, ζωγραφικοί 

πίνακες, χαρακτικά, γλυπτά, ιστορικά έπιπλα και άλλα αντικείµενα, χαλιά, µουσικά 

όργανα, φωτογραφίες, ιστορικά κείµενα, σπάνια βιβλία και ενθυµήµατα. 

 Το Μουσείο φέρει τα ονόµατα του πολιτικού Λάµπρου Ευταξία (1905-1996) και 

του θείου του Αλεξάνδρου Βούρου (1871-1959), ανώτατου στελέχους της ελληνικής 

διπλωµατικής υπηρεσίας. Ιδρυτής του Μουσείου υπήρξε ο Λάµπρος Ευταξίας, ο οποίος 

ενισχύθηκε στο έργο του από κληροδότηµα που άφησε ο Αλέξανδρος Βούρος. 

Το ένα από τα κτήρια του Μουσείου, αυτό επί της οδού Ι. Παπαρρηγοπούλου 7, 

ιδιοκτησίας Σταµατίου Δεκόζη Βούρου, κατοικήθηκε από τον Όθωνα και την Αµαλία, 

πρώτους βασιλείς της Ελλάδας από το 1836 έως το 1843. Για το λόγο αυτό, ένας 

όροφός του είναι αφιερωµένος στη µνήµη του βασιλικού ζεύγους. 

Το κτίριο επί της οδού Ι. Παπαρρηγοπούλου 5, το οποίο συνδέεται µέσω κλειστής 

γέφυρας µε το προηγούµενο, κτίστηκε από τον αρχιτέκτονα Γεράσιµο Μεταξά το 1859 

και σήµερα περιλαµβάνει αίθουσες µε έπιπλα εποχής και Πινακοθήκη (βλ. εικ. 33). 

Εικ. 33.Το Μουσείο Πόλης των Αθηνών στην πλατεία Κλαυθµώνος (φωτ. από διαδίκτυο 
https://www.athenscitymuseum.gr) 
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Μπαίνοντας στο ισόγειο, µια σειρά από παλαιούς πίνακες και χαρακτικά 

καταγράφει τις µεταµορφώσεις του αστικού ιστού από την Τουρκοκρατία και µετά, 

φανερώνοντας έτσι προ πολλού χαµένες εικόνες, όπως το τζαµί στην Ακρόπολη ή ο 

ναός της Αρτέµιδος Αγροτέρας. Ο µνηµειακός πίνακας του Ζακ Καρέ από το 1674 είναι 

ο µεγαλύτερος που έχει γίνει για την Αθήνα και απεικονίζει τον Μαρκήσιο ντε Λουντέλ 

µε φόντο τον ακόµη αλώβητο από την έκρηξη του Μοροζίνι Παρθενώνα. Οι συλλογές 

ανηφορίζουν σε επιπλέον δύο ορόφους, ωστόσο ο πρώτος κλέβει εύκολα τις 

εντυπώσεις, καθώς στις σάλες του συναντώνται έπιπλα και αντικείµενα του Όθωνα και 

της Αµαλίας, το γραφείο του Άρµανσµπεργκ, όπως και δωµάτια που αναπαριστούν τους 

χώρους υποδοχής ενός µεγαλοαστικού σπιτιού του 19ου αιώνα, αποκαλύπτοντας και 

τις συνήθειες του τότε, προσωπικές ιστορίες αλλά και σκωπτικά παραλειπόµενα7. 

Το µουσείο έχει διαδικτυακή σελίδα και ορισµένες συλλογές έχουν ψηφιοποιηθεί 

και είναι προσβάσιµες (βλ. εικ. 34).  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
7https://www.athenscitymuseum.gr 
 

Εικ. 34. Διαδικτυακή σελίδα του Μουσείου Πόλης των Αθηνών (φωτ. από διαδίκτυο 
https://www.athenscitymuseum.gr) 
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5.5.2. Μουσείο Πόλης Θεσσαλονίκης – Λευκός Πύργος  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Από το έτος 2008 ο Λευκός Πύργος στεγάζει τη νέα µόνιµη έκθεση, που αφορά την 

πόλη της Θεσσαλονίκης από την εποχή της ίδρυσής της το 316/15 π.Χ. µέχρι τις µέρες 

µας.  

Ο Λευκός Πύργος κτίστηκε το 15ο αι., µετά την άλωση της Θεσσαλονίκης από τους 

Οθωµανούς το 1430, σε θέση παλαιότερου πύργου της βυζαντινής οχύρωσης, στο 

σηµείο που το ανατολικό τείχος συναντούσε το τείχος της θάλασσας (βλ. εικ. 35). Μετά 

την απελευθέρωση της πόλης το 1912 και την ενσωµάτωση της στο ελληνικό κράτος, ο 

Πύργος είχε διάφορες χρήσεις. Στη διάρκεια του Α’ Παγκοσµίου πολέµου ένας όροφος 

χρησιµοποιήθηκε για τη φύλαξη των αρχαιοτήτων, ενώ αργότερα, φιλοξενήθηκαν η 

αεράµυνα της πόλης, το εργαστήριο µετεωρολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου 

και συστήµατα ναυτοπροσκόπων.  

Ο Λευκός Πύργος είναι κυκλικός, έχει ύψος 33,90 µ. και διάµετρο 21,70 µ. 

Αποτελείται από ισόγειο και έξι ορόφους. Είναι κτισµένος µε πέτρες, κονίαµα και µερική 

χρήση πλίνθων. Το συνολικό εµβαδόν των εκθεσιακών χώρων είναι 450τ.µ. Σαράντα 

παράθυρα αφήνουν το φως της ηµέρας να φωτίσει το εσωτερικό του πύργου. 

Η έκθεση παρουσιάζει µε συνοπτικό τρόπο όψεις της ιστορίας της πόλης, που τη 

διακρίνει η µακραίωνη, αδιάσπαστη ιστορική παρουσία της. Σχεδιάστηκε µε γνώµονα το 

Εικ. 35.Το Μουσείο Πόλης της Θεσσαλονίκης – Λευκός Πύργος (φωτ. από διαδίκτυο 
https://www.lpth.gr) 
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σεβασµό της αρχιτεκτονικής ταυτότητας του ιστορικού µνηµείου και την ανάδειξή της. 

Στόχος της είναι µέσα από τη συνοπτική «διήγηση» της ιστορίας της Θεσσαλονίκης, να 

«συστήσει» την πόλη κυρίως στους κατοίκους της και να κεντρίσει το ενδιαφέρον τους 

για παραπέρα γνωριµία µέσα από τα θεµατικά µουσεία  και τα µνηµεία της (βλ. εικ. 36). 

Ωστόσο, ο µεγάλος όγκος των πληροφοριών, που έπρεπε να παρουσιαστούν στον 

µικρό σχετικά εκθεσιακό χώρο του µνηµείου, οδήγησε στη λύση της χρήσης πολυµέσων 

(βίντεο, προβολές, διαδραστικές και ηχητικές εφαρµογές) παράλληλα µε έντυπες 

γραφιστικές συνθέσεις (φωτοτράπεζες), ενώ το αρχαιολογικό υλικό που 

χρησιµοποιήθηκε είναι ελάχιστο8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
8 Το Μουσείο Πόλης της Θεσσαλονίκης – Λευκός Πύργος διαδικτυακή σελίδα : https://www.lpth.gr 

Εικ. 36.Το εσωτερικό του Μουσείου Πόλης της Θεσσαλονίκης – Λευκός Πύργος (φωτ. 
από διαδίκτυο https://www.lpth.gr) 
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5.5.3. Μουσείο Πόλης του Βόλου  

 

 

 

 

 

Το έτος 2014 εγκαινιάστηκε το Μουσείο Πόλης του Βόλου στην πρώην 

καπναποθήκη Παπάντου, η οποία κτίστηκε το 1920.  

Στην ιδιοκτησία του Δήµου έχει περιέλθει το κυρίως κτήριο της καπναποθήκης 

(1.800τ.µ.) καθώς και ένα µικρό µονώροφο πέτρινο οίκηµα (100τ.µ.). Το κεντρικό κτήριο 

είναι τριώροφο, µε τµηµατικό ηµιυπόγειο επί της οδού Φερών. Είναι κτισµένο από 

φέρουσα λιθοδοµή, η οποία µετασεισµικά ενισχύθηκε µε µανδύα οπλισµένου 

σκυροδέµατος εσωτερικά και εξωτερικά, αλλοιώνοντας την αρχική µορφή και υφή του 

κτηρίου διατηρώντας όµως τη θέση και το σχήµα των αρχικών ανοιγµάτων και ορισµένα 

διακοσµητικά στοιχεία. Η στέγη είναι ξύλινη µε επικάλυψη από γαλλικά κεραµίδια. Τα 

κουφώµατα είναι ξύλινα, διαστάσεων και τύπου κατοικίας, µε γαλλικά σκούρα και 

παραθυρόφυλλα υποδιαιρεµένα µε καΐτια (βλ. εικ. 37, 38). 

Η συλλογή συγκροτείται από δύο µεγάλες ενότητες και περιλαµβάνει αντικείµενα, 

φωτογραφίες και ποικίλα τεκµήρια, που χρονικά καλύπτουν όλη την περίοδο από την 

ενσωµάτωση του Βόλου στο Ελληνικό κράτος (1881) έως σήµερα. Ξεχωριστή ενότητα 

αποτελεί η ψηφιακή συλλογή του, που µεταξύ άλλων περιλαµβάνει ηχητικό αρχείο 

Εικ. 37.Το Μουσείο Πόλης του Βόλου (φωτ. από 

διαδίκτυο https://www.vmoc.gr/ktirio.html) 

Εικ. 38.Περιβάλλων χώρος µε το 

αρχαίο τείχος στο  Μουσείο Πόλης του 

Βόλου (φωτ. από διαδίκτυο 

https://www.vmoc.gr/ 
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εκδηλώσεων, το αρχείο της Δηµοτικής Τηλεόρασης Βόλου, συνεντεύξεις, φωτογραφίες, 

video και άλλο οπτικό-ακουστικό υλικό 9. 

 

5.5.4. Μουσείο Πόλης της Καρδίτσας  

 

 

 

 

 

 

Το Μουσείο Πόλης της Καρδίτσας βρίσκεται στο ιστορικό κέντρο, απέναντι από 

το άλσος του Παυσιλύπου και τον µητροπολιτικό ναό. Πρόκειται για το παλιό 

Λαογραφικό Μουσείο, το οποίο ιδρύθηκε από το Δήµο Καρδίτσας το 1982, µε δωρεά 

του ζεύγους Λάµπρου & Ναυσικάς Σακελλαρίου (βλ. εικ. 39, 40).  

Το τριώροφο κτήριο, εµβαδού 300τ.µ., διαθέτει αίθουσες µε µόνιµες και 

περιοδικές εκθέσεις, εργαστήριο συντήρησης, βιβλιοθήκη-αναγνωστήριο και θάλαµο 

ψηφιακής επεξεργασίας ήχου και εικόνας. Στο ισόγειο εκτός από την υποδοχή-

ενηµέρωση των επισκεπτών, το πωλητήριο και τη «µικρή βιβλιοθήκη» (Η/Υ για 

πρόσβαση στο διαδίκτυο, υποδοµή ανάγνωσης µικροφωτογραφηµένων εφηµερίδων, 

                                                 

9Το µουσείο της Πόλης του Βόλου διαδικτυακή σελίδα : http://www.vmoc.gr/ktirio.html 

 

Εικ. 39.Το Μουσείο Πόλης της Καρδίτσας          Εικ. 40. Το εσωτερικό του Μουσείου 
(φωτ. από διαδίκτυο https://https://mpk.gr/mouseio-polhs-karditsas/) 
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τοπικές ιστορικές εκδόσεις) φιλοξενούνται εκδηλώσεις για περιορισµένο κοινό, 

σεµινάρια και εκπαιδευτικά προγράµµατα. 

Πυρήνα της συλλογής αποτέλεσαν τα προσωπικά αντικείµενα του στρατηγού και 

πρωθυπουργού Ν. Πλαστήρα, της µεγαλύτερης ιστορικής φυσιογνωµίας που ανέδειξε η 

πόλη τον 20ο αιώνα, τα οποία εκτίθενται αυτόνοµα στον 2οόροφο. Η ιστορία και ο 

πολιτισµός της Καρδίτσας από το 15ο αιώνα µέχρι σήµερα είναι το θέµα που 

αναπτύσσεται στους υπόλοιπους ορόφους, µε έµφαση στην κοινωνική οργάνωση και την 

ταυτότητα της πόλης10. 

 

5.5.5. Μουσείο Πόλης Ρότερνταµ στην Ολλανδία 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10Το Μουσείο της Πόλης της Καρδίτσας διαδικτυακή σελίδα : https://mpk.gr/mouseio-polhs-
karditsas/ 
 

Εικ. 41.  Το Μουσείο Πόλης του Ρότερνταµ στην Ολλανδία (φωτ. από διαδίκτυο 
https://museumrotterdam.nl) 

Εικ. 42.  Το Μουσείο Πόλης του Ρότερνταµ στην Ολλανδία – µόνιµη έκθεση στο 
εσωτερικό του (φωτ. από διαδίκτυο 
https://museumrotterdam.nl/en/exhibitions/geschiedenis-van-de-stad) 
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 Το Μουσείο της Πόλης του Ρότερνταµ βρίσκεται στο τελευταίο αρχιτεκτονικό 

θαύµα στο Ρότερνταµ στο κτήριο «Timmerhuis». Το µουσείο παρουσιάζει την ιστορία 

της πόλης του στον πιο εντυπωσιακό χώρο του νέου πολυλειτουργικού κτηρίου, 

ανάµεσα στη φασαρία των καταστηµάτων, των γραφείων και των εστιατορίων. 

Πρόκειται για µια εµπειρία που ανοίγει τα µάτια στους τουρίστες και ένα ταξίδι 

αναγνώρισης και ανακάλυψης για τους ντόπιους. 

 Η ιστορία του Ρότερνταµ εξιστορείται µέσω αντικειµένων από τη µόνιµη 

συλλογή του µουσείου σε συνδυασµό µε τις ανθρώπινες εµπειρίες του παρελθόντος και 

του παρόντος. Ο ίδιος ο χώρος λέει µια ιστορία στο συγκερασµό της υπερσύγχρονης 

δοµής γυαλιού και χάλυβα του γνωστού αρχιτέκτονα Rem Koolhaas, µε το αυθεντικό 

µπετόν και τούβλο των παλαιών κτηρίων. Το πολυλειτουργικό «Timmerhuis» δεν 

αποτελεί παραδοσιακό µουσείο µε κανένα τρόπο, αλλά αυτό ταιριάζει απόλυτα µε το 

θέµα του µουσείου. «Στο Ρότερνταµ, θέλουµε να προσεγγίσουµε τα πράγµατα 

διαφορετικά»11. 

 

5.5.6. Μουσείο της Πόλης του Λονδίνου στην Αγγλία 

 

Το Μουσείο της Πόλης του Λονδίνου ιδρύθηκε το 1976 και είναι ένα µουσείο 

που καταγράφει την ιστορία του Λονδίνου από την προϊστορική έως τη σύγχρονη εποχή.  

Το µουσείο κατέχει τη µεγαλύτερη συλλογή αστικής ιστορίας στον κόσµο µε 

περισσότερα από 6.000.000 αντικείµενα. Προσελκύει περισσότερους από ένα 

εκατοµµύριο επισκέπτες κάθε χρόνο12. 

 

                                                 
11Το Μουσείο της Πόλης του Ρότερνταµ στη διαδικτυακή σελίδα: https://museumrotterdam.nl/en/ 
exhibitions/geschiedenis-van-de-stad 
 
12Το Μουσείο της Πόλης του Λονδίνου στη διαδικτυακή σελίδα:  https://www.museumoflondon.org.uk/ 
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5.5.7. Μουσείο της Πόλης του Σαντ Λίουις των ΗΠΑ 

 

Το City Museum του Σαν Λιούις των ΗΠΑ είναι ένα µουσείο του οποίου τα 

εκθέµατα αποτελούνται κυρίως από αρχιτεκτονικά και βιοµηχανικά αντικείµενα σε 

δεύτερη χρήση και στεγάζεται στο πρώην βιοµηχανικό κτήριο του “International 

Shoe”. To µουσείο ιδρύθηκε το 1995, ενώ το έτος 2010 προσέλκυσε περισσότερους 

από 700.000 επισκέπτες. Έχει κερδίσει τοπικά και διεθνή βραβεία ως ένα πολύ 

ελκυστικό µουσείο (βλ. εικ. 45, 46).  

 Ιδρύθηκε από τον καλλιτέχνη Bob Cassilly και τη σύζυγό του. Το κτήριο του 

µουσείου ήταν κάποτε εργοστάσιο και αποθήκη εταιρείας κατασκευής παπουτσιών, ενώ 

όταν αγοράστηκε ήταν εγκαταλελειµµένο.  

 Εν µέρει είναι ένα µουσείο του εαυτού του, αφού στη µόνιµη συλλογή 

στεγάζονται οι αντίκες µηχανές πλέξης, οι οποίες σήµερα παράγουν πολύχρωµα 

κορδόνια προς πώληση. Ένα τσίρκο στον τρίτο όροφο προσφέρει καθηµερινές ζωντανές 

εκδηλώσεις, ενώ φιλοξενούνται και συναυλίες. Ο πέµπτος όροφος του κτηρίου 

αποτελείται από διαµερίσµατα13. 

                                                 
13Το Μουσείο της Πόλης του Σαν Λιούις των ΗΠΑ διαδικτυακή σελίδα: 
https://www.citymuseum.org/) 

Εικ. 43 Το Μουσείο της Πόλης του Λονδίνου 
(φωτ. από διαδίκτυο https:// 
www.museumoflondon.org.uk/) 
 

Εικ. 44  Εσωτερικό του Μουσείου της Πόλης του 
Λονδίνου (φωτ. από διαδίκτυο https:// 
www.museumoflondon.org.uk/) 
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5.5.8. Μουσείο της Πόλης της Μόσχας στη Ρωσία 

 Ιδρύθηκε το έτος 1896 µε συνολικό εµβαδόν 11.367τ.µ. και 800.000 περίπου 

αντικείµενα στη µόνιµη συλλογή, η οποία αποτελείται από : αρχαιολογικά ευρήµατα, 

χάρτες, χαρακτικά, σχέδια, ζωγραφικοί πίνακες, φωτογραφίες, ενδυµασίες, κάρτ 

ποστάλ κ.α. (βλ. εικ. 47, 48)14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14Το Μουσείο της Πόλης της Μόσχας στη διαδικτυακή σελίδα: http://www.russianmuseums.info 
 

Εικ. 45. Το Μουσείο της Πόλης του Σαν Λιούις 
(φωτ. από διαδίκτυο 
https://www.citymuseum.org/) 
 

Εικ. 46. Το Μουσείο της Πόλης του Σαν Λιούις 
(φωτ. από διαδίκτυο 
https://www.citymuseum.org/) 
 

Εικ. 47.  Το Μουσείο Πόλης της Μόσχας        Εικ. 48 Μόνιµη συλλογή Μουσείου Πόλης Μόσχας 
(φωτ. από διαδίκτυο http://http://www.russianmuseums.info/M355) 
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5.5.9. Μουσείο Πόλης της Νέας Υόρκης ΗΠΑ 

 

 Το Μουσείο της Πόλης της Νέας Υόρκης ιδρύθηκε το 1933 και βρίσκεται στο 

Μανχάταν. Πρόκειται για ένα µέρος όπου µπορεί κανείς να εξερευνήσει το παρελθόν 

της πόλης, να  ενηµερωθεί για το παρόν της και να φανταστεί το µέλλον της.  

 Το κτήριο στο οποίο στεγάζεται το µουσείο, είναι κτισµένο το 1929-30 και 

εξωτερικά είναι διακοσµηµένο µε κόκκινο τούβλο και µαρµάρινα αγάλµατα (βλ. εικ. 49). 

 Η µόνιµη συλλογή είναι µια πρωτοποριακή έκθεση, όπου οι επισκέπτες 

ανακαλύπτουν 400 χρόνια ιστορίας της Νέας Υόρκης και εξετάζουν το µέλλον της 

πόλης. Οι εκθέσεις εστιάζουν στον διακριτικό χαρακτήρα της, ιδιαίτερα την κληρονοµιά 

της ποικιλοµορφίας, των ευκαιριών και της διαρκούς µεταµόρφωσης.  

 Η συλλογή του µουσείου µε πάνω από 1,5 εκατοµµύρια αντικείµενα –κυρίως  

από τον 19ο και τον 20ο αι.– περιλαµβάνει: έργα ζωγραφικής, σχέδια, εκτυπώσεις, 

κοστούµια, διακοσµητικά αντικείµενα και έπιπλα, παλιά παιχνίδια, µοντέλα πλοίων, 

σπάνια βιβλία, χειρόγραφα, στρατιωτικές συλλογές, αστυνοµικές και πυροσβεστικές 

συλλογές και µια συλλογή θεάτρου από τη χρυσή εποχή του Μπρόντγουεϊ (βλ. εικ. 50)15. 

 

 

 

  

                                                 
15Το Μουσείο της Πόλης της Νέας Υόρκης στη διαδικτυακή σελίδα: https://www.mcny.org/ 
 

Εικ. 49 Το Μουσείο της Νέας Υόρκης (φωτ. από 
διαδίκτυο https://https://www.mcny.org/) 
 

Εικ. 50 Το Μουσείο της Νέας Υόρκης – µόνιµη 
συλλογή  (φωτ. από διαδίκτυο https:// 
www.mcny.org) 
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5.5.10. Μουσείο Πόλης της Λιουµπλιάνα της Σλοβενίας 

 

 Το Μουσείο της Πόλης της Λιουµπλιάνα ιδρύθηκε το 1935 και στεγάστηκε στο 

παλάτι Auersperg (χτισµένο το 1642) στο κέντρο της Λιουµπλιάνα (βλ. εικ. 51, 52). 

 Στη µόνιµη συλλογή συµπεριλαµβάνεται µια αρχαιολογική έκθεση στο υπόγειο 

του παλατιού και µια µόνιµη έκθεση, που παρουσιάζει την ιστορία της Λιουµπλιάνας και 

των κατοίκων της από τον οικισµό της λίµνης, το 4500 π.Χ., στη σύγχρονη αστική πόλη 

που είναι η πρωτεύουσα της Σλοβενίας.  

 Το Μουσείο είναι ένα δηµιουργικό και σύγχρονο ίδρυµα µε στενούς δεσµούς µε 

το περιβάλλον του. Προσφέροντας ένα ποικίλο και προσβάσιµο πρόγραµµα 

προσανατολισµένο στην ποιότητα, περιγράφει δηµιουργικές προσεγγίσεις για την 

αναβάθµιση των υφιστάµενων επαγγελµατικών προτύπων στον τοµέα του µουσείου. 

Είναι ένας τόπος συνέργειας και µάθησης, µια πλατφόρµα που προσφέρει νέες ιδέες για 

το παρελθόν, το παρόν και το µέλλον µας.  

 Προσωρινές εκθέσεις στο Μουσείο της πόλης της Λιουµπλιάνα τείνουν να 

είναι συναρπαστικά αξιοθέατα µε διάσηµα ονόµατα όπως ο Pablo Picasso, ο Marc 

Chagall, ο Roberto Capucci, ο Rihard Jakopič. Επίσης εκτελούνται προσωρινές 

εκθέσεις για σηµαντικά ιστορικά γεγονότα16. 

 

 

 

 

 
 

                                                 
16 Το Μουσείο της Πόλης της Λιουµπλιάνα στη διαδικτυακή σελίδα:  https://mgml.si/en/city-museum/ 
 

Εικ. 51 Το Μουσείο της Λιουµπλιάνα (φωτ. από 
διαδίκτυο  https://mgml.si/en/about/) 
 

Εικ. 52 Το Μουσείο της Λιουµπλιάνα – µόνιµη συλλογή  
(φωτ. από διαδίκτυο https://mgml.si/en) 
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5.5.11.α. Πίνακας 1 Συγκριτική επισκόπηση παραδειγµάτων 
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1 ΑΘΗΝΑΣ  ΚΕΝΤΡΟ  ΝΕΟΚΛΑΣΣΙΚΟ 1859  
ΑΓΝΩΣΤΟ 

2 κτήρια 

ΠΑΛΑΤΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ  ΟΧΙ 

2 ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΥΡΓΟΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ 
ΟΧΥΡΩΣΗΣ 15ος αι. 

 
450 

ΟΧΥΡΟ - 
ΦΥΛΑΚΕΣ 

ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ – ΚΑΙ 
ΛΙΓΑ 
ΕΥΡΗΜΑΤΑ 

ΟΧΙ 

3 ΒΟΛΟΥ  ΚΟΝΤΑ 
ΣΤΟ 
ΚΕΝΤΡΟ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 
1920 

 
1.800 

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 
ΚΑΠΝΟΥ 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΚΑΙ ΜΕ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

- ΜΙΚΤΟ 

ΟΧΙ 

4 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΕΡΟ  300 ΑΓΝΩΣΤΗ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

5 ΡΟΤΤΕΡΝΤΑΜ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΠΟ 
ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΔΙΑΣΗΜΟ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ 

1.630 ΠΑΛΑΙΟ 
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ  

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ - ΜΙΚΤΟ ΝΑΙ 

6 ΛΟΝΔΙΝΟ ΚΟΝΤΑ 
ΣΤΟ 
ΚΕΝΤΡΟ 

ΣΥΓΧΡΟΝΟ -1960 17.000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ

ΚΕ ΓΙΑ 
ΜΟΥΣΕΙΟ 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 

7 ΣΑΝ ΛΙΟΥΙΣ ΜΑΚΡΙΑ 
ΑΠΟ ΤΟ 
ΚΕΝΤΡΟ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΑΓΝΩΣΤΟ 

– 10 
ΟΡΟΦΟΙ 

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 
ΠΑΠΟΥΤΣΙΩΝ 

ΝΑΙ –ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ 
ΕΙΝΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟ 
ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΥ ΤΟΥ 

ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 
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8 ΜΟΣΧΑΣ ΜΑΚΡΙΑ 
ΑΠΟ ΤΟ 
ΚΕΝΤΡΟ 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟ - 
1896 

11.367 ΠΑΛΑΤΙ ΝΑΙ  ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

9 ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟ -
1923 

ΑΓΝΩΣΤΟ 
ΜΕ 3.000 
ΜΟΝΤΕΡΝΑ 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ 
ΤΟ 2006 

ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 

10 ΛΙΟΥΜΠΛΙΑΝΑ ΚΕΝΤΡΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟ -
1654 

ΑΓΝΩΣΤΟ 
ΜΕ 
ΜΟΝΤΕΡΝΑ 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ 
ΤΟ 2004 

ΠΑΛΑΤΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 

 

 

 

 



 

 

 

5.5.11.β. Συµπεράσµατα  

 

Από τη συγκριτική επισκόπηση ελληνικών και διεθνών παραδειγµάτων Μουσείων 

Πόλης, όπως παρουσιάστηκε στον πίνακα 1, προκύπτει πως το µεγαλύτερο ποσοστό 

των Μουσειών Πόλης στεγάζονται κατά κανόνα σε ιστορικά κτήρια κυρίως των αρχών 

του 20ου αι. (τα 9 στα 10), δύο από αυτά είναι βιοµηχανικά κτήρια, εκ των οποίων µόνο 

τµήµα του ενός, είναι µουσείο του εαυτού του, ενώ 2 στα 10 υπήρξαν παλάτια. Όλων 

των µουσείων η µόνιµη συλλογή διαθέτει φυσικά αντικείµενα και µόνο τα τρία από αυτά 

έχουν και ψηφιακές συλλογές. Συγκριτικά όσα διέθεταν ψηφιακές συλλογές είχαν και 

το µικρότερο εµβαδόν κτηρίου, σε αντίθεση µε τα άλλα, που ήταν πολύ µεγαλύτερα. Τα 

µισά έχουν στο ενεργητικό τους και περιοδικές εκθέσεις, ενώ πολύ λιγότερα έχουν τη 

δυνατότητα υποστήριξης άλλων εκδηλώσεων, όπως καφέ, φαγητό κ.α. (τα 2 στα 10). Τα 

µουσεία που εδράζονται σε νεότερα κτήρια, τα οποία είναι ιδίαιτερης αρχιτεκτονικής, 

βρίσκονται και σε πόλεις δυναµικές και εξωστρεφείς (τα 2 στα 10), ενώ άλλα δύο έχουν 

δεχθεί αύξηση του εµβαδού τους µε µοντέρνες προσθήκες σε παλαιότερα κτήρια. Τα 

περισσότερα µουσεία από αυτά που ερευνήθηκαν βρίσκονται στο κέντρο της πόλης (τα 

6 στα 10). 



 

 

5.6. Χρήσεις του ψηφιακού Μουσείου Πόλης της Ναυπάκτου 

 

Προκειµένου το κτήριο του «Μακαρονοποιείου» να είναι λειτουργικό για την 

υποδοχή της έκθεσης και του κοινού προτείνονται οι ακόλουθες χρήσεις των χώρων: 

 

• Χρήσεις Υπογείου  

Για την εξασφάλιση πρόσθετων βοηθητικών χώρων µε αποκλειστική χρήση του 

προσωπικού του µουσείου, προβλέφθηκε η κατασκευή υπογείου στο -0,80µ µε καθαρό 

ύψος 2,40µ κατά το ήµισυ περίπου της κάτοψης του κτηρίου και συνολικό εµβαδόν 

36,00µ2. Στο υπόγειο κατεβαίνει κανείς µε σκάλα (µε 13 ρίχτια) και είναι δυνατόν να 

επισκεφτεί το φρεάτιο του ανελκυστήρα. Εκεί δηµιουργούνται οι ακόλουθες χρήσεις:  

µηχανοστάσιο ανελκυστήρα (2,70µ2), λεβητοστάσιο (5,90µ2), χώρος για τη δεξαµενή 

πετρελαίου (5,13µ2), µικρή αποθήκη (7,00µ2), (βλ. σχ. ΕΠ.01). 

 

• Χρήσεις Ισογείου   

Όσον αφορά στο Ισόγειο η διαµόρφωση των χώρων είναι η ακόλουθη: 

προβλέπονται δύο είσοδοι-έξοδοι στο ισόγειο του κτηρίου. Η πρώτη είσοδος είναι από 

την οδό Αγελάου την ανατολική όψη του κτηρίου, η οποία θα εξυπηρετεί και ΑµεΑ µε 

µικρή ράµπα, από σηµερινό κλειστό άνοιγµα το οποίο θα διανοιχθεί και βρίσκεται στη 

στάθµη +0,65. Η δεύτερη είσοδος, που είναι η κύρια είσοδος, θα είναι από τη βόρεια 

πλευρά µέσω του πλακοστρωµένου περιβάλλοντα χώρου, στο οποίο οδηγείται κανείς 

µέσω ράµπας ήπιας κλίσης και θα οδηγεί στη στάθµη +1,60. 

Εκεί υπάρχει γραφείο υποδοχής κοινού και απέναντι οι χώροι υγιεινής και 

µηχανισµός για την εξυπηρέτηση ΑµεΑ προς τον ανατολικό χώρο. Στον δυτικό τοίχο 

έχει τοποθετηθεί σκάλα ανόδου µε 16 ρίχτια και από κάτω είναι η σκάλα καθόδου στο 

υπόγειο. Το καθαρό ύψος αυτού του τµήµατος του ισογείου είναι 2,90µ. 

Σε αυτό το επίπεδο είναι η είσοδος του ανελκυστήρα, ο οποίος εξυπηρετεί όλους 

τους ανώτερους ορόφους. Ο ανελκυστήρας προβλέπεται να έχει γυάλινες επιφάνειες 
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και έχει χωροθετηθεί εξωτερικά του κτηρίου πίσω από το τοξωτό άνοιγµα του 

εγκάρσιου τοίχου, ενώ θα είναι εµφανής από την οδό Αγελάου µόνο στον δεύτερο όροφο.  

Από το επίπεδο +1,60µ του ισογείου ο επισκέπτης κατεβαίνει µια σκάλα µε 6 

ρίχτια και βρίσκεται σε ένα χώρο περίπου 46,40µ2 στο +0,70µ, που θα είναι ενιαίος 

χώρος για το πρώτο τµήµα της ψηφιακής έκθεσης. Ο χώρος αυτός έχει καθαρό ύψος 

3,50µ(βλ. σχ. ΕΠ.02). 

 

• Χρήσεις Α΄ ορόφου 

Στον πρώτο όροφο (+4,50µ) µπορεί κανείς να φτάσει από το κλιµακοστάσιο ή 

τον ανελκυστήρα, που βρίσκονται στη δυτική και βόρεια πλευρά του κτηρίου. Ο Α΄ 

όροφος έχει δύο χώρους, οι οποίοι χωρίζονται από υπάρχοντα εγκάρσιο τοίχο, ο οποίος 

έχει τις ίδιες διαστάσεις µε αυτόν του ισογείου. Εδώ προτείνεται η κατεδάφιση του 

βόρειου τµήµατος του τοίχου και η παραµονή του νότιου τµήµατος µε µήκος 3,00µ 

περίπου. Ο µεγαλύτερος χώρος που δηµιουργείται είναι 41,50µ2 ενώ ο µικρότερος 

16,80µ2. Η πρόταση αυτή δίνει τη δυνατότητα καλύτερης χρήσης του µικρότερου 

τµήµατος, αφού µε τη χρήση κινητών χωρισµάτων η έκθεση θα είναι δυνατόν να 

εκµεταλλευτεί καλύτερα τη συγκεκριµένη διάταξη.  

Ο µικρότερος χώρος δεν έχει ανοίγµατα, ενώ ο µεγαλύτερος χώρος 

(ανατολικός)έχει τέσσερα παράθυρα όµοιων διαστάσεων µε αυτά του ισογείου ενώ µε 

την πρόταση διανοίγεται θύρα όµοιων διαστάσεων µε αυτή του Β΄ ορόφου στη βόρεια 

πλευρά και προστίθεται µεταλλική σκάλα µε γυάλινο προστατευτικό ως δεύτερη έξοδος 

κινδύνου, που οδηγεί στο ισόγειο(βλ. σχ. ΕΠ.03). 
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• Χρήσεις Β΄ ορόφου 

Στον Β΄ όροφο (+8,30µ)µπορεί κανείς να φτάσει από το κλιµακοστάσιο του Α΄ 

ορόφου µε 21 ρίχτια ή τον ανελκυστήρα. Ο τελευταίος όροφος είναι ενιαίος και έχει 

εµβαδόν 61,70µ2, ενώ προβλέπεται ως αίθουσα πολλαπλών χρήσεων. Εδώ θα είναι 

δυνατόν να γίνονται προβολές, διαλέξεις, εκπαιδευτικά προγράµµατα, προσωρινές 

εκθέσεις κλπ. Ο φωτισµός θα είναι επαρκής, δεδοµένου ότι εκτός της νότιας πλευράς 

σε όλες τις υπόλοιπες υπάρχουν ανοίγµατα, καθώς και οι περιµετρικοί φεγγίτες της 

στέγης. Από τα δύο ανοίγµατα της βόρειας πλευράς, τα οποία ενώνονται µε ενιαίο 

µεταλλικό µπαλκόνι µε γυάλινο παραπέτασµα και ξύλινο δάπεδο, θα είναι δυνατή η 

εποπτική θεώρηση της Ωραίας Ντάπιας, καθώς και των ανατολικών τειχών του 

κάστρου. Τα ανοίγµατα της ανατολικής πλευράς θα είναι δύο παράθυρα και δύο θύρες, 

οι οποίες θα οδηγούν σε ενιαίο µεταλλικό µπαλκόνι µε υαλοπέτασµα, όµοιας κατασκευής 

και µορφής µε αυτό της βόρειας πλευράς. 

Όσον αφορά στη δυτική πλευρά, η οποία έχει κτιστεί πάνω στο τείχος του 

κάστρου, δεν προβλέπεται καµία αλλαγή, αλλά συντήρηση και αποκατάσταση µε µια θύρα 

και δύο παράθυρα. Η θύρα αυτή (που αποτελεί και τη δεύτερη έξοδο κινδύνου του Β΄ 

ορόφου) οδηγεί πάνω στο τείχος το οποίο στο Ρυµοτοµικό Σχέδιο της πόλης ονοµάζεται 

οδός Μάντεως Κάρνου.  

Σε αυτόν τον όροφο διατηρούνται και δύο εσοχές που υπήρχαν εξαρχής 

εσωτερικά στη νότια πλευρά του κτηρίου, ενώ διανοίγεται θύρα στη βόρεια πλευρά για 

την εξυπηρέτηση του ανελκυστήρα(βλ. σχ. ΕΠ.04). 

Τέλος, οι σηµαντικότερες παρεµβάσεις στο κτήριο, οι οποίες είναι αντιστρέψιµες 

θεωρούµε ότι είναι οι ακόλουθες : καταρχήν η δηµιουργία των µεταλλικών 

κλιµακοστασίων ανόδου – καθόδου, καθώς και του εξωτερικού κλιµακοστασίου 

πυρασφάλειας από τον Α΄ όροφο προς το ισόγειο ως δεύτερη έξοδος κινδύνου και ο 

εξωτερικός γυάλινος ανελκυστήρας 
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6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

 

H αποκατάσταση και επανάχρηση του βιοµηχανικού κτηρίου µε την ονοµασία 

«Maκαρονοποιείο» στη Ναύπακτο κρίθηκε επιβεβληµένη, καταρχήν επειδή 

χαρακτηρίστηκε ως επικινδύνως ετοιµόρροπο κτήριο. Αφού κατεδαφίστηκε το µισό 

τµήµα του, που εδραζόταν στον κυκλικό ενετικό προµαχώνα «Ωραία Ντάπια» του 

Κάστρου Ναυπάκτου, αντιστηρίχθηκε το εναποµείναν τµήµα και προτείνεται η στερέωσή 

του έναντι των µηχανικών, φυσικών και βιολογικών αιτιών φθοράς του.  

Η άµεση γειτνίασή του µε τα ανατολικά τείχη του Κάστρου Ναυπάκτου, η θέση του 

στο κεντρικότερο σηµείο του ιστορικού τόπου και δεδοµένου ότι ανήκει στο Υπουργείο 

Πολτισµού µετά από απαλλοτρίωση, καθιστούν ιδανική την επανάχρησή του ως 

πολιτιστικό χώρο.  

Προκειµένου να επιλεχθεί η νέα χρήση ως ψηφιακό Μουσείο Πόλης το κτήριο του 

«Μακαρονοποιείου» στη Ναύπακτο ερευνήθηκαν άλλα δέκα αντίστοιχα µουσεία ανά την 

Ελλάδα και τον κόσµο και προέκυψαν συµπεράσµατα όπως αναφέρθηκαν στην 

παράγραφο 5.5.11 τα οποία τεκµηρίωσαν την αρχική επιλογή της νέας χρήσης. 

Με αυτό τον τρόπο το κτήριο θα µπορεί να λειτουργήσει καταρχήν ως πόλος έλξης, 

αξιοθέατο της βιοµηχανικής αρχιτεκτονικής, τόπος ενηµέρωσης, εκπαίδευσης και 

διενέργειας εκπαιδευτικών προγραµµάτων.  

 Μέσω της αποκατάστασης του οικοδοµικού σώµατος και της αλλαγής 

δραστηριότητας θα επιτευχθεί η αναβάθµισή του και η επανένταξη στη ζωή και στις 

λειτουργίες του αστικού χώρου όσο και της εγγύτερης περιοχής. Με την προτεινόµενη 

επανάχρηση το κτήριο θα αποτελέσει µια ευχάριστη έκπληξη στο κέντρο της πόλης, 

καθώς δηµιουργείται δίπλα ακριβώς από τον επιβλητικό κυκλικό προµαχώνα της 

«Ωραίας Ντάπιας», ο οποίος µέχρι σήµερα ήταν κρυµµένος, ένα ποιητικό σκηνικό µε 

έντονη σκηνογραφική εντύπωση, που βασίζεται στον ιδιαίτερο χαρακτήρα της µορφής 

του και της φθοράς του χρόνου, παραπέµποντάς µας σε διαφορετικές εποχές.  
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Η ψηφιακή συλλογή θα κάνει το Μουσείο δυναµικό αφενός, µε τη χρήση των νέων 

τεχνολογιών και αφετέρου µε τη δυνατότητα συχνής αλλαγής, αλλά και τα βίντεο, οι 

παρουσιάσεις ακόµα και οι εκπαιδευτικές εφαρµογές, θα έχουν τη δυνατότητα να 

τοποθετηθούν και σε µια διαδικτυακή σελίδα, από όπου θα είναι προσβάσιµα σε 

ανθρώπους από όλο τον κόσµο και έτσι θα γίνει και ευρύτερα γνωστό και θα µπορεί να 

προσελκύσει περισσότερους επισκέπτες.  

Συµπερασµατικά, το Μακαρονοποιείο αποτελεί σηµείο αναφοράς στον αστικό ιστό, 

καθορίζοντας σε µεγάλο βαθµό τη συνέχεια και την πληρότητα του. Δεν κατέχει έναν 

σηµαντικό όγκο, γιατί πρόκειται για ένα σχετικά µικρό µουσείο (350µ2), που να καθιστά 

αντιοικονοµική την αντικατάσταση του, ωστόσο έχει αξιόλογη αρχιτεκτονική ποιότητα 

και ιστορική-πολιτισµική σηµασία. Η ιστορική µνήµη, η αρχιτεκτονική ιδιαιτερότητα, ο 

εξειδικευµένος τρόπος κατασκευής, επιβάλλουν την όσο το δυνατόν απαρέγκλιτη 

διατήρησή του, πράγµα που επιδιώκεται µε την παρούσα πρόταση, ενώ όλες οι 

παρεµβάσεις που προτείνονται είναι αναστρέψιµες και έχουν ελάχιστες επιπτώσεις, 

ενώ χαρακτηρίζονται από το στοιχείο της διακριτικότητας σε σχέση µε τα αυθεντικά 

κατάλοιπα του κτηρίου, καθώς φέρουν τη σφραγίδα της εποχής µας και δεν 

παραπλανούν ως προς τον χρόνο κατασκευής τους.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικ. 53. Σκίτσο µε τον εγκάρσιο τοίχο που εδράζεται στην Ωραία Ντάπια (ιδία σχεδίαση) 
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2. Ιnternational committee for the collections and activities of museums of 

cities διαδικτυακή σελίδα:http://network.icom.museum/camoc/publications/  

our-books/ 

3. Διαδικτυακή σελίδα του Μουσείου Πόλης των Αθηνών (φωτ. από διαδίκτυο 

https://www.athenscitymuseum.gr) 

4. Το Μουσείο Πόλης της Θεσσαλονίκης – Λευκός Πύργος (φωτ. από διαδίκτυο 

https://www.lpth.gr) 

5. Το Μουσείο Πόλης του Βόλου (φωτ. από διαδίκτυο 

https://www.vmoc.gr/ktirio.html) 

6. Το Μουσείο της Πόλης της Καρδίτσας διαδικτυακή σελίδα : 

https://mpk.gr/mouseio-polhs-karditsas/ 

7. Το Μουσείο της Πόλης του Ρότερνταµ στη διαδικτυακή σελίδα: 

https://museumrotterdam.nl/en/ exhibitions/geschiedenis-van-de-stad 

8. Το Μουσείο της Πόλης του Λονδίνου στη διαδικτυακή σελίδα:  

https://www.museumoflondon.org.uk/ 

9. Το Μουσείο της Πόλης του Σαν Λιούις των ΗΠΑ διαδικτυακή σελίδα: 

https://www.citymuseum.org/) 

10. Το Μουσείο της Πόλης της Μόσχας στη διαδικτυακή σελίδα: http:// 

www.russianmuseums.info 

11. Το Μουσείο της Πόλης της Νέας Υόρκης στη διαδικτυακή σελίδα: 

https://www.mcny.org/ 

12. Το Μουσείο της Πόλης της Λιουµπλιάνα στη διαδικτυακή σελίδα:  

https://mgml.si/en/city-museu
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