
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 περιοχή της Ηλείας µε σκοπό την συλλογή στοιχείων 
για την συµπεριφορά των κτηρίων στους οικισµούς που επλήγησαν από τις 
πρόσφατες πυρκαγιές. 
 
Η Οµάδα ΕΜΠ κάλυψε την Πέµπτη και την Παρασκευή (06.06 και 07.09.2007) µια 
µεγάλη περιοχή των ∆ήµων Ζαχάρως, Ανδρίτσαινας, Αλιφείρας, Σκιλλούντος, 
Αρχαίας Ολυµπίας και Βώλακος, καθώς και τους οικισµούς του ∆ήµου Πύργου, για 
τους οποίους υπήρχαν πληροφορίες ότι είχαν βλαβεί από τις πυρκαγιές. 
 
Λεπτοµερής Έκθεση για την επί τόπου εργασία της Οµάδας θα υποβληθεί µετά από 
την ολοκλήρωση των αυτοψιών στην Εύβοια 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 υπογραφόµενη Ε.Βιντζηλαίου. 
 
Πριν απ’ την περιγραφή των καθαρώς τεχνικών στοιχείων, θα επιθυµούσα να θέσω 
υπ’ όψιν της Επιτροπής την εικόνα που σχηµατίσαµε από την γενική κατάσταση που 
επικρατεί στις πληγείσες περιοχές του νοµού Ηλείας: 
 
1. ∆ιαπιστώσαµε ότι έχουν αρχίσει τα αντιπληµµυρικά έργα σε διάφορες περιοχές 

της µεγάλης εκτάσεως που κάηκε. Επί πλέον, συνεργεία της ∆ΕΗ εργάζονται για 
την αποκατάσταση του δικτύου, ενώ υπάρχουν γεννήτριες εγκατεστηµένες στην 
είσοδο των χωριών που δεν έχουν ακόµη επανηλεκτροδοτηθεί από το δίκτυο της 
∆ΕΗ. Τέλος, υπάρχουν συνεργεία τα οποία κόβουν εκείνα τα δένδρα τα οποία 
έχουν κατακαεί και κινδυνεύουν να πέσουν προκαλώντας ατυχήµατα ή/και 
κλείνοντας δρόµους.  

2. Οι κάτοικοι των οικισµών στους οποίους πήγαµε προσπαθούν να καθαρίσουν τα 
καµµένα σπίτια τους και τους δρόµους των χωριών τους. ∆ιαπιστώσαµε σε όλους 
ανεξαιρέτως τους οικισµούς την επιθυµία τους να παραµείνουν σε αυτούς και να 
ξαναρχίσουν τις δραστηριότητές τους. Μας έκανε εντύπωση η ηρεµία τους, 
καθώς και η προθυµία τους να µας δώσουν όσο το δυνατόν περισσότερες 
πληροφορίες.  

3. Σχεδόν όλοι οι κάτοικοι µε τους οποίους συνοµιλήσαµε µας είπαν ότι εκείνοι που 
έµειναν στα σπίτια τους και προσπάθησαν να αντιµετωπίσουν την φωτιά, 
κατάφεραν να τα σώσουν. Βεβαίως, αυτό δεν ισχύει για την περίπτωση 
ορισµένων χωριών (όπως, π.χ. η Αρτέµιδα), όπου η παραµονή των κατοίκων σε 
τµήµατα του χωριού θα σήµαινε τον θάνατό τους. 

4. Όλοι ανεξαιρέτως οι κάτοικοι µε τους οποίους µιλήσαµε µας περιέγραψαν τον 
τρόπο µε τον οποίον η φωτιά πλησίασε το χωριό τους. Σε όλες τις περιπτώσεις 
µας µίλησαν για εξαιρετικά µεγάλη ταχύτητα εξάπλωσης. Το στοιχείο αυτό, το 
οποίο θα πρέπει να ελεγχθεί µε βάση τα σχετικά στοιχεία της Πυροσβεστικής 
Υπηρεσίας ενδέχεται να περιέχει και δόση υποκειµενισµού, λόγω του κινδύνου 
τον οποίον αντιµετώπιζαν οι κάτοικοι. 

 
 
 



ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
Τα κτήρια των οικισµών που επισκεφθήκαµε είναι µονώροφα ή διώροφα µε φέροντα 
οργανισµό από ωπλισµένο σκυρόδεµα ή από τοιχοποιία (λιθοδοµή ή οπτοπλινθοδοµή 
ή-σε µερικές περιπτώσεις-ωµοπλινθοδοµή).  
 
Οι οικισµοί που επλήγησαν δεν δίνουν την εικόνα γενικευµένης καταστροφής των 
κτηρίων. Με εξαίρεση µικρό πλήθος οικισµών (όπως η Αρτέµιδα και η Μιράκα) 
στους οποίους επλήγησαν πολλά κτήρια, παρατηρήσαµε σποραδικώς κτήρια τα οποία 
παρουσιάζουν σηµαντικές βλάβες και πλήρη καταστροφή της οικοσκευής, όπως 
περιγράφεται στα επόµενα.  
 
Τα κτήρια που επλήγησαν δεν βρίσκονται πάντοτε συγκεντρωµένα στην ίδια περιοχή 
κάθε οικισµού, ούτε βρίσκονται συστηµατικά στις παρυφές των οικισµών, όπως 
ενδεχοµένως θα περίµενε κανείς. Πράγµατι, διαπιστώσαµε σε πολλές περιπτώσεις 
κτήρια τα οποία παρουσίαζαν εικόνα καταστροφής, δίπλα σε άθικτα κτήρια. Για 
παράδειγµα, στην Εικόνα 1 φαίνεται ένα κτήριο στην Αρτέµιδα, του οποίου έχει 
καταρρεύσει η στέγη και έχει καεί όλο το περιεχόµενό του, ενώ το γειτονικό του δεν 
έχει καν ίχνη κάπνας.   
 

 
 

Εικόνα 1: Γειτονικά κτήρια στην Αρτέµιδα 
 
Επίσης, στην Μιράκα, ένα κτήριο είχε στην πιλοτή του αποθηκευτικό χώρο 
(κατασκευασµένο από τσιµεντόλιθους, Εικόνα 2). Σ’ αυτόν τον χώρο υπήρχαν 
αποθηκευµένα 200 κιλά ελαιολάδου, τα οποία καίονταν επί ώρες. Σε µικρή απόσταση 
από τα καιόµενα δοχεία µε το ελαιόλαδο υπάρχει η δεξαµενή του πετρελαίου 
θέρµανσης (Εικόνα 3), η οποία παρέµεινε-ευτυχώς- ανέπαφη.  



                    
 

 
 
Εικόνα 2: Κτήριο στην Μιράκα: (α) Αποθηκευτικός χώρος στην πιλοτή, (β) ∆οχεία 
ελαιολάδου µέσα στον αποθηκευτικό χώρο, (γ) Κατάσταση στον υπερκείµενο όροφο. 
 

 

υ 

∆οχείο πετρελαίου 
θέρµανσης 

 
Εικόνα 3: Κτήριο στην Μιράκα: ∆οχείο πετρελαίου θέρµανση

από την αποθήκη ελαιολάδου 
 

 
Εν γένει, διαπιστώσαµε ότι 
(α) αναπτύχθηκαν σε πολλές περιπτώσεις πολύ υψηλές θερµοκ
από την τήξη αλουµινίου και υάλου (650-750ο τουλάχιστον), 
(β) παρατηρήθηκαν πολύ µεγάλες διαφορές θερµοκρασίας από
και µέσα στον ίδιο χώρο), καθώς συνυπάρχουν άθικτα υλικά 
σχετικώς χαµηλή θερµοκρασία µε αντικείµενα λειωµένα από 
καίονται σε πολύ υψηλότερη θερµοκρασία και  
Αποθήκη ελαιολάδο
ς σε µικρή απόσταση 

ρασίες (όπως φαίνεται 

 θέση σε θέση (ακόµη 
τα οποία λειώνουν σε 
υλικά που τήκονται ή 



(γ) έπαιξε πολύ µεγάλο ρόλο, όπως είναι φυσικό, η διάρκεια της πυρκαγιάς, η οποία-
επίσης-διέφερε σηµαντικά από περιοχή σε περιοχή του ίδιου οικισµού. 
 
Πρέπει να αναφερθεί και πάλι ότι η ερµηνεία αυτών των φαινοµένων, από τα οποία 
εξαρτάται και η αποτίµηση των κτηρίων, έχει ανάγκη από τα στοιχεία της 
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, από την οποία και θα πρέπει να ζητηθούν το ταχύτερο. 
 
ΤΥΠΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ 
Α. ΚΤΗΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ 
Τα κτήρια αυτά αποτελούν σηµαντικό ποσοστό του συνόλου των κτηρίων σε όλους 
τους οικισµούς. Σ’ αυτήν την φάση, καθώς η προσπάθεια της Οµάδας Μελέτης ήταν 
να διαπιστώσει το είδος και την έκταση των βλαβών, δεν ήταν δυνατόν να εκτιµηθεί 
το ποσοστό των κτηρίων που ανήκουν σε κάθε κατηγορία.  
Τα κτήρια από φέρουσα τοιχοποιία ήταν κυρίως κτήρια από λιθοδοµή. Σε ορισµένες 
περιπτώσεις, διαπιστώθηκε ότι είχε γίνει προσθήκη µε οπτοπλινθοδοµή, ενώ σε λίγες 
περιπτώσεις (κυρίως σε αποθήκες, στις παρυφές οικισµών) υπάρχουν και µερικά 
(µονώροφα) κτήρια από ωµοπλινθοδοµή. 
Α1. Στο σύνολο των κτηρίων από τοιχοποιία, η εκδήλωση όλων των βλαβών 
συναρτάται µε την καύση των ξύλινων φορέων της στέγης και, εν συνεχεία, µε την 
κατάρρευση της στέγης. Σε ορισµένες περιπτώσεις, όταν υπήρχε ξύλινο στέγαστρο σε 
συνέχεια µε την στέγη, ο µηχανισµός µετάδοσης της φωτιάς στο εσωτερικό του 
κτηρίου ήταν φανερός. Οµοίως, όταν τα υαλοστάσια των παραθύρων ήταν σπασµένα. 
Σε ορισµένες περιπτώσεις, όµως, όπου δεν συµβαίνει κανένα από τα προηγούµενα 
δυο ενδεχόµενα, ο µηχανισµός ανάφλεξης της στέγης απαιτεί ερµηνεία.  
Α2. Η ανάφλεξη της οικοσκευής και  η ανάπτυξη µεγάλων θερµοκρασιών στο 
εσωτερικό των κτηρίων οδήγησε σε τυπικές βλάβες, όπως διαγώνιες ρωγµές σε 
πεσσούς (λάκτισµα), σε εκτός επιπέδου παραµόρφωση της τοιχοποιίας (κυρίως σε 
περιοχές ανοιγµάτων), σε τοπικές καταρρεύσεις της υπέρ τα ανοίγµατα τοιχοποιίας 
(λόγω καύσεως των ξύλινων υπερθύρων), σε κατάρρευση των ξύλινων πατωµάτων, 
στην εµφάνιση κατακόρυφων ρωγµών στις περιοχές των γωνιών των κτηρίων και-σε 
ορισµένες περιπτώσεις-σε µερική κατάρρευση.  
 
Οι αναφερόµενες βλάβες τεκµηριώνονται µέσω φωτογραφιών (βλ. Παράρτηµα).  
 
Β. ΚΤΗΡΙΑ ΑΠΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ 
Τα κτήρια από ωπλισµένο σκυρόδεµα είναι συνήθως διώροφα ή διώροφα επί πιλοτής. 
Έχουν οργανισµό πληρώσεως από οπτοπλινθοδοµή. 
Στα κτήρια αυτά, 
Β1. Παρατηρήθηκε εκτεταµένη αποκόλληση και κατάρρευση του επιχρίσµατος (τόσο 
σε υποστυλώµατα, όσο και σε πλάκες και δοκούς). 
Β2. Σε ορισµένες περιπτώσεις, παρατηρήθηκε αλλαγή του χρώµατος του 
σκυροδέµατος, δηλωτική των υψηλών θερµοκρασιών που αναπτύχθηκαν. 
Β3. Παρατηρήθηκαν ρωγµές κατά µήκος του κατακόρυφου οπλισµού των 
υποστυλωµάτων (στις γωνίες). 
Β4. Σε πολλές περιπτώσεις, παρατηρήθηκε αποκόλληση των στοιχείων των πλαισίων 
από τους τοίχους πληρώσεως. 
Β5. Παρατηρήθηκαν ρωγµές σε πλάκες (εσωτερικές και πρόβολοι). 
Β6. Παρατηρήθηκαν διατµητικές ρωγµές (στις περιοχές των στηρίξεων δοκών). 
Β7. ∆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. 
 
   
 
   


