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ΤΕΧΝΙΚΉ ΕΚΘΕΣΗ 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓ ΑΣΙΑΣ. 

Αντικειμενο της πτυχιακής εργασίας είναι η αρχιτεκτονική και στατική μελετη 

κλειστου Γυμναστηρίου Ολυμπιακών Προδιαγραφών . 

Το κλειστό Γυμναστήριο θα είναι 417 θέσεων και θα στεγάζει το άθλημα του 
μπάσκετ και του βόλευ . 

2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ. 

Για τον σχεδιασμο του κλειστού Γυμναστηρίου Ολυμπιακών Προδιαγραφών και του 
περιβαλλοντα χωρου των κτιριων εχουν ληφθει υπ οψιν : 

3.1. Ο Γενικος Οικοδομικος Κανονισμος και ο Κτιριοδομικος Κανονισμος. 

3.2. Ο Κανονισμος Πυροπροστασιας Κτιριων . 

3 .3 . Οι ισχυουσες διαταξεις για την εξυπηρετηση των ΑΜΚ. στα δημοσια κτιρια. 

3.4. Οι Ολυμπιακές Προδιαγραφές των αθλημάτων που στεγάζονται και οι 
προδιαγραφές της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. 

3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ. 

Το κτίριο του κλειστού Γυμναστηρίου καταλαμβανει μια εκταση διαστάσεων 
35,1Οχ37, 17 μ. Επιπλέον πριμετρικά του κτιρίου προβλέπεται πεζοδρόμιο πλάτους 2, 00 μ. 

Αναπruσσεται σε μία σταθμη, ενω παραλληλα διαμορφωνεται και ο περιβάλλοντας 
χώρος και ο χώρος στάθμευσης των αυτοκινήτων. 

Στον κλειστό χώρο του Γυμναστηρίου προβλέπονται: 

• 
• 
• 
• 

Ο αγωνιστικός χώρος . 

Ο χώρος των κερκίδων 417 θέσεων . 
Εισοδοι κοινού - πληροπφορίες- foyer . 
Χώρος κυλικείου . 



• WC κοινσύ και ΑΜΚ. 
• Δυο χώροι αποδυτηρ~ων. 

• Γραφελιο διοίκησης και ιατρείο. 

• Χωρος για ντους αθλητών. 

• Αποθήκη οργάνων γυμναστικής. 

• Αποθήκη υλικών καθαρισμσύ. 

• Μηχανοστάσιο και δεξαμενή πετρελαίου . 

4. ΠΡΑΓΜΑ ΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟ ΥΨΟΣ. 

Το συνολικό οφέλειμο ύψος στον σημείο του αγωνιστικού χώρου είναι+ 10,55 μ από 
τη στάθμη+/- 0,00 ενώ το μέγιστο ύψος του κτιρίου είναι + 12, 70 μ. 

Οι βοηθητικοί χώροι του Γυμναστηρίου προβλέπεται να έχουν οφέλειμο ύψος 
+3,05 μ. 

5. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ. 

Ο περιβάλλοντας χώρος του κτιρίου περιλαμβάνει χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων, 

μελλοντική πρόβλεψη για την αναπτυξη και άλλων αθλητικών εyηκαταστάσεων καθώς και 

χώρους πρασίνου και φύτευσης. 

6. ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΤΩΝ ΟΨΕΩΝ. 

Στις όψεις του κτιρίου διακρίνονται έντονα τα στοιχεία του φεροντα οργανισμού από 

εμφανές σκυρόδεμα. Σε εσοχή 5 εκ θα διαμορφώνονται τα εξωτερικά κουφώματα και οι 
εξωτερικές τοιχοδομές. 

Στις πλα'ι'νες οψεις αναπτύσεται η μεταλλική στέγη του κτιρίου με τις 
αρχιτεκτονικές προεξοχές και τα απαραίτητα διακοσμητικά στοιχεία. 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. 

Τα υλικα και οι μεθοδοι κατασκευης που ακολουθουνται για την κατασκευη του ερ
γου,αναφερονται αναλυτικα στα σχεδια της αρχιτεκ:τονικ:ης μελετης, σχεδια λεπτομερειων 
και στα επομενα κεφαλαια της παρουσης τεχνικ:ης περιγραφης. 

Εχει προβλεφθεί σαν ιδιαίτερο στοιχείο βαρύτητος η ευχερεια και η οικονομία 
συντήρησης της κατασκευής με προσωπικο που δεν θα διαθετει εξειδικευμενες τεχνικες 
γνωσεις. 

Ολα τα επι μερους χρησιμοποιουμενα κατασκευαστικα υλικα ,εχουν επιλεγει με βαση 
την συνεχη χρηση,την απλοτητα και την στερεοτητα της κατασκευης,εχουν αντισταση στις 

καφικες συνθηκες (θερμοκρασιακες μεταβολες, υγρασια κλπ. ) και στις μηχανικες φθορες. 

Αναλυτικωτερα : 

2. ΠΡΟΕΡΓ ΑΣΙΕΣ. 

2.1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ. 

Στο αντικειμενο της παρουσης εργολαβιας περtλαμβανονται ολες οι χωματουργικες 
εργασιες που αφορουν το κτφιο του κλειστού γυμναστηρίου και του περιβάλλοντα χώρο και 
οι οποιες αναλυονται ως εξης : 

α.Οι εκσκαφές γενικές μέχρι της στάθμης που ορίζεται στα σχέδια θα γινουν δια μηχα 

νικών μεσων. 

β . Οι εκσκαφες ταφρων και θεμελιων,οι επιχωσεις με καταλληλα προιοντα εκσκαφων, 
καθως και η αποκομιδη σε τοποθεσια που επιτρεπεται απο τις αρχες της τυχον περισσειας 

των προιοντων εκσκαφης. 

γ . Οι επιχωσεις θα πραγματοποιηθουν με καταλληλα προιοντα εκσκαφων σε στρωσεις 

μ. παχους μεχρι 30εκ .και συγχρονου κυλινδρωσεως καθε στρωσεως με μηχανοκινητο 

κυλινδρο με- χρι επιτευξεως της επαρκους και επιθυμητης συμπυκνωσεως. 



Άντληση τυχον υπογειων η ομβριων υδατων θα γινει με την βοηθεια χαντακιων απορ
ροης και φρεατιων συμφωνα με τις οδηγιες της επιβλεψης. 

2.2. ΤΟΙΧΟΙ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ. 

Οπου προβλεπονται από την μελετη θα κατασκευασθουν συμφωνα με την στατικη 
μελετη και τα σχεδια λεπτομερειων. 

3. ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ. 

3.1. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ. 

3.1.1. ΓΕΝΙΚΑ - ΠΟΙΟΤΗΤΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΤΩΝ. 

Αντιμετωπίζονται λεπτομερώς στο σχετικό τεύχος που συνοδεύει την Στατική 
Μελέτη. 

3.1.2. ΞΥ ΛΟΤΥΠΟΙ. 

Σε όλες τις περιπτώσεις σαν υλικό κατασκευής ξυλοτύπου μπορεί να χρησιμοποιηθεί : 

- Σανίδες πλάτους περiπου 12 εκ.και πάχους 2,5 εκ.καινουργιες,ωστε να εξασφαλίζεται η 

ακρίβεια των διαστάσεων, η ακαμψία της κατασκευής και η επιπεδοτητα του ξυλοτύπου. 

- Τυποποιημένο στοιχείο ξυλοτύπου (π.χΒΕΤΟFΟRΜ) σε ποιοτική κατασταση που να δια
σφαλίζονται τα παραπάνω. 

Πριν από την κατασκευη,αλλά και κατά τη διαρκεια του πετσώματος θα ληφθούν υπ οψιν 
τα παρακάτω . 

- Οι ξυλοτυποι θα επαλειφθουν με υλικο που θα εμποδιζει την προσφυση του σκυροδεματος 
(λαδι). 

- Η συμπλήρωση των ξυλοτύπων με μικροσανίδες,τενεκέδες κ.λ.π. δεν επιτρεπεται. 

- Θα δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην διαμόρφωση των διαφόρων επιφανειών και στις λεπτο
μέρειες του ξυλοτύπου,όπως προβλέπονται από τα σχέδια των λεπτομερειών της μελέτης. 

- Θα τηρείται με σχολαστικότητα η ακρίβεια της κατασκευής του ξυλοτύπου γιά ολα τα στοι
χεία του, οριζόντια και κατακόρυφα,ετσι που να αποκλείονται αποκλισεις η κυρτωσεις κατα 

την σκυροδετηση. 

Οι οποιεσδήποτε προβλέψεις στον ξυλότυπο που απορρέουν απο τις αναγκες των 
Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων ή συμπληρωματικών οικοδομικών εργασιών θα 

εκτελούνται με ιδιαίτερη προσοχη για την εξασφάλιση του επιθυμητού αποτελέσματος, 



(π.χ.πρόβλεψη 'Όπών"διέλευσης αγωγών ή σωληνωσεων, μορφωση "πρεκιών"ανοιγμάτων 
κ.λ.π. 

4. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ. 

4.1. ΤΟΙΧΩΜΑ ΤΑ. 

α. Εξωτερικές οπτοπλινθοδομες. 

Οι εξωτερικές τοιχοδομές του κτιρίου θα έχουν πάχος 30εκ. περmου, ( συμπερι
λαμβανομενων των επιχρισματων),αποτελούνται από δύο οπτοπλινθοδομες,που θα συν
δεονται μεταξύ των κατά διαστήματα,με ενδιάμεσο κενό (9-κ-9). 

Οι οπτόπλινθοι που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι διάκενοι (με οπές κατά μηκος) και 
θα έχουν διαστάσεις 9χΙ2χΙ9 η 6χ9χ19 εκ. 

Στο κενό μεταξυ των οπτοπλινθων θα τοποθετηθη θερμομονωτικο υλικο w ALL
MATE της DOW. 

Οι περιμετρικοι κατακορυφοι εξωτερικοι τοιχοι απο σκυροδεμα,σε επαφη με το εδα
φος,θα ειναι απο μπετον και θα εχουν παχος 25εκ.με εξωτερικη υγρομονωση σιμεντοειδες 
υλικο,σε αναλογια οπως οριζεται απο τις προδιαγραφες του προμηθευτη. 

β. Εσωτερικες οπτοπλινθομες. 

Οι εσωτερικες τοιχοδομες ειναι απο τουβλα,διατρητα 9χΙ2χΙ9 η 6χ9χ19εκ. 

Στους χωρους των WC θα κατασκευασθουν μεχρι υψος 2 .30μ.απο το δαπεδο (δια
γραμμισμενοι τοιχοι στις κατοψεις). 

Τοσο στις εσωτερικές οσο και στις εξωτερικές οπτοπλινθοδομές διδεται ιδιαίτερη 
προσο- χή γιά τον τρόπο εκτέλεσης,τα ευπαθή σημεία δομησης με οπτοπλινθους,το κονίαμα 
συνδέσεως. Θα κατασκευασθούν ισχυρά συμπλέγματα στα τερματα,τις συναντήσεις και τις 
διασταυρώσεις τοίχων και με ομοιόμορφη κατανομή και κατάλληλη ποσότητα κονιάματος. 

Η σύνδεσή τους με τον φέροντα οργανισμό γίνεται με ισχυρό κονίαμα μεταξύ τοίχου 

και Φ.Ο.αφού προηγουμένως διαβραχούν και τα δύο στοιχεία.Η σύνδεση με τα οριζόντια 
στοιχεία του Φ.Ο. π.χ. "πάτος" δοκού γίνεται με σφηνωση λοξών τούβλων και κονίαμα,αφού 
το κτίσιμο του κανονικού τοίχου σταματήσει 15 εκ. κάτω από τον Φ.Ο. μετά την παρέλευση 

του αναγκαίου χρόνου. 

Στους λαμπάδες προβλέπονται,όπου είναι δυνατόν,ενισχύσεις των παραστάδων με τη 

δη-μιουργία συμπλεγμάτων ή τη διαμόρφωση του τέρματος του τοιχου έτσι ώστε : 

- να ενισχύεται στο τελείωμα ο τοίχος. 
- να προστατεύεται τυχόν θερμομονωτικό υλικό και 





α. Επίστρωση ιu: ξύλινο δάπεδο. 

Προβλέπεται η τοποθέτηση ξύλινου δαπέδου στον αγωνιστικό χώρο. Η τοποθέτηση 
της τελικής επίστρωσης η οποία θα είναι από παρκέ δρύινο πάχους 15 χιλ θα γίνεται σε 
ξύλινη βάση από καδρόνια διαστάσεων 5Οχ5Ο χtλ τα οποία θα τοποθετούνται ανα 35 εκ 
μεταξύ τους. Η ξύλινη επένδυση θα λειανθεί και χρωματιστεί με βερνίκη σε τρείς στρώσεις 
και θα πληρεί του κανονισμούς της FIBA. Οι διαγραμμίσεις θα γίνουν και αυτές σύμφωνα με 
τους Κανονισμούς της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και θα πληρούν τις προδιαγραφές 
που ορίγονται από την FIBA. 

β. Επίστρωση ιu: αντιολισθήρα πλακίδια δαπέδου. 

Προβλέπεται η επίστωση των παραπάνω δαπέδων στους χώρους των WC και των 
αποδυτηρίων. Τα πλακίδια δαπέδου πρέπει να είναι αντιολισθηρα με κοκκωδη την ανω επι
φανεια και παχους 8χtλ. περtπου, διαστασεων 30χ30εκ. και κατηγοριας 4 (group IV). 

Τα πλακιδια θα ειναι αριστης Α ποιοτητας,απολυτα ορθογωνισμενα ακεραια και απηλ 
λαγμενα απο καθε ιχνος φθορας. 

Θα ανταποκρινωνται πληρως στις απαιτησεις των προδιαγραφων του εργοστασιου 
κατασκευης,θα ειναι μιας μαζας και θα πληρουν τις προδιαγραφες και τεχνικες δοκιμες 
συμφωνα με τα προτυπα του ΕΛΟΤ και ευρωπαικες νορμες 159,98,99,100,101,103, 
104, 122,154. 

Ως σοβατεπι θα τοποθετηθει απο το ιδιο πλακακι του δαπεδου σε ολους τους 
παραπανω χωρους, υψους 7 εκ. περtπου . 

Για τον τροπο κατασκευης ακολουθειται η εξης διαδικασια : 

- Καθαριζεται η επιφανεια του δαπεδου απο μπετον. 
- Ακολουθει η τοποθετηση των πλακιδιων με σιμεντοκονιαμα των 450 χyρ . σιμεντου,με 

αμμο θαλασσης και στεγανωτικο υλικο μαζης. 

- Καθαριζονται οι αρμοι και αρμολογουνται με λευκο η μαυρο σιμεντο με προσθηκη 
χρωματος και στεγανωτικο. 

Προσοχη θα δοθει ωστε οι αρμοι να ειναι ισοπαχεις και ευθυγραμμοι (lεκ.).Θα γινη 
χρηση πλαστικων σταυρων αρμων κατα την τοποθετηση,ωστε να ειναι ισοπαχοι οι αρμοι των 
πλακιδιων.Οι αρμοι γεμιζονται με λεπτορευστο διαλυμμα λευκου σιμεντου νερου (αριανι) 
και στεγανωτικο, με τροπο ωστε το παχος τους να μην μεγα·λωνει απο υλικο .που υπερχεtλιζει 

και να μην υπερβαινει το 1 εκ. 

γ. Υπόστρωμα δαπέδου - γαρμπιλόδεμα. 

Προβλέπεται η κατασκευή του ως τελική επιφάνεια στο χώρο του μηχανοστασίου και 
της δεξαμενής καυσίμων ενώ ως υπόστωμα δαπέδου προβλέπεται η επίστρωσή του στο χώρο 



ς αποθήκης οργάνων γυμναστικής. Το γαρμπιλόδεμα θα κατασκευάζεται από κοινό 
ιμέvτο 250 χγρ . τσιμέντου με γαρμπiλι διαστασεων 0,4-lεκ. ενώ η διάστρωσή και λειότριψή 
ου θα δίδουν τελική επιφανεια που θα είναι απόλυτα επίπεδη. 

δ. Επιστρωση δαπεδου πεζοδρομιου με πλακες. 

Το εξωτερικο πεζοδρομιο, με το προκατασκευασμενο κρασπεδο εγκιβωτισμου 
15χ30εκ.,θα επιστρωθεί με πλακες λευκες πεζοδρομιου διαστασεων 50χ50χ5εκ. επανω σε 
υποβαση απο αοπλο σκυροδεμα παχους 10 εκ.που θα εχει υποβαση 10 εκ. 3Α_ 

ε. Επιστρωση με μαρμαρο. 

Με μαρμαρο επιστρωνονται ολοι οι χωροι των εισόδων του Γυμναστηρίου, ο χώρος 
υποδοχής,, ο διάδρομος του κυλικείου και ο χώρος του κυλικείου, ο χώρος του γραφείου 
διοικήσεως και ο χώρος του ιατρείου. Θα χρησιμοποιηθεί μαρμαρο λευκο Καβαλας παχους 
2 εκ. για τις στρωσεις των παραπάνω χωρων. 

Τα κατώφλια των θυρών και οι ποδιες των παραθυρων θα ειναι παχους 2 εκ. με 
νεροσταλακτη στο εξω μερος. 

Για τον τροπο επιστρωσης, τα χρησιμοποιουμενα υλικα με την αναλογια τους, ισχ;υουν 
τα εξης: 

Θα τοποθετουνται με σιμεντοκονια αναλογιας 450 χγρ.σιμεντου και αμμου οι αρμοι 
δεν θα εχουν πλατος μεγαλυτερο απο ενα χιλιοστο θα καθαριζονται καλα και θα γεμιζουν με 
υδαροσιμεντοπολτο απο λευκο η εγχρωμο σιμεντο αναλογα με το χρωμα του μαρμαρου. 

Μετα την αποπερατωση του ολου εργου, ακολουθει ο τελικος καθαρισμος και η 
λειανση ολων των μαρμαρινων επιστρωσεων. Σε ολες τις περmτωσεις επιστρωσεων η τελικη 
επιφανεια θα ειναι τελειως επmεδη. 

ζ. Ασφαλτοστρωσεις. 

Οπου απο την μελετη απαιτειται η κατασκευη ασφαλτικου ταπητα για προσαρμογη με 
την υπαρχουσα κατασταση (χωρος παρκιγκ κλπ) προβλεπεται η κατασκευη ασφαλτοταπητα 
επανω σε υποβαση απο υλικο 3Α, παχους 20 εκ. περmου μετα τη συμπιεση. 

Προηγειται η κατασκευη και η τοπ0θετηση ρειθρων και κρασπεδων επανω σε 
διαμορφωμένο εδαφος για τον εγκιβωτισμο των επιστρωσεων. 

Το υλικο 3Α διαστρωνεται σε συμπιεσμενο τελικο παχος 20 εκ.(δυο στρωσεις 10 εκ.) 
και κατασκευαζεται απο υλικο της ΠΤΠ 0155. Συμπυκνωση 3Α, καθως και του υποκειμενου 
εδαφους μεχρι ποσοστου 95% της μεγιστης πυκνοτητας που λαμβανεται με την μεθοδο του 
αναθεωρημενου PROCTOR. 

c. 



Ακολουθει προεπαληψη της επιφανειας του 3Α με πετρελαικο ως ΠΤΠ Α-201 του 
ΥΠΕΧΩΔΕ και εν συνεχεια ασφαλnκος ταπητας της ΠΠΙ, Α265 του ΥΙΙΕΧΩΔΕ 
συμπιηcνωμενου παχους 5.0 εκ. περιπου . 

η. Μαρμαροποδιες - κατωφλια - φιλεττα μαρμαρου. 

Ολες οι ποδιές των παραθύρων θα επενδυθούν με μαρμαροποδια λευκού μαρμάρου 
Καβάλας πάχους 2 εκ. και πλάτους κατά 3 εκ. πιό μεγάλου από το πλάτος τοιχου με το 
επιχρισμα τοποθετημένο έτσι ώστε εσωτερικά να είναι πρόσωπο με το εσωτερικο επίχρισμα 
το δε επί πλέον πλάτος να είναι προς την έξω πλευρά. ' 

Απαραίτητα η μαρμαροποδιά φέρει ποταμό (νεροσταλάκτη),για τα ομβρια ύδατα και 
έχει ελαφρά κλίση προς τα έξω. Τα κατώφλια σnς εξώπορτες είναι από το ίδιο μάρμαρο 
παχους 3 εκ. και πλάτος όσο το πλάτος του τοίχου,που έχει το ανοιγμα. Οι ποδιές 
παραθύρων πακτώνονται στους λαμπάδες του τοίχου και τοποθετούνται με ισχυρή 
σιμεντοκονια. 

θ. Πλαστικο δαπεδο απο κοινο πλαστικο PVC. 

Προβλέπεται η τοποθέτηση τους στο χώρο της αποθήκης οργάνων γυμναστικής Τα 
πλαστικα πλακιδια διαστασεων30χ30εκ. θα επικολλούνται με καταλληλη ισχυρη κολλα 
επανω σε γαρμπιλόδεμα παχους Jεκ, που ειναι τελεια επιπεδομενο και λειο .Το παχος των 
πλακιδιων ειναι 2 χιλ. και ειναι από χλωριουχο πολυβιννλιο (PVC). 

Οι αρμοι των πλακιδιων ειναι ισοπαχεις και ευθυγραμμοι.Η τελικη διαμορφουμενη 
επιφανεια ειναι επιπεδη. 

5.2. ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ ΤΑ. 

5.2.1. Επιχρισματα εξωτερικα τριπτα. 

Τα εξωτερικα επιχρισματα ολων των κnριων θα ειναι τριπτα συνολικου παχους 2,5εκ. 
περuτου σε τρεις στρωσεις (πεταχτο - λασπωμα - τριπτο μαρμαροκονιαμα). 

α. Ιη στρωση μεσου παχους Sχιλ. με σιμεντοκονιαμα των 450- 600 χyρ. σιμεντου 
β . 2η στρωση παχους Ι 4χιλ. με σιμεντοκονιαμα των 450 - 600 χyρ . σιμεντου. 

γ . 3η στρωση μαρμαροκονιαμα με ασπρο σιμεντο,με παχος στρωσης 6χιλ. 

Ολες οι στρωσεις θα ειναι των 450 - 600 χyρ . σιμεντου με αμμο μεσοκοκκη και το 

τσιμεντο θα ειναι λευκο . 

Τα εξωτερικα επιχρισματα του κτφιου αποτελουν το αποκλειστικο μεσο επικαλυψης 
της επιδερμιδος του . Το τρuττο επιχρισμα θα καλυπτει τις μεταλλικες ψευτοκασσες στους 
λαμπαδες των παραθυρων ( 40χ20χιλ) και τις μεταλλικες σκοτιες,διαστασεων 20χ20χτλ. 



Προ της κατασκευης του επιχpισματος τοποθετουνται και οι ποδιες των παραθυρων 
από λευκο μαρμαρο παχους 2εκ.και τα κατωφλια εξωστοθυρων απο το ιδιο μαρμαρο,αλλα 
παχους 3εκ. 

5.2.2. Επιχρισματα εσωτερικα τριπτα. 

Στους εσωτερικούς τοίχους θα γινει τρtπτό επιχpισμα,τριβιδιστο,στις 
επιφανειες,πάχους 2,5εκ. περiπου,σε τρεις τρώσεις. 

Η πρωτη στρωση (πεταχτο) κατασκευαζεται από πεταχτο σιμεντοκονιαμα των 450 
χγρ. σιμεντου και χονδροκοκκου αμμου ( αμμος λατομειου) μεσοκοκκη,που καλυπτει ολες 
τις προς επιχpιση επιφανειες,ωστε να μην διακρινεται το υποστρωμα. 

Η δευτερη στρωση (λασπωμα) θα ειναι απο ασβεστοσιμεντοκονιαμα Υ2 των 150 χγρ . 
σι- μεντου και μετριοκοκκου αμμο β,μεσου παχους 15χιλ. κατασκευαζεται βασει 
κατακορυφων και συνεπtπεδων οδηγων. 

Η τριτη στρωση(τρtπτη) απο μαρμαροκονιαμα αναλογιας ενος μερους πολτου 
ασβεστη προς δυο μερη μαρμαροκονιας λευκης με προσθηκη 150γρ.σιμεντου. Η τρίτη 
στρώση που αποτελείται από μαρμαροκονίαμα και εφαρμόζεται σε πάχος 0,6 εκ. περiπου, 
πρίν πήξει το κονίαμα, θα ακολουθησει επεξεργασία της στρώσεως με τριβίδι και άφθονο 
καταβρεγμα μεχpι να επιτευχ- θεί ομαλή λεία και συνεκτική η επιφανεια. 

Στις κατακορυφες ακμες των επιχpισματων και μεχpι υψος 1,60μ. απο το 

δαπεδο,ενσωματωνονται γωνιοκρανα προστασιας τους. 

5.3. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΟΙΧΩΝ. 

5.3.1. Επενδυσεις τοιχων με πλακιδια πορσελανης. 

Επενδύσεις των τοίχων ολων των WC και των αποδυτηρίων του Γυμναστηρίου 
προβλεπεται να γίνουν μέχρι το υψος 2,20μ.απο το τελειωμενο δαπεδο,με κεραμικα 
πλακιδια,μονοχpωμα εγχωριας παραγωγής της Filkeram-Johnson διαστασεων 30χ30χ0,8εκ. 
group IV. 

Ειδικωτερα θα επενδυθουν με πλακιδια οι τοιχοι των WC, καθως και οι τοιχοι στους 
οποιους τοποθετουνται νtπτηρες η ουρητηρια. Οι χαμηλοι τοιχοι που στην στεψη φερουν 
σεναζ Ι ο εκ. θα επενδυθουν με πλακιδια και η ανω επιφανεια των. Τα πλακίδια θα κολληθούν 

οπως αναφερεται πιο κατω. 

Πριν απο καθε εργασια θα γινει επιμελης καθαρισμος των τοιχων και διαβροχη με 
αφθονο νερο. Θα ακολουθησει η τοποθετηση των πλακιδιων με ειδικη ,σφιχτη,κολλα 
συγκολλησης,συμφωνα με τις οδηγιες του κατασκευαστη,που απλων~ται σε επιφανεια το 
πολυ 0,50 μ.με ειδικη οδοντωτη σπατουλα,αφου προυγουμενως εχει ξεσκονισθει και δια
βραχει ο τοιχος.Διαβροχη γινεται ομοιως και στα πλακιδια. 



Οι αρμοι θα ειναι ευθεις και οριζοντιοι η κατακορυφοι,πλατους Ιχιλ.τουλαχιστοv που 
θα αρμολογιθουν με πολτο λευκου σιμεντου και τσιγκου σε αναλογια Ι: 1 . Στην συνεχεια' ολη 
η επενδυση θα καθαρισθει.Ιδιαιτερη προσοχη διδεται στο αρμολογημα του αρμου μεταξυ 
δαπεδου - τοιχου στο πισω μερος της λεκα-νης. 

Η επανω ακμη της πρωτης σε επαφη με το δαπεδο σειρας πλακιδιων ειναι απολυτως 
οριζοντια.Η κατω ακμη διαμορφωνεται καταλληλα με κοφτη και τροχισμα,εφαπτεται του 
δαπεδου και ακολουθει,φυσικα, την κλιση του. 

Στις ακμες των τοιχων,τα πλακιδια εφαπτονται σε φαλτσογωνια που γινεται με καταλ
ληλο τροχισμα και κολλουνται μεταξυ τους (στα σοκορα) με κολλα μαρμαρου . 

Τα πλακ:ιδια που χρησιμοποιουνται πληρουν τις προδιαγραφες και τεχνικες δοκιμες 
συμφωνα με τα προτυπα του ΕΛΟΤ και ευρωπαικες νορμες 159,98,99,100,101,103,l04 
122, 154. ' 

Οι επιφανειες της επενδυσης,σταν τελειωσουν ολες οι εργασιες θα ειναι τελειως 
επτπεδες κατακορυφες,χωρις ανωμαλιες, με αρμους ευθυγραμμους,οριζοντιους και κατακο
ρυφους και με ιδιο παχος. 

5.3.2. Επενδύσης με διακοσμητικά τούβλα. 

Προβλέπεται η τοποθέτηση τους στους εσωτερικούς πλαινούς τοίχους του 
Γυμναστηρίου και εντός των ανοιγμάτων που δημιουργούνται από τα υποστυλώματα και 
τους δοκόυς. Η τοποθέτηση τους θα γίνεται με ισχυρή τσιμεντοκονία των 600 χγρ . τσιμέντου 
και το αρμολόγημα μεταξύ τους με ειδικό ακρυλικό στόκο . 

5.4. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟL 

Γιά τον χρωματισμό του κτιρίου θα χρησιμοποιηθούν Ελληνικης κατασκευής 
χρώματα, των εργοστασίων ΒΙΒΕΧΡΩΜ η ΧΡΩΤΕΧ,αριστης ποιοτητος και τυποποιημενης 
συσκευασιας,σε αποχρώσεις των χρωματισμών σύμφωνα με τις όψεις της αρχιτεκτονικής 
μελέτης. 

Ολες οι προβλεπόμενες στρώσεις των χρωματισμών θα είναι σε απολυτα καθαρές 
επιφανειες. Τα χρωματα δεν θα εμφανίζουν διαφορετικές αποχρώσεις στην επιφανεια της 
ίδιας στρώσεως .Αναλυτικώτερα οι χρωματισμοί θα γίνουν οπως παρακάτω: 

α. Πλαστικό χρώμα με προετοιμασία (σπατουλαριστο) υδατικης βασης θα γινουν 01 
χωροι του γραφείου και του ιατρείου, σε δύο στρώσεις Α ντουι, μετα από λειανση του 
επιχρισματος με γυαλοχαρτο . 

γ. Πλαστικό χρώμα χωρίς προετοιμασία (χωρις σπατουλαρισμα) υδατικης βασης,θα γι
νουν όλες οι υπόλοτπς επιφανειες 

δ. Ντούκο θα περαστουν όλα τα μεταλλικά στοιχεία (σιδηρά) αφού πρώτα 
προετοιμαστούν κατάλληλα με σιδηρόστοκο,τριψιμο κ.λ.π . θα ~ωματιστούν σε δύο 
στρώσεις αντισκωριακή βαφή (μίνιο ή α?ταρι μ~αλλων~ και στη~ συνεχεια θα χρωματιστούν 
σε δύο στρώσεις ντούκο . Τα μη εμφανη σιδηρα στοιχεια (ψευτοκασσες κλπ),θα βαφούν με 

δύο χέρια ασταρι μετάλλων. 



ε., Βερνίκι διαρκείας,άχp,ωμο :'lς ΒΙΒΕΧΡΩΜ,~α ~εραστούν οι ξύλινες εμφανεις 
επιφανειες. Θα χpησιμοποιηθει βερνικι πολυουρεθανικης βασεως,αφού το ξυλο υποστεί την 
κατα.λληλη προετοιμασία, (στρωση ασταριου και υποστρωση με βερνικι,συν δυο στρωσεις 
ματ αχ.ρουν βερνικι). 

5.5. ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ. 

Οι υαλοπίνακες που θα τοποθετηθούν στα εξωτερικα κουφώματα αλουμινιου των κτι
ριων,θα είναι δmλοι 5-12-5χιλ. (ηχομονωτικης ικανοτητας μεταξυ 40-50db). 

Ολα τα τεμάχια που θα τοποθετηθούν θα ειναι μονοκοματα και χωρις ελάττωμα η δε 
τοποθέτησή των θα γίνει κατα τρόπο υδατοστεγη - αεροστεγή και απόλυτα ασφαλή. 

Η τοποθέτησή των στα υαλοστάσια αλουμινίου,θα γίνει με ειδικές κουμπωτές 
δια.τομές αλουμινίου και με ειδικές ελαστικές διατομές από νεοπρένιο. 

Οι υαλοπινακες που τοποθετουνται εντος των πλαισιων αλουμινιου θα εχουν 
διαστασεις που θα εξασφαλιζουν ικανοποιητικη υποδοχ;η τους μεσα στα πλαισια για τα οποια 
προοριζονται. Για την προληψη των επιρροων της συστολης και διαστολης προβλεπεται κενο 
μεταξυ υαλοπινακα και πλαισιου περιμετρικα 1-2χιλ. αναλογα με το ανοιγμα του 
κουφωματος. 

Η εδραση των υαλοπινακων,που δεν περιλαμβανονται απο λαστιχα σχ;ηματος Π,επι 
των πλαισιων των κουφωματων,θα γινει με παρεμβολη 2 μικρων "τακων" απο φελλο η 
κατα.λληλο πλαστικο. 

Καθρεπτες παχους 4 χιλ. και δια.στασεων 50χ60εκ. προβλεπεται να τοποθετηθουν 
στους χωρους υγιεινης. 

6. ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ. 

Στους χώρους υγιεινής θα χρησιμοποιηθούν τα εξής: 

α.Λεκάvη πορσελανης,με καζανάκι χαμηλης πιεσης,χαρτοθηκη εντοιχισμενη απο μια 
ανα θεση και δmλο αγκιστρο πορσελανης στην μια πλευρα του τοιχου, στους χωρους των wc, 
ΑΜΚ,κλπ. 

β.Νιπτήρας δια.στάσεων 58Χ46 εκ.με σαπωνοθήκη,,αγγιστρο και καθρέπτη 60Χ60εκ. 
πάχους 4χιλ. με μεταλλικό περιθώριο και μόνωση της επαργυρωσης. 

γ.Εταζέρα πορσελάνης μήκους 60 εκ.,βιδωτή στον τοίχο. 

δ.Σαπωνοθήκη με λαβή θα τοποθετηθεί δίπλα από κάθε μπαταρία ζεστού νερού, 

καθώς και άγγιστρο για την πετσέτα. 



ε. Ντουσιέρες δαπέδου πορσελανης διαστάσεων 60χ60 εκ προβλεπονται 
δ . στα 

απο υτηρια .. 

Τα είδη υγιεινής θα συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα γιά την σω · 
λειτουργία τους.Τα είδη υγιεινής θα είναι σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ/41/ΟΕ ~ 
696.14) και θα συνοδευονται απο ολα τα απαραιτητα για την σωστη λειτουργια του 
εξαρτηματα. ς 

Στους χωρους υγιεινηι; για ατομα με eιδικeς α.νcι~eς,θα. τοποθgτηθe>ιΝ τα απαι't'ου
μενα ειδικα εξαρτηματα. 

7. ΑΝΑΜΙΚΤΗΡΕΣ -ΜΠΑ ΤΑΡΙΕΣ. 

Ολες οι μπαταρίες στα WC,στα ντους θα ειναι Ελληνικης παραγωγης. 

8. ΚJΤΚΛΙΔΩΜΑ ΤΑ. 

8.1. Κιγκλιδωμα κλιμακοστασιων. 

Στα κλιμακοστασια, στις κερκίδες και για το διαχωρισμο του αγωνιστικού χώρου από 
τις κερκίδες του γυμναστηρίου θα τοποθετηθεί κιγκλιδωμα που αποτελείται από τρεις (3) 
ορtζοντιους σωληνες Φ2 παχους 3χιλ.Οι ορθοστατες θα ειναι απο σωληνα Φ 2 112, ανα 
αποστασεις περtπου 1.20μ. 

9. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ. 

9.1. Εσωτερικα Κουφώματα. 

9.1.1. Ξύλινα. 

Τα εσωτερικ~ κουφώματα των χώρων του γυμνα~τη~ιου, θα ειναι ξυλινα απο λευκη 
ξυλεια, πρεσσαριστα,σε κυψελωτη κατασκευη,συνολικου παχους 4,5εκ.,που θα έχουν και 
από τις δύο όψεις φύλλο κόντρα πλακέ οκουμέ πάχους 5 χfλ. και φορμαικα παχους lχtλ. Το 
παχος του πλαισιου θα ειναι 3 Οχfλ. και οι διαστασεις των επι μερους στοιχειων του ειναι για 
μεν τα "μπογια" και το επανω "τρεσσο" 85/30,για δε το κατω "τρεσσο" 170/30 (2 κολλητα 
τεμαχια 85/30). Το 'γεμισμα" του πλαισιου γινεται με ειδικη χαρτοκυψελη η με ξυλινη 
κυψελη με μισοχαρακτα πηχακια 8-1 Οχfλ. Ακολουθει το πρεσσαρισμα δυο ακεραιων φυλλων 
κοντρα πλακε οκουμε με το φυλλο φαρμαικα με ισχυρες κολλες και χρηση θερμοπρεσσας. 

Και από τις δυο πλευρες πρεσσαρεται η φορμαικα σε ολη την εκταση του φυλλου. Τα 
τελειωματα της φορμαικας προς τα πλαισια, θα φινιρισθουν στην μηχανη. Οι πλευρικες 
ακαλυπτες οψεις στα πλαισια θα βερνικωθουν. 

Οι κάσσες των θυρών θα είναι από στραντζαριστή .γαλβανισμενη .εν εr~pMf!J ~piνp. 
πά-χους 1,5 χtλ.ψυΧΡής εξέλασης.Οι κάσσες θα γεμισουν με αριαη f(i/Y 1~Ρ ~ΥΡ · 
σιμεντου,σταδιακα, με μποτιλιαρισμα των ορθοστατων για να μην η;~ρq,μpηWφ~~} η ~~T!l .. 



σ ευη. Η κασσα θα ειναι στρατζαρισμενη, ωστε να δημιουργειται ειδιιcη πατουρα για την 
τοποθετηση, περιμετρικα, ελαστικου παρεμβυσματος,στο σημειο επαφης θυροφυλλου _ 
κασσας και περιμετρικη σκοτια στην προσαρμογη με τον τοιχο. Οι διαστασεις καθε κασσας 
ειναι αναλογες με τις διαστασεις του ανοιγματος και το παχος του τοιχου. Ειδικα οι κασσε 
στους χωρους υγιεινης τοποθετουνται σε αποσταση J 5εκ. απο το τελικο δαπεδο. ς 

Το ύψος των θυρών θα είναι 2.20 μ. Η θέση που κατασκευάζεται καθε θυρα 
διαστάσεις της και ο τρόπος λειτουργίας της,παρουσιάζονται στις κατόψεις του κτιρίου . '~/ 
χεφολα.βές των εσωτερικών κουφωμάτων θα είναι α.λουμινιου με βαφη φουρνου, με απληι 
γεωμετρικη μορφη και βαρεως τυπου. Οι κλειδαριες θα ειναι ασφαλειας,χωνευτες, y ALE. 
Ειδικες θηκες κολλιουνται πισω απο τις κασσες προκειμενου να υποδεχθουν τους μεντεσεδες 
που ειναι βιδωμενοι στα φυλλα. 

Σε ολα τα εσωτερικα θυροφυλλα προβλεπεται τοποθετηση (με κολλα επαφης και με 
μικρες φρεζατες χρωμε λαμαρινοβιδες) λαμαρινας αλουμινιου, σαγρεδωτης, πλατους l S εκ 
σε ολο το μηκος του θυροφυλλου,στην κατω πλευρα του και μεσα - εξω (προφυλα-κτηρας) 
Ομοια σαγρεδωτη λαμαρινα αλουμινιου,διαστασεων 15χ25εκ.τοποθετειται (μεσα _ εξω) στη~ 
θεση της χειρολαβης και της κλειδαριας. Η στερεωση στο θυροφυλλο γινεται με ομοιο 
τροπο . 

9.2. Εξωτερικά κουφώματα. 

9.2.1. Αλουμινίου. 

Ολα τα εξωτερικά κουφώματα, θα κατασκευασθούν από λευκο αλουμίν 
ηλεκτροστατικης βαφης πουδρας, βαρεως τυπου,σειράς 2200 για τα συρομενα,2300 για~~ 
ανοιγομενα θύρες,παραθυρα και φεγγιτες, δ~πλης ενεργειας, ανσλογα με τις λειτουργικες 
απαιτησεις του χωρου που εντασσονται. 

Η ψευτόκασσα των κουφωμάτων αλουμινίου θα είναι διατομής 20χ4Οχιλ 
μεγαλυτερη ( αναλογα με τον τυπο του κουφωματος) απο στραντζαριστή διατομή πάχο~~ 
τοιχωματος 1,5 '/)λ. γαλβανισμενη εν θερμω,που θα στερεωνεται στις επιφανειες αγιαιρωσης 
με γαλβανι- σμενα μεταλλικα στηριγματα (τζινετια) . 

Τα πλαισια των κουφωματων απο αλουμινιο στερεωνονται στις ψευτοκασσες με 
λαμαρινοβιδες ανοξειδωτες η επικαδμιωμενες. Το κατωκασσι των υαλοστασιων βιδωνεται απ 
ευθειας στην μαρμαροποδια. 

Τα προφtλ του αλουμινιου θα ~ποστου~ ηλεκτ~οστατικη βαφη ~ουδρας,σε παχος 
100 _ 120 μικρον . Τα πλαίσια αλουμινιου θα ειναι απολυτα ορθογωνισμενα. με αεροστεγή 
κατασκευή (χρήση ελαστικων φραγων και παρεμβληματων και σιλικονης) και θα 
εξασφαλίζουν αθορυβη λειτουργία και στεγανοτητα του κουφωματος απο αερα και νερο 

βροχης. 

Τα κουφώματα αλουμινίου θα τοποθετηθούν . και θα ~ιτουργούν πλήρη με όλους 
τους μη χανισμούς λειτουργίας,πόμολα ~αι κλειδαριες. ασφαλειας . Ολα ~α κ~υφώματα θα 
είναι εφοδιασμένα με κλειθρα ασφ~λειας και θα ει~αι κατασκ~ασμενα ετσι,ώστε να 
παρέχουν πληρη στεγανότητα (παρεμβυσματα πολυβιννλιου, βουρτσακια, κλπ. ) . 



Τα κουφώματα είναι σχεδιασμένα και εξοπλισμένα με τις απαραιτητες κατά 
περίπτωση διατάξεις απορροής ομβρίων (νεροχύτης κλπ. ) 

Η συναρμογη του κουφωματος με το τοιχωμα γινεται παντου με την μεσολαβηση 
στρωματος συλικονης που εξασφαλιζει την στεγανοποιηση της επαφης εξωτερικα και 
εσωτερικα μεταξυ ελαστικου παρεμβληματος και επιχρισματος η μαρμαρου της ποδιας. 

9.2.2. Μεταλλικά μη πυραντοχα κουφωματα. 

Οι θύρες θα ειναι μεταλλικες από στραντζαριστή διατομή, ανοιγομενες. Προβλέπεται 
και κατασκευή περσίδων σταθερων, διατομης ανοικτου Ζ στο κατω τμημα της θυρας. 

Η κασσα των μεταλλικων θυρων θα ειναι απο στρατζαριστη διατομη 25/30 χιλ. και 
λα-μαρινα παχους Ι,5χtλ. Περιμετρικα στην εσωτερικη πλευρα της κασσας ηλεκτροσυγ
γολαται μαυρη λαμαρινα παχους 1,2χtλ.σχηματος Γ διαστασεων 10/30 χtλ.για την στερεωση 
προστατευτικης φραγης απο κορδινι αμιαντου,οπου απαιτειται. 

Στις κατακορυφες πλευρες δημιουργειται σκοτια με επικολληση λαμαρινας μαυρης 
1,5 χtλ.Τα θυροφυλλα θα εχουν παχος 30χtλ. κατασκευασμενα απο δυο φυλλα μαυρης 
λαμαρινας των 1,5χιλ. DΚΡ, καθε ενα σε πλαισιο απο στρατζαριστες διατομες 30χ30χιλ.με 
πληρωση του κε- νου με πετροβαμβακα 3 εκ.και βαρους 100-150χyρ/μ3 . 

Τα θυροφυλλα θα ειναι τοποθετημενα και θα λειτουργουν πληρη με ολους τους 
μηχανισμους λειτουργιας, πομολα και κλειδαριες ασφαλειας. 

10. ΜΟΝΩΣΕJΣ (στεγάνωση - θερμομόνωση). 

Γιά τις μονώσεις κάθε σημείου της κατασκευής θα ισχύσουν τα αναφερομενα 
κατωτέρω : 

10.1. Μονωση δωματος. 

Η εν λογω μονωση θα κατασκευασθη κατα στρωσεις ως εξης : 
Κατ αρχη θα γινει ενας καλος καθαρισμος στην πλακα του σκυροδεματος. 
Ακολουθει επαλλειψη με ασφαλτικο γαλακτωμα σε δυο στρωσεις,για φραγμα 

υδρατμων. 
Διαμορφωνονται στην συνεχεια οι κλισεις με αοπλο κυψελοδεμα,μεσου παχους 

10 εκ. περmου, στα δε χαμηλωτερα σημεια θα εχει ελαχιστο παχος 6 εκ.Η διαμορφωση της 
σχετικα λειας επανω επιφανειας των κλισεων, γινεται με αριανι ( αμεσως μετα την πηξη του 
σκυροδεματος) με μυστρι και την κατασκευη λουκιων σιμεντοκονιας. 

Επι της επιφανειας θα ακολουθηση επαλειψη με ασφαλτικο γαλακτωμα,σε αναλογια 
συμφωνα με τις οδηγιες του παρασκευαστη του. Το γαλακτωμα διαστρωνεται επισης στα 
κατακορυφα τμηματα της στεψης ( στηθαια κλπ). 



Στην συνεχεια εχουμε διαστρωση της επιφανειας με ελαστομερες ασφαλτοπανο 
βαρους 4 χγp/μ2. κολλημενο εν θερμω με ασφαλτοκολλα. Το υγρομονωτικο ασφαλτοπανο 
γυριζει και στα πλαινα στηθαια, αφου προυγουμενως δημιουργηθεί το λουκι με 
τσιμεντοκονια. 

Κατοπιν τοποθετουνται θερμομονωτικα φυλλα εξυλασμενη πολυστερινη,σε παχος 
οπως η μελετη θερμομονωσης απαιτει.Για την προστασια του θερμομονωτικου υλικου 
τοποθετειται φυλλο πολυαιθυλαινιου,παχους Ο,25χιλ.στο κατω μερος του . 

Τοποθετειται στην συνεχεια διαχωριστικη πλαστικη υφαντη λινατσα, γεωυφασμα που 
ειναι υδατοπερατο. 

Τοποθετουνται στην συνεχεια πλακες ταρατσων διαστασεων 40χ40χ2εκ. (ταρατσο
πλακες) με ασβεστοσιμεντολασπη ,αρμολογημενες ανα επιφανεια 4,Οχ4,Ομ. με ασφαλτιιcη μα
στιχη η θειοκολλα, για τα βατα δωματα η επιστρωση με βοτσαλο σε παχος 5εκ.περtπου για τα 
μη βατα δωματα. 

Προβλεπονται να τοποθετηθουν ολα τα απαραιτητα πλαστικα εξαρτηματα για τον 
εξαερισμο και την απομακρυνση των υδρατμων στα σημεια οπου κρινεται απαραιτητο. 

10.2. Υγρομονωση εσωτερικών τοίχων και δαπεδων χωρων υγιεινης. 

Οι επιφάνειες που επενδύονται με πλακίδια πορσελάνης τοιχου και δαπέδου,γιά την 
απο τελεσματικώτερη αντιμετώπιση του προβληματος της υγρασιας θα στεγανοποιηθούν ως 
εξής : 

_ κατα την διαστρωση των γαρμπιλοδεματων και διαμορφωση των απαιτουμενων 
κλισεων, η επιφανεια λειαινεται με το μυστρι.Μετα την κατασκευη των ενδοδαπεδιων 
εγκαταστασεων 0 χωρος επαλειφεται στο δαπεδο και τοιχους μεχρι υψους τουλαχιστον 
5εκ.με μια στρωση υλικου τυπου SEALER σε αναλογια 1,3 λιτρα/μ2. 

_ στο κονίαμα που θα χρησιμ~ποιηθεί (τσιμεντοκονία με άμ~ο θαλασσης),θα 
προστεθεί στεγανωτικό μάζης σε αναλογιες συμφωνα με τις προδιαγραφες και απαιτήσεις 
του κατασκευαστή του υλικού . 

_ ακολουθει η τοποθετηση των πλακιδιων,με αρμους.Ιδιαιτερη προσοχη δινεται στις 
ρυσεις των δαπεδων. 

10.3. Μόνωσ~ι.sδώιέδου χωρων με φυσικο έδαφος από κατω. 

Οπου το δαπεδο των ισογειων θερμαινομενων χωρων εδραζεται στο εδαφος,θα κατα
σκευασθη η εξης υποβαση ξεκινωντας από κάτω προς τα άνω : 

α. Φυσικό έδαφος, καλη συμπυκνωση του εδαφους, συμφωνα με τις αντιστοιχες 
προδιαγραφες θεμελιωσης της στατικης μελετης. 

β . Επίστρωση με υλικο ΠΤΠ 0180 σε πάχος 20εκ . 
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12. ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ. 

α. Γενικα - Επιλογη. 

Το υλικο, το ειδος και ο τροπος κατασκευης και τοποθετησης των ψευδο 
οριζονται με τα παρακάτω κριτηρια επιλογης: ροφων 

* Χαρακτηρας του κτιριου. 
* Ειδος και απαιτησεις καθε χωρου (κυριος χωρος,χωρος υγιεινης κ.λ.π.). 
* Εμφανιση. 
* Διαστασεις στοιχειων. 
* Βαρος. 
* Δυνατοτητα επισκεψης. 

Τα στοιχεια της ψευδοροφης πληρουν τις 2 παρακατω απαιτησεις: 

* Αντοχη στη φωτια.Η συμπεριφορα του υλικου εναντι της φωτιας παρεχει 
πυροπροστασια F 90 (90 της ωρας) κατα DIN 4102 - ΚLASSE Β Ι . 

* Ηχοαπορροφητικοτητα και ηχομονωση. 

Η Τεχνικη Περιγραφη του τυπου της ψευδοροφης που επελεχθηκε από την μελετη 
περιγραφει τα παρακατω σημεια: 

* Σκελετος (υλικα αναρτηση,στηριξη) 
* Στοιχεια πληρωσης (πλακες,φυλλα,νευρομεταλ,κ.λ.π .. ) 
* Ειδικα τελειωματα (τερματα,αρμοκαλυπτρα). 
* Συστημα οριζοντιωσης. 
* Φωτιστικα σωματα (θεσεις,στηριξεις). 
* Σημεια επισκεψης. 

β. Προμηθεια - τοποθετηση. 

Οι ψευδοροφες θα τοποθετηθουν στη σταθμη που οριζεται απο τη μελετη.Το υψος 
του κε νου επιτρεπει την απροσκοπτη διελευση των ΗΙΜ εγκαταστασεων, τον ελεγχο και την 
επισκευη τους. 

Οι ψευδοροφες ειναι οριζοντιες και αμετακινητες. Η οριζοντιωση θα γινει με 
σχολαστικη ακριβεια και θα τηρηθουν οι παρακατω ανοχες. 

Εmπεδοτητα που δε θα αποκλινει της επιθυμητης σταθμης πλεον η ελαττον των 3 mm 
σε οποιαδηποτε θεση . 

Ευθυγραμμια των αρμων που δε θα προσκομιζονται στο εργοταξιο συσκευασμενες 
κατά ειδος και θα φυλασσονται σε αποθηκες μεχρι την τοποθετηση τους. Ειδικη μεριμνα θα 
ληφθει για τις πλακες ορυκτων ινων η ορυκτοβαμβακα να μην καταστραφουν απο την 
υγρασια. 
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12.1. Ψευδοροφη ορυκτων ινων. 

Στους χωρους υποδοχή και στους χώρους γραφείων προβλέπεται η τοποθέτη 
ψευδοροφών από ορυκτές ίνες, με σκελετο και ορυκτη ινα, σε πλακες 60χ60εκ. με δεικ ση 
πυραντιστασης, συμφωνα με τα αναφερομενα στις προηγουμενες παραγραφους. τη 

Οι πλακες ειναι διαστασεων 600χ600χ15 "/)λ. με την ορατη επιφανεια χρωματο 
λευκου και ο σκελετος γαλβανιζε ειδικης διατομης σχηματος "Τ" με το ορατο τμημα επενδε~ 
δυμενο με φυλλο αλουμινιου λευκο ηλεκτροστατικης βαφης. 

_ Τα φωτιστικα ειναι διαστασεων 60χ60εκ. (οσο οι πλακες ορυκτων ινων) και 
τοποθετουνται χωνευτα. 

Οι ψευδοροφες τοποθετηθουν στη σταθμη που οριζεται απο την μελετη. Το υψος του 
κενου επιτρεπει την απροσκοπτη διελευση των η/μ εγκαταστασεων, τον ελεγχο και την 
επισκευη τους. 

12.2. Ψευδοροφες απο λωριδες αλουμινιου. 

Στους χωρους υγιεινης προβλεπεται η τοποθετηση ψευδοροφης απο λωριδες 
αλουμινιου χρωματισμενη με ηλεκτροστατικη βαφη πλατους 8,5εκ. περtΠου,με σκωτια lSχιλ 
Οι ψευδοροφη θα απεχει απο το τελικο δαπεδο του χωρου τουλαχιστον 2,40μ. · 

Τοποθετουνται διατρητες λωριδες αλουμινιου.Οι λωριδες αλουμινιου ειναι πλατους 
85 "Ι)λ. πολυεστερικου χρωματος λευκου και για λογους ηχοαπορροφησης, ειναι διατρητες 
και επενδεδυμενες εσωτερικα με φυλλο χαρτου. Οι οδηγοι ειναι γαλβανιζε τοποθετουνται 
ανα 1.20 μ. αναρτωνται απο την πλακα της οροφης με ντιζα πυρασφαλειας Φ4 ανα l .20 μ 
και η οριζοντιωση γινεται με ειδικα λαμακια ρυθμισεως του υψους. Στην επαφη με τον τοιχ~ 
τοποθετειται περιμετρικο Π αλουμινιου διατομης 20χ16χ18 χιλ. ιδιου χρωματος με τις λωρι
δες. Τα φωτιστικα που τοποθετουνται ειναι καταλληλα για προσαρμογη σ αυτον τον τυπο 
της ψευδοροφης. 

13. ΕΙΔΗ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ. 

Στις εργασιες της παρουσης εργολαβιας, περιλαμβανεται και η προμηθεια και τοπο
θετηση ολων των απαιτουμενων μηχανισμων, κλειθρων, χειρολαβων (κουφωματων η 
ερμαριων κλπ). 

Θα χρησιμοποιηθουν : 

α. Πομολλα _ χερουλια (κλπ.) προβλεπεται να χρησιμοποιηθουν αλουμινιου με βαφη 
φουρνου. 



β . Κλειδαριες ασφαλειας θα χρησιμοποιηθουν οπου απαιτουνται με πομολλα ξ 
ο υντε. 

Οι μηχανισμοι αναρτησεων,περιστροφης η κυλισεως των κουφωμα 
ξ β λε των ειναι με ολα 

τα απαραιτητα ε αρτηματα, αρεως τυπου, ασφα ιας και αριστης ποιοτητος. 

Ολες οι χειρολαβες των θυροφυλλων θα ειναι απλου γεωμετρικου σ 
ληλης διατομης, για ευκολη χρηση και καταλληλου μεγεθους, αναλογα μ~μ~ο~~ καταλ
βρισκονται τα θυροφυλλα. τη ση που 

14. ΡΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΟΗ ΟΜΒΡΙΩΝ - ΥΔΡΟΡΡΟΕΣ. 

Προβλεπονται ρυσεις στα δωματα των δυο κτιριων καθως και οι ρυσεις των 
0 του περιβαλλοντα χωρου.Οι ρυσεις στα δωματα των κτιριων θα εχουν κλιση 2o/c μβριων 

σημεια συγκεντρωσης των ομβpιων,απ οπου σε συγκεκpιμενες θεσεις υπαρχουν ~ιπρος τα 
λικες γαλβανισμενες υδρορροες που οδηγουν τα υδατα στο δικτυο απορροης ομβ μεταλ-

ριωv. 

15. ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΙ (λεβητοστασιων και Η/Ζ). 

Οι καπνοδόχοι στα λεβητοστασια και Η/Ζ θα είναι κατασκευασμενες , 
απο κτισθ 

οπτοπλινθοδομη δρομικη,παχους 1 Οεκ.που θα επιχρεισθη εξωτερικα και θα βαφει με πλα η 
κο χρωμα (ρελιεφ) εξωτερικα. στι-

16. ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΑ. 

Χαpαζονται και κατασκευαζονται συμφωνα με τα αpχιτεκτονικα σχεδια Επ δ 
· εν υονται 

με πλακες μαρμαρου λευκου.ενιαιες στα πατηματα 3εκ.και τα ριχτια 2εκ. 

Στα πλατυσκαλα γινεται χρηση πλακων ιδιου παχους και ελαχιστων δ 
δ ιαστασεων 

30χ30 εκ.απολυτα ορθογωνισμενου και με την ιασταση 30εκ.τηρουμενη αυστηρη σταθε 
ετσι ωστε να επιτυγχανεται ευθυγραμμιση των αρμων κατα λωpιδες πλατους 3Οεκ ρη 

Στην ακρη καθε πατηματος τοποθετουνται ειδικες αντιολισθητικες λωριδες απο ελα
στικο,τοποθετουμενες εντος γκινισιας.Τα πατηματα δεν προεφεχουν απο το ριχτι.Τα εξωτε
ρικα κλιμακοστασια (πατηματα και ριχτια),επιστρωνοvται κατα τον ιδιο τροπο. 

17. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ -ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 

Εχει ληφθει ειδική μεριμνα, κατα τον σχεδιασμο του κτιριου, ωστε να εξασφαλιζεται 
η ανεμποδιστη προσπελαση και διακινηση, σε ολους τους χωpους, ατομωv με ειδικες 
αναγκες και ειδικωτερα ατομων που κινουνται με αναπηρικο αμαξιδιο. Προβλέπονται , 

, ξ δ' , , επισης 
και θέσης στάθμευσης των αναπηρικων αμα ι ιων στον αγωνιστικο χωρο. 
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Εχουν ληφθει υπ οψη οι σχετικες διαταξεις του ΓΟΚ, του Κτιριοδο ικου 
σμου, καθως και οι Οδηγιες - Προδιαγραφες Σχεδιασμου του ΥΙΙΕΧΩΔΕ. μ κανονι-

Ειδικοτερα εξασφαλιζονται τα εξης : 

α. Προκαθορισμενοι χωροι σταθμευσης. 

β . Εmπεδη (η με ραμπα κλιση εως 6%) και ασφαλης προσβαση στο 
του κτφιου και στην συνεχεια μεΧJJι τον ανελκυστηρα. σημειο εισοδου 

γ . Διαδρομοι κυκλοφοριας ισοπεδοι με καταλληλο πλατος. 

δ . Ανεμποδιστη προσπελαση αναπηρικων αμαξιδιων σε ολους τους χω ( 
ληλο πλατος ανοιγματος θυρων κλπ) . ρους καταλ-

ε . Διαμορφωση και καταλληλος εξοπλισμος χωρων υγιεινης για την εξυ 
ατομων κινουμενων σε αναπηρικο αμαξιδιο. πηρετηση 

ζ. Τηλεφωνα σε κοινοΧJJηστους χωρους για εξυπηρετηση ατομων κινουμενωv σε 
αναπηρικο αμαξιδιο. 

η. Ειδικη σημανση των εξυπηρετησεων. 

18. ΧΩΡΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ. 

Συμφωνα με το σχεδιο Γενικης διαταξης προβλεπονται να διαμορφωθουν ω 
εισοδου - εξοδου, χωροι παρκιγκ, χωροι πρασινου κλπ. Χ ροι 

Οι επιφανειες των χωρων παρκιγκ θα στρωθουν με ασφαλτικο ταπητα πο θ 
υ α ειναι 

εγκιβωτισμενος σε κρασπεδο. 

Οι επιφανειες του οικοπεδου που προβλεπονται απο τα σχεδια γενικης διατα ν 
φυτευθουν θα διαμορφωθουν μεχρι την επιφανεια που θα μπορει να δεχθη την δ ξης α 

' ιαστρωση 
κηπευτικου χωματος. 

19. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΒΣ. 

Καθε υλικο _ εξοπλισμος που χρησιμοποιειται εχει τις προδιαγραφες αντο 

διαρκειας ζωης, αντοχη στην πυρα, στη συχνη και βαρεια χρηση κλπ. απο τον κατασκευα~ 
του. 

Το καθε υλικο προστατευεται με τον καλυτερο και ·πλεον ενδεδειγμενο τροπο ( απο 
την διαβρωση,υγρασια κλπ συμφωνα με τις οδηγιες του κατασκ:ευαστικου οικου). 

Τα υλικα που χρησιμοποιουνται χαρακτηριζονται απο την αριστη ποιοτητα αποδεδει
γμενη αντοχη στην φυσικη φθορα, διαβρωση και εντατικη βαρεια χρηση . 

Το οικονομικο αντικειμενο των διαφορων συντηρησεων και επισκευων εξ ' αρταται 
απο την σωστη και ορθη χρηση καθε αντικειμενου στο εργο. 

Σαν ιδιαιτερο στοιχειο βαρυτητας εκλογης και χρησεως των διαφορων υλικων 
θ , ηταν η 

ευχερεια ευρεσεως του υλικου για τυχον αντικατασταση, κα ως και η οικονομικοτητα του . 

1 (\ 



Τα χpησιμοποιουμενα υλικα εκλεχθηκαν με βαση την μεγαλυτερη διαρκεια ζωης στον 
χpονο και την χpηση . Η συντηρηση τους δεν ειναι δαπανηρη και δεν απαιτει ατομα με 
γνωσεις περισσοτερο εξειδηcευμενες απο εκεινες των συντηρητων εργων . 

Αθήνα Οκτώβριο 2004 
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1 .ΚΑΤ ΑΣΚΕΥ ΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΆ. 
2.ΠΡΟΕΡΓ ΑΣΙΕΣ. 

2 . 1 .ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ. 

2.2.ΤΟΙ 0 ΑΝΤΙ ΤΗΡΙΞΕΙΣ. 
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3 .1 .. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤ Α. 
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3 . 1.2 .ΞΥ ΛΟΤΥΠΟΙ. 

4 .ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ. 
4.1.ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ. 

α. Εξωτερικές οπτοπλινθοδομες. 
β . Εσωτερικές οπτοπλινθοδομες. 

4 . 2.ΣΕΝΑΖ - ΠΡΕΚΙΑ - ΠΟΔΙΕΣ. 

5.ΚΑΛ ΥΨΕΙΣ. 
5. Ι .ΕΙΠΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ. 

α. Επίστρωση με ξυλινο δάπεδο . 
β . Επίστρωση με αντιολισθηρα πλακίδια δαπέδου . 

γ. Υπόστρωμα δαπέδου - γαρμπtλόδεμα. 
δ . Επιστρωση δαπεδου πεζοδρομιου με πλακες. 
ε. Επιd"τρωση με μαρμαρο. 

ζ. Ασφαλτοστρωσεις. 

η. Μαρμαροποδιες - κατωφλια - φtλεττα μαρμαρου: 
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1. ΓΕΝ ΙΚΑ 

Η τrαρ -
οuσα Στατική Μελέτη αποτελεί την δrπλωματική εργασία με τίτλο: 

«fΎΜΝΑΣΤΗΡιο 
ΟΛ ΥΜΠΙΑΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ». 
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2
· ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ --------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

2.1 Γενικά 

Αντικείμενο τ , 
Ολ ης εργασιας είναι η μελέτη και κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου 

υμ11ιακών π δ , , 
ρα ιαγραφων και η διαμόρφωση του άμεσου περιβάλλοντος χωρου. 

Το ruμναστη' , , 
. ριο εχει εξωτερικές διαστάσεις περίπου 35.80 μ. χ 35.20 μ. και μεγιστο 
υψος 13 00 , . 

· μ . Ο φερων οργανισμός του αποτελείται από οπλισμένο σκυροδεμα και 
σκε11άζ 

εται με μεταλλική στέγη. 

•· 

" ί ί 
\ 
1 
ι 

i 

_J __ .....-,,...~---- __,..-~,.,.-- __.--< 

Το έργο αποτελείται από το κύριο 

γυμναστήριο και ένα παράπλευρο 

κτίριο, τοποθετημένο στην δεξιά 

πλευρά του γυμναστηρίου που 

περιλαμβάνει τα αποδυτήρια και 

τους χώρους Η/Μ. Το κτίριο των 

κερκίδων του γυμναστηρίου έχει 

διαστάσεις 29.20 μ. χ 35.ΟΟ μ. 

περίπου και μέγιστο ύψος 1 3.οο μ. 

Το κτίριο αποδυτηρίων και Η/Μ 

είναι μονώροφο, ορθογωνικής 
-.... ____ ,~,,,,_..,. ----- , 

δ _...-- μορφης σε 

ιαστάσει 3 , 

κάτοψη και έχει 

ς 5.00 μ_ χ 8.00 μ. περίπου και ύψος 3.25 μ. περιπου. 

2.2. 
Φορέας από οπλισμένο σκυρόδεμα 

ο φ· , 
ερων 0 . , , , κυρόδεμα κατηγοριας c ργανισμος του κτιρίου αποτελειται απο οπλισμενο σ 

20125 Η , είναι S500s. 
· κατηγορία του χάλυβα σκυροδέματος που χρησιμοποιειται 
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2.21 κ , 
. τιριο κερκίδων 

Ιο κ. 
τιpιο κε . 

ΡΚιδων έχει δι . . 
φορέα αττό αστaσεις σε κατοψη 29.20 μ. χ 35. Ο μ. και μέγιστο ύψος 

οπλισμένο σ . δ 
εσχάρα π δ κυρο εμα +8.35. Το κτίριο θεμελιώνεται στη στάθμη -2.20 με 
. ε ιλοδοκώv Ο , 

ΤΤε.λματος 
19 

· ι διαστασεις των πεδιλοδοκών είναι 50χ80 εκ. με πλάτος 
0 εκ . και ΤΤ • • 

διατομής διαστ . αχος πελματος 50 εκ . Τα υποστυλώματα είναι ορθοyωνικής 
ασεων 5Οχ50 και 5Οχ70 εκ. 

Οι δοκ . 
οι είναι ορθο • • 

30)(90 ε . vωνικης διατομης (πλακοδοκοί) με διαστάσεις 30χ60 εκ., 50χ60 εκ., 
κ . ενω 

διατομη· οι κεκλιμένες δοκοί των κτιρίων (κερκιδοφόροι) έχουν διαστάσεις 
ς 4Οχ7ο εκ ο . . . 

0Ττό 15 εκ . . ι Κεpκιδες ειναι πτυχωτός φορέας με μεταβλητό πάχος pιχτιου 
μ · εως 35 εκ κα · · · · θ · · ετaβλη . . · ι παχος πατηματος 15 εκ. Το υψος κα ε pιχτιου ειναι 

το λογω τω , 
ΤΤεριμετ . ν ατταιτησεων της ορατότητας. Στην στάθμη +8.35 κατασκευάζεται 

Ριl<ή δοκό 5 
σuμττ0 . ς Οχ6Ο εκ. για την έδραση της μεταλλικής στέγης. Οι πλάκες είναι 

Υεις με . 
πaχος 15 εκ . 

2.2.2 Κτ' 
ιριο αποδυτηρίων - Η/Μ 

Ι ο κτ· 
lpιo ΟΠοδυτ . . 

ΤΤερίττ ηριων ειναι μονώροφο διαστάσεων σε κάτοψη 8. 00 μ. χ 35. 00 μ. 
ου και ύ , 

aντισ ψος 3.50 μ ., είναι στατικός ανεξάρτητο από το κτίριο των κεpκιδων με 
εισμικό α . . . . 

διαστ · ρμο 5 εκ. Θεμελιώνεται στην στάθμη -2.20 μ . σε εσχαρα πεδιλοδοκων 
ασεwν so . . 

διaστάσ χaο - 5Οχ150 εκ . Τα υποστυλώματα είναι ορθογωνικης διατομης 
εων 5Οχ5ο . · · 25 80 εκ aνεστ εκ. Οι δοκοί είναι πλακοδοκοί ορθογωνικης διατομης χ · 

Ραμμένες . , . . Δ ' λ στο 
Ι<.τίρι0 κοι οι πλακες ειναι συμπαγής, παχους 17 εκ . και 22 εκ . ιπ α 

' στην ττ · , . ' δα από ΟΤτλισ . εριοχη σημειου τομής αξόνων 7 και Ν βρισκεται καμινα 
μενο σκu · · 8 80 ο 70 μ. 1<.aι ττ . ροδεμα ορθογωνικής διατομής εξωτερικών διαστασεων · χ · 
aχος το r 

ιχωμaτος 20 εκ. 

2.3. 
Μετ,.., .ι } , 

"U\/\ΙΚη κατασκευή 

2.3.1 Στέγ 
η γυμναστηρίου 

Η 
μεταλλική . . 34 60 μ χ 28.58 μ. 

aττοτε . στεγη γυμναστηρίου, εξωτερικών διαστασεων · · , 
λειτα1 0 • " ξ ς του καναβοu , σε 

ττο καμπύλα επίπεδα ζευκτά , διεταγμένα στους α ονε 
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ατrόστασ 6 

στ η .
9
2 μ . μεταξύ τους. Κάθε ζευκτό, ανοίγματος 28.58 μ. έχει μειωμένο ύψος 

ις στη 'ξ 
αξ . ρι εις (Ο.65 μ. αξονικά) και αυξημένο στο κέντρο του ανοίγματος (1 .80 μ. 

ονικα) . Η . , 
R ακτινα του κυκλου που περιγράφει το άνω πέλμα του ζευκτού είναι 

eχι::::44. 75 ' , 
R μ. ενω η ακτινα του κύκλου που περιγράφουν το κάτω πέλμα του ζευκτού 

;111:::::36.56 μ . 

Το άνω , 
RH ΤΤελμα των ζευκτών κατασκευάζεται από κοιλοδοκούς ορθοyωνικής διατομής 

8180.10 χιλ το ' , , , λ δ , ' ·• κατω πελμα απο κοιλοδοκους RHS180.8 χι ., οι ιαγωνιες ειναι 
Ι<Οιλοδοκο· δ , 
Κ. ι ιαστασεων RHS100. 7, 1 χιλ. ενώ οι ορθοστάτες κοιλοδοκοί RHSB0.4 χιλ. 
Οθε ζευκ , , , 

, το στηριζεται στο περιστύλιο από οπλισμένο σκυρόδεμα στην σταθμη +8.35 
/J., στις e· , , 

εσεις των αξόνων του κανάβου στο άνω μέρος των υποστυλωματων απο 
οτrλισμένο , , , , , 

σκυροδεμα. Στην πλευρά των κερκιδων η στηριξη των ζευκτων ειναι 
αρeΡωτ . , , , 

η ενω στην αντίθετη πλευρά εξασφαλίζεται κύλιση στην στηριξη των ζευκτων 
νια την κα 'λλ , . 

τα ηλη συμπεριφορά του φορέα στις θερμοκpασιακες μεταβολες. 

Πα r 
, ην παραλαβή των οριζόντιων δυνάμεων που δρουν στην σκεπή του κτιρίου 

(αvεμ0 α ς, σεισμός), κατασκευάζεται ένα σύστημα οριζόντιων και κατακόρυφων 
νrιανεμίω · . 'δ ο δ ατομές που ν, 0πως παρουσιάζεται στα συνημμενα σχε ια. ι ι 

ΧΡησιμοπ · · δ , RHS150 10 οιοuνται για τα αντιανέμια είναι κοίλες οpθογωνικες ιατομες · 

;~~1 RHS140.8 χιλ. , RHS90.6,3 χιλ., RHS40.4 χιλ. και κοίλες κυκλικές διατομές 
·8 Χιλ. και ΦΒΒ.4 χιλ. 

rια 
την στήριξη της 

/.lεταλλικ , 
. ης λαμαρίνας 

ruτrou Κ 
ΟΝτι KHS100-

0. 75 (ττ • 
οσοστο διάτρησης 

45%) ττ 
ου αποτελεί φέρον 

στοιχείο 
rης επικάλυψης, 

ΧΡησιμοττ . 

_..,. 
TCfl-

•. - - τς.ιι-

-~--n:ιι.-· 
.---τωι""''' .• .,- Tf<ιf-

- ~ ... 
.=::π.u-.. 

--Τς.Ι·)Ιιοί.1 
-1ΊOffJfbl ' 

~~·!8' 

οιοuνται τεyίδες . . .. . .. 
Trou στn .ζ . . , Ο ίδες κατασκευάζονται 

',ρι ονται κατάλληλα στο άνω πέλμα των ζεuκτων. ι τεγ . 
ατrό τuττ είταr για την κατασκεuη 

οποιημένη διατομή /ΡΕ-180. Το υλικό που χρησιμοποr , 
της με , , . ς 8 8. Τα αγκυρια 

ΤΟλλικης στέγης είναι S235 (Fe360) και οι κοχλιες ποιοτητα · 

ΤΤου ΧΡησιμοποιούνται στις στηρίξεις των ζευκτών είναι ποιότητας 8.8. 
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3· ΘΕΜΕ ~IΩΣΗ -ΔΑΠΕΔΑ 

Οι σuve· 
ηκες υπεδάφοu • 

φάση της . ς στην περιοχη του έργου δεν είναι γνωστές. Για την παρούσα 
μελετης και . 

της τrεριο . σuμφωνα με την προηγούμενη εμπειρία σε ότι αφορά το έδαφος 
Χης πάρθηκα 

MPQ/crn ν σαν χαρακτηριστικά του εδάφους σεπ=200 kN/m2
, Ks=0,20 

, φ:::300, c==20 Κ . . 
Χaρaκτηρ . Ρα. Σε περιπτωση που θα διαπιστωθούν διαφορετικα 

ιστικα για το . δ 
διεξaχeε· ε αφος θεμελίωσης, μετά την γεωτεχνική έρευνα που θα 

ι Πριν απ · . 
τροτrοτrοί σ 0 την φαση εφαρμογής του έργου, θα προβούμε στην κατάλληλη 

η η της θεμελίωσης. 

rιa Τ 
. ηv θεμελίωσ 
οτrwς φ . η του γυμναστηρίου επιλέχτηκε η λύση με εσχάρα πεδιλοδοκών 

αιvεται στα . 
'<οι η στ . 

8 
συνημμενα σχέδια. Η στάθμη θεμελίωσης του κτιρίου είναι -2.20 μ. 

εδ · α μη ±0.ΟΟ του κτιρίου είναι 20 εκ . πάνω από το επίπεδο του φυσικού 
aφοuς. 

Η θεμελί 
ωση κατασ · . · · · βάθο . κεuαζεται με τη μέθοδο της γενικης εκσκαφης και εχει ενιαιο 

ς. Αναμεσα . . . . 
ΙJλικ · στα στοιχεια θεμελίωσης (πεδιλοδοκοΟ γινεται επιχωση με θραυσrο 

ο τrou θα . . 
στae συμπυκνωθεί σε στρώσεις 20 εκ. με μικρό δονητικο μηχανημα. Η 

μη εκσκαφ · · · 2 80 
ι.ι . ενιυ ης στην περιοχή των κερκίδων και περιμετρικά του κτιριου ειναι - · 

στην κεντ · ρικη περιοχή του γυμναστηρίου (γήπεδο) είναι -0.60 μ. 

Κάτw . 
aτro τα οτ . · · ς 1 ο ε'< • οιχεια θεμελίωσης τοποθετείται σκυρόδεμα καθαριοτητας παχου 

. ατrο GRo 
Η θ S ΒΕΤΟΝ ποιότητα C12/15. 

εμελίωση . · πτπ ο 155 
ΊΙάχ του κτιρίου εδράζεται σε εξυγιαντική σrρωση της 

ους O.so μ. 

Ια τr . 
ραvη διαμ . · ξ δαπέδων του Υuι. ορφωνονται με κλίση 1:1 (οριζ/κατ. ) . Για την σrηρι η των 

,..vαστη · . · 25 εκ 
arτ . Ρtου επεκτείνονται οι πεδrλοδοκοί καθ' ύψος με τοιχωματα παχους · 

0 Ο'J'Τλrσμέ . . Τ δ · εδα της αίθουσας 
του νο μεχρι την στάθμη στήριξης των δαπεδων. α απ 

Υυμvαστ . . 
ηριου ειναι κολυμβητά. 
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Η βά , θ , ει με ενιαίο τρόπο και ση και η υπόβαση των δαπέδων του γυμναστηριου α γιν 

θα αποτελείται από τις εξής στρώσεις από κάτω προς τα πάνω: 

- Στρώση τουλάχιστον 20 εκ. σκύρων οδοστρωσίας της Π.Τ.Π.0180 του Υ.Δ . Ε. 
επάνω στην διαμορφούμενη τελική επιφάνεια του εδάφους (συμπυκνωμένη και 

απολύτως επίπεδη). 
- Σ . , 

τρωση τουλάχιστον 10 εκ . σκύρων της Π.Τ.Π .0155 του Υ.Δ.Ε. συμπυκνωμενη 
τοuλ. 

αχιστον μέχρι 95%. 
- Στρώση π · , , 

αχους 5 εκ. τουλάχιστον από άμμο λατομειου συμπυκνωμενη. 
- Στ · 
_ ρωση άοπλου σκυροδέματος C12/15 πάχους κατ' ελάχιστο 5 εκ. 

ΙΞ'tτάλειψ 
_ η με δυο (2) στρώσεις ασφαλτικού γαλακτώματος. 

Το~τοθέτη , 
ση υγρομονωσης από αφαλτόπανα βαρέως τύπου (ΕΣΧΑ-GΕΟ της 

ΕΣΧ.Α. . 
_ η παρομοιου τύπου) . 

Το~τοθέτ 
R ηοη θερμομονωτικών πλακών ειδικών για δάπεδα σε πάχος 5 εκ. τύπου 

- OOFMATE της DOW. 
llιάστρ 

_ ~ ωοη με φύλα νάιλον. 
ι.Τρ . 

ωοη οκ.υροδ . 
ά εματος C16/20 πάχους 15 εκ. οπλισμένο με δομικό πλέγμα Τ196 
νω και κάτω 

E,lTj τΓΙ 
· ,ς 1Τpοανα · 

ΧιiJρlλ>ν 
1 

φερομενης υπόβασης θα κατασκευασθούν τα δάπεδα των επί μέρους 
ου Γ 

υμναστηρiου . 

Ια δ · 
α~τεδα 

ΤΤεp υττολογίστηκαν σαν φέρουσες πλάκες επί ελαστικού εδάφους και ιι.ιετρικ.ά . 
101χεiα) Ε _οτηριζονται στα κατακόρυφα στοιχεία της θεμελίωσης (πεδιλοδοκοί, 
. · ξaιpεοη αττ λ . 
ειναι ις0λ οτε οuν τα δάπεδα της αίθουσας του γυμναστηρίου τα οποία 

Uμβητά . 
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4. ΥΛΙΚΆ 

ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 

Σκυρόδεμα .. .. ........ .. ...... ...................................................................................... C20/25 

Σκυρόδεμα δαπέδων επί εδάφους ....... .... ........................................................... C 16/20 

Σκυρόδεμα τεχνικών έργων ..... ......... .... ..... ..... .... ................................................. C 16/20 

' θ ' Σκυροδεμα κα αριοτητας .. .. .. .............................................................................. C 12/15 

ΧΑΛΥΒΑΣ 

Χάλυβας κύριου οπλισμού οπλισμένου σκυροδέματος .......................................... S500 

Χάλυβας βοηθητικού οπλισμού οπλισμένου σκυροδέματος ................................... S500 

Χάλυβας μεταλλικών κατασκευών ..... ..... .. .............. ................................... Fe360 (S225) 

λ' λ ' ' Κοχ ιες υψη ης αντοχης .................................................................................. 8.8, 10.9 
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ΕΙΔΙΚΑ ΦΟΡΤΙΑ 

Μεταβολή θερμοκρασίας .... ......................................................................... +2o0cι-20°c 

ΣΕΙΣΜΙΚΑ ΦΟΡΤΙΑ 

Ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας .................................... .......... ........... ............. 11 α=Ο.24 

Συντελεστής σπουδαιότητας. ............ ................... ........................................... Σ3 γ= 1. 15 

Συντελεστής σεισμικής συμπεριφοράς (οπλισμένο σκυρόδεμα) .......................... q=2.00 

Συντελεστής σεισμικής συμπεριφοράς (μεταλλική κατασκευή) ............................ q=1.00 

Συντελεστής θεμελίωσης .... ....................... ......................................... ..... ............ θ=1.ΟΟ 

Κατηγορία εδάφους ...................................................................................................... r 
Συντελεστής φάσματος ενίσχυσης ..................................................................... Βο=2.50 

Χαρακτηριστικές περίοδοι .................................................................................. Τ1 =Ο.20 

............. ............................................................................................................. Τ2=0 . 80 

Συντελεστής συνδυασμού δράσεων γενικά ....................................................... Ψ2=0.50 

Συντελεστής συνδυασμού δράσεων μη βατών στεγών (Χιόνι) ........................... Ψ2=0.30 

ΕΠΙΚΑΛ ΥΨΕΙΣ 

πλα. κες ................................................... 30 mm ····· ·························································· 

Δοκοι. .. ............. .................................. 35 mm 
···· ······ ································ ························· 

Υποστυλώματα ................. .. .. ....... ......................................................................... 35 mm 

Θ λ. .. ..................................... 50 mm 
εμε ιωση ............ ....................................................... . 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ 

δ . .. ................... 200 kN/m2 

Επιτρεπόμενη τάση ε αφους .... .. · · · · · · · .. · · · · · · · · · · · .. · .. · · · · · · .. · · · · · .. · .. · · · 
......... Ks=0.20 MPa/cm 

Δείκτης εδάφους ..... ...... . ·········· .. ·· .. ·· .. · .. ·· .... ··· .. ··· .. · .. · .... ·· .. ···· .. ·· .. 
. ...................... φ=30° 

Γωνία εσωτερικής τριβής ..... ......................................................... .. 

Σ . . .......................................................................................... c=20 KPa 
uνοχη ................ . 
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7. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

7.1 Γενικά 

Η μελέτη αποτελείται από τεύχη και σχέδια. Στα τεύχη περιλαμβάνεται η Τεχνική 

Έκθεση και τα Τεύχη των Στατικών Υπολογισμών. 

Στα Τεύχη των Στατικών Υπολογισμών περιλαμβάνονται: 

α) Παραδοχές 

β) Η επίλυση και η διαστασιολόγηση των πλακών του φορέα για δυσμενείς 

φορτίσεις. 

γ) Τα δεδομένα του γραμμικού προσομο1ώματος στα οποία περιλαμβάνεται η 

αρίθμηση κόμβων και μελών του χωρικού μοντέλου, οι συντεταγμένες των 

κόμβων, τα γεωμετρικά στοιχεία των μελών και η συνδεσμολογία τους και 01 

κύριες φορτίσεις (μόνιμα - κινητά - σεισμικά φορτία, θερμοκρασία) , οι μάζες 

και τα δεδομένα της δυναμικής φασματικής ανάλυσης. 

δ) Οι γενικοί έλεγχοι 

ε) Οι διαστασιολογήσεις των μελών του φορέα (δοκοί, υποστυλώματα , 

τοιχώματα, στοιχεία θεμελίωσης, μεταλλικά στοιχεία, επιφανειακοί φορείς, 

αντιστηρίξεις). 

στ) Τα αποτελέσματα της ανάλυσης (στατικής και δυναμικής φασματικής) 

ζ) Οι απεικονίσεις του χωρικού μοντέλου 

Στα σχέδια απεικονίζονται κατόψεις, όψεις, σχηματικές τομές, κατασκευαστικές 
λεπτομέρειες των κτιρίων και των κατασκευών του περιβάλλοντος χώρου . Ακολουθεί 

αναλυτικός κατάλογος σχεδίων και Τευχών. 
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7 .2 Κατάλογος Σχεδίων 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 

ΣΤΑ-01 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ -ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ 1:200 

ΣΤΑ-02 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΣΚΑΦΩΝ 1:50 
- -

ΣΤΑ-03 ΞΥΛΟΤΥΠΟΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ 1:50 

ΣΤΑ-04 ΔΑΠΕΔΑ ΕΠΙ ΕΔΑΦΟΥΣ 1 :50 
-

ΣΤΑ-05 ΞΥΛΟΤΥΠΟΣ ΚΕΡΚΙΔΩΝ 1:50 

ΣΤΑ-06 ΞΥΛΟΤΥΠΟΣ ΣΤΑΘΜΗΣ 8.35 1:50 
·-

ΣΤΑ-07 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΣΤΕΓΗ-ΚΑΤΩ ΠΕΛΜΑ 1:50 

ΣΤΑ-08 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΣΤΕΓΗ - ΑΝΩ ΠΕΛΜΑ 1:50 
-

ΣΤΑ-09 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΣΤΕΓΗ-ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ 1:50 

ΣΤΑ-10 ΜΕΤ ΑΛΛΙΚΗ ΣΤΕΓΗ , ΤΟΜΕΣ, ΚΑ ΤΑΚΟΡΥΦΑ ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΑ 1:50 
-

ΣΤΑ-11 ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΜΕΤΑΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 1:5/1:1 0 
- -

ΣΤΑ-12 ΓΕΝΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ -

ΣΤΑ-13 ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΟΓΙΛΙΣΜΟΥ -

ΣΤΑ-14 ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΜΕΤΑΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΣΤΕΓΗΣ -

7 .3 Κατάλογος Τευχών 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Τ-01 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Τ-02 ΣΤΑΤΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 
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8. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΝ 

8.1 Βιβλιογραφία 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 
• 

• 

• 
• 
• 

8.2 

• 

• 
• 
• 

• 

• 

• 

Μαθήματα Οπλισμένου Σκυροδέματος Μ. Ν . Φαρδή 

Η τέχνη του οπλισμού, F.Leonahrdt 

Πλάκες- Πλαίσια, J. Hahn 

Οπλισμένο Σκυρόδεμα κατά το Νέο Κανονισμό και τον Ευρωκώδικα 2, r. Ρ.Γκρος 
Επιφανειακές Θεμελιώσεις, Α . Γ. Αναγνωστόπουλος 

Αντισεισμικές Κατασκευές από Σκυρόδεμα, Γ. Γ.Παντελής, Α.Ι. Κάππος 

Δυναμική των Κατασκευών, R.W. Clough-J. Penzien 

Concepts and Applications of Finite Element Analysis, R.D. Cook 

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Κατασκευών, Τ. Paulay- M.J.N. Priestley 

Σιδηρές κατασκευές, Ι. Βάγιας-1. Ερμόπουλος- Γ. Ιωαννίδης . 

Δυναμική των Κατασκευών, Κυριάκου Κ. Αναστασιάδη . 

Αντισεισμικές Κατασκευές, Κυριάκου Κ. Αναστασιάδη . 

Θεμελιώσεις, J. Bowles . 

Κατασκευές και Θεμελιώσεις από Οπλισμένο Σκυρόδεμα, Θ.Π . Τάσιος 

Σύμμικτες Κατασκευές από Χάλυβα και Οπλισμένο Σκυρόδεμα , / . Βάγιας 

Ευρωκώδικας 1 - Βάσεις Σχεδιασμού και δράσεις επί των κατασκευών, ι. 

Ερμόπουλος. 

Προγράμματα ΗΝ 

Space 11 

ROBOT MILLENIUM 
Εξειδικευμένο πρόγραμμα υπολογισμού χωροδικτυωμάτων τύπου "MERO" 

OTHISIS 

AutoCAD 20001 

Microsoft Word 

Excel 
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11 

Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ 
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

1 Σ π ο Υ ΔΑ Σ Τ Ρ 1 Α: Θ Ε ο ΔΩ Ρ Α Γ 1 Ω Ρ Γ κ HI 

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ., 

ΘΕΜΑ: «ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ, 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ - ΚΑ ΤΑΣΚΕΥΗ». 

οκτΟΒΡΙΟΣ 2004 
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11. ΙΣΤΟΡΙΚΑ 

Α. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΤΑΔΙΑ 

'Η μορφτ\ άκολουθεί τi}ν λειτουργίαν. Καί ή λειτουργία είναι ή (κφρασις 
μι.ας θελήσεως t)τις έκδηλοΟται μέ έ:ν ώρισμένον πνεΟμα καt ενα r?ρισμένον ρυθμόν, 
μίαν παράδοσιν. θά Τjτο λοιπόν σκόπιμον νά προβG)μεν ε!ς μίαν σόντομον άνα· 
δρομήν περί τήν γέννεσιν καί τό νόημα τοΟ άθλητισμοΟ ε[ς τόν ι'χρχαίον έλληνικόν 
κόσμον ωστε νά δυνηθli!μεν νά κατανοήσωμεν καλλίτερον και νά έξηγήσωμεν τfιν 
μορφήν καί τfιν. λειτουργίαν τG:>ν άρχαίων Στ'αδίων .. 

;%}~~;.~':. 1.· Τ,0 Α Ρ ΧΑ 1 ΟΝ Ε Λ Λ Η Ν 1 Κ ΟΝ Π Ν ΕΥ ΜΑ 
:J;,;~;1rX.... 'ΕρευνG:>ντες τfιν .προϊστορίαν, τούς προγόνους τli!ν · κλαaσικli!ν 'Ελλήνων διά 
f\'1i:J~:i: · τfι'V nηy~ν της άγωνιστικfjς, δέν θά εϋρωμεν άθλητικά ίχνη, οϋτε εις τόν Μινωϊκόν 

1:~Χ: , π_ρλιτισμόν της Κρ1iτης οϋτε ε[ς τόν Μυκηναϊκόν της Έλλαδικfjς χερσονήσου. Τά γένη 
~ί,~'{·. ·iκeίvά τQν Προελλήνων μέ τάς λεπτάς ψυσιογνωμία'ς καί . την καλλιτεχνικfιν προ· 

1: .. :δ'ιάθεσιν δέν μας φανερώνουν καμμίαν άπαρχΤ~ν διά τό ρ~Ομα έκείνο τοΟ άθλητι 
:;:ίi~οΟ δπερ άπετέλεσεν άρyότερον Ενα τG)ν άκpογωνιαίωv λίθων τfjς κλασσικfjς ·νοο· 

·6Τiίaς κaί κοσμοθεωρίας. At τοιχογρaψίαι της ΚνωσσοΟ καί της Τίρυνθο·ς, τά κύ· 
· λα τοΟ ΒαφειοΟ καί άλλα καλλιτεχνικά εί:ιρήματα τfjς προεΧληνικfj(; περιόδου, 

, ς:' πείθουν δτι δ λαός έκεϊνος εΤχε μίαν διάθεσιν διά τό κυvfjγι, την γύμναάιν· και 
".,&κροβατικά. Αι άσχολ(aι δμως αόταί, που Τjσαν έξ tσou διί Ο:νδρας και γυναί· 
~SJ )εν διαφέρουν ~πό τά άκροβατικά πού βλέπομεν .εις τfιν 'Αρχαίαν ΑίγuπτQν 
;·~·~ -~λλα πpu δφβάζομεν διά τfιν μεσαιωνι~ήν Εόρώπην. Και Ο:λλοι λαοι εJχον 

.~~(γνια σωματικά ζωηρά, ήσυχα fι μαχητικά. Η ρuθμικfι κίνησις και τό_ πνε_9μα τfjς 

.JαJ(,ι_νδuνεόσεως, τό πνεΟμα τοΟ tour de force πού γίνεται τόσον διά :την lδιαιτέραν 
~~ν'~ποίησιν τοΟ άθλητοQ δσον καί διά λόγους έπιδε(ξεως, ένuπάρχοuν ε[ς τόν άν· 

.€ω~ον και τόν πλέον πρωτόγονον. Τό παιγν(δι, έvωμένον μέ την σωματικην κ(νη· 
~~~εtναι κάtι δ'!ίερ εuρ(σκομεν εις δλοuς τούς λαοι)ς καί εις δλας τάς έποχάς. 

}~~ lδ~'eς, .δπως και τά άκροβατικά γυμνάσματα της Κρήτης καί τfiς Τίρuνθος, 
, ~~-,~ό~ίyην ιχοuν σχέσιν μέ τό άθλητικόν πνεΟμα τG:>ν κλασσικων 'Ελλήνων, δπως 
~.~ιεμορφώθη . εις .την .Νότιον 'Ελλάδα καί · κυρ(ως εις την Πελοπόννησον τοΟ 6ου 

. ~:s- aιωνοc; . 
tt'i. ~ 
:ι,#::·~ -. 
)~ ·"'! 

2 

---~ -·-·-- -
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Ό άθλητισμός γεννάται μέ τόν κόσμον που κινείται μέσα είς τόν UΟuηρον . 
Εις τά Όμηρικά επη φαίνεται καθαρά δτι κατά ττ)ν έποχi]ν της ώραίας 'Ελένης 
έ τε λ ο Ον το άγων ες καί δτι οί άγων ες αuτοt άπετέλουν μέρος τών θρησκεuτι
κων τελετών, χαρδ:ς η πένθους, η μίαν άπό τάς κοινάς διασκεδάσεις των (a). 'Ο 
άθλητισμός έ5ραιώνεται μέ τους Δωριεϊς που κατεστάλλαξαν εtς τi)ν Πελοττόννη· 
σον. Έκεϊ ή tσχυρά αύτi] ψυλή ώλοκλήρωσε τόν άθλητισμόν ώς τρόπον ζωης 
(Σπάρτη) καί ώς μέσον πολιτικfjς έπικοινων[ας, κοινωνικης εuσταθείας καί Τοuρι

σμοΟ ('Ολύμπια, 'Ίσθμια, Νέμεια). Εtς τάς 'Αθήνας άψ' έτέρου, 6 άθλητιάμός δια
πλάθεται ώς σύστημα έκπαιδευτικόν, τi]ν γυμναστικήν, πού άποτελεί τό εν σκέλος 
τfjς έκπαιδεύσεως τών νέων, ένt;> ή μουσική , ε(ς την εύρυτάτην έ.ννοιαν ποu τfjς δίνει 
6 Πλάτων, άποτελεί τό Ο:λλο ('). 

Άπό τήν πρώτην ίστορικήν έποχήν, άπό τόν 8ον π. Χ. αlώνα (ώς πρώτην 

'Ολυμπιάδα, έθεώρουν οί 'Αρχαίοι έκείνην τοΟ 770 π.Χ .) , οι άyώνες έδραιώνονται 
ώς θεσμός μόνιμος και ώς γνώρισμα χαρακτηριστικόν τC>ν 'Ελλήνων. οι όδηyοί των 

λαων των (ΛυκοΟρyος, Σόλων) βλέπουν τήν άξίαν της φuσικfjς άyωyης και 1 ης 
άyωνιστικης καί -1ήν έδραιώνουν μέ αύστηρά νομοθετήματα. ΤοΟτο δέ διότι ή άyω· 

νιστική, έκτός τfjς θρησκευτικfiς nαραδόqεως εχει καί βάσεις καθαρά πρακτικάς 

Οί πολίται των 'Αρχαίων 'Ελληνικών πόλεων έyυμνάζοντο διότι έπρεπε είς πασαν 

περίπτωσιν νά δύνανται νά έyείρουν τά δπλα των και νά παρa:ταχθοΟv διά μάχην. 

~Επρεπε νά δύνανται ν' άνθέξουν εiς τάς κακουχίας της έκστρατείας, ε(ς τοΟ όnλι

σμοΟ τό βάρος καί είς την άyριότητα τοΟ πολέμου σωμα πρός σC>μα. Ή ζωή των, 

ή εύτυχία των, ή τιμη τfjς πόλεώς των έκρέματο άπό τάς σωματικάς των δυνάμεις. 

Οϋrω ή προyύμνασίς των περιελάμβανε άκριβώς τοιαύτας άσκήσεις : δρόμον, aλ
ματα καί ρίψεις, πάλην καl πυyμαχ rαν, άκριβώς αύτά ποu θά έχρειάζοντο εις τήν 

δεδομένην κρίσιμον στιγμήν. 

Οί 'Αρχαίοι 'Έλληνες rjσαν ό μόνος ά 8 λ η τικ ό ς λαός τfjς 'Αρχαιότητος. 

Είς αύτούς όψείλομεν τi]ν λέξιν ά θ λ η τ iι ς καί τό ι δε ω δες ποu 1; λέξις αuτη 
περικλείει(•). Ή άyωνιστικη Τjτο κάτι τό πολύ εύρύ. Περιέκλ"ιε τό παιχνίδι, την 

κ ( ν η σι ν άλλά καί τό l δε ω δες τfjς ά σ κ ή σε ως, τοΟ Ο: θ λ ου, της προσ· 

παθείας σωματικfjς καt ψυχικfjς, διά μόνην τi}ν τιμήν της νίκη ς. Ό ύμνητής τοΟ άθλη
τισμοϋ Πίνδαρος μΟ:ς δίδει τόν όρισμόv τοΟ άθλητοΟ: Ε! yάρ τις άνθρώτrων δα

πάνςχ τε χαρείς καί πόvcp πράσσει θεοδμάτους άρετάς, (0
) κα1 τονίζει πώς 11 πλέον 

ΕΧΤuπος άρετή του ε'ίνο:ι ή Αιδώς' ή άρετή πού τοΟ άφίνει όλόκληρον τu iι9ικύν 

3. Ό δύο ο ει α θ 100: 01 άyQνες πρός τιμή~• τοϋ 'Οδυσσέως εις τή1· vrjσov των Φαιά1<ωv. 
'! λ ι ά ς Ψ 257 : Άywνες ι'πι τc}, θανάτ~ τοΟ 11αψόκλοL'. 
·1 λ ι ά ς Β 773 : Πα!yνια των άvδρων τοΟ '.Αχιλλέως. 
Ό δ ύ 0 ο ει α Δ 625 : 0t μvηοτfjρε.ς τfjς Πηνελόπης διασκεδάζ ΙJUν p!πτοvrες δίσκC1ν 

καί ά1<όντιον. 

4. w e r n e r J 0 e g e r : Poideio, Άμερικαvικτ) Εκδοοις, Ν. 'Υόρκη 1943 vol . /f, οελ. 211 κ.€ . 
J 0 c 0 b Β u r l<_b_o r:.DJ ., Grie(/1iscJ-ιe Kult'..!rgeschι(h!e. Τ 6μnς !V. κ~φ. !!!. 

5. Διά ti')ν έτυμολοyίσ.ν της λΞξ~:.ως, βλέπε : Ε. Ν. G ο r d ί n e r: Afhlelics af ιhe Δ.ι;-ίent 
World, Oxford, 1930. οελ. 1. 

6. 'Jοθμιονίκαι, IV. 10, Ώδι) :Dυλακίδι;r Αlyινίτn. 

1 

j 
1 ' 
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ζ• χωρίς νά έyείρει τό φθόνο\' τ )V συνανθρώπ \' το η τη,. 1 ακεν· 

"ζ νίι<Τl CJ'' θεών. Qί.;τω i 1 όyωνισω·η δέν είχε uόνον σκοποuς σωuατικf]c 
·'11 ,,-τ: ... - . . 

. fρς,,.. μ.ι.::t . t-f.σ και ηθικης. Ι lολλαι οπο τ ς άσ ησεις έyινοντο μέ μουσι η\ ίιπό· 
t<νpvfi ι/!ι:ι.::tς ο '"ιvο πού πάντοτε ένδι'φερε δέν ητο ftόνον τό ξηρόν άnοτελεσμα τη-ς pf,. )1" • · ε 
1' !-μι:Ρ 1,σί ε"σ ι(σί τό ϋ Φ ο ς τη_ έ'<τε.λ<σ .. ως, τό στύλ.(') Ή άyάττη αί•τη τοΟ"Ελ· 
ι<σ:οιJσι" · (J)•Ϊ- -τ:ί/λ ίπηρέασε τελεσιδίκως τ~Ίν μορψιlν τιι. ν άyώνων δπου ή f.ννοια 
t<~i<ilσεu.Jι~ -rό σ fi1'0 ί.i:yνωστος( ) Οί "ΕΙ ληνες ένδιεφεpοντο μόνον διά τήν τιμήν της 
6:':.. 5 · Ρ · - • · • · θ ά ' ό γΟς 1< ο cJ ι πηρχε μι.:ινον εις νικητηc εις κα ε yωνισμα, άριστεύσας. Οί 
t-1'1 Ρε 01 ~ · · ' - • ' ' ά ό -
0ο cιί ο έΡοντο οια ΤΟ\' τροπον της νικης απο n ψεως οωματικης ώμορφιάς 

'( ι< • σιειr lt ' ' . • • ιJ ιι - . - . . . 
,(ι~!'Jς' ε" f..έσεως, uπως και απο απο ,Jεως -ιιuχικης ωμορφιας και τιμιι:χς Ε.Ι\τε· 

\ Τ1νες έι<-τ:ε " · " . ' ' Τ ' "f).f.. ίC;:ς . , -ret'ι ουτω ψανερον οτι η αyωνιστικη Ε χε και φυχοπλαστικην άπο· 
ι<cιί iiJPσ () (~' ε έ'ff!τευξιν ψυχικης ύyε!ας καί ώμορφιaς. 
ι-ιοε~ς- 5 ιό: -τ:tΊ" ι;ζ• γέννημα τοΟ άyωνιστικοϋ καί άτομικισιικοΟ χαρακτfjρος τοϋ "Ελ· 
0'\'σΜ"' Qί Cf.-YCJ" σv τόν άθλητισμόν, δίνοντάς του τό ένδιαφφον πού έχρειάζετο νά 

eδΡσ!cJ~ιά νά δυνηθfj νά ιΞπιβληθη ώς μία άη:ό 1άς σοβαρωτέρας, σαψεστέ· 
Μ"οζ• ιβόΜ σ&ιασείστοuς, διά μέσου των αίώνων, lκοηλώσεις τής άρχαίας έλ· 

· -rιεΡ '\ έ0 ν [ ·ο "Ελλ · · ό ά · θ · λ ' Τ -ro" cιί ft" eεc.JP ας . ην ρεπει προς τ ριστωειν. ε ει να ε ναι ό καλ· 

pος ~ t<Οσμο. ττόλεις ώς σύνολα πολιτων fiθελον έπίσης νά άριστεύοιιν Τό πνεΟμα 
Μ''ι~<;~. f{οί 0~ισ-rικfjς ττοu θέλει ν' άριστεύει, καi πού διά νά όλοκληρωθfj πρέπει 
7,ι-τε~ -τ:Ιiς σ-..;~ ρσσεις ϊσας, έβοήθησε μέ τόν τρόττον του ε[ς τi)ν έδραίωσιν τοϋ δη· 
ο:ύ10 ιν8 ι;rrco '\ ιτεύματος τών άρχαίων 'Ελληνικών τιόλεων ένω άποτελεϊ συyχρό· 

· έι<I< ' ~ f[DI' , • 
vO: σ:-rιi<ou σ τfjς δημοκρατικfις νοοτροπιας. 
μο~<Ρ"·,ισ rrόΡισμevικcί συναθροίσεις των στεψανιτών 6yώνων εΤχον έη:ίσης καί σημα· 
νc.ϊς ε ι .. σ.νε λ 'Η ά . - . ι , J. δ , ). , .. 

Α '' ν ττο ιτικόν. yαπη της αuτονομ ας που ι:.πε εικνυcτο μc:. την αψι· 

ν ~<σί pόλΟ ετιι<C>ν πρεσβειών ε!ς τάς έορτάς, άλλά καί ή αύτάρcσκος ύπερηφά· 
σισ: δ ~φσΡ · θ .. .. s;λ "Ε1 λ ά ' τώ" ι , εε άΗο τό συνα(σ ημα οτι ησc:ν u οι ,, ηνες, ποτελοΟν δυο χα· 
ξιν ~ σττεΡΡ . , . λλ . . β δ'ζ , ό - ι έ , J.ζ σ: ττου . ·συ:>ζ αντιθετα, α α η:αντως συμ α ι οντα, τα ποια α ορται c:. ων· 
vει -σ. ι 
• cc!<τηριστικ συχρόνως έθερμαίνετο εις τοι)ς συμμετέχοντας ή άyάπη πρός τά κοινά 
Ρ έ,νώ ί "θ , . . . δ . λ, ' e· - αvεuσ:ν. · k yλC:Jσσαν, θρησκε αν, ε ιμα, που αuτα και χι η φυ η τους κα ι· 
'( στικu. 
~~ρccκτ !'JΡι c;χς. (10) 
~.. uC:) .. λην 
στων r... 

, ~σ r d ί n e r: Greek Alhlelic Sporls ond Fesliνols. London 1910 (σ. 2) . 
. :=. '_;: 7. Ε. Ν~ χον βεβαίως μετρήσεις καί συγκρίσεις, ό δέ Σπ. Λάμπρος θεωρεί οιι κάτι ι'η•τί-

8. •γτr~ v τrρός τό ρεκόρ ητο ό β α θ μ ό ς. Βλέπε Σπ. Π. Λάμπρου κσi Ν. Γ. Πολίτου: 
' · ~τ[ο:ο~uμττιακοi άγQιvες. · Αθηvαι 1896. Δέν ύπijρχεν δμως τάσις πρός τό ρεκόρ όλλά 

ττρός τήv ν(κηv. 

;άσ~~στων (Πολ. ΙΓ' 404), θεωρεί τήv ύπέρμετροv yυμναστικήν ώς κακήν καί έπρέ-
9· Ο δ•ι ιιaοκησις κομψοτέρα, άπλή καί έπιεικής», ε!ναι προτιμωτέρα. 'Ο δέ 'Αριστο· 

σβεuε · 
έλ (Ρητσρ. Α. 1361 β), έδίδασκε οτι ή ό.γωνιστική εΤvαι κακή διό τά παιδιά, διότι 

; ττ~~Ιί,ει τήν όμαλήν των άνάπτυξl\, καί δτι ol μεγάλοι δ~ν nρέπει νά ύπερβα(vοuν 
: ισμένα δρια ούτε καί νά F1ναι ή γύμνασίς των μονομερής, διότι αύτό εΤvαι ε(ς βά-
ρ - . - ' . 

ρος τοΟ χαρακτηρος και της εuτεκνιας . 

10. " Οπως εΤτrεν καί ό 'Ισοκράτης : Ελληνες καλοu\'Ται ο! τijς παιδεύσεως τfiς ήμετέρσς 

μετέχοντες. 



- 20 -

2. ΤΑ Α Γ ΩΝ 1 Σ fν\ Α ΤΑ 

Τά άyωνίσματα πού έτελοϋντο είς τά άρχαία 'Ελληνικά στάδια rjσαν δλα 
τά ϊδια, Ο:ν καί διέφερε η όρyάνωσίς των άπό πόλεως ε(ς πόλιν. Έά 1• λοιπόν (δη 
κανείς τι συνέβαινε είς τi]ν Όλυμπίαν, δπου έτελοΟντο τά 'Ολύμπια ( 1 1

) θά ί!χη 
μίαν πλήρη εlκόvα τοG θέματος (' ~ ). 

Τά 'Ολύμπια έλάμβανον χώραν εις τάς άpχάς (") η τό τέλος τοΟ θέ
ρους('') . Α1 προετοιμασίαι δμως fiρχιζαν πολύ ένωρίτερον. Οί σ π ον δ ο Φ ό p οι 
κήρυκες έταξίδευον εις ολας τάς 'Ελληνικάς πόλεις καί έκήρυτταν τi]ν tεράν 
έκεχειρίαν καί τούς άyωνας. "Ενα μfjνα πρό τC>ν άyώνων σι άθληταί ίtψθανον εlς 
την ΗΗλιδα καί έyομνάζοντο ύπό την έτrοπτείαν τών έλλανοδικQΙν . Όλίyας ήμέρας 
πρό τfjς ένάρξεως των άyώνων , έξεκίνα μεγάλη πομπη άπό την 'Ήλιδα πρός την 
Όλυμπίαν μέ τοuς έλλανοδίκας, τi]ν όλυμπιακήν βουλήν, τούς άλύτας, τούς άθλη
τάς, τούς προπονητάς, τούς συyyενείς, τούς συμπολίτας καt τοuς πλέον άνυπομό · 
νους άπό τοuς θεατάς, οϊτινες δέν fjθελον νά χάσουν τίποτε άπό τό θέαμα. την 
πομπην ί!κλειον αί πρεσβείαι των πόλεων μέ τά βαρύτιμα δώρα των. 'ΑρχικGJς οί 
άyωνες έτελοΟντο έντός μ ιας ήμέpας, Σuν τφ χρόνιp δμως μέ τάς προσθήκας τc:>ν 
διαφόρων άyωνισμάτων εyιναν πενθήμεροι. 

Ή πρώτη ήμέρα Τjτο άψιερωμένη εlς θυσίας καί είς τόν δρκον των έλλανο· 
δικών καί των άθλητων, πρό τοΟ βωμοG τοΟ 'Ορκίου Διός , έν τ (j) !3ουλεuτηρ: φ, ιi 
δέ δευτέρα ήμέρα Τjτο άφιερωμένη εlς άy(.)νας πα(δων. 

Ττ)ν τρίτην ~μέραν fjρχιζον οί άyC>νες των άνδρών μέ τούς δρόμους. Auτol 
Τjσαν τρείς : 1. Ό άπλοϋς δ ρ ό μ 0 ς, καθ' δν οί άθλητα1 διέτρεχαν την κονίστpαν 
κατά μηκος. Ό δρόμος αύτός εΤχε μfjκος ένός σταδίου, δηλ. 192 μ . έν 'Ολ uμπίςχ (16 ) 

καί άντιστοιχεί είς τό σημερινόν άyώνισμα ταχ(ηητος τών 200μ . 2. ' Ο δ ί α υλος 
δπου οί δρομεί ς διέτρεχαν τήν κονίστραν δύο φοράς άπό τό τ έρ μ α πρό ς την 
α Φ ε σι ν καί πάλιν πρός τό τ έρμα. Τό άyώνισμα αuτό άντιστοιχε ι είς τό σημερι· 
vόν άyώνισμα ήμι αντοχής των 400 μ . Ή διαψορά εΙ ναι δτι οί δρομείς δέν πι.:ριέ 
τρ εχον τήν κονί στραν είς τό ϋψος τfj ς σψενδόνη ~ . δπως y ί ν ετα ι σήμερον, άλλά εtτ ε 
1Ξ π ι α να ν το Ο κ α πατωντες είς τό τέρμα, η περιεστρέφοντο yύρω άnό στύλους 

-----
11 . 'J εροί άyώνες ii οτεψ α νίται άyCη·ες. έκc..;λοuv τ ο τc Όλύμπισ, Π ύθια . "1 θμια καί Ν έ 

μ εια δ ι όr! εtς αLιτούς ~ποθλο1• ητο μόνον στέφ :ι1•ος 11λ1δου δέ1·δ,::~οu. 
12. Βλ. Π α •.1 ο αν ίου : 'Ηλισι<ά. 

Β. Λ ε ο v ά p δ ου : ' /i 'Ολ.uμπί α , 'Αθη 1• αι 190 1. 

~ π. Π. Λ j ι.ι r. ρο ι; 1ωί Ν. Γ. Π ολίτου. Ο: "Ολυμττ1α1\rιί ' ΛyC:vι ς . •\Pfj-. ·α1 1ίJ96 
13. Λ ά μ π ρ .:> u Π ο λ ι τ ο u ο;:>. <ι l . ο . 17. 
14. G ο r d ί n ;? r Ί 9 1 Ο op. cit.. ο . 68. 
15. Όλι;uπιαc: 192.2'5 ι•. 

'Αθη~C>ν 184.96- μ: ._ -
Έπιδαύρου 1111 .30. 
Πριή νηc; J9J 39. 
ι"\ ιλήτου 177.36. 

Δελφων 177.55. 
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έμπrπι1yμtνους είς ύποδοχάς τών πλακων τοϋ τέρματοc ( ιr.) (δπι..,ς . ά ϊδωμεν ι ίς τήν 

περιyμαφi]ν της μ!)ρφi'jς των άρχc.ίu.. ν σταδίων). Δηλαδη είς τό cηι \'lc ιια αυτό, ο! 

Άρχu.ίοι έκαμναν αύτό πού έψαρLιόζομεν 1;μεί\ εις ηiν κολύμβ ~σιν ijτοι EΠlC'.'C:\' 

τοΟιςα 1ωί ε'πέστρεψον iκεί c'~πό οπου είχον άρχίσει. 3. Τρίτος δοόuοc i)το ό δ ό · 

λ l Χ Ο-ς, 1\ατα ΤΟ\/ όπΟίΟ\Ι Οί δρομείς i::Τpεχον 12 φΟpάς Τ ό μiiΙ<Οςτης ΚΟΙ'(ΟφΟC, 
δηλ. ιJ664 μ Οϋτω ό δρόμος αύτός άντιστοι χεΊ εlς τό σημερινόν όyώνισμα άντοχfjς 

τών 5000 μ., μέ μόνην τi]ν διαψορόν κο.ί πάλιν, δτι ή tκτέλεοιc δέ\' Τjτο συνεχ1i 1 αί 

κυκλοτερής, οπως σήμερον , άλλά δ ια1~εκομμένη . 

Οί δρομείς παρετ άοσον τ ο έπ ί της μαρμαρίνης άφέσcως. συμφr:1vως πρός η1ν 

σειράν της κληρώσεώς των. ΕCς τόν δρόμον δμως καί τόν δίαυλον, δέν f.τρεχον 

δλοι μαζu δπως εις τόν δόλιχον άλλά κατά τάξεις τετράδων, (δπω-; οί σημερι νο: 

προκριματικοι). Οί νικηταί των τετράδων συνηyωνίζοντο μεταξύ των άνό τετρόδας 

καί 'Ολυμπιονίκης Τjτο 6 τελικός νικητής (1
'). Ό Όλuμπιονfκης σταδιοδρόμος lθεω· 

ρε.ϊτο ο σπουδαιότερος άπ' ολοuς τούς Cίλλους Όλυμπιονίκας τών aλλων άyωνι· 

σμάτων. Άπο τούς νικητάς αύτούς, ποu μόνον 1ό Cδικόν των δvομα είχεν άνα· 

yραψη εfς τό Όλυμπιακόν 'Αρχείον , ('Ολυμπιάδων άvαyραq.i]ν) yνωρίζομι:ν τάς χρο

νολοyίας της 'Αρχαιότητος ( 11
). 

Την τρίτην ήμέραν των 'Ολυμπίων, έλάμβανε χώραν ή :rτ ά λ η ('R) σπου· 

δαιότατον άyώvισμα άφοϋ άττ' αύτi]ν ώνόμαζον οί 'Αρχαίοι τά yυραστήριά των 

παλαίστρας. Ο ί άνταyωνισταί άλειμμένοι μέ λάδι καί Ο:μμον έ πάλαιβον εlς 

.:r ρ ι α y μ ό ν, δηλ. eως δτοu 6 ε!ς θέσει χαμαί τόν ι:τερον τρεϊς φοράς. Τήν 

α\)τήν ή μέραν, καί μετά τό τέλος τί'jς _πάλης έyίνετο ή π u y μ ή, (' 11) δηλ. ή αημε· 

ρ\νi] Πυ)ιμαχία, μέ κανονισμούς πολu άyριοτέρους άτrό τούς σημερινούς. Τό άπο· 

-τέλεσμα ?jτ') ττληyα(, σπασμένα δόντια, αύτιά, άκόμη καί θάνατοι. Έν συνεχε(~ 

• τ!l>ν δύο αύτών άπαισίων άyωνισμάτων, τήν αύτήν ήμέραν, έτελεϊτο τό πα)' κ ρ ά

:;:ι:ι_ ον , ( 2~, ~ 1) συνδιασμός πάλης καί πuyμfjς, τό άπαισιώτερον δλων, δττερ δέν είχε 
, .. ξί. ' 

;ΧέΡ.μα παρά μέ την τταραδοχi]ν τfjς fjττης άττό μέρους τοΟ ένός άντιπάλου, λόycp 
,}ξρ:ντλήσεως η . . . . θανάτου. 

:; ;~._,_... Τήν τετάρτην ή μέραν έy{νοντο οί ίππικοί ά)ιώvες ε!ς τόν ίττττόδρομον της 
:;,9λυμη:ίας, διά τόν ότrοϊοv δέν εύρέθησαν ίχνη . 
... ιlί,\!f.:\-ι 
·';;r~. "Υ 

16. Βλέπε κοι: Paul ί - Wissowa: Real Encyclopόdie, άρθρον Stadion (Lauf). 
. Β u r e t Ι e Μ. : Memoires de Ι' Acσdemie des lnscriptions et Belles Le11res, 1836 : Memoire 
•. · pour serνir ό l'histoire de Ιο course 111. ρ, 280. 
. • G ο r d ί n e r Ε. Ν., : J. Η, S. ΧΧΧΙΙ. Ρ. 261. Noles on lhe Greek Fool Race . 
. ~ l7. Ε. ·Ν. Gardiner (1910) ορ. cit. σελίς 50 κοl ώς ή παραπομπή 16. 'Επίσης ένδιοφέ

ρονrα τά έν Gardiner (1910) σελ. 53 - 54 άνσφε.ρόμενα περί πιθανfjς lξελίξεQς τQν 

. . δρόμων άπό θρηοκευτ• κάς τελετάς , 
ί, JB. Β u r e 11 e: Μ. ορ. c. 11/. ρ. 228, Memoire pour serνir ό l'hιsloire de la lulte des anciens 

'"i.\::1 9 κ . 
. · • Τ. F r ο s t. : Greek Boxing, J. Η. S. XXVI ρ . 213. 
2Ο, Ε. Ν . G ο r d i n e r. : J. Η. s. XXXVI ρ . 4. Poncratίon and Wres1 ling. 
} .1. •Kc:_rά Gordiner (1910) σελ. 53, ή πάλη, ή πυγμ~ καl τό παγκράτιον δέν έτιλοGντο έντός 
"" του Σταδ!ου άλλcr πρό τοΟ ΒωμοG 10G Διόι:. 
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Τό άπόyευμα της ίδίας ήμέρας έτελείτο εις τό Στάδιον τό πένταθλο v,(") 
άποτελούμενον άπό δρόμο ν, πάλην, Ο: λ μα, δ ι σ κ ο β ο λίαν και ά κ ό ν τ ~

σι ν (23
). Ή άκόντισις έyίνετο μέ λεπτόν, έλαψρόν άκόντιον, μέ σιδηρaν άκήν. Δέν 

yνωρίζομεν έάν ό άκοντιστi}ς ήκ6ντιζεν μετά ψορaς η έάν ήκόντιζε κατά στόχου . 

Ή δισκοβολία έyένετο κατ' άρχάς μέ κάποιον λίθινον οyκον, άρyότερον δέ μέ ψακο
ειδη μεταλλι'<όν δίσκον. Διά τό πως έρριπτον τόν δίσκον έχουν γραφεί βιβλία, άλλά 

ούδέν τό βέβαιον εΤναι γνωστόν (2
'). Τό άλμα έyίνετο μέ τήν βοήθειαν άλτήρων, 

aνεu ψορaς καί άπό τινος ϋψους, έντός σκάμματος nλήρους Ο:μμου ('~). Δέν yνωρ[· 

ζομεν nως άνεκηρύσσετο ό νικητης είς τό nένταθλον ('0
). 

Είς τό τέλος της τετάρτης ήμέρας, έτελείτο 6 ό π λ [της δρόμος η 

ό π λ (της, η ο π λ ον, nού έnεράτωνε τούς άyωνας ("). Ό όπλίτης Τjτο δ!αυλος 
άλλά χωρίς προκριματικούς καί έτελείτο μέ τοuς δρομείς φέροντας πανοπλ(αν, η 

μόνον κράνος καί άσπίδα- η μόνον άσπίδα. 

την τελευταίαν καί πέμπτην ήμέραν, έyίνοντο πάλιν θυσίαι, πομnαt καί ή 

μεyαλοπρεπεστάτη στέψις των Όλυμπιονικων είς τον Ναόν τοΟ Διός. 

3. Μ Ο Ρ Φ Η 

Τό στάδιον των 'Αρχαίων 'Ελλήνων έλαβε τήν μορφήν του καί τό ονομά του 

άπό τό βασικόν άyώνισμα τοΟ δρόμου ταχύτητος (2 
). Τό άyώνισμα τοΟτο, τό φυσι

κώτερον ολων, Τjτο παίγνιον εις δλας τάς έποχάς καi εlς δλους τούς λαούς. οι 

• Αρχαί. Η 'Έλληνες έθαύμαζον τi~ν n ο δω ν άρε τ ή ν (' 0
) καί τούς ώ κ ύ π ο δα ς 

&νδρας, οπως καi ό 'Όμηρος έπανειλημμένως άποκαλεί τον 'Αχιλλέα. Εtς τοuς 

έπιταψίους άyωνας διά τον θάνατον τοΟ Πατρόκλου, άπονέμονται βραβεία εtς άyω

νας δρόμου, τα χ υ τη τος & ε θ λ α( 30 ). 'Εκεί ό 'Αχιλλεuς όρίζει τό τέρμα, οί 

22. F α b e r : Zum Fϋnfkampf der Hellenen, Philologus 1891 p. 469. 

F. Μ y e r s : The Penlalhlon, J. Η. S. 11, Ρ. 217. 
Β υ r e t ι e Μ. ορ. cit. IJJ. ρ. 318, Disserlotion sur ce qu' on oppelle penlolhle. 

23. Β e r Ι r ο n d : Α. Revue Archeol . 1884, 104 F. 
G ο r d i n e r Ε. Ν. : J. Η. S. XXVll p. 249. Throwing lhe Jovelin. 

24. Ι. Ε. C h r y s s ο p h i s : Bullelin du Comile des Jeuχ Olympiqυcs Νο 3., ρ. 59 Afhenes 1906, 
«'Η Έλληνική δισκοβολία». 

Ε. Ρ e r n i c e. : Jahrb. 1908. p. 1)5. Ζϋm Diskoswurf. 
25. κ ϋ ρ p e r s. : Arch. Anzeiger 1900, 104 tr. Sitzungsberichte der Arch Gesellschoft zu Berlin. 

G α r d i n e r Ε. Ν. : J. Η. S. XXJV p. 70, Phayllus and his Record Jump. ιb. XXiV ρ 70, 
fυrlher t--loles on the Greek Jυmp. 

26. G 0 r d ί n e r Ε. Ν. J. Η S. ΧΧ ΙJΙ p. 54. The Melhod of Deciding the Pentolhlon. 
---π: Θ-e - R i d d e r Α. B.C.H. 1897, p. 211 J' hoplilodroms ..de-lϋbiogen. 

28. 'Ο Πίνδr.χρος (Όλ. ΧΙ!/, 30) μεταχειρίζετσt τήν ~κφρc:σιν Στ::rl:>ίου δρόιιοv 1ό· 
σον διά τόν οτίβον δσον κσί διά τό άyώvισμα. 
Διά τήν έrυμολοyίαν τfjς λέξεως βλέπε : Ο ο r e m b e r g e Ι S ο g 11 ο : Dictionnair<ό' 

des Antiqιιites Grecques et Romoines, λeξις Stadion. 

29. Τ Υ r ι. fr. ΧΙI. 2. 
30. Ί λιάδος ΧΧΙΙΙ, 740. 
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δέ δρομείς έκ1<Lνοϋν ά π ό ν ύ σ σ η ς. Τό αύτό παιχνίδι έπαναλαμβάνεται μέχρι 

σήμερον, είς τά σχολεία μας καί ε!ς τά πανηyυρια. ΟΙ συναyωνι[όμενοι θά χαρά· 

ξουν μίαν yραμμην ε!ς τό eδαψος, άπό την όπο!αν δλοι μαζύ θά έκκινήσουν, θά τρέ. 

ξουν πρός εν άπομακρυσμένον έτησημασμένον σημείον, οπου καt θά τερματίοοι•ν, ii 
ι:.:yylζοντες τό C:Jρισμένuv-σότό-uημείον 6ά κάμψουν τφός τά όπίσω bιά νά ερpατi

σουν εις την yραμμην τfjς έκκινήσεως. 

Ά πό τό εϊδος αύτό το Ο άyωνίσματος δρόμου έμορψώθη σύν τqi χρόνcp τό 

άρχαϊον Έλληνικόν στάδιον. ΤοΟτο άπετελεϊτο άπό δύο κυρίους χώρους: Τόν στε· 

νόv, έπιμήκη καί έπίττεδον χωρον τόν προοριζόμε:νον διά την ό:νετον τtλcσιν τοΟ 

ά)ιωνίσματος δρόμου καt τόν χώραν τόν περιβάλλοντα τόν προηγούμενον καί προ· 

οριζόμενον διά την στάσιν των θεατων καί τfιν ό:νετον θέαν των έν τφ πρώτφ χώρ'i> 

έκτελουμένων. 'Όπως πολύ προσφυώς πραηος έπιστοποίησε και ύπεστήριξεν ό Ι\αβ · 

βαδ(ας (") ό μέν πρι:iηος χωρος έκαλεϊτο κυρίως Στάδιον, 6 δέ δεύτερος 

θέατρον, ώς έπιβεβαιοΟται και άπό έπιyραφάς ώς ή περί κατασκευης τοϋ Παν· 

αθηναϊκοϋ Σταδίου(g ' ) π ο ί η σι.; το Ο σταδίου κ α ί το Ο θεά τ ρου το Ο 

' παναθηναϊκοϋ, ή έξ Έλευσϊνος (11
): θέατρον τό έπt το Ο σταδίου, 

καt τ~ χωρίον τοΟ 'Ηλιοδώρου (1
') διά τό στάδιον των Δελψων τό όnοίον χαρα

κτηρίζει με δύο λέξεις όμοϋ : στάδιον καί θέατρον. 

Διά την μόρψωσιν τοίi κυρίως σταδίου, τοΟ στίβου ώς θά έλέyαμεν σήμερον, 

θά ηρκει ενα έπίμηκες, (σόπεδον λειβάδι. Διά νά εΤναι δέ δυνατόν εις τούς θεα:τάς 

νά άπολαμβάνουν τό θέαμα έδιάλεyον οί άρχαΊοι τό έπlμηκες καί {σόπεδον τμfjμα 

yί'jς παρά τούς π 6 δα ς έ ν ό ς λ 6 φ ου, ώς εις τήν Όλυμτrίαν (ε!κ. 1), 
τ,οuς Δελφούς (εικ. 2), την Πριήνην (ε!κ. 4), τήν Δfjλον (είκ. 6), την 'Άσπενδον (ε!κ . 7), 
την Πέρyην (εtκ. 8), τήν Στύμφαλον, η τό lσόnεδον τμfjμα yfjς μετ α ξ u δύο 

;Ί λόψω ,ν ώς είς τάς 'Αθήνας (εtκ. 3), την Έπίδαυρον (εικ. 5), τnν Λαοδlκ::.ιαν(ε!κ. 16), 
·~ιj"ii: .. την · Μεσσήνην (εtκ. 9), τόν 'Ισθμόν (ε!κ. 10), την Μίλητον (είκ. 11). 'Ενίοτε έξεμε· 

1!..ι , ~r, 'Γ ~ 

:; '.? φλλεύοντο κάττοιο κοϊλον εlς τάς πλαγιάς ένός λόφου, τό όποϊον /::σκαπτον ε(ς 
, r -:ι'-•. 

,~· .. μόρψωσιν τοΟ έπιθυμητοΟ σχήματος ώς είς την Σικυώνα (εtκ. 12). Α! λύσεις αύταί 
Ιναι αί εύθuνότεραι και αι όρθότεραι άπό άρχιτεκτονικfjς άτrόψεως, διότι έκμεταλ· 

~έύονται την φυσικην διαμόρψωσιν τοϋ έδάψους ·καί προσαρμόζουν τό άρχιτεκτό· 
·~νη~α καταλλήλως. · Διεμόρφωνον λοιπόν την έπιψάνειαν τοΟ στίβου ε!ς εν όρι·, 

pVτιον περlπου, έπίμηκες ό ρ θ ο y ώ νι ον καt την η τάς έπιφανείας τοΟ η των 
όφων εις φυσικά η τεχνητά ττρανfj, (.)στε νά 'ίστανται έτι' αύτών η νά κάθηνται 

.' l,'θ~~ται. Ό Παυςrανίας ('~) δμιλών διά τό στάδιον τfjς 'Ετιιδαύρου μας λέγει δτι 
,,., ~~~ίfτα των Έλληνικων ~ταδίων Τjσαν χωμάτινα. Τό μfjκος τοΟ στίβου με~ 
αξ~ -~~Αν δύο y ρ α μ μ ων, τ·fjς ά φ έ σε ως καί τοΟ τέρματος, ήτο άκριβG:>ς 
~. " 

31. Π . Κ α β β α δ ία.: Τό 'Ιερόν τοϋ 'ΑσκληπιοΟ 
· όττοσ, 2, καi οελ. 98, όττοσ, 2 . 

. . 32, C. 1. Α. 11. 176. 

• 33· Athen. Mitlheilungen, 1894, σ. 180. 
"~ 3~· 8• C. Η. 1899, ο. 610, ύποσ. 2. 
·{5-Π α υ σ α ν ι ο υ 11 27.5. 

~1·" 

έν Έπιδαύρ~. 'Αθijναι 1898, σελ, 75' 
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Είκ. 2 Ό ζ Δ _ • ρι οντιογραφtα τών 
ελφωv. Τό 'δ ' , 0 rα ιον ι:.υρισκε-

τήν Cι.νω ύ.ριστερr'.ι γω· 
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Εικ. 1. Όριζονιιογραq;ία τ;1ς 

•Αρχαίας '01.vμπ(ας. Τό σ tά · 
διον sύρ(σκεrαι ε!ς τήν α,.ω 

δeξιάν γωνίαν. 

Είκ . ;). ΠQοο:rttικ1Ί ri.:τοψιι; 
t•I•\' έc•ειπ(ιιι,, τηύ nn.\·n.f\ηνι11-
χοί• σrcιδίο", κατι1 τn 1'1ς ;r ο· 
ειωνrι τιιτιχ.nί•ς χ(.)ονοιις. 



Είκ. 4. Πιιοοπτική άποψις 

Εtκ. 5. Όριζοντιογοαφία τοiί 
· ·[εροϋ - 'Α . του nκι.ηπιοϋ έ\' Έπι-

δαύριρ. Τό στάδιο'• είιοίσκετ:αι 
κάτω ιίρισ cερά. · 
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ιl(lχαίας Σοι1Ί,·ηc; . Τό 
τής εLκόνος. 

. 
ο 
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σcάδιον είι()(σκεται ιις tό κιί. Τ(ιΙ μι\ιος 

ΠΙ- · nΙΔΑΥΡ Υ 


	pol_00170_00014114
	pol_00170_00014115
	pol_00170_00014116
	pol_00170_00014117
	pol_00170_00014118
	pol_00170_00014119
	pol_00170_00014120
	pol_00170_00014121
	pol_00170_00014122
	pol_00170_00014123
	pol_00170_00014124
	pol_00170_00014125
	pol_00170_00014126
	pol_00170_00014127
	pol_00170_00014128
	pol_00170_00014129
	pol_00170_00014130
	pol_00170_00014131
	pol_00170_00014132
	pol_00170_00014133
	pol_00170_00014134
	pol_00170_00014135
	pol_00170_00014136
	pol_00170_00014137
	pol_00170_00014138
	pol_00170_00014139
	pol_00170_00014140
	pol_00170_00014141
	pol_00170_00014142
	pol_00170_00014143
	pol_00170_00014144
	pol_00170_00014145
	pol_00170_00014146
	pol_00170_00014147
	pol_00170_00014148
	pol_00170_00014149
	pol_00170_00014150
	pol_00170_00014151
	pol_00170_00014152
	pol_00170_00014153
	pol_00170_00014154
	pol_00170_00014155
	pol_00170_00014156
	pol_00170_00014157
	pol_00170_00014158
	pol_00170_00014159
	pol_00170_00014160
	pol_00170_00014161
	pol_00170_00014162

