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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ   

 
1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

  
  

   Στα πλαίσια του διατμηματικού μεταπτυχιακού προγράμματος «Συντήρηση και 
Αποκατάσταση Ιστορικών Κτιρίων» ανατέθηκε στους φοιτητές η εκπόνηση μιας 
ολοκληρωμένης μελέτης συντήρησης και αποκατάστασης ενός, υψηλής ιστορικής 
αξίας, μνημείου της Κύπρου. Το υπό μελέτη κτίριο είναι η μεσαιωνική αγρέπαυλη στη 
περιοχή της Ποταμιάς. 
 
   Το μνημειακό αυτό οικοδόμημα βρίσκεται στα νοτιοανατολικά περίχωρα της 
Λευκωσίας, περίπου δεκαπέντε χιλιόμετρα από το κέντρο της πρωτεύουσας, 
επτακόσια μέτρα έξω από τον παραδοσιακό πυρήνα του χωριού της Ποταμιάς. 
Πρόκειται για ένα κτιριακό σύμπλεγμα με συνεχή ιστορία που ξεκινά με την ανέγερσή  
του στα τέλη του 14ου  αιώνα έως και τη δεκαετία του 1970. Η αγρέπαυλη της Ποταμιάς 
χωρίζεται διακριτά σε δύο τμήματα το ανατολικό, μεσαιωνικό τμήμα και το δυτικό, 
οθωμανικό. 
 
   Μετά από επτά αιώνες ζωής και πολλές φάσεις κατοίκησης και εγκατάλειψης, το εν 
λόγω μνημείο υπέστη πολλές μετατροπές στη δομή του λόγω διαφόρων προσθηκών 
ή αφαιρέσεων τμημάτων από τους κατοίκους της εκάστοτε περιόδου.       Ωστόσο, το 
μεγαλύτερο πρόβλημα προκλήθηκε μετά την εγκατάλειψή του όπου παρατηρήθηκαν 
εκτεταμένες φθορές και καταστροφές στους φέροντες οργανισμούς του, αποτέλεσμα 
της έλλειψης φροντίδας. Οι εκτεταμένες αυτές φθορές επηρέασαν την δομική του 
επάρκεια σε βαθμό που πολλά τμήματα του συγκροτήματος κινδυνεύουν από ολική 
κατάρρευση. 
 
   Το δυτικό τμήμα, της οθωμανικής περιόδου, έχει πρόσφατα αποκατασταθεί με βάση 
μελέτη αποκατάστασης που εκπονήθηκε από το Τμήμα Αρχαιοτήτων Κύπρου. 
Ωστόσο, το ανατολικό τμήμα της αγρέπαυλης, βρίσκεται σε ερειπιώδη κατάσταση. Οι 
επέμβαση του Τμήματος Αρχαιοτήτων, έως τώρα, σε αυτό το τμήμα, αφορούσαν 
κάποιοες  προσωρινές επεμβάσεις στήριξης και στέγασης κάποιων τμημάτων της. 
Έτσι ο κίνδυνος κατάρρευσης μελών του τμήματος αποφεύχθηκε, χωρίς όμως να μην 
παραμένει αναγκαία η πλήρης αποκατάσταση και αυτού του. Για τους παραπάνω 
λόγους η παρούσα μελέτη επικεντρώθηκε στο ανατολικό τμήμα του συμπλέγματος, το 
τμήμα που χρήζει συστηματικής αποκατάστασης. 
   

1.2 ΣΤΟΧΟΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
  
   Η μεγάλη αναγκαιότητα μιας δυνητικής αποκατάστασης του δυτικού τμήματος της 
αγρέπαυλης οδήγησε στην απόφαση το σύμπλεγμα να μελετηθεί εκτενώς.  Η μελέτη 
αυτή έχει ως πρωταρχικό στόχο την καλύτερη κατανόηση της υφιστάμενης 
κατάστασης του συγκροτήματος. Έτσι, η παρούσα εργασία αναλύει αρχικά την  
ιστορική διαδρομή του μνημείου  στο χρόνο με όλο το υλικό που συλλέχθηκε από 
βιβλιογραφικές αναφορές. Η πορεία του μνημείου στον χρόνο εκφράστηκε μέσα από 
διαγράμματα, τα οποία δημιουργήθηκαν για την καλύτερη ανάγνωση της ιστορίας του. 
Στην συνέχεια γίνεται μια εκτεταμένη αρχιτεκτονική ανάλυση του κτιριακού 
συγκροτήματος, με αναφορά στην τυπολογία και μορφολογία του, αλλά και σε  δικές 
μας παρατηρήσεις που προέκυψαν από την  επί τόπου αποτύπωση του κτιρίου. Στην 
συνέχεια αναλύεται η υφιστάμενη κατάσταση διατήρησης του μνημείου από επί τόπου 
παρατηρήσεις και περιγράφονται βλάβες που είναι ορατές στα δομικά και μη στοιχεία 
του κτιριακού συγκροτήματος. 
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   Τα στάδια καταγραφής της υφιστάμενης κατάστασης, της εκτεταμένης αποτύπωσης 
και συμπλήρωσης των υφιστάμενων αρχιτεκτονικών σχεδίων του συγκροτήματος και 
της ανάλυση του δομικού του συστήματος, οδήγησαν στην ολοκληρωμένη τεκμηρίωση 
του μνημείου αυτού. Μέσω αυτής της διαδικασίας οι σπουδαστές οδηγήθηκαν στην 
πλήρη κατανόηση του εν λόγω ιστορικού κτιρίου και στην αποκρυπτογράφηση των 
φάσεων του. 
 
   Στη συνέχεια, η αξιολόγηση όλων αυτών των δεδομένων θα οδηγήσει στην σύνταξη 
των προτάσεων αποκατάστασης του μνημείου με απώτερο σκοπό τη διάσωση του και 
την διατήρηση του στο μέλλον, βρίσκοντας παράλληλα τον κατάλληλο τρόπο 
αξιοποίησης και επανάχρησης του μνημειακού αυτού συγκροτήματος. 
 
 

1.3 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 

   Για την επίτευξη της μελέτης χρησιμοποιήθηκαν αρχικά, σχέδια από την 
ολοκληρωμένη μελέτη αποτύπωσης, που έγινε τον Νοέμβριο του 2005, από το  Τμήμα 
Αρχαιοτήτων  Κύπρου, σε συνεργασία με την αρχιτεκτονική ομάδα AP. Opsis.  Τα 
σχέδια αυτά μας δόθηκαν σε ηλεκτρονική μορφή dwg. Στην συνέχεια η ανατολική 
πτέρυγα χωρίστηκε σε τρία μέρη και κάθε ομάδα ανέλαβε ένα τμήμα του. Αυτό έγινε 
λόγο της μεγάλης έκτασης του μνημείου και της περιπλοκότητας του. Κάθε ομάδα 
εκτύπωσε τα υπάρχοντα σχέδια και με επί τόπου επισκέψεις και μετρήσεις εμπλούτισε 
τα σχέδια και διόρθωσε οποιεσδήποτε αλλαγές προέκυψαν από το 2005. Στις 
μετρήσεις χρησιμοποιήθηκαν όργανα όπως το μεταλλικό μέτρο, Leiser μέτρο, σταδία 
και χωροβάτης. Η σταδία και ο χωροβάτης χρησιμοποιήθηκαν για την εξαγωγή ύψων 
με την τεχνική τον νοητών επιπέδων. Επίσης τραβήχτηκαν φωτογραφίες από όλα τα 
δωμάτια και όλες τις εξωτερικές όψεις ώστε να χρησιμοποιηθούν για την 
φωτομέτρηση. Η φωτομέτρηση μέσω του προγράμματος photoscan εξάγει 
τρισδιάστατα μοντέλα από τις φωτογραφίες που έχουν τραβηχτεί από το πεδίο. Το 
αποτέλεσμα που δίνει έχει ακρίβεια και βοήθησε στην αποτύπωση του μνημείου σε 
μεγάλο βαθμό.  
 
   Παράλληλα με τις επί τόπου μετρήσεις, γινόταν και η επεξεργασία των σχεδίων. 
Έτσι, κάθε επίσκεψη, βοηθούσε στο να γίνοντε στοχευμένα μετρήσεις από δυσκολίες 
που προέκυπταν κατά την ηλεκτρονική σχεδίαση. Σε όλη την περίοδο της 
αποτύπωσης, γίνονταν τακτικές συναντίσεις με τους διδάσκονες καθηγητές μας, για 
διορθώσεις των σχεδίων.  Αφού ολοκληρώθηκαν τα σχέδια προγραμματίστηκε 
επίσκεψη, όπου θα γινονταν παρατηρήσεις παθολογίας κατασκευαστικές 
λεπτομέρειες και περαιτέρω παρατηρήσεις. 
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2. ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
2.1 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

 
  
 
 

 
    Η ιστορία του μνημείου ξεκινάει από τον 12ο αιώνα μ.Χ. όπου η ευρύτερη περιοχή της 
Κύπρου διοικείται από τους Φράγκους και πιο συγκεκριμένα από την οικογένεια των 
Λουζινιανών. Στα τέλη του 13ου αιώνα, επί βασιλείας του Πέτρου του Β’, η περιοχή της 
Ποταμιάς ανήκε στον Endes Cesara (Goodwin, 1985, p. 1471).  Το 1380 υπό τις οδηγίες 
του Πέτρου Β’ αρχίζει η κατασκευή μιας βασιλικής κατοικίας στην εν λόγω περιοχή, η 
οποία συνέχισε να κατασκευάζεται και μετά τον θάνατο του, από τον διάδοχό του Ιάκωβο 
Α’ το 1385. Ο Francesco Perot, μεγάλος τεχνίτης της περιοχής της Κερύνειας,  φαίνεται 
να ήταν ο υπεύθυνος για την κατασκευή του συγκροτήματος. (Μαχαιράς, 1450, p. 620) 
Κατά τη διάρκεια της βασιλείας του  Ιακώβου Α’, η έπαυλη δόθηκε στον ιππότη Οντέτ 
Καζάρο ως φέουδο, λόγω της στήριξης του δεύτερου στον πρώτο για την εκλογή του ως 
Βασιλιά. (Μαχαιράς, 1450, p. 597) 
 

Η κατοικία περιγράφεται ως οχυρωμένη, δίνοντας την εντύπωση ενός κάστρου με 
όμορφους εσωτερικούς κήπους και άφθονο νερό, (Amadi, 1893, p. 494) ενώ περιμετρικά 
του συγκροτήματος υπήρχαν μεγάλες καλλιεργήσιμες εκτάσεις. (Bustron, 1886, p. 352) 
Συγκεκριμένα, ο Μαρκήσιος Nicolo III D’ Este, ο οποίος επισκέφθηκε την Κύπρο το 1412, 
σχολίασε με ιδιαίτερο θαυμασμό τους βασιλικούς κήπους και τα σιντριβάνια που 
βρίσκονταν εσωτερικά του κτιριακού συγκροτήματος της Ποταμιάς. (Φιλόκυπρος, 1993, 
p. 136-138) Η διάταξη των κτιρίων στο χώρο, αυτής της περιόδου είχε τη μορφή σχήματος 
Π, ενώ κατασκευαστικά ήταν επιμελώς κτισμένα από πελεκητή πέτρα της περιοχής της 
Ποταμιάς. (Jeffery, 1918, p. 203-204, Lécuyer et al., 2004, p. 17-18) Το κέντρο της 
εσωτερικής αυλής που σχηματιζόταν από τα περιμετρικά κτίρια κοσμούσε ένα πηγάδι. 
Στην δυτική πλευρά του οικοδομήματος ήταν σε λειτουργία και μια μεγάλων διαστάσεων 
δεξαμενή. Η Lécuyer et al. διατυπώνει σε άρθρο της την άποψη πως τα διακοσμητικά 
στοιχεία της αρχικής κατασκευαστική φάσης της αγρέπαυλης είχαν πολλές ομοιότητες με 
αυτά του Αββαείου του Μπέλλα-Πάις. (Lécuyer et al., 2004, p. 17-18). Μετά την ανάλυση 
δειγμάτων κεραμικής και κονιάματος του χώρου που προήλθαν από τις ανασκαφικές 
έρευνες του 2004, οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα πως η εν λόγω δεξαμενή 
κατασκευάστηκε πριν από το υπόλοιπο οικοδομικό σύνολο (κατά το τελευταίο τρίτο του 
14ου αιώνα) (Lécuyer et al., 2004, p. 16). Η παρουσία δεξαμενών και αρδευτικών 
συστημάτων μαρτυρούν τη γεωργική εκμετάλλευση της περιοχής με κέντρο της τη 
βασιλική αυτή κατοικία.  

 
Το κτιριακό αυτό συγκρότημα αρχικά χρησιμοποιείτο ως εξοχική κατοικία από τη 

Βασίλισσα Ελεωνόρα, τη δεύτερη γυναίκα του Πέτρου Α (1359-1369). Αργότερα κατά τη 
περίοδο του μεγάλου λιμού που έπληξε την περιοχή της Λευκωσίας, η έπαυλη 
χρησιμοποιήθηκε ως κατάλυμα της Βασιλικής οικογένειας κατά τη βασιλεία του Ιανού. 
(Goodwin, 1985, p. 1471, Μαχαιράς, 1450, p. 672) Μετά την πρώτη αυτή φάση της 
χρήσης της αγρέπαυλης από τη βασιλική οικογένεια, ακολουθεί μια εκτεταμένη σε 
διάρκεια περίοδος, σχεδόν ενός αιώνα, όπου το εν λόγω συγκρότημα αλλάζει συνεχώς 
ιδιοκτήτες και δέχεται αλλεπάλληλες επιθέσεις με καταστροφικές συνέπειες. 
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Το 1426 η Κύπρος δέχεται σφοδρή επίθεση από τους Μαμελούκους.  Όταν οι 

Μαμελούκοι κατέλαβαν την πόλη της Λεμεσού, ο Βασιλιάς Ιανός μετέφερε τον στόλο και 
όλες τις στρατιωτικές δυνάμεις του στην Ποταμιά. (Amadi, 1893, p. 494) Μετά τη μάχη της 
Χοιροκοιτίας, η Λευκωσία και οι γύρω περιοχές πλήττονταν από τις επιθέσεις και η 
αγρέπαυλη καταστρέφεται και εγκαταλείπεται. (Μαχαιράς, 1450, p. 692, (Boustronios, 
1456-1489, p. 115,  Jeffery, 1918, p. 203-204) Πιθανολογείται πως αμέσως μετά τη 
καταστροφή από τους Μαμελούκους ακολούθησε η ανοικοδόμηση των κατεστραμμένων 
τμημάτων της τοιχοποιίας με τη χρήση των δομικών υλικών από τα χαλάσματα. (Lécuyer 
et al., 2004) Σύμφωνα με τις δημοσιεύσεις του Luigi Palma di Cesnola (1878) υποστηρίζει 
πως η αγρέπαυλη έχει κατοικηθεί από την Αικατερίνη Κορνάρο μετά την επίθεση από 
τους Μαμελούκους, ωστόσο είναι η μόνη βιβλιογραφική αναφορά που επιβεβαιώνει κάτι 
τέτοιο και δεν κρίνεται αξιόπιστη. Πιθανολογείται λοιπόν να κατέγραψε τον λαϊκό μύθο και 
όχι την πραγματικότητα αφού δεν βασίζεται σε απτά στοιχεία. (Cesnola, 1877, p. 98).  Το 
1474 ο Giorgio Contarini γίνεται ο νέος ιδιοκτήτης του χωριού Ιδαλίου, αλλά και της 
αγρέπαυλης (Boustronios, 1456-1489, p. 115, Latrie, 1873, p. 445-446) και παραμένει 
εκεί για δεκαπέντε χρόνια, μέχρι την άφιξη των Ενετών το 1489, όπου καταστρέφονται 
πολλά μνημεία, συμπεριλαμβανομένου και του κτιριακού συμπλέγματος της αγρέπαυλης. 
(Cesnola, 1877, p. 98) (Lusignan, 1580, p. 64, 91)  
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Το 1521 η ιδιοκτησία της αγρέπαυλης περνά στα χέρια του ισχυρού αριστοκράτη 
Zegno Singlitico, ο οποίος ανακατασκευάζει μερικώς τα κτίρια της αγρέπαυλης και 
συγκεκριμένα τα σημεία στα οποία έχουν επέλθει ζημιές και απώλειες από την φάση 
εγκατάλειψης του συγκροτήματος (Lécuyer et al., 2004). Ωστόσο αυτές οι επεμβάσεις, 
από άποψη υλικότητας και φροντίδας δεν μπορούν να συγκριθούν με αυτές τις αρχικής 
κατασκευαστικής μορφής του και αυτό γιατί τα λιθοσώματα τοποθετήθηκαν με άναρχο 
τρόπο, σε τυχαία στρώματα και μεγέθη (Lécuyer et al., 2003, p. 575). Το πηγάδι και η 
δεξαμενή επαναφέρονται σε λειτουργία. Εξίσου σημαντικό στοιχείο της περιόδου αυτής 
είναι η εμφανής μείωση του μεγέθους των ενεργών τμημάτων της αγρέπαυλης. Ως εκ 
τούτου το κτιριακό συγκρότημα έχασε την παλαιότερη λάμψη του. Χρησιμοποιείται πλέον 
μόνο ως διοικητικό κέντρο της περιοχής μέχρι το 1570 όπου το νησί καταλαμβάνεται από 
τους Οθωμανούς. (Lécuyer, 2004) 

 
Το 1570 ιδιοκτήτρια της αγρέπαυλης είναι μια χήρα, ευγενούς καταγωγής, η οποία 

κατά τον εξισλαμισμό παντρεύτηκε Οθωμανό Σπαχή, τον Ibrahim Menteschoghlou με 
σκοπό να διατηρήσει την περιουσία της. (Φιλόκυπρος, 1993, p. 136-138) Έτσι το 1571 η 
αγρέπαυλη μετατρέπεται σε τσιφλίκι. Με βάση τις περιγραφές το συγκρότημα διαθέτει ένα 
μεγάλο τετράγωνο κήπο στο βόρειο τμήμα του. Εξωτερικά το συγκρότημα περιβαλλόταν 
από περιβόλια με οπωροφόρα δέντρα. Πολλά σημεία της τοιχοποιίας του κτιρίου που 
είχαν καταρρεύσει, κυρίως στα ανώτερα στρώματα, ανακατασκευάζονται με κύριο υλικό 
τις ωμές πλίνθους ενώ είναι εμφανής η παρουσία της μεσαιωνική πελεκητής πέτρας, 
στοιχείο της αρχικής/μεσαιωνικής φάσης του κτιριακού συγκροτήματος. (Jeffery, 1918, p. 
203-204, Lécuyer et al., 2004, p. 19, Lécuyer et al., 2006, p. 249) 
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Τον 17ο και τον 18ο αιώνα δεν υπάρχει κάποια πληροφόρηση σχετικά με την 

κατάσταση του μνημείου και της ευρύτερης περιοχής της Ποταμιάς πράγμα που 
υποστηρίζει και η Lécuyer et al. σε άρθρο της τονίζοντας πως αυτή τη περίοδο η 
αγρέπαυλη έχει εγκαταλειφθεί και επανακατοικείται τον 19ο αιώνα (Lécuyer et al., 2004-
2005, p. 1079). Ο Censola αναφέρει πως το έτος 1877 η πρότερη Βασιλική κατοικία 
ανήκει υπό τη μορφή συνιδιοκτησίας σε τρείς επιφανείς Τούρκους, οι οποίοι και 
απέσπασαν πολλά χρυσά και ασημένια αντικείμενα που βρέθηκαν στους κήπους της. 
Κάποια από τα αντικείμενα αυτά έφεραν εγχάρακτο το έμβλημα του λιονταριού του Αγίου 
Μάρκου και το βασιλικό στέμμα, απόδειξη πως η αγρέπαυλη είχε κατοικηθεί από τη 
βασιλική οικογένεια στο παρελθόν. (Cesnola, 1877, p. 98)  Ο ένας εκ των τριών επιφανών 
Τούρκων  που του ανήκε μέρος του συγκροτήματος ήταν απόγονος της οικογένειας 
Menteschoghlou. 

 
Σημαντικό γεγονός που μας δίνει πληροφορίες για το 

μνημείο, είναι η χαρτογράφηση που έγινε το 1885 στην 
περιοχή από τον Kitchener. Ο Kitchener εκείνη την περίοδο 
χαρτογραφούσε όλη την Κύπρο, αποτυπώνοντας έτσι και 
την αγρέπαυλη στην Ποταμιά. Στον χάρτη φαίνεται ξεκάθαρα 
η μορφή του κτιρίου αλλά και η έκτασή τόσο του κτιρίου όσο 
και του τεμαχίου. Επίσης διακρίνονται οι προσβάσεις, τα 
λαγούμια αλλά και η φύτευση τόσο στο τεμάχιο της έπαυλης 
αλλά και στην γύρω περιοχή. (Kitchener's Survey of Cyprus, 
map 10, 1885) 

 
 
Στα τέλη του 19ου αιώνα, σε επίσκεψη του, ο Enlart Camille 

αναφέρει την αγρέπαυλη ως το όμορφο τσιφλίκι της Ποταμιάς. 
Το τσιφλίκι παρουσιάζεται ως ένα μεικτό κτίσμα από πελεκητή 
, ακατέργαστη  πέτρα και ωμές πλίνθους, ενώ δίνει έμφαση 
στα καθαρά Γοτθικά αρχιτεκτονικά στοιχεία του 
συγκροτήματος και συγκεκριμένα στις οξυκόρυφες καμάρες 
και στο δωμάτιο του θόλου. Το δωμάτιο του θόλου 
αποτυπώνεται από   τον Enlart  με μία κάτοψη όπου 
διακρίνεται ξεκάθαρα η γεωμετρία και οι αναλογίες του 
χώρου όπως τις αντιλήφθηκε ο Enlart το 1899. (Enlart, 1899, 
p. 414) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Εικ. 1, Η αγρέπαυλη από 

την αποτύπωση του 

Kitchener to 1885. Πηγή: 

Kitchener's Survey of 

Cyprus, map 10, 1885 

Εικ. 2, Κάτοψη του δωματίου με 

τον θόλο, Πηγή: Enlart, 189, p. 

414, fig. 362 
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Το 1927 το ανατολικό τμήμα της αγρέπαυλης πουλήθηκε στην οικογένεια 
Δημητρίου.  Το κτιριακό συγκρότημα κατοικείται έως το 1972 όπου εγκαταλείπεται από 
την οικογένεια Menteschoghlou οριστκά. (Hami, 2012)  

 
Κατά τη διάρκεια της Τουρκικής εισβολής του 1974 και μέχρι το 1978 τα κτίρια της 

αγρέπαυλης χρησιμοποιούνται από την Εθνική Φρουρά ως στρατιωτική βάση. (Hami, 
2012) Σε μαρτυρίες στρατιωτών της μάχης του 1974 στην περιοχή της Ποταμιάς, γίνεται 
αναφορά για βομβαρδισμό της ευρύτερης περιοχής. (Γεωργιάδης, 2011) Γραπτές 
αναφορές υποστηρίζουν πως το 1996 μετά τον μεγάλο σεισμό της Κύπρου ένα μεγάλο 
τμήμα του συγκροτήματος κατέρρευσε. (Φιλόκυπρος, 1993, p. 136-138). Ωστόσο δεν 
είναι γνωστό ποια τμήματα των τοιχοποιιών κατέρρευσαν λόγω των σεισμικών δονήσεων 
του 1996 και αν υπάρχει πιθανότητα κάποια άλλα τμήματα να κατέρρευσαν λόγω των 
πολεμικών αναταραχών και βομβαρδισμών της εισβολής 1974.  

 
Από το 1974 το κτίσμα δεν χρησιμοποιείτε. Εγκαταλείφθηκε αφήνοντας τον χρόνο να 

αφήσει τα σημάδια του σε αυτό. Ωστόσο το 2000 και το 2010 έγιναν ανασκαφικές έρευνες 
ενώ το 2005 έγινε μελέτη αποτύπωσης ολόκληρου του συγκροτήματος από το Τμήμα 
αρχαιοτήτων Κύπρου σε συνεργασία με το αρχιτεκτονικό γραφείο A. Popsis. Επίσης μαζί 
με την αποτύπωση έγινε και μελέτη αποκατάστασης της δυτικής πτέρυγας με σκοπό την 
χρήση της ως παράρτημα του Πανεπιστημίου Κύπρου. Η πρόταση αυτή υλοποιήθηκε το 
2006 χωρίς όμως το κτίσμα να χρησιμοποιείτε σήμερα με αυτή την χρήση.  

 
 
 

2.2 ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ –ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 
 
 

Επισταμένη ανασκαφική έρευνα παρατηρήθηκε μετά τις αρχές του 21ου αιώνα καθώς 
δεν βρέθηκαν πληροφορίες για αντίστοιχες προσπάθειες στα πρότερα έτη εκτός από μια 
επιφανειακή επισκόπιση του Hector Catling το 1957 στην ευρύτερη περιοχή της 
Ποταμιάς. (Lécuyer et al., 2000, p. 139-142) Η πρώτη προσπάθεια ανασκαφικής 
έρευνας  της περιοχής της Ποταμιάς  έγινε το 2000, από το Τμήμα αρχαιοτήτων σε 
συνεργασία με τη  Γαλλική  Σχολή  Αθηνών, το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το 
Πανεπιστήμιο της Προβηγκίας. Το ανασκαφικό αυτό πρόγραμμα αρχικά είχε χρονικό 
ορίζοντα μέχρι το 2003 και θα εκπονούνταν κατά τους θερινούς μήνες του εκάστοτε έτους. 
Για το πρώτο έτος δεν υπάρχει σχετική πληροφόρηση σχετικά με τις εργασίες που έλαβαν 
χώρα στην αγρέπαυλη (Hadjisavvas, 2007, p. 66), ωστόσο το 2002 δημοσιεύθηκαν τα 
αποτελέσματα της αρχαιολογικής έρευνας όπου και διαχωρίστηκαν και ονομάστηκαν 
πέντε χώροι τους οποίους θεώρησαν ως αυλές της αγρέπαυλης. (Lécuyer et al., 2002, p. 
611-613)  
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Εικ.3 Κάτοψη με καταγεγραμμένες ονομαστικά τις πέντε αυλές με βάση την 

ανασκαφική έρευνα του 2000, Πηγή: Lécuyer Nolwenn, Le territoire de Potamia 

aux époques médiévale et moderne : acquis récents. In: Cahiers du Centre 

d'Etudes Chypriotes. Volume 34, 2004.  p. 25 fig. 3 M. Zdanowski-M.- L. Laharie 

 
Κατά τη διάρκεια της τρίτης ανασκαφικής έρευνας που έγινε το καλοκαίρι του 2002, 

πραγματοποιήθηκαν δοκιμαστικές τομές στην δυτική αυλή της Ποταμιάς και τονίστηκε η 
αναγκαιότητα μιας ετεροχρονισμένης ανασκαφικής τομής στην περιοχή της Βόρειας 
αυλής, η οποία  θεωρήθηκε πως λειτουργούσε ως ο επίσημος χώρος υποδοχής της 
αγρέπαυλης. Οι στρωματογραφικές τομές που έγιναν επιχωματώθηκαν. Κάποιες άλλες 
τομές, τριάντα τετραγωνικών μέτρων, που έγιναν στην νοτιοδυτική αυλή αποκάλυψαν 
μεσαιωνικά στρώματα (με πρώτη χρονολόγηση τον 14ο αιώνα) αλλά και το σημείο 
έναρξης της θεμελίωσης των όψεων του κτιρίου. (Flourentzos, 2005, p. 86) Τα 
αποτελέσματα των ανασκαφικών ερευνών των προηγούμενων χρόνων που 
δημοσιεύθηκαν το 2003  τονίζουν πως το δυτικό τμήμα της αγρέπαυλης κατασκευάστηκε 
πάνω σε έναν από τους μεσαιωνικούς κήπους. (Lécuyer et al., 2003, p. 575-576) 

 
Το 2010 εκπονήθηκε η τελευταία εως και σήμερα ανασκαφική έρευνα, στο δυτικό 

τμήμα της περιοχής της βασιλικής κατοικίας. Οι έρευνες επεκτάθηκαν προς τα ανατολικά. 
Έγινε εντατικός καθαρισμός για την απομάκρυνση της άγριας βλάστησης και των 
επικαθίσεων του χώματος, αποκαλύπτοντας στην πορεία τα κατάλοιπα τοιχοποιίας στο 
βόρειο σύνορο του συμπλέγματος, στο σημείο που εφάπτεται στο δρόμο. Επίσης 
αποκαλύφθηκαν μέσω ανασκαφικής διαδικασίας, ακόμα δύο τοίχοι που κόβουν το τμήμα 
από βόρεια προς νότια. Μεταξύ των δύο αυτών τοιχών βρέθηκαν θραύσματα από γύψινο 
δάπεδο. Εξωτερικά του βορειότερου κτιρίου της ανατολικής πτέρυγας, μετά από 
ανασκαφική τομή, αποκαλύφθηκε τετραγωνισμένη κατασκευή σε βάθος πενήντα 
εκατοστών από το επίπεδο του εδάφους η οποία οριοθετείται με τοίχους από λαξευμένους 
λίθους και πιθανολογείται πως επρόκειτο για ρηχή δεξαμενή. . (Department of Antiquities, 
2016, p. 51) 

 
 

Στην ετήσια έκθεση εργασιών του Τμήματος Αρχαιοτήτων του 2004 έγινε εκτενής 
αναφορά στις εργασίες υποστυλώσεων και υποστηρίξεων τμημάτων των κτιρίων του 
συγκροτήματος. Συγκεκριμένα, στο δυτικό τμήμα της αγρέπαυλης, γίνεται εκτενής 
αναφορά σχετικά με τον καθαρισμό τριών δωματίων, στην σταθεροποίηση των οροφών 
τους και στην στερέωση των τοιχοποιιών τους. Στο διώροφο κτίριο που βρίσκεται στο 
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νοτιοδυτικό τμήμα της αγρέπαυλης τοποθετήθηκε ένα προσωρινό στέγαστρο ενώ ο 
ανατολικό τοίχος του ενισχύθηκε με ξύλινα στοιχεία. Τέλος απομακρύνθηκε ένα τμήμα 
σκυροδέματος, νεότερης φάσης από το εν λόγω δωμάτιο. 
Στο ανατολικό τμήμα της αγρέπαυλης που χρονολογείται στην Οθωμανική περίοδο, 
ακολουθήθηκε διαδικασία καθαρισμού και απομάκρυνσης των συντριμμιών που 
βρίσκονταν εσωτερικά των ανατολικών δωματίων που περιβάλλουν την αυλή. 
(Flourentzos, 2006, p. 58) 

  
  
Στα επόμενα δύο έτη, οι εργασίες υποστήριξης, υποστύλωσης και καθαρισμού 

επικεντρώθηκαν το πρώτο έτος στα δωμάτια και ερείπια της ανατολικής πλευράς της 
αγρέπαυλης,  (Flourentzos, 2007, p. 50) ενώ το δεύτερο έτος στην δυτική πλευρά της 
αγρέπαυλης. (Flourentzos, 2008, p. 49) Για τα δυο επόμενα έτη, το 2007 και το 2008, δεν 
υπάρχει καμία γραπτή αναφορά σχετικά με ανασκαφικές έρευνες ή με ενέργειες 
καθαρισμού και υποστήριξης κάποιου τμήματος των τοιχοποιιών.  

 
Η επόμενη σχετική γραπτή αναφορά έγινε στην ετήσια αναφορά του 2009 όπου 

καταγράφηκε ο εντατικός καθαρισμός όλου του δυτικού τμήματος του συγκροτήματος που 
περιελάμβανε δώδεκα δωμάτια της Οθωμανικής περιόδου. Κατά τη διάρκεια του 
καθαρισμού απομακρύνθηκαν  τα βιολογικά προϊόντα διάβρωσης (ρίζες, βρύα, λειχήνες, 
βλάστηση) από τα δάπεδα των δωματίων και  αφαιρέθηκαν όλα τα δάπεδα από 
σκυρόδεμα που ήταν ύστερης περιόδου και δεν είχαν ιδιαίτερη αρχαιολογική και ιστορική 
αξία. Το αυθεντικό επίπεδο του δαπέδου αποκαλύφθηκε σε βάθος 20-30 
εκατοστών  περίπου και ήταν κατασκευασμένο από γυψομάρμαρο. Μετά από 
ανασκαφική διαδικασία αποκαλύφθηκε μικρού μεγέθους δεξαμενή στο βορειοανατολικό 
τμήμα της αυλής. (Department of Antiquities, 2013, p. 43-47) 
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3. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

   Στην αρχιτεκτονική περιγραφή θα γίνει μία σύντομη τυπολογική και μορφολογική 
περιγραφή ολόκληρου του συγκροτήματος και στην συνέχεια θα γίνει μια εκτενέστερη 
περιγραφή της ανατολικής πτέρυγας για την οποία γίνετε η μελέτη.   

 
3.1 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
   Η αγρέπαυλη της Ποταμιάς όπως αναφέρθηκε και στα ιστορικά στοιχεία, έχει μακριά 

ιστορία που ξεκινάει από τον 14ο αιώνα και φτάνει μέχρι και σήμερα. Με το πέρασμα των 
χρόνων η αγρέπαυλη άλλαξε πολλούς ιδιοκτήτες οι οποίοι κάθε φορά προσάρμοζαν το 
κτίριο στις ανάγκες τους, με αποτέλεσμα η σημερινή μορφή του κτιρίου να είναι ένα 
μωσαϊκό φάσεων. Έτσι, τόσο η μορφή του όσο και η τυπολογία του δεν ακολουθούν ένα 
βασικό κανόνα αλλά δημιουργούν ένα πλέγμα πολλών και διαφορετικών μορφών που 
αποτελούν όμως στο σύνολο τους μία ενότητα. Το αποτύπωμα που άφησε ο χρόνος στο 
μνημείο διερευνήθηκε μέσα από όλες τις διαθέσιμες πηγές. Όπως προκύπτει από το 
διάγραμμα που δημιουργήσαμε, σε διάστημα 120  περίπου χρόνων το συγκρότημα  
φαίνετε να έχει αλλάξει σε μεγάλο βαθμό. Ξεκινώντας από το 1885 με την 1η επίσημη 
καταγραφή του κτίσματος από τον  Kitchener, το κτίσμα  φαίνεται να έχει μια πολύ πιο 
μικρή έκταση σε σχέση με το 1922, όπου αποκτά μία εντελώς διαφορετική μορφή με 
αρκετά καινούργια κτίρια και αρκετά μεγαλύτερη έκταση. Μέχρι το 1977 φαίνεται να 
διατηρεί τον όγκο των κτισμάτων με κάποιες επεκτάσεις και μερικές κατεδαφίσεις, ενώ το 
1993 φαίνεται να έχουν καταρρεύσει αρκετά κομμάτια του. Στην συνέχεια το κτίσμα, όπως 
έχει αναφερθεί και στα ιστορικά στοιχεία, είναι πλέον εγκαταλελειμμένο χωρίς καμία 
χρήση, γι' αυτό και οι μόνες αλλαγές  έγιναν είναι μερικές καταρρεύσεις τοίχων.  (βλ. Εικ. 
4) 

 
 
 
 

 
 

Εικ. 4,  1η σειρά:  Χρονολογική παράθεση τοπογραφικών και αεροφωτογραφιών απο το 1885 μέχρι το 2014. 

2η σειρά: Εξαγωγή διαγραμμάτων που υποδηλώνουν τον αποτύπωμα του κτιριακού συγκροτήματος  

3η σειρά: Με κίτρινο χρώμα υποδηλώνονται οι προσθήκες και με γκρίζο οι καταρρεύσεις  κτιρίων Πηγή:  

 

  1885          1922          1963          1977        1993           1995          2005          2009       2014            
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Εικ. 7, Το χαγιάτι από την αυλή Δ με τις καμάρες,   πηγή:   

Προσωπικό αρχείο Σεβίνας Φλωρίδου  

 

Εικ. 8, Το χαγιάτι από την αυλή Γ με τα μικρά παράθυρα στον 

όροφο,   πηγή:   Προσωπικό αρχείο Σεβίνας Φλωρίδου  

 

 
   Όλο το συγκρότημα έχει έκταση που 

καλύπτει περίπου 5 500 τ.μ. Ωστόσο, η 

μεγάλη αυτή έκταση αποτελείται τόσο από 

το κτιριακό συγκρότημα αλλά και από 

μεγάλες αυλές και ελεύθερους χώρους που 

παίζουν καθοριστικό ρόλο στην 

διαμόρφωση των κτιριακών όγκων (βλ. Εικ. 

5). Μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι 

μέσα σε όλα τα χρόνια της ενεργούς ζωής 

του, το κτιριακό αυτό συγκρότημα διατήρησε 

ως αρχή της δόμησης του, την σχέση 

υπαίθριου και κλειστού χώρου ως βασικό 

παράγοντα για την διαμόρφωση της 

ογκοπλασίας και της μορφολογίας του. Στο 

συγκρότημα διακρίνονται 6 αυλές όπου οι 

κτιριακοί όγκοι διαμορφώνονται με τέτοιο 

τρόπο ώστε είτε να περιβάλλουν είτε να 

ανοίγονται  προς αυτές. ( βλ. Εικ. 6) 

   Ο τρόπος με τον οποίο τα κτίσματα 

τοποθετούνται γύρω από τις αυλές 

καθορίζει και την τυπολογία τους. Το δυτικό 

κομμάτι για παράδειγμα, έχει την μορφή 

ενός κλειστού τετραγώνου  και περιβάλλει 

την αυλή Α ενώ το ανατολικό τμήμα έχει την 

μορφή ενός «Π» και περιβάλλει την αυλή Β. 

( βλ. Εικ. 6). Τα δύο αυτά τμήματα 

ενώνονταν παλαιότερα με ένα χαγιάτι το 

οποίο σήμερα έχει καταρρεύσει (βλ. Εικ. 6). 

Το χαγιάτι αυτό είχε επαφή και με τις δύο 

αυλές Γ και Δ. Προς την αυλή Δ, ανοιγόταν 

με 3 οξυκόρυφες καμάρες ενώ προς την 

αυλή Γ με μικρά ανοίγματα. (βλ. Εικ. 7,8).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικ. 5,  Επεξεργασμένο σχέδιο κάτοψης ισογείου,  πλήρη  

(δομημένο) – κενά ( αδόμητο),  πηγή: Κάτοψη ισογείου, Τμήμα 

Αρχαιοτήτων 2005 σε συνεργασία με το αρχιτεκτονικό 

γραφείο  Ap.opsis.  

 

Εικ. 6,  Επεξεργασμένο σχέδιο κάτοψης ισογείου,  Υπόδειξη 

των 6 αυλών,  ππηγή: Κάτοψη ισογείου, Τμήμα Αρχαιοτήτων 

2005 σε συνεργασία με το αρχιτεκτονικό γραφείο  Ap.opsis.  

 

Α 

  Β 

  Γ 

  Δ 

  Ε 

Ζ 
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    Στην αγρέπαυλη συνολικά, παρατηρούνται δύο υλικά δόμησης τοιχοποιίας, τα οποία 

χρησιμοποιούνται με διαφορετικούς τρόπους,  αντιπροσωπεύοντας κάθε φορά μία 

οικοδομική φάση. Τα δύο αυτά υλικά είναι η πέτρα, και το πλιθάρι.  Η πέτρα 

χρησιμοποιείται είτε πελεκητή είτε ακατέργαστη με χαλίκωμα. Συνολικά οι τρεις τρόποι 

δόμησης αντιπροσωπεύουν τις τρεις σημαντικές οικοδομικές φάσεις του κτιρίου. Στην 

προσπάθεια μας να εντοπίσουμε τα σημεία με τα οποία χρησιμοποιούνταν οι τρόποι 

αυτοί δόμησης, δημιουργήσαμε 3 διαγράμματα που προέκυψαν από δικές μας επί τόπου 

παρατηρήσεις και υποδηλώνουν όλες τις τοιχοποιίες που είτε είναι κατασκευασμένες από 

πελεκητή πέτρα, είτε από ακατέργαστη είτε από πλιθάρι. (βλ. Εικ. 9,10,11).  

Εικ. 9, Τοιχοποιίες με πελεκητή πέτρα, οικοδομική φάση 1  

Πηγή: Προσωπικό αρχείο  

 

Εικ. 10, Με μαύρο χρώμα οι τοιχοποιίες με ακατέργαστη 

πέτρα, οικοδομική φάση 2, Πηγή: Προσωπικό αρχείο  

 

Εικ. 11, Με μάυρο χρώμα οι τοιχοποιίες με πλιθάρι, 

οικοδομική φάση 3  Πηγή: Προσωπικό αρχείο  
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3.2 ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ 

  

   Το ανατολικό τμήμα του συγκροτήματος με το 

οποίο ασχολείται η μελέτη μας είναι το τμήμα 

που θεωρείται και το παλαιότερο, Τμήματα του, 

φαίνεται ότι ανάγονται στην Μεσαιωνική φάση 

(βλ. Εικ.12). Φυσικά, η Μεσαιωνική φάση, έχει 

υποστεί αρκετές μετατροπές, προσθήκες και 

καταρρεύσεις, και είναι δύσκολο να εντοπιστεί 

ξεκάθαρα. 

    Η σημερινή μορφή της πτέρυγας αυτής, θα 

παρουσιαστεί στο κεφάλαιο αυτό, παραθέτοντας 

εικόνες και σκίτσα από το προσωπικό αρχείο της 

ομάδας με στόχο την ολοκληρωμένη 

αρχιτεκτονική περιγραφή και κατανόηση όλου 

τμήματος αυτού. 

   Ο πρώτος χώρος που θα αναλυθεί, το οποίο θεωρείται 
και το παλαιότερο αλλά και το πιο εντυπωσιακό λόγο της 
μορφής και της κατασκευής του, είναι το δωμάτιο του θόλου 
(103) και ο προθάλαμος του (104)  (βλ. Εικ. 14). Το 
δωμάτιο αυτό βρίσκεται σε κεντρικό σημείο του τμήματος 
αυτού, αφού από εκεί το κτίσμα προεκτείνεται βόρεια, 
ανατολικά και νότια.  Η είσοδος στο θολωτό δωμάτιο γίνεται 
μέσω ενός μακρόστενου προθάλαμου, δωμάτιο 104, με 
ξύλινη κολόνα στο κέντρο του χώρου, που παλαιότερα 
στήριζε το πάτωμα του 1ου ορόφου. Σήμερα το πάτωμα 
αυτό έχει καταρρεύσει. (βλ. Εικ. 14) 
 

   Ο θολωτός χώρος έχει διαστάσεις 4.6m x 6.4m και ύψος 

3m. Η καμάρα του θόλου έχει οξυκόρυφη μορφή ενώ ο 

΄χώρος είναι κατασκευασμένος από πελεκητή πέτρα με 

επιμελημένη κατασκευή και διασώζεται στην καλύτερη 

κατάσταση.  Ο χώρος αυτός, στην δυτική και στενή πλευρά 

του, έχει ένα στενόμακρο άνοιγμα το οποίο όμως έχει 

σφραγιστεί μεταγενέστερα από τούβλα. Το δάπεδο τόσο 

του θολωτού χώρου όσο και του προθάλαμου του, είναι 

Εικ. 12, Το ανατολικό τμήμα με το οποίο ασχολείτε 

η παρούσα μελέτη. πηγή: Κάτοψη ισογείου, Τμήμα 

Αρχαιοτήτων 2005 σε συνεργασία με το 

αρχιτεκτονικό γραφείο  Ap.opsis.  

 

Εικ. 15, Οπτική από τον θόλο προς τον προθάλαμο            Εικ. 16: Το θολωτό δωμάτιο. 

Εικ. 14, Διάγραμμα κίνησης στον 

χώρο.  

Εικ. 13, Διάγραμμα με υπόδειξη 

του θολωτού δωμάτιου και του 

προθάλαμου 

103 
104 
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 Εικ. 22, Η τοξοστοιχία στο δωμάτιο 102           Εικ. 23, Η τοξοστοιχία στο δωμάτιο 101  

 
Εικ. 21, Το δωμάτιο 102 με το 

πέρασμα στο 101, 

 

μεταγενέστερο, έτσι το αρχικό ύψος των χώρων αυτών παραμένει άγνωστο. (βλ. Εικ. 

15,16) 

   Στα βόρεια του θολωτού χώρου αναπτύσοονται τα 

δωμάτια 101 και 102. (βλ. Εικ. 17) 

   Τα δωμάτια αυτά είναι τοποθετημένα σε σειρά και 

χωρίζονται με εγκάρσια τοιχοποιίας (βλ. Εικ. 18).   Τα 

διατρέχει κατά μήκος, μια ενιαία τοξοστοιχία από 4 

οξυκόρυφα τόξα, 2 σε κάθε δωμάτιο. Η τοξοστοιχία αυτή 

χωρίζει τα δωμάτια στα δύο.  (βλ. Εικ. 18,22,23).  Οι δύο 

αυτοί χώροι, εκτός από την ενιαία τοξοστοιχία με τα δύο 

όμοια τόξα σε κάθε δωμάτιο, παρουσιάζουν και άλλα 

όμοια χαρακτηριστικά. Οι διαστάσεις τους είναι ίδιες, 

6x7m το κάθε ένα και διαθέτουν επίσης ίδιου τύπου 

ανοίγματα, τα οποία βρίσκονται στην ανατολική 

τοιχοποιία. Είναι ουσιαστικά 4 παράθυρα, 2 σε κάθε 

δωμάτιο, τοποθετημένα συμμετρικά, σε ύψος 2m από το 

υφιστάμενο δάπεδο. (βλ. Εικ.19) 

   Η είσοδος γίνεται από το δωμάτιο 102, μέσω της 

δυτικής θύρας, η οποία είναι και η μόνη είσοδος στους 

χώρους αυτούς. Από το δωμάτιο 102, μπορείς να 

εισέλθεις στο δωμάτιο 101, μέσω ενός στενού χαμηλού 

περάσματος,  το οποίο είναι ίσως μεταγενέστερο. (βλ. 

Εικ. 19,21) 

   Τα δωμάτια διαθέτουν επάνω όροφο, χωρίς όμως 

ένδειξη οποιασδήποτε εσωτερικής σκάλας για 

κατακόρυφη επικοινωνία. Το πάτωμα του ορόφου και 

στις δύο περιπτώσεις αποτελείται από εγκάρσια βολίτζια, 

ακολούθως καλάμια, πηλό και γυψομάρμαρο. Στο 

δωμάτιο 202, διασώζεται ένα μικρό τμήμα του 

πατώματος, ενώ στο δωμάτιο 201 διασώζεται όλο, 

δίνοντας μας πλήρης εικόνα για την μορφή του και τα 

στοιχεία από τα οποία αποτελείται (βλ. Εικ.20).   Στους 

χώρους αυτούς, 101 και 102, σε νεότερη φάση, έχει γίνει 

διάστρωση δαπέδου με σκυρόδεμα  που  μειώνει 

σημαντικά το αρχικό ύψος τον δωματίων.  (βλ. Εικ. 23) 

    

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Εικ. 17 Διάγραμμα με υπόδειξη των 

δύο δωματίων με την τοξοστοιχία  

Εικ. 20, Τομή 4-4, Τοξοστοιχία, υπόδειξη 

πατώματος ορόφου  

Εικ. 18, αριστερά: Διάγραμμα με υπόδειξη 

της εγκάρσιας διαχωριστικής τοιχοποιίας, 

δεξιά: Διάγραμμα με υπόδειξη της 

τοξοστοιχίας  

102 

101 

Εικ. 19, αριστερά: Διάγραμμα κίνησης στον 

χώρο, δεξιά Διάγραμμα με υπόδειξη των 4 

παρόμοιων παραθύρων  
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Εικ. 27, Εγκάρσια τοιχοποιία με έδραση 

καμάρας που΄εχει καταρρεύσει  

Εικ. 29, Επεξεργασμένη φωτογραφία 

με αναπαράσταση της τοξοστοιχίας  

Εικ. 30, Επεξεργασμένη φωτογραφία, 

Σφραγισμένη καμάρα, η τοιχοποιία απο 

πελεκητή πέτρα και αναπαράσταση καμάρας 

που έχει καταρρεύσει 

Εικ. 28, Εγκάρσια τοιχοποιία 1.  με τις 

ύο καμάρες   

   Οι χώροι 105, 106 και 107 εφάπτονται με το δωμάτιο του 

θόλου και τον προθάλαμο του στα ανατολικά και 

αναπτύσσονται επίσης, προς τα ανατολικά. (βλ. Εικ. 24) 

   Βρίσκονται σε κεντρικό σημείο του συγκροτήματος, αφού  

διαχωρίζουν τις δύο αυλές (Β και Ε), ενώ διαθέτουν και στις  

δύο κατά μήκος πλευρές τους τοξοστοιχίες, οι οποίες σώζονται 

σήμερα μόνο τμήματά τους. Λόγω των μεγάλων καμάρων, 

γίνεται η υπόθεση ότι πιθανόν οι χώροι αυτοί, να ήταν ημι-

υπαίθριοι, ανοιχτοί προς τις αυλές και ίσως να 

χρησιμοποιούνταν για γεωργικές δραστηριότητες. 

  Η μορφολογική περιγραφή των χώρων αυτών είναι αρκετά 

δύσκολη αφού το μόνο που σώζεται είναι 3 τοιχοποιίες. Αυτές 

είναι, η βόρεια τοιχοποιία και οι διαχωριστικοί τοίχοι μεταξύ των 

χώρων (βλ. Εικ. 25).  Στον νότιο τοίχο σώζονται μόνο τα σημεία 

έδρασης των καμαρών, που αναπαριστώνται διαγραμματικά 

χωρίς να έχουμε κάποιο άλλο στοιχείο, παραμόνο την γένεσή 

τους (βλ. Εικ. 26). Ο βόρειος τοίχος, έχει καταρρεύσει σημαντικά, 

παρ’ όλα αυτά διατηρείται σφραγισμένο τοξωτό άνοιγμα, το 

οποίο είναι ορατό και στην νότια πλευρά του τοίχου, και είναι 

πιθανότατα θύρα της μεσαιωνικής φάσης (βλ. Εικ. 27). Επίσης, 

αυτή η τοιχοποιία διέθετε ακόμα μία καμάρα, η οποία έχει 

καταρρεύσει (βλ. Εικ. 27).  Ο 1ος εγκάρσιος τοίχος διαθέτει δύο 

οξυκόρυφες καμάρες οι οποίες ενώνουν τους χώρους 105 και 

106. (βλ. Εικ. 25) Οι δύο καμάρες αυτές διατηρούν έντονα το 

πλαίσιο τους και ξεχωρίζουν, εντούτοις έχουν σφραγιστεί με 

πλιθάρι και πέτρες. Ο 2ο εγκάρσιος τοίχος χωρίζει τα δωμάτια 

106 και 107. Είναι κατασκευασμένος από πλιθάρι με λίθινο 

θεμέλιο και σε αυτόν εδραζόταν καμάρα, η οποία έχει 

καταρρεύσει. (βλ. Εικ. 26,27) 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Εικ. 24 Διάγραμμα με υπόδειξη 

των χώρων ανάλυσης  

Εικ. 25 Διάγραμμα με τις τοιχοποιίες 

που διασώζονται 

1 

2 

105 

106 

107 

Εκ. 26 Διάγραμμα που υποδηλώνει 

την καμάρα που έχει καταρρεύσει  

Β 

Ε 
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108 

109 

Εικ. 32,  Διάγραμμα με την είσοδο 

στους χώρους και την καμάρα 
Εικ. 33,  Διάγραμμα με υπόδειξη της 

σκάλας προς τον 1ο όροφο 
Εικ. 34,  Διάγραμμα με υπόδειξη της 

καμάρας που έχει καταρρεύσει 

Εικ. 35, Ο χώρος 109 με την είσοδο στο 108 Εικ. 36, Λίθινο θεμέλιο και ανωδομή από πλιθάρι Εικ. 37, Έδραση καμάρας στον 

χώρο 109  

Εικ. 38, Ο χώρος 108, η γεωμετρία του 

χώρου (μακρόστενος) και τα ικριώματα 

στήριξης  

Εικ. 39, Στον χώρο 108, η καμάρα που 

βλέπει προς την πίσω πλευρά του 

κτίσματος   

Εικ. 40, Η εξωτερική σκάλα για 

κατακόρυφη επικοινωνία   

   Οι χώροι 108 και 109 εφάπτονται με τον θόλο στα νότια και 

αναπτύσσονται παράλληλα ως προς αυτόν (βλ. Εικ. 31) . Η 

είσοδος γίνεται μέσω του δωματίου 109 που λειτουργεί σαν 

μιπροθάλαμος για το δωμάτιο 108 (βλ. Εικ.32,35). Οι χώροι 

αυτοί είναι κατασκευασμένοι από πλιθάρι με λίθινο θεμέλιο. Ο 

χώρος 108 είναι μακρόστενος 7x3 m με χαμηλό καθαρό ύψος 

χώρου 2.45m. Στο βάθος του αντικρίζει κανείς μία καμάρα η 

οποία διασώζεται σε κακή κατάσταση, η οποία ανοίγει προς την 

πίσω πλευρά του κτιρίου (βλ. Εικ. 32). Οι χώροι αυτοί είναι 

διώροφοι όπου η πρόσβαση σε αυτούς γίνεται μέσω της 

εξωτερικής σκάλας η οποία καταλαμβάνει μέρος του χώρου 

109. Αξιοσημείωτη είναι η καμάρα η οποία έχει καταρρεύσει 

αλλά παραμένουν και στις δύο πλευρές τα σημεία γένεσης της 

(βλ. Εικ. 36,37)  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικ. 31,  Διάγραμμα με υπόδειξη 

των χώρων ανάλυσης  
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Εικ. 43, Ο χώρος 110 με τα ικριώματα Εικ. 44, Ο χώρος 110 , η είσοδος και το ανοιγμα 

προς την αυλή 

Εικ. 45, Ο δυτικός τοίχος και το αποτύπωμα του 

χώρου 111 

Εικ. 46, Ο νότιος που έχει καταρρεύσει.  

   Οι χώροι 110 και 111 είναι τοποθετημένοι σε σειρά και έχουν 

προσανατολισμός (βλ. Εικ. 41). την αυλή Ε (βλ. Εικ. 41),  

στοιχείο που υποδηλώνει άμεση σχέση με αυτήν.  Η κατασκευή 

τους είναι από πλιθάρι σε λίθινο θεμέλιο. 

   Ο χώρος 110 είναι ένας ορθογωνικός, 5x3m και έχει 2 

ανοίγματα, μία θύρα και ένα παράθυρο, και τα δύο προς την 

ανατολική πλευρά (βλ. Εικ. 42,43).  Ο χώρος είναι επιχρισμένος 

από γυψοκονίαμα ενώ σημειακά υπάρχουν αποχρώσεις του 

γαλάζιου. Και αυτός ο χώρος διαθέτει επάνω όροφο, ενώ το 

πάτωμα του ορόφου σώζεται σε αρκετά καλή κατάσταση, με 

προσωρινή στήριξη από ικριώματα.  

   Ο χώρος 111 έχει καταστραφεί σχεδόν εξ ‘ ολοκλήρου. Σώζεται 

μόνο ο τοίχος που διαχωρίζει τον χώρο 111 από τον 110,   και 

τμήμα του δυτικού τοίχου.  (βλ. Εικ. 45). Ο νότιος τοίχος αλλά και 

ο ανατολικός έχουν καταρρεύσει πλήρως (βλ. Εικ. 46). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικ. 42, Οί χώροι 110 και 111 

με την ανατολική είσοδο   

111 

110 

Εικ. 41,  Διάγραμμα με υπόδειξη 

των χώρων ανάλυσης  

Ε 

Ζ 
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3.2.1 ΣΤΑΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 

 
Τα επιμέρους τμήματα που συνθέτουν το σύνολο της αγρέπαυλης στη Ποταμιά είναι 

κατασκευασμένα με όμοιο τρόπο ως δομικά συστήματα. Πρόκειται για κτίρια από 
φέρουσας τοιχοποιίας. Ωστόσο, τα δυο αυτά τμήματα διαφέρουν όσον αφορά τα υλικά 
δόμησης τους και τις κατασκευαστικές τους λεπτομέρειες. 

 
Το δυτικό, οθωμανικό τμήμα έχει αποκατασταθεί από το τμήμα αρχαιοτήτων. Το 

στατικό σύστημα του εν λόγω τμήματος αποτελείται από ωμοπλινθοδομές που 
εδράζονται πάνω σε λιθοδομές. Σε θεμέλια από λιθοσώματα η λίθινη θεμελίωση φτάνει 
μέχρι και το 1,5 μέτρο πάνω από το επίπεδο του εδάφους. Το ενιαίο λίθινο θεμέλιο 
είναι κατασκευασμένο από ακατέργαστους λίθους, ωστόσο σε τμήματα του 
συμπλέγματος παρουσιάζονται λαξευμένοι λίθοι. Στα θεμέλια των κτιρίων εδράζεται η 
τοιχοποιία η οποία είναι κατασκευασμένη από ωμές πλίνθους και λειτουργεί ως το 
κύριο φέρον στοιχείο. Η τοιχοποιία από ωμές πλίνθους μεταφέρει τα φορτία από τις 
ξύλινες οροφές στο έδαφος και παραλαμβάνει όλα τα φορτία της κατασκευής. Τα 
ξύλινα δοκάρια της οροφής εδράζονται επί των ωμοπλινθοδομών σε όλο τους το 
πάχος και είναι στερεωμένα με γυψοκονίαμα. Η ομοιόμορφη κατανομή των φορτίων 
διακόπτεται στα ανοίγματα της τοιχοποιίας και την μεταφορά των φορτίων 
αναλαμβάνουν τα ξύλινα ανώφλια των παραθύρων και των θυρών.Τα ξύλινα αυτά 
στοιχεία είναι πακτωμένα με γυψοκονίαμα στη τοιχοποιία (εικόνα 47). Επιπλέον η 
παρουσία ξύλινων στοιχείων είναι 
εμφανής και σε παλαιότερα 
ανοίγματα που πλέον έχουν 
κλείσει, σε σημεία που είχε 
αστοχήσει παλαιότερα η 
τοιχοποιία και ώς ιμαντώσεις σε 
διάφορα σημεία της τοιχοποιίας. 
Το πάχος έδρασης των 
περισσότερων ξύλινων 
στοιχείων, εκτός των δοκαριών, 
στην τοιχοποιία δεν είναι 
εμφανές. Τα ξύλινα στατικά μέλη 
παραλαμβάνουν και 
ανακατανέμουν τις δυνάμεις στα 
κατώτερα στρώματα. 

 
 
 

Επιπρόσθετα, στον φέροντα οργανισμό συνεισφέρουν τα ξύλινα υποστυλώματα και 
τα λίθινα οξυκόρυφα τόξα. Τέτοια στοιχεία παρατηρούνται σε διάφορα σημεία της 
δυτικής πτέρυγας  και επιτυγχάνουν στην μεταφορά των φορτίων της στέγης σε 
περιπτώσεις μεγάλων ανοιγμάτων. Στα ανώτερα τμήματα της κατασκευής η κατανομή 
των φορτίων επιτυγχάνεται μέσω των ξύλινων δοκαριών. Τα δοκάρια με διατομή από 
12 μέχρι 15 εκατοστά είτε εδράζονται στο ανώτερο τμήμα της τοιχοποιίας, των 
οξυκόρυφων τόξων και των υποστυλωμάτων, είτε είναι πακτωμένα στη τοιχοποιία. Και 
στις δύο περιπτώσεις η έδραση τους υπερκαλύπτει το πάχος τους. Σε πολλά σημεία 
εμφανίζονται και ξύλινα στοιχεία στο σημείο επαφής των δοκαριών και της τοιχοποιίας 
με σκοπό την ομοιόμορφη κατανομή των φορτίων και την προστασία της τοιχοποιίας 
από τυχούσες σημειακές αστοχίες λόγω της επιβολής των φορτίων επιτόπου. 

 
Το ανατολικό σύμπλεγμα της μεσαιωνικής αγρέπαυλης στην Ποταμιά αποτελείται 

από κτίρια με φέροντα οργανισμό κυρίως από λιθοσώματα. Η παραλαβή και η 

 
Εικ. 47,  Ξύλινα στοιχεία στερεωμένα με γυψοκονίαμα στα 

φέροντα μέλη 



21 
 
 

 
 

 

μεταφορά των φορτίων γίνεται μέσω της 
φέρουσας τοιχοποιίας. Στην τοιχοποιία 
παρατηρείται χρήση λαξευμένων λίθων 
από το επίπεδο της θεμελίωσης όπου 
φτάνει σημειακά μέχρι και το ανώτερο 
σημείο, ακατέργαστοι λίθοι σε σημεία 
πλήρωσης τοιχοποιίας είτε σε σημεία 
αστοχίας της τοιχοποιίας και ωμόπλινθοι 
στα ανώτερα τμήματα του κτιρίου, κυρίως 
στον πρώτο όροφο (βλ. Εικ. 48) .  Στο 
σύνολό της, η τοιχοποιία παραλαμβάνει τα 
φορτία της οροφής και τα μεταφέρει στο 
επίπεδο του θεμελίου, όπου και εδράζεται. 
Το πάχος της τοιχοποιίας μειώνεται καθ’ 
ύψος. 

 
 
Η τοιχοποιία αποτελείται από δύο 

παρειές λιθοσωμάτων οι οποίες ενώνονται 
μεταξύ τους με μπατικούς λίθους. Το 
μέγεθος των λιθοσωμάτων ποικίλει. Οι 
τυπικές διαστάσεις των λιθοσωμάτων είναι 
20 έως 25 εκατοστά σε μήκος και 10 έως 15 
εκατοστά σε πλάτος και ύψος. Το γέμισμα 
του διάκενου μεταξύ των παρειών γίνεται με κονίαμα και λιθοσώματα μικρότερου 
μεγέθους. Η σύνδεση των λιθοσωμάτων μεταξύ τους επιτυγχάνεται μέσω της χρήσης 
συνδετικού κονιάματος με περίπου ένα 
εκατοστό πάχος. Το πάχος των λιθοδομών 
είναι περίπου 70 εκατοστά στην βάση, ενώ 
παρατηρείται ελάχιστη μείωση στα 
υψηλότερα στρώματα. Αναφορικά με την 
σύσταση των υλικών των τοιχοποιιών, οι 
δομικοί λίθοι είναι  ιζηματογενούς 
προέλευσης ενώ το συνδετικό κονίαμα που 
χρησιμοποιήθηκε στους αρμούς και στην 
πλήρωση του διάκενου μεταξύ των παρειών 
φαίνεται να είναι ασβεστιτικής σύστασης. 
 
 

Την ομοιόμορφη κατανομή των φορτίων 
διακόπτουν τα ανοίγματα, τα παράθυρα και 
οι θύρες. Την παραλαβή των φορτίων και 
την ομοιόμορφη ανακατανομή τους πάνω 
από τα ανοίγματα αναλαμβάνουν τα ξύλινα 
ανώφλια. Εκτός από τα σημεία πάνω από τα 
ανοίγματα, τέτοιου τύπου δομικά στοιχεία 
παρατηρούνται σε διάφορα τμήματα των 
τοιχοποιιών. Συγκεκριμένα σε σημεία παρουσίας ρωγμών, αστοχιών, μεταγενέστερων 
πληρώσεων στη τοιχοποιία και στα σημεία ένωση των τοίχων η χρήση ξύλινων 
στοιχείων ανακτούσε την σωστή μεταφορά των φορτίων προς το έδαφος  (βλ. Εικ. 49) 
. 

 
 

Εικ. 48, Υλικότητα και Τρόπος Δόμησης  της 

ανατολικής εξωτερικής όψης του δωματίου 

102  με ωμές πλίνθους στα ανώτερα τμήματα, 

λαξευτούς λίθους στα θεμέλια και 

ακατέργαστος λίθος με άναρχη δόμηση στην 

υπόλοιπη τοιχοποιία 

Εικ. 49, Ξύλινα στοιχεία στην τοιχοποιία που 

επιτυγχάνουν την παραλαβή και μεταφορά 

φορτίσεων από τα ανώτερα στα κατώτερα 

στρώματα σε σημεία που παρουσιάζονται 

ασυνέχειες (ανατολική εξωτερική όψη δωματίου 

102). 
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Εικ. 52, Το δωμάτιο του θόλου (δωμάτιο 103) 

 

Στο μεσαιωνικό σύμπλεγμα παρατηρούνται 
λίθινα οξυκόρυφα τόξα σε σειρά  (βλ. Εικ. 50), 
καμάρες, τα οποία παραλαμβάνουν φορτία 
από τα ξύλινα δοκάρια της οροφής και των 
μεσοπατωμάτων. Τα λίθινα στοιχεία 
επιτυγχάνουν την παραλαβή των πιθανών 
καταπονήσεων, δίνοντας παράλληλα τέσσερα 
μεγάλα ανοίγματα στα δωμάτια και στο χώρο.  
 

Στα λίθινα δομικά στοιχεία όπως τα 
οξυκόρυφα τόξα και στα ανώτερα τμήματα της 
τοιχοποιίας διέρχονται ξύλινα δοκάρια  (βλ. 
Εικ. 51) . Τα δοκάρια έχουν κυκλική διατομή 
διαμέτρου 12 εως 17 εκατοστά. Τα ξύλινα 
δομικά στοιχεία αυτά παραλαμβάνουν τα 
φορτία των μεσοπατωμάτων και τα 
μεταβιβάζουν στην τοιχοποιία και στα τόξα 
αντίστοιχα. Στα Μεσαιωνικά κτίρια 
εμφανίζονται σημειακά δοκάρια μεγαλύτερης 
διατομής 40 επί 10 εκατοστών στα οποία 
εδράζονται δοκάρια μικρότερης διατομής που στηρίζουν δάπεδα ή οροφές. 

 
  

Ένα ιδιαίτερο 
και μοναδικό 
δομικό σύστημα 
παρουσιάζεται 
στο ανατολικό 
σύμπλεγμα. 
Πρόκειται για ένα 
θολωτό δωμάτιο 
με οξυκόρυφη 
καμάρα σε όλο 
του το μήκος  
(βλ. Εικ. 52). Οι 
τοίχοι και ο 
θόλος είναι 
χτισμένοι από 
λαξευτούς 
λίθους. Η μορφή 
του στατικού 
φορέα επιτρέπει άνοιγμα στο χώρο 
χωρίς την χρήση υποστυλωμάτων η 
άλλων φερόντων στοιχείων. Τα φορτία 
του μεταφέρονται διαμέσου της 
καμάρας στο έδαφος. 
 

 

 
  

Εικ. 50, Λίθινα οξυκόρυφα τόξα (δωμάτιο 

102) 

Εικ. 51, Έδραση ξύλινων δοκαριών στα οξυκόρυφα τόξα των δωμάτιων 
101(α.) και 102 (β.) 

Α.                                                                  Β. 
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4. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ  
 

Η γενική κατάσταση 
διατήρησης του ανατολικού 
τμήματος του κτιριακού 
συγκροτήματος της αγρέπαυλης 
κρίνεται κακή και σημειακά 
ερειπιώδης. Παρουσιάζει πολλών 
ειδών παθογένειες σε όλη την 
έκταση του. Στα πλαίσια της 
παρούσας μελέτης έγινε 
αποτύπωση/ανάλυση της 
παθολογίας του κτιρίου και 
κατάταξη των βλαβών σε δύο 
κατηγορίες, στις παθογένειες που 
έχουν προκαλέσει ή μπορεί να 
προκαλέσουν στο μέλλον δομικά 
και στατικά προβλήματα και στις παθογένειες που έχουν σχέση με προβλήματα 
οικοδομικής φύσεως. Ελάχιστα τμήματα βρίσκονται σε σχετικά καλή κατάσταση χωρίς 
να παρουσιάζουν έντονα δομικά και στατικά προβλήματα ενώ σε πολλά σημεία 
υπάρχει άμεσος κίνδυνος κατάρρευσης τμημάτων των τοιχοποιιών. 
 

Ειδικότερα, για το τμήμα των δωματίων που ασχολείται η συγκεκριμένη μελέτη 
(δωμάτια 101, 102, 103) (βλ. εικ. 53), η κατάσταση διατήρησης τους είναι σχετικά 
καλύτερη συγκριτικά με αυτή των άλλων τμημάτων της έπαυλης. Συγκεκριμένα 
διασώζονται περισσότερα τμήματα του δομικού σκελετού σε σχέση με το υπόλοιπο 
κτιριακό σύμπλεγμα.   

 
Στα επόμενα κεφάλαια παρουσιάζονται αναλυτικά τα προβλήματα παθολογίας που 

καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια των επί τόπου επισκέψεων στο υπό εξέταση τμήμα 
του συγκροτήματος.  

 

4.1 ΔΟΜΙΚΑ / ΣΤΑΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

  
Τα δομικά ή στατικά προβλήματα έχουν σχέση με τον φέροντα οργανισμό του 

κτιρίου. Τα φαινόμενα των φθορών αυτών εκδηλώνονται κατά μήκος των επιπέδων 
σύνδεσης των τοιχοποιιών, στις διεπιφάνειες των υλικών μεταξύ τους (λίθων – 
κονιάματος ή λίθων – ωμοπλίνθων) και  πολλές φορές εκτείνονται και στη μάζα των 
ίδιων των υλικών. Τα υλικά που διαβρώνονται και επιφέρουν στατικές και δομικές 
αστοχίες είναι τα υλικά των φερόντων μελών του δομικού σκελετού. Συγκεκριμένα, στο 
παρόν τμήμα η διάβρωση αφορά τους φέροντες τοίχους (λίθινους, πλίνθινους), τα 
ξύλινα οριζόντια στοιχεία καθώς και τα λίθινα τόξα. Οι φθορές δομικής και στατικής 
φύσεως είναι φθορές που συχνά μπορούν να επηρεάσουν τη στατική επάρκεια του 
κτιρίου ή μελών του και να προκαλέσουν από αποκολλήσεις τμημάτων των 
τοιχοποιιών μέχρι και καταρρεύσεις. Είναι δηλαδή τα σημαντικότερα είδη παθογένειας 
που χρήζουν ενδελεχούς αντιμετώπισης. Παρακάτω παρουσιάζονται τα είδη φθορών 
δομικής και στατικής φύσεως που εντοπίστηκαν και καταγράφηκαν στο πεδίο. 

 
 
 

 

Εικ. 53,  Κάτοψη (εκτός κλίμακας) τμήματος του 
συγκροτήματος της αγρέπαυλης στην οποία 
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4.1.1 ΡΩΓΜΕΣ ΚΑΙ ΡΗΓΜΑΤΩΣΕΙΣ 

  
Ρωγμές ορίζονται οι ασυνέχειες του υλικού και υποδηλώνουν την ανάπτυξη 

παραμορφώσεων στο φορέα. Η κατηγοριοποίηση των ρωγμών μπορεί να γίνει με 
βάση διάφορα κριτήρια. Στη παρούσα μελέτη έγινε κατηγοριοποίηση των ρωγμών 
ανάλογα με την έκταση τους ως προς το πάχος της τοιχοποιίας και το μέγεθος του 
ανοίγματος τους. Συγκεκριμένα, έγινε διαχωρισμός/κατάταξη των ρωγμών σε (α) 
διαμπερείς ρωγμές που διασχίζουν όλο το πάχος της τοιχοποιίας, (β) ρωγμές με 
μέγεθος ανοίγματος άνω των 2,5 εκατοστών που ταυτόχρονα δεν διαπερνούν το 
πάχος της τοιχοποιίας και (γ) ρωγμές με μέγεθος ανοίγματος από 1 χιλιοστό έως 2,5 
εκατοστά. 

  
4.1.1.1 ΔΙΑΜΠΕΡΕΙΣ ΡΩΓΜΕΣ 

  
Διαμπερείς είναι οι ρωγμές που εκτείνονται σε όλο 

το πάχος των λιθοδομών/ωμοπλινθοδομών της 
τοιχοποιίας και εντοπίστηκαν κυρίως στα σημεία 
σύνδεσης των τοιχοποιιών. Η εν λόγω αστοχία 
εκδηλώνεται κατακόρυφα στους φέροντες 
οργανισμούς και αφορά τις λιθοδομές και τις 
ωμοπλινθοδομές. Οι διαμπερείς ρηγματώσεις 
εκτείνονται κυρίως διαμέσου των αρμών του 
συνδετικού κονιάματος (βλ. εικ. 54), εκτός από 
ελάχιστες περιπτώσεις, όπως εμφανίζεται στην βόρεια 
όψη του δωματίου 101, (βλ. εικ. 55) όπου η 
ρηγμάτωση τέμνει και λιθοσώματα.   
 

 
Τα αίτια δημιουργίας των διαμπερών ρωγμών που 

παρουσιάζονται στις φέρουσες τοιχοποιίες ποικίλουν. 
Οι βλάβες αυτές είναι πιθανό να οφείλονται σε 
σεισμικές δράσεις που οδήγησαν σε φορτίσεις εντός 
πεδίου ή σε αδυναμία του φέροντος οργανισμού να 
παραλάβει τάσεις που αναπτύσσονται στα σημεία που 
εμφανίζονται οι ρωγμές αυτές (ανομοιομορφία στην 
κατανομή των φορτίων). Επιπρόσθετα μπορεί να 
οφείλονται σε αποκόλληση μεταξύ τμημάτων της 
κατασκευής που έχουν ανεγερθεί σε διαφορετικές 
φάσεις ή/και φερόντων στοιχείων που ήταν ανεπαρκώς 
συνδεδεμένα μεταξύ τους αλλά και στη διείσδυση της 
υγρασίας στις περιοχές των ρωγμών που επιτείνει το 
πρόβλημα ειδικά στις περιοχές των ωμοπλινθοδομών. 
 

 
Η επίδραση των διαμπερών ρωγμών στην στατική 

λειτουργία των φερόντων οργανισμών είναι ιδιαίτερα 
σημαντική καθώς διακόπτεται η συνέχεια του στατικού 
φορέα στα σημεία εκδήλωσης αυτής της μορφής της 
αστοχίας. Έτσι επηρεάζεται η λειτουργία του φορέα στο 
πως μεταφέρει τα φορτία. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την εν μέρη μείωση της 
διαφραγματικής λειτουργίας (όπου αυτή υφίσταται) και των αντοχών των τοιχοποιιών 

Εικ 54, Διαμπερής ρωγμή λόγω 
ασύνδετων τοιχοποιιών (ανατολική 
εξωτερική όψη δωματίου 101) 

 

Εικ. 55,  Ρωγμή που τέμνει 
λιθόσωμα στο τμήμα της βόρειας 
εξωτερικής όψης 
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(ICOMOS-ISCS, 2008, p. 10-13, Μπούρα, 1983, p. 67, Καραντώνη, 2012, p. 305-319, 
325-341, 444-454 ). 

 
 Συγκεκριμένα διαμπερείς ρωγμές παρατηρούνται στην βορειοανατολική και στη 

νοτιοανατολική γωνία του δωματίου 101 στα σημεία σύνδεσης της τοιχοποιίας με τις 
κάθετες προς αυτή τοιχοποιίες (βλ. εικ. 57). Ομοίως διαμπερείς ρωγμές 
παρουσιάζονται στην  βοριοανατολική και στη νοτιοανατολική γωνία του δωματίου 
102. Οι ρωγμές αυτές συνεχίζονται και στα δωμάτια των ορόφων των δωματίων 101 
και 102 (βλ. εικ. 56, 57).  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
) 

 

 

4.1.1.2 ΡΗΓΜΑΤΩΣΕΙΣ 

  
Πρόκειται για ρωγμές που δεν διασχίζουν όλο το πάχος της τοιχοποιίας και είναι 

μικρότερου μεγέθους από τις διαμπερείς. Εμφανίζονται σημειακά σε όλες τις 
τοιχοποιίες των δωματίων, εσωτερικά και εξωτερικά ενώ εκδηλώνονται στους αρμούς 
του συνδετικού κονιάματος είτε κατακόρυφα είτε οριζόντια ή διαγώνια στην 
τοιχοποιία. Μπορεί να έχουν προκληθεί από κατασκευαστικές ατέλειες ή/και 
ανομοιογενή στατική φόρτιση. Είναι επίσης πιθανό να έχουν δημιουργηθεί λόγω 
σεισμικών δράσεων, λόγω συγκεντρωμένων φορτίων και ανομοιομορφίας στη 
κατανομή τους αλλά και λόγω της διάβρωσης των υλικών της τοιχοποιίας και κυρίως 
του συνδετικού κονιάματος των λιθοσωμάτων. Το συγκεκριμένο είδος αστοχίας 
μπορεί να έχει προκληθεί και από συνδυασμό διαφόρων παραγόντων διάβρωσης 
(βιοδιάβρωση, κρυστάλλωση αλάτων κ.λ.π) που αναλύονται εκτενώς στο επόμενο 
κεφάλαιο.  

 

Εικ.56, Διαμπερής ρηγματώσης 
τοιχοποιίας (όροφος του δωματίου 

102) 
 

Εικ.57, Διαμπερής ρηγματώσης τοιχοποιίας 
(όροφος του δωματίου 102) 
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Οι  ρηγματώσεων δεν επηρεάζουν άμεσα 
την στατική λειτουργία των φερόντων 
οργανισμών. Ωστόσο αν είναι ενεργές, 
δηλαδή αν έχουν την τάση να αυξάνεται το 
μέγεθος τους, ή αν οδηγήσουν σε αστοχία και 
απώλεια λιθοσωμάτων των τοιχοποιιών τότε 
μπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία του 
φορέα με όμοιο τρόπο με αυτόν των 
διαμπερών ρωγμών (ICOMOS-ISCS, 2008, 
p. 10-13, Μπούρα, 1983, p. 67, Καραντώνη, 
2012, p. 305-319, 325-341, 444-454). 
 

Στο τμήμα των δωματίων που ασχολείται η 
συγκεκριμένη μελέτη (δωμάτια 101, 102, 103) 
(βλ. εικ. 47) οι ρηγματώσεις συναντώνται 
κυρίως περιμετρικά των ανοιγμάτων (βλ. εικ. 
59), σε σημεία που υπάρχει ανισόδομη 
διάταξη των λιθοσωμάτων. Επίσης παρατηρούνται και 
στις θέσεις στήριξης των δοκαριών των 
μεσοπατωμάτων. Παρατηρήθηκε ότι δεν εδράζονται τα 
δοκάρια αυτά επί της ανακουφιστικής βάσης ώστε να 
υπάρχει ομοιόμορφη μεταφορά των φορτίων στη 
τοιχοποιία συνεπώς η συγκέντρωση τάσεων στα σημεία 
αυτά ενδέχεται να προκάλεσε την παρατηρηθήσα 
ρηγμάτωση (βλ. εικ. 58).  Τέλος είναι πιθανό να 
παρουσιάζονται και σε σημεία ανεπαρκούς σύνδεσης 
των λιθοσωμάτων μεταξύ τους.  

  

4.1.2 ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ  

 
   Ως απώλεια δομικών υλικών ορίζεται η απώλεια μάζας 
που επέρχεται λόγω της επίδρασης ενός ή και 
περισσοτέρων μηχανισμών διάβρωσης. Κύριος 
παράγοντας πρόκλησης είναι η υγρασία.  Ανάλογα με την 
έκταση της απώλειας μάζας των δομικών υλικών μπορεί 
να δημιουργηθούν στατικές βλάβες στους φέροντες οργανισμούς λόγω απώλειας 
φέρουσας διατομής ή λόγω  υποβάθμισης μηχανικών ιδιοτήτων.  
 

4.1.2.1 ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΩΝ 

  
Πρόκειται για πρόβλημα αποσάθρωσης ή διάβρωσης των δομικών υλικών των 

τοιχοποιιών. Προκαλείται κυρίως λόγω της ύπαρξης της υγρασίας και οδηγεί σε 
απώλεια μάζας των επιμέρους λιθοσωμάτων (ICCOMOS-ISCS, 2008, p. 20-21). Η εν 
λόγω παθολογία εμφανίζεται κυρίως στα κατώτερα στρώματα των τοιχοποιιών. Η 
συγκεκριμένη μορφή διάβρωσης είναι αποτέλεσμα της διείσδυσης της υγρασίας στους 
πόρους των λιθοσωμάτων. Η υγρασία εισέρχεται στα κατώτερα στρώματα λόγω της 
απουσίας υγρομόνωσης και αποστραγγιστικού συστήματος στη βάση της τοιχοποιίας. 
Επιπρόσθετα η εισχώρηση της υγρασίας επιτρέπεται και μέσω των εξωτερικών 
επιφανειών των λιθοσωμάτων αφού απουσιάζει το επίχρισμα και οι στέγες από όλη 
την έκταση του υπό μελέτη τμήματος της αγρέπαυλης.  

 
 Έτσι η παρουσία της υγρασίας στους πόρους των λιθοσωμάτων επιτρέπει την 

ανάπτυξη διαφόρων μηχανισμών που οδηγουν σε διάβρωση των δομικών υλικών. Οι 

 
Εικ. 58, Ρωγμή που διέρχεται των αρμών 
στον όροφο της δυτικής όψης 

 

Εικ. 59,  Ρωγμές λόγο 

φορτίσεων περιμετρικά 

ανοίγματος ή/και  άναρχης 

δόμησης στην ανατολική όψη  

του δωμ.102 
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πιο συχνοί μηχανισμοί είναι αυτοί της κρυστάλλωσης αλάτων και της διαδικασίας 
πήξης-τήξης του νερού λόγω του παγετού κατά τη διάρκεια των χειμερινών μηνών. Οι 
εν λόγω μηχανισμοί δημιουργούν τάσεις στους πόρους των λιθοσωμάτων και οδηγούν 
σε αποσάθρωση και απώλεια μάζας τους. Το μέγεθος και η έκταση της συγκεκριμένης 
απώλειας σχετίζεται άμεσα με τη φύση του λιθοσώματος δηλαδή το συνδετικό του 
υλικό και το μέγεθος των αδρανων του.   

 
Η απώλεια της μάζας των λιθοσωμάτων προκαλεί προβλήματα στη στατική 

επάρκεια του μνημείου καθώς  υποβαθμίζονται οι μηχανικές ιδιότητες τους. Έτσι 
μειώνεται η ενεργή τους επιφάνεια αποδιοργανώνοντας την τοιχοποιία όσον αφορά 
την παραλαβή και ομοιόμορφη μεταφορά των φορτίων έχοντας ως αποτέλεσμα την 
μείωση της φέρουσας ικανότητας της εκάστοτε τοιχοποιίας (Καραντώνη, 2012, p 305-
332, Μπούρα, 1983, p. 65-66, 78-79). 

 
Συγκεκριμένα απώλεια της μάζας των λιθοσωμάτων παρατηρείται σημειακά, κατά 

μήκος των  κατώτερων στρωμάτων των τοιχοποιιών των δυτικών και ανατολικών 
εξωτερικών όψεων των δωματίων 101, 102 και 103 (βλ. εικ. 60, 61, 62).   

 

4.1.2.2 ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΤΙΚΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ 

  
   Η κύρια φθορά που υφίστανται τα συνδετικά κονιάματα είναι η αποσάθρωση, η οποία 
μπορεί να προκληθεί από την βροχή, τον άνεμο, τον παγετό, την ξηρασία, την 
πυρκαγιά ή λόγω της φυσικής γήρανσης του υλικού κατά την πάροδο του χρόνου. 
Είναι κατανοητό πως τα περισσότερα από τα προαναφερθέντα αίτια περιβαλλοντικής 
φύσεως, προκαλούν αποσάθρωση μόνο κοντά στις επιφάνειες των παρειών, με 
αποτέλεσμα η όλη ευστάθεια της κατασκευής να μην επηρεάζεται ουσιαστικά. 
Σημειακά όμως η ζημιά του κονιάματος είναι τόσο εκτεταμένη που υπάρχει σε όλο το 
πάχος της λιθοδομής και μπορεί να δημιουργήσει στατικά προβλήματα καθώς δεν 
υπάρχει συνδετικό υλικό μεταξύ των λιθοσωμάτων (C.Grifa et al., 2016, p. 891-896, 
Μπούρα, 1983, p. 75-77, Καραντώνη, 2012, p 305-332). Αποσάθρωση κονιάματος 
παρατηρείται σε όλες τις τοιχοποιίες του συγκροτήματος, ενώ η έκταση της 
συγκεκριμένης παθολογίας ποικίλει (βλ. εικ. 63). 

Εικ. 60, Απώλεια μάζας 
λιθοσωμάτων στην 
τοιχοποιία  (ανατολική 
εξωτερική όψη)  

 

Εικ. 61, Απώλεια μάζας 
λιθοσωμάτων στην τοιχοποιία 
(ανατολική εξωτερική όψη) 

 

Εικ. 62 Απώλεια μάζας 
λιθοσωμάτων στην τοιχοποιία 
(ανατολική εξωτερική όψη)   
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4.1.2.3 ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΩΜΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΩΝ 

 

   Πρόκειται για πρόβλημα αποσάθρωσης 

ή διάβρωσης των δομικών υλικών των 

τοιχοποιιών δηλαδή του πηλοκονιάματος 

και των ομωπλίνθων. Προκαλείται κυρίως 

λόγω της ύπαρξης της υγρασίας και 

οδηγεί σε απώλεια μάζας των επιμέρους 

ωμοπλίνθων. Εμφανίζεται τόσο 

επιφανειακά όσο και στη βάση των 

ωμοπλινθοδομών, στις θέσεις έδρασης 

τους επί των λίθινων βάσεων (βλ. εικ. 64, 

65) .  

   Οι ωμοπλινθοδομές εδράζονται και 

αναπτύσσονται στα ανώτερα τμήματα των 

τοιχοποιιών αποτελώντας συνέχεια της 

λιθοδομής. Η διαφορετική 

υδατοαπορροφητικότητα των υλικών 

προκαλεί την εκδήλωση του μετώπου 

εξάτμισης της υγρασίας στη διεπιφάνεια 

ωμοπλινθοδομής – λιθοδομής. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα τη διάβρωση και απώλεια της 

μάζας των ωμοπλίνθων. Η απώλεια μάζας 

των ωμοπλίνθων με τη σειρά της μειώνει τη 

φέρουσα διατομή της τοιχοποιίας και 

δημιουργεί εκκεντρότητες φορτίων. 

(Illampas et al., 2013, p. 166-169, Μπούρα, 

1983, p. 77-79, Καραντώνη, 2012, p 305-

332). Η απουσία επιχρισμάτων και στεγών 

επιτρέπει την εισχώρηση της υγρασίας είτε 

μέσω των εξωτερικών επιφανειών των 

ωμοπλίνθων είτε λόγω της διαβροχής τους 

από τα νερά της βροχής. 

Εικ.63, Αποσάθρωση συνδετικού κονιάματος (α., β.) 

Α.                                                       Β. 

 
Εικ. 64, Απώλεια μάζας ωμοπλίνθων (όροφος 
ανατολικής εξωτερικής όψης) 

 

 
Εικ. 65, Διάβρωση ωμοπλίνθων (όροφος 
δυτικής όψης) 
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4.1.3 ΚΛΙΣΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΩΝ – ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΥΡΤΩΣΕΙΣ 

  
Πρόκειται για απόκλιση των τοιχοποιιών από την κατακόρυφο. Τα πρωταρχικά αίτια 

πρόκλησης των τοπικών κυρτώσεων και κλίσεων των τοιχοποιιών είναι είτε 
τυχηματικές δράσεις είτε οι διαφορικές καθιζήσεις. Ωστόσο, τα αίτια των τοπικών 
κυρτώσεων μπορεί να είναι πιο σύνθετα. Η εκδήλωση τοπικών καταρρεύσεων μπορεί 
να προκαλέσει απώλεια των πλευρικών στηρίξεων σε τμήματα της τοιχοποιίας και ως 
αποτέλεσμα εκκεντρότητας φόρτισης. Τα τελευταία δύναται να εμφανίσουν εκτός 
επιπέδου παραμορφώσεις. (Illampas, Ioannou and Charmpis, 2012, p. 169-171, 
Καραντώνη, 2012, p. 305-319, 325-341, 444-454 ). 
 

Τοπική κύρτωση παρατηρείται στον δυτικό τοίχο του ορόφου του δωματίου 101, 

στο σημείο της ωμοπλινθοδομής αλλά και στην νοτιοανατολική γωνία του ορόφου του 
δωματίου 102 με μέγεθος απόκλισης 2ο από τη κατακόρυφο (βλ. εικ. 66 α.). Απόκλιση 
της ωμοπλινθοδομής από την κατακόρυφο παρατηρήθηκε στον τοίχο της 
βορειοανατολικής γωνίας του ορόφου του δωματίου 102 με μέγεθος απόκλισης 4ο από 
τη κατακόρυφο (βλ. εικ. 66 β.). 

 
    

4.2 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

  
 

Τα φαινόμενα των φθορών αυτών εκδηλώνονται είτε στις διεπιφάνειες των υλικών 
και του περιβάλλοντος ή στις διεπιφάνειες των υλικών μεταξύ τους και είναι παράγωγα 
συνάρτησης ενδογενών και εξωγενών παραγόντων.  Οι φθορές οικοδομικής φύσεως 
είναι οι φθορές που δεν επηρεάζουν άμεσα τη στατική επάρκεια του κτιρίου ή μελών 
του, αλλά μπορούν να το επηρεάσουν έμμεσα και σε βάθος χρόνου, αν δεν 
αντιμετωπιστούν και δεν περιοριστεί η δράση τους. Παρακάτω παρουσιάζονται τα είδη 
φθορών οικοδομικής φύσεως που εντοπίστηκαν και καταγράφηκαν στο πεδίο. 
 

4.2.1 ΑΝΕΡΧΟΜΕΝΗ ΥΓΡΑΣΙΑ 

  
   Η ανερχόμενη υγρασία προκαλείται λόγω της έλλειψης υγρομόνωσης στη θεμελίωση 
του κτιρίου που έχει ως αποτέλεσμα την άμεση επαφή των θεμελίων με το φυσικό 
έδαφος. Η υγρασία μεταφέρεται από το υπέδαφος μαζί με διάφορους διαβρωτικούς 
παράγοντες (κυρίως άλατα) μέσω της διαδικασίας της τριχοειδούς αναρρίχησης. Στο 

Εικ. 66 Απόκλιση τμημάτων της τοιχοποιίας στον όροφο του δωματίου 102 

 

Α.            ,                                                                             Β. 
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υπό μελέτη τμήμα το εμφανές μέτωπο της ανιούσας υγρασίας ανέρχεται σε 
διαφορετικά ύψη ανά όψη τοιχοποιίας και κυμαίνεται καθ’ ύψος από τα εβδομήντα 
εκατοστά έως και τα δυο μέτρα (βλ. εικ.  67, 68) (Μπούρα, 1983, p. 78-79, Καραντώνη, 
2012, p 305-332). 
 
 

4.2.2 KΡΥΣΤΑΛΛΩΣΗ AΛΑΤΩΝ 

  
 
   Η κρυστάλλωση αλάτων είναι ένα φαινόμενο 
το οποίο προκαλεί φθορά των πορωδών 
δομικών υλικών (στη συγκεκριμένη περίπτωση 
των λίθων και του συνδετικού κονιάματος) µέσω 
της ανάπτυξης µηχανικών τάσεων στους 
πόρους των υλικών από κρυστάλλους αλάτων. 
Τα άλατα μεταφέρονται στην τοιχοποιία μέσω 
τον τριχοειδών των λιθοσωμάτων και του 
κονιάματος.  
 
   Στις περιπτώσεις όπου η εξάτμιση της 
υγρασίας και η κρυστάλλωση των αλάτων 
υφίσταται στην επιφάνεια της τοιχοποιίας το 
αποτέλεσμα είναι ο σχηματισμός μιας λευκής 
κρούστας που ουσιαστικά έχει μόνο αισθητική 
επίδραση στα υλικά. Η λευκή αυτή κρούστα των επιφανειακών αλάτων παρατηρείται 
σε όλη την έκταση των τοιχοποιιών  του υπό μελέτη τμήματος, στα σημεία εξάτμισης 
του νερού της ανερχόμενης υγρασίας (βλ. εικ.  69, 70, 71).  

 
 

 
 

 
 
 
 

Εικ. 69, Παρουσία λευκής κρούστας στα 
λιθοσώματα λόγω κρυστάλλωσης αλάτων 
 

Εικ. 67,  Μέτωπο ανερχόμενης 
υγρασίας στη βόρεια όψη 

 

Εικ. 68, Μέτωπο ανερχόμενης υγρασίας στην ανατολική 
όψη 
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Όταν η εξάτμιση της υγρασίας και η κρυστάλλωση αλάτων λάβουν χώρα πίσω 

από την επιφάνεια της τοιχοποιίας, μέσα στους πόρους των υλικών, αναπτύσσονται 
τάσεις κρυστάλλωσης. Συχνά οι τάσεις αυτές υπερβαίνουν την εφελκυστική αντοχή 
των υλικών  της τοιχοποιίας και έχουν ως αποτέλεσμα το σχηματισμό 
μικρορηγματώσεων, αποφλοιώσεων και κυψέλωσης, δηλαδή της αποκόλλησης των 
ανώτερων στρώσεων του διερρηγμένου υλικού.  Δεν είναι εμφανή μακροσκοπικά 
καθώς δεν εμφανίζονται στην επιφάνεια των λίθων, εμφανίζονται όμως μακροσκοπικά 
τα αποτελέσματα της επίδρασης τους. Το φαινόμενο της κρυστάλλωσης των αλάτων 
ενισχύεται από τους συνεχείς κύκλους ύγρανσης – ξήρανσης στους οποίους 
υποβάλλεται η τοιχοποιία (ICOMOS-ISCS, 2008, p. 38, 42-43, 48-49, Π.Θεουλάκης, 
2008, p. 46-63, Καραντώνη, 2012, p 305-332).  
 

4.2.3  ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ (ΒΙΟΔΙΑΒΡΩΣΗ) 

  
Με τον όρο βιοδιάβρωση 
εννοούµε κάθε ανεπιθύµητη 
αλλαγή που συµβαίνει σε 
ένα υλικό και οφείλεται στη 
δραστηριότητα ή/και την 
παρουσία βιολογικών 
οργανισµών. Οι κοινωνίες 
των οργανισµών που 
εποικούν ένα οποιοδήποτε 
υπόστρωµα συνδέονται 
άµεσα µε τους 
περιβαλλοντικούς 
παράγοντες. Ο κυριότερος 
παράγοντας ανάπτυξης 
των βιολογικών προϊόντων 
διάβρωσης είναι η υγρασία. Τα προιόντα βιοδιάβρωσης που παρατηρήθηκαν στις 
τοιχοποιίες του υπό μελέτη τμήματος του συγκροτήματος είναι τα βρύα και οι λειχήνες 
και εμφανίζονται στα σκιερά σημεία που τα επίπεδα υγρασίας είναι μονίμως υψηλά 
(βλ. εικ. 72, 73). Η εμφάνιση τους γίνεται κατά τόπους σε όλη την έκταση του 
συγκροτήματος, κυρίως στα κατώτερα στρώματα των τοιχοποιιών. Επίσης κατά 
τόπους παρατηρήθηκε παρουσία ριζών, στα δάπεδα ανάμεσα στους αρμούς των 
πλακών και στις τοιχοποιίες ανάμεσα στα λιθοσώματα (εικόνες 74, 75, ICOMOS-ISCS, 
2008, p. 64 – 75, Π. Θεουλάκης, 2008, p, 110-112, Μπούρα, 1983, p. 70-73, 
Καραντώνη, 2012, p 305-332). 

 
Εικ. 70, Παρουσία λευκής 
κρούστας στα λιθοσώματα 
λόγω κρυστάλλωσης 
αλάτων 
 

Εικ. 71,  Ίχνη λευκής κρούστας από κρυστάλλωση 
αλάτων στη βόρεια  όψη του δωματίου 101 
 

Εικ. 72, Παρουσία βιοδιάβρωσης στη δυτική όψη 
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Εικ.  75, Βιοδιάβρωση στο δάπεδο του 
δωματίου 102 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.4 ΒΛΑΒΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

  
   Παρουσιάζονται εκτεταμένες φθορές σε όλα τα 
ξύλινα στοιχεία (δοκάρια και κουφώματα). Η 
διάβρωση των ξύλινων στοιχείων  έχει επέλθει από 
συνδυασμό πολλών παραγόντων. Ένας παράγοντας 
διάβρωσης τους είναι η επίδραση ξυλοφάγων 
εντόμων, μυκήτων, βακτηρίων και άλλων βιογενών 
παραγόντων. Άλλος ιδιαίτερα σημαντικός 
παράγοντας είναι η έκθεση των ξύλινων στοιχείων 
στις καιρικές συνθήκες (υγρασία, αέρας, 
θερμοκρασία, φως). Η επίδραση των κλιματικών 
παραγόντων προκαλεί μεταβολή του χρώματος, 
εμφάνιση ραγαδώσεων, στρεβλώσεων, τραχύτητα 
της επιφάνειας και επιφανειακή διάβρωση των 
ξύλινων στοιχείων. Οι παραπάνω παράγοντες 
οδηγούν στην σήψη του ξύλου, σε αλλοιώσεις του 
χρώματος της δομής και της χημικής του σύστασης 
με αποτέλεσμα την υποβάθμιση των μηχανικών τους 
αντοχών (βλ. εικ. 76, 77, 78, Μπούρα, 1983, p. 73-
74, Καραντώνη, 2012, p 305-332).  

Εικ. 73, Παρουσία βιοδιάβρωσης στην 
ανατολική όψη 

 

Εικ.74, Απώλεια λιθοσώματος 
και συνδετικού κονιάματος λόγω 
ανάπτυξης ρίζας 

 

Εικ. 76, Φθορές στα ξύλινα 
στοιχεία του μεσοπατώματος του 
δωμάτιου 102 
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4.2.5 ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΩΝ 

  
  Οι αποκολλήσεις επιχρισμάτων είναι το 
αποτέλεσμα πολλών παραγόντων διάβρωσης 
που συνδυαστικά οδηγούν στη βλάβη του 
υποστρώματος των επιχρισμάτων (βλ. εικ. 
79). Στο υπό μελέτη τμήμα της αγρέπαυλης η 
απώλεια των επιχρισμάτων διακρίνεται σε δύο 
μηχανισμούς αστοχίας, στον πρώτο που 
αναφέρεται στην απώλεια της μηχανικής 
στήριξης των επιχρισμάτων που 
εφαρμόστηκαν επί των ωμοπλινθοδομών και 
στον δεύτερο που αναφέρεται στην απώλεια 
συνάφειας μεταξύ της λιθοδομής και του 
επιχρίσματος (ICOMOS-ISCS, 2008, p. 14-
15, Μπούρα, 1983, p. 75-77), Καραντώνη, 
2012, p 305-332). 

 
   Μέσω της ιστορικής έρευνας έγινε 
γνωστό πως όλες οι τοιχοποιίες του 
κτιριακού συγκροτήματος της 
αγρέπαυλης καλυπτόταν εξ ολοκλήρου 
από επίχρισμα (Σεβίνα Φλωρίδου, 1996) 
(βλ. εικ. 80). Πλέον το μεγαλύτερο 
ποσοστό του επιχρίσματος εξωτερικά 
και εσωτερικά των δωματίων έχει 
αποσπαστεί από τον φέροντα 
οργανισμό ενώ στα σημεία που έχει 
παραμείνει είναι ή μερικώς ή εξ 
ολοκλήρου αποκολλημένο. Έτσι οι 
τοιχοποιίες που δεν προστατεύονται 
από κάποιο επίχρισμα εκτίθενται στην 
επίδραση της προσπίπτουσας υγρασίας 
και των άλλων διαβρωτικών 
παραγόντων με αποτέλεσμα την επιτάχυνση της διάβρωσης τους και της ταχύτερης 
αποσάθρωσης των δομικών υλικών των φερόντων οργανισμών. 
 

Εικ. 77, Φθορές στα ξύλινα στοιχεία του 
μεσοπατώματος του δωμάτιου 102 

 

Εικ. 78, στρέβλωση ξύλινων ανωφλιών στον 
όροφο της δυτικής όψης 

 

Εικ. 79, Τοιχοποιία του ορόφου της δυτικής 
όψης που παρουσιάζει απώλεια 
επιχρίσματος 

 

Εικ. 80, Φωτογραφία της Σεβίνας Ζ. Φλωρίδου το 
1996 που επιβεβαιώνει πως οι τοιχοποιίες ήταν 
επιχρισμένες 

 



34 
 
 

 
 

 

4.2.6 ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ ΣΤΕΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΟΠΑΤΩΜΑΤΩΝ 

  
Στο υπό μελέτη τμήμα της 
αγρέπαυλης όλες οι στέγες 
έχουν καταρρεύσει (βλ. εικ. 
81). Στο δωμάτιο 102 
(κάτοψη 1) το μεσοπάτωμα 
έχει επίσης καταρρεύσει ενώ 
στο δωμάτιο 101 (κάτοψη 1) 
ακόμα διατηρείται, η 
κατάσταση διατήρησης του 
όμως είναι κακή (βλ. εικ.  76, 
77). Συγκεκριμένα τα 
δοκάρια του μεσοπατώματος 
είναι σε καλή κατάσταση 
αφού δεν παρουσιάζουν 
ιδιαίτερες παραμορφώσεις, 
ρηγματώσεις και στρεβλώσεις, ενώ η διάβρωση τους είναι επιφανειακή. Ωστόσο τα 
υλικά των στρώσεων του πατώματος είναι σε ιδιαίτερα κακή κατάσταση. Τα καλάμια 
παρουσιάζουν φαινόμενα σήψης και αποδιοργάνωσης ενώ το κονίαμα του 
υποστρώματος των γυψομαρμάρινων πλακών των μεσοπατωμάτων αντιμετωπίζει 
σοβαρό πρόβλημα αποσάθρωσης και είναι ιδιαίτερα εύθρυπτο. Έτσι λόγω της 
χαλάρωσης της σύνδεσης των καλαμιών παρουσιάζεται μερική απώλεια και του 
εύθριπτου κονιάματος και του χώματος του υποστρώματος με κίνδυνο να προκληθούν 
μελλοντικά πιθανές τοπικές καταρρεύσεις των μεσοπατωμάτων (Μπούρα, 1983, p. 
67). 

4.2.7 ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

 

Η διάβρωση των μετάλλων οφείλεται κυρίως 

στην οξείδωσή τους από διάφορα οξειδωτικά 

μέσα και μπορεί να είναι επιφανειακή ή να 

προχωράει σε βαθύτερα στρώματα 

υπονομεύοντας το χρόνο ζωής των μεταλλικών 

αντικειμένων (Π. Θεουλάκης, 2008, p. 33-39). 

Υπάρχουν συγκεκριμένα μεταλλικά στοιχεια 

που παρουσιάζονται στο κτίριο και 

αντιμετωπίζουν την εν λόγω διάβρωση. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα στο εν λόγω τμήμα 

είναι η διάβρωση της σιδερένιας δοκού (βλ.εικ. 

82)  διατομής Ι η οποία βρίσκεται στην 

εξωτερική πλευρά της δυτικής όψης της 

τοιχοποιίας του δωματίου 102 και υποστηρίζει 

την πλάκα της οροφής του εξωτερικού 

διαδρόμου (βλ. εικ. 83) (Μπούρα, 1983, p. 74-

75, Καραντώνη, 2012, p 305-332). 

 

 

 

Εικ. 81, Κατάρρευση στεγών 

Εικ. 82 Κάτοψη (εκτός κλίμακας) που σημειώνει 
τον εξωτερικό χώρο δυτικά του δωματίου 102 

 

Εικ. 83, Διαβρωμένο μεταλλικό 
στοιχείο στο χώρο που σημειώνεται 
στην εικόνα 82 
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Εικ.86, Χρήση τσιμεντοκονίας ως 
επίχρισμα των τοιχοποιιών στο 
εσωτερικό του δωματίου 102 

 

 

4.2.8 ΜΑΥΡΗ ΚΡΟΥΣΤΑ  

 

Στο υπό εξέταση τμήμα της αγρέπαυλης 

παρουσιάζονται σημειακά στα ανώτερα τμήματα των 

τοιχοποιιών ίχνη μαύρης επιφανειακής κρούστας. Η 

φύση της συγκεκριμένης παθολογίας δεν έχει διαγνωστεί 

και χρήζει στοιχειακών αναλύσεων με σκοπό την 

ταυτοποίηση της. Ωστόσο μακροσκοπικά το 

συγκεκριμένο φαινόμενο παραπέμπει είτε σε επικαθίσεις 

μαύρου στρώματος αιθάλης που προκλήθηκαν από 

συνδυασμό ατμοσφαιρικής ρύπανσης και υγρασίας είτε 

σε λειχήνες, που είναι προϊόν βιολογικής διάβρωσης. 

(βλ. εικ. 84)  (ICOMOS-ISCS, 2008, p. 42-43, 64-65, 

Μπούρα, 1983, p. 69-70, Καραντώνη, 2012, p 305-332). 

 

 

4.2.9 ΤΡΙΧΟΕΙΔΕΙΣ ΡΩΓΜΕΣ 

  
Είναι οι επιφανειακές μικρορωγμές μικρού 

ανοίγματος, μικρότερες του ενός χιλιοστού (1mm). 
Τέτοιες ρωγμές συναντώνται συνήθως στους αρμούς 
κονιάματος, σε επιφάνειες επιχρίσματος (βλ. εικ. 85) και 
στις λίθινες πλάκες επικάλυψης των δαπέδων. Έχουν 
προκληθεί είτε από συστολές και διαστολές είτε από 
διάβρωση των δομικών υλικών (Καραντώνη, 2012, p. 
305-319, 325-341, 444-454). Βρίσκονται σε όλες τις 
όψεις των τοιχοποιιών, σε σημεία που υπάρχει ακόμα 
το επίχρισμα και στα δάπεδα των δωματίων όπου 
υπάρχουν πλάκες από γυψομάρμαρο. 
 

 

4.2.10 ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΣΥΜΒΑΤΑ ΥΛΙΚΑ 

  
Πρόκειται για ασυμβατότητα των παραδοσιακών 

υλικών με τα σύγχρονα που προκαλεί αστοχίες λόγω 
κακής τους συνάφειας. Εν προκειμένω το σύγχρονο 
ασύμβατο υλικό είναι επίχρισμα, συνδετικό κονίαμα και 
κονίαμα διάστρωσης δαπέδων με βάση το σκυρόδεμα. 
Εντοπίστηκε στον συγκεκριμένο κομμάτι ότι έγινε 
επαναρμολόγηση τμημάτων τοιχοποιίας με 
τσιμεντοκονίαμα ενώ πολλά τμήματα επιχρίστηκαν με 
σκυρόδεμα. Επεμβάσεις με σκυρόδεμα συναντώνται 
σε πολλά σημεία εσωτερικά και εξωτερικά των 
δωματίων 101, 102 και 103. Οι εσωτερικοί τοίχοι του 
δωματίου 102 επιχρίστηκαν με το εν λόγω ασύμβατο 
υλικό από το σημείο του δαπέδου και σε ύψος που 
φτάνει σχεδόν το ένα μέτρο.  Στα δάπεδα των τριών 
αυτών δωματίων έχει κατασκευαστεί πλάκα από 

Εικ. 84, Ίχνη μαύρης 
επιφανειακής κρούστας 

 

Εικ. 85, Επίχρισμα τοιχοποιίας 
με τριχοειδείς ρωγμές από το 
δωμάτιο 101 
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σκυρόδεμα ενώ εξωτερικά έχει χρησιμοποιηθεί σημειακά για πλήρωση αρμών και 
ρωγμών και στις τρεις όψεις του υπό μελέτη τμήματος. (βλ. εικ. 86, 87, 88). 

 
   Η διαπερατότητα των επιχρισμάτων και των δαπέδων με 
βάση το σκυρόδεμα είναι εξαιρετικά μειωμένη σε σχέση με αυτή 
των ασβεστοκονιαμάτων και των λίθων. Έτσι η υγρασία 
εγκλωβίζεται εντός της μάζας της λιθοδομής με αποτέλεσμα να 
εκτονώνεται σε υψηλότερα σημεία της τοιχοποιίας. 
Επιπρόσθετα, τα τσιμεντιτικά κονιάματα περιέχουν υψηλές 
συγκεντρώσεις επιβλαβών για τα παραδοσιακά δομικά υλικά 
αλάτων. Έτσι τα άλατα μεταφέρονται μέσω της επαφής των 
δομικών υλικών με το τσιμέντο και παρουσιάζεται το φαινόμενο 
της κρυστάλλωσης αλάτων (βλ. εικ. 89). Τέλος, η παρουσία του 
τσιμέντου ως συνδετικό κονίαμα επιτρέπει την αστοχία του 
κύριου υλικού της τοιχοποιίας, εν περιπτώσει  των 
λιθοσωμάτων λόγω των υψηλότερων αντοχών που 
αναπτύσσει σε σχέση με αυτές των παραδοσιακών υλικών 
(Καραντώνη, 2012, p 305-332).   

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

4.3  ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 
 

Μετά το στάδιο αναγνώρισης των παθολογιών κρίθηκε αναγκαία η λεπτομερής 

χαρτογράφηση της εκάστοτε παθολογίας σε όλες της εξωτερικές όψεις του υπό μελέτη 

τμήματος της αγρέπαυλης. Η χαρτογράφηση πραγματοποιήθηκε επί των 

δισδιάστατων αρχιτεκτονικών σχεδίων του μνημείου. Σκοπός είναι αυτοί οι θεματικοί 

χάρτες της παθολογίας που προέκυψαν από την διαδικασία αυτή, να συμβάλλουν στην 

καταγραφή της παρούσας κατάστασης διατήρησής του μνημείου, στην 

παρακολούθηση της εξέλιξης της φθοράς στο χρόνο  αλλά και στην πιθανή συσχέτιση 

των αιτιών πρόκλησης των παθολογιών. Δευτερευόντως οι συγκεκριμένες 

χαρτογραφήσεις σε συνδυασμο με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων 

και μη-καταστρεπτικών τεχνικών που θα γίνουν στο μέλλον θα βοηθήσουν στην 

εξαγωγή συμπερασμάτων για την επιλογή των βέλτιστων επεμβάσεων συντήρησης 

και αποκατάστασης της αγρέπαυλης.  

Εικ. 87, Τσιμεντοκονία 
ως πληρωτικό υλικό 
των ρωγμών στην 
λιθοδομή 

 

Εικ. 88, Αρμολόγηση με τσιμεντοκονία 

 

Εικ. 89, Αποσάθρωση λιθοσωμάτων: 
Αποτέλεσμα της χρήσης ασύμβατων 
υλικών (τσιμεντοκονίας) 
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Οι χαρτογραφήσεις έγιναν στα αρχιτεκτονικά σχέδια του υπό μελέτη τμήματος, στις 

εξωτερικές όψεις των δωματίων 101, 102 και 103. Συγκεκριμένα χαρτογραφήθηκαν τα 

είδη των φθορών της ανατολικής εξωτερικής όψης των δωματίων 101 και 102 (τομή 5 

– 5), της δυτικής εξωτερικής όψης των δωματίων 101, 102 και 103 (τομή 13 – 13) και 

της βόρειας  εξωτερικής όψης του δωματίου 101 (τομή 9 – 9).  

Για τα προβλήματα στατικής και δομικής φύσεως έγιναν χαρτογραφήσεις σχετικά 

με το είδος και το μέγεθος των ρωγμών, το μέγεθος της απώλειας της μάζας των 

λιθοσωμάτων, των ωμοπλίνθων και του συνδετικού κονιάματος. Αρχικά προηγήθηκε 

η επί τόπου καταγραφή, με όργανα μέτρησης, του βάθους και του μεγέθους 

ανοίγματος των ρωγμών και των απωλειών μάζας των υλικών δόμησης των 

τοιχοποιιών. Στα σημεία που δεν ήταν δυνατή η μέτρηση λόγω προβλημάτων  

προσβασιμότητας, η διαστασιολόγηση της βλάβης του υλικού έγινε μέσω του  

φωτογραφικού υλικού  και της επί τόπου οπτικής παρατήρησης. Εν συνεχεία ανάλογα 

με τις μετρήσεις έγινε κατηγοριοποίηση των βλαβών ανάλογα με το είδος και την 

έκταση τους.  

   Όσον αφορά τις χαρτογραφήσεις των ρωγμών ο διαχωρισμός τους έγινε ανάλογα με 

την έκταση τους ως προς το πάχος της τοιχοποιίας και το μέγεθος του ανοίγματος 

τους. Συγκεκριμένα, έγινε διαχωρισμός/κατάταξη των ρωγμών σε (α) διαμπερείς 

ρωγμές που διασχίζουν όλο το πάχος της τοιχοποιίας, (β) ρωγμές με μέγεθος 

ανοίγματος άνω των 2,5 εκατοστών που ταυτόχρονα δεν διαπερνούν το πάχος της 

τοιχοποιίας και (γ) ρωγμές με μέγεθος ανοίγματος από 1 χιλιοστό έως 2,5 εκατοστά. 

Τα είδη των ρωγμών και τα σημεία παρουσίας τους αποτυπώθηκαν πάνω στα σχέδια 

με διαφορετικές αποχρώσεις ανάλογα με τη κατηγοριοποίηση τους (Παράρτημα 1, 

αριθμοί σχεδίων Ρ-Ι  έως Ρ-ΙΙΙ).  

Στις χαρτογραφήσεις απώλειας μάζας των λιθοσωμάτων και των 

ωμοπλινθοδομών έγινε διαχωρισμός ανάλογα με το μέγεθος της απώλειας του υλικού 

σε (α) απώλειες μικρότερες των 2,5 εκατοστών, (β) απώλειες μεταξύ 2,5 και 5 

εκατοστών, (γ) απώλειες μεταξύ 5 και 15 εκατοστών και (δ) απώλειες μεταλύτερες των 

15 εκατοστών. Τα σημεία απώλειας μάζας αποτυπώθηκαν πάνω στα σχέδια με 

διαφορετικές αποχρώσεις ανάλογα με τη κατηγοριοποίηση τους (Παράρτημα 1, 

αριθμοί σχεδίων ΑΥ-Ι έως ΑΥ-III).  

Ομοίως στις χαρτογραφήσεις απώλειας μάζας του συνδετικού κονιάματος έγινε 

διαχωρισμός ανάλογα με το μέγεθος της απώλειας του υλικού σε (α) απώλειες 

μικρότερες των 2 εκατοστών, (β) απώλειες μεταξύ 2 και 5 εκατοστών, (γ) απώλειες 

μεταξύ 5 και 10 εκατοστών (δ) απώλειες μεταξύ 10 και 15 εκατοστών και (ε) απώλειες 

μεταλύτερες των 15 εκατοστών. Τα σημεία απώλειας μάζας αποτυπώθηκαν πάνω στα 

σχέδια με διαφορετικές αποχρώσεις ανάλογα με τη κατηγοριοποίηση τους 

(Παράρτημα 1, αριθμοί σχεδίων ΑΚ-Ι έως ΑΚ-IΙΙ).  

Στα προβλήματα οικοδομικής φύσεως οι χαρτογραφήσεις που έγιναν αφορούσαν 
την καταγραφή του μετώπου της ανερχόμενης υγρασίας (Παράρτημα 1, αριθμοί 
σχεδίων MAY-I έως MAY-IΙΙ) και την λεπτομερή καταγραφή των σημείων εμφάνισης 
της κρυστάλλωσης αλάτων (Παράρτημα 1, αριθμοί σχεδίων ΚΑ-I έως ΚΑ-IΙΙ), των 
βιολογικών προϊόντων διάβρωσης (Παράρτημα 1, αριθμοί σχεδίων ΒΔ-I έως ΒΔ-IΙΙ), 
των επικαθίσεων μαύρης κρούστας (Παράρτημα 1, αριθμοί σχεδίων ΜΚ-I έως ΜΚ-IΙ) 
και τέλος την καταγραφή των σημείων παρουσίας τσιμεντοκονιάματος (Παράρτημα 1, 
αριθμοί σχεδίων ΤΣ-I έως ΤΣ-IΙΙ). Οι καταγραφές αυτές έγιναν με βάση το φωτογραφικό 
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υλικό και την επί τόπου παρουσία μας τον χώρο. (Παράρτημα 1, αριθμοί σχεδίων ΤΣ-
I έως ΤΣ-IΙΙ)  
 

Τέλος κατά τη διάρκεια των επισκέψεων μας στον χώρο παρατηρήθηκε η 
παρουσία λιθοσωμάτων κόκκινης απόχρωσης, πιθανόν λόγω χρωματικής τους 
αλλοίωσης από πυρκαγιά. Αποφασίστηκε να καταγραφούν και να αποτυπωθούν σε 
ξεχωριστές χαρτογραφήσεις (Παράρτημα 1, αριθμοί σχεδίων ΧΑ-I έως ΧΑ-IΙΙ). 
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42	  

Παράρτηµα Ι : Σχέδια 
Χαρτογραφήσεων 

Αριθµός 
Σχεδίου: Ρ-Ι Τίτλος 

Χαρτογράφησης: Χαρτογράφηση Ρωγµών 

 

Όψη / Δωµάτιο: Ανατολική εξωτερική όψη δωµατίων 101 και 102 

*Σηµείωση 1: Το σχέδιο είναι εκτός κλίµακας, το αντίστοιχο επισυνάπτεται 
στο τεύχος σε κλίµακα 1:50. 

*Σηµείωση 2: Οι διαµπερείς ρωγµές αφορούν ρωγµές που εκτείνονται σε 
όλο το πάχος της τοιχοποιίας και ρωγµές λόγω των ασύνδετων 

τοιχοποιιών 
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Παράρτηµα Ι : Σχέδια 
Χαρτογραφήσεων 

Αριθµός 
Σχεδίου: Ρ-ΙΙ Τίτλος 

Χαρτογράφησης: Χαρτογράφηση Ρωγµών 

 

Όψη / Δωµάτιο: Δυτική εξωτερική όψη δωµατίων 101, 102 και 103 

*Σηµείωση 1: Το σχέδιο είναι εκτός κλίµακας, το αντίστοιχο 
επισυνάπτεται στο τεύχος σε κλίµακα 1:50. 

*Σηµείωση 2: Οι διαµπερείς ρωγµές αφορούν ρωγµές που εκτείνονται σε 
όλο το πάχος της τοιχοποιίας και ρωγµές λόγω των ασύνδετων 

τοιχοποιιών 
 



	  

	  
	  

44	  

Παράρτηµα Ι : Σχέδια 
Χαρτογραφήσεων 

Αριθµός 
Σχεδίου: Ρ-ΙΙΙ Τίτλος 

Χαρτογράφησης: Χαρτογράφηση Ρωγµών 

 

Όψη / Δωµάτιο: Βόρεια εξωτερική όψη δωµατίου 101 

*Σηµείωση 1: Το σχέδιο είναι εκτός κλίµακας, το αντίστοιχο επισυνάπτεται στο τεύχος 
σε κλίµακα 1:50. 

*Σηµείωση 2: Οι διαµπερείς ρωγµές αφορούν ρωγµές που εκτείνονται σε όλο το 
πάχος της τοιχοποιίας και ρωγµές λόγω των ασύνδετων τοιχοποιιών 

 



	  

	  
	  

45	  

Παράρτηµα Ι : Σχέδια  
Χαρτογραφήσεων 

Αριθµός 
Σχεδίου: ΑΥ-Ι Τίτλος 

Χαρτογράφησης: 
Χαρτογράφηση Απώλειας 
Μάζας Υλικού Τοιχοποιίας. 

 

Όψη / Δωµάτιο: Ανατολική εξωτερική όψη δωµατίων 101 και 102 *Σηµείωση: Το σχέδιο είναι εκτός κλίµακας, το 
αντίστοιχο επισυνάπτεται στο τεύχος σε κλίµακα 1:50 

Σχέδιο	  ΑΥ-‐ΙΙ	  

Απώλεια	  Μάζας	  
Ωμοπλίνθων	  
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Παράρτηµα Ι : Σχέδια 
Χαρτογραφήσεων 

Αριθµός 
Σχεδίου: ΑΥ-ΙΙ Τίτλος 

Χαρτογράφησης: 
Χαρτογράφηση Απώλειας 
Μάζας Υλικού Τοιχοποιίας. 

 

 

 

 

Όψη / Δωµάτιο: Δυτική εξωτερική όψη δωµατίων 101, 102 και 103 *Σηµείωση: Το σχέδιο είναι εκτός κλίµακας, το 
αντίστοιχο επισυνάπτεται στο τεύχος σε κλίµακα 1:50 

 

Ωμοπλινθοδομή	   Ωμοπλινθοδομή	  
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Παράρτηµα Ι : Σχέδια 
Χαρτογραφήσεων 

Αριθµός 
Σχεδίου: ΑΥ-ΙII Τίτλος 

Χαρτογράφησης: 
Χαρτογράφηση Απώλειας 
Μάζας Υλικού Τοιχοποιίας. 

 

Όψη / Δωµάτιο: Βόρεια εξωτερική όψη δωµατίου 101 *Σηµείωση: Το σχέδιο είναι εκτός κλίµακας, το 
αντίστοιχο επισυνάπτεται στο τεύχος σε κλίµακα 1:50 



	  

	  
	  

48	  

Παράρτηµα Ι : Σχέδια 
Χαρτογραφήσεων 

Αριθµός 
Σχεδίου: ΑΚ-Ι Τίτλος 

Χαρτογράφησης: 

Χαρτογράφηση Απώλειας 
Μάζας Συνδετικού 

Κονιάµατος 

 

Όψη / Δωµάτιο: Ανατολική εξωτερική όψη δωµατίων 101 και 102 
*Σηµείωση: Το σχέδιο είναι εκτός κλίµακας, το 

αντίστοιχο επισυνάπτεται στο τεύχος σε κλίµακα 1:50 
 



	  

	  
	  

49	  

Παράρτηµα Ι : Σχέδια 
Χαρτογραφήσεων 

Αριθµός 
Σχεδίου: ΑΚ-ΙΙ Τίτλος 

Χαρτογράφησης: 

Χαρτογράφηση Απώλειας 
Μάζας Συνδετικού 

Κονιάµατος 
 

 

 

 

 

Όψη / Δωµάτιο: Δυτική εξωτερική όψη δωµατίων 101, 102 και 103 *Σηµείωση: Το σχέδιο είναι εκτός κλίµακας, το 
αντίστοιχο επισυνάπτεται στο τεύχος σε κλίµακα 1:50 



	  

	  
	  

50	  

Παράρτηµα Ι : Σχέδια 
Χαρτογραφήσεων 

Αριθµός 
Σχεδίου: ΑΚ-ΙΙΙ Τίτλος 

Χαρτογράφησης: 

Χαρτογράφηση Απώλειας 
Μάζας Συνδετικού 

Κονιάµατος 

 

 

Όψη / Δωµάτιο: Βόρεια εξωτερική όψη δωµατίου 101 *Σηµείωση: Το σχέδιο είναι εκτός κλίµακας, το 
αντίστοιχο επισυνάπτεται στο τεύχος σε κλίµακα 1:50 



	  

	  
	  

51	  

Παράρτηµα Ι : Σχέδια 
Χαρτογραφήσεων 

Αριθµός 
Σχεδίου: ΜΑΥ-Ι Τίτλος 

Χαρτογράφησης: 
Χαρτογράφηση Μετώπου 
Ανερχόµενης Υγρασίας 

 

 

 

Όψη / Δωµάτιο: Ανατολική εξωτερική όψη δωµατίων 101 και 102 *Σηµείωση: Το σχέδιο είναι εκτός κλίµακας, το 
αντίστοιχο επισυνάπτεται στο τεύχος σε κλίµακα 1:50 



	  

	  
	  

52	  

Παράρτηµα Ι : Σχέδια 
Χαρτογραφήσεων 

Αριθµός 
Σχεδίου: ΜΑΥ-ΙΙ Τίτλος 

Χαρτογράφησης: 
Χαρτογράφηση Μετώπου 
Ανερχόµενης Υγρασίας 

 

 

 

Όψη / Δωµάτιο: Δυτική εξωτερική όψη δωµατίων 101, 102 και 103 *Σηµείωση: Το σχέδιο είναι εκτός κλίµακας, το 
αντίστοιχο επισυνάπτεται στο τεύχος σε κλίµακα 1:50 



	  

	  
	  

53	  

 

Παράρτηµα Ι : Σχέδια 
Χαρτογραφήσεων 

Αριθµός 
Σχεδίου: ΜΑΥ-ΙΙΙ Τίτλος 

Χαρτογράφησης: 
Χαρτογράφηση Μετώπου 
Ανερχόµενης Υγρασίας 

 

Όψη / Δωµάτιο: Βόρεια εξωτερική όψη δωµατίου 101, 201 *Σηµείωση: Το σχέδιο είναι εκτός κλίµακας, το 
αντίστοιχο επισυνάπτεται στο τεύχος σε κλίµακα 1:50 



	  

	  
	  

54	  

Παράρτηµα Ι : Σχέδια 
Χαρτογραφήσεων 

Αριθµός 
Σχεδίου: ΚΑ-Ι Τίτλος 

Χαρτογράφησης: 

Χαρτογράφηση Σηµείων 
Εµφάνισης Κρυστάλλωσης 

Αλάτων 
 

 

 

Όψη / Δωµάτιο: Ανατολική εξωτερική όψη δωµατίων 101 και 102 *Σηµείωση: Το σχέδιο είναι εκτός κλίµακας, το 
αντίστοιχο επισυνάπτεται στο τεύχος σε κλίµακα 1:50 
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Παράρτηµα Ι : Σχέδια 
Χαρτογραφήσεων 

Αριθµός 
Σχεδίου: ΚΑ-ΙΙ Τίτλος Χαρτογράφησης: 

Χαρτογράφηση Σηµείων 
Εµφάνισης Κρυστάλλωσης 

Αλάτων 
 

 

 

 

 

Όψη / Δωµάτιο: Δυτική εξωτερική όψη δωµατίων 101, 102 και 103 *Σηµείωση: Το σχέδιο είναι εκτός κλίµακας, το 
αντίστοιχο επισυνάπτεται στο τεύχος σε κλίµακα 1:50 
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Παράρτηµα Ι : Σχέδια 
Χαρτογραφήσεων 

Αριθµός 
Σχεδίου: ΚΑ-ΙΙΙ Τίτλος 

Χαρτογράφησης: 

Χαρτογράφηση Σηµείων 
Εµφάνισης Κρυστάλλωσης 

Αλάτων 

 

Όψη / Δωµάτιο: Βόρεια εξωτερική όψη δωµατίων 101 *Σηµείωση: Το σχέδιο είναι εκτός κλίµακας, το 
αντίστοιχο επισυνάπτεται στο τεύχος σε κλίµακα 1:50 



	  

	  
	  

57	  

 

Παράρτηµα Ι : Σχέδια 
Χαρτογραφήσεων 

Αριθµός 
Σχεδίου: ΒΔ-Ι Τίτλος 

Χαρτογράφησης: 
Χαρτογράφηση Βιολογικών 
Προϊόντων Διάβρωσης 

 

Όψη / Δωµάτιο: Ανατολική εξωτερική όψη δωµατίων 101 και 102 *Σηµείωση: Το σχέδιο είναι εκτός κλίµακας, το 
αντίστοιχο επισυνάπτεται στο τεύχος σε κλίµακα 1:50 

Παράρτηµα Ι : Σχέδια Αριθµός ΒΔ-ΙΙ Τίτλος Χαρτογράφησης: Χαρτογράφηση Βιολογικών 
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Χαρτογραφήσεων Σχεδίου: Προϊόντων Διάβρωσης 

 

 

 

Όψη / Δωµάτιο: Δυτική εξωτερική όψη δωµατίων 101, 102 και 103 *Σηµείωση: Το σχέδιο είναι εκτός κλίµακας, το 
αντίστοιχο επισυνάπτεται στο τεύχος σε κλίµακα 1:50 
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Παράρτηµα Ι : Σχέδια 
Χαρτογραφήσεων 

Αριθµός 
Σχεδίου: ΒΔ-ΙΙΙ Τίτλος 

Χαρτογράφησης: 
Χαρτογράφηση Βιολογικών 
Προϊόντων Διάβρωσης 

 

 

Όψη / Δωµάτιο: Βόρεια εξωτερική όψη δωµατίων 101 *Σηµείωση: Το σχέδιο είναι εκτός κλίµακας, το 
αντίστοιχο επισυνάπτεται στο τεύχος σε κλίµακα 1:50 



	  

	  
	  

60	  

Παράρτηµα Ι : Σχέδια 
Χαρτογραφήσεων 

Αριθµός 
Σχεδίου: ΜΚ-Ι Τίτλος Χαρτογράφησης: Χαρτογράφηση Επικαθίσεων 

Μαύρης Κρούστας 
 

 

 

 

 

 

Όψη / Δωµάτιο: Δυτική εξωτερική όψη δωµατίων 101, 102 και 103 *Σηµείωση: Το σχέδιο είναι εκτός κλίµακας, το 
αντίστοιχο επισυνάπτεται στο τεύχος σε κλίµακα 1:50 



	  

	  
	  

61	  

Παράρτηµα Ι : Σχέδια 
Χαρτογραφήσεων 

Αριθµός 
Σχεδίου: ΜΚ-ΙΙ Τίτλος 

Χαρτογράφησης: 
Χαρτογράφηση Επικαθίσεων 

Μαύρης Κρούστας 

 

Όψη / Δωµάτιο: Βόρεια εξωτερική όψη δωµατίων 101 *Σηµείωση: Το σχέδιο είναι εκτός κλίµακας, το 
αντίστοιχο επισυνάπτεται στο τεύχος σε κλίµακα 1:50 



	  

	  
	  

62	  

Παράρτηµα Ι : Σχέδια 
Χαρτογραφήσεων 

Αριθµός 
Σχεδίου: ΤΣ-Ι Τίτλος 

Χαρτογράφησης: 
Χαρτογράφηση Ασύµβατων 
Υλικών στην Τοιχοποιία 

 

 

 

Όψη / Δωµάτιο: Ανατολική εξωτερική όψη δωµατίων 101 και 102 *Σηµείωση: Το σχέδιο είναι εκτός κλίµακας, το 
αντίστοιχο επισυνάπτεται στο τεύχος σε κλίµακα 1:50 



	  

	  
	  

63	  

Παράρτηµα Ι : Σχέδια 
Χαρτογραφήσεων 

Αριθµός 
Σχεδίου: ΤΣ-ΙΙ Τίτλος Χαρτογράφησης: Χαρτογράφηση Ασύµβατων 

Υλικών στην Τοιχοποιία 
 

 

 

 

 

Όψη / Δωµάτιο: Δυτική εξωτερική όψη δωµατίων 101, 102 και 103 *Σηµείωση: Το σχέδιο είναι εκτός κλίµακας, το 
αντίστοιχο επισυνάπτεται στο τεύχος σε κλίµακα 1:50 
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Παράρτηµα Ι : Σχέδια 
Χαρτογραφήσεων 

Αριθµός 
Σχεδίου: ΤΣ-ΙΙΙ Τίτλος 

Χαρτογράφησης: 
Χαρτογράφηση Ασύµβατων 
Υλικών στην Τοιχοποιία 

 

Όψη / Δωµάτιο: Βόρεια εξωτερική όψη δωµατίων 101 *Σηµείωση: Το σχέδιο είναι εκτός κλίµακας, το 
αντίστοιχο επισυνάπτεται στο τεύχος σε κλίµακα 1:50 



	  

	  
	  

65	  

Παράρτηµα Ι : Σχέδια 
Χαρτογραφήσεων 

Αριθµός 
Σχεδίου: ΧΑ-Ι Τίτλος 

Χαρτογράφησης: 
Χαρτογράφηση Χρωµατικής 
Αλλοίωσης Λιθοσωµάτων 

 

 

   

Όψη / Δωµάτιο: Ανατολική εξωτερική όψη δωµατίων 101 και 102 *Σηµείωση: Το σχέδιο είναι εκτός κλίµακας, το 
αντίστοιχο επισυνάπτεται στο τεύχος σε κλίµακα 1:50 
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Παράρτηµα Ι : Σχέδια 
Χαρτογραφήσεων 

Αριθµός 
Σχεδίου: ΧΑ-ΙΙ Τίτλος Χαρτογράφησης: Χαρτογράφηση Χρωµατικής 

Αλλοίωσης Λιθοσωµάτων 
 

 

 

 

 

Όψη / Δωµάτιο: Δυτική εξωτερική όψη δωµατίων 101, 102 και 103 *Σηµείωση: Το σχέδιο είναι εκτός κλίµακας, το 
αντίστοιχο επισυνάπτεται στο τεύχος σε κλίµακα 1:50 
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Παράρτηµα Ι : Σχέδια 
Χαρτογραφήσεων 

Αριθµός 
Σχεδίου: ΧΑ-ΙΙΙ Τίτλος 

Χαρτογράφησης: 
Χαρτογράφηση Ασύµβατων 
Υλικών στην Τοιχοποιία 

 

Όψη / Δωµάτιο: Βόρεια εξωτερική όψη δωµατίων 101 *Σηµείωση: Το σχέδιο είναι εκτός κλίµακας, το 
αντίστοιχο επισυνάπτεται στο τεύχος σε κλίµακα 1:50 
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