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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Ο ναός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου βρίσκεται στις ανατολικές παρυφές του 

Καστρακίου, κοντά στον κοιμητηριακό ναό του Αγίου Νικολάου. Τόσο βόρεια όσο και 

δυτικά περιβάλλεται από βράχο, ενώ γειτνιάζει με τον βράχο «Αδράχτι» λίγο πιο κάτω 

από τα υπολείμματα των τειχών του κάστρου που οχύρωνε τον αρχικό οικισμό, 

ανάμεσα στον οικισμό του Καστρακίου και την Καλαμπάκα. 

 Ο ναός δεν έχει χρονολογηθεί, αλλά παρουσιάζει στοιχεία που δικαιολογούν την 

τοποθέτησή του πιθανόν στις αρχές του 14
ου

 αιώνα ή και νωρίτερα. 

     Τυπολογικά, ανήκει στις τρίκλιτες, ξυλόστεγες βασιλικές. Πρόκειται για ένα κτίσμα 

πεπλατυσμένης ορθογωνικής σε γενικές γραμμές κάτοψης, γενικών διαστάσεων 

13,20*10,00μ., με μεταγενέστερο, επίσης, ορθογωνικής κάτοψης εξωνάρθηκα στη 

δυτική πλευρά, με διαστάσεις 7,40*3,00μ. 

 Στο ορθογώνιο της κάτοψης προσκολλάται εξωτερικώς η τρίπλευρη κόγχη του 

Ιερού Βήματος, ενώ η κόγχη της προθέσεως εγγράφεται στο πάχος του ανατολικού 

τοίχου. Δεν υπάρχει κόγχη του διακονικού, καθώς το χώρο του καταλαμβάνει το 

ιεροφυλάκιο. Ο ναός φέρει τοξοστοιχίες, ενώ πλαϊνά κλίτη και νάρθηκας δημιουργούν 

περίστωο. 

  Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία αφορά στην αποκατάσταση του 

προαναφερθέντος Ιερού Ναού. Στόχος της εργασίας είναι η απομάκρυνση των 

νεωτεριστικών επεμβάσεων και η επαναφορά του ναού στην ιστορική του μορφή, 

καθώς και η αντιμετώπιση των παθολογιών του κτιρίου ώστε να διασωθεί και να 

καταστεί δυνατή, χωρίς αντιξοότητες, η χρήση του. Πραγματοποιήθηκε μελέτη των 

αρχιτεκτονικών και μορφολογικών χαρακτηριστικών του μνημείου, της παθολογίας και 

της εντατικής του κατάστασης, διερεύνηση του χαρακτηριστικού τύπου του, 

εντοπισμός βλαβών και έλεγχος ετοιμόρροπων δομικών στοιχείων λόγω εκτεταμένης 

παθολογίας ή/και διάβρωσης, εκτίμηση, διαχείριση και αποκατάσταση βλαβών. 

Ακολούθησε η επιλογή της κατάλληλης μεθοδολογίας δομοστατικής αποκατάστασης 

και ενίσχυσης του φέροντος οργανισμού, προστασίας και συντήρησης. Τέλος, 

προτείνονται συμβατές τεχνικές ενισχύσεων, ώστε να διασφαλίζεται η βιωσιμότητα των 

προτεινόμενων επεμβάσεων. 
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ABSTRACT 

 Church of the Assumption, located at the eastern outskirts of Kastraki, near the 

cemetery church of Agios Nikolaos. Both north and west is surrounded by rock, while 

adjacent to the "Adrachti" rock, just below the remains of the walls of the castle that 

fortified the original settlement, between the settlement of Kastraki and Kalambaka. 

The temple has not been dated, but it has evidence to justify its placement probably at 

the beginning of the 14th century or earlier. 

 Typologically, it belongs to the three-aisled, wood-roofed, basilicas. It is a 

structure of a flattened rectangular generally plan view, of general dimensions 13,20 * 

10,00m, with a lateral also rectangular floor plan of an exonarthex on the west side, 

with dimensions of 7,40 * 3,00m. 

 In the rectangle of the plan, the three-sided niche of the Holy Step is externally 

adhered, while the medley of intent is recorded in the thickness of the eastern wall. 

There is no niche of the diaconate, as his place is occupied by the penitentiary. The 

temple has arches, while lateral aisles and narthex create a "loggia". 

 This postgraduate thesis concerns the restoration of the Holy Temple. The aim 

of the project is the removal of modernist interventions and the restitution of the temple 

in its historical form, as well as the treatment of the building pathogens in order to 

preserve it and allow its use without adversity. The study of the architectural and 

morphological characteristics of the monument, the pathology and the intensive 

condition, the investigation of its characteristic type, the detection of faults and the 

control of structural elements due to extensive pathology and / or erosion, assessment, 

management and repair of faults. The selection of a methodology for structural 

restoration and strengthening of the bearing body followed, protection, maintenance, 

types and techniques of support was followed to ensure the sustainability of the 

proposed interventions. 

 

 

 

 


