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Πανοραμική άποψη του ερειπωμένου περιστερεώνα

 



  

Μέσα στα χαλάσματα διακρίνονται οι φωλιές των 
περιστεριών στους εσωτερικούς τοίχους

 



  

Αποσαθρωμένος τοίχος: Εσωτερική πλευρά.

•  



  

           

Ετοιμόρροπος τοίχος :

Η εξωτερική Πλευρά.



  

Λεπτομέρεια : Βορινός τοίχος εξωτερική πλευρά

•  



  

Στη δυτική πλευρά του περιστερεώνα είναι ενσωματωμένη 
ερειπωμένη αποθήκη κτηνοτροφών

•  



  

Λεπτομέρεια δυτικής πλευράς : Διακρίνεται η προέκταση της 
αποθήκης

•  



  

Ή πρώτη επέμβαση : Ξεμπάζωμα του δαπέδου και διάνοιξη 
θεμελίων στα αχνάρια των παλαιών

•  



  

Μοναδικό δείγμα διασωθέντων διακοσμητικών στοιχείων του 

περιστερεώνα 

•  



  

Βορειοδυτική εξωτερική πλευρά περιστερεώνα και αποθήκης

•  



  

Διάνοιξη θεμελίων τοίχου
 αντιστήριξης, αντιανεμικός
τοίχος



  

Διακρίνονται ,το θεμέλιο,
η άκρη του τοίχου 
και ο ορίζοντας στο βάθος



  

Ο τοίχος αντιστήριξης: Αναπτύσσεται καθ’ ύψος, ενώ 
παράλληλα εμφυτεύεται με προσοχή μέσα στον ερειπωμένο 
τοίχο.Σε ύψος ένα μέτρο θα ακολουθήσει κατασκευή από 

οπλισμένο σκυρόδεμα που 
θα εισχωρήσει βαθιά μέσα στον αποσαθρωμένο τοίχο, 

φαίνονται το καλούπι και τα σίδερα.



  

Κατασκευάζεται το δάπεδο του ισογείου



  

Ανακατασκευάζονται οι τοίχοι του ισογείου και κτίζεται ο 
τοίχος αντιστήριξης



  

Προετοιμασία για την πλάκα του ισογείου : Διακρίνονται τα 
καλούπια και το σιδέρωμα της πλάκας



  

Λεπτομέρειες από το σιδέρωμα: Διακρίνονται τα 
διασταυρούμενα σίδερα με τις αποστάσεις τους ,το χάντρωμα 

στους πλάγιους τοίχους και το κεντρικό καλούπι για να 
παραμείνει το άνοιγμα επικοινωνίας του ισογείου με το 

ανώγειο του περιστερεώνα



  

Η κατασκευή της πλάκας:
 Έναρξη εργασιών μπετού



  

Η πλάκα του ισογείου είναι έτοιμη



  

Αρχίζουν παράλληλα εργασίες αποκατάστασης της αποθήκης

•  



  

Ανακατασκευάζονται οι περιμετρικοί τοίχοι της αποθήκης

•  



  

Κατασκευάστηκε και η στέγη της αποθήκης από οπλισμένο 
σκυρόδεμα

•  



  

Αναπτύσσεται
 ο τοίχος αντιστήριξης:
Βορινή πλευρά περιστερεώνα.

•  



  

Το πρώτο διάζωμα της ανατολικής πλευράς : Φαίνονται οι 
είσοδοι των περιστεριών και οι ρόμβοι

•  



  

Ανάπτυξη των σκαλωσιών. Παράλληλες εργασίες: 
Καλουπωμένη πλάκα αποθήκης,διακοσμητικά πρώτου 

διαζώματος της νότιας πλευράς.

•  



  

Ανατολική πλευρά :Το κτίσιμο προχωρεί και ο 
περιστερεώνας εμπλουτίζεται με διακοσμητικά στοιχεία

•  



  

Μια ολοκληρωμένη εικόνα των εργασιών αναστήλωσης του 
περιστερεώνα

•  



  

Ολοκληρώθηκε η κατασκευή του λεπτού διαζώματοςστο 
χείλος της στέγης και οι πύργοι στο ακρόδωμα του 

περιστερεώνα με  



  

Ανακατασκευή του ετοιμόρροπου τμήματος του 
τοίχου της βορινής πλευράς



  

Δείγμα από την στέψη με σχιστόπλακες του 
στηθαίου του ακροδώματος



  

Η βορειοανατολική πλευρά του ακροδώματος , βήμα 
προς βήμα κατασκευάζεται η λίθινη τράπεζα που 

προέχει του στηθαίου



  

Σοβατίζεται η αποθήκη : Διακρίνεται η 
κατακόρυφος με ξύλινη τάβλα για την κατασκευή 

του λαμπά της πόρτας



  

Ο  μάστορας πάνω στη σκαλωσιά κατασκευάζει ένα 

ακόμη ήλιο στο ανατολικό πάνω διάζωμα . 
Διακρίνεται η ανατολική τράπεζα 



  

Λεπτομέρεια από τη διακόσμηση του ανατολικού 
αντιανεμικού τοίχου



  

Ο παραδοσιακός τρόπος κατασκευής σοβά. Ο 
μάστοράς αφήνει λίγο να στεγνώσει η λάσπη πάνω 
στον τοίχο και μετά τον βρέχει και τον τρίβει έως 

ότου η επιφάνεια να γίνει λεία και σκληρή.



  

Για να φεύγουν τα νερά της βροχής ο μάστορας 
φτιάχνει ανάγλυφο νεροχύτη πάνω στον τοίχο.



  

Με ειδική λάσπη (τσιμεντοκονία) φτιάχνει το αυλάκι 
του νερού.



  

Ο παραδοσιακός κάναλος έχει ολοκληρωθεί. Το 
νερό της βροχής γλύφοντας τον τοίχο θα 
απομακρύνεται από τον περιστερεώνα.



  

Ακολουθεί το αρμολόγημα των σχιστόλιθων της 

στέψης της στέγης (τσιμεντοκονία) 



  

Ο περιστεριώνας στην τελική του μορφή, 

κατάλευκος έτοιμος να δεχθεί τους ενοίκους του, περιστέρια 



  

Ένα κοντινό πλάνο του περιστεριώνα



  

Ο περιστεριώνας από τη νότια πλευρά



  

Μια άλλη όψη του περιστεριώνα .Διακρίνονται το ανάγλυφο 

της διακόσμησης ,οι πόρτες, και νεροχύτης  



  

Η διακόσμηση της νότιας πλευράς παρουσιάζει τρία διαζώματα. Από 
κάτω προς τα πάνω. Στο πρώτο μια σειρά  εισόδων των πουλιών και οι 

ρόμβοι.΄ Στο μέσον συνδυασμοί κυπαρισσιών και ήλιων. Πάνω μια σειρά 

εισόδων των περιστεριών και πτερωτές. 



  

Ο αντιανεμικός ανατολικός τοίχος δημιουργεί τις κατάλληλες 

συνθήκες προσγείωσης και απογείωσης των πουλιών 



  

Ο δυτικός αντιανεμικός τοίχος κατάλληλα διακοσμημένος 

αποτελεί ένα αρμονικό σύνολο με τα υπόλοιπα στοιχεία του 
περιστεριώνα



  

Η δυτική πλευρά. Διακρίνονται οι στέγες του δυόροφου 

περιστεριώνα και η αποθήκη. Χαρακτηριστικά φαίνονται οι 
τράπεζες και οι πύργοι του ακροδώματος και ο παραδοσιακός 

νεροχύτης της ταράτσας του περιστεριώνα 



  

Βορειδυτική όψη του περιστεριώνα . Διακρίνονται τα δυο 
επίπεδα των κτισμάτων και οι τέσσερις πύργοι του 

ακροδώματος



  

Το επόμενο βήμα .
Ο περιστεριώνας να πιάσει περιστέρια όπως λέμε οι χωρικοί



  

Ο περιστερώνας χθες



  

Ο περιστερεώνας μετά από την αποκατάστασή του σήμερα
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