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Πρόλογος  

Είναι γεγονός πως η πραγματική αξία ενός κτιρίου δεν κρίνεται μόνο από την αναγνώριση που έχει 

πάρει, είτε λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του, είτε λόγω του δημιουργού του, αλλά από το 

ρόλο που διαδραματίζει και τις ανάγκες που εξυπηρετεί. Το κτίριο υπό μελέτη, αν και ‘ταπεινό’, 

παρέμεινε  ‘πιστό’ στο ρόλο του κατά το πέρασμα των χρόνων, και αναπόσπαστο κομμάτι της 

περιοχής του...  

 

 

Το Δημοτικό σχολείο του Αγίου Αντρέα έχει φιλοξενήσει κατά τα 70 χρόνια ζωής του χιλιάδες 

μαθητές και έχει σταθεί σημείο αναφοράς για τους κατοίκους της περιοχής και της ευρύτερης 

Λευκωσίας. Ιδρύθηκε κατά την περίοδο της Αγγλοκρατίας, ενώ μετά από τον πόλεμο του 1974  

άνοιξε τις πόρτες του για πλήθος μαθητών που εκτοπίστηκαν. Σήμερα, συνεχίζει να υποδέχεται 

μαθητές όπως την πρώτη μέρα λειτουργίας του το 1948. 

 

Η επιλογή του κτιρίου του Δημοτικού Σχολείου Αγίου Ανδρέα για τους σκοπούς της εργασίας έγινε 

για πολλούς λόγους. Αρχικά η περιοχή στην οποία βρίσκεται επέτρεπε ευκολότερη και πιο άμεση 

πρόσβαση. Παράλληλα, το κτίριο δεν έχει λάβει την ‘αναγνώριση’ που έχουν λάβει άλλα σχολικά 

κτίρια, είτε προγενέστερα, είτε μεταγενέστερα, επομένως οι μέχρι σήμερα επεμβάσεις ήταν πιο 

‘ελεύθερες’ και αποτελούσαν απόρροια των εκάστοτε αναγκών. Επίσης, τα στοιχεία, οι μελέτες και 

oi βιβλιογραφικές αναφορές για το κτίριο καθαυτό, είναι περιορισμένα γεγονός το οποίο καθιστά την 

επιτόπια έρευνα και συλλογή στοιχείων αναγκαία, εξασφαλίζοντας έτσι πιο άμεση επαφή με το κτίριο 

και τον περιβάλλαν χώρο του.  

 

Συνοπτικά, η επιλογή του κτιρίου επιτρέπει τα εξής:  

▪ Ευκολότερη ανάγνωση, λόγω της διατήρησης της χρήσης του 

▪ Αμερόληπτη ανάγνωση, αφού δεν αποτέλεσε κτίριο εκτενών ιστορικών αναφορών ή 

μελετών αποκατάστασης 

▪ Εκτενέστερη ανάλυση, όντας μικρότερης κλίμακας 

▪ Τεκμηριωμένη ανάλυση, λόγω της διαθεσιμότητας βασικών στοιχείων 

▪ Αποτροπή εκτεταμένων υποθέσεων καθώς αρκετά από τα στοιχεία του σώζονται ακέραια 

 

 

[Δεν περιλαμβάνεται στη καταμέτρηση λέξεων] 
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Α ΦΑΣΗ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Α. Εισαγωγικά στοιχεία για το έργο/κτίριο 

Α1. Αναφορά στο χρόνο υλοποίησής του έργου 

Ιστορικές Συνθήκες 

Κατά το 1856, η συνθήκη ‘Hatt-i Humayun’ του, ευνόησε σημαντικά την εκπαίδευση καθώς μεταξύ άλλων, παραχωρήθηκαν κάποιες ελευθερίες 
στον τομέα της παιδείας και της θρησκευτικής πίστης (Φιούρη) &  (Μυριανθόπουλος, 1946). Ωστόσο, όταν η Μεγάλη Βρετανία κατέλαβε την Κύπρο 
το 1878, η ελληνική δημοτική και μέση εκπαίδευση ήταν ακόμη πολύ περιορισμένη [Πίνακας 1]. Αργότερα, η περίοδος της Αγγλοκρατίας θα γινόταν 
συνυφασμένη με την συστηματοποίηση και οργάνωση της εκπαίδευσης στην Κύπρο, καθώς και με την ανάπτυξη της σχολικής αρχιτεκτονικής των 
σχολείων της μέσης εκπαίδευσης1. Η ύπαρξη υπηρεσιών που είχαν την ευθύνη των σχολικών κτηρίων στην Κύπρο, ανάγεται επίσης στην περίοδο 
της Αγγλοκρατίας με τη λειτουργία Γραφείου Παιδείας (Ιστορικό Τεχνικών Υπηρεσιών, 2019).  

Τα κτίρια Δημοτικής Εκπαίδευσης κατά την περίοδο της Αγγλοκρατίας, υπάγονταν στις τοπικές αρχές και στις Σχολικές Εφορείες2 στις αστικές 
περιοχές, ενώ η Μέση Εκπαίδευση ήταν ιδιωτική. Οι τοπικές αρχές με τη συμμετοχή του κράτους με δανεισμό ή χορηγίες, αναλάμβαναν τα έξοδα 
ανέγερσης Δημοτικών Σχολείων ώστε να καλυφθεί το αναγκαίο κόστος, ωστόσο, πολλά σχολικά κτίρια κτίστηκαν και με ιδιωτικές χορηγίες 
(Ιστορικό Τεχνικών Υπηρεσιών, 2019). 

Κατά την Αγγλοκρατία η δημοτική εκπαίδευση ήταν δωρεάν και έγινε υποχρεωτική3. Χρηματοδοτείτο από επιβολή φορολογίας και ήταν υπό την 
επίβλεψη της Αποικιοκρατικής Διοίκησης. Κατά την ίδια περίοδο δημιουργήθηκαν διαφορετικές Επιτροπές Εκπαίδευσης για τα Ελληνοχριστιανικά 
σχολεία και για τα Μουσουλμανικά σχολεία (Georghiou, 2013).  Τα Ελληνικά σχολεία λάμβαναν οικονομική ενίσχυση από την Ορθόδοξη Εκκλησία 
και από εθελοντικές δημόσιες εισφορές, ενώ τα Τουρκοκυπριακά σχολεία υποστηρίζονταν από χορηγίες από το Εβκάφ, τα Μουσουλμανικά 
θρησκευτικά ιδρύματα και από την ίδια την Αποικιοκρατική Κυβέρνηση. Η τελευταία παρείχε επίσης βοήθεια για την παροχή πρότυπων 
αρχιτεκτονικών, σχεδιαστικών υπηρεσιών το οποίο υποδηλώνεται από τις μορφές και τα κατασκευαστικά στοιχεία ορισμένων σχολείων της εποχής. 
Στην περίπτωση των ελληνοκυπριακών σχολείων ωστόσο, η εξωτερική διαμόρφωση των όψεων καθοριζόταν από Κύπριους αρχιτέκτονες 
(Georghiou, 2013).  

Το αρχιτεκτονικό στυλ (μορφολογία και τυπολογία) το οποίο επιλεγόταν είχε ως σκοπό την έκφραση της φύσης, των αξιών και της φιλοδοξίας της 
εκπαίδευσης που θα προσφερόταν στο σχολείο. Για τον λόγο αυτό, τα ελληνοκυπριακά σχολεία έτειναν προς τον Νεοκλασικό ρυθμό καθώς πίστευαν 
ότι τόνιζε την εθνική και πολιτιστική τους ταυτότητα4. Τα πρώτα σχέδια εκπονούνταν συνήθως στην Αθήνα ενώ αργότερα (γύρω στην πρώτη 
εικοσαετία του 20ου αιώνα), ο Θεόδωρος Φωτιάδης, αρχιτέκτονας του Παγκυπρίου Γυμνάσιου και της Φανερωμένης, είχε καθοριστικό ρόλο στην 
εδραίωση του νεοκλασικού σχολικού κτιρίου (Georghiou, 2013). Η ανάγκη για τόνωση του εθνικού φρονήματος (εθνοκεντρικής ατμόσφαιρας) 
φαίνεται να προήλθε από το 1880, όταν η Βρετανική Κυβέρνηση διόρισε Βρετανό Διευθυντή Παιδείας οπόταν και άρχισαν απόπειρες για παροχή 
αγγλικής εκπαίδευσης (Μυριανθόπουλος, 1946; Πολυδώρου, 1995).  

Για τα τουρκοκυπριακά σχολεία, αν και δεν γινόταν κατά κανόνα, επιλεγόταν το Μουσουλμανικό ή Οθωμανικό στυλ για τους ίδιους λόγους. Την ίδια 
περίοδο τα ρωμαιοκαθολικά σχολεία υιοθετούσαν ένα απλουστευμένο ιταλικό αναγεννησιακό ύφος, η Αγγλική Σχολή Νεογοτθικό ενώ η 
Αμερικανική Ακαδημία χρησιμοποιεί ένα ελεύθερο σύγχρονο στυλ. Αυτό υποδείκνυε ότι εκείνη την εποχή δεν υπήρχε ένα ενιαίο Βρετανικό (ή 
Αγγλικό) αρχιτεκτονικό στυλ που χρησιμοποιήθηκε στην Κύπρο όντας αποικία, ότι ίσχυε ουσιαστικά και για όλες τις αποικίες των Άγγλων. Αυτό 
γινόταν κυρίως για λόγους πολιτικής, αφού η ‘ελευθερία’ στον σχεδιασμό κτιρίων συμβολίζει το βαθμό στον οποίο έγινε σεβαστή η τοπική 
κουλτούρα και πολιτιστική κληρονομιά από τους αποικιοκράτες (Georghiou, 2013). 

 

 
1 Κατά την πρώτη περίοδο της Αγγλοκρατίας εγκαθιδρύθηκαν νομοθεσίες που υπήρξαν καθοριστικές ως προς τα διοικητικά θέματα της εκπαίδευσης (Χατζηβασιλείου, 2016). 
2 Οι Σχολικές Εφορείες είναι ένας θεσμός που ανάγεται στην εποχή της Τουρκοκρατίας (Ιστορικό Τεχνικών Υπηρεσιών, 2019). 
3 Η νομοθεσία για υποχρεωτική εκπαίδευση ψηφίστηκε το 1930 καθώς μεγάλος αριθμός των κατοίκων του νησιού θεωρείτο αγράμματος ή με ελάχιστες γνώσεις (Μυριανθόπουλος, 
1946). 

 

 

 

 

Η βιβλιογραφική ανασκόπηση επέδειξε πως κατά τη διάρκεια των 82 χρόνων της Αγγλοκρατίας στην 
Κύπρο, η σχολική αρχιτεκτονική παρουσίαζε ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά, αλλά δεν μπορεί να 
θεωρηθεί ως ομοιόμορφη.  Η αρχιτεκτονική διαμορφώθηκε κυρίως από την πορεία των πολιτικών 
εξελίξεων στο νησί και καθώς άλλαζαν οι συνθήκες και οι προθέσεις, εξελίχθηκε σημαντικά με την 
πάροδο του χρόνου.   

 

 

 
Πίνακας 1: Δημοτικά Σχολεία της Κύπρου κατά το 1878 – 1946   

(δεν ήταν δυνατή η ακριβής ανάγνωση του αριθμού για τις δασκάλες κατά το έτος 1946 λόγω φθοράς του 
βιβλίου) - [Ανακτήθηκε από: (Μυριανθόπουλος, 1946), σελ. 275] 

 

 
Ελληνοχριστιανικά Μουσουλμανικά 

1878 83 65 

1885 176 74 

1890 223 97 

1900 264 144 

1910 322 178 

1920 501 229 

1928 664 261 

1938 490 212 

1946 

473 206 

Δάσκαλοι 706 Δάσκαλοι 242 

Δασκάλες 318 Δασκάλες 72 

Μαθητές 43,705 Μαθητές 10,266 

 

 

  

4 Στην γενικότερη προτίμηση της νεοκλασικής αρχιτεκτονικής φαίνεται να οδήγησε επίσης και η άφιξη αρχιτεκτόνων, 
χρηματοδοτών και τεχνιτών από την Αλεξάνδρεια, τη Σμύρνη και άλλες Ελληνικές κοινότητες (Μυριανθόπουλος, 1946) & 
(Μακρίδου, 2006). 
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Κοινωνικές Συνθήκες 

Το δημοτικό σχολείο του Αγίου Ανδρέα βρίσκεται στον σύγχρονο αστικό ιστό του Δήμου Λευκωσίας κοντά στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Λευκωσίας, 
στην περιοχή του Αγίου Ανδρέα. Η περιοχή [Εικόνα 1], κατά την περίοδο της Αγγλικής αποικιοκρατίας ονομαζόταν Τοπ Χανέ Μετσιδί, αλλά 
μετονομάστηκε μετά από αίτημα του Έλληνα κοινοτάρχη, Νεοκλή Θεοδοσιάδη, προς τη βρετανική διοίκηση της Κύπρου. Το αίτημα προσυπέγραψε 
και ο τότε Τούρκος κοινοτάρχης (Ιστορικά Σχολεία - Δημοτικό Σχολείο Αγίου Ανδρέα, 2019).   

Το σχολείο άρχισε να κατασκευάζεται5 το 1947, κατά την τελευταία φάση της Αγγλοκρατίας στην Κύπρο [1945-1960], και λειτούργησε την 
ακαδημαϊκή χρονιά 1948-1949 ως ‘πρότυπο’ σχολείο6 με διευθυντή τον Τρύφων Γιωργαλλίδη (Στεφάνου, 1998). Σύμφωνα με τη βιβλιογραφική 
ανασκόπηση, μέχρι και το 1945 η περιοχή ήταν αραιοκατοικημένη με χαμηλά ποσοστά πληθυσμού [Πίνακας 2]. Τα παιδιά της συνοικίας φοιτούσαν 
στο Δημοτικό Σχολείο Φανερωμένης, όπου και άνηκε εκκλησιαστικά η περιοχή. Η περιοχή απετέλεσε ξεχωριστή ενορία γύρω στο 1970, όταν 
ανεγέρθηκε ο ιερός ναός του Ιωάννη του Προδρόμου (Ιστορικά Σχολεία - Δημοτικό Σχολείο Αγίου Ανδρέα, 2019). 

Η περιοχή άρχισε να αναπτύσσεται κυρίως μετά τον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο όταν, μετά από διαχωρισμό οικοπέδων, άρχισαν να κατασκευάζονται 
πολλά σπίτια. Συγκεκριμένα, κατά την περίοδο του μεσοπολέμου7, η Λευκωσία αναπτύχθηκε τόσο κοινωνικά όσο και εμπορικά, εκτός των τειχών 
με αποτέλεσμα η ενορία του Αγίου Ανδρέα να κατοικηθεί από αποικιοκράτες και ‘εύπορους χωραΐτες’,  οι οποίοι κατοικούσαν κυρίως σε επαύλεις 
(Μαραγκού, 2009). Η οικιστική και πληθυσμιακή ανάπτυξη δημιούργησε την ανάγκη για ανέγερση ενός Δημοτικού Σχολείου. Οι κάτοικοι στράφηκαν 
προς το τότε Γραφείο Παιδείας και το 1947 άρχισε να κτίζεται το Δημοτικό Σχολείο του Αγίου Ανδρέα σε κυβερνητική γη γνωστή ως Γκόουλ8 
(Χρυσάνθου, 2008). Το σχολείο κατασκευάστηκε ως εξατάξιο, με διευθυντήριο στο κεντρικό του τμήμα, δυο αποθήκες στα δυο ακραία τμήματα και 
ένα υπόστεγο για τη Γυμναστική. Το αρχιτεκτονικό του Σχέδιο δεν ακολούθησε τη συνήθη σχολική αρχιτεκτονική της εποχής (Χρυσάνθου, 2008). 

Καθώς η περιοχή αναπτυσσόταν, οι εγκαταστάσεις του σχολείου δεν ήταν αρκετές για να καλύψουν τις αυξανόμενες ανάγκες και την εισροή 
μαθητών. Για την αντιμετώπιση αυτού του στεγαστικού προβλήματος, κατασκευάστηκαν αρχικά λυόμενες αίθουσες, εκ των οποίων η μια 
χρησιμοποιείται μέχρι και σήμερα από το προσκοπείο. Μετά το 1960 υπήρξαν εισηγήσεις για ανέγερση νέου σχολικού συγκροτήματος στην περιοχή 
Προδρόμου αλλά δεν υλοποιήθηκαν. Η τελική απόφαση περιλάμβανε την ανέγερση δεύτερου σχολείου παραπλήσια του πρώτου. Η απόφαση αυτή 
θα επέφερε μεγάλες προκλήσεις καθώς δεν υπήρχε αρκετός χώρος και διαθέσιμοι οικονομικοί πόροι. Συγκεκριμένα, ο χώρος που ανήκε στην 
Εφορεία ήταν περιορισμένος ενώ ο υπόλοιπος ανήκε στην κυβέρνηση. Για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα αυτό, ο Σύνδεσμος Γονέων, μαζί με 
άλλους τοπικούς παράγοντες, πέτυχαν την παραχώρηση κυβερνητικής γης στην Εφορεία για 99 χρόνια έναντι συμβολικού ενοικίου, ενώ ταυτόχρονα 
εξασφάλισαν δάνειο9 από την Τράπεζα Κύπρου (Στεφάνου, 1998).  

Το καινούριο κτίριο σχεδιάστηκε από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, χωρίς ωστόσο να 
τηρηθεί μια αρχιτεκτονική ή αισθητική συνέπεια με το παλαιότερο κτίριο, καθώς αυτό θα είχε σημαντικά υψηλότερο κόστος. Λειτούργησε για πρώτη 
φορά την ακαδημαϊκή χρονιά 1972-73 (Στεφάνου, 1998).  

Το σχολικό κτίριο του Αγίου Ανδρέα [Εικόνα 2] χρησιμοποιείται πλέον για να καλύψει τις ανάγκες του Πρώτου Κύκλου [ΚΑ], αποτελείται από 6 
αίθουσες διδασκαλίας και βοηθητικούς χώρους και φιλοξενεί περίπου 120 μαθητές Πρώτης ως Τρίτης τάξης, ενώ τα δύο μεταγενέστερα κτίρια 
χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες του Κύκλου Β (Τετάρτη, Πέμπτη και Έκτη τάξη) με ξεχωριστή διεύθυνση. 

 
5 Δεν κατέστη δυνατόν να βρεθούν πληροφορίες για τον αρχιτέκτονα ή τον πρωτομάστορα του σχολείου ωστόσο οι πρώτες επεκτάσεις που έγιναν στο σχολείο έγιναν από το Γραφείο 
της Ελληνικής Παιδείας σύμφωνα με το αρχειακό υλικό των Τεχνικών Υπηρεσιών. Ενδεχομένως το κυρίως κτίριο να είχε επίσης σχεδιαστεί από τους ίδιους.  
6 Ο όρος ‘πρότυπο Δημοτικό σχολείο’ αναφέρεται σε σχολεία όπου αρχίζει να εφαρμόζεται η νέα μέθοδος διδασκαλίας η οποία γίνεται πιο ανθρωπιστική. Το Δημοτικό του Αγίου 
Αντρέα, ήταν ένα εκ των τριών πρότυπων σχολείων. Το Α’ Δημοτικό σχολείο της Παλλουριώτισσας και το Δημοτικό της Ομορφίτας ήταν τα υπόλοιπα.  

 

Εικόνα 1: Χάρτης, Διοικητικά Όρια Ενοριών- Άγιος Αντρέας  [Πηγή: ArcGIS Online] 

 

Πίνακας 2: Ιστορικό απογραφών περιοχής Αγίου Ανδρέα  
[Πηγή: (Δημοκρατίας, 2011; Άγιος Ανδρέας (συνοικία Λευκωσίας), 2019)] 

Απογραφή Πληθυσμός %± Άνδρες Γυναίκες 

1946 3,012 — — — 

1982 5,840 — 2,785 3,055 

1992 5,566 -4.7% 2,703 2,863 

2001 5,134 -7.8% 2,363 2,771 

2011 5,767 12.3% 2,817 2,950 
 

 

 

Πίνακας 3: Πληροφορίες για το κτίριο [Πηγή: (Χωρομετρίας, 2019) & Google Maps] 

Επαρχία Λευκωσίας 

Δήμος/Κοινότητα Δήμος Λευκωσίας 

Ενορία Άγιος Ανδρέας 

Τμήμα/Αριθμός Εγγραφής 26/720 

Αριθμός Τεμαχίου 89 

Φύλλο/Σχέδιο 21/460401 

Πολεοδομική Ζώνη Δυτική Εμπορική ζώνη ΕΖ-δ. 

Διεύθυνση Κ. Καταλάνου 1100 Λευκωσία 

Εμβαδόν Τεμαχίου 5,372 

Συντεταγμένες 35°17"N ,33°34"E 

Καθεστώς Προστασίας Δεν υφίσταται 

 

7 11 Νοεμβρίου 1918 – 11 Σεπτεμβρίου 1939. 
8 Δεν κατέστη δυνατόν να εντοπιστούν οποιαδήποτε στοιχεία για τον αρχιτέκτονα που σχεδίασε το κτήριο ή για τους τεχνίτες. 
9 Το δάνειο ανερχόταν στις 40,000 Λίρες. 
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Εικόνα 2: Πρόσοψη [Κύρια Είσοδος κτιρίου] – Πηγή: (Αρχειακό Υλικό για το Δημοτικό Σχολείο του Αγίου Ανδρέα , 1963-2015) 
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Α2 . Περιγραφή της χωροθέτησής του 

 

Χωροθέτηση στην περιοχή – συσχέτιση με άλλα κτήρια στον περιβάλλοντα χώρο 

Το σχολείο βρίσκεται σε αστική περιοχή η οποία κατά την πάροδο των χρόνων έχει μεταβληθεί χωρίς ωστόσο να αλλάξει ριζικά. Βάση των 
Πολεοδομικών Ζωνών του1959 [εικόνα 6] και του 2018 [εικόνα 7] διαφαίνεται πως η περιοχή περιμετρικά του σχολείου φιλοξενούσε και φιλοξενεί, 
2 κυρίως χρήσεις, την οικιστική και την εμπορική. Η τελευταία απαντάται κυρίως στην νοτιοανατολική μεριά του τεμαχίου. Τα περιμετρικά κτίρια 
αναπτύσσονται κυρίως σε 2 – 3 επίπεδα περιλαμβανομένου του ισογείου. Ο ιστός της περιοχής δεν παρουσιάζει μεγάλη πυκνότητα, ωστόσο είναι 
ανεπτυγμένος και διαθέτει περιορισμένα άδεια οικόπεδα. 

Το σχολείο του Αγίου Ανδρέα, πέραν του Δημοτικού κολυμβητηρίου που αναπτύσσεται στα νοτιοανατολικά του, είναι ένα από τα μεγαλύτερα της 
περιοχής με διαστάσεις 68.90 μέτρα μήκος και πλάτος 19.55 μέτρα και 7.70 μέτρα στα πλαϊνά και στο κεντρικό κλίτος αντίστοιχα. Ωστόσο, το γεγονός 
ότι βρίσκεται στο εσωτερικού του οικοπέδου  [εικόνα 8] και απομακρυσμένο από τις κύριες οδικές αρτηρίες, δεν επιτρέπουν την άμεση συσχέτιση 
με τα κτίρια στον περιβάλλοντα χώρο. Επίσης, καθώς στη νοτιοδυτική μεριά του σχολείου υπάρχουν εγκατεστημένα κτίρια προσωρινής χρήσης δεν 
υπάρχει καμιά ‘συνομιλία’ με άλλα κτίρια πέραν του Δημοτικού Σχολείου του Αγίου Ανδρέα [ΚΒ] που βρίσκεται στα βορειοδυτικά του.  

Σημειώνεται πως το 2015, ο Δήμος Λευκωσίας μετά από αιτήματα των δημοτών της περιοχής του Αγίου Ανδρέα, προχώρησε στην ανάθεση μελέτης, 
για επίλυση των κυκλοφοριακών θεμάτων της περιοχής. Κύριος στόχος της μελέτης ήταν «η προστασία και η ποιότητα της κατοίκησης στην 
περιοχή», ειδικά περιμετρικά του κτιρίου υπό μελέτη (Κυκλοφοριακές εισηγήσεις στην περιοχή του Αγίου Ανδρέα, 2015). 

 

Χωροθέτηση κτηρίου στο ίδιο το τεμάχιό του 

Η χωροθέτηση του σχολείου στο τεμάχιο δεν φαίνεται να ακολουθεί τη συνήθη διάταξη, καθώς δεν χωροθετείται με βάση τα όρια του τεμαχίου. 
Συγκεκριμένα, μοιάζει να είναι απομακρυσμένο από τα όρια και σε ασυνέχεια με τους κύριους άξονες των εισόδων [Εικόνα 9]. Επίσης, είναι σχεδόν 
σε επαφή με το φυσικό έδαφος, πράγμα που αναιρεί τις κοινές πρακτικές της περιόδου του10. Τέλος, φαίνεται να μην υπάρχει άμεση σχέση με τα 
κτίρια που υπάρχουν περιμετρικά του [Εικόνα 11], τα οποία εντοπίζονται διάσπαρτα στην περίμετρό του.   

Ωστόσο, μετά από περεταίρω ανάλυση, φαίνεται πως στα πρώτα χρόνια που λειτούργησε το σχολείο, η εικόνα αυτή ήταν εντελώς διαφορετική. 
Συγκεκριμένα, το οικόπεδο μπροστά από το σχολείο δεν ήταν περιφραγμένο ή ανεπτυγμένο [Εικόνα 10], επομένως η πρόσβαση στο σχολείο γινόταν 
από αλλού και πολύ πιθανόν να ήταν κάθετη ως προς τον άξονα της κύριας εισόδου του. Επίσης, αντίθετα με τη σημερινή του εικόνα, το σχολείο 
φαίνεται να ήταν σε ψηλότερο επίπεδο σε σχέση με το φυσικό έδαφος. Παράλληλα το σχολείο φαίνεται να αναπτύχθηκε βάση του νοτιοδυτικού 
ορίου του πρώτου τεμαχίου αφού αναπτύσσονται παράλληλα [Εικόνα 8].  

Σε γενικότερες γραμμές, το κτίριο φαίνεται πως δεν ακολούθησε τις βασικές αρχές για ορθά προσανατολισμένη τοποθέτηση (βιοκλιματικός 
σχεδιασμός) καθώς η διαθέσιμη γη δεν το επέτρεπε και επειδή η ανάγκη για ένα μακρυμέτωπο κτίριο που θα ενίσχυε το εθνικό στοιχείο11 , ήταν 
σημαντικότερη. Το κτίριο αναπτύσσεται με κύριο προσανατολισμό τον βορειανατολικό και με στεγασμένο διάδρομο (προστώο) επίσης στον ίδιο 
προσανατολισμό. Τα ανοίγματα παρουσιάζουν κοινά μεγέθη και στους 4 προσανατολισμούς γεγονός που φανερώνει την έλλειψη συσχέτισης με τις 
αρχές του παθητικού ηλιασμού και αερισμού. Απουσιάζουν επίσης τα μέτρα σκίασης πέραν των δέντρων (ευκάλυπτοι) που είναι τοποθετημένα  
νοτιοδυτικά του κτιρίου. Ωστόσο, ούτε αυτό το μέτρο φαίνεται να υλοποιήθηκε για αυτό τον σκοπό καθώς, βάση της βιβλιογραφικής ανασκόπησης, 
προκύπτει πως αρκετά δέντρα περιμετρικά του σχολείου φυτεύτηκαν περίπου το 1956 ώστε να αποφευχθεί η χρησιμοποίηση του χώρου για άλλους 
σκοπούς, όπως ανέγερση κυβερνητικών γραφείων, σύμφωνα με πληροφορίες που υπήρχαν (Στεφάνου, 1998).  

 
10 Τα κτίρια εκείνης της περιόδου συνήθως ανυψωνόταν από το έδαφος για αποφυγή της εδαφικής υγρασίας (Μακρίδου, 2006) αλλά και ως ένδειξη επιβλητικότητας (Georghiou, 2013). 

 
Εικόνα 6: Χάρτης Πολεοδομικών Ζωνών Λευκωσίας του 1959. 

[Πηγή: Windyer-Morris report 1959. Ανακτήθηκε από (Georghiou, 2013), σελ..47] 
 

¨ 
Εικόνα 7: Χάρτης Πολεοδομικών Ζωνών Λευκωσίας του 2018. 

[Πηγή: (Εγκριμένο Τοπικό Σχέδιο Λευκωσίας 2018. Πρόνοιες και μετρα Πολιτικής., 2018)] 

 

11 Η ανάγκη για επικράτηση του νεοκλασικού στυλ το οποίο συνδεόταν άμεσα με το εθνικό στοιχείο, επικράτησε της 
προσαρμογής του κτιρίου για αξιοποίηση παθητικών στρατηγικών ηλιασμού, θέρμανσης και ψύξης - αισθητική αξία.  
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↑ Εικόνα 8α και 8β: Χωροθέτηση Κτηρίου στην περιοχή [Πηγή: GoogleEarth]      Εικόνα 9: Κεντρική Είσοδος από χώρο στάθμευσης [Πηγή: Προσσωπικό Αρχείο] → 

 

Κυρίως πρόσβαση από το κέντρο πόλης 
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Εικόνα 10:  Κτηματικό Σχέδιο, - πριν από την οικοδόμηση των κτιρίων του ΚΒ. 
Φαίνεται πως η πρόσβαση διαφοροποιόταν. Στη νοτιοδυτική πλευρά του 

κτιρίου υπήρχαν άλλα κτίρια επομένως δεν επιτρεπόταν η πρόσβαση.  
 [Πηγή: (Χωρομετρίας, 2019)] 

Εικόνα 11: Χωροθέτηση κτιρίου στο τεμάχιο  
(α) Με κόκκινα βέλη υποδεικνύονται οι προσβάσεις,  
(β) με κόκκινο και ενδεικτικές φωτογραφίες, υποδεικνύονται τα κτίσματα που εξυπηρετούν το  κτίριο υπό μελέτη,  
(γ) με μπλε περίγραμμα υποδεικνύονται τα κτίρια του ΚΒ που κατασκευάστηκαν το 1972. 

 [Πηγή βασικού σχεδίου: (Αρχειακό Υλικό για το Δημοτικό Σχολείο του Αγίου Ανδρέα , 1963-2015) 
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Εικόνα 13:  Ιστορικές Φωτογραφίες από το έτος λειτουργίας του σχολείου, 1949 
 [Πηγή: (Ιστοχώρος Αποφοίτων Δημοτικού Σχολείου Αγίου Ανδρέα, 2008)] 

Εικόνα 12: Σύγχρονες φωτογραφίες του Σχολείου, 2019, τονίζεται η απώλεια 
της υψομετρικής διαφοράς από το έδαφος [Πηγή: Προσωπικό Αρχείο] 
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Α3. Αναφορά στη σημερινή του χρήση και σημασία 

Είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός πως η εκπαίδευση έχει μεταβληθεί κατά το πέρασμα των χρόνων και στη σύγχρονη εποχή επιβάλλει χώρους οι οποίοι 
μεταβάλλονται βάση των αναγκών, ή χώρους οι οποίοι είναι ειδικά εξοπλισμένοι. Το Δημοτικό σχολείο του Αγίου Αντρέα, όντας ‘πρότυπο’ σχολείο 
στα πρώτα χρόνια λειτουργίας του12, εφάρμοζε διαφορετικές τεχνικές εκμάθησης και διδασκαλίας. Δεχόταν επισκέψεις από δασκάλους, σπουδαστές 
και σπουδάστριες, ώστε να παρακολουθήσουν την εργασία που γινόταν κάτω από ‘τις καλύτερες συνθήκες και σύμφωνα με τις σύγχρονες 
μεθόδους’, ενώ ταυτόχρονα διέθετε ‘πλουσιοπάροχο’  σχολικό εξοπλισμό  (Πολυδώρου, 1995) 

Κατά το πέρασμα των χρόνων αν και έχει υποστεί αλλαγές, η χρήση του κτιρίου παρέμεινε η ίδια. Για πάνω από 70 χρόνια το κτίριο χρησιμοποιείται 
ως σχολείο, προσαρμοσμένο στις εκάστοτε συνθήκες13. Για την περιοχή του Αγίου Ανδρέα αλλά και για την ευρύτερη αστική περιοχής της 
Λευκωσίας, το δημοτικό του Αγίου Ανδρέα θεωρείται ως ένα αξιόλογο ιστορικό κτίριο δημόσιας χρήσης (Ιστορικά Σχολεία - Δημοτικό Σχολείο Αγίου 
Ανδρέα, 2019).  

Φτάνοντας στη σημερινή εποχή, το σχολικό κτίριο, φαίνεται πως είχε τη δυνατότητα να προσαρμοστεί στις σύγχρονες απαιτήσεις χωρίς να μεταβάλει 
ριζικά το κέλυφος του. Αυτό οφείλεται κυρίως στο ότι  κάποιες ανάγκες του σχολείου καλύπτονται από τις κτιριακές εγκαταστάσεις του ΚΒ και από 
επιπρόσθετες αίθουσες εκτός του κυρίως κελύφους. Ωστόσο, κατά το 2011, όταν αρκετά σχολεία τα οποία θεωρήθηκαν αντιπροσωπευτικά και 
αξιόλογα παραδείγματα κτιρίων, κηρυχθήκαν ως διατηρητέα, το υπό μελέτη κτίριο δεν συμπεριλήφθηκε σε αυτά και μέχρι σήμερα δεν εμπίπτει σε 
οποιοδήποτε καθεστώς προστασίας. Βάση πληροφοριών που συλλέχθηκαν, το γεγονός αυτό επηρέασε και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων από 
τους αρμόδιους φορείς14, καθώς οι επεμβάσεις που έγιναν -αναλύονται στη συνέχεια-, με σκοπό τον εκσυγχρονισμό του κτιρίου, επηρέασαν την 
αισθητική αξία του κτιρίου και σε κάποιες περιπτώσεις ακόμη και την ιστορικότητα του. Γενικότερα, το σχολείο φαίνεται να έχει χάσει πλέον την 
αρχική του ‘αίγλη’ επηρεασμένο επίσης και από την οικοδόμηση αρκετών σχολείων στην ευρύτερη περιοχή.  

 

Εικόνα 14: Φωτογραφία 4ης τάξης (1960-1961) από Σχολική Εκδήλωση το 1961 - Αρχείο Έλενας Θεοδότου-Επαμεινώνδα  
[Πηγή: ανακτήθηκε από: (Ιστοχώρος Αποφοίτων Δημοτικού Σχολείου Αγίου Ανδρέα, 2008)

 
12Τα πρότυπα σχολεία καταργήθηκαν μετά το πέρας της Βρετανικής εξουσίας (Πολυδώρου, 1995). 
13 Σύμφωνα με την κ. Χατζηδημητρίου-Αρτεμίου, μαθήτρια του Δημοτικού σχολείου γύρω στα 1950, το σχολείο παρέμεινε κλειστό για μεγάλες περιόδους μόνο επί της Αγγλοκρατίας 
επειδή μαθητές αναρτούσαν αυτοσχέδιες ελληνικές σημαίες στο σχολείο (Χρυσάνθου, 2008). 

 

 
 

Εικόνα 15: Απολυτήριο Α’ τάξης από το 1958  
[Πηγή: (Ιστοχώρος Αποφοίτων Δημοτικού Σχολείου Αγίου Ανδρέα, 2008)]  

14 Τεχνικές Υπηρεσίες Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, Σχολική Εφορεία και Συμβουλευτική 
Επιτροπή Σχολείου. 
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Β. Ιστορικά στοιχεία 

Β1.  Χρονολογική ανάπτυξη έργου – χρονολογία ανέγερσης και προσθηκών 

Όσον αφορά τη χρονολογική ανάπτυξη του κτιρίου, αυτό λειτούργησε στην αρχή ως τριδιδάσκαλο, ενώ τη δεύτερη χρονιά έγινε τετραδιδάσκαλο 
και στη συνέχεια πολυδιδάσκαλο15. Καθώς μεγάλωναν οι ανάγκες του σχολείου και αυξάνονταν οι μαθητές, το σχολείο επεκτάθηκε σύμφωνα με 
την αρχιτεκτονική του σύνθεση, με την προσθήκη νέων αιθουσών στο αρχικό κτίριο (Χρυσάνθου, 2008), βάση σχεδίων του Γραφείου της Ελληνικής 
Παιδείας. 

Συγκεκριμένα, δύο νέες αίθουσες προστέθηκαν στο κτίριο κατά το 1963, η οποίες ακολουθούν τη μορφή του υφιστάμενου κτιρίου και την 
τεχνοτροπία του, με εξαίρεση τα κουφώματα τα οποία κατασκευάζονται με σιδερένιες (κωμοδρομίσημα) και όχι ξύλινες διατομές [Εικόνα 16]. Η 
υφιστάμενη στέγη μετατρέπεται για να φιλοξενήσει τις δύο νεότερες αίθουσες (Αρχειακό Υλικό για το Δημοτικό Σχολείο του Αγίου Ανδρέα , 1963-
2015). Σημειώνεται πως με την πρώτη ματιά δεν είναι διακριτές οι επεμβάσεις στο κτίριο.  

 

 

Εικόνα 16: Προσθήκη δύο αιθουσών διδασκαλίας στο νοτιοδυτικό τμήμα του κτιρίου, Γραφείο Ελληνικής Παιδείας 1963  
[Πηγή: (Αρχειακό Υλικό για το Δημοτικό Σχολείο του Αγίου Ανδρέα , 1963-2015)] 

 

 
15 Χαρακτηριστικό ήταν πως μέχρι και τη σχολική χρονιά 1951-1952, το σχολείο λειτουργούσε ήδη με 6 δασκάλους.   

Β2. Εντοπισμός διαδοχικών φάσεων υλοποίησης του έργου  

Πέρα των πιο πάνω μετατροπών, στο κτίριο έχουν επίσης εντοπιστεί μέσω της βιβλιογραφικής 
έρευνας, της μελέτης του αρχειακού υλικού, και της επιτόπιας παρατήρησης, οι εξής επεμβάσεις που 
οδήγησαν στη σημερινή μορφή του κτιρίου: 

 

1948 -
1970

•Το 1948 Κατασκευάζεται το σχολείο

•Το 1963 προστίθενται οι δύο αίθουσες διδασκαλίας.

•Το 1967 και 1970 εκπονήθηκαν σχέδια για το κτίριο του ΚΒ και για διαμόρφωση 
του γηπέδου αλλά δεν υλοποιήθηκαν.

1970 -
1990

•Το 1970, άρχισε να κατασκευάζεται το κτίριο που σήμερα  φιλοξενεί τον ΚΒ και 
αποπερατώθηκε το 1972. Το νέο κτίριο χωριζόταν σε 2 όγκους, ένα διώροφο και 
ένα ισόγειο και αναπτυσσόταν στο νοτιοδυτικό σημείο του τεμαχίου.

•Το 1990 προστίθεται στο κτίριο σύστημα κεντρικής θέρμανσης (είναι το πρώτο 
σχολείο Παγκύπρια). Η εγκατάσταση των σωληνώσεων και των θερμαντικών 
σωματων επηρεάζει το υφιστάμενο κέλυφος.

1990 -
2010

•Το 2001 γίνεται εκσυγχρονισμός της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης του σχολείου 
που είχε ως αποτέλεσμα την αλλαγή των οροφών στις αίθουσες διδασκαλίας 
(δημιουργία ψευδοροφής). 

•Το 2005 γίνεται μελέτη για γενική συντήρηση, αντισεισμική αναβάθμιση και 
ενίσχυση της στατικής επάρκειας του κτιρίου σε συνδυασμό με αλλαγές στην 
εσωτερική διαρρύθμιση. 

•Το 2008, γίνεται ξανά ηλεκτρολογική μελέτη βάση των νέων απαιτήσεων και 
τοποθετείται σύστημα συναγερμού και καινούριο σύστημα φωτισμού. 

2010 -
2019

•Το 2010 ολόκληρώθηκε η κατασκευή ένας αμφιθεατρικού χώρου για τη διεξαγωγή 
εκδηλώσεων στη δυτική πλευρά του κτιρίου. 

•Κατά το 2014-2016, οι Τεχνικές Υπηρεσίες ανέλαβαν τη διαμόρφωση της αυλής στο 
βορειοανατολικό τμήμα του κτιρίου.

•Γύρω στο 2017 με 2018 επέρχεται και η τελευταία αλλαγή στο σχολείο με την 
αντικατάσταση των καταστραμμένων ξύλινων κουφωμάτων με καινούρια ίδιας 
μορφής, με διαφορετική ωστόσο διατομή. Το τζάμι παραμένει μονό. 



 

 

ΑΡΗ 517 Θεωρία και Κριτική Προσέγγιση της Αποκατάστασης 14 Μαρία Αχιλλέως 

 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα  
"Συντήρηση και Αποκατάσταση Ιστορικών Κτηρίων και Συνόλων" 

Συγκεκριμένα, μεταξύ των εργασιών που έγιναν κατά το 2005, ήταν η γενική συντήρηση υγρασιών οροφής και τοιχοποιίας., η επιδιόρθωση ρωγμών 
τοιχοποιίας  και η τοποθέτηση χιαστί ελκυστήρων σε 6 σημεία της οροφής για αύξηση της -διαφραγματικής- στατικής επάρκειας του κτιρίου [Εικόνα 
18, 19]. Η αίθουσα τελετών διευρύνεται με ταυτόχρονη μείωση του εμβαδού της αίθουσας των εκπαιδευτικών καθώς γίνεται κατεδάφιση της 
υφιστάμενης διαχωριστικής τοιχοποιίας και δημιουργία νέου διαχωριστικού με γυψοσανίδα [Εικόνα 17, Εικόνα 25]. Ταυτόχρονα, ένα παράθυρο στη 
νοτιοανατολική πλευρά του κτιρίου (πίσω αίθουσες), μετατρέπεται σε θύρα για άμεση πρόσβαση στους εξωτερικούς χώρους του κτιρίου. Επίσης, 
την ίδια χρονιά γίνεται η μελέτη για την κατασκευή μεταλλικού στεγάστρου για σύνδεση του ΚΑ με τα κτίρια του ΚΒ.  

Στο κτίριο, κατά καιρούς, έγιναν και άλλες επεμβάσεις16 που ενώ φαίνονται στα σχέδια ή μαρτυρούνται από κείμενα και φανερώνονται στις επιτόπιες 
επισκέψεις, δεν υπάρχει ανάλογη τεκμηρίωση στο υφιστάμενο αρχείο. Αυτές έχουν ως εξής: (α) μετατροπή αίθουσας διδασκαλίας και αποθήκης σε 
αίθουσα τελετών, (β) μετατροπή αποθήκης σε αποχωρητήρια προσωπικού και κουζίνα, (γ) αντικατάσταση/συντήρηση κεραμοσκεπής, (δ) 
εγκατάσταση κλιματιστικών μονάδων, (ε) διαμόρφωση των αυλών με φυτεύσεις, (στ) μεμονωμένες εργασίες συντήρησης υπόλοιπου κτιριακού 
κελύφους και (ζ) τοποθέτηση περίφραξης.  

Για τα δάπεδα δεν κατέστη δυνατό να βρεθεί οποιοδήποτε στοιχείο που να υποδηλώνει επεμβάσεις ή μετατροπές. Γενικότερα ωστόσο, από τα πιο 
πάνω φαίνεται πως οι σύγχρονες ανάγκες και οι αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα, οδήγησαν σε συνεχείς σχεδόν επεμβάσεις την τελευταία 
εικοσαετία.  

 

Β3. Πιθανές διαδοχικές επαναχρήσεις έργου 

Δεν υφίστανται επαναχρήσεις του κτιρίου καθώς είναι σε σχεδόν συνεχόμενη, ίδια χρήση από το 1948. 

 

Β4. Σύντομη αναφορά στην πρόσφατη αποκατάσταση του έργου 

Η σημαντικότερη φάση επεμβάσεων στο κτίριο από τις προαναφερθείσες φαίνεται να είναι αυτή του 2005, καθώς επηρέασε τόσο το κέλυφος όσο 
και την εσωτερική διαρρύθμιση του κτιρίου και έθεσε τις βάσεις για τις επόμενες επεμβάσεις. 

Πιο κάτω παρατίθεται απόσπασμα από την Έκθεση για τη μελέτη αντισεισμικής αναβάθμισης και γενικής συντήρησης του κτιρίου, που έγινε από τον 
Πολιτικό Μηχανικό Σταύρου Π. Μιχάλη το 2004 (Αρχειακό Υλικό για το Δημοτικό Σχολείο του Αγίου Ανδρέα , 1963-2015):  

«Το Διατηρητέο17 βρίσκεται σε σχετικά καλή κατάσταση με εξαίρεση μεμονωμένα σημεία που υπάρχουν ρωγμές, εκ των οποίων μόνο μία φαίνεται 
να είναι έντονη. Πρέπει να σημειωθεί όμως ότι αυτή η σχεδόν κάθετη ρωγμή βρίσκεται στον αρμό προσθήκης αίθουσας διδασκαλίας το 1963-64. Η 
πέτρα γενικά χρήζει συντήρησης και ειδικά οι πέτρες της κιονοστοιχίας. Η στέγη, σύμφωνα με την ενημέρωση που είχα, αντικαταστάθηκε πρόσφατα, 
παρόλα αυτά όμως παρουσιάζονται προβλήματα σε περιόδους βροχής…Σε πολλά κουφώματα του Διατηρητέου, … υπάρχουν σπασμένα τζαμιλίκια 
και χρειάζεται συντήρηση ο μεταλλικός σκελετός, ενώ πολλά ξύλινα είναι σαπισμένα… Το πετρόκτιστο χρήζει γενικής συντήρησης, τόσο οι 
τοιχοποιίες, τα πατώματα, όσο και τα κουφώματα. Η μεταλλική πόρτα κύριας εισόδου χρήζει αντικατάστασης…». 

Έχοντας ως βάση το πιο πάνω απόσπασμα και μελετώντας τις επεμβάσεις που έγιναν στο κτίριο μεταγενέστερα, διαφαίνεται πως ενώ η αναγνώριση 
των προβλημάτων του κτιρίου ήταν ορθή, οι ενέργειες που επακολούθησαν δεν ήταν ως προς την πλειοψηφία τους συμβατές με το κτίριο. Φαίνεται 
πως τόσο η έλλειψη προστασίας του κτιρίου, όσο και η ανάγκη για γρήγορα αποτελέσματα (τυποποίηση), επέφεραν δράσεις οι οποίες θα είχαν ως 
αποτέλεσμα αλλαγές τόσο στο εσωτερικό του κτιρίου όσο και στο εξωτερικό.  

 
16 Οι επεμβάσεις αυτές φαίνεται να έλαβαν χώρα κατά το 2000 – 2015.  

 

Εικόνα 17: Αίθουσα εκπαιδευτικών - Σύνδεση με χώρο τελετών [Πηγή: Προσωπικό Αρχείο] 

 

17 Λανθασμένα χρησιμοποιείται ο όρος ‘Διατηρητέο’ εδώ.  



  

 

ΑΡΗ 517 Θεωρία και Κριτική Προσέγγιση της Αποκατάστασης 15 Μαρία Αχιλλέως 

 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα  
"Συντήρηση και Αποκατάσταση Ιστορικών Κτηρίων και Συνόλων" 

 

 

  

Εικόνα 18: Μέτρα για 
στατική ενίσχυση και 

αντισεισμική αναβάθμιση 
όπως τοποθέτηση χιαστί 

ελκυστήρων σε 6 σημεία 
της οροφής, 2005  

Διαφαίνεται επίσης το 
μεταλλικό στέγαστρο που 

συνδέει το κτίριο υπό 
μελέτη με τα κτίρια του ΚΒ 

[Πηγή: (Αρχειακό Υλικό για 
το Δημοτικό Σχολείο του 

Αγίου Ανδρέα , 1963-2015) 
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Εικόνα 19: Μέτρα για 
γενική συντήρηση και 
μετατροπές στο κέλυφος 
του κτιρίου, 2005 

Διαφαίνεται η διάνοιξη 
θυρών για πρόσβαση στις 
αυλές [υλοποιήθηκε μόνο 
η νοτιοανατολική] και η 
αρχική πρόταση για 
διαχωρισμό της αίθουσας 
τελετών με την αίθουσα 
εκπαιδευτικών. 

 

 [Πηγή: (Αρχειακό Υλικό 
για το Δημοτικό Σχολείο 
του Αγίου Ανδρέα , 1963-
2015) 
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  Εικόνα 20: Επεμβάσεις για τη διαμόρφωση υπαίθριων χώρων κατά την τελευταία δεκαετία  [ Πηγή: Google Earth] 
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Γ. Περιγραφή και ανάλυση του κτηρίου στην αρχική του μορφή  

Γ1  Τυπολογική ανάλυση κτηρίου  

 

Εικόνα 21: Διάγραμμα Ροών – Υφιστάμενο Κτίριο  
 

 
 

Εικόνα 22: Υφιστάμενο Διάγραμμα Χρήσεων 

 
18 Υπολογίζεται ότι άλλαξε χρήση περί το 2002 ή 2003 με το διάνοιγμα θύρας προς τον εσωτερικό διάδρομο [χολ]. 

Η οργανωτική δομή ενός σχολικού κτιρίου χωρίζεται σε δύο ενότητες, το δομημένο σχολικό 
συγκρότημα και τις υπαίθριες διαμορφώσεις (Μιχαήλ, 2011). Το δομημένο κτίριο παρουσιάζει 
ορθολογισμό στη σύνθεση, στη λειτουργική και μορφολογική διάρθρωση των χώρων. Η κάτοψη του 
κτιρίου είναι συμμετρική σε σχήμα ‘Ε’ και διαθέτει πλατυμέτωπη πρόσοψη προσανατολισμένη στα 
βορειοανατολικά. Όλοι οι χώροι αναπτύσσονται συνεχόμενα (γραμμικά) σε ένα επίπεδο (ισόγειοι 
χώροι) και είναι προσβάσιμοι από τους διαδρόμους στη βορειοανατολική πλευρά. Εξαίρεση 
αποτελούν οι 2 μεταγενέστερες αίθουσες η οποίες είναι προσβάσιμες από τον νοτιοδυτικό εξωτερικό 
διάδρομο [Εικόνα 23].  

Συνεχομένη ροή εσωτερικά του κτιρίου υπάρχει μόνο μεταξύ του χώρου υποδοχής, της αίθουσας 
των εκπαιδευτικών και της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων [Εικόνα 21]. Η σύνδεση αυτή έγινε 
μεταγενέστερα για εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών του σχολείου18. Το κτίριο αρχικά 
αναπτύσσονταν οριζόντια, χωρίς τις 2 πλαϊνές πτέρυγες, ωστόσο τα υπόλοιπα στοιχεία παραμένουν 
τα ίδια. Η συμμετρικότητα, η κεντρικότητα και η διαρρύθμιση των χώρων κρατάει την ίδια λογική.   

Το κτίριο έχει συνολικό εμβαδόν 754.3 τ.μ., περίμετρο 212.7 μ. και καθαρό ύψος χώρων 3.70 μ. . 
Περιλαμβάνει 6 αίθουσες διδασκαλίας, οι τέσσερις στις δύο πλαϊνές πτέρυγες, και οι 2 στην κεντρική 
πτέρυγα. Οι αρχικές αίθουσες διδασκαλίας έχουν εμβαδόν από 61 τ.μ. – 75 τ.μ., ενώ οι 
μεταγενέστερες είναι μικρότερες, με εμβαδόν 57 τ.μ. Σημειώνεται πως στα σημερινά πρότυπα για το 
σχεδιασμό των Δημοτικών Σχολείων των Τεχνικών Υπηρεσιών το προτεινόμενο εμβαδόν για τυπική 
αίθουσα διδασκαλίας εξοπλισμένη για 25 μαθητές είναι στα 65 τ.μ. (Δημοτικό Σχολείο - Πρότυπα 
Σχεδιασμού, 2011), γεγονός που φανερώνει ότι δεν υπάρχει σημαντική διαφορά και μπορεί να 
εξυπηρετηθούν οι σημερινές ανάγκες. Οι πρώτες αίθουσες διδασκαλίας έχουν 8 ανοίγματα σε 2 έως 
3 προσανατολισμούς που επιτρέπουν τον διαμπερή αερισμό ενώ οι προσθήκες έχουν 7 ανοίγματα σε 
2 προσανατολισμούς. 

Στο κτίριο υπάρχει επίσης αίθουσα τελετών (πολλαπλών χρήσεων), αίθουσα εκπαιδευτικού 
προσωπικού, αποχωρητήρια  προσωπικού και κουζίνα, όλα τοποθετημένα στην κεντρική πτέρυγα 
[Εικόνα 22]. Ξεχωριστή θέση ανήκε στο γραφείο του Διευθυντή, καθώς αυτό εσκεμμένα φαίνεται να 
διαχωρίζεται από την πτέρυγα. Το γραφείο βρίσκεται στο νότιο τμήμα και είναι αξονικά τοποθετημένο 
στην κεντρική είσοδο και το χώρο υποδοχής. Η ίδια διαμόρφωση παρατηρείται επίσης και σε άλλα 
σχολικά κτίρια της ίδιας περιόδου όπως του Αγίου Αντωνίου, του Αγίου Κασσιανού και του Α’ 
Δημοτικού Παλλουριώτισσας. Τα ανοίγματα έχουν τις ίδιες διαστάσεις σε όλους τους χώρους (2.15 
μ. ύψος, 1.50 μ. πλάτος) με μόνη εξαίρεση τα 4 ανοίγματα στην πρόσοψη των 2 πλαϊνών κλιτών και 
τα 2 ανοίγματα στο γραφείο του διευθυντή που είναι στο 1.00 μ. πλάτος [Εικόνα 23]. 

Σημειώνεται πως χρήσεις οι οποίες είναι ζωτικής σημασίας για την ομαλή λειτουργία του κτιρίου, 
φιλοξενούνται σε κτίρια διασκορπισμένα περιμετρικά του σχολείου [Εικόνα 11]. Συγκεκριμένα, τα 
χώροι υγιεινής των μαθητών και η αίθουσα ειδικής διδασκαλίας βρίσκονται σε δύο ξεχωριστά 
κτίσματα στο βορειοανατολικό τμήμα του κτιρίου, ενώ 3 κτίσματα, 2 εκ των οποίων είναι 
προκατασκευασμένα, χρησιμοποιούνται ως αποθηκευτικοί χώροι για την γραφική και εκπαιδευτική 
ύλη του σχολείου. Το λεβητοστάσιο και επιπρόσθετες αποθήκες για εξοπλισμό βρίσκονται στο ίδιο 
κτίσμα με τα αποχωρητήρια των μαθητών. Όσο αφορά τη Γραμματεία και το Κυλικείο, αυτοί οι χώροι 
βρίσκονται στον ΚΑ και καλύπτουν τις ανάγκες όλου του σχολικού συμπλέγματος. 

Οι υπαίθριες διαμορφώσεις του σχολικού κτιρίου περιλαμβάνουν την κυρίως αυλή (πρόσοψη), τις 
δευτερεύουσες αυλές (πλάγια όψη), τον αμφιθεατρικό χώρο εκδηλώσεων, τους χώρους αθλητικών 
υποδομών και τον κήπο του σχολείου.  
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Γ2  Μορφολογία κτηρίου  

Πρόκειται για κτίσμα με χαρακτηριστικά του νεοκλασικού ρυθμού (νεοκλασικίζουσα αρχιτεκτονική), με επιρροές από το μοντέρνο19 καθώς τα 
επιμέρους στοιχεία είναι πιο λιτά και αφαιρετικά, ενώ παρουσιάζονται μεταλλικά στοιχεία για περαιτέρω στατική επάρκεια του κτιρίου (σύμμικτη 
κατασκευή). Κύριο σημείο της πρόσοψης είναι το κεντρικό πρόπυλο (ή προπύλαιο) με την κιονοστοιχία (4 κίονες) η οποία παραπέμπει στον ιωνικό 
ρυθμό. Από εκεί είναι και η κύρια είσοδος του σχολείου. Το αέτωμα με το άδειο τύμπανο αρχίζει να ξεφεύγει από το νεοκλασικό πρόπυλο που έχουν 
άλλα σχολεία του ιδίου ρυθμού [Κεφάλαιο Στ3] αλλά εξακολουθεί να σηματοδοτεί την είσοδο με αυτήν την απλουστευμένη μορφή. 

Το κτίριο έχει βεράντα σε εσοχή (ημιυπαίθριων χώρος) η οποία αναπτύσσεται σε όλο μήκος της πρόσοψης μέσα από μια κιονοστοιχία – προστώο. 
Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι δύο κίονες στη σύνδεση του προστώου με το πρόπυλο οι οποίοι έχουν ενοποιηθεί εμφανίζοντας μια σύνθετη μορφή 
[Εικόνα 26]. Αυτό φαίνεται να έγινε κυρίως για αισθητικούς λόγους και όχι για λόγους στατικής επάρκειας. Στο προστώο καταλήγει επίσης και το 
μεταλλικό στέγαστρο που ενώνει τον ΚΑ με τον ΚΒ. 

Η στέγη στη σημερινή μορφή του σχολείου μοιάζει με δίρριχτη, ωστόσο αρχικά η κεραμοσκεπή φαίνεται να ήταν τετράριχτη και διαφοροποιήθηκε 
μετά τις προσθήκες των νέων αιθουσών στις πλαϊνές πτέρυγες. Συγκεκριμένα, η αρχική στέγη έχει ενσωματώσει στα άκρα της δύο καινούριες 
δίρριχτες στέγες, με αποτέλεσμα να αποτελείται από μια μακρόστενη στέγη, η οποία διασπάται από μία κεντρική δίρριχτη στέγη (κεντρικός άξονας), 
και από 2 δίρριχτες στέγες στις πλαϊνές πτέρυγες.[Εικόνα 23]. 

 

Εικόνα 23: Κεραμοσκεπή στις πλαϊνές όψεις [Πηγή: Προσωπικό Αρχείο] 

 

Οι όψεις είναι συμμετρικές, ενσωματώνοντας επίσης τις μεταγενέστερες προσθήκες. Παρουσιάζουν τριμερή οριζόντιο διαχωρισμό σε βάση, κορμό 
και στέψη (άνω και κάτω διαζώματα). Η υπερυψωμένη βάση διαμορφώνεται ως ισόδομη τοιχοποιία οικοδομημένη με λαξευτούς πωρόλιθους 
Παράλληλα, σε όλες τις όψεις υπάρχουν ιδίου μεγέθους ανοίγματα (επαναληπτικότητα), τα οποία πλαισιώνονται από εμφανή πελεκητή πέτρα 

 
19 Η τρίτη περίοδος της Αγγλοκρατίας, από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο έως την Ανεξαρτησία, όπου η βρετανική αυτοκρατορία έφτανε στο τέλος της, υπήρξε μια στροφή στην 
αρχιτεκτονική έκφραση προς ένα πιο ουδέτερο και Μοντέρνο στυλ (Georghiou, 2013). 
20 Στα σχέδια που αποκτήθηκαν δεν υπάρχουν στοιχεία για την ύπαρξη στρωτήρα  κατά μήκος του πέτρινου τοίχου στο ύψος της έδρασης της στέγης. 
21 Το Δημοτικό Σχολείο Καΐμακλιού [ΚΒ] είναι ένα από αυτά. 

(πελεκητά περιθυρώματα) παραπέμποντας στην αρχιτεκτονική της αποικιοκρατίας. Εμφανείς πέτρες 
υπάρχουν και στις άκρες του κτιρίου σε ελαφρά προεξοχή (γωνιόλιθοι), οι οποίες φαίνεται να 
σχηματίζουν πεσσούς και να τονίζουν την κατακόρυφη οργάνωση των όψεων. Στο σημείο όπου 
έχουν προστεθεί οι νεότερες αίθουσες, οι αρχικοί γωνιόλιθοι παρέμειναν, σχηματίζοντας πλέον ένα 
κεντρικό ‘πεσσό/παραστάδα [Εικόνα 23]. Σχετικές εικόνες παρέχονται στην σελ. 22.  

 

Γ3  Κατασκευή κτηρίου  

Η τοιχοποιία του κτιρίου, η οποία είναι φέρουσα, κατασκευάστηκε από τοπικό πωρόλιθο. 
Συγκεκριμένα, η τοιχοποιία, πλάτους 50 εκ., αποτελείται από πέτρα του Γερόλακκου και προέρχεται 
από τον σχηματισμό Αθαλάσσας – Λευκωσίας. Έχει επιχριστεί με τσιμεντοκονίαμα και ασβέστη.  Αν 
και δεν αναφέρεται στο αρχειακό υλικό πότε έγινε η κάλυψη των πωρόλιθων με τσιμεντοκονίαμα, 
αναφέρεται η συντήρηση με σοβά και 3 χέρια μπογιάς στις γενικές εργασίες που έλαβαν χώρα το 
2005. Για την εσωτερική τοιχοποιία δεν υπάρχει κάποιο ενδεικτικό στοιχείο αλλά βάση του πάχους 
της, φαίνεται να ακολουθεί την ίδια υλικότητα.  

Η στέγη του κτιρίου είναι φτιαγμένη από ξύλο, ωστόσο σχέδια λεπτομέρειας κατασκευής της στέγης 
βρέθηκαν μόνο για τις μεταγενέστερες προσθήκες. Αν και δεν υπάρχουν ακριβή στοιχεία για την 
αρχική στέγη, αυτή φαίνεται να ακολουθεί παρόμοια κατασκευή με τη μεταγενέστερη στέγη. Το 
ξύλινο σύστημα στέγασης αποτελείται από ζευκτά (τριγωνικοί φορείς), με αμείβοντες διατομής 12x10 
εκ. (5x4 ίντσες). Δεν υπάρχουν στοιχεία για την απόσταση μεταξύ των τριγωνικών φορέων, ωστόσο 
από την περιγραφή κατασκευής παρόμοιων παραδοσιακών στεγών, αυτά φαίνεται να τοποθετούνται 
συνήθως ανά 45-60εκ. Οι επιτεγίδες είναι διατομής 10x5εκ.(4x2 ίντσες) και φαίνεται να 
τοποθετούνται ανά 35 εκ. περίπου20. Όσον αφορά, το σύστημα της κάλυψης της στέγης, αυτό γίνεται 
με κεραμίδια γαλλικού τύπου, ωστόσο δεν υπάρχουν πληροφορίες αν τα υφιστάμενα κεραμίδια είναι 
τα αρχικά. Σε άμεση συνάρτηση με το σύστημα της στέγης είναι επίσης και το ταβάνωμα, που γίνεται 
για καλύτερη θερμική και ηχητική μόνωση των αιθουσών. Αυτό αρχικά είχε γίνει με την τοποθέτηση 
μαλακού σέλοτεξ 1.2 εκ. σε δοκίδες (μορίνες) 10x5εκ.(4x2 ίντσες) [Εικόνα 16]. Μεταγενέστερα, το 
ταβάνωμα αντικαταστάθηκε με τυπική ψευδοροφή γυψοσανίδας με εμφανή τετραγωνικό κάνναβο  

Τα αρχικά παράθυρα στο κτίριο ήταν ξύλινα με μονό υαλοπίνακα. Κάθε άνοιγμα χωριζόταν σε 6 
πλαίσια τα οποία έχουν τη δυνατότητα να ανοιγοκλείνουν ανεξάρτητα αναλόγως των αναγκών. Τα 
ξύλινα πλαίσια είχαν χαράξεις οι οποίες επέτρεπαν το άνοιγμα του κάθε πλαισίου σε οριζόντιο άξονα 
και μέχρι και 60°. Τα παράθυρα αυτά εμφανίζονται για πρώτη φορά στο δημοτικό σχολείο του Αγίου 
Αντρέα  και στο Α’ Δημοτικό της Παλλουριώτισσας και υιοθετούνται αργότερα από άλλα σχολικά 
κτίρια21 λόγω των βιοκλιματικών τους χαρακτηριστικών (Αρχειακό Υλικό για το Δημοτικό Σχολείο 
του Αγίου Ανδρέα , 1963-2015). Ωστόσο, λόγω εκτεταμένων φθορών, τα παράθυρα 
αντικαταστάθηκαν το 2017 με ίδιας τυπολογίας παράθυρα, ξύλινα με μονό υαλοπίνακα, με εμφανώς 
μεγαλύτερες διατομές. Σημειώνεται πως για τις προσθήκες, το Γραφείο Ελληνικής Παιδείας πρότεινε 
την εγκατάσταση μεταλλικών πλαισίων [κωμοδρομίσημα] με λαμαρίνα 2 χιλ. και μονό υαλοπίνακα. 
Τα μεταλλικά ανοίγματα αποτελούνται από κινητά και ακίνητα πλαίσια και παραμένουν στο κτίριο 
μέχρι και σήμερα, με μεγάλο βαθμό διάβρωσης. Τέλος, σε κάποια από τα πλαίσια έχουν τοποθετηθεί 
σιδεριές για θέματα ασφαλείας κατά τα τελευταία χρόνια. 

Όσο αφορά τα δάπεδα, δε βρέθηκε καμία πληροφορία που να υποδηλώνει αλλαγή. Στη σημερινή του 
μορφή, τα δάπεδα σε όλο το κτίριο είναι καλυμμένα με μωσαϊκά πλακάκια. Σχετικές εικόνες 
παρέχονται στην σελ. 23.  
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Εικόνα 24: Πάνω: Κάτοψη του κτιρίου στη σημερινή του μορφή 
Κάτω: αντίστοιχη πρόσοψη κτιρίου 
 [Πηγή: Επεξεργασμένο αρχείο  (Αρχειακό Υλικό για το Δημοτικό Σχολείο του Αγίου Ανδρέα , 1963-2015)] 
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Εικόνα 25: Πάνω:  Πίσω Όψη, 
Αριστερά:  Τομή και κατασκευαστική λεπτομέρεια υδρορροής 
Κάτω:: Πλάγια  Όψη [Βορειοανατολική] 
  [Πηγή: Επεξεργασμένο αρχείο  (Αρχειακό Υλικό για το Δημοτικό Σχολείο του Αγίου Ανδρέα , 1963-2015)]] 
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Εικόνα 26: Νεοκλασικά στοιχεία κτιρίου, (α) αέτωμα– ενίσχυση με σίδηρο, (β) προστώο, (γ) κουφώματα με εμφανή πελεκητή πέτρα περιμετρικά [Πηγή: Προσωπικό Αρχείο] 
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Εικόνα 27: Κατασκευαστικά Στοιχεία Κτιρίου (α) εσωτερικό αίθουσας διδασκαλίας,, αστοχία στη στεγάνωση  (β) παράθυρα αρχικών αιθουσών και προσθηκών, (γ) εσωτερικό αίθουσας τελετών [αίθουσα πολλαπλών χρήσεων] 
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Δ. Περιγραφή των εργασιών που έγιναν κατά την αποκατάσταση και επανάχρηση 

 

Δ1. Γενικά στοιχεία – συντήρησης επανάχρηση χώρων 
 

Προσθήκες, Συνδέσεις 

Όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο Β1, οι μόνες προσθήκες που έγιναν στην αρχική μορφή του κτιρίου, είναι οι 2 αίθουσες διδασκαλίας στη νότια 
πλευρά του. Ωστόσο, το κτίριο εμφανίζεται ως ενιαίο, χωρίς να γίνεται αντιληπτή η μεταγενέστερη προσθήκη των αιθουσών και η αρχική μορφή του 
κτιρίου. Οι προσθήκες έγιναν 15 χρόνια μετά την αποπεράτωση του κτιρίου ακολουθώντας την ίδια τυπολογία για σκοπούς εναρμόνισης. Αν και 
ακολουθήθηκαν επίσης οι κατασκευαστικές τεχνικές και η υλικότητα των επιμέρους στοιχείων, δεν υιοθετήθηκε το είδος των ανοιγμάτων, που ήταν 
και από τα κυριότερα χαρακτηριστικά του σχολικού κτιρίου. Δεν ήταν δυνατό να βρεθεί οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τον λόγο που 
ακολουθήθηκε αυτή η προσέγγιση, ωστόσο έχει επηρεάσει αρνητικά την εικόνα των όψεων. Είναι σημαντικό να σημειωθεί σε αυτό το σημείο πως 
κατά την επιτόπια επίσκεψη, δεν κατέστη δυνατόν να ‘αναγνωστούν’ οι αλλαγές που έγιναν στα νότια τμήματα στο εσωτερικό των αρχικών 
αιθουσών, καθώς δεν διαφάνηκε οποιοδήποτε στοιχείο που να φανερώνει την ύπαρξη των προηγούμενων ανοιγμάτων (αδυναμία διάκρισης). 
Επίσης, καθώς τα αρχικά σχέδια δεν είναι διαθέσιμα, μπορεί μόνο να γίνει υπόθεση πως οι πλαϊνές αίθουσες ήταν συμμετρικές ως προς την κάτοψή 
τους και επομένως τα τρία ανοίγματα που υπάρχουν στην πρόσοψη θα εμφανιζόταν και στην πίσω πλευρά. 
 

Χωροθέτηση προσθηκών και γενική διάταξη κτηριακού  συγκροτήματος μετά τις προσθήκες 

Από τη μία μεριά, οι αναγκαίες προσθήκες που έγιναν, είχαν ως αποτέλεσμα την αλλαγή της μορφολογίας του κτιρίου και την αύξηση του όγκου του 
κτιρίου. Παράλληλα, καθώς αρχικά οι 2 αίθουσες δεν ‘συνομιλούσαν’ άμεσα με τους εξωτερικούς χώρους (πρόσβαση μόνο από τον εξωτερικό 
διάδρομο στη νότια όψη), σε μεταγενέστερο στάδιο, ένα παράθυρο στην Ανατολική όψη, μετατράπηκε σε πόρτα αλλάζοντας τις εσωτερικές και 
εξωτερικές ροές. Ωστόσο, από την άλλη μεριά, επειδή αυτές προστέθηκαν στην πίσω πλευρά και όχι στην πρόσοψη, δεν έχει μεταβληθεί η συνοχή 
της πρόσοψης που είναι και η κυριότερη του όψη. Οι προσθήκες έγιναν συμμετρικά, εναρμονίζονται με, και σέβονται το, αρχικό κτίριο, ακολουθώντας 
την ορθολογική του οργάνωση. Η διάταξη του κτιριακού συγκροτήματος δε μεταβάλλεται σε μεγάλο βαθμό [Εικόνα 28]. Εκτιμάται πως δεν γίνεται 
προσπάθεια διαχωρισμού των υφιστάμενων χώρων με τις προσθήκες, καθώς αυτές ανήκουν σε κοντινές χρονολογικά περιόδους.  
 
 

Δ2 Τυπολογία κάτοψης, αλλαγές στις υφιστάμενες κατόψεις 

Η γενική κάτοψη ως προς τη μορφολογία, έχει μεταβληθεί το 1963 όταν και επεκτάθηκε. Πέρα από την αλλαγή του σχήματος, η αλλαγή αυτή 
δημιούργησε 2 εισδοχές (αυλές) η οποία επηρέασε τη σχέση των αιθουσών και των περιμετρικών χώρων. Από το 1963 μέχρι και σήμερα η ευρύτερη 
κάτοψη παραμένει σχεδόν η ίδια όσο αφορά γενικές διαστάσεις. Ωστόσο, εσωτερικά έχουν γίνει αρκετές αλλαγές που είχαν ως αποτέλεσμα να χαθεί 
η εικόνα του σχολικού κτιρίου.  

Συγκεκριμένα, η μεγαλύτερη εσωτερική αλλαγή αφορά την κατεδάφιση δύο εσωτερικών τοίχων που βρίσκονταν παλαιότερα ανάμεσα σε δύο 
αίθουσες διδασκαλίας και μια αποθήκη, για τη δημιουργία ενιαίου χώρου τελετών και αίθουσας εκπαιδευτικών. Για την αίθουσα διδασκαλίας έπρεπε 
επίσης να δημιουργηθεί εσωτερική πρόσβαση, για αυτό και διανοίχτηκε μια πόρτα από το χώρο υποδοχής προς την αίθουσα των εκπαιδευτικών 
[Εικόνα 21]. Επιπρόσθετα, η κάτοψη έχει διαμορφωθεί ώστε να φιλοξενήσει δύο υγρούς χώρους που δεν εμφανίζονται στο κτίριο στην αρχική του 
μορφή, την κουζίνα και τα αποχωρητήρια των εκπαιδευτικών. Παράλληλα, τρεις νέες πόρτες από τις αποθήκες (τώρα αίθουσα πολλαπλών και 
κουζίνα) προς την πίσω αυλή και την νοτιοανατολική αίθουσα διδασκαλίας προς την πλαϊνή αυλή, έχουν δημιουργηθεί στο κτίριο επηρεάζοντας και 
τις όψεις του. Αν και οι αλλαγές αυτές δε φαίνεται να επηρεάζουν τη στατική επάρκεια του κτιρίου φαίνεται πως έχουν αλλοιώσει σημαντικά την 
ιεράρχηση των βασικών χώρων και έχουν καταργήσει σημαντικά στοιχεία του κτιρίου, όπως είναι οι εσωτερικές τοιχοποιίες. Επίσης, με την 
τοποθέτηση της σκηνής στην αίθουσα τελετών, έχουν καταργηθεί δύο πόρτες διακόπτοντας τη ροή από και προς το κτίριο. Οι εσωτερικές αλλαγές 
που έγιναν στο κτίριο, δε θεωρούνται ως αναστρέψιμες, ούτε ως αναγνωρίσιμες.  

 
Σημειώνεται πως η χρονολογική σειρά κατά την οποία έγιναν οι παρεμβάσεις δίνεται στο σχετικό διάγραμμα στην Ενότητα Β2.  
 
 
 

 
 
 

 

 

Εικόνα 28: Αλλαγές στην εσωτερική διαρρύθμιση των χώρων και στις χρήσεις (α) πριν το 1963, (β) μετά το 
1963 και  πριν το 2005, (γ) Υφιστάμενη διαρρύθμιση – Τονίζεται η μη  ύπαρξη εσωτερικών ροών και η 

πρόσβαση στους χώρους από εξωτερικές θύρες κυρίως στο χώρο του προστώου στα πρώτα στάδια 
λειτουργίας του σχολείου  [Βασίζεται σε προσωπικά σχέδια βάση της μελέτης] 
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Δ3 Μορφολογία – αλλαγές στις όψεις 

Είναι γεγονός πως τα κτίρια υπόκεινται σε μορφολογικές αλλαγές ανάλογα με τις αισθητικές αντιλήψεις και τάσεις της εποχής.  Όπως έχει 
προαναφερθεί η μεγαλύτερη αλλαγή όσο αφορά τη μορφολογία του κτιρίου έγινε κατά την προσθήκη των δύο αιθουσών διδασκαλίας. Με την είσοδο 
στο σχολείο οι επεμβάσεις δεν γίνονται εύκολα αντιληπτές, κοιτάζοντας όμως προς τις δυο πλαϊνές όψεις οι μεταγενέστερες επεμβάσεις, όπως τα 
κουφώματα, διαφαίνονται και η διάκριση μεταξύ αυθεντικών στοιχείων και μεταγενέστερων γίνεται αντιληπτή [Εικόνα 26]. Η αλλαγή γίνεται επίσης 
αντιληπτή  κοιτάζοντας προς τη στέγη, η οποία έχει μετατραπεί για να στεγάσει κα τις δύο καινούριες αίθουσες. Παράλληλα, με αυτές τις αλλαγές 
επηρεάστηκαν οι πλαϊνές όψεις σε θέμα μεγέθους, καθώς διπλασιάστηκε η επιφάνεια τους. Η πίσω όψη επηρεάζεται επίσης αλλά σε μικρότερα 
βαθμό. Η πρόσοψη φαίνεται να παραμένει η ίδια με την αρχική διατηρώντας όλα τα βασικά, νεοκλασικά της στοιχεία.  
 

 

Εικόνα 29: Νοτιοανατολική όψη κτιρίου, επέκταση με διαφορετικά είδη παραθύρων [Πηγή: Προσωπικό Αρχείο] 

Επίσης, όσο αφορά μεταγενέστερες προσθήκες οι οποίες έγιναν για να εξυπηρετηθούν σύγχρονες ανάγκες, αυτές φαίνεται να επηρεάζουν έως και 
σε μεγάλο βαθμό τις όψεις του κτιρίου. Συγκεκριμένα, έχουν τοποθετηθεί κλιματιστικές μονάδες με την εξωτερική μονάδα στερεωμένη απευθείας 
στην τοιχοποιία γεγονός που αλλοιώνει εντελώς τις όψεις. Αν και αυτές εντοπίζονται μόνο στην πίσω όψη του κτιρίου, εντούτοις η τοποθέτησή τους 
θεωρείται λανθασμένη καθώς θα μπορούσαν να υιοθετηθούν διαφορετικές λύσεις. Το ίδιο ισχύει με την τοποθέτηση προβολέων απευθείας στους 
τοίχους, ωστόσο καθώς τα θέματα ασφαλείας στο κτίριο είναι σημαντικά, χρειάζονται λύσεις οι οποίες θα επιτρέπουν την ασφαλή διακίνηση των 
χρηστών του σχολείου, θα φωτίζουν επαρκώς το κτίριο και δεν θα επηρεάζουν τις όψεις [Εικόνα 30]. 

Έχουν τοποθετηθεί επίσης, υδρορροές οι οποίες αλλοίωσαν τις όψεις αλλά φαίνεται πως έγιναν προσπάθειες να παραμείνει η αλλοίωση σε χαμηλό 
βαθμό καθώς έχουν βαφτεί στο χρώμα του τοίχου. Επίσης οι υδρορροές εμφανίζονται κυρίως στις πλάγιες και στην πίσω όψη σε μια προσπάθεια 
να κρατηθεί η πρόσοψη καθαρή. 

 

 
22 Από συνέντευξη με το προσωπικό του σχολείου. 

Δ4 Κατασκευή – αλλαγές σε υλικότητα και κατασκευαστικά θέματα 

Γενικότερα, η συμβατότητα των υλικών σε μηχανικό, χημικό και στατικό επίπεδο, αλλά και σε 
αισθητική, αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επίτευξη ενότητας στο κτίριο, ενώ  η χρήση 
παραδοσιακών υλικών και τεχνικών διασφαλίζει τη μακροζωία του κτιρίου (Διατηρώντας την 
αρχιτεκτονική κληρονομία της Κύπρου, 2012). 

Στο κτίριο υπό μελέτη, σε μια από τις πιο πρόσφατες συντηρήσεις η τοιχοποιία επιχρίστηκε με 
τσιμεντοκονίαμα και ασβέστη, υλικό το οποίο θεωρείται ως ασύμβατο κονίαμα για τον πωρόλιθο 
αφού δεν επιτρέπει την διαπνοή της τοιχοποιίας. Τσιμεντοκονίαμα έχει επίσης χρησιμοποιηθεί στο 
κάτω διάζωμα που αποτελείται από εμφανή πέτρα, σε μια προσπάθεια να καλυφθεί η φθορά της 
πέτρας. Το υλικό έχει αστοχήσει και φαίνεται σε αρκετά σημεία, ειδικά στα κατώτερα τμήματα της 
τοιχοποιίας όπου η υγρασία είναι εντονότερη. Επηρεασμένη από την αναδυόμενη υγρασία φαίνεται 
να είναι και η  κιονοστοιχία του προστώου.  

Επίσης, η αρχική ψευδοροφή έχει αντικατασταθεί με γυψοσανίδες γεγονός το οποίο επηρέασε την 
αισθητική και ιστορική αξία της οροφής αφού έχει αλλοιωθεί η εσωτερική εικόνα του κτιρίου και σε 
κανένα σημείο δεν μαρτυρείται η αρχική υλικότητα του ταβανιού. Η στέγη έχει επίσης υγρομονωθεί 
πρόσφατα καθώς παρουσίασε προβλήματα διαρροών, ωστόσο η χρήση ασφαλτόπανου σε πρόχειρη 
διάταξη έχει επηρεάσει σημαντικά την εξωτερική όψη της στέγης [Εικόνες 27 και 23].  

Αν και τα ξύλινα κουφώματα έχουν αντικατασταθεί με αντίστοιχης υλικότητας αλλά εμφανώς 
μεγαλύτερης διατομής, δε φαίνεται να επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τη συνολική εικόνα του κτιρίου. 
Το στέγαστρο που συνδέει τον ΚΑ με τον ΚΒ, αν και ασύμβατο με το κτίριο, δεν επηρεάζει ουσιαστικά 
το κτίριο καθώς δε βρίσκεται σε άμεση επαφή με αυτό. Σημειώνεται σε αυτό το σημείο, ότι η σιδεριά 
της κεντρικής εισόδου εμφανίζεται από τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του σχολείου, ωστόσο δε 
βρέθηκαν στοιχεία που να υποδηλώνουν την ακριβής μορφή της [Εικόνα 30]. Σχετικές εικόνες για τα 
κεφάλαια Δ3 και Δ4 παρέχονται στις σελ. 27 - 28. 

 

Δ5 Περιγραφή χρήσεων και λειτουργιών 

Το κτίριο χρησιμοποιούταν ανέκαθεν ως σχολείο. Με την πάροδο των χρόνων ωστόσο, το τυπικό 
προφίλ χρήσης έχει μεταβληθεί σημαντικά. Τα τελευταία χρόνια το κτίριο χρησιμοποιείται κυρίως από 
τις 07:45 μέχρι και τις 13:05 που είναι και το τυπικό ωράριο για μαθητές δημοτικής εκπαίδευσης 
(Δημοτικό Σχολείο - Πρότυπα Σχεδιασμού, 2011), ενώ ο χώρος τελετών/πολλαπλών χρήσεων 
χρησιμοποιείται κατά τις απογευματινές και βραδινές ώρες για 3 φορές τη βδομάδα τουλάχιστον για 
επιπρόσθετες δραστηριότητες, όπως τα επιμορφωτικά προγράμματα ενηλίκων. Το προσωπικό του 
σχολείου παραμένει στο κτίριο από τις 07:00 μέχρι και τις 14:00 περίπου επομένως οι χώροι διοίκησης 
εμφανίζουν μεγαλύτερη χρήση.  

Γενικότερα, ο σχολικός χώρος παραχωρείται για χρήση σε φορείς της τοπικής κοινωνίας για την 
πραγματοποίηση διαφόρων εκδηλώσεων (συνήθως ημερήσιων) αλλά και μεγαλύτερης χρονικής 
διάρκειας. Το κτίριο δεν χρησιμοποιείται τα Σαββατοκύριακα εκτός στην περίπτωση που υπάρχει 
κάποια εκδήλωση. Επίσης, το μεγαλύτερο ποσοστό των χώρων παραμένει κλειστό για την περίοδο 
Ιούλη – Αύγουστου22 αν και το κτίριο του ΚΒ χρησιμοποιείται ως καλοκαιρινό σχολείο.  

Συμπεραίνεται πως το κτίριο έχει περιορισμένη χρήση γεγονός που έμμεσα επηρεάζει και τις 
αποφάσεις που λαμβάνονται ως προς το σχεδιασμό, τη συντήρηση και τις επεμβάσεις στο κτίριο. 
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Δ6 Περιγραφή τοπιοτέχνησης 

Η σχολική αυλή αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία ενός σχολικού συγκροτήματος καθώς 
ο υπαίθριος σχολικός χώρος μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως χώρος εκπαιδευτικής αγωγής και ως 
εργαλείο μαθησιακής διαδικασίας. Στην περίμετρο του τεμαχίου και κοντά στο πρόπυλο εντοπίζονται 
δέντρα και θάμνοι όπως φοινικιές, κυπαρίσσια, πεύκη, ελιές και ευκάλυπτοι. Ωστόσο, οι χώροι 
περιμετρικά του κτιρίου δεν δύναται να χρησιμοποιηθούν για υπαίθριες εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες. Η βλάστηση απουσιάζει εντελώς από το κεντρικό κομμάτι της αυλής, το έδαφος 
είναι κυρίως χώμα, δεν υπάρχει κάποιος οργανωμένος κήπος και οι αίθουσες διδασκαλίας δε 
φαίνεται να συνδέονται άμεσα με το χώρο αυτό.  

Οι Τεχνικές Υπηρεσίες δουλεύοντας για την αναβάθμιση του σχολικού συγκροτήματος και την 
διαμόρφωση της αυλής, έχουν δημιουργήσει ένα αμφιθεατρικό χώρο εκδηλώσεων και έχουν 
αλλάξει επίσης τη χωροθέτηση των γηπέδων για αθλοπαιδιές ωστόσο ο η κύρια αυλή στην πρόσοψη 
του κτιρίου, φαίνεται ακόμη ανεκμετάλλευτη [Εικόνα 33]. 

Οι υπαίθριοι, μη στεγασμένοι χώροι δεν μπορούν να αξιοποιηθούν καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου 
στις κλιματολογικές συνθήκες της Κύπρου, γεγονός που δυσκολεύει τις δραστηριότητες των παιδιών 
στο σχολικό χώρο. Επίσης, καθώς το μικροκλίμα της περιοχής και του σχολείου ειδικότερα, μπορεί 
να επηρεαστεί σημαντικά από τη διαμόρφωση των εξωτερικών χώρων, αναμένεται η αξιοποίηση των 
ελεύθερων χώρων με τρόπο που θα ενισχύσει τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες, θα ενισχύσει την 
ταυτότητα του κτιρίου και θα επιτρέψει τη χρήση των υπαίθριων χώρων για μεγαλύτερο χρονικό 
διάστημα.  

Εικόνα 30: Φωτογραφικές αποτυπώσεις της κεντρικής εισόδου κατά το πέρασμα των χρόνων [Πηγές: (Λεύκωμα Δημοτικού Σχολείου Αγίου Ανδρέα , 1998) & 
Προσωπικό αρχείο)] 
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Εικόνα 31: Επεμβάσεις που αλλοίωσαν το κέλυφος του κτιρίου – Πίσω όψη – Νοτιοανατολική όψη [Πηγή: Προσωπικό Αρχείο] 
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Εικόνα 32: Επεμβάσεις που αλλοίωσαν το κέλυφος και την εμφάνιση του κτιρίου [Πηγή: Προσωπικό Αρχείο] 
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Εικόνα 33 α και β: Κυρίως Αυλή στα βορειοανατολικά του κτιρίου [Πηγή: Προσωπικό Αρχείο] 
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Ε. Σύντομη περιγραφή αξιών κτηρίων 

 

Όπως υποδηλώνεται από την βιβλιογραφική ανασκόπηση και την επιτόπια επισκόπηση, σημαντικότερες για τους αρμόδιους φορείς, ήταν η χρηστική 
και αισθητική υπόσταση (αξίες) του κτιρίου. Η χρηστική αξία του κτιρίου είναι πασιφανής, καθώς από την αρχή της δημιουργίας του δεν έχει αλλάξει 
χρήση. Η κοινωνική αξία του κτιρίου είναι επίσης πολύ έντονη καθώς το κτίριο δημιουργήθηκε ακριβώς για να καλύψει τις ανάγκες της τοπικής 
κοινωνίας για ευκολότερη πρόσβαση στην εκπαίδευση. Γύρω από το κτίριο οργανώθηκαν κυρίως χρήσεις κατοικίας οι οποίες εξυπηρετούνταν από 
το σχολείο, γεγονός που φανερώνει το ρόλο του στη διαμόρφωση της περιοχής.   

Αν και με την πάροδο των χρόνων, την ανάπτυξη της περιοχής και των συγκοινωνιών, η κοινωνική αξία του κτιρίου μοιάζει μειωμένη καθώς έχουν 
δημιουργηθεί αρκετά σχολεία στην περιοχή, το κτίριο φαίνεται να κρατά τις ιδιότητες του συμβολισμού [της ιδέας], καθώς ο νεοκλασικός ρυθμός 
που παραπέμπει στην ελληνικότητα του σχολείου, έμεινε ανεπηρέαστος. Στο πέρασμα των χρόνων έχει χαθεί επίσης και η περιβαλλοντική αξία του 
κτιρίου καθώς η τοποθέτηση του στο χώρο και η εναρμόνισή του ως στοιχείο του δομημένου περιβάλλοντος δεν υφίσταται πλέον. Το κτίριο, όπως 
περιγράφεται και στην ενότητα Α2, φαίνεται να μην ακολουθεί τα όρια του τεμαχίου και να μην σχετίζεται άμεσα με τις εισόδους/χώρους πρόσβασης. 

Καθώς δεν υπάρχουν περισσότερες προσθήκες ή μεγαλύτερης κλίμακας επεμβάσεις, δεν μπορεί να ασκηθεί κριτική αν ηθελημένα ακολουθήθηκε 
μια ενιαία στιλιστική ενότητα χωρίς να είναι εμφανώς διακριτές οι εκάστοτε παρεμβάσεις στο κτίριο. Ωστόσο φαίνεται πως το κτίριο διατηρήθηκε 
λόγω της συνεχόμενης του χρήσης, αξία η οποία τονίζεται τόσο στον Χάρτη του ICOMOS για την παραδοσιακή αρχιτεκτονική αλλά και στην 
προσέγγιση για αποκατάσταση του VIollet le Duc.  

Η ιστορική αξία του κτιρίου ήταν και παραμένει περιορισμένη, καθώς δε φανερώνονται σε αυτό οι συνθήκες των εποχών, ενώ η αυθεντικότητα δεν 
μοιάζει να είχε σημαντική βαρύτητα καθώς οι εσωτερικές διαμορφώσεις και επεμβάσεις που έγιναν στο κτίριο, είχαν ως αποτέλεσμα να χαθεί η 
ανάμνηση της αρχικής του μορφής.  
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Στ. Κριτική αποκατάστασης και προσθηκών 

 

Στ1. Με βάση την ισχύουσα κατάσταση, τάσεις θεωρητικές και πρακτικές που ίσχυαν την εποχή επέμβασης και γενικά τους χάρτες και 
τις διακηρύξεις για τη συντήρηση 

Μελετώντας το κτίριο και αντίστοιχους Χάρτες, Διακηρύξεις και Συμβάσεις συμπεραίνονται τα ακόλουθα για τις επεμβάσεις στο κτίριο: 

⇢ Στο κτίριο έχουν διατηρηθεί οι προσθήκες που έγιναν το 1963, επομένως φαίνεται πως τηρείται το  Άρθρο 1 του Χάρτη της Αθήνας για τον 
σεβασμό και τη διατήρηση των προσθηκών όλων των εποχών. Για το ίδιο στοιχείο γίνεται επίσης αναφορά στο Άρθρο 11 του Χάρτη της 
Βενετίας, το Άρθρο 3.1 της διακήρυξης Μπούρα και Άρθρο 6 της διακήρυξης ICOMOS [Guidelines in practise]. 
 

⇢ Το κτίριο έχει κρατήσει και διατηρήσει την αρχική του χρήση καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του, αυτό είναι επίσης σε συμφωνία με το Άρθρο 1 
του Χάρτη της Αθήνας για τη σημασία της χρήσης ώστε να παραμείνει ένα μνημείο ζωντανό, η οποία θεωρείται ορθότερη η διατήρηση της 
αρχικής τους χρήσης. Η ίδια αναφορά υπάρχει επίσης και στο Άρθρο 5 του Χάρτη της Βενετίας και στο Άρθρο 7.2 και 23 της Διακήρυξης Μπούρα. 
 

⇢ Μέσα από τις επεμβάσεις που έγιναν στο κτίριο σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα, και ειδικότερα σε σχέση με τις εργασίες στήριξης και 
διατήρησης του κτιρίου, υποδηλώνεται πως η συνεχής και μόνιμη φροντίδα ήταν πρωταρχική απαίτηση και το μέσο για τη διατήρηση του 
κτιρίου. Αυτό απαντάται επίσης και στο Άρθρο 4 του Χάρτη της Βενετίας και στο άρθρο 16 της Διακήρυξης Μπούρα. 
 

⇢ Η χρήση του κτιρίου ως σχολείο κατείχε μεγάλη κοινωνική αξία, ειδικότερα κατά τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του. Η κοινωνική αυτή διάσταση 
του σχολείου διαφυλάχτηκε χωρίς να υποβιβάζεται σημαντικά. Η προσέγγιση αυτή είναι σε συμφωνία με το Άρθρο 5 του Χάρτη της Βενετίας 
το οποίο αναφέρει πως όταν η χρήση έχει κοινωνική αξία, πρέπει να παραμείνει και να μην υποβαθμίζεται. 

 
⇢ Κατά τα τελευταία χρόνια στο κτίριο έχουν προστεθεί, ράμπες23 για άμεση πρόσβαση από το επίπεδο της αυλής στο επίπεδο των βεραντών. 

Αυτό είναι άμεσα συνυφασμένο με τους ισχύοντες Οικοδομικούς κανονισμούς, ειδικότερα σε Δημόσια κτίρια, για ίση πρόσβαση. Τα θέματα 
πρόσβασης στην πολιτιστική κληρονομιά (κτίρια) αναφέρονται επίσης και στο Άρθρο 12δ της Σύμβασης του Φάρο.  

 
⇢ Πρόσφατα έχει γίνει αντικατάσταση των ξύλινων κουφωμάτων λόγω εκτεταμένης φθοράς στα αρχικά. Η αντικατάσταση έγινε σε όλες τις 

αίθουσες πλην των νεότερων προσθηκών οι οποίες έχουν μεταλλικά κουφώματα. Τα καινούρια κουφώματα ακολουθούν την τυπολογία και 
την υλικότητα των προηγούμενων, αλλά διαφοροποιούνται ως προς το πάχος της διατομής. Η τοποθέτηση των καινούριων πλαισίων δεν 
αλλοιώνει την γενικότερη εικόνα του σχολείου, επομένως η ενσωμάτωση κρίνεται ως αρμονική. Η ίδια αναφορά για αρμονική ενσωμάτωση 
και διάκριση των στοιχείων που προορίζονται για την αντικατάσταση υφιστάμενων τμημάτων του κτιρίου αναφέρεται και στο Άρθρο 12 του 
Χάρτη της Βενετίας. 

 

Ταυτόχρονα, κάποιες από τις παρεμβάσεις που έγιναν στο κτίριο φαίνεται να αντιτίθεται σε βασικές αρχές των Χαρτών/Διακηρύξεων/Συμβάσεων. 
Συγκεκριμένα εντοπίστηκαν τα εξής:  

⇢ Ο περιβάλλων χώρος του κτιρίου έχει αλλοιωθεί σε μεγάλο βαθμό. Πρωτίστως με την τοποθέτηση των δύο κτιρίων του ΚΒ στη βορειοδυτική 
πλευρά του κτιρίου, τα οποία δεν εναρμονίζονται με το κτίριο υπό μελέτη, ούτε ως τυπολογία ούτε ως μορφολογία. Οι δύο όγκοι οι οποίοι 
τοποθετούνται πλευρικά του κτιρίου δεν αναπτύσσουν καμία ΄συνομιλία με το κτίριο του ΚΑ. Παράλληλα, περιμετρικά του κτιρίου στην 
ανατολική και νότια πλευρά, αναπτύσσονται άλλα βοηθητικά κτίρια χωρίς καμία συνοχή. Σημειώνεται πως κάποια από αυτά τα κτίρια είναι 
λυόμενα και έχουν υποστεί μεγάλες φθορές. Παράλληλα, σημαντική αλλοίωση στο περιβάλλων χώρων επέφερα και η απογύμνωση της αυλής 
και η ύψωση της στο επίπεδο του κτιρίου υπό μελέτη. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα των υποβιβασμό της ‘επιβλητικότητας του κτιρίου’. Οι 
παρεμβάσεις αυτές αντιτίθενται στο Άρθρο 3 της Αθήνας για την ιδιαίτερη σημασία που πρέπει να δίνεται στον περιβάλλοντα χώρο και στις 
αναπτύξεις που γίνονται ώστε να μην αλλοιώνεται, έστω και έμμεσα, η εικόνα του κτιρίου. Για το ίδιο θέμα γίνεται επίσης αναφορά στο Άρθρο 
6 του Χάρτη της Βενετίας και στο Άρθρο 8 της Διακήρυξης Μπούρα. 
 

 

23 Συγκεκριμένα έχουν τοποθετηθεί 2 ράμπες στη νότια πλευρά του κτιρίου. 

⇢ Σημαντικές αλλοιώσεις έχουν γίνει στο εσωτερικό του κτιρίου, όπου καταργήθηκαν εσωτερικοί 
τοίχοι και τοποθετήθηκαν οροφές οι οποίες είναι ‘ξένες’ ως προς το κτίριο. Συγκεκριμένα, 
μεταξύ άλλων, για την αίθουσα τελετών και την αίθουσα εκπαιδευτικών έχουν καταργηθεί 2 
εσωτερικές τοιχοποιίες, ενώ το εσωτερικό ψευδοτάβανο αποτελείται πλέον από γυψοσανίδα 
τετραγωνικού κάνναβου. Η παλιά υπόσταση του κτιρίου δεν φανερώνεται στους εσωτερικούς 
του χώρους. Αυτό φανερώνει πως δεν έγινε σεβαστή η αρχική μορφή του κτιρίου, αρχή η οποία 
αναφέρεται στο Άρθρο 9 του Χάρτη της Βενετίας, το οποίο υποδεικνύει ότι οι οποιεσδήποτε 
εργασίες θεωρούνται απαραίτητες για τεχνικούς λόγους, θα πρέπει να διαχωρίζονται από την 
αρχική σύνθεση και παράλληλα να υπάρχει σεβασμός στην αρχική υπόσταση και στα αυθεντικά 
στοιχεία του κτιρίου. Παρόμοια αναφορά γίνεται και στο Άρθρο 3.2 της διακήρυξης Μπούρα. 

 
⇢ Κατά τη συντήρηση του κτιρίου έχει χρησιμοποιηθεί τσιμεντοκονίαμα στην τοιχοποιία από  

πωρόλιθους. Καθώς το τσιμέντο δε θεωρείται συμβατό υλικό με τους πωρόλιθους, αφού  
μπορεί να ενεργήσει καταστρεπτικά, φαίνεται πως δεν υιοθετήθηκαν αρχές ορθής 
αποκατάστασης όπως αναφέρεται και στο Άρθρο 4.2 της Διακήρυξης Μπούρα. Συγκεκριμένα το 
Άρθρο αναφέρει πως οι παραδοσιακές τεχνικές και τα υλικά προτιμώνται για τη συντήρηση του 
κελύφους. Το ίδιο υποστηρίζεται και στο Άρθρο 4 της διακήρυξης ICOMOS [Guidelines in 
practise]. 

 
⇢ Όπως προαναφέρθηκε, στο κτίριο έχουν γίνει αρκετές παρεμβάσεις ειδικά στους εσωτερικούς 

χώρους οι οποίες δεν μπορούν να αναιρεθούν και μνα επιστρέψει το κτίριο στην αρχική του 
μορφή. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με το Άρθρο 15.2 της Διακήρυξης Μπούρα, που επισημαίνει 
πως παρεμβάσεις ή αλλαγές οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν την πολιτιστική αξία του κτιρίου, 
πρέπει να είναι αναστρέψιμες. 

Τέλος, κατά τη διάρκεια της μελέτης του κτιρίου, εντοπίστηκαν κάποιες αδυναμίες οι οποίες θα 
μπορούσαν να αντιμετωπιστούν, ώστε να ενισχυθεί και να εξασφαλιστεί η διατήρηση του κτιρίου. 
Συγκεκριμένα, προτείνεται να τηρηθεί το Άρθρο 15 της Σύμβασης της Γρανάδας για ευαισθητοποίηση 
του κοινού για την αξία της αρχιτεκτονικής κληρονομίας ως στοιχείο πολιτιστικής ταυτότητας και 
δημιουργικότητας. Αυτή η γνωστοποίηση προς το κοινό και την Τοπική Αρχή, θα ενισχύσει την 
ανάδειξη του κτιρίου με απώτερο σκοπό την κήρυξη του κτιρίου ως  διατηρητέο. Αυτό θα επιτρέψει 
τη χρήση διαθέσιμων κινήτρων για επαναφορά αξιών. Ίδιου τύπου αναφορές εντοπίζονται επίσης και 
στη Διακήρυξη του  Άμστερνταμ. 

 

Στ2. Σε σχέση με τις επιμέρους αξίες του κτηρίου  

Σε συνέχεια της Ενότητας Ε, παρατίθεται επιμέρους σχολιασμός για τις πέντε βασικές υποστάσεις 
ενός μνημείου ως συσχέτιση με το κτίριο υπό μελέτη. 

 

Χρηστική Αξία: Η σημαντικότερη αξία για το κτίριο. Η χρήση φαίνεται να είναι ο σημαντικότερος 
παράγοντας που καθόρισε τις επεμβάσεις και τις εργασίες που έγιναν στο κτίριο στα 70 περίπου 
χρόνια ζωής του. Δυστυχώς, κατά τη διάρκεια της διαμόρφωσης του κτιρίου ώστε να εξασφαλιστεί 
συνεχομένη χρήση, χάθηκε η ανάμνηση της αρχικής εικόνας. Αυτό γίνεται ιδιαίτερα αισθητό στο 
εσωτερικό του κτιρίου. Σίγουρα η χρήση εξασφαλίσει και τη μακροβιότητα του κτιρίου, ωστόσο, 
λανθασμένες ενέργειες για συνέχιση της χρήσης, μπορεί να αποβούν έως και καταστροφικές για το 
ίδιο το κτίριο. 
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Κοινωνική Αξία: Η έννοια του σχολείου έχει αναδειχθεί από τον καιρό της ύστερης Οθωμανικής περιόδου, ως ένα από τα βασικότερα στοιχεία μιας 
κοινωνίας. Πλέον η εκπαίδευση έχει γίνει υποχρεωτική καθώς έχει αποδειχθεί η αξία της στη δημιουργία ενός κράτους πολιτών και δικαιοσύνης. 
Δεν υπάρχει αμφιβολία, ότι το κτίριο υπό μελέτη, όντας το πρώτο στην περιοχή του, αποτέλεσε ουσιαστικό κομμάτι της κοινωνίας. Οι περισσότεροι 
κάτοικοι της περιοχής του Αγίου Ανδρέα, έχουν συνδέσει τα παιδικά τους χρόνια με το κτίριο και τους χώρους του. Αν και αυτή η κοινωνική επιρροή 
και η συσχέτιση του κτιρίου με την ίδια την κοινωνία του Αγίου Ανδρέα σήμερα φαντάζει αποδυναμωμένη, δεν μπορεί να αμφισβητηθεί η αξία του. 

 

Αισθητική Αξία: Το κτίριο εξωτερικά δεν έχει αλλοιωθεί σημαντικά όσο φορά την τυπολογία και τη μορφολογία του για πάνω από 60 χρόνια. Ωστόσο 
σε σχέση με άλλα νεοκλασικά κτίρια φαντάζει ‘υποδεέστερο’. Το γεγονός ότι υιοθετήθηκε μια απλουστευμένη αρχιτεκτονική προσέγγιση φαίνεται 
να είναι ένας από τους λόγους που δεν ανέδειξαν την αισθητική του αξία. Έμμεσα, φαίνεται πως η αισθητική αξία διατηρήθηκε, αλλά δεν ήταν η αξία 
που αποτελούσε προτεραιότητα.  

 

Ιστορική Αξία: Η ιστορική αξία του κτιρίου δεν είναι τόσο ανεπτυγμένη όσο οι προαναφερθείσες αξίες. Το κτίριο παραμένει ακόμη και σήμερα 
άγνωστο για πολλούς, ακόμη και στην ευρύτερη περιοχή της Λευκωσίας. Η έλλειψη της στρωματογραφίας στο κτίριο, δεν επιτρέπει την άμεση 
συσχέτιση με τις συνθήκες και τις τάσεις των εκάστοτε εποχών. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί πως η μελέτη του κτιρίου επέτρεψε την αντίληψη της 
σημαντικότητας του κτιρίου κατά την εποχή της Αγγλοκρατίας και τα γεγονότα του ’74. 

 

Περιβαλλοντική Αξία: Η περιβαλλοντική αξία του κτιρίου φαίνεται να είναι και η πιο αδύναμη. Οι επεμβάσεις που έγιναν στον περίγυρο του κτιρίου 
είχαν ως αποτέλεσμα τη σημαντική υποβίβαση της περιβαλλοντικής αξίας. Το κτίριο φαντάζει να μην συνδέεται με το τεμάχιο του, γεγονός που 
γίνεται ιδιαίτερα εμφανές κατά την προσέγγιση του κτιρίου από το χώρο στάθμευσης στα βορειοανατολικά του κτιρίου. 

 

 

Στ3. Σύγκριση με παρόμοια παραδείγματα συντηρημένων κτηρίων εντός και εκτός Κύπρου 

Για τους σκοπούς της παρούσας εργασίας, κρίθηκε ως ορθότερο η σύγκριση του σχολείου με άλλα σχολικά κτίρια που κατασκευάστηκαν την ίδια 
εποχή στο νησί και κυριότερα στη πόλη της Λευκωσίας και βρίσκονται ακόμη σε χρήση. Η σύγκριση αυτή επιτρέπει την άμεση συσχέτιση 
τεχνοτροπιών, υλικότητας, μορφολογίας και επεμβάσεων στα κτίρια, υπό παρόμοιες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες, χωρίς να γίνεται ανάλωση 
σε ένα ευρύ φάσμα.  

Κτίριο 1: Παγκύπριο Γυμνάσιο 

Το Παγκύπριο Γυμνάσιο είναι το αρχαιότερο σχολείο Μέσης Παιδείας της Κύπρου και το 
παλαιότερο απ’ όλα τα εκπαιδευτήριά της. Ιδρύθηκε το 1812 και το 1893 επί της  Βρετανικής 
Αποικιοκρατίας, το σχολείο εξελίχθηκε σε εξατάξιο Γυμνάσιο. Υπήρξε για δεκαετίες πρότυπο 
σχολείο για όλη την Κύπρο και ένα από τα σημαντικότερα εκπαιδευτήρια του Ελληνισμού 
(Ιστορικά Σχολεία - Παγκύπριο Γυμνάσιο, 2019). Το 1920 το κτίριο καταστράφηκε ολοσχερώς 
από πυρκαγιά και ανεγέρθηκε το 1921 σύμφωνα με σχέδια του αρχιτέκτονα Φωτιάδη. Πρόκειται 
για νεοκλασικό κτίριο με πρόπυλο τεσσάρων ιωνικών κιόνων στην πρόσοψη και πολύ επιβλητικό 
αέτωμα. Η οικοδομή είναι ισόγεια, κεραμοσκεπής σε κάτοψη σχήματος ‘Π’ και υπάρχει εμφανής 
πελεκητή πέτρα γύρω από τα παράθυρα. Η είσοδος στο σχολείο, πραγματοποιείται μέσα από 
πρόπυλο επί του κεντρικού άξονα του κτιρίου (Μιχαήλ, 2011).  

Συσχέτιση: Μορφολογία, Τυπολογία, Συμβολισμός, Υλικότητα, Ανέγερση καινούριων κτιρίων 
εντός του τεμαχίου 

Διαφοροποίηση: Ιστορική Αξία, Αισθητική Αξία, Πρωτοτυπία, Ποιότητα, Χωροθέτηση στο τεμάχιο, 
Μέγεθος [Σημαντικότερα για το Παγκύπριο Γυμνάσιο] 

Επεμβάσεις: Μεγαλύτερη προσοχή στην αισθητική και ιστορική αξία για το Παγκύπριο Γυμνάσιο 

Κτίριο 2: Παρθεναγωγείο Φανερωμένης 

Το κτίριο του Παρθεναγωγείου Φανερωμένης 
ανοικοδομήθηκε γύρω το 1924 σε σχέδια του 
Φωτιάδη και προς αντικατάσταση του 
προηγούμενου κτιρίου που είχε κατεδαφιστεί λόγω 
ανεπάρκειας (Χατζηβασιλείου, 2016) & (Ιστορικά 
Σχολεία - Γυμνάσιο Φανερωμένης, 2019).  Το 
κτίριο είναι διώροφο με υπόγειο σε κάτοψη 
σχήματος ‘Ε’ ενώ η πρόσοψη του κτιρίου είναι 
απόλυτα συμμετρική. Η είσοδος προς το 
υπερυψωμένο ισόγειο του σχολικού κτιρίου, γίνεται 
μέσα από πρόπυλο, σχεδόν δισδιάστατο, που 
διαμορφώνεται από τέσσερις ιονικούς κίονες που 
εδράζονται σε βάθρα και υποβαστάζουν τον θριγκό. 
Το αέτωμα είναι λιτό ως προς το διάκοσμο του 
(Μιχαήλ, 2011).  

Συσχέτιση: Μορφολογία [επιμέρους στοιχεία], Τυπολογία, Συμβολισμός, Υλικότητα 

Διαφοροποίηση: Ιστορική Αξία, Αισθητική Αξία, Πρωτοτυπία, Ποιότητα, Χωροθέτηση στο τεμάχιο, 
Μέγεθος [Σημαντικότερα για το Παρθεναγωγείο Φανερωμένης] 

Επεμβάσεις: Μεγαλύτερη προσοχή στην αισθητική και ιστορική αξία για το Παρθεναγωγείο 
Φανερωμένης 

Κτίριο 3: Σχολείο Αγίου Αντωνίου 

Το Δημοτικό Σχολείο του Αγίου Αντωνίου οικοδομήθηκε το 1926. Το κτίριο, το οποίο αποτελείται από 
ισογείους χώρους, είναι πετρόκτιστο (πωρόλιθος) και αποτελεί ακόμη ένα χαρακτηριστικό δείγμα 
νεοκλασικού τύπου, με κίονες και αέτωμα στην πρόσοψη. Το σχολείο λειτούργησε από το 1925 μέχρι 
και το 1940 ως αρρεναγωγείο. Το 1940 το σχολείο επιτάσσεται από τον αγγλικό στρατό και 
χρησιμοποιείται για σκοπούς αεράμυνας και αεροπορικής προστασίας. Οι μαθητές του διανέμονται 
στα γύρω σχολεία. Το σχολικό έτος 1946-47, το σχολείο επαναλειτουργεί ως μικτό, με την ονομασία 
Πρότυπος Αστική Σχολή Αγίου Αντωνίου (Δημοτικό Σχολείου Αγίου Αντωνίου, 2019). 

 

 
Εικόνα 36: Είσοδος Δημοτικού Σχολείου Αγίου Αντωνίου [Ανακτήθηκε από: https://bit.ly/2CMpv1M ] 

 

Εικόνα 35: Είσοδος Παρθεναγωγείου Φανερωμένης 
[Ανακτήθηκε από: https://bit.ly/32Mt2r n] 

Εικόνα 34: Είσοδος Παγκυπρίου Γυμνασίου [Ανακτήθηκε από: https://bit.ly/2QkYs5G  ] 

https://bit.ly/2CMpv1M
https://bit.ly/32Mt2r
https://bit.ly/2QkYs5G
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Συσχέτιση: Μορφολογία, Τυπολογία, Συμβολισμός, Υλικότητα 

Διαφοροποίηση: Ιστορική Αξία, Αισθητική Αξία, Ποιότητα, Χωροθέτηση στο τεμάχιο [Σημαντικότερα για τον Άγιο Αντώνιο] 

Επεμβάσεις: Μεγαλύτερη προσοχή στην αισθητική και ιστορική αξία για τον Άγιο Αντώνιο 

 

Κτίριο 4: Αρρεναγωγείο Καϊμακλιού 

 

Το Αρρεναγωγείο Καϊμακλιού [Α’ Δημοτικό Σχολείο Καϊμακλιού] κτίστηκε το 1931 από τοπικούς τεχνίτες 
φημισμένους στην επεξεργασία της πέτρας. Είναι κτισμένο σε νεοκλασική γραμμή. Η είσοδος του σχολείου 
διαμορφώνεται από πρόπυλο με τέσσερεις κίονες Ιωνικού ρυθμού με ξεγυριστά κιονόκρανα. Στην κορυφή των 
κιονόκρανων είναι το αέτωμα με ‘ξεγυριστά περβάζια και ραβδωτές σκηνέτες’. Το κτίριο είναι  υπερυψωμένο 
και διαθέτει υπόγειο. Η κάτοψη ακολουθεί για ακόμη μια φορά το σχήμα ‘Ε’, ενώ περιμετρικά των αιθουσών 
στην πίσω/εσωτερική όψη υπάρχει προστώο με τετραγωνικής κάτοψης πεσσούς. Το κτίριο στεγάζεται με 
κεραμοσκεπή (Ιστορικά Σχολεία - Α’ Δημοτικό Σχολείο Καϊμακλίου, 2019) & (Μιχαήλ, 2011). 

 

Συσχέτιση: Μορφολογία, Τυπολογία, Συμβολισμός, Υλικότητα 

Διαφοροποίηση: Αισθητική Αξία, Ποιότητα, Χωροθέτηση στο τεμάχιο [Σημαντικότερα για το Αρρεναγωγείο 
Καϊμακλιού] 

Επεμβάσεις: Μεγαλύτερη προσοχή στην αισθητική αξία για το Αρρεναγωγείο Καϊμακλιού 

 

 

 

Κτίριο 5: Παρθεναγωγείο Καϊμακλιού 

Το Παρθεναγωγείο Καϊμακλιού [Β’ Δημοτικό Σχολείο Καϊμακλιού] λειτούργησε για πρώτη φορά το σχολικό έτος 1949/50, 1 χρόνο μετά το Δημοτικό 
Σχολείο του Αγίου Ανδρέα. Για το χτίσιμό του χρησιμοποιήθηκαν πωρόλιθοι Γερόλακκου.  Είναι ισόγειο ενώ η κάτοψη του διαμορφώνεται σε 
μακρόστενο σχήμα ‘Π’. Στην πρόσοψη υπάρχει διάδρομος σε εσοχή με κίονες στα δύο άκρα και στο μεσαίο κτίριο. Το σχολείο από την εποχή της 
ίδρυσης του και ύστερα, όπως και τα υπόλοιπα σχολεία της κοινότητας,  έχει βελτιωθεί και εκσυγχρονιστεί καλύπτοντας έτσι ανάγκες του σύγχρονου 
σχολείου. Έχει συντηρηθεί και αυτό, ενώ έχουν τελειώσει μόλις το σχολικό έτος 2005/06 τα αντισεισμικά μέτρα (Ιστορικά Σχολεία - Β’ Δημοτικό 
Σχολείο Καϊμακλίου, 2019) & (Αρχειακό Υλικό για το Δημοτικό Σχολείο του Αγίου Ανδρέα , 1963-2015). 

Συσχέτιση: Μορφολογία - Επιμέρους στοιχεία [τύποι παραθύρων κσι Προστώο], Τυπολογία, Υλικότητα, Προσανατολισμός 

Διαφοροποίηση: Χωροθέτηση στο Τεμάχιο, Συμβολισμός, Μορφολογία – Γενικά [Σημαντικότερα για το δημοτικό Αγίου Ανδρέα] 

Επεμβάσεις: Παρόμοιου τύπου με το Δημοτικό Αγίου Ανδρέα 

 

Το Α’ Δημοτικό Σχολείο Αγίου Δομετίου, το Α’ Δημοτικό Σχολείο Αγλαντζιάς και το Α’ Δημοτικό Σχολείο Παλλουριώτισσας, παρουσιάζουν επίσης 
ομοιότητες σε τυπολογία, μορφολογία και υλικότητα, ωστόσο η αναφορά έχει περιοριστεί σε αυτά που είχαν περισσότερες βιβλιογραφικές αναφορές.  

 

 
Μετά από τη σύντομη μελέτη των πιο πάνω κτιρίων, φαίνεται πως σε όλα τα κτίρια ακολουθείται η 

ίδια τυπολογία και επιμέρους η ίδια μορφολογία. Το κεντρικό πρόπυλο, και γενικότερα η συμμετρία 

στις κατόψεις είναι τα βασικότερα κοινά χαρακτηριστικά που παρουσιάζουν τα κτίρια. Η υλικότητα της 

τοιχοποιίας (φέροντος οργανισμού) και της επιστέγασης παραμένει επίσης η ίδια σε όλα τα υπό μελέτη 

κτίρια. Οι βασικές διαφορές εντοπίζονται ως προς την κλίμακα, καθώς το Δημοτικό του Αγίου Αντρέα 

είναι μικρότερο από τα περισσότερα παραδείγματα. Επίσης στο υπό μελέτη κτίριο, όπως και στο 

Παρθεναγωγείο Καΐμακλιού, τα νεοκλασικά στοιχεία είναι πολύ πιο απλοποιημένα σε σχέση με τα 

υπόλοιπα κτίρια που παρουσιάζουν πιο καθαρά νεοκλασικά στοιχεία. Τονίζεται ακόμη, πως όλα τα 

υπόλοιπα κτίρια φαίνεται να χωροθετούνται εναρμονισμένα στο τεμάχιο αλλά και στο ευρύτερο 

περιβάλλον του κτιρίου καθώς έχουν πιο άμεση ‘συνομιλία’ με τους χώρους περιμετρικά. Ωστόσο, η 

μεγαλύτερη διαφοροποίηση, έγκειται στις αξίες των κτιρίων καθώς στα περισσότερα παραδείγματα, 

η αισθητική και ιστορική αξία, φαίνεται να υπερτερεί της κοινωνικής και χρηστικής αξίας. 

Εικόνα 37: Είσοδος Αρρεναγωείου Καϊμακλιού [Ανακτήθηκε από: https://bit.ly/2XcgrN0 ] 

Εικόνα 38: Πάνω: Είσοδος του Παρθεναγωγείου Καΐμακλιού. Κάτω: Κάτοψη του σχολείου.  Διακρίνονται τα 
κοινά παράθυρα και το προστώο στην πρόσοψη.  Επίσης φαίνεται ο κοινός  προσανατολισμός προς τον 

Βορρά. [Πηγή: (Αρχειακό Υλικό για το Δημοτικό Σχολείο του Αγίου Ανδρέα , 1963-2015) 

 

https://bit.ly/2XcgrN0
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B ΦΑΣΗ _ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΟΥ 

 

Η πρόταση της αποκατάστασης βασίζεται στην κριτική που προηγήθηκε και σε τρεις βασικές αρχές: 

 

i. Στην τήρηση των βασικών κατευθυντήριων των Χαρτών/Διακηρύξεων/Συμβάσεων τα οποία δεν ακολουθήθηκαν κατά τη διάρκεια των 
επεμβάσεων στο κτίριο [όπως παρουσιάζονται στο Κεφάλαιο Στ], 

 
ii.  Στην τήρηση των προτύπων σχεδιασμού για τα δημοτικά σχολεία και στις βασικές αρχές του σύγχρονου παιδαγωγικού σχεδιασμού 

(Γερμανός, 2010), 
 

iii. Στην τήρηση των ισχυόντων Πολεοδομικών και Οικοδομικών Κανονισμών 
 
 

Οι επεμβάσεις χωρίζονται σε: 

 

i. Τυπολογικές 
 

ii. Κατασκευαστικές 
 

iii. Περιβάλλων χώρος 
 

iv. Προσθήκη καινούριου κτιριακού χώρου 
 

v. Επιμέρους επεμβάσεις  
 

 

 

24 Το μέγεθος τους κρίνεται κατάλληλο και για τα σημερινά πρότυπα αιθουσών διδασκαλίας, για αυτό και δεν γίνεται οποιαδήποτε πρόταση για την αλλαγή τους. 

Τυπολογικές 

Η κάτοψη του κτιρίου επιστρέφει στη μορφή που είχε και το μεγαλύτερο διάστημα, από το 1962 μέχρι 

και το 2005, όπως παρουσιάζεται στην Εικόνα 40. Οι δύο αίθουσες που προστέθηκαν το 1962 δεν 

αφαιρούνται καθώς έχουν σημαντική χρηστική αξία και έχουν αποπερατωθεί στα πρώτα χρόνια 

λειτουργίας του σχολείου. 

 

Συγκεκριμένα, από το κτίριο αφαιρούνται οι υγροί χώροι και η αίθουσα τελετών και επαναφέρεται ο 

προγενέστερος εσωτερικός διαχωρισμός. Γίνονται επιπρόσθετες επεμβάσεις για να ενισχύσουν 

απαραίτητες εσωτερικές ροές, χωρίς ωστόσο να επηρεάζουν σημαντικά την αρχική τυπολογία. 

Επίσης, δύο από τους χώρους που αρχικά αποτελούσαν αποθήκες, μετατρέπονται σε αίθουσες 

ειδικής διδασκαλίας οι οποίες εξυπηρετούν μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες. Οι αίθουσες αυτές, 

βάση των προτύπων σχεδιασμού Δημοτικών Σχολείων (Δημοτικό Σχολείο - Πρότυπα Σχεδιασμού, 

2011), είναι Τύπου Β, αφού πρόκειται για αίθουσες περιορισμένου εμβαδού. Παράλληλα, η αίθουσα 

των εκπαιδευτικών διατηρείται και ενισχύεται με ειδική διαμόρφωση αφού κρίνεται ως απαραίτητη, 

ωστόσο, ακολουθεί τον αρχικό διαχωρισμό και όχι τον υφιστάμενο. Η αίθουσα στα δεξιά του χώρου 

υποδοχής, μετατρέπεται από αίθουσα διδασκαλίας σε αναγνωστήριο/βιβλιοθήκη με δυνατότητα 

επαναφοράς. Σημειώνεται πως οι πιο πάνω επεμβάσεις δεν επηρεάζουν καθόλου τις εξωτερικές 

όψεις του κτιρίου, κρατώντας την αισθητική του αξία. Οι επεμβάσεις κρίνονται ως αναστρέψιμες και 

μη καταστροφικές. 

 

Βάση των απαιτήσεων του σύγχρονου παιδαγωγικού σχεδιασμού, οι αίθουσες διδασκαλίας24 

εξοπλίζονται με μεταβλητά έπιπλα τα οποία μπορούν να διαμορφωθούν όπως ορίζουν οι εκάστοτε 

ανάγκες, ενώ περιμετρικά του σχολείου, στους υπαίθριους χώρους, δημιουργούνται υποδομές για 

υπαίθρια εκμάθηση. Συγκεκριμένα, δημιουργείται στην νότια πλευρά του σχολείου χώρος για 

υπαίθριο μάθημα [ξύλινη εξέδρα], ενώ στη βόρεια πλευρά δημιουργείται λαχανόκηπος για 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες, ο οποίος θα διαμορφώνεται από τους ίδιους του μαθητές. 

  

Το εσωτερικό άνοιγμα προς την αίθουσα των εκπαιδευτικών από τον χώρο υποδοχής διατηρείται και 

προστίθεται ακόμη ένα προς το αναγνωστήριο/βιβλιοθήκη. Οι θύρες που προτείνονται είναι 

μεταλλικές με υαλοπίνακες για να διαφοροποιούνται από τις υπάρχουσες ξύλινες και να μην 

εμποδίζουν την οπτική επαφή, ενώ είναι πολύ ελαφράς κατασκευής [λεπτές διατομές] ώστε να μην 

μεταβάλουν σημαντικά τις εσωτερικές όψεις [Εικόνα 41]. Οι θύρες είναι συρόμενες για να επιτρέπεται 

το άνοιγμα και το κλείσιμο τους χωρίς να εμποδίζουν την κίνηση. Επίσης, τοποθετούνται αντικριστά 

ώστε να ενισχύσουν τις εσωτερικές ροές. Η τοποθέτηση των θυρών στον συγκεκριμένο χώρο 

κρίνεται ως πολύ σημαντική καθώς και οι δύο αυτοί χώροι προορίζονται να είναι επισκέψιμοι από 

γονείς και επισκέπτες, σε αντίθεση με τις υπόλοιπες αίθουσες διδασκαλίας. Παράλληλα, το γραφείο 

του διευθυντή βρίσκεται σε άμεση σχέση με τις δύο καινούριες θύρες, ενισχύοντας τις ροές και τη 

συσχέτιση μεταξύ των χρήσεων [Εικόνα 42].  

 

Τέλος, καταργείται η θύρα προς την ανατολική αυλή από την αίθουσα διδασκαλίας λόγω του ότι 

μεταβάλει σε μεγάλο βαθμό την συμμετρία των όψεων και δεν προσδίδει μεγάλη χρηστική αξία.  
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Εικόνα 40: Κάτω: Προτεινόμενη διαμόρφωση κάτοψης. Πάνω: υφιστάμενη κάτοψη. 
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Εικόνα 42: Κάτω: Χάρτης διαμόρφωσης ροών. Πάνω: ροές στην υφιστάμενη μορφή του κτιρίου. 

Εικόνα 41: Ενδεικτικές εικόνες για 
προτεινόμενες εσωτερικές θύρες. 
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Εικόνα 43: Πάνω: Υφιστάμενη δυτική όψη. Κάτω: Προτεινόμενη δυτική όψη. 

Κατασκευαστικές 

Όσον αφορά τις κατασκευαστικές επεμβάσεις, προτείνεται η αφαίρεση της τσιμεντοκονίας που έχει 

τοποθετηθεί τόσο στους πελεκητούς λίθους για ‘επιδιόρθωση’ όσο και σε όλη την τοιχοποιία ως 

επίχρισμα. Μετά την αφαίρεση της τσιμεντοκονίας, προτείνεται η χρήση ασβεστοκονιάματος στην 

εξωτερική τοιχοποιία και γυψοκονιάματος στην εσωτερική πλευρά. Αυτό θα επιτρέψει στην τοιχοποιία 

να διαπνέει, εξασφαλίζοντας την κατάλληλη διαχείριση της υγρασίας και επομένως τη διατήρηση της 

πέτρας. Για τις πελεκητές πέτρες, εφόσον αφαιρεθεί η τσιμεντοκονία και η λιθοδομή δεν είναι 

κατεστραμμένη, προτείνεται να παραμείνει ως έχει. Προτείνεται επίσης ο καθαρισμός των λίθων οι 

οποίοι έχουν επηρεαστεί από τις περιβαλλοντικές συνθήκες και την ατμοσφαιρική ρύπανση [Εικόνα 

43].  

 

Στο εσωτερικό προτείνεται η αντικατάσταση του ψευδοτάβανου με γυψοσανίδα, αφού δεν υπάρχει 

κανένα στοιχείο για την αρχική μορφή του ταβανιού, πέρα από την αναφορά στην κατασκευή της 

οροφής στις δύο μεταγενέστερες αίθουσες [προσθήκες]. Ως επακόλουθο, προτείνεται και η αλλαγή 

του συστήματος φωτισμού [Εικόνα 44].   

 

Για την επίτευξη συνθηκών άνεσης, οι οποίες είναι αποδεδειγμένα συνδεδεμένες με την ποιότητα 

εκπαίδευσης, δίνεται μεγάλη σημασία στη διατήρηση σταθερών και κατάλληλων συνθηκών 

[θερμοκρασία, σχετική υγρασία, αερισμός] στις αίθουσες διδασκαλίας. Για τον λόγο αυτό, προτείνεται 

η αφαίρεση της υφιστάμενης υγρομόνωσης οροφής η οποία αστόχησε και η επανατοποθέτηση της 

μαζί με θερμομόνωση ορυκτοβάμβακα, πάχους 8-10 εκατοστών, με συνολικό συντελεστή 

θερμοπερατότηας >0.4 W/m2·K.  

 

Στον χώρο υποδοχής και σε κατακόρυφη διάταξη δίπλα από τη συρόμενη πόρτα που οδηγεί στο 

αναγνωστήριο, προτείνεται η εμφάνιση μέρους της τοιχοποιίας, καθώς στην παρούσα φάση δεν 

υπάρχει οτιδήποτε στο εσωτερικό του σχολείου που να υποδεικνύει την υλικότητα του κτιρίου. 

Επίσης, για ανάδειξη και προστασία του κτιριακού κελύφους προτείνεται η αφαίρεση των εξωτερικών 

στοιχείων των κλιματιστικών μονάδων και η επανατοποθέτηση τους σε ειδικά σχεδιασμένο 

εξωτερικό χώρο στο νότιο μέρος του γραφείου του διευθυντή, στο επίπεδο του εδάφους [Εικόνα 45].  

 

Τέλος, όσο αφορά τα κουφώματα, κρίνεται απαραίτητη η συντήρηση των ξύλινων και μεταλλικών 

θυρών [Εικόνα 46] και η αντικατάσταση των μεταλλικών παραθύρων που βρίσκονται στις δύο 

μεταγενέστερες αίθουσες, καθώς έχουν διαβρωθεί. Προτείνεται η τοποθέτηση λευκών 

κουφωμάτων αλουμινίου με μονό υαλοπίνακα ώστε να ταιριάζει με τις λεπτές διατομές των 

προϋπάρχοντων παραθύρων. Τα καινούρια παράθυρα αλουμινίου, προτείνεται να ακολουθούν τον 

ίδιο επιμερισμό με τα αρχικά πλαίσια. Οι σιδεριές που τοποθετηθήκαν για προστασία πρέπει επίσης να 

αντικατασταθούν λόγω εκτεταμένης φθοράς.  

 

Σημειώνεται πως δεν γίνεται αναφορά για στατική ενίσχυση του κτιρίου καθώς δεν έχουν εντοπιστεί 

ρηγματώσεις, ή άλλα σχετικά προβλήματα. Το κτίριο ενισχύθηκε αντισεισμικά και στατικά κατά το 

2005, επομένως επί της παρούσας φάσης προτείνεται η στατική μελέτη ώστε να καθοριστεί αν πρέπει 

να γίνουν οποιεσδήποτε περεταίρω επεμβάσεις.  
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Εικόνα 45: Πάνω: Υφιστάμενη διαμόρφωση αιθουσών διδασκαλίας. Κάτω: Προτεινόμενη διάταξη αιθουσών διδασκαλίας. 

 
 

 

  

Εικόνα 44: Πάνω: Υφιστάμενη νότια όψη. Κάτω: Προτεινόμενη νότια όψη. 
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Εικόνα 46: Αριστερά: Υφιστάμενη ξύλινη θύρα στη βόρεια πλευρά: Αριστερά: Ξύλινη θύρα μετά τις εργασίες συντήρησης. 

 

 

 

 

 

Περιβάλλων Χώρος 

Έμφαση έχει δοθεί επίσης στην ανάδειξη του κτιρίου μέσω της αναβάθμισης του χώρου περιμετρικά 

του, καθώς χαρακτηρίστηκε ως ελλιπής. Πέρα της υπαίθριας εξέδρας και του λαχανόκηπου, 

προτείνεται η τοποθέτηση τάφρου με χώμα στο νότιο μέρος του κτιρίου καθώς επίσης κα 

στεγασμένος χώρος για τοποθέτηση παιχνιδιών στο βόρειο μέρος του κτιρίου.  Η σημαντικότερη 

ωστόσο παρέμβαση γίνεται με την αλλαγή της στάθμης του φυσικού εδάφους στο χώρο μπροστά 

στην πρόσοψη του κτιρίου [Εικόνα 47]. Αυτό γίνεται για την ανάδειξη του κτιρίου και τη 

διαφοροποίηση του από το επίπεδο του εδάφους. Το φυσικό έδαφος χαμηλώνει κατά 60 εκατοστά, 

σύμφωνα με φωτογραφικό υλικό του 1950 που βρέθηκε [Εικόνα 12].  

 

Δημιουργούνται επίσης διαδρομές και οι είσοδοι διαμορφώνονται ώστε να ενισχύουν τη σύνδεση του 

κτιρίου με το τεμάχιο και τις γύρω περιοχές. Παράλληλα, οι διαδρομές ενώνουν το κτίριο με τα κτίρια 

του ΚΒ και την καινούρια προσθήκη. Το υπάρχων μεταλλικό στέγαστρο/διάδρομος μεταξύ του ΚΑ 

και του ΚΒ, καταργείται. Στα σημεία που ενώνεται το κτίριο με τις υπόλοιπες οικοδομές, τοποθετείται 

μεταλλικό στέγαστρο, το οποίο παραμένει σε απλοϊκή και αφαιρετική μορφή, χωρίς να επιβαρύνει ή 

να επικαλύπτει την πρόσοψη του κτιρίου.  

 

Για βέλτιστη αξιοποίηση της αυλής, επιστρατεύονται διαφορετικές προσεγγίσεις για δημιουργία νέων 

υποδομών. Συγκεκριμένα, γίνεται αναδιάταξη των τριών γηπέδων [ποδοσφαίρου, καλαθόσφαιρας, 

πετόσφαιρας] και τοποθετούνται κερκίδες για παρακολούθηση των δραστηριοτήτων σε αυτά. Στα 

σημεία όπου υπάρχει βύθιση, το πάτωμα αξιοποιείται για παιχνίδια επί εδάφους, ενώ δημιουργούνται 

αναβαθμίδες για παρακολούθηση των δραστηριοτήτων και για ξεκούραση των παιδιών κατά τα 

διαλείμματα. Χώρος αναβαθμίδων με εισδοχή προς το φυσικό έδαφος δημιουργείται και στο βόρειο 

μέρος του κτιρίου, δίπλα από τον παιχνιδότοπο για χρήση κυρίως κατά τα διαλείμματα [Εικόνα 48].  

 

Σημειώνεται πως τα υφιστάμενα δέντρα παραμένουν στο χώρο και ενισχύονται με περισσότερες 

φυτεύσεις και κατάλληλη τοπιοτέχνηση. Τα δέντρα ανατολικά του γηπέδου ποδοσφαίρου, 

μετατοπίζονται και επαναφυτεύονται ώστε να δημιουργηθεί περισσότερος χώρος. Με την καινούρια 

διαμόρφωση του περιβάλλων χώρου ενισχύεται και ο έλεγχος της σχολικής αυλής, το οποίο είναι 

πολύ σημαντικό για την προστασία των παιδιών. Για σκοπούς ίσης προσβασιμότητας, υπάρχουν 

διαδρομές που παραμένουν στο ίδιο επίπεδο με το φυσικό έδαφος, ενώ στο βόρειο μέρος του κτιρίου 

διατηρούνται οι ράμπες που τοποθετήθηκαν κατά τη διάρκεια προηγούμενων επεμβάσεων. 

 

 

  



 

 

ΑΡΗ 517 Θεωρία και Κριτική Προσέγγιση της Αποκατάστασης 40 Μαρία Αχιλλέως 

 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα  
"Συντήρηση και Αποκατάσταση Ιστορικών Κτηρίων και Συνόλων" 

 

 

 

  

Εικόνα 47: Διαμόρφωση Περιβάλλων χώρου. Πάνω Αριστερά: Υφιστάμενη διαμόρφωση. Κάτω Αριστερά: Προτεινόμενη Διαμόρφωση. Δεξιά: Εισαγωγή 
καινούριων υποδομών και διαμορφώσεων. 
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Εικόνα 48 [α, β, γ, δ]: Ενδεικτικές απεικονίσεις για προτεινόμενες διαμορφώσεις στους υπαίθριους χώρους. α. Τάφρος, β και γ. παιχνίδια επί εδάφους, δ. ξύλινες αναβαθμίδες. [Πηγές: Google Images – Free rights]] 
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Προσθήκη 

Η καινούρια προσθήκη γίνεται ανατολικά του κτιρίου υπό μελέτη [Εικόνα 47]. Ο χώρος αυτός επιτρέπει την ανέγερση ενός κτιρίου το οποίο δεν θα 
επιβαρύνει τον περιβάλλων χώρο του κτιρίου. Επίσης, ο χώρος αυτός μπορεί να φιλοξενήσει ένα συμπαγές κτίριο το οποίο θα περιλαμβάνει όλες 
τις χρήσεις που καταργούνται από το υφιστάμενο κτίριο, καθώς επίσης και τις απαραίτητες χρήσεις που τώρα βρίσκονται διασκορπισμένες 
περιμετρικά του κτιρίου σε διαφορετικές μονάδες [Εικόνα 50]. Παράλληλα, το καινούριο κτίριο φιλοξενεί χρήσεις σχετικές μεταξύ τους και 
απαραίτητες για την ομαλή λειτουργία του σχολείου.  
 
Ο υπολογισμός για το μέγεθος του, έγινε βάση των χρήσεων που φιλοξενεί και των αντίστοιχων διαστάσεων που προτείνονται στα πρότυπα 
σχεδιασμού δημοτικών σχολείων. Συγκεκριμένα καταργούνται μεμονωμένες κτιριακές μονάδες που βρίσκονται περιμετρικά του κτιρίου, συνολικού 
εμβαδού 375 τ.μ., εκ των οποίων μόνο τα 180 τ.μ. είναι σε χρήση. Τα κτίρια προσκοπικού καταργούνται αφού θα έπρεπε να κατεδαφιστούν25.Η 
καινούρια  προσθήκη έχει εμβαδόν 220 τ.μ. καθώς η βελτιστοποίηση της τοποθέτησης των χώρων οδηγεί στη μη ύπαρξη εσωτερικών διαδρόμων 
απελευθερώνοντας περισσότερα τετραγωνικά [Εικόνα 49]. 
 
Το καινούριο κτίριο τοποθετείται σε απόσταση περίπου 15 μέτρων από το κτίριο μελέτης, ώστε να μην το επηρεάζει σε θέματα αερισμού και ηλιασμού. 
Προτείνεται να είναι λευκό για να εντάσσεται αρμονικά στο τεμάχιο και να είναι μεταλλικής κατασκευής ώστε να διαφοροποιείται από τα υφιστάμενα. 
Το προτεινόμενο κτίριο είναι απλής ορθογωνικής κάτοψης χωρίς σύνθετους χώρους τονίζοντας τον βοηθητικό του ρόλο. Χωροθετείται πίσω από 
το νηπιαγωγείο ώστε να μην είναι απευθείας ορατό από το επίπεδο του δρόμου και την κύρια είσοδο. Ενώνεται με το υφιστάμενο κτίριο μέσω ειδικά 
σχεδιασμένων στεγασμένων διαδρομών, ώστε να έχουν μια συνεχή ‘συνομιλία’ [Εικόνα 51].  
 
Η τοποθέτηση χώρων έγινε βάση των χρήσεων που φιλοξενούν και της συσχέτισής τους με το υφιστάμενο κτίριο. Οι χώροι οι οποίοι πρέπει να είναι 
προσβάσιμοι από τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς ή και τους επισκέπτες, βρίσκονται σε άμεση συσχέτιση με το κτίριο και τις σχεδιασμένες 
διαδρομές, ενώ οι χώροι που δεν είναι ζωτικής σημασίας, όπως οι αποθήκες και το λεβητοστάσιο, τοποθετούνται στην ανατολική πλευρά, κοντά 
στα όρια του τεμαχίου.  
 
Σημαντικό στοιχείο αποτελεί το γεγονός πως το κτίριο μπορεί να λειτουργήσει ως υποστηρικτικό του κτιρίου υπό μελέτη αλλά και ανεξάρτητα από 

αυτό, επιτρέποντας του να φιλοξενήσει και απογευματινές δραστηριότητες εκτός του κανονικού ωαρίου [τμηματικό άνοιγμα/κλείσιμο σχολικών 

εγκαταστάσεων].  

 

  

 

25 Σύμφωνα με το υλικό που παραχωρήθηκε από τις Τεχνικές Υπηρεσίες, τα συγκεκριμένα κτίρια προοριζόταν προς κατεδάφιση. 

Εικόνα 49: Ενδεικτική κάτοψη για την προτεινόμενη προσθήκη στα ανατολικά του τεμαχίου. 
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Εικόνα 50: Διαχωρισμός χρήσεων μεταξύ του κτιρίου υπό μελέτη και προτεινόμενης προσθήκης. 

Εικόνα 51: Πρόσοψη κτιρίου υπό μελέτη και συσχέτιση με προσθήκη, στέγαστρα, διαδρομές και το φυσικό έδαφος. 
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Επιμέρους επεμβάσεις 

Για ανάδειξη του κτιρίου προτείνονται επίσης και κάποιες επιμέρους επεμβάσεις. Καταρχάς, όπως προαναφέρθηκε, προτείνεται η χρήση επίπλων τα 

οποία μπορούν να μεταβληθούν αναλόγως των αναγκών ώστε να εξυπηρετήσουν διαφορετικές χρήσεις [Εικόνα 52]. 

 

Το σύστημα φωτισμού αλλάζει τόσο εξωτερικά, όσο και εσωτερικά. Στις αίθουσες το σύστημα διαχωρίζεται σε 2 ζώνες με ικανότητα προσαρμογής 

και ανεξάρτητες λειτουργίας βάση του διαθέσιμου φυσικού φωτισμού και των δραστηριοτήτων που διεξάγονται στην αίθουσα [Εικόνα 53]. Γίνεται 

επίσης πρόταση για τοποθέτηση ανεμιστήρων για σκοπούς ενίσχυσης της ψύξης και του αερισμού κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. 

 

Επίσης, λόγω της ιδιαιτερότητας του τεμαχίου και των κτιρίων που υπάρχουν σε αυτό, προτείνεται η σηματοδότηση της πορείας στο τεμάχιο, πάνω 

στις διαδρομές που έχουν σχεδιαστεί ώστε να κατευθύνουν τους χρήστες στους αντίστοιχους χώρους [Εικόνα 54].  

 

Τέλος, η υπόγεια δεξαμενή που υπάρχει στο τεμάχιο, αξιοποιείται για την αποθήκευση βρόχινου νερού το οποίο θα συλλέγεται από την οροφή του 
καινούριου κτιρίου [προσθήκης] και θα χρησιμοποιείται για σκοπούς άρδευσης και χρήσης στα αποχωρητήρια.  
 

 

 

 

  

Εικόνα 52: Πάνω: προτεινόμενος εξοπλισμός επίπλων αιθουσών διδασκαλίας και ενδεικτικοί συνδυασμοί. Δεξιά: Ενδεικτικά παραδείγματα χώρων με μεταβλητά 
έπιπλα – τα πρώτα προτείνονται για τον χώρο υποδοχής. [Πηγές: Google Images – Free rights]  
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Εικόνα 54: Κάτω αριστερά και δεξιά: 
Ενδεικτικοί τρόποι σηματοδότησης πορείας. 
[Πηγές: Google Images – Free rights] 

 

Εικόνα 53: Ενδεικτική απεικόνιση ψευδοροφής και συστήματος φωτισμού. [Πηγές: Google Images – Free rights] 
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Ιστορικές σχολικές φωτογραφίες από τα αρχεία των αποφοίτων – 1958 -1980 

(Ιστοχώρος Αποφοίτων Δημοτικού Σχολείου Αγίου Ανδρέα, 2008) 
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