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Ανατολικό τμήμα αγρέπαυλης κατά τη διάρκεια των εργασιών καταγραφής

Αποψη αγρέπαυλης κατά την πρώτη επίσκεψη στο χώρο μελέτης



1. Γενική Περιγραφή Μαθήματος
ΣΥΝ 500 Προχωρημένη Ομαδική Εργασία

Η Προχωρημένη Ομαδική Εργασία (ΣΥΝ 500 Α-Γ) αποτελείται από μια σειρά 
τριών μαθημάτων με συνολική διάρκεια τριών εξαμήνων. Μέσα από το 
μάθημα ΣΥΝ 500 Α-Γ επιτυγχάνεται μια στενή συνεργασία μεταξύ των τριών 
τμημάτων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και των ειδικοτήτων τους, 
καθώς και των φοιτητών που προέρχονται από διαφορετικά πεδία. Στόχος 
είναι η ολοκληρωμένη διεπιστημονική κατάρτισή τους και η σύμπραξη σε 
θέματα διαχείρισης πραγματικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει σήμερα 
η πολιτιστική κληρονομιά. Σημειώνεται ότι το μάθημα αυτό έχει βραβευθεί 
και έχει τύχει επιχορήγησης από το ΚΕΔΙΜΑ (Κέντρο Διδασκαλίας και 
Μάθησης) του Πανεπιστημίου Κύπρου στο πλαίσιο της 1ης προκήρυξης της 
δράσης "Διδακτικές Επινοήσεις".

Η Προχωρημένη Ομαδική Εργασία αποτελεί στην ουσία μια μελέτη 
περίπτωσης, που συνδυάζει αναλυτική και συνθετική εργασία και 
περιλαμβάνει θεωρητική βιβλιογραφική έρευνα και προσέγγιση, εργασία 
πεδίου (σχεδιαστική καταγραφή - αποτύπωση) και εργαστηριακά 
πειράματα. Η εκπόνηση της εργασίας γίνεται από ομάδες φοιτητών, στις 
οποίες συμμετέχουν άτομα και από τα τρία τμήματα που απαρτίζουν το 
πρόγραμμα. Η εργασία καταμερίζεται σύμφωνα και με το πεδίο έρευνας 
(αρχιτέκτονες, πολιτικοί μηχανικοί, αρχαιολόγοι, συντηρητές) του κάθε 
μέλους της ομάδας. Με αυτό τον τρόπο, οι φοιτητές προετοιμάζονται 
καλύτερα (ακαδημαϊκά και επαγγελματικά) για να μεταφέρουν τις γνώσεις 
τους σε πρακτικές εφαρμογές, αποκτώντας πολύτιμες εμπειρίες συμμετοχής 
σε μια διεπιστημονική ομάδα έργου, όπου ο καθένας επιτελεί μέρος της 
εργασίας ανάλογα με το επιστημονικό του υπόβαθρο, αλλά ταυτόχρονα 
συνεργάζεται με τους υπόλοιπους για την υλοποίηση του κοινού σκοπού του 
έργου.

Ειδικότερα, μέσω του μαθήματος αυτού οι φοιτητές εκπαιδεύονται και 
εμβαθύνουν στο υπόβαθρο και τις επιστημονικές γνώσεις που προϋποθέτει 
το πεδίο τους, ενώ εξοικειώνονται με τα εργαλεία και τις μεθόδους για την 
εκπόνηση ιστορικής και αρχαιολογικής έρευνας και ανασκαφών, για την 
επιτόπου σχεδιαστική καταγραφή (με χρήση παραδοσιακών και σύγχρονων 
μετρητικών οργάνων), και για τη συστηματική ανάλυση των δεδομένων.
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Άποψη ανατολικού τμήματος της αγρέπαυλης από ΝΑ

Άποψη ανατολικού τμήματος της ανρέπαυλης από βόρεια
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Παράλληλα οι φοιτητές διερευνούν ζητήματα ψηφιακών διαδικασιών 
καταγραφής κτηρίων, και δοκιμάζονται σε θέματα τρισδιάστατης ψηφιακής 
αναπαράστασης. Επιπλέον αποκτούν τη γνώση για την καταγραφή της 
παθολογίας των κατασκευών με την αναγνώριση φθορών και αλλοιώσεων 
και την επεξεργασία και αξιολόγηση δεδομένων πεδίου.Οι φοιτητές 
καταρτίζονται επίσης σε μεθοδολογία δειγματοληψίας και εργαστηριακής 
ανάλυσης δομικών υλικών. Τέλος, ασκούνται στη διατύπωση θεωρητικών και 
σχεδιαστικών προτάσεων συντήρησης και επαναχρησιμοποίησης ιστορικών 
κτηρίων.

Το μάθημα αποσκοπεί στην καλλιέργεια κριτικού πνεύματος και στην 
ανάπτυξη κριτικής και ερμηνευτικής προσέγγισης και μεθοδολογίας, καθώς 
και στην απόκτηση πρακτικής εμπειρίας και τεχνογνωσίας για την 
αντιμετώπιση της προστασίας και επαναχρησιμοποίησης αρχιτεκτονημάτων 
άλλων εποχών, μέσα από σύγχρονες αντιλήψεις και μέσα στο πλαίσιο των 
προκλήσεων και των αναγκών της εποχής μας. Παράλληλα, στοχεύει στη 
διεπιστημονική συνεργασία μεταξύ των μελών των ομάδων και στην εύρεση 
κοινής γλώσσας επικοινωνίας μεταξύ των ενδιαφερομένων για τη συντήρηση 
της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Ως πρώτη μελέτη περίπτωσης κατά την ακαδημαϊκή χρονιά 2017-2018, η 
Συντονιστική Επιτροπή του προγράμματος, σε συνεννόηση με το Τμήμα 
Αρχαιοτήτων, καθόρισε τη Μεσαιωνική Αγρέπαυλη στην Ποταμιά. Πρόκειται 
για ένα σύνθετο μνημείο με μακρά, αξιόλογη ιστορία και πλούσια 
αρχιτεκτονική, που περιλαμβάνει διάφορες ιστορικές φάσεις και έχει υποστεί 
διαχρονικά ποικίλες επεμβάσεις. Το συντονισμό της εργασίας ανέλαβε η 
συντονιστική ομάδα του προγράμματος αποτελούμενη από τους Ιωάννη 
Ιωάννου, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και 
Μηχανικών Περιβάλλοντος, Μαρία Φιλοκύπρου, Επίκουρη Καθηγήτρια του 
Τμήματος Αρχιτεκτονικής και Γιώργο Παπασάββα, Αναπληρωτή Καθηγητή 
του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας. Την επίβλεψη και καθοδήγηση των 
φοιτητών ανέλαβαν Ειδικοί Επιστήμονες που καλύπτουν όλα τα σχετικά 
πεδία: ο Διομήδης Μυριανθεύς, Αρχιτέκτονας-Συντηρητής, ο Δρ. Ρογήρος 
Ίλλαμπας, Πολιτικός Μηχανικός, η Δρ. Ντόρια Νικολάου, Αρχαιολόγος και η 
Δρ. Βασιλική Λυσάνδρου, Αρχαιολόγος. Την ομάδα των φοιτητών που 
εργάστηκαν στην εκπόνηση της ομαδικής εργασίας για τη μεσαιωνική 
αγρέπαυλη αποτέλεσαν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές Ελίνα Βαρνάβα, Μάριος 
Γεωργίου, Μαλβίνα Γιάπα, Κωνσταντίνος Γκάβαλης, Ιωάννα Ηλία, Νατάσα 
Κοτσώνη, Μικαέλλα Κουνναπή, Ιωάννα Πέτρου, Μαρία Σολωμού, Θεοδώρα 
Χατζηπέτρου και Στέλιος Χατζή σωτηρίου.
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Άποψη ανατολικού τμήματος της αγρέπαυλης από βόρεια
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2. Περιγραφή φάσεων μαθήματος

2.1. Α Φάση (ΣΥΝ 500Α)

2.1.1. Περιγραφή Α Φάσης - Γενικά στοιχεία

Το μάθημα ΣΥΝ 500Α αποτελεί το πρώτο από τη σειρά των τριών μαθημάτων 
και έχει εισαγωγικό χαρακτήρα. Στην προκειμένη περίπτωση, αντικείμενό 
του ήταν η μεθοδολογία ιστορικής τεκμηρίωσης και αρχιτεκτονικής 
αναγνώρισης της μεσαιωνικής αγρέπαυλης στην Ποταμιά.

Η πρώτη φάση περιλάμβανε την ιστορική διερεύνηση της αγρέπαυλης και 
αφορούσε κυρίως τη συλλογή όλου του αρχειακού υλικού από πρωτογενείς 
και επιστημονικές πηγές και αναφορές, αλλά και από προφορικές μαρτυρίες. 
Η φάση αυτή αφορούσε επίσης την αναγνώριση της αρχιτεκτονικής και 
κατασκευαστικής δομής του εξεταζόμενου κτηριακού συγκροτήματος, της 
παθολογίας και των φάσεων ανέγερσής του (σε προκαταρκτικό στάδιο).

Οι φοιτητές στη φάση αυτή χωρίστηκαν σε 3 ομάδες αποτελούμενες από 3-4 
άτομα από διάφορες ειδικότητες. Από την κάθε ομάδα ζητήθηκε να καλύψει 
τα παρακάτω θέματα:

(α) Εκτενή ιστορική ανασκόπηση από γραπτές πηγές, νεότερες προφορικές 
μαρτυρίες και αναφορές, με στόχο τη συλλογή όλου του ιστορικού, 
πρωτογενούς υλικού για την αγρέπαυλη, ώστε να καταστεί δυνατή η 
ιστορική ανάλυση του κτηρίου και η αναγνώριση της αρχιτεκτονικής του, 
παράλληλα με τον εντοπισμό των διαδοχικών φάσεων του κτηρίου.

(β) Περιγραφή αρχιτεκτονικής διάταξης-τυπολογίας, μορφολογίας και 
προκαταρκτική περιγραφή κατασκευής και υλικών δομής. Αναγνώριση 
επιμέρους μορφολογικών χαρακτηριστικών και λεπτομερειών.

(ν) Αναζήτηση παράλληλων παραδειγμάτων με κοινά στοιχεία (κοινά 
τυπολογικά χαρακτηριστικά, γενικά μορφολογικά στοιχεία καθώς και 
επιμέρους χαρακτηριστικά και λεπτομέρειες, τρόποι κατασκευής) για 
παροχή πληροφοριών βοηθητικών για την εξαγωγή συμπερασμάτων για την 
αγρέπαυλη.
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Αεροφωτογραφία αγρέπαυλης του 1963 
από το Αρχείο του Τμήματος Κτηματολογίου 
και Χωρομετρίας

Αεροφωτογραφία αγρέπαυλης του 1993 
από το Αρχείο του Τμήματος Κτηματολογίου 
και Χωρομετρίας
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2.1.2. Ιστορικά στοιχεία για την αγρέπαυλη

1. Florio Bustron, 352. Κυπριανός 1788, 72. Πρβ.

Lecuyer 2004, 115-119.

2. Cesnola 1877, 98.

3. Π ιερής και Νικολάου-Κονναρή 2003, 411, 420.

4. Lusignan 1580, 36. Κυπριανός 1788, 72.

5. Κυπριανός 1788, 288.

Στα βορειοδυτικά του χωριού Ποταμιά βρίσκεται το σύμπλεγμα των κτηρίων 
της αγρέπαυλης, το οποίο περιβάλλεται από μεγάλες εκτάσεις 
καλλιεργήσιμης γης. Ο ποταμός Γιαλιάς, ο δεύτερος μεγαλύτερος ποταμός 
της Κύπρου, που εκβάλλει στον κόλπο της Αμμοχώστου διασχίζοντας την 
πεδιάδα της Μεσαορίας, βρίσκεται περίπου διακόσια μέτρα βορειοδυτικά 
της έπαυλης. Η ύπαρξη του νερού και η σωστή διαχείρισή του οδήγησαν στην 
ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής κατά την Οθωμανική περίοδο. Τόσο οι 
Λουζινιανοί, όσο και αργότερα οι Ενετοί κατασκεύασαν νερόμυλους και 
κανάλια που διοχέτευαν νερό στα γύρω κτήματα,1 όπου καλλιεργούνταν 
ζαχαροκάλαμο, βαμβάκι, σιτηρά, ελιές, καλαμπόκι, και, αργότερα, 
εσπεριδοειδή. Η αγρέπαυλη υπήρξε το διοικητικό κέντρο της ευρύτερης 
περιοχής και προφανώς το σημείο ελέγχου της παραγωγής αλλά και της 
διακίνησης των προϊόντων.

Η αγρέπαυλη της Ποταμιάς έχει καταγραφεί στη λαϊκή μνήμη ως το παλάτι 
της Αικατερίνης Κορνάρο. Αυτό οφείλεται στον Luigi Palma di Cesnola, 
διπλωμάτη και συλλέκτη, ο οποίος στα τέλη του 19ου αιώνα αναφέρει ότι 
στην Ποταμιά βρισκόταν η βασιλική κατοικία των Λουζινιανών η οποία 
μάλιστα είχε κατοικηθεί από την ίδια την Αικατερίνη Κορνάρο.2 Καμία όμως 
παλαιότερη πηγή δεν συνδέει το όνομα της τελευταίας βασίλισσας των 
Λουζινιανών, Αικατερίνης Κορνάρο, με την έπαυλη στην Ποταμιά.

Αρκετές ιστορικές πηγές ταυτίζουν την αγρέπαυλη με τη βασιλική οικία των 
Λουζινιανών, που οικοδομήθηκε από τον βασιλιά Πέτρο Β'μεταξύ των ετών 
1369 και 1382. Σύμφωνα με τον Λεόντιο Μαχαιρά (1450) η έπαυλη 
σχεδιάστηκε από τον αρχιτέκτονα Περότ, ο οποίος έκτισε ένα «άπλήκιν» με 
μια στρογγυλή εκκλησία, που περιβαλλόταν από ένα όμορφο περιβόλι.3 
Σύμφωνα όμως με τους Στέφανο Λουζινιανό (1580) και Αρχιμανδρίτη 
Κυπριανό (1788), η έπαυλη κτίστηκε από τον διάδοχο του Πέτρου Β', τον 
βασιλιά Ιάκωβο A' (1382-1398).4 Κατά τον Αρχιμανδρίτη Κυπριανό, μάλιστα, 
το 1390 ο βασιλιάς Ιάκωβος Α' κάλεσε πίσω στο νησί τους εξόριστους, με 
σκοπό να φτιάξει «οικοδομάς και προπύργια». Επιπλέον, προσθέτει πως η 
βασιλική οικία στην Ποταμιά κτίστηκε μέσα σε ένα χρόνο και στολίστηκε με 
κλήματα, δέντρα και περιβόλια.5
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O Nicolo III D'Este, μαρκήσιος της Φερράρας και της Μόντενας, έφθασε στο 
νησί το 1412 και φιλοξενήθηκε από τον βασιλιά Ιανό (1398-1432 ), διάδοχο 
του βασιλιά Ιακώβου Α', οπότε και επισκέφθηκε την έπαυλη. Ο γραμματέας 
του, Luchino dal Campo, στην αφήγηση της παραμονής τους εκεί, περιγράφει 
την έπαυλη ως «hel vedere», δηλαδή έπαυλη με ωραία θέα, με ωραίους 
βασιλικούς κήπους και σιντριβάνια.6 Περιγράφει ακόμα τα πλούσια 
εδέσματα, το χώρο ξεκούρασης και τα άλογα, δίνοντας την εικόνα ενός 
συγκροτήματος στο οποίο πιθανόν να υπήρχαν τραπεζαρίες για μεγάλα 
δείπνα προς τιμήν επισήμων, αρκετά δωμάτια για την ξεκούρασή τους και 
στάβλοι για τα άλογα.

Ο βασιλιάς Ιανός φαίνεται ότι χρησιμοποιούσε συχνά την έπαυλη στην 
Ποταμιά. Σύμφωνα με τον Αρχιμανδρίτη Κυπριανό, το 1405 όταν στο νησί 
«ηλθεν ένα θανατικόν» (πιθανότατα επιδημία πανώλης) ο βασιλιάς 
κατέφυγε στην Ποταμιά για να προστατευθεί.7 Ο ίδιος στρατοπέδευσε εκεί 
το 1426, πριν ξεκινήσει για τη μάχη στη Χοιροκοιτια κατά των Μαμελούκων. 
Τελικά, οι Μαμελούκοι βάδισαν νικητές προς την πρωτεύουσα, αφού 
λεηλάτησαν και έκαψαν την Ποταμιά και την έπαυλη.6

Την περίοδο 1521-1570, ιδιοκτήτης της έπαυλης αναφέρεται ο Ενετός 
άρχοντας Zegno Singlitico, ο οποίος επισκεύασε το κτίσμα, τα αρδευτικά 
έργα και δύο μύλους.0 Ενδιαφέρουσα είναι και η αναφορά του Στεφάνου 
Λουζινιανού σε αποξήλωση του κάστρου της Ποταμιάς (chateau) από τους 
ίδιους τους Βενετούς το 1570.’° Το γεγονός αυτό μεταφέρει και ο Cesnola, 
αποδίδοντας το σε διαταγή του Βενετού διοικητή Francesco de Priori για 
κατεδάφιση όλων των Ενετικών κάστρων, συμπεριλαμβανομένης της 
Ποταμιάς, ενόψει της κατάληψης του νησιού από τους Οθωμανούς.11

Με την κατάληψη του νησιού από τους Οθωμανούς η έπαυλη πέρασε στην 
ιδιοκτησία του Ibrahim Menteschoghlou, μετά το γάμο του με τη χήρα 
Ποταμιαλή, στην οποία ανήκε η έπαυλη.12 Κατά την περίοδο αυτή η 
αγρέπαυλη μετατράπηκε σε τσιφλίκι. Μέρος του οικοδομικού της υλικού 
χρησιμοποιήθηκε κατά τον 17ο και 18ο αιώνα για την οικοδόμηση χαμάμ στο 
χώρο της έπαυλης, καθώς και για την ανέγερση της εκκλησίας της 
φανερωμένης στη Λευκωσία.13

Άποψη ανατολικού τμήματος της 
αγρέπαυλης από ΝΑ. Πρόσφατη 
φωτογραφία (άνω) και αντίστοιχη 
φωτογραφία αρχών του 20°* αιώνα 
(κάτω) από παλαιό τουρκοκύπριο 
κάτοικο της αγρέπαυλης

6. Grivaud 1990,42.

7. Κυπριανός 1788,292.

8. Π ιερής και Νικαλάου-Κονναρή 2003, 

444-445. Amadi, 458.

9. Ldcuyer 2006,249.

10. Lusignan 1580,36.

11. cesnola 1877,98.

12. Licuyer et al. 2006,248.

13. lecuyer 2004,19. Κυπριανός 1788,72.
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Κατά τα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20οΰ αιώνα η αγρέπαυλη ανήκε στην 
οικογένεια των Nejib και Fariha Bey και στην οικογένεια των Mehmed και 
Shefika Bey. Ο Mehmed και η Shefika χώρισαν και διήρεσαν το μερίδιό τους 
στα δύο. Στις αρχές του 20ού αιώνα ο Mehmed πώλησε το μερίδιο του στην 
οικογένεια Δη μητριού ενώ στη συνέχεια η ίδια οικογένεια αγόρασε και το 
μερίδιο της Shefika.14

14. Zesimou 1996, 26-27.

15. Zesimou 1996.

16 Για τα αποτελέσματα των 

αρχαιολογικών ερευνών βλ. Lecuyer and 

Nicolaides 2000, Lecuyer 2004, Lecuyer et. 

al. 200, Lecuyer et. al. 2002, Lecuyer et al. 

2003, Lecuyer and Michaelides 2004, 

Lecuyer 2004-2005, Lecuyer 2006.

17 Annual Report of the Department of 

Antiquities of Cyprus 2010, Λευκωσία 2016, 51.

Μετά τις δικοινοτικές ταραχές, η αγρέπαυλη εγκαταλείφθηκε και 
χρησιμοποιήθηκε ως στάβλος και αποθήκη από τους κατοίκους της 
Ποταμιάς. Μετά την εισβολή του 1974, χρησιμοποιήθηκε ως κατάλυμα της 
Εθνικής Φρουράς. Την περίοδο αυτή, το κτίσμα υπέστη καταστροφικές 
προσθήκες. Το 1988, η οικογένεια Δημητρίου έδωσε ως δωρεά ένα μέρος της 
κατοικίας στο Τμήμα Αρχαιοτήτων. Παρότι το σύμπλεγμα υπέστη μεγάλες 
καταστροφές και αλλοιώσεις, διατηρήθηκαν αρκετά διώροφα κατάλοιπα και 
διασώθηκε ένα μεγάλο μέρος της κεντρικής κατοικίας. Με τον σεισμό του 
1996 κατέρρευσαν αρκετά τμήματα του ερειπωμένου μνημείου. Ευτυχώς 
είχε προηγηθεί η σχεδιαστική και φωτογραφική τεκμηρίωση της έπαυλης 
από ομάδα μελετητών με συντονίστρια την αρχιτέκτονα Σεβίνα 
Ζησίμου-Φλωρίδου.15

Από το 2000 μέχρι και το 2004, στο χώρο της έπαυλης διεξήχθη αρχαιολογική 
έρευνα από τη Γαλλική Σχολή Αθηνών, το Πανεπιστήμιο της Aix-en-Provence 
και το Πανεπιστήμιο Κύπρου.16 Το 2005, με πρωτοβουλία του Τμήματος 
Αρχαιοτήτων και του Πανεπιστημίου Κύπρου, αποτυπώθηκε από την ομάδα 
AP.opsis το ιστορικό σύμπλεγμα της αγρέπαυλης. Στο δυτικό μέρος έγινε 
πλήρης αποκατάσταση, ενώ στο ανατολικό έγιναν σωστικές επεμβάσεις. 
Μερικές επιπλέον ανασκαφικές έρευνες περιορισμένης έκτασης έλαβαν 
χώρα το 2009 και το 2010.17
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Κάτοψη αγρέπαυλης όπου φαίνονται οι κυρτότερες φάσεις ανέγερσής της

(Ετοιμασία Σχεδίου: Το σχέδιο ετοιμάστηκε από την ομάδα αρχιτεκτόνων AP.opsls και έτυχε επεξεργασίας από τους φοιτητές του μαθήματος)
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2.1.3. Χρονολογικός πίνακας

Χρονολογικός πίνακας με τις κυριότερες οικοδομικές φάσεις του 
συμπλέγματος της Ποταμιάς βάσει των ιστορικών πηγών, της αρχιτεκτονικής 
ανάλυσης και των αποτελεσμάτων των αρχαιολογικών ερευνών.

φάση I (1380-1426): Η περίοδος από την ανέγερση του μνημείου μέχρι και 
την καταστροφή του το 1426 από τους Μαμελοόκους. Σε αυτήν την 
οικοδομική φάση εντάσσεται το ισόδομο σύστημα δόμησης από πελεκητούς 
λίθους.

Φάση II (1426-1570): Η περίοδος από την ανοικοδόμηση του μνημείου από 
τους Φράγκαυς, την αποκατάσταση από τους Βενετούς, μέχρι την πιθανή 
καταστροφή του από τους τελευταίους για να μην καταλήξει στα χέρια των 
Οθωμανών. Σε αυτήν την οικοδομική φάση εντάσσεται η δόμηση με 
πελεκητούς λίθους σε δεύτερη χρήση.

Φάση III (1571-20°* αιώνας): Μετατροπή της επαύλεως σε τσιφλίκι. Σε αυτήν 
την οικοδομική φάση εντάσσονται κυρίως ol ωμοπλινθοδομές.

Οψοταμή αγρέπαυλης όπου φαίνονται οι κυριότερες φάσεις ανέγερσής της

15



φόοηΐ

φάοπΙΙ

Όψη του ανατολικού τμήματος της αγρέπαυλης από βόρεια όπου φαίνονται οι κυριότερες φάσεις ανέγερσής της
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885 1922 1963 1977 1993 2005 2014

Κτηριακή εξέλιξη της αγρέπαυλης από το 1885 μέχρι το 2014 μέσα από τοπογραφικά σχέδια και αεροφωτογραφίες. 
Η πρώτη εικόνα αποτελεί τμήμα του τοπογραφικού χάρτη του Οράτιου Χέρμπερτ Κίτσενερ (Horatio Herbert Kitchen
er, Map of Cyprus, 1885) ενώ τα υπόλοιπα τοπογραφικά σχέδια και οι αεροφωτογραφίες προέρχονται από το Αρχείο 
του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.

1η σειρά: Χρονολογική παράθεση τοπογραφικών χαρτών/σχεδίων και αεροφωτογραφιών
2η σειρά: Εξαγωγή διαγραμμάτων που υποδηλώνουν το αποτύπωμα του κτηριακού συγκροτήματος
3η σειρά: Με κίτρινο χρώμα υποδηλώνονται οι προσθήκες και με γκρίζο οι απώλειες κτηρίων.
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Κάτοψη looνείου ολόκληρου του συγκροτήματος της μεσαιωνικής αγρέπαυλης όπου διακρίνονται οι αυλές Α-Ε και τα επιμέρους κτίσματα που τις 
περιβάλλουν

(Ετοιμασία Σχεδίου: Το σχέδιο ετοιμάστηκε από την ομάδα αρχιτεκτόνων AP.opsis και έτυχε επεξεργασίας από τους φοιτητές του μαθήματος)
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2.1.4. Αρχιτεκτονική περιγραφή αγρέπαυλης

Η αγρέπαυλη στη σημερινή της μορφή είναι ένα ιδιαίτερα σύνθετο κτηριακό 
συγκρότημα που καλύπτει ευρεία έκταση (πέραν των 5.500 m2). Η σύνθετη 
μορφή της είναι αποτέλεσμα πολλών οικοδομικών φάσεων που ξεκινούν 
από τα μεσαιωνικά χρόνια και φτάνουν μέχρι και τα μέσα περίπου του 20ου 
αιώνα. Κατά τη διάρκεια των πέντε περίπου αιώνων ζωής του, το κτηριακό 
συγκρότημα «έζησε» μια έντονη δυναμική ανάπτυξη με πολλαπλές 
προσθήκες, μετατροπές, ανοικοδομήσεις και κατακερματισμό σε διάφορες 
ιδιοκτησίες, αλλά και πολλές καταστροφές, κατεδαφίσεις και καταρρεύσεις.

Το συγκρότημα της αγρέπαυλης διαχωρίζεται σε δύο βασικά τμήματα, το 
ανατολικό που βρίσκεται σε κατάσταση ερειπίου και αναπτύσσεται γύρω 
από δύο αυλές (αυλές Α και Β), και το δυτικό, το οποίο έχει αποκατασταθεί 
από το Τμήμα Αρχαιοτήτων και αναπτύσσεται γύρω από δύο άλλες αυλές 
(αυλές Δ και Ε). Το χώρο ενδιάμεσα των δύο βασικών συγκροτημάτων 
καταλαμβάνει η αυλή Γ και οι κατασκευές μιας δεξαμενής και ενός μεγάλου 
πηγαδιού.

Ανατολικό τμήμα

Όπως προκύπτει από τη μελέτη των κτισμάτων και την ανασκαφική έρευνα, 
στο ανατολικό τμήμα διασώζονται τμήματα της μεσαιωνικής φάσης που θα 
πρέπει να αναπτυσσόταν σε σχήμα «Π» στην ανατολική, νότια και δυτική 
πλευρά της αυλής Α. Στη μεσαιωνική φάση μπορούν να αναχθούν τα 
κατώτερα τμήματα των χώρων 101 έως και 107. Οι χώροι 101 και 102 στην 
αρχική μορφή τους ήταν ενιαίοι και φαίνεται ότι συγκροτούσαν μια ευρεία 
επιμήκη αίθουσα με διαχωριστική κατά το μήκος τοξοστοιχία τεσσάρων 
τόξων. Σε νεότερους χρόνους έγινε υπερύψωση του δαπέδου και 
διαχωρισμός του αρχικού χώρου σε δύο αίθουσες. Στη σημερινή μορφή τους 
οι χώροι αυτοί είναι διώροφοι. Παραμένει όμως άγνωστη η θέση της αρχικής 
ή και όποιας νεότερης κλίμακας ανόδου.
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κ άταφη ορόφου ολόκληρου του συγκροτήματος της μεσαιωνικής αγρέπαυλης

(Ετοιμασία Σχεδίου: Το σχέδιο ετοιμάστηκε από την ομάδα αρχιτεκτόνων AP.opsis και έτυχε επεξεργασίας από τους φοιτητές του μαθήματος) 
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Ο χώρος 103 είναι το μόνο σωζόμενο σε όλο το ύψος του μεσαιωνικό κτίσμα, 
άγνωστης ωστόσο αρχικής χρήσης. Πρόκειται για τη μόνη θολωτή κατασκευή 
του συγκροτήματος και καλύπτεται με οξυκόρυφη καμάρα. Πάνω από τη 
θολωτή κατασκευή του ισογείου, σε όροφο, υπάρχει μεγάλη τετράγωνη 
αίθουσα (χώρος 203) με κεντρικό ξύλινο στύλο και ξύλινη δοκό (νευκά) κατά 
τα πρότυπα των παραδοσιακών διχώρων. Ο καμαροσκέπαστος χώρος 103 
είχε άμεση σχέση με τον όμορο χώρο 104, με τον οποίο συνδέεται με 
οξυκόρυφο τόξο. Οι χώροι 105, 106 και 107 βρίσκονται σε κατάσταση 
ερειπίων, χωρίς στέγαση, αλλά διατηρούν οικοδομικές φάσεις από διάφορες 
περιόδους. Αναγνωρίζονται τοξωτές κατασκευές τόσο μεταξύ των χώρων 105 
και 106, όσο και στη βόρεια και νότια πλευρά του χώρου 106. Ο χώρος 107 
διασώζει στη βόρεια πλευρά του τμήματα του αρχικού μεσαιωνικού τοίχου 
και ένα, φραγμένο σήμερα, άνοιγμα εισόδου της ίδιας εποχής. Οι χώροι 104, 
105,106 και 107 ήταν σε παλαιότερη φάση διώροφοι.

Στη δυτική πλευρά της αυλής Β υπάρχει διώροφο κτίσμα (χώροι 110 και 210). 
Η πρόσβαση στον όροφο του κτίσματος αυτού γίνεται από εξωτερική λίθινη 
κλίμακα. Ο χώρος 109 στο ισόγειο της ίδιας πτέρυγας και αντίστοιχα ο χώρος 
209 στον όροφο είναι ημιυπαίθριοι, σε μορφή ηλιακού, και από αυτούς 
γίνεται η πρόσβαση στους όμορους χώρους 108 και 110 του ισογείου και 
203, 208 και 210 του ορόφου αντίστοιχα. Στο βόρειο άκρο της ανατολικής 
πτέρυγας (χώρος 112) υπάρχει, ανεξάρτητο σήμερα, ημιερειπωμένο 
διώροφο κτίσμα της οθωμανικής μάλλον περιόδου, στο οποίο υπήρχε 
εσωτερική πεσσοστοιχία. Στα δυτικά του κτηρίου αυτού υπήρχε μέχρι και τα 
μέσα του 20ou αιώνα μεγάλο διώροφο κτήριο. Στα δυτικά και νότια της αυλής 
Β υπήρχαν άλλα κτήρια βοηθητικής χρήσης (στάβλοι κ.ά.) που επίσης δεν 
σώζονται σήμερα.
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Δυτικό τμήμα

Το βασικό κτήριο του δυτικού τμήματος αναπτύσσεται γύρω από την 
εσωτερική αυλή Δ. Η κεντρική είσοδος, σε μορφή στεγασμένου περάσματος 
(ηλιακού), βρίσκεται στη βόρεια πλευρά. Στην ίδια πλευρά υπάρχει μεγάλη 
επιμήκης αίθουσα με τέσσερα εγκάρσια τόξα, και στην ανατολική μια 
δεύτερη με ξύλινους ενδιάμεσους στύλους. Το κλειστό, περίπου τετράγωνο 
σχήμα του κτηρίου, διαμορφώνεται με διάφορους χρηστικούς χώρους, 
ορισμένοι από τους οποίους έχουν ανεξάρτητες εισόδους περιμετρικά. 
Μικρό τμήμα της ανατολικής πτέρυγας είναι διώροφο με πρόσβαση από 
εξωτερική λίθινη κλίμακα. Στα νότια του κτηρίου αυτού διαμορφώνεται 
τραπεζιόσχημη αυλή (αυλή Ε), στα νότια της οποίας υπάρχουν στενού 
πλάτους επιμήκη κτήρια (στάβλοι, αποθηκευτικοί χώροι κ.ά.). Όλα τα κτήρια 
του δυτικού τμήματος αποκαταστάθηκαν πλήρως από το Τμήμα 
Αρχαιοτήτων στις πρώτες δεκαετίες του 21ου αιώνα.

Ενδιάμεσος χώρος μεταξύ ανατολικού και δυτικού τμήματος

Το χώρο μεταξύ του ανατολικού και δυτικού τμήματος της αγρέπαυλης 
καταλαμβάνει η μεσαιωνική δεξαμενή και το μεγάλο πηγάδι, όπως και 
κατάλοιπα διάφορων νεότερων κτισμάτων που αποκαλύφθηκαν από την 
ανασκαφική έρευνα. Στο μέσο περίπου της δεξαμενής, στον άξονα Ανατολής 
- Δύσης, υπήρχε διώροφη επιμήκης πτέρυγα της οθωμανικής περιόδου. Η 
πτέρυγα είχε τοξοστοιχία στο ισόγειο, που δημιουργούσε ένα ημιυπαίθριο 
χώρο, και δωμάτια στον όροφο, και συνέδεε το ανατολικό με το δυτικό τμήμα 
του συγκροτήματος. Από την πτέρυγα αυτή διατηρούνται μόνο 
περιορισμένα τμήματα, σε ερειπιώδη κατάσταση. Στα βόρεια της δεξαμενής 
ο υπαίθριος χώρος (αυλή Γ) φαίνεται ότι ήταν πάντοτε μέρος του κήπου ή 
της φυτείας της αγρέπαυλης.

Όψη δυτικού τμήματος της αγρέπαυλης 
από την εσωτερική αυλή

Βόρεια είσοδος του δυτικού τμήματος 
της αγρέπαυλης
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2.2. Β Φάση (ΣΥΝ 500Β)

2.2.1. Περιγραφή Β Φάσης - Γενικά στοιχεία

Το μάθημα ΣΥΝ 5ΟΟΒ αποτελεί τη δεύτερη φάση του μαθήματος και στην 
προκειμένη περίπτωση αφορούσε στην ολοκλήρωση της διαδικασίας 
τεκμηρίωσης της μεσαιωνικής αγρέπαυλης μέσω αρχιτεκτονικής 
αποτύπωσης (σχεδιαστική και φωτογραφική]. Περιλάμβανε επίσης τη 
γεωμετρική τεκμηρίωση και τη χαρτογράφηση των φθορών και της 
γενικότερης κατάστασης διατήρησης του μνημείου. Το συγκρότημα 
χωρίστηκε ενδεικτικά σε τρεις χωρικές ενότητες (A, Β και Γ) και κάθε ομάδα 
φοιτητών επικεντρώθηκε στην τεκμηρίωση ενός από τα τρία τμήματά του.

Συγκεκριμένα ζητήθηκαν από τους φοιτητές τα ακόλουθα:

α) Σχέδια αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης σε κλίμακα σχεδιάσεως 
1:50 (κατόψεις, τομές, όψεις).

β) Σχεδιαστική τεκμηρίωση, σχολιασμός και διάγνωση της παθολογίας των 
επιμέρους κατασκευών (ανάλυση των στατικών, δομικών και 
κατασκευαστικών προβλημάτων).

γ) Σχέδια λεπτομερειών, σε κλίμακα σχεδίασης (1:20 έως και 1:1) αξιόλογων 
και σημαντικών στοιχείων των κτηρίων, π.χ. κατασκευή πατώματος, πλαίσια 
θυρών-παραθύρων ή άλλων αρχιτεκτονικών στοιχείων.

δ) Σχεδιαστική τεκμηρίωση (σκαρίφημα ή/καιτρισδιάστατη απεικόνιση) του 
στατικού φορέα (όπου να σημειώνονται τα φέροντα στοιχεία του δομικού 
συστήματος).

Όψη ανατολικού τμήματος της αγρέπαυλης 
από την εσωτερική αυλή

Ετοιμασία σκαριφημάτων αποτύπωσης
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Μετρήσεις ύψους αγρέπαυλης

2.2.2. Διαδικασία αποτύπωσης και σχεδίασης

Στα πλαίσια της δεύτερης φάσης του μαθήματος ΣΥΝ 500 έγινε εκτεταμένη 
και λεπτομερής τεκμηρίωση της υφιστάμενης κατάστασης των κτηρίων 
κυρίως του ανατολικού τμήματος. Η τεκμηρίωση βασίστηκε σε παλαιότερη 
αποτύπωση του συγκροτήματος που έγινε το 2005 από ομάδα αρχιτεκτόνων 
με την επωνυμία AP.opsis και σε επιπλέον συμπληρωματική εργασία πεδίου. 
Η νέα επί τόπου εργασία περιελάμβανε τα εξής στάδια: α) έλεγχο της 
προηγούμενης αποτύπωσης σε σημεία όπου υπήρχαν προφανείς ασάφειες 
και ελλείψεις ή σε περιοχές όπου εντοπίστηκαν διαφορές, β) 
συμπληρωματική αποτύπωση προκειμένου να γίνουν νέες τομές και όψεις 
αναγκαίες για τη διατύπωση προτάσεων συντήρησης και αποκατάστασης, γ) 
αποτύπωση επί μέρους στοιχείων (λεπτομερειών) που σχετίζονται με την 
κατασκευή (στέγες, πατώματα) και δ) αποτύπωση ιδιαίτερων λίθινων 
αρχιτεκτονικών μελών, ορισμένα από τα οποία εντοπίστηκαν διάσπαρτα ή σε 
δεύτερη χρήση στα κτήρια. Σημειώνεται ότι ol συμπληρωματικές 
αποτυπώσεις έγιναν με συμβατικές μεθόδους (μετροταινίες) και με τη χρήση 
τοπογραφικών οργάνων.

Για την πληρέστερη σχεδιαστική τεκμηρίωση όλου του συγκροτήματος 
συντάχθηκαν νέα σχέδια κατόψεων (ισόγειας στάθμης και ορόφου) και 
είκοσι πέντε (25) σχέδια τομών και όψεων. Ιδιαίτερη έμφαση με 
λεπτομερέστερη σχεδιαστική απόδοση δόθηκε στο ανατολικό τμήμα, που 
ήταν το κύριο αντικείμενο του μαθήματος. Συντάχθηκαν γενικά σχέδια σε 
κλίμακες σχεδίασης 1:200 και 1:50 και κατασκευαστικά σχέδια λεπτομερειών 
σε κλίμακες 1:10 και 1:5. Παράλληλα με την αποτύπωση και σχεδιαστική 
τεκμηρίωση των κτηρίων έγινε πλήρης καταγραφή (διάγνωση) των φθορών 
και προβλημάτων που εντοπίζονται στα κτήρια (δομικά, οικοδομικά, 
αισθητικά, κ.ά.).
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Σχέδια αποτύπωσης αγρέπαυλης
Κάτοψη ισογείου και τομή Α χωρικής ενότητας του ανατολικού τμήματος της αγρέπαυλης

(Ετοιμασία Σχεδίων: Μαλβίνα Γιάπα, Στέλιος Χατζησωτηρίου)
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ο 5 1ΟΜ

Σχέδια αποτύπωσης αγρέπαυλης
Κάτοψη ορόφου και όψεις Α χωρικής ενότητας του ανατολικού τμήματος της αγρέπαυλης

(Ετοιμασία Σχεδίων: Μαλβίνα Γιάπα, Στέλιος Χατζησωτηρίου)

27



Ο 5 1ΟΜ

Σχέδια αποτύπωσης αγρέπαυλης
Κάτοψη ισογείου και τομές Β χωρικής ενότητας του ανατολικού τμήματος της αγρέπαυλης

(Ετοιμασία Σχεδίων: Νατάσα Κοτσώνη, Θεοδώρα Χατζηπέτρου)
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Κάτοψη ορόφου και τομή Β χωρικής ενότητας του ανατολικού τμήματος της αγρέπαυλης

(Ετοιμασία Σχεδίων: Νατάσα Κοτσώνη, Θεοδώρα Χατζηπέτρου)
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Καταγραφή παθολογίας αγρέπαυλης σε αναπτύγματα τομών στο ανατολικό τμήμα. Ρωγμές και αποκολλήσεις επιχρισμάτων (άνω διάγραμμα 

τομής) και βαθμοί απώλειας υλικού (κάτω διάγραμμα τομής). Σημειώνεται ότι το πιο σκούρο χρώμα αντιστοιχεί σε μεγαλύτερη απώλεια υλικού.

(Ετοιμασία Σχεδίων: Μάριος Γεωργίου, Κωνσταντίνος Γκάβαλης)
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2.2.3. Καταγραφή και ανάλυση παθολογίας

Για την αποτύπωση και ανάλυση της παθολογίας που παρουσιάζει το 
μνημείο πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες έρευνες πεδίου. Καθώς το δυτικό 
τμήμα αποκαταστάθηκε πρόσφατα, δόθηκε έμφαση στην καταγραφή και 
εξέταση της κατάστασης του ανατολικού τμήματος. Στο πλαίσιο αυτό 
πραγματοποιήθηκε σειρά επισκέψεων κατά τις οποίες έγινε φωτογραφική 
τεκμηρίωση των βλαβών που παρουσιάζουν τα δομικά μέλη. Λήφθηκαν 
επίσης μετρήσεις για τον προσδιορισμό της περιεχόμενης υγρασίας στα 
διάφορα τμήματα της κατασκευής, την εκτίμηση του βαθμού απώλειας 
μάζας των υλικών λόγω διάβρωσης και την αποτύπωση της έκτασης 
συγκεκριμένων μορφών αστοχίας (μέτρηση εύρους ρωγμών). Επιπλέον, 
καταγράφηκαν περιοχές του μνημείου στις οποίες παρατηρούνται 
παλαιότερες επεμβάσεις. Μετά από ενδελεχή εξέταση, εντοπίστηκαν επίσης 
ορισμένες εγγενείς ατέλειες του δομικού συστήματος. Οι παραπάνω 
εργασίες οδήγησαν στην παραγωγή αναλυτικών σχεδίων χαρτογράφησης 
των φθορών.

Η διαγνωστική μελέτη που έγινε, κατέδειξε ότι τα μεγαλύτερα προβλήματα 
οφείλονται κατά κύριο λόγο στην επίδραση της υγρασίας στην κατασκευή. Η 
απουσία υγρομόνωσης στη βάση των τοίχων και η απώλεια των στεγάσεων 
σε πολλά από τα τμήματα της κατασκευής, έχει ως αποτέλεσμα την 
εκδήλωση μηχανισμών αποσάθρωσης/διάβρωσης που σχετίζονται άμεσα ή 
έμμεσα με την ανερχόμενη και κατερχόμενη υγρασία. Εντοπίστηκαν φθορές 
σε δομικούς λίθους, απόπλυση κονιαμάτων, αποσάθρωση ωμοπλίνθων, 
εναποθέσεις αλάτων κ.ά.
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Καταγραφή παθολογίας αγρέπαυλης σε διαγράμματα τομών. Ανερχόμενη υγρασία (άνω διάγραμμα τομής). Κατανομή κύριων εφελκυστικών 

τάσεων που προέκυψε από ανάλυση του φορέα σε φορτία σεισμού στο λογισμικό SAP2000. Στις θέσεις όπου παρατηρείται συγκέντρωση 

σημαντικών εφελκυστικών τάσεων (αποχρώσεις του μπλε) προβλέπεται η εκδήλωση αστοχιών, κάτι που συνάδει με τις βλάβες που 

παρατηρούνται στο μνημείο (κάτω διάγραμμα τομής).

(Ετοιμασία Άνω Σχεδίου: Μάριος Γεωργίου και Κωνσταντίνος Γκάβαλης και Κάτω Σχεδίου: Μικαέλλα Κουνναπή)
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Διαπιστώθηκε ότι η επίδραση της υγρασίας είναι ιδιαίτερα επιβλαβής στις 
ωμοπλινθοδομές, λόγω της ευαισθησίας του υλικού δόμησης στην παρουσία 
νερού. Σε μεγάλα τμήματα του μνημείου παρατηρούνται αποκολλήσεις και 
ρηγματώσεις των επιχρισμάτων της τοιχοποιίας. Εκτεταμένες φθορές 
καταγράφηκαν και στα ξύλινα μέλη του κτηρίου. Η έκθεση των ξύλινων 
στοιχείων στους κλιματικούς παράγοντες έχει προκαλέσει μεταβολή του 
χρώματος και ραγαδώσεις ή/και στρεβλώσεις.

Σε ορισμένες περιπτώσεις εντοπίστηκαν φθορές που παραπέμπουν στη 
δράση ξυλοφάγων εντόμων ή/και μυκήτων. Σε αρκετές περιοχές τα δομικά 
υλικά επηρεάζονται από βιολογικούς παράγοντες που προκαλούν χημική 
αλλοίωση (πχ. λειχήνες, βρύα), ή μηχανική φθορά (ανάπτυξη φυτών).

Καταγράφηκαν σημαντικές στατικές βλάβες, όπως ρηγματώσεις σε φέροντα 
στοιχεία, αποκολλήσεις μεταξύ δομικών μελών και εκδήλωση τοπικών 
παραμορφώσεων (κυρτώσεων ή/και αποκλίσεων από την κατακόρυφο). Οι 
αστοχίες αυτές έχουν πιθανώς προκληθεί από συνδυασμό διαφόρων 
παραγόντων, όπως κατασκευαστικές ατέλειες, ανθρωπογενείς επεμβάσεις, 
επιβολή έντονων στατικών φορτίων στην κατασκευή, συνδυασμό 
περιβαλλοντικών συνθηκών, τυχαίες δράσεις κ.ά. Η έλλειψη επαρκούς 
μηχανικής σύνδεσης μεταξύ τμημάτων του μνημείου που κατασκευάστηκαν 
σε διαφορετικές φάσεις, η απουσία διαφραγματικής λειτουργίας στα 
επίπεδα των μεσοπατωμάτων και της οροφής, και η υποβάθμιση των 
μηχανικών ιδιοτήτων των υλικών λόγω αποσάθρωσης/διάβρωσης είναι 
παράγοντες που έχουν επηρεάσει δυσμενώς τη στατική λειτουργία του 
φορέα και έχουν συντείνει στην εκδήλωση των προαναφερθεισών βλαβών.
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Λίθινη τοιχοποιία με 
εμφανείς ρηγματώσεις

Λίθινη τοιχοποιία με εμφανή 
υγρασία και ανάπτυξη βλάστησης
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Δείγματα λιβοοωμάτων

Δείγματα ωμοπλίνθων

2.2.4. Εργαστηριακές δοκιμές

Για τον χαρακτηρισμό των υλικών που συνθέτουν το δομικό σύστημα του 
μνημείου, πραγματοποιήθηκε δειγματοληψία με την άδεια του Τμήματος 
Αρχαιοτήτων. Συγκεκριμένα, έγινε πυρηνοληψία για την εξαγωγή δειγμάτων 
από λιθοσώματα τοιχοποιίας, ενώ συλλέχθηκαν κομμάτια ωμοπλίνθων, 
καθώς και θραύσματα συνδετικών κονιαμάτων και επιχρισμάτων. Τα 
δείγματα υποβλήθηκαν σε σειρά εργαστηριακών ελέγχων στα Εργαστήρια 
ΛΗΔΡΑ και Δομικών Υλικών του Πανεπιστημίου Κύπρου, με στόχο τον 
προσδιορισμό της σύστασής τους και των φυσικών και μηχανικών τους 
ιδιοτήτων. Οι εργασίες χαρακτηρισμού των δειγμάτων εκπονήθηκαν από το 
μεταπτυχιακό φοιτητή Κωνσταντίνο Γκάβαλη (συντηρητή).

Μακροσκοπική εξέταση των δομικών λίθων που δειγματίστηκαν κατέδειξε 
ότι τα πετρώματα που χρησιμοποιήθηκαν για τη δόμηση των τοιχοποιιών 
του μνημείου έχουν πορώδη δομή, ενώ ο συνδετικός ιστός μεταξύ των 
κόκκων προσδίδει στο υλικό μέτρια ως ασθενή συνοχή. Η ανάλυση 
δειγμάτων λίθων με τη μέθοδο της Περιθλασιμετρίας Ακτινών X επιβεβαίωσε 
ότι πρόκειται για ιζηματογενή πετρώματα με μεγάλη περιεκτικότητα σε 
ασβεστίτη (>70%). Σε ορισμένες περιπτώσεις εντοπίστηκαν σημαντικά 
ποσοστά (>20%) πυριτικών ορυκτών. Η πυκνότητα και το πορώδες των λίθων 
μετρήθηκαν μέσω πρότυπων δοκιμών κορεσμού σε συνθήκες κενού. Για τον 
προσδιορισμό του ρυθμού απορρόφησης, δοκίμια λίθων υποβλήθηκαν σε 
δοκιμές τριχοειδούς απορρόφησης νερού. Πραγματοποιήθηκαν επίσης 
δοκιμές θλίψης σε κυλινδρικά δοκίμια για έλεγχο της συμπεριφοράς τους σε 
μονοαξονική φόρτιση. Από τις πειραματικές μετρήσεις που 
πραγματοποιήθηκαν επιβεβαιώθηκε ότι οι δομικοί λίθοι έχουν σχετικά μικρή 
πυκνότητα (~ 1750 kg/m3] και σημαντικό πορώδες (20-35%). Λόγω της 
πορώδους δομής τους, τα πλείστα δείγματα παρουσίασαν υψηλούς 
ρυθμούς τριχοειδούς απορροφητικότητας (~1000 g/m’s1^2). Οι τιμές 
θλιπτικής αντοχής που μετρήθηκαν κυμαίνονται μεταξύ 1 και 20 MPa, με τα 
πλείστα δοκίμια να έχουν φέρουσα ικανότητα 3-6 MPa.
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Μέσος όρος θλιπτικής αντοχής λίθο σωμάτων
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Γραφήματα όπου φαίνεται α) ο μέσος όρος θλιπτικής 
αντοχής, β) ο μέσος όρος φαινόμενης πυκνότητας και 
V) ο μέσος όρος ποσοστού ανοικτού πορώδους 
λιθοσωμάτων

(Ετοιμασία Διαγραμμάτων: Κωνσταντίνος Γκάβαλης)
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Έλεγχος δοκιμίωνλιθοαωμάτων σε θλίψη

Έλεγχος δοκιμίων ωμοπλίνθων σε θλίψη

Από τα τμήματα ωμοπλίνθων που λήφθηκαν από το μνημείο 
διαμορφώθηκαν κυβικά δοκίμια, τα οποία υποβλήθηκαν σε δοκιμές 
φόρτισης για τον προσδιορισμό της θλιπτικής τους αντοχής. Η ικανότητα 
παραλαβής φορτίου από τους υπό εξέταση ωμόπλινθους ήταν πολύ 
περιορισμένη (~ 0.6 MPa), πιθανότατα και εξαιτίας της επίδρασης της 
διάβρωσης στο υλικό.

Για την εξέταση των συνδετικών κονιαμάτων και των επιχρισμάτων, 
πραγματοποιήθηκαν ορυκτολογικές αναλύσεις και έγινε εκτίμηση των λόγων 
κονίας:αδρανών, μετά από διαχωρισμό των δειγμάτων σε συσκευή 
υπερήχων. Τα φάσματα περιθλασιμετρίας που προέκυφαν από δείγματα 
συνδετικού υλικού σε λιθοδομές, έδειξαν ότι πρόκειται για κονιάματα με 
βάση τον ασβέστη και τη γύφο, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις τα 
αποτελέσματα παραπέμπουν επίσης στη χρήση γυψούχων αδρανών. Στα 
ασβεστοκονιάματα ο λόγος κονίας:αδρανών προσεγγίζει το 1:3, ενώ στα 
γυψοκονιάματα το 1:0.5. Η ανάλυση δειγμάτων κονιαμάτων που λήφθηκαν 
από ωμοπλινθοδομές επιβεβαίωσε τη χρήση πηλοκονιαμάτων, πλούσιων σε 
άργιλο και ιλύ, και την προσθήκη αχύρου.

Τα πειραματικά αποτελέσματα χρησιμοποιήθηκαν για την αποτίμηση της 
στατικής και σεισμικής συμπεριφοράς του μνημείου. Θα αξιοποιηθούν 
επίσης για τη δημιουργία βάσης δεδομένων, η οποία μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί μελλοντικά για το σχεδίασμά επισκευαστικών υλικών με 
ιδιότητες συμβατές με αυτές των ιστορικών υλικών.
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2.3. Γ Φάση (ΣΥΝ 500Β)

2.3.1. Περιγραφή Γ Φάσης - Γενικά στοιχεία

Το μάθημα ΣΥΝ 500Γ αποτελεί το τρίτο και το τελευταίο από τη σειρά των 
τριών μαθημάτων και στην προκειμένη περίπτωση αφορούσε κυρίως στις 
προτάσεις συντήρησης και επαναχρησιμοποίησης του ιστορικού 
συγκροτήματος της αγρέπαυλης, και σε εισηγήσεις για στατική ενίσχυσή του 
(μετά την τελική αποτίμηση της στατικής του συμπεριφοράς).

Στην τελευταία αυτή φάση της εργασίας ζητήθηκαν από τους φοιτητές, 
ανάλογα με την ειδικότητά τους, τα παρακάτω:

Φοιτητές με πτυχίο στην Αρχιτεκτονική

• Αρχιτεκτονικά σχέδια πρότασης (κατόψεις, όψεις και τομές) σε κλίμακες 
σχεδίασης 1:200 έως και 1:50, σχέδια λεπτομερειών (σε κλίμακες σχεδίασης 
1:20 έως και 1:1) αξιόλογων και σημαντικών στοιχείων της πρότασης 
(κουφώματα, δάπεδα, στέγες, προτεινόμενες νέες κατασκευές κλπ.) καθώς 
και σκαρίφημα/τα ή/και τρισδιάστατη/ες απεικόνιση/απεικονίσεις.
• Συνοδευτικό κείμενο με το σκεπτικό της πρότασης και θεωρητική 
τεκμηρίωσή της.

Φοιτητές με πτυχίο στην Πολιτική Μηχανική

• Μοντέλο υφιστάμενου στατικού φορέα και αποτίμηση στατικής επάρκειας 
στην υφιστάμενη κατάσταση.
• Προτάσεις στήριξης ή/και ενίσχυσης της κατασκευής.
• Μοντέλο στατικού φορέα με προτεινόμενες επεμβάσεις και αποτίμηση 
στατικής συμπεριφοράς του επισκευασμένου/ενισχυμένου φορέα.
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φοιτητές με πτυχίο στη Συντήρηση

• Δειγματοληψία και στοχευμένες εργαστηριακές και επί τόπου δοκιμές, 
λιθοσωμάτων και κονιαμάτων, για δημιουργία τράπεζας δεδομένων που 
θεωρούνται απαραίτητα για το στατικό μοντέλο.
• Προτάσεις για συντήρηση και επίλυση των προβλημάτων που διαπιστώ- 
θηκαν στην ανάλυση της παθολογίας του κτηρίου (διάβρωση λίθων/ωμο- 
πλίνθων, αποκόλληση κονιαμάτων/επιχρισμάτων κλπ.).
• Τεκμηρίωση των προτεινόμενων λύσεων με βάση βιβλιογραφικές 
αναφορές.

Φοιτητές με πτυχίο στην Ιστορία - Αρχαιολογία

• Θεωρητική πρόταση συντήρησης-αποκατάστασης τεκμηριωμένη με βάση 
την ιστορική έρευνα και την υφιστάμενη κατάσταση του μνημείου.
• Αναφορές σε ανάλογα μνημεία της περιόδου, εντός ή εκτός Κύπρου, όπου 
έχουν υλοποιηθεί αντίστοιχες συντηρήσεις και αποκαταστάσεις.

Οψοτομή αποκατάστασηςτου ανατολικού τμήματος της αγρέπαυλης 

(Ετοιμασία Σχεδίου: Μαλβίνα Γιάπα, Στέλιος Χατζή σωτηρίου)

39



___EL
Πρόταση Ομάδας A

Πρόταση Ομάδας Β

Εναλλακτικές προτάσεις αποκατάστασης του ανατολικού τμήματος της αγρέπαυλης που δόθηκαν από τις 3 ομάδες μελέτης (A, Β 
και Γ). Αντίστοιχο σχέδιο αποτύπωσης (άνω μέρος).
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2.3.2. Προσέγγιση αρχιτεκτονικών προτάσεων

Για τη διατύπωση των αρχιτεκτονικών προτάσεων συντήρησης/ 
αποκατάστασης οι αρχιτέκτονες σπουδαστές χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες: 
την ομάδα Α (Μαλβίνα Γιάπα, Στέλιος Χατζησωτηρίου), την ομάδα Β (Νατάσα 
Κοτσώνη, Θεοδώρα Χατζηπέτρου) και την ομάδα Γ (Ιωάννα Ηλία, Ιωάννα 
Πέτρου). Οι βασικοί στόχοι της κάθε ομάδας ήταν: α) η διατύπωση πρότασης 
αποκατάστασης με ανάλυση του σκεπτικού της και θεωρητική τεκμηρίωση 
στη βάση των διεθνώς αποδεκτών αρχών συντήρησης και αποκατάστασης 
ιστορικών κτηρίων, και β) η ανάλυση των προτάσεων (κείμενα-σχέδια) τόσο 
σε επίπεδο λειτουργίας και χρήσεων, όσο και σε επίπεδο επιλογής υλικών και 
κατασκευαστικών λεπτομερειών. Τα σχέδια των προτάσεων συντάχθηκαν σε 
κλίμακες σχεδίασης 1:200 (γενική διάταξη χρήσεων, πορείες κίνησης κλπ.), 
1:50 (κύρια κλίμακα σχεδίασης) και 1:20 έως 1:5 (κατασκευαστικές 
λεπτομέρειες). Ζητήθηκε επίσης η σύνταξη τρισδιάστατων σχεδίων ως μέσου 
για την ογκοπλαστική επεξεργασία και απόδοση των προτάσεων.

Όπως προκύπτει από την τελική διατύπωση των προτάσεων, και οι τρεις 
ομάδες είχαν ένα κύριο και κοινό χαρακτηριστικό: την, σε σημαντική έκταση, 
αποκατάσταση των κτηρίων προκειμένου να στεγάσουν σε τμήματά τους 
νέες χρήσεις και δραστηριότητες. Και οι τρεις ομάδες έθεσαν εξαρχής ως 
στόχο την επισκευή και αποκατάσταση των κτηρίων για την αναβίωση και 
επαναχρησιμοποίησή τους και δεν αντιμετώπισαν τα κτήρια ως ερείπια που 
χρήζουν μόνο «συντηρητικών» επεμβάσεων προστασίας από περαιτέρω 
φθορές. Το κτηριακό συγκρότημα, τόσο το υπό μελέτη ανατολικό τμήμα όσο 
και το αποκατεστημένο δυτικό τμήμα, αντιμετωπίστηκε και στις τρεις 
προτάσεις ως ενιαίο σύνολο. Τόσο οι προτεινόμενες χρήσεις, όσο και οι 
άλλες λειτουργικές διευθετήσεις, είχαν στόχο μια νέα, ενιαία λειτουργία του 
συγκροτήματος. Ωστόσο, ο βαθμός και ο τρόπος επέμβασης, και οι επί 
μέρους λειτουργικές και κατασκευαστικές λύσεις που δόθηκαν από τις τρεις 
ομάδες, ήταν διαφορετικές.
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Ομάδα Α: Αρχιτεκτονική πρόταση αποκατάστασης αγρέπαυλης - Κάτοψη ισογείου
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«Προτείνεται η δημιουργία Κέντρου Μεσαιωνικής Κληρονομιάς καθώς το 
συγκρότημα διαθέτει ένα πλούσιο μεσαιωνικό παρελθόν. Η κύρια πρόσβαση 
θα επιτυγχάνεται από τη νοτιοανατολική πλευρά, ως αποκατάσταση της 
οθωμανικής πρόσβασης του συγκροτήματος. Οι βασικές αρχές της πρότασης 
είναι: α) η ανάδειξη των αυλών, που γίνεται με λιτό αλλά σαφή τρόπο με 
χαμηλούς πασσάλους ή και φωτιστικούς στύλους με ταυτόχρονη οριοθέτηση 
ή και σήμανση των κτηρίων που δεν υπάρχουν σήμερα, β) η ογκοπλαστική 
αποκατάσταση του συγκροτήματος, με τρόπο όμως που ol προσθήκες να 
είναι σαφώς διακριτές. Ο στόχος πραγματώνεται με την επεξεργασία και 
διαφοροποίηση της υφής του επιχρίσματος στις νέες επιφάνειες. Στην 
πρόταση γίνεται διερεύνηση διαφορετικών τρόπων αποκατάστασης των 
τοιχοποιιών και επιλέγεται η λύση συμπλήρωσης των υφισταμένων τοίχων 
με συμπαγείς οπτόπλινθους με επεξεργασμένο επίχρισμα. Με τον τρόπο 
αυτό, το νέο υλικό είναι διακριτό από κοντινή απόσταση, αλλά από μακρινή 
απόσταση οι νέοι όγκοι είναι ομοιογενείς».

Μαλβίνα Γιάπα και Στέλιος Χατζή σωτηρίου, Αρχιτέκτονες

Ομάδα Α: Αρχιτεκτονική πρόταση αποκατάστασης αγρέπαυλης - Τρισδιάστατες απεικονίσεις
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20Μ

Ομάδα Β: Αρχιτεκτονική πρόταση αποκατάστασης αγρέπαυλης - Κάτοψη ισογείου
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«Προτείνεται η δημιουργία Ερευνητικού Κέντρου Μεσαιωνικής 
Κληρονομιάς. Η κύρια είσοδος θα γίνεται από τη βόρεια πλευρά της αυλής Α, 
όπου πιθανώς βρισκόταν η είσοδος κατά τη μεσαιωνική φάση του 
συγκροτήματος. Η πρόταση περιλαμβάνει τρεις άξονες σχεδιασμού, 
ανάλογα με την κατάσταση διατήρησης των χτισμάτων και τις προτεινόμενες 
χρήσεις: α) κτίσματαπου είναι σε κατάσταση ερειπίου (χαμηλό ύψος τοίχων) 
δεν αποκαθίστανται με ίδια υλικά αλλά με σύγχρονα (μεταλλικές 
κατασκευές, Corten steel), β) κτίσματα που είναι σε μικρό βαθμό 
κατεστραμμένα αποκαθίστανται με ίδια υλικά και μορφές και γ) κτίσματα 
που απώλεσαν σημαντικά τμήματά τους, αλλά είναι γνωστή η μορφή τους 
από παλαιότερα τεκμήρια (φωτογραφίες κλπ.), αποκαθίστανται με 
σύγχρονα υλικά (π.χ. μέταλλο). Στις περιπτώσεις νέων κατασκευών, αυτές 
δεν εδράζονται στους υφιστάμενους τοίχους, αλλά θεμελιώνονται στο 
έδαφος και εφάπτονται της εσωτερικής παρειάς των υφισταμένων τοίχων, 
ώστε να επιτυγχάνεται σαφής διαχωρισμός των νέων από τα παλαιό 
κελύφη».

Νατάσα Κοτσώνη και Θεοδώρα Χατζηπέτραυ, Αρχιτέκτονες

Ομάδα Β: Αρχιτεκτονική πρόταση αποκατάστασης αγρέπαυλης - Τρισδιάστατες απεικόνισες
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20Μ

Ομάδα Γ: Αρχιτεκτονική πρόταση αποκατάστασης αγρέπαυλης - Κάτοψη ισογείου
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«Προτείνεται η δημιουργία Εκπαιδευτικού Κέντρου, με δυνατότητα 
διαμονής σε φοιτητές (δυτικό τμήμα) που εμβαθύνουν σε θέματα 
αποκατάστασης και συντήρησης κτηρίων ή/και σε θέματα ανασκαφικής 
έρευνας, που ενίοτε μπορεί να γίνεται στον ίδιο τον χώρο. Στην πρόταση 
δίνεται έμφαση στην ανάδειξη των αυλών και στην κίνηση στο τεμάχιο, και 
γίνεται προσδιορισμός των χώρων που θα είναι επισκέφιμοι από το κοινό 
(ανατολικό τμήμα). Οι βασικές αρχές των προτεινόμενων επεμβάσεων είναι: 
α) η συντήρηση των τοιχοποιιών στην υφιστάμενη τους μορφή με 
περιορισμένες προσθήκες με ίδια υλικά, όπου αυτό είναι απαραίτητο για 
βελτίωση της αναγνωσιμότητας των κτηρίων και της στατικής τους 
επάρκειας, και β) η χρήση μεταλλικών φερόντων στοιχείων και επιφανειών 
από Corten steel και επεξεργασμένη λαμαρίνα στις νέες κατασκευές που 
προτείνονται στο εσωτερικό των υφισταμένων κελυφών (κτήριο εντός 
κτηρίου)».

Ιωάννα Πέτρου και Ιωάννα Ηλία, Αρχιτέκτονες

Ομάδα Γ: Αρχιτεκτονική πρόταση αποκατάστασης αγρέπαυλης -Τρισδιάστατες Απεικονίσεις
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Σκίτσα αγρέπαυλης από Μάξιμο 
Γιαννόπουλο, 3ο έτος Αρχιτεκτονικής 
Σχολής Ξάνθης, ΔΠΘ
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2.3.3. Προσέγγιση αρχαιολογικής πρότασης

«Η κεντρική ιδέα της θεωρητικής αυτής πρότασης αφορά στην προβολή του 
μνημείου ως ενός θεματικού πολυχώρου και βιωματικού πάρκου. Με βάση 
την αποκατάσταση του ανατολικού συγκροτήματος και μέρους του δυτικού, 
προτείνονται νέες χρήσεις για ολόκληρο το κτηριακό σύμπλεγμα. Η πρόταση 
στηρίζεται στη δημιουργία ενός πολυχώρου, όπου ο επισκέπτης θα ταξιδεύει 
στον χρόνο και τον χώρο, τον οποίο θα αντιλαμβάνεται και θα βιώνει μέσω 
των αισθήσεων. Μέσα από βιωματική προσέγγιση, ο επισκέπτης θα έχει τη 
δυνατότητα να περιηγηθεί στο κτηριακό συγκρότημα και ταυτόχρονα να 
γνωρίσει την ιστορία και το ιστορικό πλαίσιο του μνημείου, μέσα από 
διάφορες διαδραστικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις. 
Αυτή η πρόταση αποβλέπει τόσο στη συντήρηση και προστασία του 
σημαντικού αυτού μνημείου, όσο και στην ενίσχυση του ενδιαφέροντος του 
κοινού για την διατήρηση και ανάδειξη της πολιτισμικής κληρονομιάς του 
τόπου».

Μαρία Σολωμού, Αρχαιολόγος
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Διάγραμμα κατανομής 
μετακινήσεων στη διεύθυνση X που 
πρόεκυφε απάτην ανάλυση της 
κατασκευής με τη συμπλήρωση / 
αποκατάσταση των τοιχοποιιών και 
την προσθήκη περιμετρικής δοκού 
περίδεσης για το δυσμενέστερο 
συνδυασμό σεισμική φόρτισης

(Ετοιμασία Διαγράμματος: Ελίνα 
Βαρνάβα)

Διάγραμμα κατανομής 
μετακινήσεων στη διεύθυνση Υ που 
πρόεκυψε από την ανάλυση της 
κατασκευής με τη συμπλήρωση / 
αποκατάσταση των τοιχοποιιών και 
την προσθήκη περιμετρικής δοκού 
περίδεσης για το δυσμενέστερο 
συνδυασμό σεισμική φόρτισης

(Ετοιμασία Διαγράμματος: Ελίνα 
Βαρνάβα)
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2.3.4. Στατική και σεισμική ανάλυση

Με στόχο την αποτίμηση της στατικής και σεισμικής συμπεριφοράς του 
μνημείου και την εξέταση εναλλακτικών λύσεων ενίσχυσης, εκπονήθηκε 
σειρά μελετών που αφορούσαν, αφενός στην ανάλυση της κατασκευής στην 
παρούσα κατάσταση, και αφετέρου μετά από διαφορετικά σενάρια 
επεμβάσεων σε αυτή. Εξετάστηκαν: (α) η διατήρηση του μνημείου ως 
ερείπιο με την προσθήκη αντιστηρίξεων (πρόταση Μικαέλλας Κουνναπή), (β) 
λύσεις αποκατάστασης του μνημείου με ανακατασκευή όλων των τμημάτων 
που έχουν καταρρεύσει με χρήση όμοιων υλικών και τρόπων δόμησης, όπως 
απαντώνται στο μνημείο, χωρίς επιπρόσθετες ενισχύσεις (πρόταση Μάριου 
Γεωργίου) και (γ) επεμβάσεις με την προσθήκη περιμετρικής δοκού 
περίδεσης στο επίπεδο της οροφής (πρόταση Ελίνας Βαρνάβας).

Η προσομοίωση και η ανάλυση του μνημείου έγινε με τη μέθοδο των 
Πεπερασμένων Στοιχείων, χρησιμοποιώντας τις ισχύουσες διατάξεις των 
κανόνων σχεδιασμού επεμβάσεων (Ευρωκώδικας 8-3). Η γεωμετρία και οι 
κατασκευαστικές λεπτομέρειες του φορέα που λήφθηκαν υπόψιν στην 
προετοιμασία του στατικού μοντέλου προέκυψαν από τις εργασίες 
αποτύπωσης. Οι μηχανικές ιδιότητες των υλικών προήλθαν από τα 
αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων σε δείγματα από το μνημείο. Οι 
λιθοδομές και οι ωμοπλινθοδομές που συνθέτουν το φέροντα οργανισμό 
του μνημείου προσομοιώθηκαν με στοιχεία κελύφους. Πραγματοποιήθηκαν 
ελαστικές αναλύσεις στις οποίες εξετάστηκε η απόκριση του φορέα πριν και 
μετά τις προτεινόμενες επεμβάσεις, τόσο στην οριακή κατάσταση αστοχίας 
υπό στατικά φορτία, όσο και για διαφορετικούς συνδυασμούς σεισμικών 
δράσεων.

Από την ανάλυση του φορέα στην παρούσα κατάσταση, προέκυψαν 
εκτιμήσεις κατανομής βλαβών που συνάδουν πλήρως με τις ρηγματώσεις 
που παρατηρούνται στο μνημείο. Η αντιστοιχία μεταξύ των αριθμητικών 
αποτελεσμάτων και των φυσικών παρατηρήσεων αποτελεί ένδειξη για την 
εγκυρότητατου στατικού μοντέλου που εκπονήθηκε.
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Διαγράμματα κατανομής 
κύριων εκφ υλιστικών τάσεων 
που προέκυψαν από την 
ανάλυση του μνημείου στην 
υφιστάμενη κατάσταση πριν 
(άνω) και μετά (κάτω) από την 
προσθήκη αντιστηρίξεων για 
το δυσμενέστερο συνδυασμό 
σεισμικής φόρτισης

(Ετοιμασία Διαγραμμάτων: 
Μικαέλλα Κουνναπή)
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Μέσω της αριθμητικής ανάλυσης, επιβεβαιώθηκε ότι το μνημείο χρήζει 
άμεσης ενίσχυσης, καθώς παρουσιάζει αυξημένη τρωτότητα έναντι πιθανών 
σεισμικών δράσεων. Η συμπεριφορά του χαρακτηρίζεται από αδυναμία 
εκδήλωσης σύμμεικτης δράσης μεταξύ των φερόντων στοιχείων (χωρική 
συμπεριφορά «κιβωτιοειδούς» συνόλου). Όπως αναμενόταν, οι τοίχοι που 
παραλαμβάνουν σεισμικές δράσεις κάθετα στο επίπεδό τους είναι ιδιαίτερα 
επιρρεπείς στην ανάπτυξη βλάβης. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις 
διαπιστώθηκε κίνδυνος απώλειας της ευστάθειας μέρους της τοιχοποιίας.

Τα αποτελέσματα των αριθμητικών αναλύσεων έδειξαν ότι η λύση 
εγκατάστασης αντιστηρίξεων μπορεί να βελτιώσει σημαντικά τη 
συμπεριφορά της κατασκευής, ενισχύοντας την ευστάθεια των μελών και 
αποτρέποντας την εκδήλωση τοπικών καταρρεύσεων. Η συγκεκριμένη 
επέμβαση προσφέρει επίσης τα πλεονεκτήματα της αναστρεψιμότητας, της 
ευκολίας υλοποίησης και του περιορισμένου οικονομικού κόστους. Αξίζει να 
τονιστεί ότι τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων αποδεικνύουν πως η 
αποκατάσταση του μνημείου δε μειώνει σημαντικά τη σεισμική ευπάθεια, 
αν δεν συνδυαστεί με επεμβάσεις ενίσχυσης. Αντίθετα, υπό σεισμικές 
δράσεις, οι περιοχές που θα αποκατασταθούν μετά από αναδόμηση 
τμημάτων της τοιχοποιίας προβλέπεται να εμφανίσουν μορφές αστοχίας 
παρόμοιες με αυτές που παρατηρούνται ήδη στο μνημείο. Αυτό οφείλεται 
στο γεγονός ότι η προαναφερθείσα επέμβαση δεν αντιμετωπίζει την εγγενή 
έλλειψη διαφραγματικής λειτουργίας της κατασκευής. Η χρήση περιμετρικής 
δοκού περίδεσης ως στοιχείου ενίσχυσης της αποκατεστημένης κατασκευής 
θα βελτιώσει τη σεισμική συμπεριφορά της, καθώς θα εξασφαλίσει πιο 
ομοιόμορφη κατανομή μετακινήσεων. Πρέπει να σημειωθεί όμως ότι η λύση 
αυτή δεν εξασφαλίζει επαρκή αντοχή του φορέα για τα επίπεδα σεισμικής 
δράσης που προδιαγράφουν οι ισχύοντες κώδικες αντισεισμικού 
σχεδιασμού.
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φωτογραφίες μακέτας αγρέπαυλης 
όπου φαίνονται τόσο το ανατολικό 
όσο και το δυτικό τμήματα (άνω 
φωτογραφία) και το ανατολικό τμήμα 
από τα ΒΑ (κάτω φωτογραφία).

(Κατασκευή μακέτας από αρχιτέκτονα 
Γιάννη Γιαννόπουλο σε συνεργασία με 
ΣτέλιοΧατξησωτηρίαυ καιΜαλβΙνα 
Γιάπα)
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3. Επίλογος

Η ολοκλήρωση της μελέτης της αγρέπαυλης έφερε στο φως σημαντικά, νέα 
ιστορικά και αρχιτεκτονικά στοιχεία για το μνημείο, μέσα από τις διαδικασίες 
της σχεδιαστικής τεκμηρίωσης/αποτύπωσης, της δειγματοληψίας και του 
χαρακτηρισμού των υλικών κατασκευής, και της μοντελοποίησης. 
Ταυτόχρονα διαπιστώθηκε ότι για την πληρέστερη μελέτη του μνημείου και 
την τεκμηριωμένη χρονολόγησή του (τόσο της ανέγερσής του όσο και των 
διαδοχικών του φάσεων ανά τους αιώνες) είναι απαραίτητη η διεξαγωγή 
περαιτέρω αρχαιολογικής, ανασκαφικής έρευνας. Παράλληλα η στατική και 
σεισμική ανάλυση του μνημείου έδειξε ότι για τη στατική επάρκεια της 
κατασκευής απαιτείται η επίτευξη διαφραγματικής λειτουργίας, τόσο στο 
επίπεδο των στεγών όσο και των μεσοπατωμάτων των κτηρίων. Διαφάνηκε 
επίσης, ότι με το συνδυασμό των αρχιτεκτονικών προτάσεων και των 
προτάσεων στατικής ενίσχυσης του φορέα μπορεί να επιτευχθεί το 
επιθυμητό αποτέλεσμα, τόσο από άποψη αισθητική όσο και 
κατασκευαστική.

Η ομαδική εργασία βοήθησε τους φοιτητές να αποκτήσουν πολύτιμα εφόδια 
για τη μεθοδολογία ανάλυσης και διατύπωσης προτάσεων συντήρησης και 
αποκατάστασης ιστορικών κτηρίων. Η συγκεκριμένη μελέτη περίπτωσης 
μπορεί να αποτελέσει πρότυπο για άλλες παρόμοιες μελέτες συντήρησης 
αξιόλογων κτηρίων της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς. Μέσα από τη 
διαδικασία εκπόνησης της εργασίας αυτής διαφάνηκε η σημασία της 
διεπιστημονικής συνεργασίας για την πληρέστερη μελέτη μνημείων και την 
εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων. Τα νέα στοιχεία που ήρθαν στο φως, 
καθώς και οι προτάσεις που διατυπώθηκαν στην τελική φάση του 
μαθήματος, ευελπιστούμε ότι θα βοηθήσουν το Τμήμα Αρχαιοτήτων στις 
δράσεις του για τον τρόπο αξιοποίησης και ανάδειξης του πολυσύνθετου 
αυτού συγκροτήματος.
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Ευχαριστίες

Με την αποπεράτωση της εργασίας αυτής και την ετοιμασία της παρούσας έκδοσης θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε 
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επίσης όλα τα πρόσωπα που βοήθησαν μέσω προφορικών πληροφοριών, καθώς και μέσω προηγούμενων εργασιών 
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