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Σημειώνεται ότι το μάθημα αυτό έχει βραβευθεί και έχει τύχει επιχορήγησης από το ΚΕΔΙΜΑ (Κέντρο Διδασκαλίας και Μάθησης) του
Πανεπιστημίου Κύπρου στο πλαίσιο της 1ης προκήρυξης της δράσης “Διδακτικές Επινοήσεις”.



Διατμηματικό & Διασχολικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

«Συντήρηση και Αποκατάσταση Ιστορικών Κτηρίων και Συνόλων»

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη «Συντήρηση και Αποκατάσταση Ιστορικών Κτηρίων και Συνόλων» αποτελεί προϊόν συνεργασίας
τριών Τμημάτων από δύο διαφορετικές Σχολές του Πανεπιστημίου Κύπρου:

(i) Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος (Πολυτεχνική Σχολή)

(ii) Τμήμα Αρχιτεκτονικής (Πολυτεχνική Σχολή)

(iii) Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Φιλοσοφική Σχολή)

Το πρόγραμμα είναι αξιολογημένο και πιστοποιημένο από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της
Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.Α.Ε.)

Μέσω του προγράμματος, επιτυγχάνεται η ολοκληρωμένη διεπιστημονική προσέγγιση του αντικειμένου της συντήρησης, και οι
φοιτητές αποκτούν τη γνώση και τα εφόδια να διαχειρίζονται αρχιτεκτονικά έργα όλων των περιόδων (αρχαιολογικούς χώρους,
ιστορικά και παραδοσιακά κτήρια και σύνολα, καθώς και οικοδομές του μοντέρνου κινήματος).

Ένα από τα σημαντικά χαρακτηριστικά του προγράμματος είναι ο διεπιστημονικός του χαρακτήρας, καθώς παρέχει στους
φοιτητές τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με διαφορετικά αντικείμενα από ένα εύρος επιστημονικών υπόβαθρων καθώς και
να συνεργαστούν στα πλαίσια κοινών διεπιστημονικών συνεργειών. Με τον τρόπο αυτό, επιτυγχάνεται μία σφαιρική θεωρητική
και/ή πρακτική κατάρτισή τους στη συντήρηση και αποκατάσταση της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, και εξασφαλίζεται η
απαραίτητη δυνατότητα επικοινωνίας και συνεργασίας ανάμεσα σε επιστήμονες από διαφορετικούς κλάδους.

Η απόκτηση των απαραίτητων γνώσεων και της διεπιστημονικής κατάρτισης γίνεται μέσω της παρακολούθησης θεωρητικών
διαλέξεων, εργαστηριακών μαθημάτων και μαθημάτων πεδίου από τα τρία εμπλεκόμενα τμήματα. Ένα ιδιαίτερο στοιχείο του
προγράμματος αποτελεί η συμμετοχή όλων των φοιτητών στην εκπόνηση μιας προχωρημένης διεπιστημονικής ομαδικής
εργασίας (ΣΥΝ 500).
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Διατμηματικό & Διασχολικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

«Συντήρηση και Αποκατάσταση Ιστορικών Κτηρίων και Συνόλων»

Δομή προγράμματος

– Μεταπτυχιακά μαθήματα

• 3 Μεταπτυχιακά μαθήματα κορμού (ένα από κάθε τμήμα)

• 4 Μεταπτυχιακά Μαθήματα επιλογής (2 από το οικείο τμήμα και 2 από τα δύο άλλα τμήματα)

– Προχωρημένη Ομαδική Εργασία (ΣΥΝ 500 Α-Γ)

• Ανεξάρτητη μελέτη

Από το 2016 μέχρι σήμερα έχει δεχτεί φοιτητές των πιο κάτω ειδικοτήτων

– Αρχιτέκτονες

– Πολιτικούς Μηχανικούς

– Αρχαιολόγους

– Συντηρητές

– Τοπογράφους
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Γενική Περιγραφή Μαθήματος _ ΣΥΝ 500 Προχωρημένη Ομαδική Εργασία 

Η Προχωρημένη Ομαδική Εργασία (ΣΥΝ 500 Α-Γ) αποτελείται από μια σειρά τριών μαθημάτων με συνολική διάρκεια
τριών εξαμήνων.

Μέσα από το μάθημα ΣΥΝ 500 Α-Γ επιτυγχάνεται μια στενή συνεργασία μεταξύ των τριών τμημάτων που συμμετέχουν
στο πρόγραμμα και των ειδικοτήτων τους, καθώς και των φοιτητών που προέρχονται από διαφορετικά πεδία.

Στόχος είναι η ολοκληρωμένη διεπιστημονική κατάρτισή τους και η σύμπραξη σε θέματα διαχείρισης πραγματικών
προβλημάτων που αντιμετωπίζει σήμερα η πολιτιστική κληρονομιά.

Η Προχωρημένη Ομαδική Εργασία μελετά πραγματικά προβλήματα συντήρησης, αποτελεί στην ουσία μια μελέτη
περίπτωσης, στη συγκεκριμένη περίπτωση αντικείμενο μελέτης αποτελεί η μεσαιωνική αγρέπαυλη στην Ποταμιά που
συνδυάζει αναλυτική και συνθετική εργασία.

Η εκπόνηση της εργασίας γίνεται από ομάδες φοιτητών, στις οποίες συμμετέχουν άτομα και από τα τρία τμήματα που
απαρτίζουν το πρόγραμμα. Η εργασία καταμερίζεται σύμφωνα και με το πεδίο έρευνας (αρχιτέκτονες, πολιτικοί μηχανικοί,
αρχαιολόγοι, συντηρητές) του κάθε μέλους της ομάδας.

Με αυτό τον τρόπο, οι φοιτητές προετοιμάζονται καλύτερα (ακαδημαϊκά και επαγγελματικά) για να μεταφέρουν τις
γνώσεις τους σε πρακτικές εφαρμογές, αποκτώντας πολύτιμες εμπειρίες συμμετοχής σε μια διεπιστημονική ομάδα
έργου, όπου ο καθένας επιτελεί μέρος της εργασίας ανάλογα με το επιστημονικό του υπόβαθρο, αλλά ταυτόχρονα
συνεργάζεται με τους υπόλοιπους για την υλοποίηση του κοινού σκοπού του έργου.
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Ειδικοί μαθησιακοί – εκπαιδευτικοί στόχοι

– Εκπαίδευση και εμβάθυνση στο υπόβαθρο και τις επιστημονικές γνώσεις που προϋποθέτει το κάθε
πεδίο

– Εξοικείωση με τα εργαλεία και τις μεθόδους για την εκπόνηση ιστορικής και αρχαιολογικής έρευνας
και ανασκαφών, για την επιτόπου σχεδιαστική καταγραφή (με χρήση παραδοσιακών και σύγχρονων
μετρητικών οργάνων), και για τη συστηματική ανάλυση των δεδομένων

– Διερεύνηση σε ζητήματα ψηφιακών διαδικασιών καταγραφής κτηρίων, και σε θέματα τρισδιάστατης
ψηφιακής αναπαράστασης.

– Απόκτηση γνώσης για την καταγραφή της παθολογίας των κατασκευών με την αναγνώριση φθορών
και αλλοιώσεων και την επεξεργασία και αξιολόγηση δεδομένων πεδίου.

– Κατάρτιση σε μεθοδολογία δειγματοληψίας και εργαστηριακής ανάλυσης δομικών υλικών.

– Εξάσκηση στη διατύπωση θεωρητικών και σχεδιαστικών προτάσεων συντήρησης και
επαναχρησιμοποίησης ιστορικών κτηρίων.

Γενικοί στόχοι

– Καλλιέργεια κριτικού πνεύματος

– Ανάπτυξη κριτικής και ερμηνευτικής προσέγγισης και μεθοδολογίας

– Απόκτηση πρακτικής εμπειρίας και τεχνογνωσίας για την αντιμετώπιση της προστασίας και
επαναχρησιμοποίησης αρχιτεκτονημάτων άλλων εποχών, μέσα από σύγχρονες αντιλήψεις και μέσα στο
πλαίσιο των προκλήσεων και των αναγκών της εποχής μας.

Παράλληλα, στοχεύει στη διεπιστημονική συνεργασία μεταξύ των μελών των ομάδων και στην εύρεση κοινής
γλώσσας επικοινωνίας μεταξύ των ενδιαφερομένων για τη συντήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς.
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Α Φάση (ΣΥΝ 500Α)

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

Εστιάστηκε στην ιστορική διερεύνηση και αρχιτεκτονική περιγραφή της αγρέπαυλης
και αφορούσε κυρίως

– τη συλλογή όλου του αρχειακού υλικού από πρωτογενείς και
επιστημονικές πηγές και αναφορές, αλλά και από προφορικές μαρτυρίες.

– την αναγνώριση της αρχιτεκτονικής και κατασκευαστικής δομής του
εξεταζόμενου κτηριακού συγκροτήματος,

– την αναγνώριση της γενικής παθολογίας και των φάσεων ανέγερσής του
(σε προκαταρκτικό στάδιο).

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

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

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

(γ) Αναζήτηση παράλληλων παραδειγμάτων με κοινά στοιχεία (κοινά
τυπολογικά χαρακτηριστικά, γενικά μορφολογικά στοιχεία καθώς και επιμέρους
χαρακτηριστικά και λεπτομέρειες, τρόποι κατασκευής) για παροχή πληροφοριών
βοηθητικών για την εξαγωγή συμπερασμάτων για την αγρέπαυλη.
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Β Φάση (ΣΥΝ 500Β)

Το μάθημα ΣΥΝ 500Β αποτελεί τη δεύτερη φάση του μαθήματος και στην
προκειμένη περίπτωση αφορούσε στην ολοκλήρωση της διαδικασίας
τεκμηρίωσης της μεσαιωνικής αγρέπαυλης μέσω αρχιτεκτονικής
αποτύπωσης (σχεδιαστική και φωτογραφική).

Περιλάμβανε επίσης τη γεωμετρική τεκμηρίωση και τη χαρτογράφηση των
φθορών και της γενικότερης κατάστασης διατήρησης του μνημείου. Το
συγκρότημα χωρίστηκε ενδεικτικά σε τρεις χωρικές ενότητες (Α, Β και Γ) και
κάθε ομάδα φοιτητών επικεντρώθηκε στην τεκμηρίωση ενός από τα τρία
τμήματά του.

Συγκεκριμένα ζητήθηκαν από τους φοιτητές τα ακόλουθα:

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

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

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

δ) Σχεδιαστική τεκμηρίωση (σκαρίφημα ή/και τρισδιάστατη
απεικόνιση) του στατικού φορέα (όπου να σημειώνονται τα
φέροντα στοιχεία του δομικού συστήματος).
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Γ Φάση (ΣΥΝ 500Γ)

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

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

Φοιτητές με πτυχίο στην Αρχιτεκτονική 

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

• Συνοδευτικό κείμενο με το σκεπτικό της πρότασης και θεωρητική τεκμηρίωσή της.

Φοιτητές με πτυχίο στην Πολιτική Μηχανική 

• Μοντέλο υφιστάμενου στατικού φορέα και αποτίμηση στατικής επάρκειας στην υφιστάμενη κατάσταση. 

• Προτάσεις στήριξης ή/και ενίσχυσης της κατασκευής.

• Μοντέλο στατικού φορέα με προτεινόμενες επεμβάσεις και αποτίμηση στατικής συμπεριφοράς του επισκευασμένου/ ενισχυμένου 
φορέα.

Φοιτητές με πτυχίο στη Συντήρηση 

• Δειγματοληψία και στοχευμένες εργαστηριακές και επί τόπου δοκιμές, λιθοσωμάτων και κονιαμάτων, για δημιουργία τράπεζας 
δεδομένων που θεωρούνται απαραίτητα για το στατικό μοντέλο. 

• Προτάσεις για συντήρηση και επίλυση των προβλημάτων που διαπιστώθηκαν στην ανάλυση της παθολογίας του κτηρίου (διάβρωση 
λίθων/ωμοπλίνθων, αποκόλληση κονιαμάτων/ επιχρισμάτων κλπ.). Τεκμηρίωση των προτεινόμενων λύσεων με βάση βιβλιογραφικές 
αναφορές.

Φοιτητές με πτυχίο στην Ιστορία – Αρχαιολογία

• Θεωρητική πρόταση συντήρησης–αποκατάστασης τεκμηριωμένη με βάση την ιστορική έρευνα και την υφιστάμενη κατάσταση του 
μνημείου.

• Αναφορές σε ανάλογα μνημεία της περιόδου, όπου έχουν υλοποιηθεί αντίστοιχες συντηρήσεις και αποκαταστάσεις. 
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Πανεπιστήμιο Κύπρου, Συντονιστική Ομάδα Μαθήματος                                                                       Ημερίδα, 19 Ιουνίου 2019



ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΑΓΡΕΠΑΥΛΗ ΣΤΗΝ ΠΟΤΑΜΙΑ

Πανεπιστήμιο Κύπρου, Συντονιστική Ομάδα Μαθήματος                                                                       Ημερίδα, 19 Ιουνίου 2019



ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΑΓΡΕΠΑΥΛΗ ΣΤΗΝ ΠΟΤΑΜΙΑ

Πανεπιστήμιο Κύπρου, Συντονιστική Ομάδα Μαθήματος                                                                       Ημερίδα, 19 Ιουνίου 2019



Διαδικασία και Απορρέοντα Α Φάσης Μελέτης

ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΑΓΡΕΠΑΥΛΗ ΣΤΗΝ ΠΟΤΑΜΙΑ

Πανεπιστήμιο Κύπρου                                                                                                          Ημερίδα, 19 Ιουνίου 2019



- Bιβλιογραφική έρευνα

- Συλλογή αρχειακού υλικού από το Τμήμα Αρχαιοτήτων, την Αρχιεπισκοπή Κύπρου και από 
το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

- Εξέταση αρχαιολογικών δεδομένων 

> επισκόπηση επιφανείας από τον Hector Catling το 1957

> επισκόπηση επιφανείας και ανασκαφική έρευνα από τη Γαλλική 
αποστολή (1999-2004)

> ανασκαφές Τμήματος Αρχαιοτήτων (2009-2010)

- Προφορικές μαρτυρίες 

Διαδικασία έρευνας

Δρ. Ντόρια Νικολάου & Δρ. Βασιλική Λυσάνδρου, Ειδικοί Επιστήμονες, ΠΚ                                   Ημερίδα, 19 Ιουνίου 2019

Α ΦΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ                                            ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΑΓΡΕΠΑΥΛΗ ΣΤΗΝ ΠΟΤΑΜΙΑ



Δρ. Ντόρια Νικολάου & Δρ. Βασιλική Λυσάνδρου, Ειδικοί Επιστήμονες, ΠΚ                                   Ημερίδα, 19 Ιουνίου 2019

Α ΦΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ                                            ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΑΓΡΕΠΑΥΛΗ ΣΤΗΝ ΠΟΤΑΜΙΑ

Η κυρία Ayşe κατά τη συνέντευξη στην αγρέπαυλη
Φωτογραφία φοιτητών (15/9/2018)



Δρ. Ντόρια Νικολάου & Δρ. Βασιλική Λυσάνδρου, Ειδικοί Επιστήμονες, ΠΚ                                   Ημερίδα, 19 Ιουνίου 2019

Α ΦΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ                                            ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΑΓΡΕΠΑΥΛΗ ΣΤΗΝ ΠΟΤΑΜΙΑ

Γενεαλογικό δέντρο των τελευταίων ιδιοκτητών της αγρέπαυλης, όπως το περιέγραψε o Ahmed, γιος της Diana
(δημιουργία διαγράμματος: ομάδα έρευνας 2018)  



Δρ. Ντόρια Νικολάου & Δρ. Βασιλική Λυσάνδρου, Ειδικοί Επιστήμονες, ΠΚ                                   Ημερίδα, 19 Ιουνίου 2019

Α ΦΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ                                            ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΑΓΡΕΠΑΥΛΗ ΣΤΗΝ ΠΟΤΑΜΙΑ

O εγγονός του Mesmetin (πατέρα της Diana), έστειλε μέσω του εξαδέλφου του Ahmed και γιου της Diana, 
διάγραμμα στο οποίο αναγράφονται οι χρήσεις του κάθε χώρου ξεχωριστά



Κτηριακή εξέλιξη της αγρέπαυλης από το 1885 μέχρι το 2014 μέσα από τοπογραφικά σχέδια και αεροφωτογραφίες. Η πρώτη

εικόνα αποτελεί τμήμα του τοπογραφικού χάρτη του Οράτιου Χέρμπερτ Κίτσενερ (Horatio Herbert Kitchener, Map of Cyprus,

1885) ενώ τα υπόλοιπα τοπογραφικά σχέδια και οι αεροφωτογραφίες προέρχονται από το Αρχείο του Τμήματος

Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.

1η σειρά: Χρονολογική παράθεση τοπογραφικών χαρτών/σχεδίων και αεροφωτογραφιών
2η σειρά: Εξαγωγή διαγραμμάτων που υποδηλώνουν το αποτύπωμα του κτηριακού  συγκροτήματος
3η σειρά: Με κίτρινο χρώμα υποδηλώνονται οι προσθήκες και με γκρίζο οι απώλειες κτηρίων.

Δρ. Ντόρια Νικολάου & Δρ. Βασιλική Λυσάνδρου, Ειδικοί Επιστήμονες, ΠΚ                                   Ημερίδα, 19 Ιουνίου 2019

Α ΦΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ                                            ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΑΓΡΕΠΑΥΛΗ ΣΤΗΝ ΠΟΤΑΜΙΑ



Δρ. Ντόρια Νικολάου & Δρ. Βασιλική Λυσάνδρου, Ειδικοί Επιστήμονες, ΠΚ                                   Ημερίδα, 19 Ιουνίου 2019

Α ΦΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ                                            ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΑΓΡΕΠΑΥΛΗ ΣΤΗΝ ΠΟΤΑΜΙΑ

Ομάδα έρευνας Α



Δρ. Ντόρια Νικολάου & Δρ. Βασιλική Λυσάνδρου, Ειδικοί Επιστήμονες, ΠΚ                                   Ημερίδα, 19 Ιουνίου 2019

Α ΦΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ                                            ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΑΓΡΕΠΑΥΛΗ ΣΤΗΝ ΠΟΤΑΜΙΑ

Ομάδα έρευνας B



Δρ. Ντόρια Νικολάου & Δρ. Βασιλική Λυσάνδρου, Ειδικοί Επιστήμονες, ΠΚ                                   Ημερίδα, 19 Ιουνίου 2019

Α ΦΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ                                            ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΑΓΡΕΠΑΥΛΗ ΣΤΗΝ ΠΟΤΑΜΙΑ
Ομάδα έρευνας Γ



Δρ. Ντόρια Νικολάου & Δρ. Βασιλική Λυσάνδρου, Ειδικοί Επιστήμονες, ΠΚ                                   Ημερίδα, 19 Ιουνίου 2019

Α ΦΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ                                            ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΑΓΡΕΠΑΥΛΗ ΣΤΗΝ ΠΟΤΑΜΙΑ



Δρ. Ντόρια Νικολάου & Δρ. Βασιλική Λυσάνδρου, Ειδικοί Επιστήμονες, ΠΚ                                   Ημερίδα, 19 Ιουνίου 2019

Α ΦΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ                                            ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΑΓΡΕΠΑΥΛΗ ΣΤΗΝ ΠΟΤΑΜΙΑ

Πορτραίτο Αικατερίνης Κορνάρο, Αντίγραφο έργου του Τιτσιανού Βετσέλιο, Τέλος 19ου – αρχές 20ου αιώνα, 
Συλλογή: Ίδρυμα Α.Γ. Λεβέντη, B/2011/0,867



Α ΦΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ                                            ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΑΓΡΕΠΑΥΛΗ ΣΤΗΝ ΠΟΤΑΜΙΑ

Δρ. Ντόρια Νικολάου & Δρ. Βασιλική Λυσάνδρου, Ειδικοί Επιστήμονες, ΠΚ                                   Ημερίδα, 19 Ιουνίου 2019

 Φάση ανέγερσης: 

βασιλική οικία των Λουζινιανών, οικοδομείται είτε από τον βασιλιά Πέτρο Β΄
μεταξύ των ετών 1369 και 1382 είτε 

 από τον βασιλιά Ιάκωβο Α΄ (1382-1398) 

Έφιππο άγαλμα του δούκα Niccolò III d'Este (1384 – 1441)
Βρίσκεται μπροστά από το Δημαρχείο της Φερράρας
Αντίγραφο του Leon Battista Alberti του 15ου αιώνα

(πηγή:  https://de.wikipedia.org/wiki/Niccol%C3%B2_III._d%E2%80%99Este#/media/Datei:Ferrara_-

_Statua_di_Niccolo_III_d'Este_1.jpg )

https://de.wikipedia.org/wiki/Niccol%C3%B2_III._d%E2%80%99Este#/media/Datei:Ferrara_-_Statua_di_Niccolo_III_d'Este_1.jpg


Α ΦΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ                                            ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΑΓΡΕΠΑΥΛΗ ΣΤΗΝ ΠΟΤΑΜΙΑ

Δρ. Ντόρια Νικολάου & Δρ. Βασιλική Λυσάνδρου, Ειδικοί Επιστήμονες, ΠΚ                                   Ημερίδα, 19 Ιουνίου 2019

Ο βασιλιάς Ιανός  (1375 – 1432) και η συζυγος του Καρλόττα di Borbone 
(από παράθυρο με υαλογραφήματα (βιτρώ) του νότιου κλίτους του καθεδρικού ναού της Chartres στη βόρεια Γαλλία)

Πηγή:

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9A%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%85

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9A%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%85


Α ΦΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ                                            ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΑΓΡΕΠΑΥΛΗ ΣΤΗΝ ΠΟΤΑΜΙΑ

Δρ. Ντόρια Νικολάου & Δρ. Βασιλική Λυσάνδρου, Ειδικοί Επιστήμονες, ΠΚ                                   Ημερίδα, 19 Ιουνίου 2019

 1426 > καταστροφή της αγρέπαυλης από τους Μαμελούκους 

 1521-1570 > Ενετός άρχοντας Zegno Singlitico 

 1570 > Πιθανή αποξήλωση της αγρέπαυλης από τους Βενετούς 



Δρ. Ντόρια Νικολάου & Δρ. Βασιλική Λυσάνδρου, Ειδικοί Επιστήμονες, ΠΚ                                   Ημερίδα, 19 Ιουνίου 2019

Α ΦΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ                                            ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΑΓΡΕΠΑΥΛΗ ΣΤΗΝ ΠΟΤΑΜΙΑ

Χαρτογράφος Matthew Zundt 1570 - Χάρτης της Κύπρου με τον ενετικό και τον οθωμανικό στόλο λίγο πριν την 
κατάληψη του νησιού από τους Οθωμανούς. 



Άποψη ανατολικού τμήματος της αγρέπαυλης από ΝΑ. Πρόσφατη φωτογραφία  (δεξιά) και αντίστοιχη 

φωτογραφία του 20ου αιώνα από αρχείο παλαιού Τ/Κ κατοίκου της αγρέπαυλης (αριστερά).  

Δρ. Ντόρια Νικολάου & Δρ. Βασιλική Λυσάνδρου, Ειδικοί Επιστήμονες, ΠΚ                                   Ημερίδα, 19 Ιουνίου 2019

Α ΦΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ                                            ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΑΓΡΕΠΑΥΛΗ ΣΤΗΝ ΠΟΤΑΜΙΑ



Δρ. Ντόρια Νικολάου & Δρ. Βασιλική Λυσάνδρου, Ειδικοί Επιστήμονες, ΠΚ                                   Ημερίδα, 19 Ιουνίου 2019

Α ΦΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ                                            ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΑΓΡΕΠΑΥΛΗ ΣΤΗΝ ΠΟΤΑΜΙΑ

Φωτογραφικό αρχείο Σεβίνας Φλωρίδου (1996)  



Χρονολογικός πίνακας με τις κυριότερες οικοδομικές φάσεις του 
συμπλέγματος της Ποταμιάς

• Φάση I (1380-1426): H περίοδος από την ανέγερση του μνημείου 
μέχρι και την καταστροφή του το 1426 από τους Μαμελούκους

> ισόδομο σύστημα δόμησης από πελεκητούς λίθους 

• Φάση ΙΙ (1426-1570): H περίοδος από την ανοικοδόμηση του 
μνημείου από τους Φράγκους, την αποκατάσταση από τους 
Βενετούς, μέχρι την πιθανή καταστροφή του από τους 
τελευταίους για να μην καταλήξει στα χέρια των Οθωμανών. 

> πελεκητοί λίθοι σε δεύτερη χρήση

• Φάση ΙΙΙ (1571-20ος αιώνας): Mετατροπή της επαύλεως σε 
τσιφλίκι.

> ωμοπλινθοδομές

Δρ. Ντόρια Νικολάου & Δρ. Βασιλική Λυσάνδρου, Ειδικοί Επιστήμονες, ΠΚ                                   Ημερίδα, 19 Ιουνίου 2019

Α ΦΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ                                            ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΑΓΡΕΠΑΥΛΗ ΣΤΗΝ ΠΟΤΑΜΙΑ



Διομήδης Μυριανθεύς, Ειδικός Επιστήμονας, Πανεπιστήμιο Κύπρου                                                  Ημερίδα, 19 Ιουνίου 2019

Α ΦΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ                                            ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΑΓΡΕΠΑΥΛΗ ΣΤΗΝ ΠΟΤΑΜΙΑ



Αεροφωτογραφία αγρέπαυλης του 1963 από το Αρχείο του Τμήματος Κτηματολογίου 

και Χωρομετρίας

Αεροφωτογραφία αγρέπαυλης του 1993 από το Αρχείο του Τμήματος 

Κτηματολογίου και Χωρομετρίας

Α ΦΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ                                            ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΑΓΡΕΠΑΥΛΗ ΣΤΗΝ ΠΟΤΑΜΙΑ

Διομήδης Μυριανθεύς, Ειδικός Επιστήμονας, Πανεπιστήμιο Κύπρου Ημερίδα, 19 Ιουνίου 2019



Διαδικασία και Απορρέοντα B Φάσης Μελέτης

ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΑΓΡΕΠΑΥΛΗ ΣΤΗΝ ΠΟΤΑΜΙΑ

Πανεπιστήμιο Κύπρου                                                                                                          Ημερίδα, 19 Ιουνίου 2019



Διομήδης Μυριανθεύς, Ειδικός Επιστήμονας, Πανεπιστήμιο Κύπρου                                                  Ημερίδα, 19 Ιουνίου 2019

Β ΦΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ                                            ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΑΓΡΕΠΑΥΛΗ ΣΤΗΝ ΠΟΤΑΜΙΑ



Διομήδης Μυριανθεύς, Ειδικός Επιστήμονας, Πανεπιστήμιο Κύπρου                                                  Ημερίδα, 19 Ιουνίου 2019

Β ΦΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ                                            ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΑΓΡΕΠΑΥΛΗ ΣΤΗΝ ΠΟΤΑΜΙΑ



Διομήδης Μυριανθεύς, Ειδικός Επιστήμονας, Πανεπιστήμιο Κύπρου                                                  Ημερίδα, 19 Ιουνίου 2019

Β ΦΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ                                            ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΑΓΡΕΠΑΥΛΗ ΣΤΗΝ ΠΟΤΑΜΙΑ



Σχέδια αποτύπωσης αγρέπαυλης

Κάτοψη ισογείου και τομή  Α χωρικής ενότητας του ανατολικού τμήματος της αγρέπαυλης 

(Ετοιμασία Σχεδίων: Μαλβίνα Γιάπα, Στέλιος Χατζησωτηρίου)  

Διομήδης Μυριανθεύς, Ειδικός Επιστήμονας, Πανεπιστήμιο Κύπρου                                                  Ημερίδα, 19 Ιουνίου 2019

Β ΦΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ                                            ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΑΓΡΕΠΑΥΛΗ ΣΤΗΝ ΠΟΤΑΜΙΑ



Καταγραφή και ανάλυση παθολογίας

• Εκτεταμένες έρευνες πεδίου για την αποτύπωση και ανάλυση της
παθολογίας που παρουσιάζει το μνημείο.

• Δόθηκε έμφαση στην εξέταση της κατάστασης του ανατολικού τμήματος,
καθώς το δυτικό τμήμα αποκαταστάθηκε πρόσφατα.

• Μεθοδολογία

 Σειρά επί τόπου επισκέψεων

 Φωτογραφική τεκμηρίωση βλαβών και μετρήσεις για την αποτύπωση
της έκτασης βλαβών

 Προσδιορισμός περιεχόμενης υγρασίας στα διάφορα τμήματα της
κατασκευής

 Εκτίμηση βαθμού απώλειας μάζας των υλικών λόγω διάβρωσης

 Καταγραφή εύρους ρωγμών

 Καταγραφή παλαιότερων επεμβάσεων

 Ανάλυση στατικού συστήματος και εντοπισμός εγγενών ατελειών
δομικού συστήματος

 Παραγωγή αναλυτικών σχεδίων χαρτογράφησης των φθορών

Δρ. Ρογήρος Ίλλαμπας, Ειδικός Επιστήμονας, Πανεπιστήμιο Κύπρου                                                  Ημερίδα, 19 Ιουνίου 2019

Β ΦΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ                                            ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΑΓΡΕΠΑΥΛΗ ΣΤΗΝ ΠΟΤΑΜΙΑ



• Η διαγνωστική μελέτη κατέδειξε ότι τα μεγαλύτερα προβλήματα 
οφείλονται κατά κύριο λόγο στην επίδραση της υγρασίας

• Απουσία υγρομόνωσης στη βάση των τοίχων και απώλεια 
στεγάσεων σε πολλά από τα τμήματα της κατασκευής

• Εκδήλωση μηχανισμών αποσάθρωσης/διάβρωσης που 
σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την ανερχόμενη και κατερχόμενη 
υγρασία. 

• Εντοπίστηκαν φθορές σε δομικούς λίθους, απόπλυση 
κονιαμάτων, αποσάθρωση ωμοπλίνθων, εναποθέσεις αλάτων 
κ.ά. 

• Η επίδραση της υγρασίας είναι ιδιαίτερα επιβλαβής στις 
ωμοπλινθοδομές, λόγω της ευαισθησίας του υλικού δόμησης 
στην παρουσία νερού. 

• Σε μεγάλα τμήματα του μνημείου παρατηρούνται αποκολλήσεις 
και ρηγματώσεις των επιχρισμάτων της τοιχοποιίας.

Δρ. Ρογήρος Ίλλαμπας, Ειδικός Επιστήμονας, Πανεπιστήμιο Κύπρου                                                  Ημερίδα, 19 Ιουνίου 2019

Β ΦΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ                                            ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΑΓΡΕΠΑΥΛΗ ΣΤΗΝ ΠΟΤΑΜΙΑ



• Εκτεταμένες φθορές καταγράφηκαν στα ξύλινα μέλη του
κτηρίου.

• Η έκθεση των ξύλινων στοιχείων στους κλιματικούς
παράγοντες έχει προκαλέσει μεταβολή του χρώματος και
ραγαδώσεις ή/και στρεβλώσεις.

• Eντοπίστηκαν φθορές που παραπέμπουν στη δράση
ξυλοφάγων εντόμων ή/και μυκήτων.

• Σε αρκετές περιοχές τα δομικά υλικά επηρεάζονται από
βιολογικούς παράγοντες που προκαλούν χημική αλλοίωση
(πχ. λειχήνες, βρύα), ή μηχανική φθορά (ανάπτυξη φυτών).
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• Καταγράφηκαν σημαντικές στατικές βλάβες

• Ρηγματώσεις σε φέροντα στοιχεία

• Αποκολλήσεις μεταξύ δομικών μελών 

• Εκδήλωση τοπικών παραμορφώσεων (κυρτώσεων ή/και αποκλίσεων 
από την κατακόρυφο). 

• Οι αστοχίες αποδίδονται σε συνδυασμό διαφόρων παραγόντων 

 Κατασκευαστικές ατέλειες

 Ανθρωπογενείς επεμβάσεις

 Επιβολή έντονων στατικών φορτίων στην κατασκευή

 Περιβαλλοντικές συνθήκες 

 Τυχηματικές δράσεις 

 Έλλειψη επαρκούς μηχανικής σύνδεσης μεταξύ τμημάτων του 
μνημείου που κατασκευάστηκαν σε διαφορετικές φάσεις

 Απουσία  διαφραγματικής λειτουργίας στα επίπεδα των 
μεσοπατωμάτων και της οροφής

 Υποβάθμιση μηχανικών ιδιοτήτων των υλικών λόγω 
αποσάθρωσης/διάβρωσης
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Καταγραφή παθολογίας αγρέπαυλης σε αναπτύγματα τομών στο ανατολικό τμήμα. Ανερχόμενη υγρασία (άνω

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

αντιστοιχεί σε μεγαλύτερη απώλεια υλικού.

(Ετοιμασία Σχεδίων: Μάριος Γεωργίου, Κωνσταντίνος Γκάβαλης)
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Βαθμονόμηση υπολογιστικών μοντέλων βάση καταγραφείσας παθολογίας. Αντιστοιχία μεταξύ ρωγμών (άνω διάγραμμα

τομής) και κατανομής κύριων εφελκυστικών τάσεων που προέκυψε από ανάλυση του φορέα σε φορτία σεισμού. Στις θέσεις

όπου παρατηρείται συγκέντρωση σημαντικών εφελκυστικών τάσεων (αποχρώσεις του μπλε) προβλέπεται η εκδήλωση

αστοχιών, κάτι που συνάδει με τις βλάβες που παρατηρούνται στο μνημείο.

(Ετοιμασία Άνω Σχεδίου: Μάριος Γεωργίου και Κωνσταντίνος Γκάβαλης και Κάτω Σχεδίου: Μικαέλλα Κουνναπή)
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Εργαστηριακές δοκιμές δομικών υλικών αγρέπαυλης Ποταμιάς 
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Δειγματοληψία

Τεκμηρίωση δειγμάτων 

Πειραματικές 
διαδικασίες

Δελτία καταγραφής 

Φωτογραφική τεκμηρίωση

Εργαστηριακές αναλύσεις δειγμάτων αγρέπαυλης Ποταμιάς 

Διαχωρισμοί

Εύρεση φυσικών και μηχανικών ιδιοτήτων 

Ορυκτολογικές αναλύσεις 

Κωνσταντίνος Γκάβαλης, Συντηρητής, Μεταπτυχιακός Φοιτητής, Πανεπιστήμιο Κύπρου              Ημερίδα, 19 Ιουνίου 2019
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Υπολογισμός θλιπτικής αντοχής 
(λιθοσωμάτων και ωμοπλίνθων) 

Εύρεση λόγου 
λεπτόκοκκων : χονδρόκοκκων 

και χώματος : άχυρου
(πηλοκονιάματα) 

Εύρεση λόγου κονίας : αδρανών
(συνδετικά κονιάματα) 

Πειραματικές αναλύσεις

Διαχωρισμοί Εύρεση φυσικών και μηχανικών ιδιοτήτων Ορυκτολογικές αναλύσεις 

Υπολογισμός τριχοειδούς 
απορροφητικότητας λιθοσωμάτων

Υπολογισμός φαινόμενης πυκνότητας 
και ανοιχτού πορώδους λιθοσωμάτων

Περιθλασιμετρία ακτίνων 
Χ (Χ-Ray Diffraction) 

(συνδετικά κονιάματα και 
λιθοσώματα) 

Ποιοτική ανάλυση (Eva)

Ποσοτική ανάλυση (Topas)

Β ΦΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ                                            ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΑΓΡΕΠΑΥΛΗ ΣΤΗΝ ΠΟΤΑΜΙΑ
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Δειγματοληψία 

Λιθοσωμάτων Συνδετικών κονιαμάτων Κονιαμάτων επιχρίσματος Πηλοκονιαμάτων Ωμοπλίνθων

• Πυρηνοληψία
• Core Drill
• Τρεις πυρήνες από

τέσσερα λιθοσώματα
• Κωδικοί λιθοσωμάτων

S1, S2, S3, S4.

• Τρία δείγματα
• Είχαν ήδη αποκολληθεί

από την τοιχοποιία.
• Κωδικοί καταγραφής

Α01, Α02, Α03

• Δώδεκα δείγματα
• Απόσπαση με καλέμι και σφυρί.
• Κωδικοί καταγραφής από Μ01

έως Μ12.

• Επτά δείγματα
• Απόσπαση με καλέμι και σφυρί.
• Κωδικοί καταγραφής από Δ01

έως Δ07.

• Δύο δείγματα
• Απόσπαση με καλέμι

και σφυρί.
• Κωδικοί καταγραφής

Π01 και Π02.
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Φωτογραφική τεκμηρίωση δειγμάτων στο εργαστήριο 
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Δημιουργία δελτίων καταγραφής δειγμάτων

Κωδικός δείγματος Σημείο απόσπασης 

Φωτογραφική τεκμηρίωση Χαρακτηριστικά δείγματος 
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Προετοιμασία δοκιμίων 

• Κοπή πυρήνων των λιθοσωμάτων και δημιουργία 31 δοκιμίων μικρότερου μεγέθους (ύψους 5,5 cm). Εν
συνεχεία, πλύθηκαν και τοποθετήθηκαν στον φούρνο στους 70 Co με σκοπό την ξήρανσή τους.

• Κοπή ωμοπλίνθων σε κυβικά δοκίμια. Χρήση γυψοκονιάματος επίστρωσης με σκοπό την επιπέδωση των
πλευρών έδρασης τους.
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Δοκιμές σε δομικούς λίθους

Δοκιμές σε ωμοπλίνθους

Δοκιμή τριχοειδούς 
απορροφητικότητας 

Δοκιμή φαινόμενης πυκνότητας 
– ανοιχτού πορώδους 

Δοκιμές θλιπτικής αντοχής 

Δοκιμές θλιπτικής αντοχής 

Πειραματικές διαδικασίες

Κωνσταντίνος Γκάβαλης, Συντηρητής, Μεταπτυχιακός Φοιτητής, Πανεπιστήμιο Κύπρου              Ημερίδα, 19 Ιουνίου 2019
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Πειραματικές διαδικασίες

Δοκιμές σε συνδετικά κονιάματα

Δοκιμές σε πηλοκονιάματα

Διαχωρισμός κονίας: αδρανών
(Μ05, Μ06, Μ09, Μ10, Μ11) 

Περιθλασιμετρία ακτίνων Χ
(Μ06, Μ09, Μ10)

Διαχωρισμός λεπτόκοκκων: 
χονδρόκοκκων - χώματος: 

άχυρου 
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Γραφήματα όπου φαίνεται ο μέσος όρος θλιπτικής 

αντοχής, λιθοσωμάτων και ωμοπλίνθων

Αποτελέσματα πειραματικών διαδικασιών 

• Από τις πειραματικές μετρήσεις που
πραγματοποιήθηκαν επιβεβαιώθηκε ότι οι
δομικοί λίθοι έχουν σχετικά μικρή πυκνότητα
(~ 1750 kg/m3) και σημαντικό πορώδες
(20-35%). Λόγω της πορώδους δομής τους, τα
πλείστα δείγματα παρουσίασαν υψηλούς
ρυθμούς τριχοειδούς απορροφητικότητας
(~1000 g/m2s1/2). Οι τιμές θλιπτικής αντοχής που
μετρήθηκαν κυμαίνονται μεταξύ 1 και 20 MPa,
με τα πλείστα δοκίμια να έχουν φέρουσα
ικανότητα 3-6 MPa.

• Η ικανότητα παραλαβής φορτίου από τους υπό
εξέταση ωμόπλινθους ήταν πολύ περιορισμένη
(~ 0.6 MPa), πιθανότατα και εξαιτίας της
επίδρασης της διάβρωσης στο υλικό.

• Η ανάλυση δειγμάτων κονιαμάτων που
λήφθηκαν από ωμοπλινθοδομές επιβεβαίωσε τη
χρήση πηλοκονιαμάτων, πλούσιων σε άργιλο και
ιλύ, και την προσθήκη αχύρου.
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Γραφήματα όπου φαίνεται ο μέσος όρος ποσοστού 

ανοικτού πορώδους και ο μέσος όρος φαινόμενης 

πυκνότητας λιθοσωμάτων. 



Τα φάσματα περιθλασιμετρίας που προέκυψαν από δείγματα
συνδετικού υλικού σε λιθοδομές, έδειξαν ότι πρόκειται για
κονιάματα με βάση τον ασβέστη και τη γύψο, ενώ σε ορισμένες
περιπτώσεις τα αποτελέσματα παραπέμπουν επίσης στη χρήση
γυψούχων αδρανών. Στα ασβεστοκονιάματα ο λόγος κονίας:αδρανών
προσεγγίζει το 1:3, ενώ στα γυψοκονιάματα το 1:0.5.

Μακροσκοπική εξέταση των δομικών λίθων που δειγματίστηκαν
κατέδειξε ότι τα πετρώματα που χρησιμοποιήθηκαν για τη δόμηση
των τοιχοποιιών του μνημείου έχουν πορώδη δομή, ενώ ο συνδετικός
ιστός μεταξύ των κόκκων προσδίδει στο υλικό μέτρια ως ασθενή
συνοχή. Η ανάλυση δειγμάτων λίθων με τη μέθοδο της
Περιθλασιμετρίας Ακτίνων Χ επιβεβαίωσε ότι πρόκειται για
ιζηματογενή πετρώματα με μεγάλη περιεκτικότητα σε ασβεστίτη
(>70%). Σε ορισμένες περιπτώσεις εντοπίστηκαν σημαντικά ποσοστά
(>20%) πυριτικών ορυκτών.

Τα πειραματικά αποτελέσματα χρησιμοποιήθηκαν για την αποτίμηση
της στατικής και σεισμικής συμπεριφοράς του μνημείου. Θα
αξιοποιηθούν επίσης για τη δημιουργία βάσης δεδομένων, η οποία
μπορεί να χρησιμοποιηθεί μελλοντικά για το σχεδιασμό
επισκευαστικών υλικών με ιδιότητες συμβατές με αυτές των
ιστορικών υλικών.

Αποτελέσματα πειραματικών διαδικασιών 
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ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΑΓΡΕΠΑΥΛΗ ΣΤΗΝ ΠΟΤΑΜΙΑ

Πανεπιστήμιο Κύπρου                                                                                                          Ημερίδα, 19 Ιουνίου 2019

Διαδικασία και Απορρέοντα Γ Φάσης Μελέτης



Πρόταση Ομάδας Β

Πρόταση Ομάδας Α

Πρόταση Ομάδας Γ

Αποτύπωση

Εναλλακτικές προτάσεις αποκατάστασης του ανατολικού 

τμήματος της αγρέπαυλης που δόθηκαν από τις 3 ομάδες μελέτης 

(Α, Β και Γ). Αντίστοιχο σχέδιο αποτύπωσης (άνω μέρος).

Διομήδης Μυριανθεύς, Ειδικός Επιστήμονας, Πανεπιστήμιο Κύπρου                                                 Ημερίδα, 19 Ιουνίου 2019
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Προσέγγιση αρχιτεκτονικών προτάσεων



«Προτείνεται η δημιουργία Κέντρου Μεσαιωνικής Κληρονομιάς καθώς το συγκρότημα διαθέτει ένα

πλούσιο μεσαιωνικό παρελθόν.

Οι βασικές αρχές της πρότασης είναι:

α) η ανάδειξη των αυλών, που γίνεται με λιτό αλλά σαφή τρόπο με χαμηλούς πασσάλους ή και

φωτιστικούς στύλους με ταυτόχρονη οριοθέτηση ή και σήμανση των κτηρίων που δεν υπάρχουν

σήμερα,

β) η ογκοπλαστική αποκατάσταση του συγκροτήματος, με τρόπο όμως που οι προσθήκες να είναι

σαφώς διακριτές.

Ο στόχος πραγματώνεται με την επεξεργασία και διαφοροποίηση της υφής του επιχρίσματος στις

νέες επιφάνειες. Στην πρόταση γίνεται διερεύνηση διαφορετικών τρόπων αποκατάστασης των

τοιχοποιιών και επιλέγεται η λύση συμπλήρωσης των υφισταμένων τοίχων με συμπαγείς

οπτόπλινθους με επεξεργασμένο επίχρισμα. Με τον τρόπο αυτό, το νέο υλικό είναι διακριτό από

κοντινή απόσταση, αλλά από μακρινή απόσταση οι νέοι όγκοι είναι ομοιογενείς».

Μαλβίνα Γιάπα και Στέλιος Χατζησωτηρίου, Αρχιτέκτονες

Μαλβίνα Γιάπα & Στέλιος Χατζησωτηρίου, Αρχιτέκτονες, Μεταπτυχιακοί Φοιτητές, ΠΚ               Ημερίδα, 19 Ιουνίου 2019

Ομάδα Α: Αρχιτεκτονική πρόταση αποκατάστασης αγρέπαυλης
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Ομάδα Α: Χωροταξική προσέγγιση



Ομάδα Α: Σκίτσα ιδέας
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Ομάδα Α: Κάτοψη ισογείου

Μαλβίνα Γιάπα & Στέλιος Χατζησωτηρίου, Αρχιτέκτονες, Μεταπτυχιακοί Φοιτητές, ΠΚ               Ημερίδα, 19 Ιουνίου 2019

Γ ΦΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ                                            ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΑΓΡΕΠΑΥΛΗ ΣΤΗΝ ΠΟΤΑΜΙΑ



Γ ΦΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ                                            ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΑΓΡΕΠΑΥΛΗ ΣΤΗΝ ΠΟΤΑΜΙΑ

Μαλβίνα Γιάπα & Στέλιος Χατζησωτηρίου, Αρχιτέκτονες, Μεταπτυχιακοί Φοιτητές, ΠΚ              Ημερίδα, 19 Ιουνίου 2019

Ομάδα Α: Αρχιτεκτονική προσέγγιση



Ομάδα Α: Τομή 20

Μαλβίνα Γιάπα & Στέλιος Χατζησωτηρίου, Αρχιτέκτονες, Μεταπτυχιακοί Φοιτητές, ΠΚ               Ημερίδα, 19 Ιουνίου 2019

Γ ΦΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ                                            ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΑΓΡΕΠΑΥΛΗ ΣΤΗΝ ΠΟΤΑΜΙΑ



Ομάδα Α: Τομή 18

Μαλβίνα Γιάπα & Στέλιος Χατζησωτηρίου, Αρχιτέκτονες, Μεταπτυχιακοί Φοιτητές, ΠΚ               Ημερίδα, 19 Ιουνίου 2019

Γ ΦΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ                                            ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΑΓΡΕΠΑΥΛΗ ΣΤΗΝ ΠΟΤΑΜΙΑ



Ομάδα Α: Τομή 3

Μαλβίνα Γιάπα & Στέλιος Χατζησωτηρίου, Αρχιτέκτονες, Μεταπτυχιακοί Φοιτητές, ΠΚ               Ημερίδα, 19 Ιουνίου 2019

Γ ΦΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ                                            ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΑΓΡΕΠΑΥΛΗ ΣΤΗΝ ΠΟΤΑΜΙΑ



Ομάδα Α: Τρισδιάστατη απεικόνιση

Μαλβίνα Γιάπα & Στέλιος Χατζησωτηρίου, Αρχιτέκτονες, Μεταπτυχιακοί Φοιτητές, ΠΚ               Ημερίδα, 19 Ιουνίου 2019

Γ ΦΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ                                            ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΑΓΡΕΠΑΥΛΗ ΣΤΗΝ ΠΟΤΑΜΙΑ



Νατάσα Κοτσώνη & Θεοδώρα Χατζηπέτρου, Αρχιτέκτονες, Μεταπτυχιακοί Φοιτητές, ΠΚ             Ημερίδα, 19 Ιουνίου 2019

«Προτείνεται η δημιουργία Ερευνητικού Κέντρου Μεσαιωνικής Κληρονομιάς. Η κύρια

είσοδος θα γίνεται από τη βόρεια πλευρά της αυλής Α, όπου πιθανώς βρισκόταν η είσοδος

κατά τη μεσαιωνική φάση του συγκροτήματος. Η πρόταση περιλαμβάνει τρεις άξονες

σχεδιασμού, ανάλογα με την κατάσταση διατήρησης των κτισμάτων και τις προτεινόμενες

χρήσεις: α) κτίσματα που είναι σε κατάσταση ερειπίου διατηρούνται στην υφιστάμενη

κατάσταση και συντηρούνται όπου προστίθενται νέες μεταλλικές κατασκευές (Corten steel),

β) κτίσματα που είναι σε μικρό βαθμό κατεστραμμένα αποκαθίστανται με ίδια υλικά και

μορφές και γ) κτίσματα που απώλεσαν σημαντικά τμήματά τους, αλλά είναι γνωστή η

μορφή τους από παλαιότερα τεκμήρια (φωτογραφίες κλπ.), αποκαθίστανται με σύγχρονα

υλικά (π.χ. μέταλλο με επένδυση από πλάκες ferrocement). Στις περιπτώσεις νέων

κατασκευών, αυτές δεν εδράζονται στους υφιστάμενους τοίχους, αλλά θεμελιώνονται στο

έδαφος και εφάπτονται της εσωτερικής παρειάς των υφισταμένων τοίχων, ώστε να

επιτυγχάνεται σαφής διαχωρισμός των νέων από τα παλαιά κελύφη».

Νατάσα Κοτσώνη και Θεοδώρα Χατζηπέτρου, Αρχιτέκτονες

Ομάδα Β: Αρχιτεκτονική πρόταση αποκατάστασης αγρέπαυλης

Γ ΦΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ                                            ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΑΓΡΕΠΑΥΛΗ ΣΤΗΝ ΠΟΤΑΜΙΑ



Νατάσα Κοτσώνη & Θεοδώρα Χατζηπέτρου, Αρχιτέκτονες, Μεταπτυχιακοί Φοιτητές, ΠΚ             Ημερίδα, 19 Ιουνίου 2019

Ομάδα Β: Αρχιτεκτονική πρόταση αποκατάστασης αγρέπαυλης

Γ ΦΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ                                            ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΑΓΡΕΠΑΥΛΗ ΣΤΗΝ ΠΟΤΑΜΙΑ



Ομάδα Β: Αρχιτεκτονική πρόταση αποκατάστασης αγρέπαυλης – Κάτοψη ισογείου

Νατάσα Κοτσώνη & Θεοδώρα Χατζηπέτρου, Αρχιτέκτονες, Μεταπτυχιακοί Φοιτητές, ΠΚ             Ημερίδα, 19 Ιουνίου 2019

Γ ΦΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ                                            ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΑΓΡΕΠΑΥΛΗ ΣΤΗΝ ΠΟΤΑΜΙΑ
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Ομάδα Β: Αρχιτεκτονική πρόταση αποκατάστασης αγρέπαυλης – Κάτοψη ορόφου

Νατάσα Κοτσώνη & Θεοδώρα Χατζηπέτρου, Αρχιτέκτονες, Μεταπτυχιακοί Φοιτητές, ΠΚ             Ημερίδα, 19 Ιουνίου 2019

Γ ΦΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ                                            ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΑΓΡΕΠΑΥΛΗ ΣΤΗΝ ΠΟΤΑΜΙΑ
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Προσέγγιση αρχιτεκτονικής πρότασης _ Άξονες και αρχές πρότασης συντήρησης και ανάδειξης

Νατάσα Κοτσώνη & Θεοδώρα Χατζηπέτρου, Αρχιτέκτονες, Μεταπτυχιακοί Φοιτητές, ΠΚ             Ημερίδα, 19 Ιουνίου 2019

Ομάδα Β: Αρχιτεκτονική πρόταση αποκατάστασης αγρέπαυλης

Γ ΦΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ                                            ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΑΓΡΕΠΑΥΛΗ ΣΤΗΝ ΠΟΤΑΜΙΑ

• Διατήρηση και συντήρηση υφιστάμενη κατάστασης του κτηρίου

• Δεν γίνεται προσθήκη χρήσεων – Το κτήριο ως «έκθεμα»

• Προσθήκη νέων αναστρέψιμων κατασκευών – Αρχιτεκτονικά στοιχεία που δεν υπήρξαν ποτέ στο κτήριο αλλά
προστατεύουν το κτήριο και εξασφαλίζουν τη κάθετη και οριζόντια διακίνηση του επισκέπτη

ΠΡΩΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ



Πρώτος Άξονας: Διατήρηση Υφιστάμενης κατάστασης κτηρίου-Το κτήριο ως «έκθεμα»

Νατάσα Κοτσώνη & Θεοδώρα Χατζηπέτρου, Αρχιτέκτονες, Μεταπτυχιακοί Φοιτητές, ΠΚ             Ημερίδα, 19 Ιουνίου 2019

Γ ΦΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ                                            ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΑΓΡΕΠΑΥΛΗ ΣΤΗΝ ΠΟΤΑΜΙΑ

Ανατολική όψη δωματίων 101/201 & 102/202
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Β



Προσέγγιση αρχιτεκτονικής πρότασης _ Άξονες και αρχές πρότασης συντήρησης και ανάδειξης

Νατάσα Κοτσώνη & Θεοδώρα Χατζηπέτρου, Αρχιτέκτονες, Μεταπτυχιακοί Φοιτητές, ΠΚ             Ημερίδα, 19 Ιουνίου 2019

Ομάδα Β: Αρχιτεκτονική πρόταση αποκατάστασης αγρέπαυλης

Γ ΦΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ                                            ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΑΓΡΕΠΑΥΛΗ ΣΤΗΝ ΠΟΤΑΜΙΑ

• Ύπαρξη ιχνών που υποδηλώνουν τη μορφή και το υλικό του κτίσματος

• Συμπλήρωση και αποκατάσταση με τα ίδια υλικά και διατήρηση αρχικής μορφής

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΑΞΟΝΑΣ



Δεύτερος Άξονας: Συμπλήρωση και αποκατάσταση με την ίδια υλικότητα

Νατάσα Κοτσώνη & Θεοδώρα Χατζηπέτρου, Αρχιτέκτονες, Μεταπτυχιακοί Φοιτητές, ΠΚ             Ημερίδα, 19 Ιουνίου 2019

Γ ΦΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ                                            ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΑΓΡΕΠΑΥΛΗ ΣΤΗΝ ΠΟΤΑΜΙΑ

Δωμάτιο 106 από νότια με ίχνη από γενέσεις τόξων



Προσέγγιση αρχιτεκτονικής πρότασης _ Άξονες και αρχές πρότασης συντήρησης και ανάδειξης

Νατάσα Κοτσώνη & Θεοδώρα Χατζηπέτρου, Αρχιτέκτονες, Μεταπτυχιακοί Φοιτητές, ΠΚ             Ημερίδα, 19 Ιουνίου 2019

Ομάδα Β: Αρχιτεκτονική πρόταση αποκατάστασης αγρέπαυλης

Γ ΦΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ                                            ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΑΓΡΕΠΑΥΛΗ ΣΤΗΝ ΠΟΤΑΜΙΑ

ΤΡΙΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ



Τρίτος Άξονας: Αποκατάσταση μορφής με κατασκευή από σύγχρονο υλικό

Νατάσα Κοτσώνη & Θεοδώρα Χατζηπέτρου, Αρχιτέκτονες, Μεταπτυχιακοί Φοιτητές, ΠΚ             Ημερίδα, 19 Ιουνίου 2019

Γ ΦΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ                                            ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΑΓΡΕΠΑΥΛΗ ΣΤΗΝ ΠΟΤΑΜΙΑ

1996 2018

Πηγή: Αρχείο Σεβίνας Φλωρίδου Πηγή: Προσωπικό αρχείο



Τρίτος Άξονας: Αποκατάσταση μορφής με κατασκευή από σύγχρονο υλικό

Νατάσα Κοτσώνη & Θεοδώρα Χατζηπέτρου, Αρχιτέκτονες, Μεταπτυχιακοί Φοιτητές, ΠΚ             Ημερίδα, 19 Ιουνίου 2019

Γ ΦΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ                                            ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΑΓΡΕΠΑΥΛΗ ΣΤΗΝ ΠΟΤΑΜΙΑ

2004

2018Πηγή: APOPSIS

Όψη χώρου 112 -κατάρρευση 

τμήματος τοιχοποιίας

Πηγή: Προσωπικό αρχείο



Προτεινόμενες ανασκαφικές εργασίες

Νατάσα Κοτσώνη & Θεοδώρα Χατζηπέτρου, Αρχιτέκτονες, Μεταπτυχιακοί Φοιτητές, ΠΚ             Ημερίδα, 19 Ιουνίου 2019

Γ ΦΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ                                            ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΑΓΡΕΠΑΥΛΗ ΣΤΗΝ ΠΟΤΑΜΙΑ

Μεσαιωνικά κατάλοιπα από  ανασκαφής σε αυλή Α      

(αρχείο Σεβίνας Ζησίμου Φλωρίδου)

http://la3m.cnrs.fr/pages/recherche/axes/axe-

2/A2_Prog3/Potamia-manoir/Potamia-manoir.php)

2018

20182004Βόρεια όψη 104/204

Lécuyer, N., 2004, Potamia-Agios 

Sozomenos, 1079, 1



Ιωάννα Πέτρου & Ιωάννα Ηλία, Αρχιτέκτονες, Μεταπτυχιακοί Φοιτητές, ΠΚ                                    Ημερίδα, 19 Ιουνίου 2019

«Προτείνεται η δημιουργία Εκπαιδευτικού Κέντρου, με δυνατότητα διαμονής σε φοιτητές (δυτικό τμήμα) που εμβαθύνουν σε θέματα 

αποκατάστασης και συντήρησης κτηρίων ή/και σε θέματα ανασκαφικής έρευνας, που ενίοτε μπορεί να γίνεται στον ίδιο τον χώρο. Στην 

πρόταση δίνεται έμφαση στην ανάδειξη των αυλών και στην κίνηση στο τεμάχιο, και γίνεται προσδιορισμός των χώρων που θα είναι 

επισκέψιμοι από το κοινό (ανατολικό τμήμα). Οι βασικές αρχές των προτεινόμενων επεμβάσεων είναι: α) η συντήρηση των τοιχοποιιών 

στην υφιστάμενή τους μορφή με περιορισμένες προσθήκες με ίδια υλικά, όπου αυτό είναι απαραίτητο για βελτίωση της 

αναγνωσιμότητας των κτηρίων και της στατικής τους επάρκειας, και β) η χρήση μεταλλικών φερόντων στοιχείων και επιφανειών από 

Corten steel και επεξεργασμένη λαμαρίνα στις νέες κατασκευές που προτείνονται στο εσωτερικό των υφισταμένων κελυφών (κτήριο 

εντός κτηρίου)».  

Ιωάννα Πέτρου και Ιωάννα Ηλία, Αρχιτέκτονες

Ομάδα Γ: Αρχιτεκτονική πρόταση αποκατάστασης αγρέπαυλης

Γ ΦΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ                                            ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΑΓΡΕΠΑΥΛΗ ΣΤΗΝ ΠΟΤΑΜΙΑ



Ιωάννα Πέτρου & Ιωάννα Ηλία, Αρχιτέκτονες, Μεταπτυχιακοί Φοιτητές, ΠΚ                                    Ημερίδα, 19 Ιουνίου 2019

Γ ΦΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ                                            ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΑΓΡΕΠΑΥΛΗ ΣΤΗΝ ΠΟΤΑΜΙΑ

Ομάδα Γ: Αρχιτεκτονική πρόταση αποκατάστασης αγρέπαυλης – Κάτοψη ισογείου



Ομάδα Γ: Αρχιτεκτονική πρόταση αποκατάστασης αγρέπαυλης – Κάτοψη Οροφής

Ιωάννα Πέτρου & Ιωάννα Ηλία, Αρχιτέκτονες, Μεταπτυχιακοί Φοιτητές, ΠΚ                                    Ημερίδα, 19 Ιουνίου 2019

Γ ΦΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ                                            ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΑΓΡΕΠΑΥΛΗ ΣΤΗΝ ΠΟΤΑΜΙΑ



Ομάδα Γ: Αρχιτεκτονική πρόταση αποκατάστασης αγρέπαυλης – Αξονομετρικα Πρότασης

Ιωάννα Πέτρου & Ιωάννα Ηλία, Αρχιτέκτονες, Μεταπτυχιακοί Φοιτητές, ΠΚ                                    Ημερίδα, 19 Ιουνίου 2019

Γ ΦΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ                                            ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΑΓΡΕΠΑΥΛΗ ΣΤΗΝ ΠΟΤΑΜΙΑ



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

Μαρία Σολωμού, Αρχαιολόγος

Μαρία Σολωμού, Αρχαιολόγος, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια, ΠΚ                                                              Ημερίδα, 19 Ιουνίου 2019

Γ ΦΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ                                            ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΑΓΡΕΠΑΥΛΗ ΣΤΗΝ ΠΟΤΑΜΙΑ



Μαρία Σολωμού, Αρχαιολόγος, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια, ΠΚ                                                              Ημερίδα, 19 Ιουνίου 2019

Γ ΦΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ                                            ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΑΓΡΕΠΑΥΛΗ ΣΤΗΝ ΠΟΤΑΜΙΑ



Μαρία Σολωμού, Αρχαιολόγος, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια, ΠΚ                                                              Ημερίδα, 19 Ιουνίου 2019

Γ ΦΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ                                            ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΑΓΡΕΠΑΥΛΗ ΣΤΗΝ ΠΟΤΑΜΙΑ

Τα δωμάτια του ανατολικού κτηρίου θα χωριστούν σε ενότητες που θα αντιπροσωπεύουν
διαφορετικές ιστορικές φάσεις του:
• Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΜΕΤΑ ΤΟ 1960
• ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
• Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΣΤΑ ΤΕΛΗ ΤΟΥ 19ΟΥ ΑΙΩΝΑ - Α΄ΜΙΣΟ 20ΟΥ

• ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
• ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΙΣΟΓΕΙΟ ΟΡΟΦΟΣΑΝΑΤΟΛΙΚΟ
ΤΜΗΜΑ



Μαρία Σολωμού, Αρχαιολόγος, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια, ΠΚ                                                              Ημερίδα, 19 Ιουνίου 2019
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Στους χώρους των δωματίων θα αναβιώνουν με ολογράμματα, οι
φιγούρες και τα αντικείμενα της εκάστοτε εποχής. Οι φιγούρες θα
διηγούνται την ιστορία της περιόδου που αντιστοιχούν. Επίσης θα
αναφέρονται στην αρχιτεκτονική του, καθώς και πώς ήταν πριν και
μετά την αποκατάστασή του.

Πληροφορίες θα παρατίθενται και σε στατικές ηλεκτρονικές οθόνες
αφής, με ανάγνωση του κειμένου της αφήγησης καθώς και με
φωτογραφίες και σκίτσα του κτηρίου, τόσο πριν όσο και μετά την
αποκατάστασή του.
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ΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ



Μαρία Σολωμού, Αρχαιολόγος, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια, ΠΚ                                                              Ημερίδα, 19 Ιουνίου 2019

Γ ΦΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ                                            ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΑΓΡΕΠΑΥΛΗ ΣΤΗΝ ΠΟΤΑΜΙΑ

Στόχος στη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς, είναι μέσα από την ολιστική προσέγγιση,
να επιτευχθεί η αειφόρος προσφορά του μνημείου τόσο για την ίδια την κοινότητα αλλά και
ευρύτερα.

Οι κυριότερες προκλήσεις είναι:

• η ένταξη της πολιτιστικής κληρονομιάς στο σύγχρονο αστικό ή αγροτικό τοπίο,

• η βιωσιμότητα του μνημείου

• η ανάδειξη της ιστορίας του τόπου

Η πρόταση για τη δημιουργία ενός τέτοιου πολυχώρου σε ένα ιστορικό μνημείο, είναι αρκετά
καινοτόμα για τα δεδομένα της Κύπρου. Εντούτοις πιστεύεται πως με σωστή διαχείριση, η
υλοποίησή της θα προβάλει με έναν ξεχωριστό τρόπο το μνημείο, και ταυτόχρονα θα προσφέρει
στην ανάγκη του κοινού να βιώσουν την κληρονομιά που τους παρέδωσε το παρελθόν.



Στατική και Σεισμική ανάλυση

• Αποτίμηση της στατικής και σεισμικής συμπεριφοράς του μνημείου και την εξέταση εναλλακτικών λύσεων
ενίσχυσης

• Υπολογιστικές μελέτες ανάλυσης της απόκρισης της κατασκευής στην παρούσα κατάσταση και μετά από
διαφορετικά σενάρια επεμβάσεων σε αυτή.

• Εξετάστηκαν 3 σενάρια επεμβάσεων:

(α) Διατήρηση του μνημείου ως ερείπιο με την προσθήκη αντιστηρίξεων (πρόταση Μικαέλλας Κουνναπή),

(β) Αποκατάσταση του μνημείου με ανακατασκευή όλων των τμημάτων που έχουν καταρρεύσει με χρήση
όμοιων υλικών και τρόπων δόμησης, όπως απαντώνται στο μνημείο, χωρίς επιπρόσθετες ενισχύσεις (πρόταση
Μάριου Γεωργίου)

(γ) Αποκατάσταση του μνημείου με εκτεταμένες επεμβάσεις ανακατασκευών σε συνδυασμό με την προσθήκη
περιμετρικής δοκού περίδεσης στο επίπεδο της οροφής (πρόταση Ελίνας Βαρνάβας).
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• Προσομοίωση και η ανάλυση του μνημείου με τη μέθοδο των Πεπερασμένων Στοιχείων

• Χρησιμοποιήθηκαν οι ισχύουσες διατάξεις των κανόνων σχεδιασμού επεμβάσεων (Ευρωκώδικας 8-3).

• Η γεωμετρία και οι κατασκευαστικές λεπτομέρειες του φορέα που λήφθηκαν υπόψιν στην προετοιμασία του
στατικού μοντέλου προέκυψαν από τις εργασίες αποτύπωσης.

• Οι μηχανικές ιδιότητες των υλικών προήλθαν από τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων σε δείγματα
από το μνημείο.
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Στατικό μοντέλο της υφιστάμενης κατασκευής 

που αναπτύχθηκε για την αποτίμηση της 

συμπεριφοράς του μνημείου 

(Ετοιμασία Διαγράμματος: Ελίνα Βαρνάβα)



• Σειρά αναλύσεων στις οποίες εξετάστηκε η απόκριση του 
φορέα πριν και μετά τις προτεινόμενες επεμβάσεις, τόσο για 
στατικά φορτία, όσο και για σεισμικές δράσεις.

• Εκτιμήσεις κατανομής βλαβών που συνάδουν πλήρως με τις 
ρηγματώσεις που παρατηρούνται στο μνημείο. 

• Μέσω της αριθμητικής ανάλυσης, επιβεβαιώθηκε ότι το 
μνημείο χρήζει άμεσης ενίσχυσης, καθώς παρουσιάζει 
αυξημένη τρωτότητα έναντι πιθανών σεισμικών δράσεων. 

• Συμπεριφορά που χαρακτηρίζεται από αδυναμία εκδήλωσης 
σύμμεικτης δράσης μεταξύ των φερόντων στοιχείων (χωρική 
συμπεριφορά «κιβωτιοειδούς» συνόλου). 

• Όπως αναμενόταν, οι τοίχοι που παραλαμβάνουν σεισμικές 
δράσεις κάθετα στο επίπεδό τους είναι ιδιαίτερα επιρρεπείς 
στην ανάπτυξη βλάβης. 

• Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις διαπιστώθηκε κίνδυνος 
απώλειας της ευστάθειας μέρους της τοιχοποιίας.
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Συσχέτιση μεταξύ υφιστάμενων ρωγμών που παρατηρούνται στο 
μνημείο και θέσεων στις οποίες υπολογίζεται οι ανάπτυξη των 
μέγιστων εφελκυστηκών τάσεων

(Ετοιμασία Διαγράμματος: Μικαέλλα Κουνναπή)



Πρόταση - Διατήρηση του μνημείου ως ερείπιο 
με προσθήκη αντιστηρίξεων

• Η ενίσχυση με στηρίξεις είναι μια 
προσωρινή λύση για να εξασφαλιστεί η 
ασφάλεια, μέχρι να γίνει η αποκατάσταση. 

• Σχεδιάστηκε μοντέλο με ξύλινες στηρίξεις 
στον υφιστάμενο φορέα, χωρίς άλλες 
αλλαγές. 

• Οι στηρίξεις σχεδιάστηκαν σε μορφή 
τρίγωνων δικτυωμάτων, ξυλείας C20 στο 
SAP2000.

• Οι στηρίξεις εφαρμόστηκαν σε τμήματα του 
φορέα που φαινόταν να είναι επιρρεπή σε 
σεισμικές δράσεις (μεγάλες μετακινήσεις 
και βλάβες). Τα τρίγωνα δικτυώματα 
τοποθετήθηκαν κάθετα στις επιφάνειες των 
τοιχοποιιών, εξωτερικά και εσωτερικά. 

• Τοποθετήθηκαν κυρίως σε τοιχοποιίες: 
• Μεγάλου μήκους 
• Μεγάλου ύψους 
• Πολλών ανοιγμάτων 
• Ελεύθερων άκρων 
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Χ

Υ

Πριν

Διαγράμματα Συνδυασμού Φόρτισης Ν+0,3Χ-1Υ

Μετακινήσεις
στον Υ άξονα με 
στηρίξεις uy[m], 

Μετακινήσεις
στον Y άξονα με 
στηρίξεις uy[m] 

Μετακινήσεις
στον Χ άξονα με 
στηρίξεις ux[m], 

Μετακινήσεις στον 
Χ άξονα ux[m], 

Μετά
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Κύρια εφελκυστική
τάση Smax [Pa] Διατμητική τάση 

S12 [Pa] 

Πριν

Μετά

Κύρια εφελκυστική 
τάση Smax [Pa] με 
στηρίξεις

Διατμητική τάση 
S12 [Pa] με 
στηρίξεις 
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Συμπεράσματα για την πρόταση των αντιστηρίξεων

• Τα αποτελέσματα των αριθμητικών αναλύσεων έδειξαν ότι η λύση εγκατάστασης αντιστηρίξεων
μπορεί να βελτιώσει σημαντικά τη συμπεριφορά της κατασκευής, ενισχύοντας την ευστάθεια των
μελών και αποτρέποντας την εκδήλωση τοπικών καταρρεύσεων.

• Σε ορισμένες περιπτώσεις οι αστοχίες σε κάμψη εκτός πεδίου μειώθηκαν, όμως ως αποτέλεσμα 
αυτού παρατηρήθηκε η αύξηση του φαινομένου της κάμψης εντός πεδίου. Οι αυξημένες 
διατμητικές τάσεις λόγω κάμψη εντός πεδίου δεν ξεπέρασαν σε όλες τις περιπτώσεις τη μέγιστη 
διατμητική τάση. Άρα συμπεραίνεται ότι υπό αυτά τα δεδομένα ρηγματώσεις εντός πεδίου 
μπορεί να είναι αποδεκτές, αν αποφεύγεται η κατάρρευση της τοιχοποιίας από κάμψη εκτός 
πεδίου. 

• Αξιοσημείωτο είναι ότι η ενίσχυση με τις συγκεκριμένες στηρίξεις δεν συνείσφερε στη μείωση 
αστοχίας σε διάτμηση. Αυτό οφείλεται στο ότι οι στηρίξεις εφαρμόζονται μόνο κάθετα στη 
μεγάλη επιφάνεια των τοίχων αυξάνοντας έτσι την εκτός πεδίου δυσκαμψία τους. 

• Η συγκεκριμένη επέμβαση προσφέρει επίσης τα πλεονεκτήματα της αναστρεψιμότητας, της
ευκολίας υλοποίησης και του περιορισμένου οικονομικού κόστους.
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Πρόταση αποκατάστασης του μνημείου με 
Ανακατασκευή τμημάτων που κατέρρευσαν 

• Η αποκατάσταση του κτηρίου στην παρούσα πρόταση προσεγγίζεται με την 
μέθοδο της ανακατασκευής τοιχοποιιών που κατέρρευσαν, χωρίς επιπλέον 
ενισχύσεις. 

• Γίνεται ανάλυση του αποκατεστημένου μοντέλου και σύγκριση με το υφιστάμενο.
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Αποκατεστημένο μνημείο

Ωμόπλινθος

Λίθος

Ωμοπλινθος 50cm

Λίθος 30cm

Λίθος 50cm

Λίθος 60cm

Λίθος 70cm

Λίθος 80cm
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Οι αστοχίες που παρουσιάζονται με την ανάλυση 
του υφιστάμενου μοντέλου συμπίπτουν με αστοχίες 
που παρατηρούνται επι τόπου 

Αποτελέσματα
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Το αποκατεστημένο μοντέλο χωρίς ενισχύσεις παρουσιάζει αστοχίες που 
ομοιάζουν με το υφιστάμενο κτήριο.
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 Αντιοικονομικό και αρκετά επεμβατικό.
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 Μειώνονται οι μετακινήσεις.
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Λιθοδομή Πάχους 30 cm
Λιθοδομή Πάχους 50 cm
Λιθοδομή Πάχους 60 cm

Λιθοδομή Πάχους 70 cm

Λιθοδομή Πάχους 80 cm

Πρόταση αποκατάστασης με ανακατασκευή και περίδεση
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Διαγράμματα κατανομής μετακινήσεων στη 

διεύθυνση Χ (άνω) και Υ (κάτω) που πρόεκυψε από 

την ανάλυση της κατασκευής με τη συμπλήρωση / 

αποκατάσταση των  τοιχοποιιών και την προσθήκη 

περιμετρικής δοκού περίδεσης  για  το 

δυσμενέστερο συνδυασμό σεισμική φόρτισης 

(Ετοιμασία Διαγράμματος: Ελίνα Βαρνάβα)
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• Προέκυψε πως η αποκατάσταση του μνημείου
με  ανακατασκευή και περίδεση δε μειώνει 
σημαντικά τη σεισμική ευπάθεια, αν δεν 
συνδυαστεί με επεμβάσεις ενίσχυσης. 

• Περιοχές που θα αποκατασταθούν μετά από 
αναδόμηση προβλέπεται να εμφανίσουν 
μορφές αστοχίας παρόμοιες με αυτές που 
παρατηρούνται ήδη στο μνημείο. 

• Αυτό οφείλεται στην εγγενή έλλειψη 
διαφραγματικής λειτουργίας της κατασκευής. 

• Η χρήση περιμετρικής δοκού περίδεσης ως 
στοιχείου ενίσχυσης θα βελτιώσει μερικώς τη 
σεισμική συμπεριφορά της, καθώς θα 
εξασφαλίσει πιο ομοιόμορφη κατανομή 
μετακινήσεων. 

• Η λύση της δοκού περίδεσης δεν εξασφαλίζει 
επαρκή αντοχή για τα επίπεδα σεισμικής 
δράσης που προδιαγράφουν οι ισχύοντες 
κώδικες αντισεισμικού σχεδιασμού!
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Αποτελέσματα SAP-Αποκατεστημένο Κτήριο - Κύριες Τάσεις
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Συζήτηση και Ανατροφοδότηση

ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΑΓΡΕΠΑΥΛΗ ΣΤΗΝ ΠΟΤΑΜΙΑ

Πανεπιστήμιο Κύπρου, Συντονιστική Ομάδα Μαθήματος                                                                       Ημερίδα, 19 Ιουνίου 2019



• H ολοκλήρωση της μελέτης της αγρέπαυλης έφερε στο φως σημαντικά,
νέα ιστορικά και αρχιτεκτονικά στοιχεία για το μνημείο, μέσα από τις
διαδικασίες της σχεδιαστικής τεκμηρίωσης / αποτύπωσης, της
δειγματοληψίας και του χαρακτηρισμού των υλικών κατασκευής, και
της μοντελοποίησης.

• Ταυτόχρονα διαπιστώθηκε ότι για την πληρέστερη μελέτη του μνημείου
και την τεκμηριωμένη χρονολόγησή του (τόσο της ανέγερσής του όσο
και των διαδοχικών του φάσεων ανά τους αιώνες) είναι απαραίτητη η
διεξαγωγή περαιτέρω αρχαιολογικής, ανασκαφικής έρευνας.

• Παράλληλα η στατική και σεισμική ανάλυση του μνημείου έδειξε ότι για
τη στατική επάρκεια της κατασκευής απαιτείται η επίτευξη
διαφραγματικής λειτουργίας, τόσο στο επίπεδο των στεγών όσο και
των μεσοπατωμάτων των κτηρίων. Διαφάνηκε επίσης, ότι με το
συνδυασμό των αρχιτεκτονικών προτάσεων και των προτάσεων
στατικής ενίσχυσης του φορέα μπορεί να επιτευχθεί το επιθυμητό
αποτέλεσμα, τόσο από άποψη αισθητική όσο και κατασκευαστική.

• Η ομαδική εργασία βοήθησε τους φοιτητές να αποκτήσουν πολύτιμα
εφόδια για τη μεθοδολογία ανάλυσης και διατύπωσης προτάσεων
συντήρησης και αποκατάστασης ιστορικών κτηρίων. Η συγκεκριμένη
μελέτη περίπτωσης μπορεί να αποτελέσει πρότυπο για άλλες
παρόμοιες μελέτες συντήρησης αξιόλογων κτηρίων της αρχιτεκτονικής
κληρονομιάς.

• Μέσα από τη διαδικασία εκπόνησης της εργασίας αυτής διαφάνηκε η
σημασία της διεπιστημονικής συνεργασίας για την πληρέστερη
μελέτη μνημείων και την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων. Τα νέα
στοιχεία που ήρθαν στο φως, καθώς και οι προτάσεις που
διατυπώθηκαν στην τελική φάση του μαθήματος, ευελπιστούμε ότι θα
βοηθήσουν το Τμήμα Αρχαιοτήτων στις δράσεις του για τον τρόπο
αξιοποίησης και ανάδειξης του πολυσύνθετου αυτού συγκροτήματος.
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Ευχαριστίες
Με την αποπεράτωση της εργασίας αυτής και την ετοιμασία της παρούσας έκδοσης θα θέλαμε να
ευχαριστήσουμε

– το Τμήμα Αρχαιοτήτων και ιδιαίτερα την Αρχαιολογική Λειτουργό Εύη Φιούρη για όλη τη βοήθεια
από την έναρξη μέχρι την ολοκλήρωση της μελέτης αυτής, τον Έφορο Μνημείων Γιώργο Φιλοθέου
και τη Διευθύντρια του Τμήματος Αρχαιοτήτων, Δρ. Μαρίνα Ιερωνυμίδου-Σολομίδου για την
εξασφάλιση πρόσβασης στα αρχεία του Τμήματος, καθώς και για την εξασφάλιση άδειας
δειγματοληψίας από το μνημείο.

– το Κέντρο Διδασκαλίας και Μάθησης (ΚΕΔΙΜΑ) του Πανεπιστημίου Κύπρου για τη χρηματοδότηση
της έκδοσης αυτής μέσω της επιχορήγησης που πρόσφερε στο πλαίσιο της 1ης προκήρυξης της
δράσης “Διδακτικές Επινοήσεις”.

– Ευχαριστούμε επίσης όλα τα πρόσωπα που βοήθησαν μέσω προφορικών πληροφοριών, καθώς και
μέσω προηγούμενων εργασιών που είχαν εκπονήσει για το μνημείο, και συγκεκριμένα

• την αρχιτέκτονα Σεβίνα Φλωρίδου-Ζησίμου,

• την ομάδα αρχιτεκτόνων AP.opsis

• καθώς και παλαιούς κατοίκους της έπαυλης.

– Τέλος, ευχαριστούμε όλους τους φοιτητές που συμμετείχαν στην εκπόνηση της μελέτης αυτής
καθώς και τους Ειδικούς Επιστήμονες Διομήδη Μυριανθέα, Δρ. Ρογήρο Ίλλαμπα, Δρ. Ντόρια
Νικολάου και Δρ. Βασιλική Λυσάνδρου, που καθοδήγησαν τους φοιτητές σε όλες τις φάσεις της
μελέτης.
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