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ΚΑΠΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ 
ΚΑΠΝΙΚΟ ΣΑΘΜΟ ΔΡΔΤΝΑ ΑΓΡΙΝΙΟΤ (ΚΔΑ) 

 
 

1. ΓΔΝΙΚΑ 

 
Ο ρψξνο ηνπ Καπλνινγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ (ΚΔΑ) θαηειάκβαλε έθηαζε 24 

ζηξεκκάησλ πεξίπνπ, ζηηο λνηηνδπηηθέο παξπθέο ηεο πφιεο ηνπ Αγξηλίνπ, 
ζηελ πεξηνρή Αγίνπ Γεσξγίνπ πξψελ Νηνχηζαγα. 

Πξφθεηηαη γηα έλα απφ ηα θαιχηεξα θέληξα αγξνηηθήο έξεπλαο ηεο ρψξαο. 
  

Σν 1937 αλεγέξζεζαλ νη πξψηεο εγθαηαζηάζεηο πνπ ήηαλ απαξαίηεηεο γηα ηε 
ιεηηνπξγία ηνπ. Απνδίδνληαη ζηνλ αξρηηέθηνλα Λέαλδξν Εστδε. 1 

ηελ Α΄ θάζε θαηαζθεπάζηεθαλ: (βιέπε ζρεδηάγξακκα .1.) 
- Έλα ππφζηεγν 
- Μηα απνζήθε 
- 6 θνχξλνη  κνλνί 
- 2 θνχξλνη δηπινί 
- Οη ιηάζηξεο 
- Σα ζεξκνθήπηα θαη ζπνξεία. 
- Ο κεηεσξνινγηθφο ζηαζκφο. 
Σα θηίξηα ηνπνζεηεζήθαλ ζην βνξεηναλαηνιηθφ ηκήκα ηνπ νηθνπέδνπ ελψ ε 

ππφινηπε έθηαζε ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα πεηξακαηηθέο θαπλνθαιιηέξγεηεο ζηα 
πιαίζηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ΚΔΑ. 

Ζ λέα Δζληθή νδφο Αληηξξίνπ-Ησαλλίλσλ, πνπ ραξάρηεθε θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 
1950 θαη πινπνηήζεθε ηε δεθαεηία ηνπ 1960, ‘έθνςε’ ζηε κέζε ηελ έθηαζε ηνπ 
ΚΔΑ αθήλνληαο απφ ηε βφξεηα πιεπξά ηηο εγθαηαζηάζεηο θαη έθηαζε 7 
ζηξεκκάησλ (237 Ο.Σ. ηνπ ζρεδίνπ πφιεο Αγξηλίνπ) θαη απφ ηε λφηηα πιεπξά 
θαπλνρψξαθα έθηαζεο 8,5 πεξίπνπ ζηξεκκάησλ. (βιέπε ζρεδηάγξακκα .2.) 

 
Σν 1956 απνθαζίζηεθε θαη πινπνηήζεθε ε επέθηαζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ 

Ηλζηηηνχηνπ κε ηελ πξνζζήθε θηηξίσλ.  
ηελ Β΄ θάζε θαηαζθεπάζηεθαλ: (βιέπε ζρεδηάγξακκα .1.) 

- Σν θηίξην δηνίθεζεο κε ηελ θαηνηθία ηνπ πξντζηακέλνπ 
- Ζ θαηνηθία θαπλνηέρλε.  
- Κηίξην εμππεξέηεζεο πξνζσπηθήο πγηεηλήο ηνπ εξγαηηθνχ πξνζσπηθνχ 

(ηνπαιέηεο, ληνπο) 
Σα θηίξηα απηά κειεηήζεθαλ απφ ηνλ Πνιηηηθφ Μεραληθφ αξάληε Βει. 

Μεληάδε ην 1956, θαη εγθξίζεθαλ ζηηο 28/11/1956 απφ ην ‘’ηκήκα θηηξηαθψλ έξγσλ’’ 
ηνπ πκβνπιίνπ Γεκνζίσλ Έξγσλ.  

 
 Σν ΚΔΑ, κε ηε κνξθή απηή θαη κε αληηθείκελν ηελ θαπληθή έξεπλα, 

ιεηηνχξγεζε  κέρξη ην 2004 γηα λα ζπλερίζεη κε ηελ έξεπλα αξσκαηηθψλ θπηψλ, 
ελεξγεηαθψλ θαιιηεξγεηψλ θαη άιισλ λενθαλψλ θπηψλ (ζηέβηα, εθηλφα, θιπ) κέρξη 
ην 2010, νπφηε θαη δηέθνςε θάζε δξαζηεξηφηεηα. 

   
ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 2010, ζηα πιαίζηα έξγσλ εθαξκνγήο ηνπ ζρεδίνπ 

πφιεσο Αγξηλίνπ, θαηεδαθίζηεθε νινζρεξψο ν κνλφο θνχξλνο κε αξηζκφ ‘9’ 
αθήλνληαο νξαηή κφλν ηελ πιάθα έδξαζήο ηνπ. 
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ήκεξα, θαη κφλν ζην  θηίξην δηνίθεζεο, ζηεγάδνληαη ηα γξαθεία ηεο 
Γηεχζπλζεο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη 
Σξνθίκσλ.  

 
1. Ο ίδηνο αξρηηέθηνλαο είρε ζρεδηάζεη θαη ην ζπγθξφηεκα ηνπ Κ1 Γξάκαο                                              

(Δ. Αλδηθφπνπινο: Ζ αξρηηεθηνληθή θαη ε πνιενδνκία ηνπ κεζνπνιέκνπ ζηελ πφιε ηνπ Αγξηλίνπ. 
ΣΔΔ, 2009)  

 
 

 
      

ρεδηάγξακκα .1. 
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ρεδηάγξακκα .2. 
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2. ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ 
 

 
 

 
2.1  ΠΟΡΔΙΑ ΚΑΙ ΘΔΡΜΟΚΗΠΙΑ 
ηνπο ρψξνπο ησλ ζπνξείσλ (θσην .1.) θαη ησλ ζεξκνθεπίσλ (θσην .2,3.) 

γίλνληαλ θαη’ αξράο ε ζπνξά θαη αλάπηπμε ησλ θςνηανιών ηνπ θαπλνχ, κέρξη ηε 
κεηαθχηεπζή ηνπο ζηα ρσξάθηα. 

  

  
 

θσην .1. 
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θσην .2. 
 
 

 

 
 

θσην .3. 
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  2.2 ΤΠΟΣΔΓΟ 

Σν ππφζηεγν (θσην .4.) απνηεινχζε ηνλ ρψξν πξψηεο παξαιαβήο 
πεηξακαηηθψλ θαπλψλ, δειαδή ησλ ζπιιερζέλησλ θχιισλ θαπλνχ απφ ηηο 
πεηξακαηηθά θαιιηεξγνχκελεο εθηάζεηο (συπάθια) ηδηνθηεζίαο ηνπ Ηλζηηηνχηνπ. 
(θσην .5,6,7,8.) 

 
Μεηά ηελ ζπγθέληξσζε ησλ θχιισλ θαπλνχ αθνινπζνχζε ε, θαηά 

πεηξακαηηθφ αληηθείκελν, διαλογή θαη απμάθιαζμα (θσην .9.), δηαδηθαζία θαηά ηελ 
νπνία επηιέγνληαλ ηα θχιια πνπ πιεξνχζαλ ηηο πξνδηαγξαθέο σο πξνο ην 
ζρήκα, ην κέγεζνο, ηελ αξηηφηεηα, ηελ σξηκφηεηα, ην ρξψκα θαη ηελ πνηφηεηα. 

Σν απμάθιαζμα ήηαλ δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία έλα-έλα ηα επηιεγέληα θχιια 
πεξληφληνπζαλ  κε εηδηθή βειφλα (καπνοβελόνα), ζε έλα ζρνηλί (καπνοκλυζηή) 
ζην χςνο ηνπ κίζρνπ ηνπ θχιινπ. Σα πεξαζκέλα ζηελ καπνοκλυζηή θχιια 
απνθαινχληαλ απμάθερ. (θσην .10.) 

Καηά ηε δηαδηθαζία απηή ζπιιέγνληαλ θαη θαηαγξάθνληαλ νη πξψηεο 
παξαηεξήζεηο  ησλ λσπψλ θχιισλ ησλ δηαθφξσλ πνηθηιηψλ θαη πεηξακαηηθψλ 
κεηαρεηξίζεσλ. 

 
Σα αξκαζηαζκέλα θαπλά αθνινπζνχζαλ δπν δηαθνξεηηθνχο δξφκνπο: 
- Οη δπηηθέο πνηθηιίεο ηχπνπ Burley θαη Virginia νδεγνχληαλ ζηνπο  θιηβάλνπο. 
- Οη αλαηνιηθέο πνηθηιίεο φπσο: Σζεκπέιηα, Μπξσδάηα Αγξηλίνπ, Μπαζκάο 

θ.α. νδεγνχληαλ ζηηο «λιάζηπερ». 
 

 

 
 

θσην .4. 
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θσην .5. 
 
 
 

 
 

θσην .6. 
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θσην .7. 
 
 
 

 
 

θσην .8. 
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θσην .9. 
 
 
 

 
 

θσην .10. 
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2.3 ΗΛΙΑΣΡΔ 

 Οη ειηάζηξεο ή λιάζηπερ, ήηαλ ππαίζξηνη ρψξνη κε παξάιιειεο ζηδεξέληεο 
κπάξεο-νδεγνχο ζε δηαθνξεηηθά χςε, απφ ηηο νπνίεο αλαξηηφληαλ νη απμάθερ, 
γηα θπζηθή απνμήξαλζε (tobacco curing, not drying). Οη ιηάζηξεο νξγαλψ-
λνληαλ ζηνλ ρψξν κπξνζηά ζην Τπφζηεγν. (θσην .11, 12, 13, 14.) 

Δπηθαιχπηνληαλ κε παληά γηα πξνζηαζία ησλ αξκάζσλ ζε πεξίπησζε 
θαθνθαηξίαο (βξνρέο, ραιάδη). Ζ επηθάιπςε αληηθαηαζηάζεθε αξγφηεξα κε 
θχιιν πνιπαηζπιελίνπ σο κφληκε εγθαηάζηαζε κέρξη ηελ πιήξε απνμήξαλζε 
ησλ θαπλψλ. (θσην .15, 16) 

 

 
                                                     θσην .11. 
 
 

 θσην .12 
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θσην .13. 
 
 
 

 
 

θσην .14. 
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,  
 

θσην .15. 

 

 
 

           θσην .16. 



                  16 

 

2.4 ΚΛΙΒΑΝΟΙ ε ΦΟΤΡΝΟΙ 

Οη θιίβαλνη ή θνχξλνη  ήηαλ κηθξνί νηθίζθνη κε κφλν κηα είζνδν κέζα ζηνπο 
νπνίνπο ηνπνζεηνχληαλ νη αξκάζεο ησλ δπηηθψλ πνηθηιηψλ ζε εηδηθέο αλαξηήζεηο 
(ηθξηψκαηα) θαη ζε φιν ην ιεηηνπξγηθφ χςνο ηνπ θιηβάλνπ ζηηο δπν παξάιιειεο 
πιεπξέο ηνπ ρψξνπ. 

 
Οη θνχξλνη δηέζεηαλ εθαηέξσζελ ηεο εηζφδνπ δπν εζηίεο, ζηηο νπνίεο ε 

θαχζηκε πιε ήηαλ μχια ή θσθ. Μέζσ ζπζηήκαηνο ζσιελψζεσλ ν ζεξκφο αέξαο, 
ζηελ αξρηθή ηνπο κνξθή θαη αξγφηεξα ην λεξφ, αλέβαδε ηε ζεξκνθξαζία ηνπ ρψξνπ 
ζηα επηζπκεηά επίπεδα γηα ηελ ηερληθή απνμήξαλζε ησλ θαπλψλ. ε πεξίπησζε 
αλφδνπ ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη ηεο εμ’ απηνχ ηνπ ιφγνπ  παξαγφκελεο πγξαζίαο 
πάλσ απφ ηα επηζπκεηά επίπεδα, ππήξρε ζηελ νξνθή ζχζηεκα tamper, κε ηερληθή 
ππεξχςσζε ηεο ζηέγεο, απ’ φπνπ επηηπγράλνληαλ ε εμαγσγή ειεγρφκελεο 
πνζφηεηαο ζεξκνχ θνξεζκέλνπ αέξα, κέρξη ηεο πηψζεο ηεο πγξαζίαο θαη 
ζεξκνθξαζίαο ζε επηζπκεηά επίπεδα. Δπηπξφζζεηα, γηα ηε δεκηνπξγία αλνδηθνχ 
ξεχκαηνο αέξα ππήξραλ πιατλέο ζπξίδεο πνπ αλνηγφθιεηλαλ ρεηξνθίλεηα, αλάινγα 
κε ηηο ελδείμεηο ησλ νξγάλσλ πνπ ππήξραλ ζην εζσηεξηθφ ηνπ θιηβάλνπ κέζα ζηε 
κάδα ησλ θαπλφθπιισλ γηα ηνλ έιεγρν ησλ ζπλζεθψλ απνμήξαλζεο. 
  Ο έιεγρνο θαη ε δηαρείξηζε ηεο ιεηηνπξγίαο  εθάζηνπ θιηβάλνπ απνμήξαλζεο 
ζηεξηδφηαλ ζηηο παξαηεξήζεηο πνπ παίξλνληαλ, ζρεδφλ αλά δίσξν, ζην εηδηθφ 
θνξεηφ ςπρξφκεηξν (ζχζηεκα μεξνχ θαη πγξνχ ζεξκνκέηξνπ) πνπ ππήξρε κέζα 
ζε θάζε θιίβαλν. Σν φξγαλν απηφ έδηλε ηηο ελδείμεηο ηνπ πγξνχ θαη μεξνχ 
ζεξκνκέηξνπ γηα ηνλ ππνινγηζκφ θαη ηεο ζρεηηθήο πγξαζίαο. Οη παξάκεηξνη απηνί 
ήζαλ άθξσο απαξαίηεηνη γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ δηαρείξηζε ηεο πνξείαο ηεο 
απνμήξαλζεο ησλ θχιισλ, κε βάζε εηδηθφ πξφγξακκα γηα θάζε θαηεγνξία 
θχιισλ.                                                                                                                                     
Οη παξεκβάζεηο γηα ηε εθάζηνηε πξνζαξκνγή ηεο πνξείαο ηεο απνμήξαλζεο ζηε 
ζσζηή θαηεχζπλζε αθνξνχζαλ:                                                                                                              
1) ηελ απμνκείσζε ηεο έληαζεο ηεο θαχζεο ζηηο εζηίεο πνπ ππήξραλ δίπια ζηελ 
είζνδν γηα ηελ αλχςσζε ή ζηαζεξνπνίεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη                                                                 
2) ην άλνηγκα ή θιείζηκν ησλ πιατλψλ ζπξίδσλ εηζαγσγήο θξέζθνπ αέξα θαη ησλ 
tamper νξνθήο γηα ηελ έμνδν ή κε ηνπ θνξεζκέλνπ αέξα.                                                                            
Ζ απνμήξαλζε ησλ θαπλψλ απαηηνχζε γλψζεηο θαη εκπεηξία, δειαδή δελ ήηαλ 
κφλν ηερληθή αιιά θαη ηέρλε. 

Παξαιιαγή ηνπ πην πάλσ «κνλνχ» θιηβάλνπ απνηεινχζε ν «δηπιφο» 
θιίβαλνο, ίζνπ εκβαδνχ κε ηνπο κνλνχο. (θσην .17.) 

 

       
 

θσην .17. 
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2.5 ΑΠΟΘΗΚΗ 

Ζ απνζήθε, θεληξηθφ θηίξην σο πξνο ηε ρσξνζέηεζε, απνηεινχζε ην ρψξν 
ζπγθέληξσζεο θαη επεμεξγαζίαο ησλ απνμεξακέλσλ θαπλψλ. (θσην .18.) 

 
Οη δηαθνξεηηθέο πνηθηιίεο, δπηηθέο θαη αλαηνιηθέο, θαη’ αξράο δπγίδνληαλ. 

Αθνινπζνχζε ε πνηνηηθή δηαινγή θαη ε ιήςε θαη θαηαγξαθή παξαηεξήζεσλ φισλ 
ησλ ζηνηρείσλ πνπ απαηηνχζε ε επηζηήκε ηνπ γεσξγηθνχ πεηξακαηηζκνχ. 

ην ρψξν επξίζθνληαλ θαη δνθηκαζηήξην, γηα ηελ πξψηε δνθηκή ησλ 
θαπληζηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ θαπλψλ πνπ παξήγαγε ε 
θάζε κεηαρείξηζε ή πνηθηιία. Σηο δνθηκέο απηέο πξαγκαηνπνηνχζαλ άηνκα κε εηδηθέο 
ηθαλφηεηεο πνπ ήηαλ γλσζηά ζηηο θαπλνβηνκεραλίεο θαη ην θαπλεκπφξην. 

 Αθνινχζσο ηα θαπλά δεκαηνπνηνχληαλ, αλάινγα κε ηε πνηθηιία, ζην αλάινγν 
θαινχπη δεκάησλ θαη νδεγνχληαλ ζε ρψξν εληφο ηεο απνζήθεο γηα θπζηθή δχκσζε 
(fermentation) δηάξθεηαο ελφο έηνπο. 

Σα έηνηκα πιένλ θαπλά δεκνπξαηνχληαλ ζε ηνπηθνχο θαπλεκπφξνπο                      
(Αθνί Παλαγφπνπινη, Αθνί Παπαζηξάηνπ θιπ.) θαη νδεγνχληαλ ζε δεπηεξνγελή 
επεμεξγαζία θαη εθείζελ, κεηά ηελ παξέιεπζε ελφο αθφκε έηνπο, ζηε 
ζηγαξεηνπνίεζε θαη θαηαλάισζε. 

 
 

 
 

θσην .18. 
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2.6 ΜΔΣΔΩΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΑΘΜΟ 

ε πεξηθξαγκέλν ρψξν εληφο ηνπ ρψξνπ ηνπ Ηλζηηηνχηνπ ήηαλ εγθαηεζηεκέλνο 
πξφηππνο Μεηεσξνινγηθφο ζηαζκφο, γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη θαηαγξαθή φισλ ησλ 
απαξαίηεησλ γηα ηε γεσξγηθή δξαζηεξηφηεηα κεηεσξνινγηθψλ δεδνκέλσλ. (θσην .19.) 

χκθσλα κε ηνπο δηεζλείο θαλνληζκνχο ιεηηνπξγίαο πεξηειάκβαλε ηα παξαθάησ 
επηζηεκνληθά φξγαλα:  

- Βαξφκεηξν κεηαιιηθφ 
- Βαξνγξάθν 
- Θεξκφκεηξν αέξνο δηάθνξν (ζεξκνθξαζία ζηηγκήο) 
- Θεξκφκεηξν αέξνο κεγίζηνπ (κεγίζηεο ζεξκνθξαζίαο) 
- Θεξκφκεηξν αέξνο ειαρίζηνπ (ειαρίζηεο ζεξκνθξαζίαο) 
- Φπρξφκεηξν 
- Θεξκνυγξνγξάθν 
- Δμαηκηζίκεηξα: ηχπνπ δπγνχ θαη ηχπνπ Α pan 
- Ζιηνγξάθν 
- Αλεκνδείθηε 
- Αλεκφκεηξν 
- Βξνρφκεηξν 
- Θεξκφκεηξα επηθαλείαο εδάθνπο (κεγίζηνπ, ειαρίζηνπ, δηάθνξνπ) 
- Θεξκφκεηξν βάζνπο εδάθνπο ζε 5, 10, 20 θαη 50 εθ.  

 
Πνιιά απφ ηα φξγαλα απηά θαζψο θαη άιια φξγαλα θαη ζπζθεπέο απαξαίηεηεο 
γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ Ηλζηηηνχηνπ, εθιάπεζαλ απφ ηνπο Ηηαινχο θαηαθηεηέο πνπ 
είραλ ζηξαηνπεδεχζεη ζηηο εγθαηαζηάζεηο απηέο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Καηνρήο. 
Μεηά ηελ απειεπζέξσζε ην Ηλζηηηνχην επαλεμνπιίζηεθε γηα λα ζπλερίζεη ηελ 
επηζηεκνληθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα.  
 
 

 
 

θσην .19. 
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3. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ 
 

3.1 - Α’ ΦΑΗ ΚΑΣΑΚΔΤΗ : 1937 
  

3.1.1  ΤΠΟΣΔΓΟ 

Πξφθεηηαη γηα έλα επίκεθεο θηίξην δηαζηάζεσλ 19,10Υ 6,00 κέηξα  κε ηνλ κεγάιν 
άμνλα ζηελ θαηεχζπλζε βνξξά λφηνπ. Δίλαη ειαθξψο ππεξπςσκέλν απφ ην έδαθνο 
θαηά 0,25κ θαη έρεη χςνο 3,50κ. Σν θηίξην «βιέπεη» πξνο ηε δχζε θαη ηνλ ππαίζξην 
ρψξν κε ηηο ιηάζηξεο. (θσην .20.) 

 
ηε δπηηθή φςε θέξεη 5 κεγάια αλνίγκαηα πνπ θιείλνληαη κε ζηδεξέληα ξνιά. 

Πιελ δπν κηθξψλ θεγγηηψλ ζηελ αλαηνιηθή φςε, δελ ππάξρνπλ άιια αλνίγκαηα. 
Φέξεη δίξηρηε ζηέγε, αλνηρηή ζην εζσηεξηθφ ηνπ θηηξίνπ, κε μχιηλν πέηζσκα θαη 
επηθάιπςε γαιιηθά θεξακίδηα. 

Σν ζψκα ηνπ θηηξίνπ είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ πέηξα κε ρξήζε αζβεζηνθνληάκαηνο. 
Σα αλνίγκαηα γεθπξψλνληαη κε ζελάδ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα. Οη πεζζνί κεηαμχ ησλ 
αλνηγκάησλ είλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ ζπκπαγή ηνχβια. Δμσηεξηθά θαη εζσηεξηθά είλαη 
επηρξηζκέλν κε αζβεζηνθνλίακα. (θσην .21,22,23.) 

 
ΖΜΔΡΗΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ: 
Ζ ζηέγε απαηηεί έιεγρν ζηαηηθήο επάξθεηαο.                                                       
Σν μχιηλν γείζν παξνπζηάδεη εθηεηακέλε απνζάζξσζε.                                       
Φζνξέο εληνπίδνληαη θαη ζηηο μχιηλεο ηακπιαδσηέο πξνκεησπίδεο ησλ ξνιψλ. (θσην .23.) 
Σα ξνιά είλαη νμεηδσκέλα, θαη δπζιεηηνπξγηθά. (θσην .23.) 
Σα θνληάκαηα παξνπζηάδνπλ θζνξέο. (θσην .22.) 

 
Ζ ζπλνιηθή θαηάζηαζε κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί ΜΔΣΡΗΑ. 

 
 

 
 

θσην .20. 
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θσην .21. 
 
 
 

  
 

θσην .22. 
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θσην .23. 
 

 
 
 

 

3.1.2 ΑΠΟΘΗΚΗ 

Ζ απνζήθε βξίζθεηαη ζε ζρέζε θαζεηφηεηαο κε ην ππφζηεγν. Καη ηα δπν θηίξηα 
ζρεκαηίδνπλ νξζή γσλία, κε ην ρψξν ηεο ζηεξεάο γσλίαο λα νξηνζεηεί ηηο ιηάζηξεο. 

 
Πξφθεηηαη γηα έλα θηίξην δηαζηάζεσλ 26,10Υ11,20 κέηξα κε δίξηρηε ζηέγε. 

Δίλαη ειαθξά ππεξπςσκέλν απφ ην έδαθνο κε εκθαλή ιίζηλε θξεπίδα πνπ εμέρεη 
ειαθξά απφ ην ζψκα ηνπ θηηξίνπ. Σν χςνο ηνπ είλαη 5,00 κ. ρσξίο ηε ζηέγε. 
ηε λφηηα πιεπξά βξίζθεηαη ε είζνδνο θαη ηέζζεξα δίινβα παξάζπξα (θσην .24.).        
Ζ παιαηά πφξηα έρεη αληηθαηαζηαζεί κε ξνιφ. Σα παξάζπξα είλαη μχιηλα κε γαιιηθά 
ζθνχξα. ηελ βφξεηα πιεπξά ππάξρνπλ πέληε δίινβα παξάζπξα ηδίνπ ηχπνπ κε 
ηεο λφηηαο φςεο (θσην .25.). ηε δπηηθή πιεπξά ππάξρνπλ δπν αμνληθά ηνπνζε-
ηεκέλα παξάζπξα κε γαιιηθά ζθνχξα θαη 2 θεγγίηεο (θσην .26.). 
ηελ αλαηνιηθή πιεπξά δελ αληρλεχνληαη αλνίγκαηα δηφηη αλνηθνδνκήζεθε, κηα 
εηθνζαεηία αξγφηεξα θαη ζε επαθή κε ηελ απνζήθε, ην θηίξην Γηνίθεζεο. 

 
Σν θηίξην είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ πέηξα θαη επηρξηζκέλν εζσηεξηθά θαη 

εμσηεξηθά. Σν εμέρνλ ειαθξά γείζν κε πξνβνιή ησλ δεπθηψλ είλαη ππελδεδπκέλν 
κε μχιν. 
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ΖΜΔΡΗΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ:  
Ζ ζηέγε απαηηεί έιεγρν ζηαηηθήο επάξθεηαο. 
Σα θνληάκαηα παξνπζηάδνπλ κηθξήο θιίκαθαο θζνξέο. 
Σα παξάζπξα βξίζθνληαη ζε κέηξηα θαηάζηαζε, ελψ ηα ζθνχξα παξνπζηάδνπλ ηηο 
ζπλήζεηο θζνξέο ζην θαηψηαην ζεκείν ηνπο.  
 
Ζ ζπλνιηθή θαηάζηαζε κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί ΜΔΣΡΗΑ. 
 

 

 
 

θσην .24. 

 

 
 

θσην .25. 
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θσην .26. 

 
 

 
 

θσην .27. 
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3.1.3  ΦΟΤΡΝΟΙ ε ΚΛΙΒΑΝΟΙ 

ην ζπγθξφηεκα θαηαζθεπάζηεθαλ αξρηθά 6 θνχξλνη ζε δπν παξάιιειεο 
ζεηξέο θαη ζε απφζηαζε 3,16 κ. ηφζν απφ ηελ δπηηθή φςε ηεο απνζήθεο φζν θαη    
νη ζεηξέο κεηαμχ ηνπο. Οη θνχξλνη κεηαμχ ηνπο έρνπλ απφζηαζε 4,86 κ.   

 
ΜΟΝΟΙ ΦΟΤΡΝΟΙ 
Ο ηππηθφο θνχξλνο είλαη έλα νξζνγψλην θηίζκα δηαζηάζεσλ 6,22Υ7,07 κ. 

Δθαηέξσζελ ηνπ άμνλα ηνπ θαη ζηελ λφηηα φςε, δηακνξθψλνληαη δπν θακηλάδεο 
νξζνγψληαο δηαηνκήο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ νξίδεηαη ε θεληξηθή θαη κνλαδηθή είζνδνο 
ζην ρψξν. Πάλσ απφ ηελ είζνδν ππάξρεη γείζν ην φπνην ζηεξίδεηαη ζε δπν 
πξνβαιιφκελεο παξαζηάδεο ηνπνζεηεκέλεο ζε ζπλέρεηα κε ηηο θακηλάδεο.          
ην αλψηαην ζεκείν ηνπ αεηψκαηνο ηεο φςεο θαη κεηαμχ ησλ θακηλάδσλ, ππάξρεη 
κηθξφο θεγγίηεο. Όκνηνο θεγγίηεο ππάξρεη θαη ζηελ απέλαληη φςε (ηελ βφξεηα). 

Δίλαη ειαθξά ππεξπςσκέλνο απφ ηνλ πεξηβάιινληα ρψξν θαηά 0,25 κ θαη 
έρεη χςνο 5,25 κ (θσην .28, 29.) 

Ζ ζηέγε είλαη δίξηρηε κε ηνλ άμνλα ηεο λα ηαπηίδεηαη κε ηνλ άμνλα εηζφδνπ.    
ην αλψηαην ζεκείν ηεο θέξεη ππεξχςσζε ηχπνπ επηκήθνπο θεγγίηε ζε φιν ην 
κήθνο ηεο ζηέγεο, εμνπιηζκέλνπ κε ξπζκηδφκελεο μχιηλεο πεξζίδεο ηχπνπ tamper 
γηα εμαεξηζκφ θαη έιεγρν ηεο εζσηεξηθήο ζεξκνθξαζίαο θαη πγξαζίαο (θσην .30.) 

Δθαηέξσζελ ηεο θεληξηθήο εηζφδνπ βξίζθνληαη νη δχν εζηίεο (θσην .32, 33.) νη 
νπνίεο ηξνθνδνηνχζαλ, ζηελ αξρηθή ζρεδίαζε κε ζεξκφ αέξα κέζσ επξείαο 
δηαηνκήο ζσιελψζεσλ θαη  κε δεζηφ λεξφ ζε κεηέπεηηα κεηαηξνπή, ην δίθηπν 
ζσιελψζεσλ. Πάλσ απφ ηηο εζηίεο ππάξρνπλ δπν δίθπιια ζηδεξέληα παξάζπξα, 
ζπκκεηξηθά σο πξνο ηνλ άμνλα ηεο φςεο, νξζνγσληθήο κνξθήο, κε θατηηα πνπ 
ζρεκαηίδνπλ 12 νξζνγψληα αλά θχιιν (θσην .29.). ηελ λφηηα φςε ππάξρνπλ ρακειά 
3 ζπξίδεο έιεγρνπ ησλ εγθαηαζηάζεσλ (θσην .31.). 

Ο θνχξλνο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ πέηξα κε ρξήζε αζβεζηνθνληάκαηνο 
(θσην .34.) θαη είλαη επηρξηζκέλνο εμσηεξηθά θαη εζσηεξηθά. Οη θακηλάδεο είλαη 
θαηαζθεπαζκέλεο απφ ζπκπαγή ηνχβια. Ζ ζηέγε είλαη μχιηλε κε εμέρνλ γείζν 
ππελδεδπκέλν κε μχιηλεο ηάβιεο.  

Έλαο απφ ηνπο θνχξλνπο, ν φπνηνο είρε κεηαηξαπεί ζε απνζήθε, θέξεη 
εζσηεξηθά ηαβάλη μχιηλν.  

 
ΖΜΔΡΗΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ (Γηα ην ζχλνιν ησλ 5 πθηζηάκελσλ θνχξλσλ): 
Ζ ζηέγε απαηηεί έιεγρν ζηαηηθήο επάξθεηαο. 
Οη θεγγίηεο ηεο νξνθήο έρνπλ ππνζηεί ζρεδφλ νιηθή απνζάζξσζε.  
Σα θνληάκαηα παξνπζηάδνπλ θζνξέο. 
 
Ζ ζπλνιηθή θαηάζηαζε κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί ΜΔΣΡΗΑ έσο ΚΑΚΖ.  
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θσην .28. 

 

 
 

θσην .29. 
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θσην .30. 
 

 
 

θσην .31. 
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θσην .32. 

 

 
 

θσην .33. 
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θσην .34. 
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ΓΙΠΛΟΙ ΦΟΤΡΝΟΙ 

ηελ α’ θάζε θαηαζθεπήο είραλ θαηαζθεπαζηεί 2 δηπινί θνχξλνη ζε απφζηαζε 
5,18κ απφ ηελ δπηηθή ζεηξά κνλψλ θνχξλσλ θαη 5,06κ κεηαμχ ηνπο.                       
Ζ λφηηα πιεπξά ηνπ θαηεδαθηζκέλνπ ζήκεξα δηπινχ θνχξλνπ ήηαλ ζε επζπγξακκία 
κε ηελ λφηηα πιεπξά ηεο απνζήθεο  θαζψο θαη κε ηηο λφηηεο πιεπξέο ησλ 2 ζεηξψλ 
κνλψλ θνχξλσλ.  

Ο δηπιφο θνχξλνο πνπ απέκεηλε έρεη εμσηεξηθέο δηαζηάζεηο παλνκνηφηππεο 
κε ηνπο κνλνχο. Ζ δηαθνξνπνίεζε ηνπ έγθεηηαη ζηελ κνξθή επηθάιπςεο ε νπνία 
απνηειείηαη απφ δπν παξάιιειεο θαη ζπλερφκελεο δίξηρηεο ζηέγεο, νη νπνίεο είλαη 
εθνδηαζκέλεο επίζεο κε επηκήθεηο θεγγίηεο. ηελ φςε εηζφδνπ, ηελ αλαηνιηθή, 
ππάξρνπλ δπν θακηλάδεο θαη δπν πφξηεο, νη νπνίεο ζεκαηνδνηνχλ θαη ηελ 
εζσηεξηθή δηαίξεζε ηνπ ρψξνπ ζε δχν αλεμάξηεηνπο ζαιάκνπο. Γελ πθίζηαληαη 
παξάζπξα εθαηέξσζελ ησλ εηζφδσλ. Τπάξρνπλ φκσο δπν θεγγίηεο ζηνλ άμνλα ηνπ 
αεηψκαηνο.  

Ο ηξφπνο θαηαζθεπήο ηνπ είλαη παλνκνηφηππνο κε ηνπο κνλνχο θνχξλνπο.  
(θσην .35, 36.) 
 
ΖΜΔΡΗΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ: 
Ζ ζηέγε απαηηεί έιεγρν ζηαηηθήο επάξθεηαο. 
Οη θεγγίηεο ηεο νξνθήο έρνπλ ππνζηεί ζρεδφλ νιηθή απνζάζξσζε.  
Σα θνληάκαηα παξνπζηάδνπλ θζνξέο. 
 
Ζ ζπλνιηθή θαηάζηαζε κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί ΜΔΣΡΗΑ έσο ΚΑΚΖ. 
 

 

 
 

θσην .35. 
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θσην .36. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
, 
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3.1.4 ΛΙΑΣΡΔ 

ήκεξα ζψδνληαη νη αξρηθέο ζηδεξέληεο ιηάζηξεο θαηαζθεπαζκέλεο απφ 
ζπκπαγείο θαη θνίινπο ρπηνζηδεξνχο ξάβδνπο. ε πνιιά ζεκεία έρνπλ 
θαηαζηξαθεί θαη βξίζθνληαη ζε πξνρσξεκέλν ζηάδην νμείδσζεο (θσην .37, 38.). 

 
 

 
 

θσην .37. 

 
 

 
 

θσην .38. 



                  32 

 

3.1.5 ΠΟΡΔΙΑ ΚΑΙ ΘΔΡΜΟΚΗΠΙΑ 

Απνηεινχλ νξζνγψληα θηβψηηα θαηαζθεπαζκέλα απφ ζθπξφδεκα. Γηαηεξείηαη θαη 
ζήκεξα ε αξρηθή θαηαζθεπή. 

Απφ ηελ αξρηθή κνξθή ζηέγαζεο ησλ ζεξκνθεπίσλ κε παινπεηάζκαηα δελ 
ζψδεηαη ηίπνηε πέξαλ ησλ νξηνζεηεκέλσλ θηβσηίσλ απφ ζθπξφδεκα, θαη νη 
κεηαιιηθνί νδεγνί ζηεξέσζεο ηεο επηθάιπςεο κε θχιια πνιπαηζπιελίνπ, ε νπνία 
ηνπνζεηήζεθε ζε κεηαγελέζηεξν ρξφλν (θσην .39, 40, 41.). 

 

 

 
 

θσην .39. 

 

 
 

θσην .40. 
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θσην .41. 
 
 

 
3.1.6 ΜΔΣΔΩΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΑΘΜΟ 

Απφ ηελ αξρηθή μχιηλε θαηαζθεπή Γελ δηαζψδεηαη ζήκεξα παξά νξηζκέλα 
φξγαλα ζηηο απνζήθεο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο.  
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3.2 - Β’ ΦΑΗ ΚΑΣΑΚΔΤΗ : 1956-1957 

 
3.2.1 ΣΟ ΚΣΙΡΙΟ ΓΙΟΙΚΗΗ 

Πξφθεηηαη γηα έλα δηψξνθν θηίξην ην φπνην ηνπνζεηήζεθε ζηελ λνεηή ζπκβνιή 
ηνπ ππφζηεγνπ θαη ηεο απνζήθεο θαη ζε επαθή θαη ζπλέρεηα σο πξνο ηε λφηηα 
πιεπξά κε ηελ απνζήθε. 

 
Σν θηίξην βιέπεη ηελ θεληξηθή νδφ Ζξαθιείηνπ. Καηά ηελ θαηαζθεπή ηεο 

γέθπξαο, ηε δεθαεηία ηνπ 1960, πνπ δηέξρεηαη πάλσ απφ ηελ εζληθή νδφ Αληηξξίνπ-
Ησαλλίλσλ, δεκηνπξγήζεθε ηερληθή ππεξχςσζε ηνπ νδνζηξψκαηνο έηζη ψζηε ν     
α’ φξνθνο ηνπ θηηξίνπ, ζήκεξα λα είλαη ζρεδφλ ζην ίδην χςνο κε ην νδφζηξσκα ηεο 
νδνχ. (θσην .42, 43.). 

 
Σν ηζφγεην έρεη ζπκκεηξηθή δηάηαμε σο πξνο ηνλ άμνλα αλαηνιή-δχζε.         

Δδψ βξίζθεηαη θαη ε θεληξηθή είζνδνο, φπνπ κέζσ δηαδνρηθψλ ρσι εηζέξρεηαη 
θαλείο ζε ρψξνπο γξαθείσλ, εξγαζηεξίσλ θαη ηνπαιεηψλ. ην βνξεηνδπηηθφ ηκήκα 
ηνπ ηζνγείνπ ππάξρεη ε θεληξηθή θιίκαθα πνπ νδεγεί ζηνλ α’ φξνθν. 

ηνλ φξνθν απηφ νξγαλψλεηαη ε θαηνηθία ηνπ Πξντζηακέλνπ ηνπ ηαζκνχ  
απνηεινχκελε απφ ζαιφλη-ηξαπεδαξία, δπν ππλνδσκάηηα, θνπδίλα θαη ινπηξφ. 
ήκεξα, πνπ έρεη ζηακαηήζεη ε ιεηηνπξγία ηνπ Ηλζηηηνχηνπ έρεη γίλεη αληηζηξνθή 
ρξήζεσλ θαη ν φξνθνο ρξεζηκνπνηείηαη σο ρψξνο γξαθείσλ. 

Ο α’ φξνθνο, απφ ηε βφξεηα πιεπξά ηνπ, εμέρεη ηνπ πεξηγξάκκαηνο ηνπ 
ηζνγείνπ θαηά 0,30 κ ππφ κνξθή έξθεξ. (θσην .44.) 

ηελ αλαηνιηθή φςε πνπ βιέπεη ζηελ νδφ Ζξαθιείηνπ, ππάξρεη ζηεγαζκέλνο 
εμψζηεο πνπ εθηείλεηαη ζε φιν ην κήθνο ηεο πξφζνςεο. Δμψζηεο ππάξρεη θαη ζηε 
λφηηα φςε, κήθνπο πεξίπνπ ην ήκηζπ ηεο φςεο. (θσην .45.)                                                   

ηηο άθξεο ησλ εμσζηψλ θαη ζε ελδηάκεζα δηαζηήκαηα ππάξρνπλ κεηαιιηθά 
θαηαθφξπθα ζηνηρεηά. 

Σα θνπθψκαηα είλαη μχιηλα κε αλνηγκέλα γεξκαληθά δίθπιια ζθνχξα.  
Σα θάγθεια είλαη ζηδεξέληα. 
Φέξεη ηεηξάξηρηε ζηέγε πάλσ ζε πιάθα απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα 

επηθαιπκκέλε κε θεξακίδηα ξσκατθνχ ηχπνπ.  
 
Σν θηίξην είλαη θαηαζθεπαζκέλν κε ζπκβαηηθφ ηξφπν. Ο θέξσλ νξγαληζκφο 

απνηειείηαη  απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα , ήηνη πιάθεο επί δνθψλ θαη 
ππνζηπιψκαηα. Οη εμσηεξηθνί ηνίρνη πιεξψζεσο είλαη ππεξκπαηηθνί πάρνπο 0,30κ. 
θαη είλαη ζνβαηηζκέλνη. Σα εζσηεξηθά ρσξίζκαηα είλαη απφ δξνκηθή νπην-
πιηλζνδνκή.  

 
Ζ κειέηε ηνπ ελ ιφγσ θηηξίνπ έγηλε απφ ηνλ Πνιηηηθφ Μεραληθφ αξάληε Βει. 

Μεληάδε ην 1956. (βιέπε Τπφκλεκα ζρεδίσλ κειέηεο: 1, 2, 3, 4, 5)  
 
ΖΜΔΡΗΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ:  
Λφγσ ηεο ζπλερνχο ρξήζεο ηνπ θηηξίνπ, ε θαηάζηαζε ηνπ απφ νηθνδνκηθήο 

άπνςεο κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί ΚΑΛΖ, πιελ φκσο απαηηείηαη ζπληήξεζε φισλ 
ησλ εππαζψλ νηθνδνκηθψλ ζηνηρείσλ. 

 



                  35 

 

 
 

θσην .42. 

 
 
 

 
 

θσην .43. 
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θσην .44. 
 

 
 

θσην .45. 
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3.2.2 ΣΟ ΚΣΙΡΙΟ ΣΟΤ ΚΑΠΝΟΣΔΥΝΗ (ΦΤΛΑΚΑ) 

Πξφθεηηαη γηα κεηαηξνπή κεηά απφ θαηεδάθηζε πθηζηακέλνπ δηπινχ θιηβάλνπ, 
ζε θηίξην θαηνηθίαο θαπλνηέρλε. Απφ ηνλ παιαηφ θιίβαλν δηαηεξήζεθε κέξνο ηεο 
ζεκειίσζεο, ε νπνία επεθηάζεθε ψζηε ην θηίξην λα απνηειέζεη ζηελ νπζία  
πξνζζήθε θαη επέθηαζε ζηνλ θνχξλν Νν’ 7’ (βιέπε ζρεδηάγξακκα .1.). 

 
Σν θηίξην απηφ πξννξηδφηαλ γηα ηνλ θχιαθα ηνπ ρψξνπ ηνπ Ηλζηηηνχηνπ θαη ηελ 

νηθνγέλεηά ηνπ. Ο θχιαθαο, ήηαλ επηθνξηηζκέλνο, πιελ ησλ θαζεθφλησλ θχιαμεο 
ηνπ ρψξνπ, θαη κε ηελ ζπιινγή κεηεσξνινγηθψλ δεδνκέλσλ απφ ηνλ πξφηππν 
ζηαζκφ πνπ ήηαλ εγθαηεζηεκέλνο εληφο ηνπ ρψξνπ ηνπ Ηλζηηηνχηνπ (θσην .19.). 
Παξάιιεια εθηεινχζε ρξέε επηζηάηε, ζπιιέθηε θαη θαηαγξαθέα πνηθίιισλ 
δεδνκέλσλ. Γηέκελε ζηνλ νηθίζθν έλαληη ζπκβνιηθνχ ελνηθίνπ. 

 
Ζ  κειέηε ηνπ ελ ιφγσ θηηξίνπ έγηλε απφ ηνλ Πνιηηηθφ Μεραληθφ αξάληε Βει. 

Μεληάδε ην 1956, θαη έρεη νξγάλσζε ηππηθήο κηθξήο θαηνηθίαο. (βιέπε Τπφκλεκα 
ζρεδίσλ κειέηεο: .6, 7.). Απφ ηελ ππεξπςσκέλε, θαηά 1,00 κ πεξίπνπ, ζε ζρέζε κε 
ην έδαθνο, βεξάληα εηζέξρεηαη θαλείο ζην θεληξηθφ ρσι. Γεμηά θαη αξηζηεξά 
βξίζθνληαη δπν δσκάηηα εθ ησλ νπνίσλ ην έλα κε ρξήζε ζαινληνχ θαη ην άιιν 
ππλνδσκαηίνπ. Απφ ην θεληξηθφ ρσι θαη κέζσ δεχηεξνπ ρσι, νδεγείηαη θαλείο πξνο 
ηελ θνπδίλα, ην ινπηξφ θαη κηα απνζήθε, ρσξνζεηεκέλσλ φισλ απηψλ ζηε βφξεηα 
πιεπξά ηνπ νηθίζθνπ. Ζ κηθξή απνζήθε επηθνηλσλεί κε κηθξή βεξάληα θαη απφ εθεί 
κέζσ θιίκαθαο, ζην έδαθνο. 

Ζ θέξνπζα εμσηεξηθή ιηζνδνκή ζηεγάδεηαη κε ζηέγε, ε νπνία είλαη 
πξνζαξκνζκέλε ζην πεξίγξακκα ηνπ θηηξίνπ, θαη θαιπκκέλε κε θεξακίδηα γαιιηθνχ 
ηχπνπ.  

Ζ κνξθνινγία ηνπ θηηξίνπ είλαη ιηηή, ρσξίο ηδηαίηεξα κνξθνινγηθά ζηνηρεία. 
Παξάζπξα κε γεξκαληθά ζθνχξα, ηακπιαδσηή θεληξηθή θαη βνεζεηηθή ζχξα, θαη 
επηρξίζκαηα. (θσην .46, 47.) 

 

ΖΜΔΡΗΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ: 
Ζ ζηέγε απαηηεί έιεγρν ζηαηηθήο επάξθεηαο. 
Σα θνληάκαηα παξνπζηάδνπλ κηθξήο θιίκαθαο θζνξέο. 
Σα θνπθψκαηα βξίζθνληαη ζε κέηξηα θαηάζηαζε ελψ έλα απνπζηάδεη θαη έρεη 
αληηθαηαζηαζεί πξνρείξσο κε λάηινλ θαη κεηαιιηθφ πιέγκα.  
 
Ζ ζπλνιηθή θαηάζηαζε κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί ΜΔΣΡΗΑ ιφγσ εγθαηάιεηςεο. 
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θσην .46. 
 
 

 

 
 

θσην .47. 
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3.2.3 ΣΟΤΑΛΔΣΔ - ΑΠΟΓΤΣΗΡΙΑ 

Πξφθεηηαη γηα ηζφγεην θηίζκα δηαζηάζεσλ 3,70Υ5,15 κ πνπ βξίζθεηαη ζην 
βνξεηνδπηηθφ ηκήκα ηνπ νηθφπεδνπ. Έρεη ζπκκεηξηθή δηάηαμε θαη είλαη ρσξηζκέλν 
ζε ρψξνπο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ. Κάζε μερσξηζηφο ρψξνο πεξηιακβάλεη 
πξνζάιακν κε ληπηήξεο θαη δπν θιεηζηνχο ρψξνπο κε ιεθάλε θαη ληνπο αληίζηνηρα. 
ηελ αλαηνιηθή πιεπξά ππάξρνπλ 4 θεγγίηεο, ελψ απφ ηελ δπηηθή δπν επηκήθεηο 
θεγγίηεο γηα θσηηζκφ - αεξηζκφ ηνπ θάζε πξνζαιάκνπ.  

Σν θηίξην είλαη θαηαζθεπαζκέλν κε θέξνληα νξγαληζκφ απφ ππεξκπαηηθή 
νπηνπιηλζνδνκή πάρνπο 0,30 κ θαη επηθάιπςε απφ πιάθα νπιηζκέλνπ 
ζθπξνδέκαηνο. (θσην .48, 49.) 

Σν θηίξην νηθνδνκήζεθε παξάιιεια κε ην θηίξην Γηνίθεζεο θαη ην θηίξην 
Καπλνηέρλε θαη κειεηήζεθε απφ ηνλ ίδην Μεραληθφ ην 1956. (βι. Τπφκλεκα 
ζρεδίσλ κειέηεο .8.) 

 
ΖΜΔΡΗΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ: 
Σα ζθπξνδέκαηα παξνπζηάδνπλ έληνλε δηάβξσζε. 
Σα θνληάκαηα παξνπζηάδνπλ κηθξήο θιίκαθαο θζνξέο. 
Σα θνπθψκαηα βξίζθνληαη ζε θαθή θαηάζηαζε.   
Ζ ζπλνιηθή θαηάζηαζε κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί ΜΔΣΡΗΑ ιφγσ εγθαηάιεηςεο. 

 

 
 

θσην .48. 
 

 
 

θσην .49. 
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4. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ - ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΗ 

 
Απφ κνξθνινγηθήο άπνςεο ην ζηέγαζηξν απνηειεί ηππηθφ ρψξν απνζήθεο 

επεμεξγαζίαο αγξνηηθψλ πξντφλησλ. Γελ έρεη θαλέλα ηδηαίηεξν αξρηηεθηνληθφ 
ζηνηρείν άμην αλαθνξάο.  

 
Ζ απνζήθε ζηεξείηαη επίζεο εθείλσλ ησλ κνξθνινγηθψλ ζηνηρείσλ πνπ ζα 

ηελ έθξηλαλ ελδηαθέξνπζα απφ αξρηηεθηνληθή άπνςε, ζπγθξηλφκελε γηα 
παξάδεηγκα κε ηηο απνζήθεο Παπαζηξάηνπ, Παπαπέηξνπνπ θαη Ζιηνχ.                                                                     
( Οι αποθήκερ Παναγόποςλος, εξαιπεηικά ενδιαθέποςζερ από απσιηεκηονική και 
μοπθολογική άποτη, καηεδαθίζηηκαν παπά ηιρ ππορ ηούηο θεηικέρ εκθέζειρ και 
πποζθςγέρ ζηιρ απμόδιερ Υπηπεζίερ, ηος ICOMOS Γςηικήρ Δλλάδορ ). 

 
Ζ νηθία ηνπ θύιαθα, ζε επαθή κε έλα απφ ηνπο θνχξλνπο, δελ παξνπζηάδεη 

αμηφινγν αξρηηεθηνληθφ ελδηαθέξνλ.  
 
Σν θηίξην πγηεηλήο επίζεο δελ παξνπζηάδεη αξρηηεθηνληθφ ελδηαθέξνλ.  

 
Αληηζέησο, νη θνύξλνη, ηφζν νη κνλνί, φζν θαη ν κνλαδηθφο ζσδφκελνο 

δηπιφο, απνηεινύλ έλα εμαηξεηηθά ελδηαθέξνλ ζύλνιν. Δμεηάδνληαο ηελ 
κνξθνινγία ελόο έθαζηνπ θαζώο θαη ηελ νξγάλωζε ηνπο ωο ζπλόινπ, 
ζπκπεξαίλνπκε όηη είλαη ελδερνκέλωο κνλαδηθά δείγκαηα 2  απηνύ ηνπ ηύπνπ 
βηνκεραληθώλ θηηξίωλ ζηελ Διιάδα θαη απνηεινύλ αληίγξαθα αληίζηνηρωλ 
πξνηύπωλ θιηβάλωλ ζηηο ΗΠΑ, φπσο αλαθέξεη ζηελ εηζεγεηηθή ηνπ έθζεζε     
θαη ν, επί 35εηία ππάιιεινο ηνπ ΚΔΑ, Γεσπφλνο θ. Ζιίαο Νηδάλεο. 3 

 

Αξρηηεθηνληθφ ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη θαη ην θηίξην Γηνίθεζεο.                 

Πξάγκαηη, θξίλνληαο απφ κηα ζεηξά κνξθνινγηθψλ ζηνηρείσλ, φπσο ηα θαηαθφξπθα 
κεηαιιηθά ζηνηρεία ζηνπο εμψζηεο, ε ρακειή ζηέγε θαη ην έξθεξ ηεο βφξεηαο φςεο, 
νδεγείηαη θαλείο ζην ζπκπέξαζκα φηη ηα ζηνηρεία απηά δείρλνπλ επηξξνέο απφ ηε 
Μαθεδνληθή αξρηηεθηνληθή. Απηή ε «Μαθεδνληθή» κνξθή εληζρχεηαη θαη απφ ηα 
παξάζπξα ησλ βνεζεηηθψλ ρψξσλ πνπ βξίζθνληαη ζηε βφξεηα φςε θαη είλαη 
πςίθνξκα θαη ζε παξάηαμε, ηφζν ζην ηζφγεην φζν θαη ζην φξνθν (θσην .45.) .                                        
Όπσο θαίλεηαη απφ ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο, ν κειεηεηήο  Μεραληθφο ζθφπεπε λα 
επελδχζεη πεξηκεηξηθά ηελ βφξεηα είζνδν κε γσληφιηζνπο.  Ο «καθεδνληθόο» 
ραξαθηήξαο ηνπ θηηξίνπ απνηειεί ίζωο ην κνλαδηθό δείγκα απηνύ ηνπ ηύπνπ 
αξρηηεθηνληθήο ζην Αγξίλην.  

 
Όκωο, ε απνζπαζκαηηθή αληηκεηώπηζε θαη επηιεθηηθή δηαηήξεζε δελ 

ζπκβάιινπλ ζηε δηαηήξεζε ηεο κλήκεο ηεο ιεηηνπξγίαο ελόο ζπγθξνηήκαηνο 
ην όπνην αλακθηζβήηεηα έπαημε εμαηξεηηθά ζεκαληηθό ξνιό ηόζν ζηε ηνπηθή 
όζν θαη ζηελ Δζληθή νηθνλνκία. Αληίζεηα απηό επηηπγράλεηαη κόλν κε ηελ 
ζεώξεζε ηνπο ωο ιεηηνπξγηθνύ ζπλόινπ.  

 
Οη πξφηππεο θαιιηέξγεηεο, ε ζπγθέληξσζε δεδνκέλσλ θαπληθψλ, 

κεηεσξνινγηθψλ θαη άιισλ, ζπλέβαιιαλ ζηε βειηίσζε ηεο θαιιηέξγεηαο ηνπ 
θαπλνχ θαη ελ ηέιεη ζηελ βειηίσζε ηφζν ηεο αηνκηθήο, ζε επίπεδν 
θαπλνθαιιηεξγεηψλ, φζν θαη ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο, δεδνκέλνπ ηνπ εμαγσγηθνχ 
πξνζαλαηνιηζκνχ ηεο θαπλνθαιιηέξγεηαο. Τπφ απηή ηελ έλλνηα ινηπφλ, ε κλήκε 
πνπ απνηειεί νπζηαζηηθό ζπζηαηηθό ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο θνηλωλίαο, 
επηηπγράλεηαη κόλν κε ηελ δηαηήξεζε ηνπ ζπλόινπ ηωλ εγθαηαζηάζεωλ.  
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Γηα ην ιόγν απηό πξνηείλεηαη, εθ κέξνπο ηνπ ΣΔΔ Αηηωιναθαξλαλίαο,         
ε δηαηήξεζε ηνπ ζπλόινπ ηωλ θηηξίωλ ηνπ πγθξνηήκαηνο ωο αλαπό-
ζπαζηνπ ζηνηρείνπ ηεο ηζηνξίαο ηεο πόιεο, ηεο ηζηνξίαο ηεο θαπλν-
θαιιηέξγεηαο ζηελ Διιάδα,  ηεο ηζηνξίαο ηόζν ηεο ηνπηθήο όζν θαη ηεο 
εζληθήο νηθνλνκίαο θαη θπξίωο «ωο ηόπνο δωληαλήο κλήκεο 4 αηώλωλ 
κόρζνπ δεκηνπξγίαο θαη πνιηηηζκνύ ηεο πόιεο ηνπ Αγξηλίνπ θαη ηεο ρώξαο 
γεληθόηεξα». 4 

 
Δπηθπιάμεηο δηαηεξνχκε σο πξνο ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηνπ θηηξίνπ απνδπηήξησλ-

ηνπαιεηψλ. Σα ππόινηπα θηίξηα δένλ όπωο θξηζνύλ δηαηεξεηέα. 
 
Ο ραξαθηεξηζκφο  δε ησλ θηηξίσλ σο δηαηεξεηέσλ λα κελ επεξεάζεη ηνλ 

ζπλνιηθφ πληειεζηή Γφκεζεο πνπ επηηξέπεηαη ζηελ ζπγθεθξηκέλε έθηαζε.  
 
Πξνηείλεηαη επίζεο ε δεκηνπξγία κηαο αδφκεηεο δψλεο πξνο ην λφην θαη κέρξη ηελ 

Δζληθή νδφ Αγξηλίνπ-Αληηξξίνπ, ψζηε λα κελ απνιέζεη, ην ζπγθξφηεκα ηνπ ΚΔΑ, ηε 
γλψξηκε θαη αλαγλσξίζηκε επί δεθαεηίεο κνξθή ηνπ κε ηελ πξνζζήθε πηζαλψλ λέσλ 
εγθαηαζηάζεσλ.  

 
2. ηελ Διιάδα είραλ θηηζζεί κε ηελ ίδηα αξρηηεθηνληθή αληίιεςε, θιίβαλνη ζηελ πεξηνρή Καηζηθά 

Ησαλλίλσλ θαη Αγίνπ ππξίδσλα Πξεβέδεο, πνπ φκσο θαηεδαθίζζεθαλ εδψ θαη πνιιά ρξφληα.   
( Πεγή: Ζιίαο Νηδάλεο, Γεσπφλνο, ζπληαμηνχρνο ππάιιεινο ΚΔΑ) 
 

3. Αλαθέξεηαη επίζεο πσο ην BBC ζε εηδηθέο εθπνκπέο ηνπ, είρε ζπκπεξηιάβεη ην Αγξίλην ζηε 
δηεζλή αιπζίδα κε πφιεηο ηνπ θαπλνχ θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Κ. . Αγξηλίνπ σο ηδηαηηέξνπ 
ελδηαθέξνληνο θηήξηα ηεο αγξνηηθήο αξρηηεθηνληθήο. 
 

4. Απφ ηνλ επίινγν ηεο εηζεγεηηθήο έθζεζεο ηεο Ηζηνξηθήο Αξραηνινγηθήο Δηαηξείαο Γπηηθήο 
ηεξεάο Διιάδαο, ζπλεκκέλεο ζην αίηεκά ηεο πξνο ην πεξηθεξεηαθφ ηκήκα Αηησι/λίαο ηνπ 
ΣΔΔ, πεξί ραξαθηεξηζκνχ ηνπ ΚΔΑ σο δηαηεξεηένπ κλεκείνπ. 
 

 
 
 

Αγξίλην 20 Ννεκβξίνπ 2017 
Ο επηκειεηήο ηεο επηηξνπήο: 
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ΤΠΟΜΝΗΜΑ ΥΔΓΙΩΝ ΜΔΛΔΣΩΝ 

 
 
 

 
 

ρέδην κειέηεο .1. - Κηίξην Γηνίθεζεο - Βφξεηα φςε 
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ρέδην κειέηεο .2. - Κηίξην Γηνίθεζεο - Αλαηνιηθή φςε 
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ρέδην κειέηεο .3. - Κηίξην Γηνίθεζεο - Νφηηα φςε 
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ρέδην κειέηεο .4. - Κηίξην Γηνίθεζεο - Κάηνςε ηζνγείνπ 
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ρέδην κειέηεο .5. - Κηίξην Γηνίθεζεο - Κάηνςε νξφθνπ 
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ρέδην κειέηεο .6. - Μειέηε ‘1’ νηθίαο Καπλνηέρλε   
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ρέδην κειέηεο .7. - Μειέηε ‘2’ νηθίαο Καπλνηέρλε 
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ρέδην κειέηεο .8. - Μειέηε ηνπαιεηψλ - απνδπηεξίσλ 


