ΜΕΡΟΣ 1ο

ΕΝΑ ΝΕΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΑ

Στο ανατολικό άκρο της πόλης της Χαλκίδας, πάνω στον
οδικό άξονα που οδηγεί από την ηπειρωτική Ελλάδα
στη Β. και Ν. Εύβοια, χωροθετείται το συγκρότημα του
νέου Αρχαιολογικού Μουσείου της Χαλκίδας “Αρέθουσα”.
Πρόκειται για τη μετασκευή ενός βιομηχανικού κτηρίου των
αρχών του 20ου αι. το οποίο αποκαθίσταται και μετατρέπεται
για να χρησιμοποιηθεί κυρίως ως εκθεσιακός χώρος. Σε
άμεση επαφή με αυτό κατασκευάζεται μια νέα πτέρυγα με
εργαστήρια, αποθήκες και γραφεία του προσωπικού. (βλέπε
φωτ.1-3, σχ. 1)
Φωτ.1-3: Το παλαιό βιομηχανικό κτήριο
“Αρέθουσα” προ της μετασκευής
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Σχέδιο 1: Χάρτης της ευρύτερης
περιοχής της Χαλκίδας
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Η περιοχή γύρω από το νέο Αρχαιολογικό
Μουσείο της Χαλκίδας φιλοδοξεί να γίνει
πόλος πολιτισμού, πλαισιωμένη από
τους πέριξ αρχαιολογικούς χώρους, όπως
την οχύρωση και τις οικίες της αρχαίας
Χαλκίδας, την παλαίστρα των ρωμαϊκών
χρόνων αλλά και νεώτερα μνημεία κυρίως
βιομηχανικού
χαρακτήρα,
όπως
το
εργοστάσιο Γεωργιάδη.
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Η περιοχή που φιλοξενεί το Μουσείο
(συνοικία Αγίου Στεφάνου) αποτέλεσε το
νότιο λιμάνι της πόλης των κλασικών ρωμαϊκών χρόνων, με δημόσια κτήρια,
βιοτεχνικές και λιμενικές εγκαταστάσεις.
Στους νεότερους χρόνους, για πολλές
δεκαετίες, υπήρξε το βιομηχανικό προάστειο
της πόλης, όπως μαρτυρά η παρουσία
και άλλων βιομηχανικών κτηρίων. Στον
τόπο αυτό, που βρίσκεται στα όρια της
σύγχρονης πόλης, βρίσκεται και η τοπική
πηγή “Αρέθουσα”, η σημασία της οποίας
υπήρξε διαχρονικά ισχυρή. Από αυτήν,
μεταξύ άλλων, ονοματοδοτήθηκε και το υπό
μετασκευή σε Μουσείο, εργοστάσιο. (βλέπε
σχ. 2)
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Σχέδιο 2: Χάρτης της περιοχής του Αγίου Στεφάνου

ος

Νότιος Ευβοϊκός
κόλπος

Πρ

α

ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
Το υπό μετασκευή κτήριο του παλαιού
εργοστασίου ανεγέρθηκε το 1902 για
λογαριασμό της εταιρείας των αδερφών Ζάχου
και του Χ. Δαβούρτζικα. Λειτούργησε κυρίως
ως οινοπνευματοποιείο - ποτοποιείο, αλλά και
ως παγοποιείο. Το εργοστάσιο χωροθετήθηκε
έξω από τα όρια της πόλης, σε μια αδόμητη
τότε περιοχή, προκειμένου να γειτνιάζει με τη
θάλασσα και με τον κάμπο του Λήλαντα όπου
παράγεται η πρώτη ύλη, η σταφίδα. (βλέπε
φωτ. 4, 5, 6).

Χαλκίδα

Οινοποιείο παγοποιείο
“Αρέθουσα”

Φωτ. 4: Αεροφωτογραφία της Γ.Υ.Σ. το
1950. Διακρίνεται το κτήριο της “Αρέθουσας” και στα νότια ο κάμπος του Λήλαντα.

Φωτ. 5: Το οινοπνευματοποιείο
της “Αρέθουσας”. Ταχυδρομική
κάρτα της εποχής.

Φωτ.6: Άποψη κτηρίου
από βορειοανατολικά
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Φωτ.7-10: Απόψεις από τη μελέτη
αποκατάστασης του κτηρίου και
της μετατροπής του σε μουσείο.
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Φωτ.11-13: Απόψεις από τη φάση
κατασκευής του Μουσειακού
Συγκροτήματος
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Σχέδιο 3: Αξονομετρικό από τη
ανατολική πλευρά

Το οικόπεδο που φιλοξενεί το μουσειακό
συγκρότημα έχει έκταση 7.436 τ.μ., έχει
πρόσωπο στην οδό Αρεθούσης, την οδό
Κιαπέκου και είναι σε επαφή με δημοτικό
πάρκο. Η συνολική κάλυψη του μουσειακού
συγκροτήματος είναι 3.085 τ.μ., αφήνοντας
4.351 τ.μ.
ελεύθερο χώρο. Διαθέτει
κεντρικό κλιματισμό, σύγχρονα συστήματα
ασφαλείας, πυρόσβεσης και πυρανίχνευσης.
Στα νοτιοδυτικά του διατηρητέου κτηρίου
και παράλληλα με αυτό αναπτύσσεται η
νεότερη προσθήκη που έχει εμβαδό 1.540
τ.μ., εφάπτεται στο υφιστάμενο κτήριο
και επικοινωνεί με αυτό. Πρόκειται για
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μια κατασκευή με σύγχρονα υλικά, στη
λιτή αισθητική της οποίας προβάλλεται
το παλαιό κτήριο. Εδώ θα στεγαστούν
τα γραφεία διοίκησης, τα εργαστήρια
και χώροι συντήρησης, οι αποθήκες, τα
αρχεία και οι χώροι παραλαβής. Αυτά
συμπληρώνονται από χώρους υγιεινής
προσωπικού και έναν χώρο παραμονής του
προσωπικού καθώς και αίθουσα συσκέψεων
και τους χώρους τεχνικών εγκαταστάσεων
(βλέπε σχέδιο 4, φωτ.7-13).
Το βιομηχανικό κτήριο έχει κατά βάση
επιμήκη κάτοψη με γενικές διαστάσεις
101,7μ Χ 21μ, και συνολικό εμβαδό 1.957
τ.μ., εκ των οποίων 1.100 τ.μ. αξιοποιούνται
ως εκθεσιακοί χώροι. Αποτελείται από δύο
ίσες ισόγειες πτέρυγες χωροθετημένες
συμμετρικά ως προς ένα κεντρικό τριώροφο
κτίσμα που τις συνδέει λειτουργικά. Το
κεντρικό του τμήμα στο ισόγειο
περιλαμβάνει την είσοδο, τους
χώρους υποδοχής και υγιεινής,
το
πωλητήριο,
χώρους
Πρόσκτισμα τεχνικών
εγκαταστάσεων
Χώρος
εκθέσεων
και τις βασικές κατακόρυφες
κυκλοφορίες (ανελκυστήρες
και κλίμακες).
Ως εκθεσιακοί χώροι αξιοποιούνται οι όροφοι
του κεντρικού τμήματος, οι πτέρυγες, τα
πατάρια και το νότιο πρόσκτισμα. Είναι
κατασκευασμένο από εμφανή, ημιλαξευτή
λιθοδομή με εμφανές συνδετικό κονίαμα
διάστικτο από τμήματα οπτοπλίνθων. Φέρει
περιμετρικά πλήθος μεγάλων ξύλινων
ανοιγμάτων χωρίς εξώφυλλα των οποίων
το περίγραμμα κοσμείται με οπτόπλινθους
και λαξευτούς λίθους (κλειδιά). Η στέγη
του είναι εμφανής δίριχτη και αποτελείται
από ξύλινο φέροντα οργανισμό και κάλυψη
από βυζαντινά κεραμίδια. Στη νότια
πλευρά υπάρχει πρόσκτισμα το οποίο
ενώνεται με το υπόλοιπο κτήριο μέσω
νεωτερικού γυάλινου διαδρόμου το οποίο
είναι σοβατισμένο και χωρίς τον διάκοσμο
της όψης του υπόλοιπου κτηρίου. Στα
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Νέα προσθήκη με γραφεία,
αποθήκες κλπ
Γραφεία
διοίκησης

Εργαστήρια
Αποθήκες

υψικάμινος

Εντευκτήριο
- κατάστημα

Εκπαιδευτικά
προγράμματα

Αίθουσα
πολλαπλών
χρήσεων

W.C.
Χώρος εκθέσεων

Είσοδος
Κλιμακοστάσιο

Χώρος εκθέσεων

Παλαιό κτήριο υπό
μετασκευή

Είσοδος
οδού
Αρεθούσης

Σχέδιο 4 : Μουσειακό Συγκρότημα
-Τοπογραφικό & Κάτοψη ισογείου

νοτιοδυτικά διατηρείται υψικάμινος από
οπτόπλινθους, συνδεδεμένη με την αρχική
λειτουργία του παλαιού εργοστασίου. Κατά
τις εργασίες αποκατάστασης διατηρήθηκε η
εμφανής λιθοδομή εσωτερικά και εξωτερικά,
αντικαταστάθηκαν τα ξύλινα μέρη από
όμοια καινούρια, απομακρύνθηκαν τα
δηλωτικά της παλαιάς λειτουργίας στοιχεία
του εργοστασίου (παλαιές δεξαμενές κλπ)
και προστέθηκαν εμφανείς μεταλλικές
ενισχύσεις στο επίπεδο της έδρασης της
στέγης για στατικούς λόγους. (βλέπε σχέδιο
4,5,6)
Χώρος εκθέσεων

Χώρος εκθέσεων

Σχέδιο 5: Μουσειακό Συγκρότημα Κάτοψη μεσοπατώματος

Σε όλο σχεδόν το μήκος της νοτιοδυτικής
πλευράς εσωτερικά, σε απόσταση 0,25μ.
από τους τοίχους, στο ίχνος περίπου
παλαιών δεξαμενών που αποξηλώθηκαν,
προστέθηκαν πατάρια κατά το 1/3
του ωφέλιμου εκθεσιακού χώρου, με
οπτική επαφή στον υπόλοιπο και άμεση
λειτουργική τοπική σύνδεση με αναβατόριο
και κλίμακα.
Το καθαρό εσωτερικό ύψος των εκθεσιακών
χώρων ποικίλλει. Στις πτέρυγες του ισογείου
φθάνει το 5,83μ. ενώ τοπικά, κάτω από τα
μεσοπατώματα, γίνεται 2,33μ. Οι χώροι του
1ου ορόφου (κεντρικό τμήμα) έχουν καθαρό
ύψος 3,45μ .και το πρόσκτισμα έχει ύψος
3,50μ.
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Φωτ.14: Άποψη από τις παλιές
δεξαμενές που αποξηλώθηκαν

Χώροι
εκθέσεων

Σχέδιο 6: Μουσειακό Συγκρότημα - Κάτοψη Ά Ορόφου

Φωτ. 15: Νοτιοδυτική άποψη του
παλαιού εργοστασίου
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ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Τα τρία βασικά δεδομένα που καθόρισαν τον σχεδιασμό της
έκθεσης είναι τα εξής:

Ο χαρακτήρας του κτηρίου ως μνημείο, και η απήχησή
του στην τοπική συνείδηση

Η μορφολογία του κτηρίου (πλήθος ανοιγμάτων,
ορατή λιθοδομή, ποικιλία υψών, νεωτερικές μεταλλικές
προσθήκες). Οι έξοδοι κινδύνου είναι ευχερώς προσβάσιμες
και δεν περιορίζονται από κατασκευές.

Βάσει της μελέτης, προβλέπεται κοινή είσοδος και
έξοδος από το Μουσείο η οποία απαιτεί γραμμική και σε
μάκρος χρόνου περιήγηση.


Η μουσειολογική αφήγηση και η διάρθρωσή της
στον χώρο
Ο χαρακτήρας του κτηρίου ως μνημείου αλλά και η
απήχησή του στην τοπική συνείδηση επηρέασαν και
κατεύθυναν δυναμικά το σχεδιασμό της έκθεσης. Η
μορφή των εκθεσιακών χώρων που καθορίζεται από
μια σειρά μορφολογικών στοιχείων για τον χειρισμό των
οποίων απαιτήθηκε ιδιαίτερη μέριμνα στον χειρισμό του
σχεδιασμού της έκθεσης. Σε αυτά αναφέρουμε ενδεικτικά
το πλήθος, τη θέση, τη ρυθμικότητα και τις διαστάσεις των
μεγάλων ανοιγμάτων, την εσωτερικά ορατή λιθοδομή,
την ποικιλία των υψών μέσα στην ίδια αίθουσα αλλά και
το πλήθος των μεταλλικών υποστυλωμάτων τα οποία
προέκυψαν ως πρόσθετος φέρων οργανισμός των
δαπέδων των ορόφων. Τέλος, ο θεματικός χαρακτήρας
της μουσειολογικής αφήγησης καθόρισε αποφασιστικά
τον τελικό σχεδιασμό.
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ΤΑ ΕΚΘΕΜΑΤΑ
Tα προς έκθεση αντικείμενα που επιλέχθησαν προέχρονται
από όλες τις περιοχές που ανήκουν στην Περιφερειακή
Ενότητα Εύβοιας (Εύβοια, Σκύρος, Βοιωτικές ακτές)
και χρονολογούνται από τους Προϊστορικούς ως τους
Οθωμανικούς χρόνους. Τα εκθέματα είτε είναι αποσπασματικά
ευρήματα που εντάσσονται σύμφωνα με το μουσειολογικό
σκεπτικό σε ενότητες (πχ. Εισαγωγή: Χρόνος φωτ. 27, 28,
Κοινωνική ιεράρχηση φωτ. 36) είτε είναι αντικείμενα από
αυτοτελή σύνολα (πχ. Λευκαντί φωτ. 30, Παλαμάρι φωτ 49
κλπ)
16

17

Το υλικό περιλαμβάνει αρχαίο υλικό (αριθμός αντικειμένων:
850) και συγκεκριμένα:

Κεραμικά αντικείμενα (αγγεία, ειδώλια) (Φωτ. 16, 17)

Μεταλλικά αντικείμενα (οπλισμός, κοσμήματα,
νομίσματα, μικροτεχνία) (Φωτ. 18)

Μαρμάρινα αντικείμενα (αγάλματα, βάθρα, ψηφίσματα,
αρχιτεκτονικά μέλη) (Φωτ. 19)

Τοιχογραφίες (Φωτ. 20)

Αρχιτεκτονικά μέλη (ανθοστήλη φωτ. 21, ακροκέραμα)
από τον διάκοσμο του παλαιού κτηρίου.
Τα ανωτέρω συνοδεύονται από:
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18

19

20

21


Εποπτικό υλικό όπως φωτογραφίες, σχέδια
αρχαιολογικών χώρων - μνημείων και αποσπασμάτων
αρχαίων κειμένων κ.λπ.

Πινακίδες κειμενικής πληροφορίας και ψηφιακές
εφαρμογές (video προβολές).

Φωτ. 16-21: Μερικά από τα εκθέματα που θα
περιλαμβάνει η έκθεση του νέου Μουσείου
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Χ.Θ. 7: Λατρεία

Η ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
Με τη μουσειολογική μελέτη οργανώνεται το προς
έκθεση υλικό σε έξι νοηματικές ενότητες (Χωρικούς
Θύλακες) που διατρέχουν διαχρονικά την περιοχή
που εντάσσεται στην Περιφερειακή Ενότητα
Εύβοιας και αφορά στην Εύβοια, της Σκύρο και
τις βοιωτικές ακτές. Η μελέτη, ξεκινώντας από
το γεγονός ότι η Εύβοια υπήρξε ανέκαθεν ένας
ελκυστικός προορισμός επίσκεψης, κυρίως
εξαιτίας των θερμών λουτρών της Αιδηψού και του
παλιρροϊκού φαινομένου του Ευρίπου (Εισαγωγή:
τόπος), παρουσιάζει χρονολογικά τους ανθρώπους
που έζησαν και έδρασαν στην περιοχή (Εισαγωγή:
χρόνος), και επιχειρεί να φωτίσει τομείς που τους
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αποσχόλησαν διαχρονικά, αλλά ταυτόχρονα
αποτέλεσαν και παγκόσμια πεδία αναζητήσεων
και προβληματισμών. Επομένως, το μουσείο
πραγματεύεται τομείς όπως η οργάνωση των
ανθρώπων σε ομάδες και πολιτικές οντότητες
(Πολιτειακή Οργάνωση) που οδήγησαν ενίοτε
και στο φαινόμενο του Αποικισμού (Ειδικό θέμα:
Αποικισμός), την οικονομική δραστηριότητα,
ως μοχλό ανάπτυξης, ευημερίας αλλά και
αναζήτησης νέων – εμπορικών – δρόμων
(Οικονομία), την σχέση του ανθρώπου με
το θείο (Λατρεία), ενώ δίνεται βαρύτητα στη
διαμόρφωση κοινών αναγνωρίσιμων κωδίκων
επικοινωνίας με τις γειτονικές ή ευρύτερες

περιοχές (Ταυτότητες). Τέλος, αυτοτελή ενότητα
αποτελεί η παρουσίαση του κτηρίου του παλαιού
εργοστασίου «Αρέθουσα». Σημειώνεται ότι ο
μουσειολογικός λόγος αρθρώνεται σε μια κύρια
αφήγηση και σε μία παράλληλη συμπληρωματική,
ενώ αποτελεί αίτημα η άμεση συνομιλία της πρώτης
με τη δεύτερη. Αίτημα επίσης της Μουσειολογικής
μελέτης αποτελεί η διάδραση των επισκεπτών με την
αφήγηση της έκθεσης. (βλέπε σχέδιο 7)

Η ΜΟΥΣΕΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΣΤΟΧΟΙ
Το κέλυφος, τα εκθέματα και η μουσειολογική
πρόταση καθόρισαν τον τρόπο που
οδηγήθηκε χωρικά η έκθεση.
Το κτήριο του μουσείου, μετά την
αποκατάστασή του, δεν σώζει εσωτερικά

Χ.Θ. 5: Ιστορία
Κτηρίου
Χ.Θ. 4:
Οικονομία

Με αυτά τα δεδομένα επιχειρήσαμε να
υπηρετήσουμε χωρικά τη μουσειολογική
αφήγηση, στο βαθμό που η μέχρι σήμερα
αρχαιολογική έρευνα παρέχει τα στοιχεία
για να συντεθεί. Η μουσειολογική αφήγηση
διατρέχει το ισόγειο, τα μεσοπατώματα και
τους χώρους του 1ου ορόφου του κτηρίου
(βλέπε σχέδιο 7)

Χ.Θ. 6:
Ταυτότητες

τίποτα από την προηγούμενη λειτουργία
του ως εργοστάσιο. Διατηρεί σε λειτουργία
το σύνολο των πολλών και μεγάλων
περιμετρικών ανοιγμάτων τα οποία, στο
πλαίσιο της μουσειογραφικής πρότασης,
παραμένουν λειτουργικά και «αναγνώσιμα».
Η ανεπίχριστη λιθοδομή στο εσωτερικό του,
όπως αποκαταστάθηκε στην αρχική της φάση
και παραμένει ορατή. Η δρομικότητα του
ισογείου αλλά και το κυμαινόμενο ύψος του
(από 2,33μ ως 5,83μ.) καθώς και τα δομικά
στοιχεία των νεωτερικών προσθηκών κατά
την ενίσχυση και μετασκευή του αποτέλεσαν
επιπλέον δεδομένα που συνυπολογίστηκαν
στο σχεδιασμό της έκθεσης.

Οι συνθήκες συντήρησης και έκθεσης
των αρχαίων εκθεμάτων, όπως αυτές
ορίστηκαν από τους συντηρητές της
Εφορείας, υπαγόρευσαν την έκθεση της
μικροτεχνίας, των νομισμάτων και των
μεταλλικών αντικειμένων εντός προθηκών,
της κεραμικής κατά περίπτωση εντός ή
εκτός προθηκών, ενώ οι λίθινες επιγραφές
και τα αρχιτεκτονικά μέλη από κτήρια
και τα ζωγραφικά έργα παρουσιάζονται
ελεύθερα στο χώρο, ασφαλώς καθηλωμένα
ή αναρτημένα σε θύλακες με τις δέουσες
συνθήκες ασφαλείας. Αποκλείστηκε κάθε
τύπου διάτρηση ή τραυματισμός αυθεντικού
εκθέματος για οποιονδήποτε λόγο. Επίσης,
εξ αρχής αποκλείστηκαν ως ερμηνευτικά
μέσα κάθε τύπου αναπαραστάσεις. Σε μια
περίπτωση (Εισαγωγή: Τόπος) επιλέχθηκε η
χρήση αντιγράφου από το γλυπτό διάκοσμο
του Δαφνηφόρου Απόλλωνα καθώς
συνδέεται με αναφορά του Γ. Σεφέρη που
σηματοδοτεί την έναρξη της αφήγησης.

Ειδικό θέμα Χ.Θ. 2:
Αποικισμός
Είσοδος
Μουσείου
Χ.Θ. 1:
Εισαγωγή
Σχέδιο 7 : Αξονομετρικό σκαρίφημα Κατανομή ενοτήτων ανά εκθεσιακό
χώρο

Χ.Θ. 2:
Πολιτειακή
Οργάνωση

Διαμόρφωση χώρου Εισόδου
Ο ρώξνο ηεο Εηζόδνπ ηνπ Μνπζείνπ έρεη επηθάλεηα
98m2. Απνηειεί θπξίσο ρώξν θίλεζεο, έλαλ
κεηαβαηηθό ρώξν πξνο ην ππόινηπν θηήξην.
Σπγθεθξηκέλα, πξνζθέξεη πξόζβαζε πξνο ηνλ
ηζόγεην εθζεζηαθό ρώξν, πξνο ηνπο νξόθνπο κέζσ
ηνπ θιηκαθνζηαζίνπ θαη πξνο ηνπο βνεζεηηθνύο
ρώξνπο ηνπ κνπζείνπ (wc, café θιπ).
Σπλεπώο, ν σθέιηκνο ρώξνο είλαη αξθεηά
πεξηνξηζκέλνο θαη γη’ απηό ην ιόγν επηιέγεηαη λα
ηνπνζεηεζεί ζε απηόλ κόλν ν απαξαίηεηνο
εμνπιηζκόο γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ επηζθεπηώλ.
Με βάζε ηα παξαπάλσ, δηακνξθώλνληαη δύν
δηαθξηηνί ρώξνη: έλαο Φώξνο Υπνδνρήο θαη έλαο
Φώξνο Αλάπαπζεο εθαηέξσζελ ηεο εηζόδνπ.
Σην Φώξν Υπνδνρήο πξνζθέξεηαη ε δπλαηόηεηα
έθδνζεο εηζηηεξίνπ, πξνκήζεηαο έληππνπ πιηθνύ
ηνπ κνπζείνπ θαη θύιαμεο (γθαξληαξόκπα).

Σην εζσηεξηθό ηνπ ρώξνπ πνπ νξίδεη ν
πάγθνο ππάξρνπλ έπηπια απνζήθεπζεο:
έλα γηα ηελ
εμππεξέηεζε ησλ
επηζθεπηώλ,
δηαζηάζεσλ
2,80x0,40x2,00m, κε θιεηδηά (εηθ. 2),
θαη έλα κηθξόηεξν (ύςνπο 0,90m) γηα
ηηο αλάγθεο ησλ εξγαδνκέλσλ (εηθ. 3).
Τα πιηθά θαηαζθεπήο ηνπο είλαη μύιν,
MDF θαη ιάθα θαη έρνπλ όκνηα
αηζζεηηθή κε ηνλ πάγθν.
Ο Φώξνο Αλάπαπζεο δηακνξθώλεηαη
απιά, κε έλαλ μύιηλν πάγθν, κε
επηθάλεηα από μύιν θαη βάζε από MDF,
θαη θηλεηά κηθξόηεξα θαζίζκαηα ρσξίο
πιάηε (ζθακπό), ώζηε λα απνηειεί έλαλ
ρώξν επέιηθην.
Εηθ.2

Η επίπισζε ηεο Υπνδνρήο αθνινπζεί εληαία
αηζζεηηθή θαη εμππεξεηεί ηηο δηαθνξεηηθέο αλάγθεο,
όπσο
αλαθέξζεθαλ
παξαπάλσ.
Αλαιπηηθά,
απνηειείηαη από έλαλ κεγάιν, εληαίν πάγθν
ππνδνρήο, ηεζιαζκέλνπ ζρήκαηνο, κε αλνηγόκελν
ηκήκα γηα ηελ πξόζβαζε ηνπ πξνζσπηθνύ (εηθ.1).
Τν ύςνο ηνπ ζα είλαη ρακειό (+0,90m) ηόζν γηα
ηελ εμππεξέηεζε ησλ ΑΜΕΑ όζν θαη γηα ηελ
απξόζθνπηε νπηηθή επαθή ηνπ πξνζσπηθνύ κε ην
ζύλνιν ηνπ ρώξνπ. Τα πιηθά θαηαζθεπήο ηνπ είλαη
μύιν, MDF θαη ιάθα.

Εηθ. 1

Εηθ. 3

ΜΕΡΟΣ 2ο

Η ΕΚΘΕΣΗ

Η ΕΚΘΕΣΗ
Ο εκθεσιακός χώρος, καθαρού συνολικού
εμβαδού 871 τ.μ., περιλαμβάνει εννιά
αίθουσες. Η έκθεση αναπτύσσεται σε οκτώ
(8) Νοηματικές Ενότητες που στο εξής θα
ονομάζονται Χωρικοί Θύλακες (Χ.Θ.: 1, 2,
4α, 4β, 4γ, 5, 6, 7) συμπεριλαμβανομένων
των δύο παταριών (βλ. Σχέδιο 7).
Στόχος είναι η θεματική έκθεση, η οποία
παρουσιάζει θέματα της ιστορίας της
Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας (Εύβοια,
Σκύρος, Βοιωτικές ακτές), να ξετυλιχτεί σε
διακριτές ανά θεματική ενότητα περιοχές.
Η είσοδος του επισκέπτη γίνεται στο
ισόγειο
του
κεντρικού
τριώροφου
τμήματος του παλιού κτιρίου. Από την
είσοδο ο επισκέπτης οδηγείται δεξιά στην
εισαγωγική ενότητα (Χ.Θ. 1).

Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ του παρόντος τεύχους
παρατίθενται πίνακες ονομασίας και
κωδικοποίησης των κατασκευών και των
αυτόφωτων εποπτικών του Μουσείου.
Η κωδικοποίηση στο παρόν τεύχος
(πχ. 1-ΣΚ01 κλπ) αφορά την αντίστοιχη
αρίθμηση στα σχέδια της Μουσειογραφικής
μελέτης
και
απαιτεί
παράλληλη
ανάγνωση κειμένου – πίνακα – σχεδίων.
Για την ανάγνωση του τεύχους των σχεδίων
παρατίθεται ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ που
ακολουθεί.

Αναλυτικά, οι Χωρικοί Θύλακες (νοηματικές
ενότητες) της έκθεσης είναι οι εξής:

Εισαγωγή

Αίθ. 1&2 - Ισόγειο

2

Πολιτειακή οργάνωση

Αίθ. 2 - Ισόγειο

Αποικισμός (Πολιτειακή Οργάνωση)

Αίθ. 3 (Πατάρι αίθουσας 2)

4α

Οικονομία - Γη

Αίθ. 4α - Όροφος

4β

Οικονομία - Πρώτες Ύλες

Αίθ. 4β - Όροφος

4γ

Οικονομία - Λιμάνια

Αίθ. 4γ - Όροφος

5

Ιστορία Κτηρίου

Αίθ. 5 (Πατάρι αίθουσας 6)

6

Ταυτότητες

Αίθ. 6 - Ισόγειο

7

Λατρεία

Αίθ. 7 - Ισόγειο,
πρόσκτισμα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ
101

Αρίθμηση εκθέματος

1-K01 Αρίθμηση κατασκευής
1-E01 Αρίθμηση εποπτικής πινακίδας

Είδος
κατασκευής
Α/Α
κατασκευής

1

2 (Ειδικό θέμα)
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ΑΙΘΟΥΣΑ - ΕΠΙΠΕΔΟ

Α/Α ενότητας

ΧΩΡΙΚΟΣ ΘΥΛΑΚΑΣ (Χ.Θ.)

1 - K
1 - E

01
01
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ΣΥΝΤΟΜΟΤΕΡΗ ΔΥΝΑΤΗ ΠΟΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ
= Δυνάμει έξοδος
κινδύνου

Χωρ. Θύλακας 5
ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΤΗΡΙΟΥ

Χωρ. Θύλακες 4α, 4β, 4γ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΡ
ΟΦ

ΟΣ

Η βασική στοχοθεσία της
Μουσειογραφικής μελέτης
είναι:

Χωρ.
Θύλακας 7
ΛΑΤΡΕΙΑ


Η προστασία και ανάδειξη των εκθεμάτων

Η
εξυπηρέτηση
του
μουσειολογικού
προγράμματος - μελέτης.

Η ανάδειξη του μνημειακού κελύφους του
κτηρίου.

Η μεταφορά στο χώρο της βασικής αφήγησης
με τρόπο συντεταγμένο και σε συνομιλία με τη
συμπληρωματική αφήγηση.

Η συντήρηση του ενδιαφέροντος του επισκέπτη
(η ποικιλία του σχεδιασμού ανά ενότητα ενταγμένη σε
ενιαία αισθητική αντίληψη)

Η εξασφάλιση απρόσκοπτης ροής κυκλοφορίας
για όλους τους επισκέπτες.

Η μορφοποίηση των πληροφοριών ανά
επίπεδο πληροφορίας με τρόπο ενιαίο.

20

Κεντρικό
κλιμακοστάσιο

ΙΣΟ
ΓΕ
ΙΟ
Ειδικό Θέμα Χωρ. Θύλακα 2
ΑΠΟΙΚΙΣΜΟΣ

ΠΑ
ΤΑ
ΡΙ

Χωρ. Θύλακας 6
ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ
Είσοδος Έξοδος
Μουσείου
Χωρ. Θύλακας 1
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Χωρ. Θύλακας 2
ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΗ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΙΣΟ
ΓΕ
ΙΟ
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ (Χ.Θ. 1: αίθουσα
1 & τμήμα αίθουσας 2)

ΧΩΡ. ΘΥΛΑΚΑΣ 1

Αίθουσα
7

Αίθουσα
6

Αίθουσα
8
Είσοδος

Αίθουσα
1

Αίθουσα
2

Κάτοψη - κλειδί

Το μουσειολογικό σκεπτικό - Τα δεδομένα
Η Εισαγωγική Ενότητα αναπτύσσεται
σε δύο μέρη: ΤΟΠΟΣ και ΧΡΟΝΟΣ και
καταλαμβάνει δύο περιοχές του μουσείου.

ΧΡΟΝΟΣ

ΤΟΠΟΣ
Το πρώτο μέρος (ΤΟΠΟΣ) καταλαμβάνει
την αίθουσα 1 και τμήμα της αίθουσας 2,
ως τα υποστυλώματα του παταριού (βλ.
κάτοψη - κλειδί). Η αίθουσα 1 δεν έχει
ενιαίο ύψος σε όλο της το πλάτος, εξαιτίας
της ύπαρξης του παταριού στο ήμισυ του
χώρου. Εδώ, η Εύβοια προσεγγίζεται ως
διαχρονικός προορισμός επίσκεψης. Αυτό
επιτυγχάνεται με την παρουσίαση αρχικά
δύο βασικών τόπων που διαχρονικά
έχουν προσελκύσει επισκέπτες και
ταξιδιώτες: τον Εύριπο στη Χαλκίδα και τα
θερμά λουτρά στην Αιδηψό. Στη συνέχεια
προτείνονται στον σημερινό επισκέπτηταξιδιώτη
επιλεγμένοι
προορισμοί
επίσκεψης αρχαιολογικού και ιστορικού
χαρακτήρα στην Εύβοια, τη Σκύρο και τις
Βοιωτικές ακτές. Ο «τόπος» αυτός – η
σημερινή Εύβοια - συνδέεται νοηματικά
με τις δύο προηγούμενες «επισκέψεις»
στον Εύριπο και την Αιδηψό με ένα έκθεμα
(ψηφιδωτό) που παραπέμπει στη θάλασσα
που την περιβάλλει, και αναπαριστά ένα
μυθολογικό, θαλάσσιο θέμα: την πάλη
Τρίτωνα και Σκύλλας.

22

Συμπληρωματικά, προτείνεται
η
δημιουργία
εικαστικής
βιντεοπροβολής με αρχαίες και
σύγχρονες απεικονίσεις της
ανθρώπινης μορφής.

Φωτ. 22,23: Εισαγωγική ενότητα, τόπος.
Εύριπος και Αιδηψός

22

Το δεύτερο μέρος (ΧΡΟΝΟΣ)
της Εισαγωγικής ενότητας,
χωροθετείται στην αίθουσα 2
κάτω από το πατάρι. Σε πρώτο
πλάνο ο χρόνος βιώνεται μέσα
από την ίδια την ανθρώπινη
μορφή καθώς παρουσιάζονται
«πορτραίτα» που δείχνουν
πώς ο άνθρωπος αποτυπώνει
διαφορετικά τον εαυτό του από
την Νεολιθική εποχή ως τους
Οθωμανικούς χρόνους, με
τελευταίο σταθμό το σήμερα
μέσα από τη θέαση του ειδώλου
του επισκέπτη σε καθρέφτη.
Ένα τυπικό χρονολόγιο των
σημαντικότερων
στιγμώνγεγονότων των διαφορετικών
χρονικών περιόδων προσφέρει
τις πρώτες πληροφορίες για
την ταυτότητα αυτών που
διαχρονικά κατοίκησαν το
νησί (πρώτα φύλα, επήλυδες
κ.λπ.).
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Σκαρίφημα εργασίας από τον
Χώρο 1
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Η μουσειογραφική πρόταση
Η ενότητα προετοιμάζει τον επισκέπτη
στην αίθουσα 1 “ΤΟΠΟΣ” με γλυπτά,
στήλες και μικροαντικείμενα από την
Εύβοια (Εύριπος, φωτ. 22 και Αιδηψός,
φωτ. 23) τοποθετημένα σε δύο βάθρα
σχήματος “C” (1-Β01, 1-Β02). Ως αφετηρία
για το σχεδιασμό της υποενότητας αυτής
της εισαγωγής, λειτούργησε το ιδιαίτερο
φυσικό φαινόμενο του στροβιλισμού των
υδάτων στο στενό του Ευρίπου, ο οποίος
και εκφράστηκε μέσα από την ημικυκλική
διάταξη των βάθρων.
Πετάσματα που φέρουν εποπτικό υλικό
καλύπτουν τα εμφανή υποστυλώματα
και λειτουργούν σαν φόντο με εικαστική
σύνθεση σχετική με τον Εύριπο και την
Αιδηψό αντίστοιχα, (1-Ε01 ως 1-Ε06) ενώ
πάνω στο πέτασμα που πλαισιώνει το
φαινόμενο του Ευρίπου θα προβάλλεται
βίντεο με στρόβιλους.

24
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Φωτ. 24: Εποπτικό Εύβοιας, μωσαϊκό Τρίτωνα
Φωτ. 25, 26: Installation

Η πορεία προς την αίθουσα 2
σηματοδοτείται από ένα αυτοφωτιζόμενο
χάρτη της Εύβοιας ορατό εξ’ αποστάσεως
τον
οποίο
συμπληρώνει
μικρή
διαδραστική οθόνη αφής. (1-Κ03, φωτ.
24). Στα αριστερά του έχει τοποθετηθεί
το προαναφερθέν ψηφιδωτό του Τρίτωνα
σε βάθυνση του δαπέδου (1-Κ01) και στα
δεξιά του μια αναρτημένη κατασκευή από
συρματόσχοινα τανυσμένα από τον τοίχο,
στα οποία αναρτώνται φωτογραφίες
κάποιων αρχαιολογικών χώρων και
μνημείων της Εύβοιας (1-Κ04, φωτ. 25,
26).

26
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Στη συνέχεια της Εισαγωγής, στην
υποενότητα “ΧΡΟΝΟΣ”, κάτω από το
πατάρι της αίθουσας 2, με τίτλο “Ο
άνθρωπος βλέπει τον άνθρωπο. Ολοι ίδιοι,
πόσο διαφορετικοί”, η εισαγωγή γίνεται με
μια εικαστική βιντεοπροβολή με θέμα την
ανθρώπινη μορφή, διαχρονικό θέμα το
οποίο παρουσιάζεται και με αρχαιολογικό
υλικό διατεταγμένο σε διαδοχικούς θύλακες
(1-ΣΚ01, φωτ. 27). Η ανθρώπινη μορφή
στην τρέχουσα χρονική στιγμή αποδίδεται
με τον καθρέπτη στο τέλος των θυλάκων.
Ο τίτλος κάθε εποχής αναγράφεται πάνω
από αυτούς τους θύλακες, ενώ κάτω από
αυτούς υπάρχει αυτόφωτη κεκλιμένη
πινακίδα (χρονολόγιο) με την αναγραφή
των ιστορικών τομών ανά εποχή.

Φωτ. 27, 28: Εισαγωγή: ΧΡΟΝΟΣ.
Ο άνθρωπος βλέπει τον άνθρωπο
28

Αυτόφωτο
χρονολόγιο
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ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
(Χ.Θ. 2: λοιπό τμήμα
αίθουσας 2 & πατάρι)
Το μουσειολογικό σκεπτικό - Τα
δεδομένα
Η ενότητα αυτή χωροθετείται στο
ισόγειο της αίθουσας 2, σε μια ενιαία και
ευρύχωρη περιοχή (βλ. κάτοψη - κλειδί
& φωτ. 29) ενώ ένα ειδικό της υποθέμα
στο πατάρι της αίθουσας. Ερμηνεύει
διαχρονικά
βασικές
πτυχές
της
πολιτειακής οργάνωσης των κοινωνιών
στην Εύβοια και όχι μόνο, από τα
πρώτα τεκμήρια για ύπαρξη κεντρικής

Φωτ. 29: Γενική άποψη του Χώρου 2
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ΧΩΡ. ΘΥΛΑΚΑΣ 2

Αίθουσα
7

Αίθουσα
6

Αίθουσα
8
Είσοδος

μέριμνας κατά τους Προϊστορικούς
χρόνους και τη διαμόρφωση του θεσμού
της πόλης-κράτους κατά την 1η χιλιετία
π.Χ., ως τη διαμόρφωση ισχυρών
αυτοκρατοριών και την παρουσία στην
Ανατολή δυτικών κρατιδίων. Η εκθεσιακή
αφήγηση αρθρώνεται σε απόλυτη
χρονολογική ακολουθία και απαιτεί
γραμμική χωροθέτηση των εκθεσιακών
κατασκευών. Οι ενότητες σχετίζονται με
τα συστήματα εξουσίας στην προϊστορία,

Αίθουσα
1

Αίθουσα
2

Κάτοψη - κλειδί

τη μετάβαση στους ιστορικούς χρόνους
μέσα από τα στοιχεία που προσφέρει
το Λευκαντί (ειδικό θέμα), τις πόλειςκράτη των ιστορικών χρόνων, τις
μεγάλες αυτοκρατορίες (ελληνιστική,
ρωμαϊκή, βυζαντινή, οθωμανική) και τη
φεουδαρχία.
Η μουσειολογική αφήγηση απαιτεί την
παρουσίαση μεγάλου και πυκνού αριθμού
εκθεμάτων σε αυτόν το χώρο.
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Σκαρίφημα εργασίας από τον
Χώρο 2
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Η μουσειογραφική πρόταση


Ειδικό θέμα: Λευκαντί

Με σκοπό την εξυπηρέτηση της
μουσειολογικής αφήγησης, ο μεγάλος
ενιαίος διαθέσιμος χώρος διαιρείται σε
δύο επικοινωνούντα στα άκρα “κλίτη”.
Η διαίρεση επιτυγχάνεται με επιμήκη,
μεσαία, σύνθετη αμφιπρόσωπη διάταξη,
παράλληλα προς τους μακρούς τοίχους,
που διαμορφώνεται από προθήκες,
βάθρα και πετάσματα κατά περίπτωση.
Περιμετρικά των κατακόρυφων στοιχείων
(τοίχων και πετασμάτων) που ορίζουν
την ορθογώνια αίθουσα, διατάσσονται
τα εκθέματα σε θύλακες, προθήκες,
βάθρα (2-ΣΚ01, 2-ΣΚ02 φωτ. 37-40).
Έτσι, επιτυγχάνεται τόσο η επιμήκυνση
της επιβεβλημένης μακράς γραμμικής
πορείας όσο και η σαφέστερη διάταξη και
διαδοχή των αφηγημάτων.
Η ενότητα εισάγεται με ομαδοποιημένα
σε
προθήκες
τεκμήρια
κεντρικής
κοινωνικοπολιτικής μέριμνας κατά τους
προϊστορικούς χρόνους (2-ΣΚ02/Π04) με
εξέχοντα τα ευρήματα από το Λευκαντί
(2-ΣΚ02/Π05, φωτ. 30, 37), και οδηγείται
έως το τέλος του πρώτου κλίτους, με
στοιχεία της πολιτειακής οργάνωσης
των κοινωνιών της ευρύτερης Ευβοϊκής
περιοχής διαχρονικά έως της ιδρύσεως
της πόλης – κράτους (φωτ. 31, 37).
Επεξηγηματικά και ενισχυτικά της
αφήγησης, επιδιώκεται να λειτουργήσει
αυτόφωτος χάρτης της περιοχής με
σημειωμένες τις πόλεις – κράτη και
πλαισιωμένος από προθήκες με τα
νομίσματα που τους αντιστοιχούν
(2-ΣΚ07/Π06, Π07, Π08, Π09, Π11, φωτό
31), καθώς και άλλα του “Κοινού των
Ευβοέων” (2-ΣΚ02/Π10).
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Φωτ. 30: Λευκαντί - Ξερόπολη
Απέναντι, στον χώρο μπροστά από το πατάρι
και με όψη προς το εσωτερικό της αίθουσας,
δημιουργείται εναλλαγή προθηκών και βάθρων,
με μικροαντικείμενα και γλυπτά αντίστοιχα, που
περιγράφουν την κοινωνική σύνθεση κατά την
αρχαιότητα (2-ΣΚ01, φωτ. 36, 40).

32
Φωτ. 32: Λατινοκρατία
Φωτ. 33: Αυτοκρατορίες
Φωτ. 34: Βουλευτήριο

31
Φωτ. 31: Πόλεις - Κράτη, Κοινό των Ευβοέων
Η μετάβαση στο δεύτερο κλίτος, παράλληλο με
το πρώτο, οδηγείται με εκθέματα δηλωτικά της
μετάβασης στις μεγάλες αυτοκρατορίες (2-Β05,
2-Π12, φωτ. 35), οι οποίες με αφετηρία την
ελληνιστική, παρουσιάζονται και σχολιάζονται
διαδοχικά εδώ με παράθεση γλυπτών κυρίως
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34

εκθεμάτων σε χρονική διαδοχή, τοποθετημένων στη
μεσαία διαχωριστική κατασκευή (2-ΣΚ02/Β04, φωτ.
38, 39). Αντίστοιχα, απέναντι και παράλληλα, με
φόντο τον λιθόκτιστο τοίχο του κτηρίου, παρατίθενται
εμβληματικά αυτοκρατορικά πορτραίτα τα οποία
πλαισιώνουν προθήκες νομισμάτων κατ’ αντιστοιχία
έως την Οθωμανική αυτοκρατορία (2-Β06, 2-Π13,
2-Π14, 2-Π15, 2-Β07, φωτ. 33, 41). Σε διακριτή μεσαία
πυργόσχημη κατασκευή ενθυλακώνονται τεκμήρια της
φεουδαρχίας στην περιοχή (2-Κ04, φωτ. 32).
Εκτός βασικής πορείας, άμεσα προσιτός και κοντά
στην κατακόρυφη κυκλοφορία, έχει σχεδιαστεί
βαθμιδωτός χώρος ανάπαυσης. Τα έδρανα και το
ηχητικό υλικό που προβλέπεται να πλαισιώσουν
την θέση αυτή, σχεδιάστηκαν με στόχο τη βιωματική
εμπειρία “Βουλευτηρίου” (2-Κ06, φωτ. 34).
35

Κληρούχοι, Μέτοικοι, Δούλοι

Φωτ. 36: Κοινωνική ιεράρχηση Πολιτειακή Οργάνωση

Ελεύθεροι

29

Λατινοκρατία

Προϊστορία

Λευκαντί

Πόλεις Κράτη

37

Αλέξανδρος
(μεταβατική
περίοδος)

Αυτοκρατορίες

Λατινοκρατία
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39
Φωτ. 39, 41: Αυτοκρατορίες

40
Φωτ. 40: Κοινωνική - Πολιτειακή
Οργάνωση

41
Αυτοκρατορίες

Οθωμανική

Βυζαντινή

Ρωμαϊκή

Ελληνιστική
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 Ειδικό Θέμα:
ΑΠΟΙΚΙΣΜΟΣ (Χ.Θ 2:
Αίθουσα 3, πατάρι)

ΧΩΡ. ΘΥΛΑΚΑΣ 5
Αίθουσα
5

ΧΩΡ. ΘΥΛΑΚΑΣ 2 - ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΜΑ
Αίθουσα
3

Κάτοψη - κλειδί
Το μουσειολογικό σκεπτικό - Τα
δεδομένα
Στη στάθμη του μεσοπατώματος του
μουσείου, στο επίμηκες πατάρι της
αίθουσας 2, με θέαση στο ισόγειο,
τοποθετείται το ειδικό θέμα «ΑποικισμόςΑλφάβητο», ως μέρος επίσης της
αφήγησης της ενότητας «Πολιτειακή
Οργάνωση» (Χ.Θ. 2), καθώς η πολιτική
κατάσταση ήταν αυτή που οδήγησε στην
αποικιστική δραστηριότητα των Ελλήνων
εν γένει, και των Ευβοέων ειδικότερα.
Ο γνωστός μύθος της Αρέθουσας, ο οποίος
έχει συνδεθεί με την ιστορική ερμηνεία του
αποικισμού ήδη από την αρχαιότητα, θα
προβληθεί και θα σχολιαστεί στο πλαίσιο
του ειδικού θέματος.
Μέσω του μύθου της Αρέθουσας, το
συγκεκριμένο θέμα διαπλέκεται με το
όνομα του εργοστασίου που φιλοξενεί
σήμερα το Μουσείο. Η ειδική ενότητα για
την ιστορία του εργοστασίου “Αρέθουσα”
καθώς και η προβολή μιας άλλης, καθαρά
ευβοϊκής εκδοχής του μύθου, θα καταλάβει
τον Χωρικό Θύλακα 5, επιτρέποντας στον
επισκέπτη να αναγνώσει και από άλλη
σκοπιά το ειδικό θέμα του αποικισμού.
Και στην περίπτωση αυτή, αφετηρία της
αφήγησης συνιστά ο μύθος.
Η μουσειογραφική πρόταση
Προτείνεται μια ειδική κατασκευή που θα
είναι ορατή και από το Χωρικό Θύλακα
2 και θα ενσωματώνει μικρό αριθμό
αντικειμένων με επεξηγηματικά εποπτικά.
Το ύφος της, συμβολικού-σκηνογραφικού
χαρακτήρα, θα προσκαλεί τον επισκέπτη
να συνεχίσει την περιήγησή του. Πιο
συγκεκριμένα, θα αξιοποιηθεί η μορφή
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ενός πήλινου μικρογραφικού καραβιού της
γεωμετρικής εποχής από τη Σκύρο. Με
βάση αυτό το εύρημα, θα αναπαραχθεί μια
κατασκευή στο περίγραμμα του αρχαίου
προτύπου αλλά σε σύγχρονη απόδοση, που
θα ενσωματώνει εποπτικό υλικό, κειμενική
πληροφορία και μικρούς θύλακες υποδοχής
αρχαιολογικού υλικού, συνθέτοντας την
αφήγηση. Η σημασία που αποδίδεται στον
μύθο της Αρέθουσας επιτυγχάνεται με

τη χρήση ενός βίντεο με ήχο, που θα εισάγει την
εκθεσιακή αφήγηση.
Η προσχεδιασμένη σειρά πλήρους επισκέψεως
του Μουσείου οδηγεί στον όροφο και στην ενότητα
“Οικονομία”, ωστόσο εναλλακτικά δύναται η
δυνατότητα για να συνεχίσει ευθεία πορεία προς
τον Χωρικό Θύλακα 5 (πατάρι) παρακάμπτοντας
πλήρως τον όροφο και να δει απευθείας την “άλλη”
εκδοχή του μύθου.

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ
(Χ.Θ. 5: Αίθουσα 5, πατάρι)
Το μουσειολογικό σκεπτικό - Τα δεδομένα
Στον Χωρικό Θύλακα 5 παρουσιάζεται
η
ιστορία
του
κτηρίου-μνημείουμουσείου της Αρέθουσας, με αναφορά
στην αρχική του χρήση ως εργοστάσιο
(οινοπνευματοποιείον/
οινοποιείον/
παγοποιείον), με εποπτικό υλικό που
σχετίζεται με τη λειτουργία του, τη
βιομηχανία στη Χαλκίδα και τη σχέση της
στο ευρύτερο ευρωπαϊκό περιβάλλον.
Δίνεται βαρύτητα στο ίδιο το κέλυφος
του μουσείου ως αρχιτεκτόνημα, με την
έκθεση του κεραμοπλαστικού διακόσμου
του κτηρίου (ανθοστήλη, ακροκέραμα) και
ένα τούβλο με την επιγραφή ΑΡΕΘΟΥΣΑ/
ΧΑΛΚΙΔΟΣ.
Ένα βίντεο, με τη δεύτερη –και άγνωστη
ουσιαστικά– εκδοχή του μύθου της
Αρέθουσας, που αναφέρεται στη Χαλκίδα,
καθώς η περιοχή που ονομάζεται
Αρέθουσα από την αρχαία πηγή, από
όπου βαπτίστηκε και το εργοστάσιο,
συνδέει νοηματικά τον μύθο, την πηγή,
την περιοχή και το εργοστάσιο.
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Η μουσειογραφική πρόταση

να μην είναι παράλληλη και κατά μήκος του
τοίχου του παταριού, αλλά να σχηματίζει
αμβλεία γωνία, ώστε ο επισκέπτης να
βλέπει απευθείας το εποπτικό υλικό που
σχετίζεται με το κτήριο. Σε άλλο σημείο
του χώρου, δίπλα στη σκάλα καθόδου
προς την επόμενη θεματική ενότητα,
παρουσιάζεται επιπρόσθετα ένα ίχνος από
τις παλαιές δεξαμενές που εξυπηρετούσαν
το κτίριο ως οινοποιείο, στοιχείο που
επίσης συλλειτουργεί νοηματικά με αυτή
την ενότητα. (φωτ. 43,44)

Προτείνεται
από
μια
κατασκευή,
αντίστοιχης λογικής με αυτή του Χ.Θ. 3,
που θα είναι ορατή από το Χ.Θ. 6, και
θα ενσωματώνει και τα αντικείμενα που
σχετίζονται με το κτήριο (ανθοστήλες,
ακροκέραμα). Καθώς η πορεία των
επισκεπτών οδηγείται από τον Χ.Θ. 3
προς τον Χ.Θ. 5, προτείνεται η κατασκευή

Με τη χρήση και εδώ, όπως στον αποικισμό
(Χ.Θ. 3), ενός όμοιου ερμηνευτικού μέσου
(βίντεο με αφήγηση) και την παρουσίαση
στα δύο βίντεο των δύο διαφορετικών
εκδοχών του μύθου της Αρέθουσας,
επιτυγχάνεται η αμεσότερη σύνδεση των
δύο ενοτήτων που αναπτύσσονται στις
δύο πτέρτυγες του παταριού.

Υπενθυμίζεται ότι επιτυγχάνεται νοηματική
σύνδεση με τον Χ.Θ. 3 μέσω της επιλογής
παρουσίασης των παραλλαγών του
“μύθου” της Αρέθουσας ως έναρξη και
των δύο ενοτήτων.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (Χ.Θ. 4Α, 4Β, 4Γ,
αίθουσες 4Α, 4Β, 4Γ αντίστοιχα)
Η εν λόγω ενότητα επιλέχθηκε να
παρουσιαστεί στον πρώτο όροφο και
αναπτύσσεται σε τρεις μικρές αίθουσες.
Η πρόσβαση στο επίπεδο αυτό από το
μεσοπάτωμα γίνεται μέσω του κεντρικού
κλιμακοστασίου.
Ο
επισκέπτης
εισέρχεται από το κλιμακοστάσιο στη
μεσαία αίθουσα (αίθουσα 4Α) και στη
συνέχεια οδηγείται στις δύο πλαϊνές
αίθουσες ( αίθουσες 4Β, 4Γ).

ΧΩΡ.
ΘΥΛΑΚΑΣ
4β

Αίθουσα
2.1.4.3

ΧΩΡ.
ΘΥΛΑΚΑΣ
4α

Αίθουσα
2.1.4.1

ΧΩΡ.
ΘΥΛΑΚΑΣ
4γ

Κάτοψη - κλειδί

Αίθουσα
2.1.4.2
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Η Γη πηγή ζωής, πεδίο διεκδίκησης (Χ.Θ. 4Α)
Το μουσειολογικό σκεπτικό - Τα δεδομένα

Σκαρίφημα εργασίας από το τοπίο του
Λήλαντα με τις δύο εμβληματικές
φρυκτωρίες

34

Μέσα
από
τα
αρχαιολογικά
ευρήματα
τεκμηριώνεται ένα πλαίσιο λειτουργιών διαχρονικά,
όπως κυνήγι-κτηνοτροφία, αλιεία, γεωργία,
τροφοπαρασκευή, αποθήκευση, κατανάλωση, τα
οποία παρουσιάζονται ανά χρονική περίοδο. (βλ.
κάτοψη - κλειδί & φωτ. 45)



Ειδικό θέμα: Ληλάντιο πεδίο

Το Ληλάντιο πεδίο παρείχε καλής
ποιότητας κοιτάσματα πηλού. Στην
έκθεση
παρουσιάζονται
στοιχεία
από τα εργαστήρια γεωμετρικών
και μεσοβυζαντινών χρόνων που
χρησιμοποίησαν πηλό από την πεδιάδα
του Λήλαντα. Δεν είναι όμως μόνο θετικές
οι προσλαμβάνουσες από την περιοχή:
ο έλεγχος των εύφορων εδαφών της
υπήρξε αιτία για τον Ληλάντιο πόλεμο
ανάμεσα στις πόλεις Χαλκίδα και
Ερέτρια.

Σκαρίφημα εργασίας από τον
Χώρο 4
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Η μουσειογραφική πρόταση

Φωτ. 43-46: Η Γη πηγή ζωής, πεδίο διεκδίκησης

Χώρος 4α: Ο επισκέπτης πληροφορείται για τη
σχέση της γης με την παραγωγή. Η αφήγηση
παρουσιάζεται σε ελαφρά κεκλιμένη κατασκευή
εν είδει “πίνακα” με χρονικό και θεματικό άξονα,
όπου οπτικοποιείται η εκάστοτε παραγωγική
διαδικασία ανά χρονική περίοδο (4α-Κ01,
φωτ. 45-48). Η παρουσίαση των εκθεμάτων
συνοδεύεται από αυτόφωτο εποπτικό με την
εικόνα του Ληλάντιου πεδίου, από το οποίο
εξάγεται η πρώτη ύλη (4α-ΣΚ01/Ε04), στο οποίο
ενσωματώνονται δύο μικρές προθήκες με τα
αντικείμενα που αφορούν τα κεραμικά εργαστήρια
που χρησιμοποίησαν πηλό από την πεδιάδα
του Λήλαντα (4α-ΣΚ01/Π01), και τα αντικείμενα
που σχετίζονται ή αναπαριστούν πόλεμο, και
συνεκδοχικά αφορούν στον Ληλάντιο πόλεμο
(4α-ΣΚ01/Π02). Το μεσαίο παράθυρο δύναται,
μέσω αφανούς θύρας, να είναι επισκέψιμο.
Η εξόρυξη και η διακίνηση πρώτων υλών (Χ.Θ.
4Β)
Το μουσειολογικό σκεπτικό - Τα δεδομένα
48
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Η εκμετάλλευση των πρώτων υλών αποτελεί τη
βάση για την αλλαγή του βιοτικού επιπέδου και
την ευημερία των ανθρώπων και των κοινοτήτων
τους.

Εργαστήρια
πηλού

Εργαστήρια
μετάλλων

Ειδικό Θέμα:
Παλαμάρι Σκύρου

49
Η ιδέα αναπτύσσεται σε τρεις ομάδες:
Εργαστήρια μετάλλων

Ειδικό θέμα: Παλαμάρι: εμπορείον
χαλκού
Το Παλαμάρι της Σκύρου αποτελεί ένα σημαντικό
σταθμό στην διακίνηση του χαλκού κατά την 3η
χιλιετία π.Χ. Τα ευρήματα από το Παλαμάρι της
Σκύρου αποτελούν το πρώτο χρονολογικό στοιχείο
για την επεξεργασία και διακίνηση του χαλκού,

και στη συνέχεια παρουσιάζονται τα στοιχεία που
μαρτυρούν μεταλλουργικές δραστηριότητες ως τα
ρωμαϊκά χρόνια (φωτ. 49-52).
Η δεύτερη ομάδα είναι τα εργαστήρια πηλού, όπου
αναπτύσσονται χρονικά τα κεραμικά εργαστήρια
της Εύβοιας και της Σκύρου, από τους αρχαϊκούς
χρόνους ως τους Οθωμανικούς. Αυτά κάλυπταν
κυρίως τις τοπικές αγορές, δεν λείπουν όμως
περιπτώσεις όπου ευβοϊκά αγγεία βρίσκονται και
σε άλλες θέσεις του Αιγαίου (φωτ. 51).

Η τρίτη αφορά στα εργαστήρια λίθου
των ρωμαϊκών χρόνων, όπου πέρα από
τα εργαστήρια γλυπτών για την τοπική
αγορά, η εξαγωγή μαρμάρων, κυρίως
από την Κάρυστο και τη Σκύρο σε
ολόκληρη τη Μεσόγειο αποτελεί σχεδόν
αποκλειστική οικονομική δραστηριότητα
του πληθυσμού (φωτ. 52).

37

Η μουσειογραφική πρόταση
Εργαστήρια
πηλού

Ειδικό Θέμα:
Παλαμάρι Σκύρου

Εργαστήρια
μετάλλων
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Χώρος 4β: Σε αναλογία με τη
χωρική
αντιμετώπισητης
θεματικής
του Ληλάντιου πεδίου, η αφήγηση
παρουσιάζεται σε κατακόρυφο “πίνακα
– προθήκη”, με χρονικό και θεματικό
άξονα, σε συνδυασμό με μεγάλη
αυτόφωτη φωτογραφία του οικισμού του
Παλαμαρίου (4β-ΣΚ03, φωτ. 49, 50). Στον
“πίνακα” παρουσιάζεται η παραγωγή και
επεξεργασία των μετάλλων. Το παράθυρο
δύναται και εδώ να είναι επισκέψιμο.
Ένα μικρό βάθρο με ενσωματωμένη
μικρή προθήκη δίνει στοιχεία για τη
ρωμαϊκή εποχή (4β-Β01). Η ενότητα
των εργαστηρίων πηλού αναπτύσσεται
σε προθήκες που λειτουργούν εν είδει
πάγκων «Αγοράς» δίνοντας τη διάσταση
του εμπορίου και της ανταλλαγής (4βΚ02, φωτ. 51). Το τρίτο υποθέμα,
εργαστήρια λίθου, αναπτύσσεται επίσης
με ένα μεγάλο αυτόφωτο εποπτικό
(φωτογραφία λατομείων Καρύστου),
γλυπτά και επιτύμβιες στήλες σε βάθρο
(4β-Β02).
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Ευβοϊκός, ένας ασφαλής δρόμος

(Χ.Θ. 4Γ)

Το μουσειολογικό σκεπτικό - Τα δεδομένα
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Ειδικό θέμα: Negroponte: ένα
διεθνές λιμάνι
Ιδιαίτερη θέση καταλαμβάνει το μεσαιωνικό
λιμάνι της Χαλκίδας, Νegroponte, με τα
εμπορεύματα που έρχονται από διάφορα
μέρη της Μεσογείου. Το ειδικό αυτό θέμα
διακρίνεται με τη δημιουργία μεγάλων
διαστάσεων αυτόφωτου εποπτικού με
ιστορική φωτογραφία του φρουρίου του
Νegroponte (σήμερα κατεδαφισμένο)
όπου ενσωματώνονται προθήκες με
αρχαία αντικείμενα (φωτ. 55).
Η μουσειογραφική πρόταση
Χώρος 4γ: Η πρόταση έχει ως βασική
ιδέα την παρουσίαση ευρημάτων από τα
τρία σημαντικά λιμάνια της Εύβοιας, με
κορωνίδα ένα μεγάλο αυτόφωτο εποπτικό
με φωτογραφία του τειχισμένου Negroponte
και τρεις προθήκες με τα ευρήματα που το
συνοδεύουν (4γ-ΣΚ05). Για το σκοπό αυτό,
τρεις ανεξάρτητες γυάλινες προθήκες στο
κέντρο του χώρου με ομάδες αντικειμένων
των κλασικών-ελληνιστικών χρόνων, των
ρωμαϊκών χρόνων και των βυζαντινών
χρόνων, μιλούν για τα εμπορεύσιμα είδη
των αντίστοιχων εποχών. Με μια ακόμα
σκηνογραφική διάθεση, οι προθήκες
αυτές προσομοιάζουν σε καράβια, με
τα αντικείμενα να εκτίθενται σε δύο
επίπεδα: το “αμπάρι” για τους αμφορείς
και το “κατάστρωμα” για τα πιο πολυτελή
αντικείμενα. (4γ-Π11/12/13) Οι τρεις αυτές
προθήκες-καράβια τοποθετούνται σε
δάπεδο από ειδικό υλικό (μέταλλο) σαν
υπόμνηση της θάλασσας (4γ-Κ04). Μια
αρχαία άγκυρα συμπληρώνει το σκηνικό
(φωτ. 53 - 55).
Κατά μήκος των ελεύθερων τοίχων
αναπτύσσονται πάγκοι με τα αντικείμενα
που σχετίζονται με τα «μέσα συναλλαγής»:
σταθμία, νομίσματα, διάταγμα περί τιμών,
με ενσωματωμένες μικρές προθήκες (4γΣΚ04, 4γ-Κ03, 4γ-Β03).
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Σκαρίφημα εργασίας από τον
Χώρο 4γ
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ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ( Χ.Θ. 6,
Αίθουσα 6)
Το μουσειολογικό σκεπτικό - Τα δεδομένα
Ο Χ.Θ. 6 βρίσκεται στην αίθουσα 6 του
κτηρίου. Εδώ η αφήγηση συσχετίζει
ευρύτερες γεωγραφικές περιοχές με
κοινά εκφραστικά μέσα που υποβάλλουν
την αναγνώρισή τους ως ζωνών
με
πολιτισμική
ενότητα
«κώδικες
επικοινωνίας». Ευρήματα από διάφορα
μέρη της Μεσογείου που έχουν εντοπιστεί
σε πολλές θέσεις της Εύβοιας, από
τα Προϊστορικά ως και τα Οθωμανικά
χρόνια, μαρτυρούν διαφορετικές κάθε
φορά σχέσεις και επαφές που σχετίζονται
άμεσα με κοινωνικούς, οικονομικούς και
κυρίως πολιτικούς λόγους και εντάσσουν
την Εύβοια κατά περίπτωση σε ευρύτερες
πολιτισμικές ενότητες.

Βυζαντινοί-Οθωμανικοί Χρόνοι

ΧΩΡ. ΘΥΛΑΚΑΣ 6

Αίθουσα
7

Αίθουσα
6

Αίθουσα
8
Είσοδος

Προτείνεται, επίσης, κατ’ αντιστοιχία
με τον Χ.Θ. 2, ένας χώρος ανάσας και
δράσεων, σχετικών όμως με το σκεπτικό
της ενότητας.
Η μουσειογραφική πρόταση
Διαμορφώνονται τρεις ειδικές κατασκευές
έκθεσης αντικειμένων σχήματος “W”
- το σχήμα έχει συμβολική σημασία
(6-ΣΚ01, 6-ΣΚ02, 6-ΣΚ03,). Οι τρεις
αυτές κατασκευές, που εμπεριέχουν
προθήκες και βάθρα, και η επανάληψη της
μορφής τους (ως WWW) παραπέμπουν
άμεσα στην ιδέα της παγκοσμιοποίησης
μέσω του διαδικτύου (world wide web),
ως ένα φαινόμενο που ανάγει τον

Ιστορικοί Χρόνοι

Αίθουσα
1

Αίθουσα
2

Κάτοψη - κλειδί

σύγχρονο άνθρωπο (και τον σημερινό
κάτοικο της Εύβοιας) σε ένα ευρύτερο
πλαίσιο, παγκόσμιο, με ισχυρούς και
αναγνωρίσιμους «κώδικες επικοινωνίας».
Σε κάθε μία κατασκευή W αναπτύσσεται
χρονολογικά και από μια μεγάλη χρονική
περίοδος (Προϊστορικοί χρόνοι, Ιστορικοί
Χρόνοι, Βυζαντινοί-Οθωμανικοί Χρόνοι)
(φωτ. 56 – 58).

Προϊστορικοί χρόνοι
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Κάτω από το πατάρι διαμορφώνονται
όμοιας μορφής (W) χώροι, όχι όμως με
συμμετρία, όπου αναπτύσσονται δράσεις
με υπολογιστές και άλλο εποπτικό υλικό,
που απαιτούν αντιθέτως ατομική δράση
και δείχνουν την τάση της εποχής μας
για ατομικότητα μέσα στο πλαίσιο της
παγκοσμιοποίησης (6-Κ05). Οι δύο αυτοί
άξονες του Χ.Θ. 6 έρχονται σε νοηματική
και χωρική αντιπαραβολή και προκαλούν
τον επισκέπτη να σκεφτεί. Μέσα από αυτές
τις εφαρμογές παρέχονται εναύσματα
(γραπτός και προφορικός λόγος και
εικόνες) για να προσεγγίσουν οι επισκέπτες
τρέχοντα θέματα που μιλούν για την έννοια
των ταυτοτήτων-πολιτισμικών οντοτήτων,
τη δημιουργία και την επικράτησή τους,
τόσο για το σήμερα όσο και για την
αρχαιότητα (φωτ. 59).
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ΛΑΤΡΕΙΑ (Χ.Θ. 7,
αίθουσα 7)

ΧΩΡ. ΘΥΛΑΚΑΣ 7

Αίθουσα
7

Αίθουσα
6

Αίθουσα
8
Είσοδος

Αίθουσα
1

Αίθουσα
2

Κάτοψη - κλειδί

Το μουσειολογικό σκεπτικό - Τα δεδομένα
Η ενότητα αυτή εκτίθεται στο νότιο
πρόσκτισμα, το οποίο συνδέεται με το
κυρίως κτήριο με ένα γυάλινο διάδρομο
(φωτ. 60).

Άγνωστες δοξασίες, πιθανές πρακτικές.
Η Προϊστορία που αναζητούμε
Παρά τον εμπλουτισμό των γνώσεών
μας κατά τον 20ό αιώνα τα ερωτήματα
σχετικά
με
την
ιδεολογία
των
προϊστορικών κοινωνιών παραμένουν
πολλά.
Οι
άνθρωποι
απέδωσαν
υπερφυσικές δυνάμεις σε καταστάσεις
που δεν μπορούσαν να καταλάβουν
και να ελέγξουν, όπως τα στοιχεία της
φύσης και οι αρρώστιες. Μάρτυρες
θρησκευτικής
δραστηριότητας
είναι
αντικείμενα, τα οποία διαφοροποιούνται
από τα καθημερινά σκεύη, και τα οποία,
εξαιτίας των πολλών ανθρωπολογικών
παραλλήλων, τους αποδίδεται συμβολική
χρήση. Τα εκθέματα, επομένως, είναι
αντικείμενα συμβολικού χαρακτήρα,
όπως ειδώλια, φυλακτά, και τελετουργικά
σκεύη, όπως αγγεία για προσφορές
υγρών και τροφίμων (φωτ. 62).
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Μία πολυθεϊστική, τελετουργική θρησκεία
με πολιτικό χαρακτήρα
Η γενικευμένη χρήση του Δωδεκάθεου
εμφανίζεται στους πρώιμους ιστορικούς
χρόνους και σταδιακά παγιώνεται. Στην
Εύβοια και τη Σκύρο αποδιδόταν λατρεία
για τους θεούς του Ολύμπου, τις Χθόνιες
θεότητες και τους ήρωες, και είναι γνωστές,
τόσο από τα αρχαιολογικά ευρήματα,
όσο και από τις γραπτές πηγές, πολλές
γιορτές αφιερωμένες σε αυτούς. Οι θεοί
παρουσιάζονται μέσα από απεικονίσεις με
τα διάφορα σύμβολά τους, αλλά και μέσα
από αντικείμενα, όπως τα αναθήματα,
που αναφέρονται σε αυτούς. Οι τελετές
προς τους θεούς πραγματοποιούνταν με
θυσίες, υγρές προσφορές και προσευχές
(τελετουργίες). Δεν λείπουν βέβαια και τα
στοιχεία για την άσκηση μαγείας (φωτ.
60, 61, 63).

Ειδικό θέμα: Αυλιδεία Άρτεμις:
τόπος και μύθος
Το Ιερό της Αυλιδείας Αρτέμιδος
καταλαμβάνει μια ιδιαίτερη θέση στη
ενότητα αυτή, εξαιτίας και της σημασίας
που απέδιδαν οι αρχαίοι Έλληνες σε αυτό.
Η επιλογή της θέσης για τη συγκέντρωση
του στόλου των Ελλήνων πριν τον
Τρωϊκό πόλεμο, σχολιάζεται εμμέσως,
από την παρουσία αντικειμένων του
μυκηναϊκού νεκροταφείου της περιοχής,
δηλώνοντας ότι ο στόλος συγκεντρώθηκε
σε μια περιοχή όπου υπήρχε κατοίκηση
εκείνη την περίοδο. Το ειδικό αυτό θέμα
θα υποστηριχθεί από βίντεο με ήχο και
αφήγηση (φωτ. 62).
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Θρησκευτικός συγκρητισμός σε μία
κοινωνία που αλλάζει
Με τις κατακτήσεις του Μεγάλου
Αλεξάνδρου και την κυριαρχία της
Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας στη συνέχεια, η
εξάπλωση του ελληνισμού και η συνάντησή
του με τους πολιτισμούς της Ανατολής
οδηγεί στην εισαγωγή νέων θεοτήτων στα
τοπικά πάνθεα. Το φαινόμενο ονομάζεται
«θρησκευτικός συγκρητισμός» και αφορά
στην εξομοίωση θεοτήτων με παρόμοια
χαρακτηριστικά. Στην Εύβοια και τη Σκύρο
αναγνωρίζονται εισαγωγές θεοτήτων
τόσο από την Αίγυπτο όσο και από την
Ασσυρία (φωτ. 63, 64, 65).
61

Η βασική ιδέα της ενότητας αυτής
αναπτύσσεται σε τρία υποθέματα:
Το πρώτο σχολιάζει τις ξένες θεότητες
που εισήχθησαν στο ελληνικό πάνθεον,
όπως η λατρεία της Κυβέλης, της Ίσιδος,
του Σάραπι.
Το δεύτερο αφορά στη θεοποίηση
θνητών, όπως του Αντίνοου και του
Πολυδευκίωνα.
Το τρίτο παρουσιάζει τις πρώτες μαρτυρίες
της παρουσίας της χριστιανικής θρησκείας
ταυτόχρονα με τις υπόλοιπες θρησκείες.
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Η επικράτηση της μονοθεϊστικής
θρησκείας

Προϊστορία

Ειδικό Θέμα:
Αυλίδεια
Άρτεμις

Τελετουργίες

Βασική ιδέα είναι να παρουσιαστούν
εκθέματα που σχετίζονται με ναούς
της περιόδου από διάφορες θέσεις της
Εύβοιας και μαρτυρούν την ολοκληρωτική
επικράτηση του χριστιανισμού, με απόλυτα
κοινούς και αναγνωρίσιμους κώδικες
(φωτ. 64, 65).
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Η μουσειογραφική πρόταση
Οι προθήκες και τα βάθρα αναπτύσσονται
κατά μήκος των τοίχων της αίθουσας, ενώ
μια σύνθετη κατασκευή διαμορφώνεται με
αρθωτό άξονα στη μέση της αίθουσας.
Σε βάθρα και προθήκες κατά μήκος των
τοίχων του Χ.Θ. 7 αναπτύσσονται τα
περισσότερα προς έκθεση αντικείμενα.
Στην ομάδα για το Δωδεκάθεο, ένα ενιαίο
βάθρο ενοποιεί μικρότερα βάθρα, κάποια
εκ των οποίων φέρουν προθήκες. Κατά
μήκος του στενού τοίχου κατασκευάζονται
προθήκες για την ομάδα «τελετουργίες»
(7-ΣΚ02). Κατά μήκος του έτερου
μακρού τοίχου, αναπτύσσονται βάθρα
και προθήκες (7-ΣΚ03), ενώ ειδική θέση
καταλαμβάνουν αρχιτεκτονικά μέλη και

τέμπλο με ειδικό τρόπο στήριξης (7-Β03,
7-Κ14, 7-Κ15). Μια τοιχογραφία στον
έτερο στενό τοίχο τοποθετείται απευθείας
πάνω σε αυτόν (7-Κ16).
Η
κεντρική
κατασκευή
(7-ΣΚ01)
αποτελείται από ξεχωριστά υποθέματα
που ενωποιούνται μεν στην ενιαία
κατασκευή, αλλά παράλληλα δεν χάνουν
την αυτοτέλειά τους. Τα αντικείμενα της
Προϊστορικής εποχής εντάσσονται σε
μια αυτόνομη προθήκη (7-ΣΚ01/Π03)
η οποία εισάγει την έκθεση. Σε λοξή
προς τον άξονα του κτηρίου διευθέτηση
αναπτύσσεται
βάθρο,
στο
οποίο
χωροθετείται ένα άγαλμα και δύο μικρές
προθήκες εκατέρωθεν που αφορούν
στην αφήγηση σχετικά με την Αυλίδα και
το εκεί Ιερό (7-ΣΚ01/Π04, 7-ΣΚ01/Π05).

Το τμήμα του βάθρου, το οποίο βρίσκεται
απέναντι από την 7-ΣΚ02, περιλαμβάνει
αγαλμάτια κορών, που σχετίζονται τόσο με
τη λατρεία της Αρτέμιδος όσο και με την
έννοια της τελετουργίας. Στην υπόλοιπη
κατασκευή
τοποθετούνται
γλυπτά
(7-ΣΚ01/Β02), μικρή προθήκη (7-ΣΚ01/
Π06), αρχιτεκτονικά μέλη (7-ΣΚ01/Κ10)
και εποπτικό υλικό.

Τελετουργίες
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Χριστιανισμός

Συγκρητισμός
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Χριστιανισμός

Συγκρητισμός
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ΒΑΠΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΓΗΑ ΞΟΝΘΖΘΔΠ –
ΒΑΘΟΑ – ΔΗΓΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΘΔΔΠ

Α. ΔΗΓΖ ΘΑΡΑΠΘΔΩΛ
1. Ξνμεήηεξ:
Ακάθμβα ιε ηδ εέζδ ημοξ ζημ πώνμ δζαηνίκμκηαζ
2 ηύπμζ πνμεδηώκ.
•Εγκολπούμενερ ζε εςπύηεπερ ζςνθέζειρ:
Ξνμεήηεξ πμο απμηεθμύκ ηιήια ηαηαζηεοώκ
MDF ηαζ έπμοκ ζοκήεςξ ιζα ηύνζα όρδ πνμξ ημ
εεαηή.
•Αςηόνομερ πποθήκερ - Κώδυνερ: Ξνόηεζηαζ
βζα πνμεήηεξ πμο είκαζ πενίμπηεξ ζημ πώνμ ηαζ
ηα εηεέιαηα ανίζημκηαζ εκηόξ μνεμβώκζμο
πνίζιαημξ ιε ηζξ πθεονέξ ηαηαζηεοαζιέκεξ από
βοαθί.
Ννζζιέκεξ θένμοκ εκζςιαηςιέκμ θςηζζιό
(αςηόθυηερ) ηαζ άθθεξ θςηίγμκηαζ από
ελςηενζηό θςηζζιό (εηεπόθυηερ).
Θάεε έκαξ από ημοξ παναπάκς ηύπμοξ
πνμεδηώκ ακαθόβςξ ημο ηνόπμο ακμίβιαημξ ημο
εύθαηα θζθμλεκίαξ εηεειάηςκ δζαηνίκεηαζ ζε
οπμηαηδβμνίεξ όπςξ:

Με ανοιγόμενερ θύπερ: Ξνμεήηεξ πμο είηε
εκζςιαηώκμκηαζ ζηζξ ηαηαζηεοέξ MDF είηε είκαζ
αοημσζηάιεκεξ. Ακμίβμοκ ιε εύνα πενζζηνεθόιεκδ
πενί ηαηαηόνοθμο άλμκα ιε εζδζημύξ, αθακείξ
ιεκηεζέδεξ επάκς ηαζ ηάης ηαζ ηθεζδώκμοκ
αθακώξ (αθ. θςη. 66 ηαζ θςη. 69).
Πηδκ ίδζα ηαηδβμνία ακήηεζ ηαζ ημ ζύκμθμ 5
πνμεδηώκ (1-ΠΘ01/Ξ01-Ξ10) ιε δζπθό εύθαηα
θζθμλεκίαξ εηεειάηςκ ηαεώξ επίζδξ ηαζ ημ
ζύζηδια 6 πνμεδηώκ εβημθπμύιεκςκ ζε ζύκεεηδ
ηαηαζηεοή MDF, ιε δύμ πόνηεξ πενζζηνεθόιεκεξ
πενί ηαηαηόνοθμο άλμκα (2-ΠΘ02/Ξ06-Ξ11).
Ποβηεηνζιέκα, δ 2-ΠΘ02/Ξ06-Ξ11 είκαζ ιία ζύκεεηδ
ηαηαζηεοή ιε δύμ ακμζβόιεκεξ πόνηεξ από εκζαίμ
ηνύζηαθθμ ιε ιάζηα MDF-ZF. Πηδ ιία πόνηα δ
ιάζηα MDF-ZF είκαζ ημιιέκδ ζημ ζπήια ημο πάνηδ
ηδξ Δύαμζαξ ηαζ επζημθθάηαζ αοημηόθθδηδ
εηηύπςζδ πάνηδ από ηδκ πίζς πθεονά ημο
ηνοζηάθθμο.

Σςπόμενερ: Θνοζηάθθζκεξ πενίμπηεξ πνμεήηεξ ιε
εύθαηα θζθμλεκίαξ εηεειάηςκ ηύπμο ηώδςκα,
ακμζβόιεκεξ ιε ζονόιεκδ ηδκ πνόζεζα όρδ ημο
ηνοζηάθθμο ιε εζδζηό, ζονόιεκμ ιδπακζζιό ηύθζζδξ
πνμεδηώκ
αανέςξ
ηύπμο,
ηδθεζημπζηό,
εκζςιαηςιέκμ ζηδκ πνμεήηδ αθακώξ, πμο εα
ελαζθαθίγεζ ζε όθμ ημ ιήημξ ηδξ πνόζμρδξ ημ
ακμζβόιεκμ ιένμξ, ηαζ ιε ζθνάβζζδ ζζθζημκμύπςκ
πανειαοζιάηςκ, όπζ αοημηόθθδηςκ (αθ. θςη. 68).
Ανςτούμενερ: Θνοζηάθθζκεξ πενίμπηεξ πνμεήηεξ
ιε εύθαηα θζθμλεκίαξ εηεειάηςκ ηύπμο ηώδςκα,
ζηζξ μπμίεξ ακορώκεηαζ όθμ ημ άκς βοάθζκμ ηιήια
ιε ακορςηζηά έιαμθα (αθ. θςη. 67).
Με
σειποκίνηηο
ηπόπο
ανοίγμαηορ:
Θνοζηάθθζκεξ πενίμπηεξ πνμεήηεξ ιε εύθαηα
θζθμλεκίαξ εηεειάηςκ ηύπμο ηώδςκα, ακμζβόιεκεξ
πεζνμηίκδηα. Πε αοηή ηδκ ηαηδβμνία ακήημοκ ηαζ δ
πνμεήηδ 7-ΠΘ02/Ξ08 ηαζ δ πνμεήηδ πςνίξ ανίειδζδ
ζηδκ
ηαηαζηεοή
4α-Β01,
μζ
μπμίεξ
είκαζ
εβημθπμύιεκεξ ζε ηαηαζηεοέξ MDF, ιε μνζγόκηζμ
ακμζβόιεκμ ηνύζηαθθμ.

Πε όθεξ ηζξ πενζπηώζεζξ, μζ πνμεήηεξ ηδξ
έηεεζδξ εα πνέπεζ κα ακμίβμοκ πναηηζηά ηαζ
κα ηθείκμοκ ιε αζθάθεζα ηαζ αενμζηεβώξ ιε
εζδζηό, αθακή, ακμλείδςημ ιδπακζζιό ηαζ κα
ηθεζδώκμοκ
αθακώξ.
Νζ
αοηόθςηεξ
πνμεήηεξ
εα
πνέπεζ
κα
δζαεέημοκ
ακελάνηδημ ηεπκζηό πώνμ από ημ πώνμ ηςκ
εηεειάηςκ βζα ηδκ εβηαηάζηαζδ ημο
θςηζζιμύ, βζα ηδκ επίζηερδ ημο μπμίμο εα
οπάνπεζ λεπςνζζηή εονίδα, ακμλείδςηεξ
ζπάνεξ αενζζιμύ η.θπ. Ζ ηαηαζηεοή ημοξ εα
πναβιαημπμζδεεί ιε ηέημζμ ηνόπμ ώζηε κα
ιδκ οπάνπεζ δζαθοβή ημο θςηόξ πένακ ηςκ
μνζμεεηδιέκςκ πνμξ θςηζζιό πενζμπώκ. Ρα
ααζζηά οθζηά ηαηαζηεοήξ είκαζ ημ MDF-ZF
ηαζ
ημ
ηνύζηαθθμ
extra
clear
ακηζακαηθαζηζηό ζε όθεξ ηζξ μναηέξ
επζθάκεζεξ ηςκ πνμεδηώκ (επζθάκεζεξ
εέαζδξ). Πηζξ ιδ μναηέξ επζθάκεζεξ ηςκ
πνμεδηώκ δύκαηαζ κα πνδζζιμπμζδεεί
ηνύζηαθθμ extra clear, απαναζηήηςξ ζδίμο
πάπμοξ.
2. Θαηαζηεοέξ / αάενα από MDF:
Όθεξ μζ ηαηαζηεοέξ ηδξ έηεεζδξ ζηζξ μπμίεξ
εκζςιαηώκμκηαζ πνμεήηεξ ηαζ επμπηζηά,
ηαεώξ ηαζ ηέζζενα (4) αοημσζηάιεκα αάενα,
εα
ηαηαζηεοαζημύκ
από
MDF-ΕF.
Ξνμαθέπεηαζ κα ηαηαζηεοαζημύκ εονίδεξ
αενζζιμύ ημο εζςηενζημύ ηςκ ηαηαζηεοώκ
ιε ηζξ απαναίηδηεξ θςημπαβίδεξ, εονίδεξ
επίζηερδξ ημο εζςηενζημύ ημοξ ηαηά
πενίπηςζδ ηαζ εονίδεξ επίζηερδξ ηςκ
θςηζζηζηώκ ζςιάηςκ ηαζ ακηζηαηάζηαζδξ
ηςκ θαιπηήνςκ ημοξ. Θαηά ηδκ ηαηαζηεοή
ημοξ, εα πνέπεζ κα θδθεεί

ιένζικα βζα ηδκ όδεοζδ ηςκ ηαθςδζώζεςκ
δθεηηνζηήξ πανμπήξ ή άθθμο ηύπμο πμο είκαζ
απαναίηδηεξ βζα ηδκ θεζημονβία ηςκ
ηαηαζηεοώκ.
Ζ ελςηενζηή ηεθζηή επζθάκεζα επέκδοζδξ εα
απμηεθείηαζ από θύθθα MDF ZF πάπμοξ 16
πθζη. εκώ μζ βςκίεξ εα δζαιμνθςεμύκ ιε
θαθηζμβςκζά (450). Όθεξ μζ εκώζεζξ ηςκ
MDF-ΕF βίκμκηαζ ιε ηόθθδζδ, όπζ ιε αίδςια.
Ζ θένμοζα ηαηαζηεοή ακηζζηήνζλδξ /
οπόααζδξ εα ηαηαζηεοαζηεί επίζδξ από
MDF-ZF. Όπμο είκαζ ακαβηαίμ βζα ηδκ
εκίζποζδ ηδξ αηαιρίαξ ηαζ ηδ δζαζθάθζζδ
ηδξ ζηήνζλδξ ηόζμ ηςκ πνμεδηώκ όζμ ηαζ
ηςκ
ακανηώιεκςκ
ή
εδναγόιεκςκ
εηεειάηςκ πνμαθέπεηαζ εζςηενζηή εκίζποζδ
ηςκ ηαηαζηεοώκ ιε ιεηαθθζηά βαθαακζγέ
ημίθα ζημζπεία, θαιανίκεξ η.θπ., ηαηάθθδθα
ηαηά πενίπηςζδ (αθ. Δβηεηνζιέκδ Πηαηζηή
Κεθέηδ Δθανιμβήξ), εκώ μζ ηαηαζηεοέξ εα
παηηώκμκηαζ ζημ ηεθζηό δάπεδμ ιε ζηνζθόκζα
ή πδιζηή αθήηνςζδ.
Δζδζηόηενα,
ζηδκ
ηαηαζηεοή
1-ΠΘ01
πνμζανιόγεηαζ
ελαζνεηζηήξ
πμζόηδηαξ
ηαενέπηδξ
δζαζηάζεςκ
35x90εη,
ιε
επελενβαζία
αζθαθείαξ
πενζιεηνζηά,
εκηαβιέκμξ
ζηδκ
ηαηαζηεοή
ζε
δζαιμνθςιέκδ εζμπή ίζδ ιε ημ πάπμξ ημο.

3. Βάενα από ειθακέξ ιπεηό:
Ρα αάενα από ιπεηό έπμοκ ακηζιεηςπζζηεί
ςξ πνμξ ημκ ηνόπμ ηαηαζηεοήξ ηαζ έδναζδξ
ζηδκ Δβηεηνζιέκδ Πηαηζηή Κεθέηδ
Δθανιμβήξ – Α΄ ηαζ Β΄ θάζδ.
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4. Δζδζηέξ ηαηαζηεοέξ:
Γζα ηδκ ελοπδνέηδζδ ημο ιμοζεζμβναθζημύ
ζηεπηζημύ πνμηείκμκηαζ μνζζιέκεξ ηαηαζηεοέξ
πμο δεκ ειπίπημοκ ζε ηαιία από ηζξ παναπάκς
ηαηδβμνίεξ:
•Ζ
ηεηθζιέκδ
ηαηαζηεοή
ηδξ
εκόηδηαξ
“Νζημκμιία” (4α-Θ01).
•Γύμ αοημσζηάιεκα πεηάζιαηα από MDF-ZF
ιμνθήξ πμο παναπέιπμοκ ζε W (6-K05), ηα
μπμία εα απμηεθέζμοκ οπόααενμ επμπηζημύ
οθζημύ
ηαζ
εα
θζθμλεκμύκ
πμθοιεζζηέξ
εθανιμβέξ. Ρα πεηάζιαηα έπμοκ δζαημιή
ζπήιαημξ Ξ ηαζ ζηδνίγμκηαζ ζε αάζδ MDF-ZF,
ιζηνόηενδ ηςκ ηεθζηώκ δζαζηάζεςκ ηδξ
ηαηαζηεοήξ, ιε δζαημιή ακεζηναιιέκμο Ξ, δ
μπμία παηηώκεηαζ ζημ δάπεδμ.
•Δζδζηή ηαηαζηεοή MDF-ZF ιε ιεηαθθζηό ζηεθεηό
βζα
ακάνηδζδ
θίεζκςκ
εηεειάηςκ
ηαζ
εκζςιαηςιέκδ αοηόθςηδ πθέλζβηθαξ ηαηαζηεοή
ζηήνζλδξ κμιζζιάηςκ (2-Θ04). Ν ζηεθεηόξ
ζηήνζλδξ πνμδζαβνάθεηαζ κα ηαηαζηεοαζηεί ιε
πάθοαα S235.
Ποβηεηνζιέκα πνδζζιμπμζμύκηαζ ηα παναηάης
ζημζπεία:
1.
πμζηοθώιαηα (4 ηειάπζα) – Ννζγόκηζεξ
δμημί (11 ηειάπζα): Ρεηνάβςκεξ ημίθεξ δμημί
Γζαζηάζεζξ 80x80mm , πάπμξ s=4mm
2.
Ννζγόκηζα δμηόξ ζηδ ιέζδ ημο άκς
ιένμοξ
(1
ηειάπζμ): Ρεηνάβςκεξ
ημίθδ
δμηόξ Γζαζηάζεζξ 60x60mm , πάπμξ s=4mm
3.
Γζαβώκζεξ θάιεξ: Γζαζηάζεζξ 30x5mm
4.
Θαηαηόνοθεξ θάιεξ βζα ηδκ ζηήνζλδ ηςκ
βθοπηώκ: Γζαζηάζεζξ 40x5mm
5.
Κπμοθόκζα Φ10
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6.
Ννζγόκηζεξ θάιεξ βζα ηδκ έδναζδ ηςκ
βθοπηώκ: Γζαζηάζεζξ αx5mm. Ζ ηζιή α εα
ηαεμνζζηεί από ημ πθάημξ ημο βθοπημύ.
Ξνμηεζιέκμο
ηα
δζαβώκζα
ζημζπεία
κα
ημπμεεηδεμύκ ζηδκ ηαηάθθδθδ ζηάειδ εα
πνδζζιμπμζδεμύκ πθάηεξ πάπμοξ 5mm ηαζ
10mm. Ρα δζαβώκζα ζημζπεία εα πνέπεζ κα
ζοβημθθδεμύκ
ζηα οπμζηοθώιαηα ηαζ ζηζξ
εκδζάιεζεξ (ηαε ύρμξ) δμημύξ. Νζ ελςηενζηέξ
θάιεξ
40x5mm
εα
δζαιμνθςεμύκ
(ιε
ζηναηγάνζζια) από ιζα εκζαία θάια πςνίξ
ζοβηόθθδζδ.
5. Ξνμαμθέξ, αίκηεμ, πμθοιέζα:
Ζ πνήζδ δζαθόνςκ ιέζςκ ηζκμύιεκδξ εζηόκαξ
ηαζ πμθοιέζςκ οπμζηδνίγεζ ηα “Δζδζηά Θέιαηα”
ηαζ ζοκακηάηαζ όπμο ηνίκεηαζ ζηόπζιδ δ
επαύλδζδ ηδξ ιμοζεζμθμβζηήξ αθήβδζδξ (1-Δ09,
1-Δ11, 1-Δ14).
6. πμαάζεζξ Δπμπηζημύ οθζημύ:
Ακάθμβα ιε ηδ εέζδ ηςκ πζκαηίδςκ επμπηζημύ
οθζημύ ζημ πώνμ έπμοιε ημοξ ελήξ δύμ ηύπμοξ:
•Αςηόνομερ - Αναπηώμενερ ηαζ
•Εγκολπούμενερ ζε ζύκεεηεξ ηαηαζηεοέξ MDF.
Δπίζδξ, ακάθμβα ιε ημκ ηνόπμ θςηζζιμύ ημοξ
έπμοιε:
•Αςηόθυηερ ζε επζθάκεζα plexiglass ή βοαθί,
πμο θςηίγμκηαζ ιε θάιπεξ θεμνίμο εζςηενζηά.
•Εξυηεπικά θυηιζόμενερ ιε ζπμη μνμθήξ.

Πηζξ αοηόθςηεξ πζκαηίδεξ, πθδκ ηςκ ηεζζάνςκ
ιεβάθςκ αοηόθςηςκ επμπηζηώκ ημο 1μο μνόθμο, ημ
πθέλζβηθαξ είκαζ εκεοθαηςιέκμ ζηδκ ηαηαζηεοή ηαζ
έπεζ αθακή, αζύιιεηνδ δελζά, ανζζηενή ηαζ ηάης
παημύνα, ώζηε κα δύκαηαζ κα αθαζνείηαζ. Ρμ άκς
ιένμξ ακμίβεζ ιε αθακείξ ζηνμθείξ.
Πηζξ αοηόθςηεξ πζκαηίδεξ 6-Δ03/05/07 ημ επμπηζηό
επζημθθάηαζ ζε plexiglass πάπμοξ 8 πθζη. ημ μπμίμ
δζαιμνθώκεηαζ ζε ημίθδ επζθάκεζα. Ρμ plexiglass
απμηεθεί ηδκ ιπνμζηζκή πθεονά ημοηζμύ MDF ημ
μπμίμ θζθμλεκεί ημκ θςηζζιό ηαζ ελέπεζ ζηα άηνα ημο
πνμηεζιέκμο κα παναιέκεζ ημ ημοηί αθακέξ.
Πηα 4 ιεβάθα αοηόθςηα επμπηζηά ημο 1μο μνόθμο εα
πνδζζιμπμζδεεί ηνύζηαθθμ triplex 4+4πθζη. extra
clear ηαζ από πίζς εα ημθθδεεί plexiglass 4 πθζη. ζε
θεοηή απόπνςζδ ιε θεζημονβία δζάποζδξ θςηζζιμύ.
Ποκμθζηά, ζηα αοηόθςηα επμπηζηά, όπςξ ηαζ ζηζξ
αοηόθςηεξ ηαηαζηεοέξ, μ εζςηενζηόξ θςηζζιόξ
πνμζανιόγεηαζ ζε ηεθάνα ακάνηδζδξ ηαηάθθδθα
δζαιμνθςιέκα
ηαζ
ζηενεςιέκα
ώζηε
κα
δζεοημθύκεηαζ δ έκηαλδ ηαζ ζηενέςζδ ηςκ
πνμαθεπόιεκςκ
θςηζζηζηώκ
ζςιάηςκ
ηαζ
δθεηηνμθμβζηώκ
εβηαηαζηάζεςκ.
Δπίζδξ
δζαζθαθίγεηαζ
δ
δοκαηόηδηα
επίζηερδξ
ημο
εζςηενζημύ ημοξ ηαηά πενίπηςζδ βζα κα ελοπδνεηδεεί
δ πνόζααζδ ζημ πώνμ θςηζζιμύ ηαζ δ
ακηζηαηάζηαζδ ηςκ θςηζζηζηώκ ζςιάηςκ.
Ιαιαάκεηαζ επίζδξ ιένζικα βζα ηδκ όδεοζδ ηςκ
ηαθςδζώζεςκ δθεηηνζηήξ πανμπήξ ή άθθμο ηύπμο
πμο είκαζ απαναίηδηεξ βζα ηδκ άνηζα θεζημονβία ημοξ.
Ρέθμξ, ζηζξ ηαηαζηεοέξ οπμθμβίγμκηαζ ηαζ μζ
απαναίηδηεξ θςημπαβίδεξ βζα ηδκ απμθοβή δζαθοβήξ
θςηόξ εκώ πνέπεζ κα ακμίβμοκ ηαζ κα ηθείκμοκ ιε
εοημθία ηαζ ιε αζθάθεζα.
Ρμ επμπηζηό οθζηό ηςκ ακανηώιεκςκ πζκαηίδςκ
επζημθθάηαζ ζε MDF οπμαάζεζξ πμο εα ζηενεςεμύκ
ζημκ ημίπμ ιε αθακή ηνόπμ. Ζ εέζδ ηαζ μζ δζαζηάζεζξ
όθςκ ηςκ ακανηώιεκςκ οπμαάζεςκ απμηοπώκμκηαζ
ζηα ζπέδζα.

Β. ΞΟΝΘΖΘΔΠ ΘΑΗ ΙΝΗΞΔΠ ΔΘΘΔΠΗΑΘΔΠ
ΘΑΡΑΠΘΔΔΠ: ΙΗΘΑ
Ηδζαίηενδ θνμκηίδα δόεδηε ζηδκ επζθμβή ηςκ
οθζηώκ πμο εα οπμζηδνίλμοκ ημ ιμοζεζμβναθζηό
ζηεπηζηό ηαζ ημ ύθμξ ηδξ αθήβδζδξ ζε ηάεε
Σςνζηό Θύθαηα.
1. ΘΑΡΑΠΘΔΔΠ ΑΞΝ M.D.F.
Ρα MDF πμο εα πνδζζιμπμζδεμύκ βζα όθεξ ηζξ
ηαηαζηεοέξ, εα ιμνθμπμζδεμύκ ηαηά ηνόπμ
άρμβμ ηαζ εα είκαζ ζύιθςκα ιε ημ Δονςπασηό
πνόηοπμ ΔΛ120, πςνίξ πνόζεεηδ θμνιαθδεΰδδ
(πμο ηα ηαηαηάζζμοκ ζηδκ ηαηδβμνία ZF). Ζ
πενζεηηζηόηδηα ζε θμνιαθδεΰδδ εα είκαζ ίζδ ή
θζβόηενδ ημο 0,3mg /100g (δδθ. ζζμδύκαιδ ιε
ηδκ πενζεηηζηόηδηα θμνιαθδεΰδδξ ζημ θοζζηό
λύθμ).
Όθεξ μζ επζθάκεζεξ εα έπμοκ άνζζηδ ηαηενβαζία
ηαζ θείακζδ. Νζ εκώζεζξ ημοξ εα οθμπμζδεμύκ
πςνίξ ειθακή ζόημνα, δδθαδή εα βίκμκηαζ
ημθθδηέξ οπό 45μ, πςνίξ αίδεξ ηαζ ηανθζά, αθθά
ιε ζοβημθθδηζηό ιέζμ ροπνάξ ζοβηόθθδζδξ,
ζύιθςκα ιε ηα πνόηοπα EN 204 D3 ηαζ D4,
Water Resistance Requirement, DIN 14257, Heat
Resistance Watt 91.
Νζ ηαηαηόνοθεξ ηαζ μζ μνζγόκηζεξ επζθάκεζεξ ηςκ
ηαηαζηεοώκ εα ζπδιαηίγμοκ αοζηδνά βςκία 90μ.
Πηζξ πενζπηώζεζξ ηαηά ηζξ μπμίεξ μζ πνμεήηεξ ή
εύθαηεξ ημπμεεημύκηαζ ζε ζοζζςιαηώιαηα, δ
ζοκανιμβή ημοξ εα βίκεηαζ είηε ζε απόθοηδ
επαθή, πςνίξ ηνζπμεζδείξ νδβιαηώδεζξ ή ιε ηδκ
πανειαμθή ηαηαηόνοθδξ ή ηαηά πενίπηςζδ
μνζγόκηζαξ ζημηίαξ, ζηαεενμύ πθάημοξ ζε όθδ ηδξ
ηδκ έηηαζδ.

Όπμο πνμαθέπεηαζ ζηα ζπέδζα, δ ζημηία αοηή
εα είκαζ ζηαεενή ζε εύνμξ ζε όθμ ηδξ ημ
ιήημξ ηαζ δε εα οπενααίκεζ ηα 8 πζθζμζηά.
Νζ εζςηενζηέξ ηαζ ελςηενζηέξ επζθάκεζεξ ηςκ
πνμεδηώκ ηαζ ηα εζςηενζηά αάενα ηςκ
πνμεδηώκ εα ηαηαζηεοαζημύκ από MDF ZF,
πάπμοξ 16 πζθζμζηώκ, ιε άνζζηδ ηαηενβαζία
ζηζξ εκώζεζξ ημοξ (πςνίξ ειθακή ζόημνα ιε
ημθθδηέξ όθεξ ηζξ εκώζεζξ οπό βςκία 45μ) ηαζ
ιε άνζζηδ θείακζδ.
2. ΚΔΡΑΙΙΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΘΔΔΠ ΚΖΣΑΛΗΠΚΝΗ.
Κεηαθθζημί ζηεθεημί:
H
θένμοζα
ηαηαζηεοή
αάενςκ
ηαζ
ηαηαζηεοώκ, όπμο αοηό πνμαθέπεηαζ από ηδκ
Πηαηζηή Κεθέηδ Δθανιμβήξ, εα είκαζ από
παθοαδμέθαζια αανέςξ ηύπμο. H αάζδ ηδξ
θένμοζαξ ηαηαζηεοήξ εα θένεζ μπςζδήπμηε
πόδζα-νεβμοθαηόνμοξ αανέςξ ηύπμο. Ρα
παθοαδμέθαζια εα είκαζ ηύπμο ST37 ηαηά ηα
πνόηοπα S235JR ηαζ S235 JRG2, DIN 17100
ή EN 10025 ηαζ EN 10051.
Όθεξ μζ ζοβημθθήζεζξ ηςκ ιεηαθθζηώκ ιενώκ
εα είκαζ TIG ηαζ εα πανμοζζάγμκηαζ απμθύηςξ
θεζαζιέκεξ.
Γε
εα
βίκμοκ
απμδεηηέξ
ζηνεαθώζεζξ ιεηαθθζηώκ πθαζζίςκ.
Όθα ηα ιεηαθθζηά ιένδ εα αάθμκηαζ ιε
δθεηηνμζηαηζηή ααθή ζε Ral απόπνςζδ.

Κδπακζζιμί πνμεδηώκ:
Νζ ιδπακζζιμί εα είκαζ ηνοθμί, αανέςξ ηύπμο
ηαζ εα θένμοκ ελανηήιαηα άνζζηδξ πμζόηδηαξ
ηαζ ακημπήξ. Νζ ιδπακζζιμί εα ζοβηνμημύκηαζ
εζςηενζηά ημο ηνοζηάθθμο ηδξ πνμεήηδξ ηαζ
εα ηαθύπημκηαζ ελςηενζηά ημο ηνοζηάθθμο ιε
ιάζηα από MDF. Θα ηαηαζηεοάγμκηαζ από
παθοαδμέθαζια ηύπμο ST 52-3, ηαηά ηα
πνόηοπα S355JR, DIN 17100 ή EN 10025:93
ηαζ EN 10051 ηαζ
ιε ζοιπθδνώιαηα
αθμοιζκίμο.
Νζ ιδπακζζιμί ηςκ πνμεδηώκ εα πνέπεζ κα
ιπμνμύκ κα ακμίβμοκ ηαζ κα ηθείκμοκ
ηνύζηαθθα αάνμοξ έςξ 200 ηζθώκ ηαζ βζα
ημοθάπζζημκ
2.000
ακμίβιαηα/θμνέξ
(οπενηαθύπημκηαξ δδθ. ημ αάνμξ ηςκ
ακμζβόιεκςκ ηνοζηάθθςκ) ηαζ βζα άκμζβια 90
ιμζνώκ (βζα ηζξ πνμεήηεξ ιε πόνηα
πενζζηνεθόιεκδ πενί ηαηαηόνοθμο άλμκα).
Όθεξ μζ ηνοζηάθθζκεξ ακμζβόιεκεξ επζθάκεζεξ
ηςκ πνμεδηώκ, εα ακμίβμοκ ιέζς ηςκ
ιδπακζζιώκ
ακμίβιαηόξ
ημοξ,
πςνίξ
οπμαμήεδζδ, πςνίξ ελςηενζηή αμήεεζα ηαζ
πςνίξ ηδξ πνήζδ θμνέα, κάνεδηα ή
ηνμπήθαημο ελςηενζημύ ελανηήιαημξ, πθδκ
όζςκ πενζβνάθμκηαζ δζαθμνεηζηά ζηα ζπέδζα.
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3. ΘΟΠΡΑΙΙΗΛΑ ΚΔΟΖ
Όθα ηα ηνύζηαθθα ζηζξ μναηέξ επζθάκεζεξ
ηςκ πνμεδηώκ (επζθάκεζεξ εέαζδξ), εα είκαζ
οπένθεοηα,
ακηζακαηθαζηζηά
πμθοζηνςιαηζηά (ηνίπθελ), ιε νμκηανζζιέκεξ
όθεξ ηζξ αηιέξ ημοξ. Πηζξ ιδ μναηέξ
επζθάκεζεξ ηςκ πνμεδηώκ ηα ηνύζηαθθα
δύκακηαζ
κα
ιδκ
είκαζ
οπένθεοηα
ακηζακαηθαζηζηά, επζαάθθεηαζ όιςξ κα είκαζ
ίδζμο πάπμοξ ηαζ ηνίπθελ. Ρα πάπδ ημοξ εα
είκαζ 8 πζθζμζηώκ, ζοκ ημ πάπμξ ηδξ
ιειανάκδξ PVB, ιε εζςηενζηό θίθηνμ βζα ηδκ
UV αηηζκμαμθία (ζε πμζμζηό 99,7%).
Γζαπεναηόηδηα ιεβαθύηενδ ημο 96%, ηαηά
EN 410 – 2011.
Ρζιέξ ακαηθαζηζηόηδηαξ:
Ακαηθαζηζηόηδηα ελςηενζημύ θςηόξ: 0,7%,
ηαηά EN 410 - 2011
Ακαηθαζηζηόηδηα εζςηενζημύ θςηόξ: 0,7%,
ηαηά EN 410 – 2011
Ζ πνμζανιμβή ημο βοαθζμύ ηαζ δ
πνμζανιμβή δζαθμνεηζηώκ ηειαπίςκ βοαθζμύ
πνέπεζ κα είκαζ ηέημζα, ώζηε κα δίκεηαζ δ
εκηύπςζδ
ζοκεπμύξ
ηνοζηάθθζκδξ
επζθάκεζαξ.

5. ΠΓΘΝΙΙΖΠΔΗΠ.
Θνύζηαθθμ ιε ιέηαθθμ:
Θα
πνδζζιμπμζδεμύκ
ημθθδηζηά
ιέζα
ηαηαζηεοαζιέκα ζύιθςκα ιε ημ πνόηοπμ ISO 9001
/ 14001 πμο εα πθδνμύκ ηα παναηάης πνόηοπα:
Elongation at Break (CQP 020-4/ISO 8339): 500%
Tear Propagation Resistance (CQP 045-1/ISO 34): 5
N/mm
Movement Accommodation Factor: 12.5%
Glass Transition Temperature (CQP 509-1/ISO
4663): -45oC
Shrinkage (CQP 014-1): 1%
Shore A Hardness (CQP 023-1/ISO 868): 35
Tensile Strength (CQP 020-3/ISO 8339): 1.1 N/mm2
Μύθμο ιε λύθμ:
Θόθθα λύθμο ροπνήξ ζοβηόθθδζδξ πμο εα είκαζ
ζύιθςκδ ιε ηα παναηάης πνόηοπα: EN 204 D3 ηαζ
D4, Water Resistance Requirement: DIN 14257,
Heat Resistance Watt: 91.

Θνύζηαθθμ ιε Θνύζηαθθμ:
Κε μοδέηενδ δζάθακδ ζζθζηόκδ, πμο κα πθδνμί ηα
αηόθμοεα πνόηοπα:
Category 1, DIN 18545 Gr. E, ISO 11600F & G25LM
CTM364C Extrusion rate g/minute 170
CTM97B Specific gravity 1.02
ISO 37/DIN 53 504 (2mm thickness S2 dumbbells):
CTM137A Mod100% MPa 0.35
CTM99 Hardness (Shore A) 20
CTM137A Tensile break MPa 1.6
CTM137A Elongation at break 500%
ISO8339/DIN28339 (12x12x50mm size technically
approved joint):
ISO7389 Elastic recovery % >90
ISO11600 Joint movement capability % ±25
NF P85507 Tensile break MPa 0.55
NF P85507 Elongation at break 300%
NFP85507 Mod100% MPa 0.38
Θαζ ιε βεκκήηνζα UV ηαζ ημ ακάθμβμ ζοβημθθδηζηό
ιέζμ.

4. ΘΙΔΗΓΑΟΗΔΠ:

Νζ πνμεήηεξ εα πνέπεζ κα είκαζ ελμπθζζιέκεξ
ιε δθεηηνμιδπακζηέξ ηθεζδανζέξ αζθαθείαξ
ιε ιεηαθθζηό πύνμ αζθάθζζδξ, βζα ημ
ηθείδςια ημο ηζκδημύ ημοξ ηιήιαημξ
(ηνοζηάθθμο), πμο εα ελαζθαθίγεζ ημ
απανααίαζημ.
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Θνύζηαθθμ ιε MDF:
Πύιθςκα ιε ηα πνόηοπα:
Category 1, DIN 18545 Gr. E, ISO 11600F &
G25LM
CTM364C Extrusion rate g/minute 170
CTM97B Specific gravity 1.02
ISO 37/DIN 53 504 (2mm thickness S2
dumbbells):
CTM137A Mod100% MPa 0.35
CTM99 Hardness (Shore A) 20
CTM137A Tensile break MPa 1.6
CTM137A Elongation at break 500%
ISO8339/DIN28339 (12x12x50mm size technically
approved joint):
ISO7389 Elastic recovery % >90
ISO11600 Joint movement capability % ±25
NF P85507 Tensile break MPa 0.55
NF P85507 Elongation at break 300%
NFP85507 Mod100% MPa 0.38
Κέηαθθμ ιε ιέηαθθμ:
Όθεξ μζ ημθθήζεζξ ηςκ ιεηάθθςκ εα είκαζ άρμβεξ
ηαζ εα πναβιαημπμζμύκηαζ ιε ζοβηόθθδζδ TIG ηαζ
εα πανμοζζάγμκηαζ απμθύηςξ θεζαζιέκεξ.
Γεκ εα οπάνπμοκ ζηνεαθώζεζξ πμοεεκά.

6. ΒΑΦΔΠ:
Βαθή ιεηαθθζηώκ επζθακεζώκ.
Ρα ειθακή ιεηαθθζηά ιένδ εα οπμζημύκ ηδκ
ηαηάθθδθδ επελενβαζία, ώζηε κα δεπεμύκ
δθεηηνμζηαηζηέξ ααθέξ, πμο εα είκαζ ζύιθςκα ιε
ημ πνόηοπμ DIN 50939 ηαζ DIN 55990/3 ηαζ ηαζ
ENISO 1520, ENISO 2815, ENISO 2409, ENISO
1519.
Βαθή λύθζκςκ επζθακεζώκ.
α) Νζ εζςηενζηέξ επζθάκεζεξ ηςκ πνμεδηώκ,
ηαεώξ ηαζ ηςκ εζςηενζηώκ αάζεςκ – αάενςκ
ημοξ, εα είκαζ ααιιέκεξ ιε ααθή ιδ ακαηθαζηζηή
πμο δεκ απμαάθθεζ πδιζηέξ μοζίεξ, ζύιθςκα ιε
ηζξ παναηάης ζδζόηδηεξ:
Βαθή οδαημδοαθοηή δ μπμία εα πνέπεζ κα έπεζ ηζξ
παναηάης ζδζόηδηεξ:
Θαηά ημ πνόηοπμ DΗΛ 1863 sect 2.4.1
Ακεεηηζηή ζε πθύζδ ηαηά DIN 53778
Κδ εύθθεηημ (εθάιζθθμ ιε πζζημπμίδζδ DIN 4102
ηθάζδ Α2)
Voc < 1 g/l
DIN EN 13 300 (ηαζ ιε: ISO 2813, EN 21524,
ISO 6504-3 / class 1, EN ISO 11998 / class 2 /
DIN 53778)
Θαηά ημ πνόηοπμ DΗΛ 18363 2. 4. 1
Κε δζαθύηδ ημ κενό
Πηζξ απμπνώζεζξ πμο εα οπμδείλμοκ μζ
επζαθέπμκηεξ ηδξ Ακαεέημοζαξ Ανπήξ.
α) Δλςηενζηά ηςκ πνμεδηώκ, ζύιθςκα ιε ηζξ
παναηάης ζδζόηδηεξ:
Οζπμθίκεξ οδαημδζαθοηέξ
ρδθήξ ακηίζηαζδξ ζηδ πάναλδ
δναηιμδζαπεναηό
Ακεεηηζηό ζηδκ οβνή ζηίθαςζδ ηαηά DIN EN 13
300

Λα ηαηαηάζζεηαζ ζηδκ Θθάζδ 1, ακεεηηζηό ζηδ
ζηίθαςζδ, ηαηά DIN 53 778
Θαηάθθδθμ ιε ημ DIN EN 71-3
Δκδεζηηζηά ακαθένμκηαζ μζ παναηάης ηςδζημί
Pantone: 6U-11U (βναθίηδξ), 521U (ιςα), 652U
(ιπθε), 187U (πμνθονό), 1805U (βηνεκά), 138U
(πμνημηαθί), 728U – 729U (ιπεγ – εθαθνώξ ζαβνέ)
ιε οθή ζαηζκέ.
7. ΚΝΛΩΡΗΘΑ ΞΑΟΔΚΒΠΚΑΡΑ:
Πηδκ επαθή ηςκ ηζκδηώκ ιενώκ ιε ηα ζηαεενά
ηςκ πνμεδηώκ, (όπςξ ηνύζηαθθμ ιε ηνύζηαθθμ
ηαζ ηνύζηαθθμ ιε ημ πθασκό ζηαεενό ιένμξ ηδξ
πνμεήηδξ) ηαζ ζε όθμ ημ ιήημξ ηδξ επαθήξ
επζημθθμύκηαζ δζαθακή ζζθζημκμύπα εθαζηζηά
πανειαύζιαηα
ιε
μοδέηενμ
ζζθζημκμύπμ
ζοβημθθδηζηό ιέζμ (όπζ αοημηόθθδηα), πςνίξ
ηνζπμεζδείξ βναιιώζεζξ, ζύιθςκα ιε ηα παναηάης
παναηηδνζζηζηά ηαζ πνόηοπα:
Tensile Strength DIN 53504: 3,0-9,0 Mpa
Elongation at break DIN 53504: 200-500%
Specific conductance: ca. 2x10 15 Ohm x cm
Tear resistance ASTM-D 624: 10-20 N/mm
Hardness DIN 53505: 30 – 75 Shore A
Impact resilience DIN 53512: 20-40%
Linear thermal expansion: ca. 2.4x10-4
Specific thermal conductivity: ca. 0,2-0,3 W x m-1
x K-1
Compression set DIN 53517: 10– 25%
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Ρα εθαζηζηά ζηεβακςηζηά πανειαύζιαηα εα
πνέπεζ κα είκαζ ημθθδηά ιε μοδέηενδ ζζθζηόκδ,
ζύιθςκα ιε ηα πνόηοπα: Category 1, DIN 18545
Gr. E, ISO 11600F & G25LM, CTM97B Specific
gravity 1.02, CTM364C Extrusion rate g/minute
170 ηαζ όπζ αοημηόθθδηα. Απμηθείμκηαζ ηα
αοημηόθθδηα εθαζηζηά πανειαύζιαηα.
8. ΔΞΗΘΝΟΗΘΔΠ ΞΑΘΡΩΠΔΗΠ ΠΔ ΓΑΞΔΓΑ ΘΑΗ
ΡΝΗΣΝΠ:
Νζ παηηώζεζξ ζε δάπεδα ηαζ ημίπμοξ, εα
πναβιαημπμζμύκηαζ ιε πδιζηά αβηύνζα οανζδζηήξ
νδηίκδξ, ιε δοκαηόηδηα ζηενέςζδξ πςνίξ
ιδπακζηή εηηόκςζδ. Κε ακημπή ζε θμνηίμ
εθεθηοζιμύ ζηα: 10 Nrec [kN] ζε Κ12.
9. ΘΑΡΑΠΘΔΖ ΒΑΘΟΩΛ ΑΞΝ ΔΚΦΑΛΔΠ ΚΞΔΡΝ:
Ζ ηαηαζηεοή μνζζιέκςκ αάενςκ ηαζ αάζεςκ
ζηήνζλδξ εα βίκεζ από εθαθνά μπθζζιέκμ ιπεηό
ορδθήξ νεοζηόηδηαξ ηαζ ηαπύηδηαξ νμήξ. Ν
πνςιαηζζιόξ ημοξ εα ιπμνεί κα βίκεζ ιε
ειπμηζζιό ημο οθζημύ. Θα ιπμνμύκ επίζδξ ηαηά
πενίπηςζδ κα πνδζζιμπμζδεμύκ πνςιαηζζηά
αδνακή παιδθήξ ημηημιεηνζηήξ ζύκεεζδξ ηαζ δ
ηεθζηή επζθάκεζα εα απμηαθοθεεί ιε ηνίρζιμ.
10. ΞΑΛΔΙΑ, ΙΔΕΑΛΡΔΠ:

Ρα ιεβάθα επμπηζηά πακέθα εα ηαηαζηεοαζημύκ
από ακανηδιέκμ πακό (ηαιαάξ). Νζ ηαιπέθεξ ηςκ
θεγακηώκ εα ηαηαζηεοαζημύκ από πάκεθ
πμθομονεεάκδξ, plexiglass ή αθμοιίκζμ.
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11. ΘΑΡΑΠΘΔΔΠ ΠΡΖΟΗΜΔΩΠ ΓΙΞΡΩΛ

Γ. ΒΑΠΗΘΔΠ ΑΟΣΔΠ ΦΩΡΗΠΚΝ

Ρα βθοπηά εα ζηδνζπεμύκ ζε αάζεζξ πμο, όπμο
είκαζ δοκαηό, εα ιπμνμύκ κα απμζπαζημύκ από
αοηέξ. Νζ αάζεζξ ημοξ, ηαηά πενίπηςζδ, εα είκαζ
εκζζποιέκεξ ιε αθακή ηνόπμ ηαζ εα επεκδοεμύκ
ιε παηδηή ηζζιεκημημκία ή ιε MDF ηαηδβμνίαξ
ZF. Όθα ηα ελανηήιαηα ηαζ μζ ζηνμθείξ εα είκαζ
ακμλείδςηα ηαζ ηα ιένδ ηδξ ακάνηδζδξ πμο εα
ένπμκηαζ ζε επαθή ιε αοηά εα θένμοκ εθάζιαηα
ιμθύαδμο.
Ζ αηζκδημπμίδζδ ηαζ ακάνηδζδ ηςκ θίεζκςκ
επζβναθώκ εα βίκεζ ιε ζύζηδια δζπθώκ
ιεηαθθζηώκ ζηεθεπώκ, ημ μπμίμ απμηεθεί
επέηηαζδ
ηαζ
ελέθζλδ
ημο
ζοζηήιαημξ
ακάνηδζδξ βθοπηώκ, πνμεδηώκ ηαζ πζκαηίδςκ
πμο έπεζ ιε επζηοπία δμηζιαζηεί ζηα ιμοζεία πμο
ιεθεηήζαιε ηαζ οθμπμζήζαιε ζηδ Κμκειααζία,
Ανεόπμθδ ηαζ Θανδαιύθδ.

Ζ ζηδκμβναθζηή πνόηαζδ (αθ. Δβηεηνζιέκδ Κεθέηδ
Δθανιμβήξ Πηδκμβναθζημύ Φςηζζιμύ) έπεζ ζακ
ζηόπμ ημκ ζπεδζαζιό ημο ηαηάθθδθμο θςηζζιμύ
βζα ηδκ ακάδεζλδ ηςκ ανπαίςκ εηεειάηςκ ηαζ ημο
επμπηζημύ οθζημύ ηδξ ιόκζιδξ έηεεζδξ ημο
Ανπαζμθμβζημύ Κμοζείμο Σαθηίδαξ «Ανέεμοζα»,
όπςξ
αοηά
πανμοζζάγμκηαζ
ζηδ
ζπεηζηή
ιμοζεζμβναθζηή ιεθέηδ, ηαζ ζοβηεηνζιέκα:
Ρδ δδιζμονβία ηςκ ζςζηώκ θςηζζηζηώκ ζοκεδηώκ,
πμο εα ηαεμδδβμύκ ηδ ιαηζά ημο επζζηέπηδ ώζηε
κα επζηεκηνώκεηαζ ζηα εηεέιαηα, πανέπμκηάξ ημο
ηαοηόπνμκα ηδκ δοκαηόηδηα κα παναημθμοεήζεζ
ημ επμπηζηό οθζηό, ηζκμύιεκμξ ιε άκεζδ ζε έκα
θςηζζηζηά θζθζηό πώνμ.
Ρδ ιεβαθύηενδ ηαηά ημ δοκαηόκ δζάνηεζα γςήξ ηςκ
θςηζζηζηώκ εβηαηαζηάζεςκ, αθθά ηαζ ηδκ
πνόαθερδ βζα ηδκ ηαθύηενδ πνμζηαζία εοαίζεδηςκ
πνμξ ηδ θςηεζκή αηηζκμαμθία εηεειάηςκ.
Ρδ πνδζζιμπμίδζδ ημο θοζζημύ θςηόξ πμο ένπεηαζ
από ηα πενζιεηνζηά ημπμεεηδιέκα πανάεονα, ιε
έθεβπμ ηδξ θςηεζκήξ νμήξ ημο ηαζ ιε ηδκ
πανάθθδθδ
πνήζδ
θςηζζηζηώκ,
ώζηε
κα
δδιζμονβδεεί
έκα
ζζμννμπδιέκμ
θςηζζηζηό
πενζαάθθμκ.
Ρδ
δδιζμονβζηή
πνήζδ
ηςκ
δζαθμνώκ
εενιμηναζίαξ πνώιαημξ, ιεηαλύ ημο θοζζημύ ηαζ
ημο ηεπκδημύ θςηόξ, ιε ηέημζμ ηνόπμ πμο ηα
εηεέιαηα κα ακαδεζηκύμκηαζ ζδζαίηενα ζε ζπέζδ ιε
ημ επμπηζηό οθζηό ηαζ ημκ πώνμ πμο ηα πενζαάθεζ.
Ρδκ ζζμννμπία ζημ θςηζζιό ηςκ πώνςκ ςξ πνμξ
ημ βεκζηό επίπεδμ θςηζζιμύ, ηαεώξ ηαζ ηδκ
μιμζμιμνθία ηςκ θςηζζηζηώκ ηαζ ηςκ ελανηδιάηςκ
ημοξ, ώζηε κα δδιζμονβείηαζ ιζα αζζεδηζηά
εοπάνζζηδ εζηόκα ζηζξ μνμθέξ.

Πηδνίλεζξ ακηζηεζιέκςκ:
Γζα ηδκ αηζκδημπμίδζδ ή ζηήνζλδ ηςκ εκηόξ ηςκ
πνμεδηώκ ακηζηεζιέκςκ εα πνδζζιμπμζδεμύκ
αβηύνζα ηαζ ενείζιαηα ηαηά ηακόκα από
πμθοηαναμκζηό θύθθμ (plexiglass) ηαζ ηαηά
πενίπηςζδ από ακμλείδςηα κήιαηα δ νάαδμοξ.
Γεκ εα επζπεζνδεεί ηακεκόξ ηύπμο δζάηνδζδ δ
ηναοιαηζζιόξ εηεέιαημξ βζα μπμζμκδήπμηε θόβμ.
Ζ ζηήνζλδ ηςκ γςβναθζηώκ ένβςκ εα βίκεηαζ ιε
ηα ηαηάθθδθα ελανηήιαηα επί μοδέηενδξ πδιζηά
πζκαηίδαξ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα δ πζκαηίδα αοηή εα
ακανηάηαζ ζηδκ πνμαθεπόιεκδ εέζδ.
Δπζπθέμκ
ζπεδζαζηζηέξ
θεπημιένεζεξ
εα
εηπμκδεμύκ ηαηά πενίπηςζδ ηαζ ηαηά ηδ ιεθέηδ
εθανιμβήξ.
Ν
θεπημιενήξ
βναθζζηζηόξ
ζπεδζαζιόξ εα βίκεζ ζημ πθαίζζμ ημο ένβμο
ηαηαζηεοήξ.
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