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Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η   Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 

Με την παρούσα εργολαβία, θα εκτελεστούν εργασίες ανακατασκευής της πλακοσκεπούς 
στέγης και εργασίες αποκατάστασης του νότιου κλίτους του Ιερού Ναού της Αγίας Παρασκευής 
που βρίσκεται στη θέση “Τόκα” στην Κοινότητα Κοκκινοπηλού του Δήμου Ελασσόνας της 
Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας.  

Πρόκειται για ναό που καταστράφηκε από πυρκαγιά το 1821. Η ανακατασκευή του τμήματος 
που κάηκε, έγινε στα τέλη της δεκαετίας του 70 με στοιχεία σκυροδέματος (κολώνες κυκλικής 
διατομής περίπου 30 εκ.), τοιχοποιία με τσιμεντόλιθους και την πλακοσκεπή στέγη, υψηλότερα 
της αρχικής θέσης κατά 50-60 εκατοστά περίπου. Την ίδια εποχή, σοβατίστηκε το σύνολο του 
κελύφους του Ναού. 

Στόχος των εργασιών αποκατάστασης είναι η επαναφορά του κελύφους στην πρότερή του 
μορφή. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, θα πρέπει να αναιρεθούν όλα τα 
μεταγενέστερα τμήματα και οι πρόχειρες προσθήκες που αφορούν κυρίως το Νότιο τμήμα του 
Ναού, το οποίο, όπως μαρτυρείται και τεκμαίρεται, καταστράφηκε από πυρκαγιά και 
ανακατασκευάστηκε με «νέα» υλικά (οπτόπλινθοι, τσιμεντόλιθοι, σοβάδες, κεραμικά πλακίδια, 
κουφώματα αλουμινίου λευκά κλπ).  

Οι εργασίες διακρίνονται σε: 

Α. Εργασίες καθαίρεσης :  

1. Θα γίνει επιμελής καθαίρεση της πλακοσκεπής και εναπόθεση των υλικών της (από τοπική 
πέτρα) προκειμένου να επαναχρησιμοποιηθεί σε θέση που θα υποδειχτεί από την επίβλεψη. 

2. Θα αποξηλωθεί ο σημερινός ξύλινος φορέας της στέγης του ανατολικού τμήματος. Τα  υλικά 
της αποξήλωσης δεν ενδείκνυται να χρησιμοποιηθούν αφού πρόκειται για νεότερη πριστή 
ξυλεία.  

3. Θα αποξηλωθούν οι λίθινες επενδύσεις της ανατολικής τοιχοποιίας και θα καθαιρεθούν όλα 
τα τμήματα της τοιχοποιίας που έχουν κτιστεί με τσιμεντόλιθους και οπτοπλίνθους. Πρόκειται 
για προσθήκες τοιχοποιίας με σύγχρονα υλικά στην αρχική λιθοδομή του μνημείου η οποία θα 
καθαριστεί για να συμπληρωθεί και να αρμολογηθεί όπως και στην ήδη υλοποιημένη λιθοδομή 
του Ναού.  

4. Θα αποξηλωθεί το σημερινό σύγχρονο δάπεδο από κεραμικά πλακίδια προκειμένου να 
βρεθούν όποια στοιχεία του παλιού δαπέδου υπάρχουν για να τεκμηριωθεί η τελική στάθμη 
αποκατάστασης του δαπέδου αυτού του τμήματος.  

 

Β. Εργασίες αποκατάστασης τοιχοποιîας :  

1. Θα αποκατασταθούν με λιθοδομή οι τοίχοι του νότιου τμήματος έως το ύψος που θα 
υποδειχθεί από την επίβλεψη. Η λιθοδομή θα κατασκευαστεί με ντόπια πέτρα που είναι ίδια με 
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την υπάρχουσα στο κέλυφος του μνημείου. Η αρμολόγηση επίσης θα υλοποιηθεί καθ' όμοιο 
τρόπο με την υπάρχουσα.  

2. Ο νέος νότιος τοίχος θα οριστεί από την λιθοδομή αποκατάστασης αλλά και το τετράτοξο 
άνοιγμα το οποίο οριοθετούν τρεις κίονες κυκλικής διατομής. Αυτοί αποτελούνται από λαξευτή 
πέτρα συνολικών διαστάσεων περίπου ίσων, (ή και ελαφρώς μεγαλύτερων), με το πλάτος των 
παραθύρων, δηλαδή περίπου 45 – 50 εκατοστά, που ανοίγονται στη Νότια πλευρά του 
εσωτερικού υπερβάλλοντος πάνω από το τμήμα αποκατάστασης τοίχου, του Ιερού Ναού.  

Γ. Εργασίες αποκατάστασης στέγης: 

Η ξύλινη στέγη θα ανακατασκευαστεί με πελεκητή ξυλεία από καστανιά σε αντικατάσταση της 
υπάρχουσας. Οι  διατομές των ξύλινων ζευκτών προσδιορίζονται από τα ίχνη των παλαιών 
που έχουν απομείνει στη φέρουσα τοιχοποιία – λιθοδομή και έχουν επικαλυφθεί με σοβά 
μεταγενέστερα (1997). Το πέτσωμα θα τοποθετηθεί (κάρφωμα) επί των ζευκτών και θα 
κατασκευαστεί από ξυλεία καστανιάς (πάχους περίπου 3 εκ.) επίσης. Επί αυτού θα 
τοποθετηθούν καρφωτά εγκάρσια καδρόνια ύψους  3,5 - 5 εκ. προκειμένου να διαμορφωθεί 
ζώνη αερισμού της ξύλινης στέγης. Επί αυτών θα στερεωθεί αυλακωτή λαμαρίνα απορροής 
συμπυκνωμάτων και διαρρεόντων υδάτων. Στην επόμενη στρώση θα καρφωθεί νέο πέτσωμα 
προκειμένου να στερεωθούν οι πλάκες που θα δημιουργήσουν την τελική επικάλυψη όπως 
υφίσταται  η στέγη και στο υπόλοιπο του ναού. Η ξυλεία που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί στο 
έργο θα επαλειφθεί με κατάλληλο μυκητοκτόνο για την προστασία του ξύλου έναντι 
προσβολών από μικροοργανισμούς.  

Δ. Εργασίες αποκατάστασης δαπέδου:  

Η τελική στάθμη του δαπέδου με λιθόστρωτο όπως και στο εσωτερικό του ναού εκτιμάται ότι 
θα διαμορφωθεί περίπου 30 εκ. χαμηλότερα της σημερινής στάθμης δαπέδου από κεραμικά 
πλακίδια. Είναι πιθανόν, να τεκμηριωθεί η τελική στάθμη του δαπέδου, από ευρήματα κατά 
την αποξήλωση του νέου δαπέδου που κατασκευάστηκε τελευταίο με κεραμικά πλακίδια. 

Στον περιβάλλοντα χώρο, το λιθόστρωτο με ακανόνιστη πλάκα της περιοχής θα επεκταθεί στο 
εξωτερικό τμήμα και έως τα όρια που σήμερα υφίστανται από τους αναλημματικούς τοίχους 
έως τα προσκτίσματα – βοηθητικούς χώρους στο νοτιοανατολικό τμήμα του γηπέδου.  

Ο χρονικός ορίζοντας ολοκλήρωσης του έργου είναι (8) οκτώ μήνες. Όλες οι εργασίες θα 
γίνουν βάσει των ισχυουσών τεχνικών προδιαγραφών,  των υποδείξεων της επίβλεψης καθώς 
και των οδηγιών της Εφορίας Αρχαιοτήτων Λάρισας.  

Με το έργο αυτό διασώζεται και αναδεικνύεται το ιστορικό μνημείο του Ιερού Ναού της 
Αγίας Παρασκευής Κοκκινοπηλού, καθώς γίνεται προσπάθεια αποκατάστασης του φορέα και 
επαναφορά αυτού στην πρότερή του μορφή. Η ανάδειξη του μνημείου, θα συντελέσει στην 
αύξηση της επισκεψιμότητας τόσο σε αυτό όσοπ και στη γύρω περιοχή, καθώς ο ναός 
αποτελεί μνημείο θρησκευτικού αλλά και ιστορικού ενδιαφέροντος. Έτσι, ενισχύεται η 
περαιτέρω τουριστική ανάπτυξη της Π.Ε. Λάρισας, καθώς λόγω της θέσης του ναού, δίνεται 
ακόμη μια αφορμή για επίσκεψη στην ορεινή περιοχή του Δήμου Ελασσόνας, περιοχή 
ιδιαίτερου αισθητικού κάλους.  
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