
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
 

Οµάδα Πολιτικών Μηχανικών, αποτελούµενη από τα µέλη του ∆ιδακτικού 
Προσωπικού της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών Ε.Βιντζηλαίου, Χ.Ζέρη, Κ.Τρέζο και 
Μ.Χρονόπουλο, µετέβη στην Εύβοια, µε σκοπό την συλλογή στοιχείων για την 
συµπεριφορά των κτηρίων στους οικισµούς που επλήγησαν από τις πρόσφατες 
πυρκαγιές. 
 
Η Οµάδα ΕΜΠ κάλυψε την Πέµπτη 13.09.2007 την περιοχή του ∆ήµου Ταµυναίων.  
Σύµφωνα µε τις πληροφορίες που είχαµε, στην περιοχή του ∆ήµου Στυραίων, όπου η 
πυρκαγιά κατέκαυσε µεγάλες δασικές εκτάσεις, οι βλάβες σε κτήρια είναι ευτυχώς 
περιορισµένες. Έτσι, η οµάδα µας δεν επισκέφθηκε τον ∆ήµο Στυραίων.  
 
Λεπτοµερής Έκθεση για την επί τόπου εργασία της Οµάδας θα υποβληθεί µετά από 
την πραγµατοποίηση αυτοψίας και στην Αρκαδία. Εις τούτο το µεταξύ, και µε στόχο 
την ενηµέρωση της Επιτροπής που έχει ορισθεί από την Σύγκλητο του Ιδρύµατος για 
τον συντονισµό των σχετικών δράσεων, υποβάλλεται το παρόν Ενηµερωτικό 
Σηµείωµα από την Ε.Βιντζηλαίου. 
 
 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
Οι βλάβες συγκεντρώνονται κυρίως σε κτήρια του οικισµού Ακτή Νηρέα (επί της 
οδού Ερέτρια-Αλιβέρι, κοντά στο Αλιβέρι, Εικόνα 1). Τα κτήρια του οικισµού, στο 
σύνολό τους µε φέροντα οργανισµό από ωπλισµένο σκυρόδεµα και οργανισµό 
πληρώσεως από οπτοπλινθοδοµή είναι πανταχόθεν ελεύθερα. Οι µεταξύ τους 
ελεύθεροι χώροι ήταν καλυµµένοι µε κέδρους, οι οποίοι κάηκαν (Εικόνα 2). 
 
Όπως και στην περίπτωση οικισµών του Νοµού Ηλείας, διαπιστώνεται ότι 
(α) αναπτύχθηκαν σε πολλές περιπτώσεις πολύ υψηλές θερµοκρασίες (όπως φαίνεται 
από την τήξη αλουµινίου και υάλου (650-750ο τουλάχιστον) και 
(β) παρατηρήθηκαν πολύ µεγάλες διαφορές θερµοκρασίας από θέση σε θέση (ακόµη 
και µέσα στον ίδιο χώρο), καθώς συνυπάρχουν άθικτα υλικά τα οποία λειώνουν σε 
σχετικώς χαµηλή θερµοκρασία µε αντικείµενα λειωµένα από υλικά που τήκονται ή 
καίονται σε πολύ υψηλότερη θερµοκρασία, 
(γ) τα κτήρια που επλήγησαν δεν βρίσκονται συγκεντρωµένα στην ίδια περιοχή κάθε 
οικισµού, ούτε βρίσκονται συστηµατικά στις παρυφές του οικισµού, όπως 
ενδεχοµένως θα περίµενε κανείς. Πράγµατι, διαπιστώσαµε σε πολλές περιπτώσεις 
κτήρια τα οποία παρουσίαζαν εικόνα καταστροφής, δίπλα σε άθικτα κτήρια (Εικόνα 
3).   
  
   
 



 
ΕΙΚΟΝΑ 1: ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 

 

 
ΕΙΚΟΝΑ 2: ΚΤΗΡΙΟ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΚΤΗΣ ΝΗΡΕΑ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ 

ΧΩΡΟΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑ 
 



 
ΕΙΚΟΝΑ 3: ΓΕΙΤΟΝΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ «ΑΚΤΗ ΝΗΡΕΑ» 

 
 
ΤΥΠΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ-ΚΤΗΡΙΑ ΑΠΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ 
 
1. Παρατηρήθηκε εκτεταµένη αποκόλληση και κατάρρευση του επιχρίσµατος (τόσο 
σε υποστυλώµατα, όσο και σε πλάκες και δοκούς). 
2. Καύση και κατάρρευση ξύλινων στεγών, οι οποίες-σε πολλές περιπτώσεις-ήταν 
κατασκευασµένες πάνω από πλάκα Ω.Σ. 
3. Σε κτήρια µε συγκεντρωµένη καύσιµη ύλη στην πιλοτή (εν µέρει υπόγεια, λόγω 
του επικλινούς του εδάφους), παρατηρήθηκε εκτεταµένη αποφλοίωση της πλάκας 
Ω.Σ. Αυτή η αποφλοίωση, σε ορισµένες περιπτώσεις έχει προχωρήσει σε βάθος 
µεγαλύτερο από την επικάλυψη του οπλισµού, µε αποτέλεσµα την καταστροφή της 
συνάφειας χάλυβα-σκυροδέµατος. 
4. Σε ορισµένες περιπτώσεις, παρατηρήθηκε αλλαγή του χρώµατος του 
σκυροδέµατος, δηλωτική των υψηλών θερµοκρασιών που αναπτύχθηκαν. 
5. Παρατηρήθηκαν ρωγµές κατά µήκος του κατακόρυφου οπλισµού των 
υποστυλωµάτων (στις γωνίες). 
6. Σε πολλές περιπτώσεις, παρατηρήθηκε αποκόλληση των στοιχείων των πλαισίων 
από τους τοίχους πληρώσεως. 
7. Παρατηρήθηκαν ρωγµές σε πλάκες (εσωτερικές και πρόβολοι). 
8. Παρατηρήθηκαν διατµητικές ρωγµές (στις περιοχές των στηρίξεων δοκών). 
9. ∆εν παρατηρήθηκε κατάρρευση (µερική ή ολική) κτηρίου από Ω.Σ. 
 
Οι παρατηρηθείσες βλάβες τεκµηριώνονται µέσω φωτογραφιών (βλ. Παράρτηµα). 
Σηµειώνεται ότι σ’ αυτήν την φάση δεν πραγµατοποιείται έλεγχος των αποµενόντων 
µηχανικών χαρακτηριστικών των υλικών. Τέτοιοι έλεγχοι είναι, πάντως, απαραίτητοι 
για την αποτίµηση των κτηρίων.  


