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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ



Ο Δήμος Αγίου Αθανασίου υπήρξε ένα μικρό χωριό σε κάποια απόσταση από το κέντρο της
Λεμεσού. Η εκπαίδευση του χωριού κινήθηκε γύρω από το πρώτο του δημοτικό ενώ παράλληλα
είχε αναπτυχθεί η παιδεία και γύρω από τους συλλόγους του χωριού. Στην αρχή η εκπαίδευση του
Αγίου Αθανασίου ήταν κοινή με της Μέσα Γειτονιάς μέχρι το 1916. Με απόφαση του
Εκπαιδευτικού Συμβουλίου όμως χωρίστηκε από την εκπαίδευση της Μέσα Γειτονιάς ώστε να
λειτουργήσει ένα σχολείο στον ένα δήμο και ένα ξεχωριστό σχολείο στον άλλο δήμο. Έτσι
δημιουργήθηκε η ανάγκη κατασκευής του πρώτου σχολείου της περιοχής, το Δημοτικό σχολείο
που σήμερα λειτουργεί ως Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου. (1)

Το κτήριο του Δημοτικού του Δήμου Αγίου Αθανασίου αποτελεί αντικείμενο της παρούσας
μελέτης. Η μελέτη χωρίζεται σε 2 μέρη: την ιστορική ανάλυση του κτηρίου και την παρουσίαση της
αποκατάστασης που έγινε. Μέσα από κριτική της αποκατάστασης προκύπτει μια νέα πρόταση
αποκατάστασης που αποτελεί το δεύτερο μέρος της εργασίας. Στόχος της μελέτης αποτελεί η
ανάλυση και παρουσίαση του δημοτικού μέσα από ιστορική ανάλυση, περιγραφή του κτηρίου
μέσα από μετατροπές που έγιναν σε αυτό με το πέρασμα του χρόνου καθώς και παρουσίαση της
αποκατάστασης του. Τέλος θα γίνει κριτική της αποκατάστασης και θα δοθεί μια νέα πρόταση για
το κτήριο μέσα από αρχές που προκύπτουν από τους διάφορους Χάρτες.

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Περιοχή Αγ.Αθανασίου κατά το 1946
(Φωτογραφία από βιβλίο: «Άγιος Αθανάσιος, στα χρόνια που έφυγαν, στα
χρόνια που έρχονται…., εκδ. Δήμου Αγ.Αθανασίου, σελ.20)

Μαθήματα κεντήματος στο προαύλιο του δημοτικού σχολείου,1956
Φωτογραφία: Σοφίας Παυλίδου από βιβλίο: «Άγιος Αθανάσιος, στα χρόνια που έφυγαν, στα χρόνια που έρχονται….,
εκδ. Δήμου Αγ.Αθανασίου, σελ.170)
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Το κτήριο κτίστηκε το 1920 ως το πρώτο Ελληνορθόδοξο σχολείο στον Άγιο Αθανάσιο. Ξεκίνησε τη
λειτουργία του το 1920 με τους λιγοστούς τότε μαθητές του χωριού και αποτελείτο από μια ενιαία
αίθουσα που ήταν το σχολείο. Μεταγενέστερα αποτέλεσε το Νηπιαγωγείο για την περιοχή. Με την
εισβολή του 1974 και την πληθυσμιακή αύξηση των κατοίκων το σχολείο κατέληξε να εξυπηρετεί,
μόνο όταν προέκυπταν ανάγκες, την προσωρινή στέγαση των μαθητών κυρίως δημοτικής
εκπαίδευσης, μέχρι την ολοκλήρωση πρόσθετων τάξεων στο γειτονικό Δημοτικό Σχολείο. Έπειτα το
κτήριο παρέμεινε εγκαταλελειμμένο μέχρι το 1987. (1)

Το 1986 το χωριό Αγίου Αθανασίου ανακηρύσσεται σε Δήμο με αποτέλεσμα την ανάγκη στέγασης των
γραφείων του τότε Δημάρχου. Το παλιό Δημοτικό που ήταν τότε εγκαταλελειμμένο, κατέληξε να
φιλοξενεί τα γραφεία του Δημάρχου και του ολιγομελούς τότε Τμήματος της Γραμματείας. Μετέπειτα
το κτίσμα περιήλθε δια δωρεάς στο Δήμο Αγίου Αθανασίου για να το αξιοποιήσει ως δημόσιο κτήριο
ενώ το 1997 ξεκίνησαν οι διαδικασίες κήρυξής του σε διατηρητέο και η αποκατάσταση του. Οι
εργασίες αποκατάστασης έγιναν υπό την επίβλεψη του Τμήματος Διατήρησης της Πολεοδομίας και
διήρκησαν 10 μήνες, από τον Οκτώβριο του 2001 μέχρι και τον Ιούλιο του 2002. Τον Ιούλιο του 2002
το κτήριο εγκαινιάστηκε από τον τότε Υπουργό Εσωτερικών ως το νέο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου.
(1)

Εγγεγραμμένος ιδιοκτήτης του κτηρίου παρέμεινε ο κοινοτάρχης του χωριού μέχρι και το 1987,
καθώς μετέπειτα δόθηκε στο Δήμο. Το κτήριο λειτουργεί από το 2002 ως Πολιτιστικό Κέντρο και
φιλοξενεί διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις το χρόνο, εικαστικές εκθέσεις, διαλέξεις Πανεπιστημίων
αλλά και τέλεση πολιτικών γάμων.

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ

Χωρομετρικό σχέδιο, τεμ.110 από Κτηματολόγιο Λεμεσού
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Κτίσιμο σχολείου1920

1974 και μετά Τουρκική εισβολή-Πληθυσμιακή αύξηση. Νέες ανάγκες σε χώρο.
Προσωρινή στέγαση μαθητών.

Μέχρι το 1987 Το κτήριο παρέμεινε εγκαταλελειμμένο.

1986 Ο Άγιος Αθανάσιος κηρύσσεται σε δήμο. Ανάγκη για γραφεία δημάρχου

1987 και μετά Το κτήριο φιλοξενεί τα γραφεία του Δημάρχου.

1997 Διαδικασίες κήρυξης του κτηρίου σε διατηρητέο

2001

Από το 2001-σήμερα το κτήριο λειτουργεί ως Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Αγίου Αθανασίου.

Εργασίες αποκατάστασης



Το κτήριο βρίσκεται στον παραδοσιακό πυρήνα του Δήμου Αγίου Αθανασίου. Ο
παραδοσιακός πυρήνας του δήμου έχει χαρακτηριστεί από το Τοπικό Σχέδιο Λεμεσού ως
«Περιοχή Ειδικού Χαρακτήρα», καθώς εκεί διακρίνονται και διασώζονται στοιχεία
αρχιτεκτονικού, ιστορικού, κοινωνικού και πολεοδομικού ενδιαφέροντος.

Το παλιό σχολείο του δήμου χωροθετείται βόρεια της εκκλησίας Αγίων Αθανασίου και
Κυρίλλου που φαίνεται ότι ήταν ο πρώτος Ναός του χωριού αφού χρονολογείται το 17ο

αι. Ο ναός αυτός αποτελεί σημαντικό μνημείο αφού το 1995 ανακηρύχθηκε σε μνημείο
από το Τμήμα Αρχαιοτήτων. Η περίοπτη θέση του παλαιού Δημοτικού σχολείου και η
εγγύτητα του με αρχαίο μνημείο το κατέστησαν σημείο αναφοράς και έργο προς
αξιοποίηση. Το συγκεκριμένο έργο ήταν το μοναδικό δημόσιο κτίσμα στην περιοχή του
παλιού πυρήνα, με την ιδιαίτερη του αρχιτεκτονική, που διασώθηκε μαζί με την εκκλησία
στα νότια μέχρι και σήμερα. Για το λόγο αυτό η Τοπική Αρχή αποφάσισε να το
αποκαταστήσει, επί της πρώτης Δημαρχίας Κυριάκου Χατζηττοφή κατά το 1997.(1)

Το τεμάχιο στο νότιο του τμήμα είναι σε εγγύτητα με το δρόμο, η υψομετρική του
διαφορά όμως με το δρόμο και η ύπαρξη περιτειχίσματος περιμετρικά το προστατεύει
από το δρόμο. Σήμερα στο τεμάχιο του κτηρίου, πίσω από το κτήριο, ανεγέρθηκε το
νηπιαγωγείο του Δήμου. Τα 2 κτήρια δεν συνδέονται αλλά χωρίζονται με μια υπαίθρια
αυλή και περιτείχισμα.

ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ

Νηπιαγωγείο

Εκκλησία Αγ.Αθανασίου
και Κυρίλλου

Δημοτικό
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Φωτογραφία σχολείου με Εκκλησία Αγίου Αθανασίου και Κυρίλλου απέναντι



Αρχική Τυπολογία

Tο κτήριο αποτελείται από ένα ορθογώνιο δωμάτιο με ένα ηλιακό στα νότια. Έχει
διαστάσεις 11,60X7 μ. Πρόκειται για μια ισόγεια οικοδομή πέτρινης τοιχοποιίας με
ένα ηλιακό στην πρόσοψη του. Ο ηλιακός του και η κύρια του είσοδος έχουν νότιο
προσανατολισμό. Εσωτερικά το κτίσμα ήταν μια ενιαία αίθουσα ενώ μετέπειτα έγινε
διαχωρισμός του εσωτερικά σε επιμέρους δωμάτια, για γραφεία. Η αίθουσα έχει
παράθυρα σε όλες τις όψεις, 2 εκατέρωθεν της κύριας εισόδου και 2 σε κάθε στενή
πλευρά. Η βόρεια του όψη(πίσω όψη) αποτελείται από μια θύρα και ένα παράθυρο.

Εμβαδό κτίσματος: 84 τμ.

Κάτοψη κτηρίου

ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ-ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ 4

Άνοψη κτηρίου

Ηλιακός
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Μορφολογία Κτηρίου

Χαρακτηριστικό στοιχείο του κτηρίου είναι οι σκαλιστοί πέτρινοι πεσσοί, με επίκρανα ιωνικού τύπου, που στηρίζουν καμάρες του
στην νότια του όψη. Η κύρια όψη αποτελείται από 5 ημικυκλικές πέτρινες καμάρες από πέτρα περιοχής.

Η στέγη του είναι δικλινής με επικάλυψη από κεραμίδια γαλλικού τύπου. Η στέγαση της κύριας αίθουσας και του ηλιακού είναι
ενιαία. Στο τελείωμα της στέγης πρατηρείται πέτρινο γείσο.

Η κύρια όψη αποτελείται από μια καλυμμένη βεράντα (ηλιακός) με καμάρες και ένα μικρό άνοιγμα, στο πάνω μέρος της
κεντρικής καμάρας, με ημικυκλική απόληξη. Επίσης παρατηρείται μια συμμετρία τόσο στην όψη του ηλιακού όσο και στην κύρια
όψη πίσω από τον ηλιακό, που αποτελείται από την κύρια θύρα με ανοίγματα εκατέρωθεν. Τα ανοίγματα είναι ορθογώνια με
περιθυρώματα από πελεκητή πέτρα.

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΚΤΗΡΙΟΥ



Κατασκευή κτηρίου

Το κτήριο αποτελείται από λίθινη φέρουσα τοιχοποιία από πέτρα ημικατεργασμένη της περιοχής
και χρήση πελεκητής πέτρας στους πεσσούς στη διαμόρφωση της καμάρας, στα περιθυρώματα
των ανοιγμάτων και στο γείσο. Στη διαδικασία δόμησης της πέτρας, καταβαλλόταν προσπάθεια
να πλησιάζει το ισόδομο σύστημα δόμησης ενώ τα κενά που προκύπταν συμπληρώνονταν με το
«χαλίκωμα».

Τα κουφώματα είναι ξύλινα με μεταλλικές σιδεριές στην εξωτερική πλευρά του παραθύρου,
πελεκητά περιθυρώματα και ξύλινες περσιάνες. Συνολικά το υφιστάμενο κτήριο έχει 7 ξύλινα
ανοίγματα , μια ξύλινη εξώθυρα και μια θύρα στη βόρεια όψη, η οποία χρησιμοποιήθηκε
μεταγενέστερα για είσοδο στην προσθήκη οικοδομής που έγινε. Η εξώθυρα στην νότια όψη
είναι ξύλινη με φεγγίτη στο άνω της μέρος.

Η υφιστάμενη οροφή αποτελείτο από σανίδια ξύλου πάνω από μορίνες και στο τελείωμα γίνεται
επικάλυψη με κεραμίδια. Κάτω από την οροφή υπήρχε ψευδοτάβανο. Στο κέντρο υπάρχει ένα
κεντρικό δοκάρι πάνω στο οποίο εδράζονται τα υπόλοιπα στοιχεία της στέγης.

Το υφιστάμενο πάτωμα εσωτερικά είναι από ξύλο τοποθετημένο σε μορίνες ενώ εξωτερικά
υπήρχε πλακόστρωτο χρώματος ίδιου με το κτήριο.

Παραδοσιακά στοιχεία της οικοδομής όπως οι καμάρες, οι κίονες στην πρόσοψη, φουρούσια,
πελεκητά περιθυρώματα και γείσα αποτελούνται από λαξευτή πέτρα. Η πρόσοψη αποτελείται
από 6 κίονες που χαρακτηρίζονται από ένα άνοιγμα πάνω από τον κεντρικό κίονα.

Ξύλινα κουφώματα με πελεκητά
περιθυρώματα

Καμάρες στην πρόσοψη
με κίονες

Yφιστάμενη οροφή

Κεραμίδια

Γυψοσανίδα

Μορίνες ξύλου
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Σανίδια

Κύρια θύρα εισόδου



Ανάγλυφοι κίονες από πέτρα/παρουσία ηλιακού

Τοπική πέτρα περιοχής («ματσαγγάνας»)

Μερικά από τα ιδιόμορφα χαρακτηριστικά του κτηρίου είναι οι πεσσοί του στην πρόσοψη, η παρουσία του ηλιακού, η
χρήση της τοπικής παραδοσιακής πέτρας, τα ξύλινα του κουφώματα με πελεκητά περιθυρώματα και τα λαξευτά
πέτρινα γείσα του.

Η παρουσία του ηλιακού είναι κάτι που δεν εμφανίζεται στον υπόλοιπο πυρήνα του δήμου, ιδιαίτερα σε εξωτερικές
όψεις προς το δρόμο, λαμβάνοντας υπόψη τις κατοικίες και τα υπόλοιπα κτήρια που διασώζονται μέχρι σήμερα. Τα
περισσότερα σπίτια είναι διώροφα ενώ τα πιο φτωχικά σπίτια αποτελούνταν από ένα δωμάτιο στο ισόγειο και ένα
ανώγειο δωμάτιο στον όροφο, όπου υπήρχε, που συνδεόταν με πέτρινη συνήθως σκάλα.

ΠΕΤΡΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Η περιοχή του Αγίου Αθανασίου είχε πλούσια αποθέματα πέτρας, γνωστής ως «ματσαγγάνας», η λεγόμενη Πέτρα
Λεμεσού σήμερα, η οποία χρησιμοποιήθηκε σε πολλά από τα οικοδομήματα της περιοχής ανάμεσα τους και το παλιό
Δημοτικό της περιοχής. Η πέτρα αποτελούσε συχνό δομημένο στοιχείο για την περιοχή. Η περιοχή ακόμη διέθετε
πολλά λατομεία για την παραγωγή του ασβέστη. Η παρουσία του πρώτου δημοτικού δείχνει την ανάγκη των κατοίκων
της τότε περιοχής να δημιουργήσουν με τα δικά τους μέσα ένα χώρο που θα συμβάλλει στην μόρφωση τους
παράλληλα με τις χειρωνακτικές τους ασχολίες. Το κλίμα, ο προσανατολισμός, οι πρώτες ύλες, τα εντόπια
παραδοσιακά υλικά και οι τεχνικές γνώσεις αποτέλεσαν καθοριστικούς παράγοντες διαμόρφωσης του πυρήνα. Η
πρώτη εικόνα που προσδίδει ο πυρήνας είναι η συχνή χρήση της πέτρας κυρίως ανεπίχριστης. (1.1)

Μέσα από μια γενική εικόνα της περιοχής προκύπτει πως η πέτρα της περιοχής, με μια πιο επιμελημένη επεξεργασία
χρησιμοποιείται και στη διαμόρφωση σκαλοπατιών, στις εξωτερικές πέτρινες συνήθως σκάλες, στις καμάρες όπου
υπήρχαν και στις γωνίες των σπιτιών.

Ξύλινα κουφώματα με πελεκητά περιθυρώματακαι ξύλινες περσιάνεςεξωτερικά

Ιδιόμορφα Παραδοσιακά Χαρακτηριστικά 7



Η αρχική τοιχοποιία του κτηρίου είναι ανεπίχριστη, ενώ με την προσθήκη της
μεταγενέστερης οικοδομής προστέθηκε επίχρισμα στο υφιστάμενο κτίσμα.

Η τοιχοποιία του κτηρίου έφερε επιχρίσματα γεγονός που έκρυβε τη λιθοδομή που σε
κάποια σημεία ήταν εμφανής και σε άλλα όχι. Η εγκατάσταση των γραφείων του
Δημάρχου στο κτήριο οδήγησε στην ανάγκη διαχωρισμού του κτηρίου εσωτερικά για
τη δημιουργία επιμέρους γραφείων για εξυπηρέτηση των αναγκών της τότε χρήσης
του. Παράλληλα έγινε μια προσθήκη μικρής οικοδομής στη βόρεια όψη που
περιλάμβανε τη δημιουργία χώρων υγιεινής, και μιας κουζίνας για τα γραφεία. Ο χώρος
της ενιαίας αίθουσας διαχωρίστηκε εσωτερικά σε επιμέρους χώρους-γραφεία. Η θύρα
στη βόρεια όψη διατηρήθηκε για πρόσβαση στο νέο κτίσμα.

Παρόλο που η κατάσταση του κτηρίου κρίθηκε από το Τμήμα Διατήρησης ως καλή,
εντούτοις η διαδικασία αποκατάστασης δεν ήταν και τόσο απλή όσο φαινόταν, μιας και
η τοιχοποιία (υφιστάμενη +μεταγενέστερη) δεν ήταν επιμελημένη και είχε αρκετά
προβλήματα λόγω υγρασίας.

`

`

Αρχική κάτοψη ισογείου

Κάτοψη ισογείου με προσθήκη

Προσθήκες 8

Υφιστάμενη θύρα που διατηρείται



9Προσθήκες



Η πρόταση αποκατάστασης αφορούσε όχι μόνο την αποκατάσταση του υφιστάμενου κτηρίου
αλλά και την κατάργηση της μεταγενέστερης προσθήκης. Στη θέση της μεταγενέστερης
προσθήκης έγινε μια νέα πρόταση οικοδομήματος για να φιλοξενήσει νέες βοηθητικές χρήσεις
και συνδέθηκε με την υφιστάμενη οικοδομή μέσω ενός διαμπερούς διαδρόμου. Ο διάδρομος
αυτός δίνει τη δυνατότητα κίνησης προς την εξωτερική πλατεία και από τις 2 του πλευρές. Ο
χώρος γύρω από το κτήριο διαμορφώθηκε σε μια πλατεία με πλακόστρωτο σε χρώμα ίδιο με το
κτήριο. Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στη διατήρηση και συντήρηση τυχόν αυθεντικών
πλακόστρωτων και στην αποκατάσταση υφιστάμενων πέτρινων σκαλοπατιών όπως το σκαλοπάτι
προς την καλυμμένη βεράντα της πρόσοψής του.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ

Τα υφιστάμενα κουφώματα διατηρήθηκαν και συντηρήθηκαν κατάλληλα. Όλα τα νέα
κουφώματα τοποθετήθηκαν σε επαφή με την εξωτερική πλευρά των τοίχων. Η κύρια θύρα
συντηρήθηκε κατάλληλα για να επαναχρησιμοποιηθεί καθώς αποτελεί σημαντικό αρχιτεκτονικό
στοιχείο της πρόσοψης.

Όλα τα υφιστάμενα πελεκητά περιθυρώματα καθαρίστηκαν με νεροβολή για συντήρηση τους.

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

θεμελίωση στο χώρο της προσθήκης

10

Σχέση προσθήκης με υφιστάμενο κτήριο

Διαχείριση υφιστάμενων  κουφωμάτων

Νέα κουφώματα –Βάψιμο κουφωμάτων



Πρόταση αποκατάστασης Μεταγενέστερη προσθήκη Αρχική κατάσταση
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Κάτοψη Ισογείου-Πρόταση Αποκατάστασης

Η κύρια αίθουσα διδασκαλίας παραμένει ως ένας ενιαίος
χώρος για φιλοξενία των διαφόρων εκδηλώσεων.

Οι βοηθητικοί χώροι (χώρος κουζίνας, γραφείου και χώρων
υγιεινής) τοποθετούνται στο πίσω μέρος,

Τα 2 υφιστάμενα ανοίγματα στην πίσω πλευρά διατηρούνται
για πρόσβαση στην προσθήκη. Το ένα κούφωμα από
παράθυρο μετατρέπεται σε θύρα.

12

Το υφιστάμενο παράθυρο αφαιρείται
και χρησιμοποιείται θύρα

Υφιστάμενη θύρα που διατηρείται



Η νέα τοιχοποιία, που συναντάται στην νέα προσθήκη στο βόρειο μέρος, έγινε από τούβλο με επίχρισμα
σουβά ενώ στην παλιά τοιχοποιία διατηρήθηκε και συντηρήθηκε η υφιστάμενη τοιχοποιία από πέτρα
περιοχής. Στην εσωτερική νέα τοιχοποιία ζητήθηκε από το Τμήμα Διατήρησης, όπως τα επιχρίσματα να
κατασκευαστούν με τον παραδοσιακό τρόπο και υλικά (γύψο ή ασβεστοπηλό). Τελικά χρησιμοποιήθηκε
γύψος εσωτερικά και ασβεστοκονίαμα εξωτερικά σύμφωνα με τα παραδοσιακά πρότυπα.

Στην προσθήκη χρησιμοποιήθηκε επίπεδη οροφή με οπλισμένο σκυρόδεμα, με την προτεινόμενη ανατολική
και δυτική τοιχοποιία που είναι σε επαφή με το παλιό, να βρίσκεται σε υποχώρηση με στόχο να είναι
αναγνώσιμη η αρχική φέρουσα τοιχοποιία. Στο σημείο του διαδρόμου που συνδέεται με το παλιό έγινει
χρήση υαλοπινάκων frameless ενώ ακόμη χρησιμοποιήθηκε αρμός στην ένωση νέας τοιχοποιίας με
υφιστάμενη.

Γίνεται εκσκαφή της βόρειας πλευράς για δημιουργία νέου δαπέδου στο υψόμετρο του υφιστάμενου.

Νέα προσθήκη/Βόρεια Όψη 13



 3

Πρόταση Αποκατάστασης-Όψεις

Χώρος υποσταθμού ΑΗΚ

Υφιστάμενο κτήριο
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Στο εξωτερικό έγινε πρόταση για τη χρήση κιγκλιδωμάτων και περιτειχίσματος περιμετρικά του
κτηρίου για προστασία του από το δρόμο και διαχωρισμό του με το χώρο του σημερινού
νηπιαγωγείου πίσω. Το υφιστάμενο κιγκλίδωμα συντηρήθηκε και επαναχρησιμοποιήθηκε. H
τοπιοτέχνηση εξωτερικά έγινε με πλακόστρωτο από πέτρα ίδιου χρώματος με το οικοδόμημα.
Συγχρόνως έγινε αφαίρεση της υφιστάμενης πέτρας που κρίθηκε πως ήταν μεταγενέστερη
προσθήκη, στο νότιο οδικό σύνορο και έγινε αντικατάσταση της με πέτρας όμοιας με το αρχικό.
Τοποθετήθηκε νέο πέτρινο περιτείχισμα περιμετρικά του κτηρίου προς το οδικό σύνορο και
προς το γειτονικό του τεμάχιο όπου έγινε χρήση πέτρας Λεμεσού.

Εξωτερικά έγινε χρήση πλακόστρωτου ίδιου χρώματος με πέτρα υφιστάμενου οικοδομήματος.

Εξωτερική Διαμόρφωση 15Εξωτερική τοπιοτέχνηση
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Κατά τη διάρκεια των εργασιών παρατηρήθηκαν διάφορες αστοχίες κατά τη φάση
αποκάλυψης της οροφής, του δαπέδου εσωτερικά και στη συντήρηση της καμάρας.

Το αρχικό δάπεδο εσωτερικά ήταν από ξύλο τοποθετημένο σε μορίνες σε χώμα,
γεγονός που οδήγησε σε σκέβρωμα των ξύλων που έχει προκληθεί από υγρασία που
παρατηρήθηκε στο ανατολικό μέρος του κτίσματος . Έτσι χρειάστηκε να αφαιρεθεί και
να γίνει πρόταση για τοποθέτηση νέου πατώματος. Στο νέο πάτωμα έγινε χρήση
ξύλου/σανίδι πάχους 20 χιλ. τοποθετημένο σε μορίνες πάνω σε πλάκα από μπετόν.
Κάτω από το μπετόν έγινε τοποθέτηση φύλλου πολυθίνης για προστασία από
υγρομόνωση.

Η οροφή χρειάστηκε να ανακατασκευαστεί καθώς παρουσίασε κάποιες αστοχίες σε
κάποια σημεία. Στην αποκατάσταση παραμένουν εμφανής οι μορίνες της οροφής όπως
και στην υφιστάμενη οροφή. Από πάνω έγινε τοποθέτηση του σανιδιού και
κατρόχαρτου. Το υφιστάμενο κεραμίδι αφαιρέθηκε προσεχτικά κατά τη διάρκεια των
εργασιών για να ξανατοποθετηθεί καθώς ήτσν σε καλή κατάσταση.

Αστοχίες κατά τη διάρκεια αποκατάστασης

Κεραμίδια

Σανίδια
Μορίνες

Νέα προτεινόμενη στέγη

Λεπτομέρεια στέγης Λεπτομέρεια πατώματος
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Νέα προτεινόμενη στέγη

Νέο ξύλινο δάπεδο



Στην περίπτωση των καμάρων της πρόσοψης παρατηρήθηκε αστοχία της κεντρικής καμάρας που
πιθανολογείται πως οφείλεται σε αστοχία σύνδεσης των πετρών που την αποτελούν. Αφού έγινε
λεπτομερής αποτύπωση της καμάρας στην όψη (διαστάσεις πέτρινων στοιχείων και θέση της καμάρας)
έγινε μια υποστύλωση των διπλανών καμάρων για επανακατασκευή της κεντρικής καμάρας από το
άνω μέρος της μέχρι το άνω μέρος του τοίχου. Στα υγιή τμήματα των καμάρων έγινε κλείσιμο των
ρωγμών με LIMEPOR MT. Αφού έγινε η στήριξη και υποστήλωση της καμάρας αφαιρέθηκαν κομμάτια
πέτρας που παρατηρούν αστοχία όπου και έγινε η συμπλήρωση με φυσική πέτρα. Κρίθηκε αναγκαία η
ενίσχυση της φέρουσας τοιχοποιίας με τη χρήση ελκυστήρων, σύμφωνα με την καθοδήγηση ντόπιου
πολιτικού μηχανικού που ήταν γνώστης της κατασκευής.

Οι κίονες παρουσίαζαν μια μικρή απόκλιση λόγω αστοχίας σύνδεσης των πετρών μεταξύ τους.

Απόκκλιση πεσσών καμάρας

Υποστήλωση καμάρας

(φωτογραφίες από αρχείο του Δήμου Αγίου Αθανασίου)
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Αντικατάσταση τμημάτων πέτρας που ήταν σε αστοχία με ίδια
τοπική πέτρα

Νέα υλικά αποκατάστασης 19

1.Επένδυση φυσικής πέτρας σε τοίχους περιτειχίσματος, όμοιας 
με αρχικής υφιστάμενης πέτρας

2. Νέα τοιχοποιία προσθήκης από τούβλο/Επένδυση με σοβά

3.Γυψομάρμαρο στο προαύλιο

4.Εσωτερικό ξύλινο δάπεδο σε νέα οικοδoμή εκτός από χώρους
υγιεινής και χώρου κουζίνας

5. Γυάλινη θύρα στο διάδρομο ένωσης με υφιστάμενο. Η θύρα
είναι από γκρίζο γυαλί reflective και είναι frameless.

6.Επένδυση νεών σκαλοπατιών με πέτρα χρώματος ίδιας με
φυσικής

Επίχρισμα με σοβά



Υφιστάμενο ξύλινο δάπεδο

Φύτευση

Πλακόστρωτο 4. Νέο ξύλινο δάπεδο

5.Νέα ανοιγόμενηγυάλινη θύρα

2. Νέα τοιχοποιία από τούβλο

Κεραμικό

Επένδυση με φυσική πέτρα όμοιας με αρχική

6. Επένδυση σκαλοπατιών με πέτρα όμοιας με 
φυσικής6. Επένδυση σκαλοπατιών με φυσική τοπική 

πέτρα

Υφιστάμενο πέτρινο πάτωμα εισόδου καλύπτεται με νέο 
πέτρινο πάτωμα σε συνολική υπερύψωση 50 χιλ.
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Το κτήριο διακρίνεται τόσο για την ιστορική όσο και για την αισθητική αλλά και για την
περιβαλλοντική του αξία. Τα ιδιόμορφα του στοιχεία αλλά και η χρήση τοπικής πέτρας
της περιοχής το καθιστούν ένα από τα πιο σημαντικά κτήρια της περιοχής και από τα
λίγα σωζόμενα ιστορικά κτήρια του παραδοσιακού πυρήνα. Η διαδικασία της
αποκατάστασης έγινε σεβόμενη τα κύρια στοιχεία του κτηρίου ( καμάρες, πεσσοί,
χρήση τοπικής πέτρας, κλπ) τα οποία συντηρούνται κατά τη διαδικασία της
αποκατάστασης.

Διαφαίνεται πως στη διαδικασία της αποκατάστασης ενισχύθηκε τόσο η κοινωνική αξία
του κτηρίου με την νέα χρήση που προστέθηκε αλλά και η αισθητική του αξία
ανακατασκευάζοντας σημαντικά του αρχιτεκτονικά στοιχεία διατηρώντας τον
αρχιτεκτονικό του χαρακτήρα. Η χρήση του κτηρίου σήμερα και η σημαντικότητα του
στο χώρο δείχνουν πόσο έντονη είναι η πολιτιστική του αξία.

Αξίες: Αισθητική/Αρχιτεκτονική Αξία, Ιστορική, Περιβαλλοντική και κοινωνική αξία,
μοναδικότητα κτηρίου

ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΡΙΟΥ 21



ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΡΙΟΥ

ΜΟΝΑΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΤΗΡΙΟΥ/ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΑΛΛΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΑΡΟΜΟΙΑΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ

Το κτήριο είναι μοναδικό ως προς την ιδιόμορφη αρχιτεκτονική του πρόσοψη με τον
ηλιακό και τους λίθινους πεσσούς και επίκρανα που στηρίζουν τις καμάρες του.
Παρόλο που τη χρήση ηλιακού με καμάρες στην πρόσοψη τη συναντάμε και σε έργα
παρόμοιας τυπολογίας στην Κύπρο, όπως το Παρθεναγωγείο στα Πέρα Ορεινής και το
σχολείο στο χωριό Βάβλα, εντούτοις το σχολείο στον Άγιο Αθανάσιο χαρακτηρίζεται
από μεγαλύτερο αριθμό καμάρων με άνοιγμα στο άνω τους μέρος.

Το σχολείο στη Βάβλα έχει παρόμοια τυπολογία και διαστάσεις με το δημοτικό στον
Άγιο Αθανάσιο παρόλα αυτά το σχολείο στη Βάβλα έχει βοηθητικούς χώρους και
χώρους υγιεινής κάτι που λείπει από το δημοτικό στον Άγιο Αθανάσιο.

Παρόλο που το χωριό Αγίου Αθανασίου θεωρείται σχετικά φτωχικό χωριό, εντούτοις
δόθηκε αρκετή προσοχή στην επιμέλεια και το κτίσιμο του κτηρίου. Θεωρείται ίσως και
το μοναδικό κτήριο με αυτό τον αριθμό καμάρων.

Παρθεναγωγείο στο Πέρα Ορεινής

Δημοτικό σχολείο στο χωριό Βάβλα 22



Η κριτική θα γίνει με βάση τον τρόπο διαχείρισης του υφιστάμενου κτηρίου, τη σχέση του και τη
σημαντικότητα του στην περιοχή, στον τρόπο διαχείρισης της μεταγενέστερης του προσθήκης και των
προβλημάτων που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της αποκατάστασης του υφιστάμενου κτηρίου, τον
τρόπο διαχείρισης των ιδιόμορφων στοιχείων του κτηρίου και τον σχεδιασμό του νέου κτηρίου σε
σχέση με το υφιστάμενο κτήριο.

ΣΧΕΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΠΕΡΙΟΧΗ/ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ /ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ

Το κτήριο δεν λήφθηκε υπόψη μεμονωμένα σαν κτήριο αλλά και ως προς τη θέση του και τη
σημαντικότητα του στην πόλη. Θεωρείται από τα λίγα ιστορικά κτήρια της τότε εποχής στον παραδοσιακό
πυρήνα, που διασώζεται μέχρι σήμερα για αυτό και πολύ σωστά επιλέγηκε η νέα του χρήση ως
Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου. Το κτήριο σχεδιάστηκε σε σχέση με τη σχέση του μέσα στην πόλη,
λαμβάνοντας υπόψη τον νέο πλατειακό χώρο και την τοπιοτέχνηση που έγινε γύρω από το κτήριo
διαμορφώνοντας νέες προσβάσεις προς το κτήριο. Με την νέα του χρήση και τον επανασχεδιασμό του
κτηρίου γίνεται κατορθωτή η ένταξη του στην κοινωνική ζωή κάτι που τονίζεται στη Διακήρυξη του
Άμστερνταμ. Σύμφωνα με το Χάρτη του Άμστερνταμ στα πλαίσια της ολοκληρωμένης συντήρησης
λαμβάνονται υπόψη κοινωνικοοικονομικά δεδομένα της περιοχής. Ο σχεδιασμός του και η νέα του χρήση
το καθιστά σημαντικό πολιτιστικό χώρο της περιοχής. Σύμφωνα με το Άρθρο 1.1 του Χάρτη του Burra
δίνεται μια νέα συμβατή χρήση που σέβεται την πολιτιστική αξία της περιοχής.

Σημαντικό στοιχείο της αποκατάστασης αποτελεί και ο σχεδιασμός του χώρου γύρω από το κτήριο. Το
κτήριο με τη νέα του δημόσια χρήση και τον τρόπο που σχεδιάστηκε η προσβασιμότητα του σε αυτό,
είναι προσβάσιμο και επισκέψιμο για όλες τις κοινωνικές ομάδες. Η νέα ράμπα που ζητήθηκε για το
σχεδιασμό επιτρέπει ακόμα και σε άτομα με κινητικές δυσκολίες να εισέλθουν σε αυτό. Όπως
αναφέρεται στο Άρθρο 12 του Χάρτη του Φάρο, ο καθένας έχει το δικαίωμα να χαίρεται την πολιτιστική
κληρονομιά του τόπου του κάτι που επιτυγχάνεται στο έργο τόσο με τη δημόσια χρήση του όσο και με το
σχεδιασμό του.

ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΧΡΗΣΤΕΣ ΚΤΗΡΙΟΥ
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ

Κατά τη διάρκεια της αποκατάστασης και ανακατασκευής της καμάρας διαφαίνεται πως οι γνώσεις
των μηχανικών ήταν ανεπαρκείς στο χειρισμό του προβλήματος και τις τεχνικές κατασκευής της τότε
εποχής. Στην περίπτωση αυτή οι επιβλέποντες μηχανικοί κατέφυγαν σε πολιτικό μηχανικό της
περιοχής που ήταν γνώστης των τεχνικών κατασκευής. Όσον αφορά παραδοσιακές τεχνικές έχει
χρησιμοποιηθεί επίχρισμα εσωτερικά με γύψο και εξωτερικά ασβεστοκονίαμα σύμφωνα με τα
παραδοσιακά πρότυπα και τις υποδείξεις του Τμήματος Διατήρησης. Επίσης σημαντικό είναι να
τονισθεί πως η επιλογή των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν, πχ. γυψομάρμαρο στο προαύλιο,
έγινε με βάση μαρτυριών παλιών κατοίκων της περιοχής αλλά και μελέτης των παλιών κατοικιών
που υπήρχαν στον πυκνοκατοικημένο πυρήνα. Επομένως λήφθηκαν υπόψη οι ιδιαιτερότητες και οι
παραδόσεις της περιοχής.

Στη διαδικασία αποκατάστασης κρατήθηκαν οι ίδιες τεχνικές κατασκευής της οροφής και του
πατώματος ενισχύοντας τις όμως με νέες τεχνικές υγρομόνωσης που δεν υπήρχαν παλιά πχ.
κατρόχαρτο και πολυθίνη.

Σύμφωνα με το Άρθρο 10 του Χάρτη της Βενετίας και το Χάρτη Παραδοσιακής Αρχιτεκτονικής του
ICOMOS, σχετικά με της σημαντικότητα των παραδοσιακών τεχνικών κατασκευής, διαφαίνεται η
αναγκαιότητα γνώσεων παραδοσιακών τεχνικών για επίλυση προβλημάτων που προέκυψαν στο
έργο πχ. στην καμάρα. Η καμάρα παρουσίασε αστοχία για αυτό και κρίθηκε η ανάγκη εφαρμογής
παραδοσιακών τεχνικών κατασκευής για ανακατασκευή της στην αρχική της μορφή. Στις
περιπτώσεις που δεν υπήρχαν γνώσεις κάποιων τεχνικών κατέφυγαν σε παλιούς τεχνίτες που
γνώριζαν την τέχνη κατασκευής τους. Η συντήρηση και αποκατάσταση είναι ένα διεπιστημονικό
πεδίο και απαιτεί να υπάρχει συνεργασία διαφόρων κλάδων. ( Άρθρο 3-Χάρτης της Βενετίας). Στο
κτήριο ζητήθηκε από το Τμήμα Διατήρησης όπως γίνει το επίχρισμα σύμφωνα με τα παραδοσιακά
πρότυπα. Ο μελετητής επιλέγει να αφήσει ανεπίχριστη την τοιχοποιία στις καμάρες και να
επιχριστεί ο πίσω τοίχος της κύριας όψης για να τονιστεί η φυσική πέτρα στην όψη με τις καμάρες.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση προκύπτει ένα ερώτημα κατά πόσο ήταν σωστή αυτή η σκέψη και
κατά πόσο θα έπρεπε να παραμείνει ανεπίχριστη όλη η τοιχοποιία στο κτήριο, όπως ήταν στην
αρχική του κατάσταση.

Φωτογραφίες καμάρας και στέγης κατά τη διαδικασία αποκατάστασης

Φωτογραφίες από το αρχείο του Δήμου Αγίου Αθανασίου
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ/ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ  ΑΡΧΙΚΗΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ

Η μεταγενέστερη οικοδομή προστέθηκε στο κτήριο σε μια περίοδο που το κτήριο ακόμη δεν ήταν
κηρυγμένο διατηρητέο και η κατασκευή της έγινε με στόχο να εξυπηρετήσει άμεσα τις νέες
ανάγκες σε χώρο που προέκυψαν με την εγκατάσταση των γραφείων του Δημάρχου. Για αυτό και
δε δόθηκε έμφαση στη σχέση της οικοδομής με το παλιό. Με την απομάκρυνση του επιχρίσματος
εξωτερικά έγινε αναγνώριση πολλών προβλημάτων στην υφιστάμενη τοιχοποιία που προκύπτει
από την έλλειψη συντήρησης της. Στη διαδικασία επανακατασκευής της καμάρας αφαιρέθηκαν
τμήματα πέτρας που είχαν αστοχία. Στην συγκεκριμένη περίπτωση κρίθηκε πως θα έπρεπε να
χρησιμοποιηθεί ίδια τοπική πέτρα της περιοχής, γεγονός που τους οδήγησε στην
επαναχρησιμοποίηση της από παλιές οικοδομές της περιοχής. Θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί
παρόμοιων χαρακτηριστικών πέτρα αντί να την πάρουν από άλλες κατοικίες της περιοχής. Λίγα
οικοδομήματα με αυτή την πέτρα, στον παραδοσιακό πυρήνα, σώζονται σήμερα και είναι κρίμα
να χαθούν.

Μεγάλο μέρος της αποκατάστασης αποτελούσε η αφαίρεση της μεταγενέστερης προσθήκης με
στόχο τον επανασχεδιασμό της με τρόπο που να εναρμονίζεται με το υφιστάμενο. Στη
συγκεκριμένη περίπτωση η προσθήκη που έγινε ήταν σχετικά πρόσφατη και δεν προσδίδει κάτι
στην ιστορικότητα του κτηρίου. Σύμφωνα με το Χάρτη της Βενετίας πρέπει να γίνεται αφαίρεση
των προσθηκών μικρότερης αξίας όταν κατά την αφαίρεση τους θα αποκαλύψουν αρχικά
σημαντικά στοιχεία του κτηρίου. Στην περίπτωση αυτή όμως αφαιρούσε από την ιστορικότητα και
την αισθητική του αξία. Άρα πολύ σωστά αποφασίστηκε η αφαίρεση της και ο σχεδιασμός ενός
νέου οικοδομήματος στη θέση του που θα σέβεται το υφιστάμενο κτήριο.

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
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ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΝΕΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΗΜΑΤΟΣ/ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΤΗΡΙΟ

Το νέο κτήριο που προτείνεται εναρμονίζεται περισσότερο με το υφιστάμενο κτήριο σε σχέση με
την προηγούμενη προσθήκη που έγινε στο βόρειο τμήμα. Παρόλο που σε κλίμακα είναι
μεγαλύτερο σε χωρητικότητα χώρος σε σχέση με την προηγούμενη προσθήκη εντούτοις η σχέση
του με το υφιστάμενο είναι πιο αρμονική και δεν είναι επιβλητικό. Η χρήση ενός διαμπερή
διαδρόμου με γυάλινες πόρτες ως συνδετικός χώρος με το υφιστάμενο κτήριο και η υποχώρηση
της νέας τοιχοποιίας στα ανατολικά προς το υφιστάμενο, είναι κάποιες από τις τεχνικές που
χρησιμοποιήθηκαν ούτως ώστε να μην επιβληθεί το νέο κτήριο και να είναι πιο διακριτικό προς
το παλιό κτήριο.

Παρόλο που στο χάρτη της Βενετίας διαφαίνεται πως οι προσθήκες σε υφιστάμενες οικοδομές
δεν είναι πάντα ανεκτές και πρέπει να είναι αναγνώσιμες σε σχέση με το υφιστάμενο κτήριο, στη
συγκεκριμένη περίπτωση η κλίμακα της προσθήκης και ο τρόπος που έγινε ο σχεδιασμός της,
βοηθούν ούτως ώστε να μην υπερισχύει στο παλιό κτήριο και με σύγχρονο τρόπο και υλικά
επιτυγχάνει να καλύψει τις νέες ανάγκες του κτηρίου. (Άρθρο 13-Χάρτης της Βενετίας)

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Παρόλο που το νέο οικοδόμημα με τις λιτές γραμμές σχεδιασμού του, επιτυγχάνει να μην
υπερισχύει στο υφιστάμενο κτήριο, από μόνο του σαν παρέμβαση δεν έχει ιδιαίτερο
αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον. Διαφαίνεται πως κύριο μέλημα τους ήταν η στέγαση βοηθητικών
χρήσεων για το υφιστάμενο κτήριο χωρίς να δίνουν ιδιαίτερη σημασία στην υπόσταση του
κτηρίου πέραν της χρήσης του.
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ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΝ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΤΗΡΙΟΥ

Από τα ιδιαίτερα μορφολογικά στοιχεία του κτηρίου αποτελούν οι καμάρες στην
πρόσοψή του που του προσδίδουν μια μοναδικότητα και μια αισθητική αξία. Οι
καμάρες αυτές παρόλο που παρουσίασαν μια αστοχία κατά τη διάρκεια
αποκατάστασης, κρίθηκε αναγκαίο τόσο από τους μελετητές όσο και από το Τμήμα
Διατήρησης, να γίνουν τα απαραίτητα έργα για να σωθούν και να συνεχίσουν να έχουν
την ίδια αισθητική αξία που έχει το αρχικό υφιστάμενο κτήριο. Για αυτό και επιλέγηκε
από τον μελετητή του έργου, να γίνει τοποθέτηση πέτρας ίδιας με της υφιστάμενης στο
σημείο με τις καμάρες. Επίσης επιλέγηκε από τον μελετητή να παραμείνει ανεπίχριστη
η τοιχοποιία στο σημείο των καμάρων, όπως και σε άλλα σημεία του κτηρίου,
ενισχύοντας την αρχική του αρχιτεκτονική και αισθητική του υπόσταση που του
προσδίδει η υλικότητά του.

Στο κτήριο με την αποκατάσταση του γίνεται ανάδειξη της ιστορικής και αισθητικής του
αξίας και υπάρχει σεβασμός προς την αρχική του υπόσταση και τα αυθεντικά
ιδιόμορφα στοιχεία του. Η ανάγκη διατήρησης και αναγνώρισης στοιχείων σε μια
αποκατάσταση είναι κάτι που τονίζεται στο Χάρτη της Βενετίας (Άρθρο 9) και
διαφαίνεται πως τηρήθηκε στην αποκατάσταση του έργου μελέτης με την
αποκατάσταση της καμάρας στην πρόσοψη όσο και τη συντήρηση αρχικών
κουφωμάτων του κτηρίου που αποτελούν μέρος της μορφολογικής του υπόστασης.
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Οπτική καμάρας με λίθινους πεσσούς.



ΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΣΗΜΕΡΑ/ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ

Το κτήριο σήμερα αποτελεί στολίδι για την περιοχή, τόσο ως προς τον ιδιαίτερο
χαρακτήρα του όσο και από τη χρήση που φιλοξενεί( Πολιτιστικό Κέντρο του δήμου).
Σήμερα φιλοξενεί πολλές πολιτιστικές εκδηλώσεις τόσο σχολείων όσο και
πανεπιστημίων, όπως και τέλεση πολιτικών γάμων μεταξύ ντόπιων κατοίκων και
αλλοδαπών. Θεωρείται από τα πιο σημαντικά ιστορικά και παραδοσιακά κτήρια του
πυρήνα, για αυτό και κρίθηκε αναγκαία η κήρυξη του σε διατηρητέο.
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ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΗ
Β΄ΦΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΞΑΜΗΝΟΥ



ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ/ΚΡΙΤΙΚΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ/ΝΕΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Η πρόταση αποκατάστασης σε μεγάλο βαθμό αφορά τον σχεδιασμό νέας προσθήκης στο
βόρειο κομμάτι του υφιστάμενου κτηρίου. Η νέα προσθήκη αφορά την ένταξη νέων
βοηθητικών χρήσεων με βάση τη νέα χρήση του κτηρίου. Παρόλο που η πρόταση
αποκατάστασης κατάφερε να επιλύσει πολλά κατασκευαστικά προβλήματα που προέκυψαν
εντούτοις σε αρχιτεκτονικό επίπεδο η νέα προσθήκη που προτείνεται δεν προσφέρει πολλά
στο υφιστάμενο κτήριο. Ο σχεδιασμός της κινείται σε απλές, λιτές γραμμές κάτι που
επιτυγχάνει το να μην υπερισχύει στο υφιστάμενο κτήριο. Παρόλα αυτά σαν αρχιτεκτονικό
στοιχείο από μόνο του είναι αρκετά αδύναμο και δεν έχει ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον.
Στο σημείο αυτό τίθεται το ερώτημα κατά πόσο είναι απαραίτητη η προσθήκη στο κτήριο και
αν το κτήριο από μόνο του θα μπορούσε να καλύψει τις νέες χωρικές ανάγκες που
προκύπτουν από τη νέα του χρήση.

Η προσθήκη που έγινε μετέπειτα στη φάση της αποκατάστασης παρουσιάζεται στο βόρειο
κομμάτι επίσης διατηρώντας κατά κάποιο τρόπο ένα στοιχείο των ιστορικών φάσεων του
κτηρίου. Η κλίμακα του κτηρίου καθώς και η ιδιαίτερη τυπολογία του περιορίζουν την ένταξη
νέων χώρων στο εσωτερικό του.

ΧΡΗΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ

Η νέα του χρήση έχει δημόσιο χαρακτήρα κάτι που το καθιστά επισκέψιμο από όλες τις
κοινωνικές ομάδες. Έτσι η νέα του χρήση του προσδίδει νέες ανάγκες σε χώρους κυρίως
βοηθητικούς κάτι που δεν είχε από πριν το κτήριο. Το κτήριο στην αρχική του κατάσταση δεν
αποτελείτο από βοηθητικούς χώρους παρόλο που λειτουργούσε ως σχολείο. Η προηγούμενη
προσθήκη που είχε γίνει στο κτήριο αφορούσε επίσης την ένταξη βοηθητικών χρήσεων στο
βόρειο κομμάτι . Ο δημόσιος χαρακτήρας του κτηρίου και η νέα του χρήση το καθιστούν
επισκέψιμο για όλες τις κοινωνικές ομάδες . Το κτήριο είναι επισκέψιμο όμως μόνο σε
περιόδους που το κτήριο φιλοξενεί κάποια πολιτιστική εκδήλωση ή τέλεση γάμου. Τον
υπόλοιπο χρόνο παραμένει κλειστό.

Αρχική Κάτοψη κτηρίου
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ΝΕΑ ΠΡΟΤΑΣΗ

ΣΗΜΕΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

 Επανασχεδιασμός προσθήκης-Επαναπροσδιορισμός αναλογίας διαδρόμου με
δομημένο στοιχείο

 Αλλαγή χρήσης

 Σχεδιασμός χώρου εισόδου

ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ

Προτείνεται όπως γίνει επανασχεδιασμός προσθήκης με βοηθητικούς χώρους
καθώς η υφιστάμενη προσθήκη αποκατάστασης δεν παρουσιάζει κανένα
αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον από μόνη της. Η πρόταση για επανασχεδιασμό της
προσθήκης θα βασίζεται σε αρχές που προκύπτουν από τους Χάρτες, με
σεβασμό ως προς την υπόσταση του υφιστάμενου κτηρίου. Προτείνεται όπως
γίνουν αλλαγές τόσο στην υλικότητα όσο και στους χώρους.

ΝΕΑ ΧΡΗΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ

Η νέα χρήση θα έχει εξίσου δημόσιο χαρακτήρα με ενίσχυση παράλληλα του
εκπαιδευτικού αρχικού χαρακτήρα του κτηρίου.

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ/ΠΡΟΣΟΨΗΣ

Γίνεται επανασχεδιασμός του χώρου εισόδου με βάση τις νέες ανάγκες που
προκύπτουν με τη νέα χρήση που προτείνεται.

Γίνεται επαναπροσδιορισμός της σχέσης μεταξύ σκληρών επιφανειών και του
οργανικού σχήματος πρόσβασης που σχεδιάστηκε στην πρόταση
αποκατάστασης και που δεν φαίνεται να έχει αναφορά με το υφιστάμενο
κτήριο.
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ΝΕΑ ΠΡΟΤΑΣΗ-ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

6.Αφαίρεση επιχρίσματος στην πρόσοψη.

8.Κατάργηση τοίχων

3.Αύξηση πλάτους χώρων

7.Μείωση του πλάτους του συνδετικού διαδρόμου

5.Ευέλικτες κατασκευές στο εσωτερικό

9.Τοποθέτηση ανοιγμάτων στο πίσω μέρος
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ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ

ΝΕΑ ΠΡΟΤΑΣΗ

Προτείνεται όπως γίνει ενοποίηση του συνδετικού διαδρόμου ούτως ώστε να αποκτήσει
διαμπερότητα. Επίσης μειώνεται ο συνδετικός διάδρομος για να δοθούν τα τετραγωνικά
στους χώρους καθώς οι διαστάσεις τους δεν είναι ικανοποιητικές κυρίως του γραφείου. Το
ύψος του συνδετικού διαδρόμου χαμηλώνει σε σχέση με τους υπόλοιπους χώρους της
προσθήκης για ενίσχυση του διαδρόμου.

Τα κουφώματα τοποθετούνται στο πίσω μέρος της προσθήκης.

Τοποθέτηση ανοιγμάτων στο πίσω μέρος

Διαμπερότητα διαδρόμουΜείωση πλάτους διαδρόμου

ΝΕΑ ΠΡΟΤΑΣΗ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ
Αύξηση πλάτους χώρων προσθήκης
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Προτείνεται όπως γίνει μείωση του πλάτους του συνδετικού διαδρόμου της προσθήκης με διαστάσεις 1,20μ. Στόχος είναι να αλλάξει η αναλογία του διαδρόμου σε σχέση με το δομημένο της προσθήκης και να
δοθούν περισσότερα τετραγωνικά στους χώρους της προσθήκης πχ. την κουζίνα και το γραφείο. Η προσθήκη θα καθορίζεται από απλότητα και καθαρότητα στη μορφή της και θα αποτελείται από ένα γυάλινο
διάδρομο και μια πιο συμπαγής κατασκευή. Έτσι η πλάγια όψη της προσθήκης θα είναι όσο πιο απλή σε μορφή χωρίς ανοίγματα. Τα ανοίγματα των χώρων θα τοποθετηθούν στην πίσω όψη. Tα ανοίγματα που
υπάρχουν ήδη με την αποκατάσταση είναι πολύ λίγα και μικρά. Προτείνεται όπως χρησιμοποιηθούν περισσότερα ανοίγματα και μεγαλύτερα. Όσον αφορά την υλικότητα της προσθήκης επιλέγεται η επιχρισμένη
ουδέτερη τοιχοποιία από σκυρόδεμα. Σαν εναλλακτική λύση θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και επικάλυψη από ξύλο HPL χρώματος που να συνδέεται και να εναρμονίζεται με το χρώμα της πέτρας του
υφιστάμενου κτηρίου .To ξύλο προσδίδει ένα μοντέρνο χαρακτήρα στη νέα προσθήκη ενώ παράλληλα έχει μια ιδιαίτερη υφή και χρώμα που παραπέμπει σε πιο παραδοσιακά πρότυπα υλικών. Συγχρόνως
προτείνεται όπως γίνει μείωση του ύψους του διαδρόμου σε σχέση με το υπόλοιπο δομημένο κομμάτι της προσθήκης.

ΝΕΑ ΥΛΙΚΑ:

-Τοιχοποιία από τούβλο με επένδυση από σοβά ή ξύλο HPL

-Μεταλλικά ανοίγματα

-Χρήση υαλοπινάκων frameless στο χώρο του συνδετικού διαδρόμου

ΝΕΑ ΠΡΟΤΑΣΗ/ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ

ΝΕΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ
Επίχρισμα με σοβά

ΝΕΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ
Eπένδυση με ξύλο HPL
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Μείωση πλάτους



Aνατολική Όψη

Aνατολική Όψη

Bόρεια Όψη

Επίχρισμα με σοβά

Επίχρισμα με σοβά

Eπένδυση με ξύλο HPL

Mείωση ύψους και πλάτους συνδετικού διαδρόμου

ΝΕΑ ΠΡΟΤΑΣΗ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ

Aύξηση ανοιγμάτων στο πίσω μέρος-Καλύτερος φωτισμός

ΝΕΑ ΠΡΟΤΑΣΗ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ
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ΝΕΑ ΠΡΟΤΑΣΗ-ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ

ΝΕΑ ΠΡΟΤΑΣΗ/ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ

Η εργασία καταπιάνεται με τον επανασχεδιασμό της νέας προσθήκης του κτηρίου καθώς και την
επανάχρηση του κτηρίου με βάση μια νέα χρήση που θα το καθιστά επισκέψιμο και προσελκύσιμο
ολόχρονα.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΝΕΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

Το κτήριο αυτό χαρακτηρίζεται από εκπαιδευτικό χαρακτήρα στην αρχική του φάση κάτι το οποίο
χάθηκε στη διαδικασία των παρεμβάσεων και της αποκατάστασης που έγιναν. Το κτήριο σήμερα
λειτουργεί ως Πολιτιστικό Κέντρο και λειτουργεί μόνο σε περιόδους όπου υπάρχει κάποια
πολιτιστική δραστηριότητα. Σύμφωνα με το Χάρτη της Παραδοσιακής Αρχιτεκτονικής κάθε
παραδοσιακή οικοδομή πρέπει να συνεχίζει κάποια σημαντικά χαρακτηριστικά της δομής και του
χαρακτήρα του κτηρίου. Ο Άγιος Αθανάσιος φημίζεται για την παρουσία τεχνίτων ειδικών στην
κατασκευή της πέτρας. Για αυτό και τα περισσότερα κτίσματα στον Άγιο Αθανάσιο αποτελούνται από
την τοπική πέτρα της περιοχής.

Οι τεχνικές κατασκευής της πέτρας όμως χάνονται με την πάροδο του χρόνου. Η σημαντικότητα των
παραδοσιακών τεχνικών κατασκευής είναι κάτι που τονίζεται στους διάφορους Χάρτες όπως το
Χάρτη της Παραδοσιακής Αρχιτεκτονικής του ICOMOS. Προτείνεται όπως η χρήση του κτηρίου να
ενισχυθεί με μαθήματα δόμησης και λατόμευσης της πέτρας από ντόπιους παλιούς τεχνίτες της
περιοχής. Έτσι το κτήριο παράλληλα με τον πολιτιστικό του χαρακτήρα θα μπορεί να λειτουργεί ως
ένας χώρος εκμάθησης τεχνικών κατασκευής της πέτρας στον οποίο νέοι τεχνίτες θα μάθουν τεχνικές
κατασκευής που κινδυνεύουν να χαθούν με το πέρασμα του χρόνου. Δίνεται έτσι μια νέα χρήση που
είναι εξίσου δημόσιου χαρακτήρα συνδυασμένο με το εκπαιδευτικό στοιχείο. Ο εκπαιδευτικός
χαρακτήρας είναι κάτι που χαρακτηρίζει το κτήριο από την αρχική του φάση.

Το κτήριο εσωτερικά παραμένει άθικτο ενώ γίνεται ακόμη χρήση ευμετάβλητων πανέλλων εσωτερικά
για υλοποίηση κάποιων δραστηριοτήτων στο χώρο αυτό και την εύκολη απομάκρυνση τους
αμέσως μετά σε περιπτώσεις κάποιων διαλέξεων ή κάποιας εκδήλωσης.

Η νέα χρήση που προτείνεται απαιτεί την παρουσία κάποιων υπαίθριων εξωτερικών χώρων
για την εργασία των τεχνιτών. Επιλέγεται όπως γίνει διαμόρφωση του υπαίθριου χώρου
μπροστά στην πρόσοψη με δημιουργία και κάποιων χώρων εκθεσιακών .

Πλατφόρμες για δημιουργία εκθεσιακών υπαίθριων χώρων

με χρήση πέτρας .

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ

Πανέλλα εσωτερικά
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Αφαίρεση επιχρίσματος

Νέα προσθήκη

Διαμόρφωση υπαίθριου χώρου πρόσοψης

Εσωτερικά κινούμενα πανέλλα

Μείωση συνδετικού διαδρόμου

Κατάργηση οργανικού σχήματος πρόσβασης
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ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

 House at Bassett Road, Paulo Architects

Συνδυασμός σύγχρονων υλικών με πέτρα

 Municipal Technical Centre, Chrystelle Sanaa

Χρήση κινούμενων πανέλλων εσωτερικά. Δημιουργία δευτερεύον μικρών χώρων.

Χρήση οξειδωμένης λαμαρίνας Χρήση ξύλου

37

Δυνατότητα μετακίνησης των πανέλλων. Στόχος είναι να 
διατηρήσει η αίθουσα του σχολείου μελέτης τον αρχικό της 
χαρακτήρα ως ενιαία αίθουσα.



Όλες οι φωτογραφίες κατά τη φάση αποκατάστασης πάρθηκαν από το αρχείο του Δήμου Αγίου Αθανασίου.

ΒΙΒΛΙΑ

 (1). Άγιος Αθανάσιος-στα χρόνια που έφυγαν, στα χρόνια που έρχονται…, Νοέμβριος 2016, Λεμεσός, Δήμος Αγίου Αθανασίου, Κεφ.4. σελ. ( 167-175)

 (1.1). Άγιος Αθανάσιος-στα χρόνια που έφυγαν, στα χρόνια που έρχονται…, Νοέμβριος 2016, Λεμεσός, Δήμος Αγίου Αθανασίου, Κεφ.2. σελ. (151-159)

ΣΧΕΔΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

Τα δισδιάστατα σχέδια μελέτης της αποκατάστασης και αποτύπωσης δόθηκαν από τους μελετητές του έργου.

Τα στάδια μελέτης και αποκατάστασης του κτηρίου με τις διάφορες τεχνικές που χρησιμοποιηθήκαν έγιναν αντιληπτά μέσα από επιστολές και πρακτικών των μελετητών. 
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