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1 . Ειςαγωγι  

 

Θ πρόταςθ μασ για τθν αναβίωςθ τθσ Μεςαιωνικισ αγρζπαυλθσ ςτθν Ροταμιά 
ζγινε ςτα πλαίςια τθσ προχωρθμζνθσ εργαςίασ ΣΥΝ 500Γ του διατμθματικοφ 
μεταπτυχιακοφ προγράμματοσ «Συντιρθςθ και Αποκατάςταςθ Ιςτορικϊν Κτιρίων».  
Μετά τθν ολοκλθρωμζνθ αποτφπωςθ του κτιριακοφ ςυγκροτιματοσ, που ζγινε ςτα 
πλαίςια του ΣΥΝ 500Β προχωριςαμε με τθν διατφπωςθ ςχεδιαςτικϊν προτάςεων 
για τθν αποκατάςταςθ του μνθμείου.  

  
Θ πρόταςθ διεκπεραιϊκθκε από τουσ αρχιτζκτονεσ Μαλβίνα Γιάπα και Στζλιο 

Χατηθςωτθρίου και προτείνει τθν λειτουργία του μνθμείου ωσ Κζντρο ζρευνασ και 
ανάδειξθσ τθσ Μεςαιωνικισ Κλθρονομιάσ. Το μνθμείο αντιμετωπίηεται ωσ ενιαίο 
ςφνολο, λαμβάνοντασ υπόψθ τόςο τθν αποκατάςταςθ που ζγινε ςτο δυτικό τμιμα 
από τουσ αρχιτζκτονεσ AP. Opsis ςε ςυνεργαςία με το Τμιμα Αρχαιοτιτων όςο και 
τθν ανάγκθ για άμεςθ αποκατάςταςθ τθσ ανατολικισ πτζρυγασ. Θ δυτικι πτζρυγα 
που ζχει ιδθ αποκαταςτακεί, παραμζνει ωσ ερευνθτικι εργαςτθριακι μονάδα με 
μικρζσ όμωσ μετατροπζσ, που αφοροφν κυρίωσ  τον εμπλουτιςμό των 
εργαςτθριακϊν χϊρων και των χϊρων φιλοξενίασ. Σκοπόσ αυτϊν των αλλαγϊν είναι 
να δθμιουργιςουν  μία μεγαλφτερθ και αποτελεςματικότερθ  ερευνθτικι μονάδα 
όπου ερευνθτικζσ ομάδεσ από το εςωτερικό και εξωτερικό κα μποροφν να 
φιλοξενθκοφν και να δραςτθριοποιθκοφν ςτον χϊρο, για εργαςίεσ και ζρευνεσ που 
κα γίνονται όχι μόνο ςτθν Μεςαιωνικι αγρζπαυλθ αλλά και ςτο ευρφτερο 
περιβάλλον τθσ Μεςαορίασ. Θ δυτικι αυτι πτζρυγα δεν κα  να είναι ανοιχτι προσ 
το κοινό παραμόνο ςτισ ερευνθτικζσ ομάδεσ.  Ωςτόςο θ ανατολικι πτζρυγα, με τθν 
πρόταςθ αποκατάςταςθσ που προτείνεται, κα είναι ευρζωσ ανοιχτι για το κοινό με 
οργανωμζνεσ και μθ επιςκζψεισ κακθμερινά.   

 
Μζςα από τθν πρόταςθ μασ για τθν δθμιουργία του Κζντρου Μεςαιωνικισ 

Κλθρονομιάσ, επικυμοφμε, ο επιςκζπτθσ να μπορεί να βιϊςει και να γνωρίςει με 
κάκε δυνατό μζςο τθν κλθρονομιά που άφθςε πίςω του ο Μεςαίωνασ. Μία 
ιςτορικι περίοδο που θ Κφπροσ διακζτει και κα πρζπει να αναδείξει. Θεωροφμε ότι 
το κτίριο αυτό είναι το καταλλθλότερο για τθν δθμιουργία του Κζντρου αυτοφ,  
αφοφ θ ιςτορία, το περιβάλλον και θ αρχιτεκτονικι του ίδιου του κτιρίου,  
μαρτυροφν τθν ζντονθ δραςτθριότθτα και ακμι του κατά τα μεςαιωνικά χρόνια. Για 
να πετφχουμε τθν ολοκλθρωμζνθ ανάδειξθ και παρουςίαςθ τθσ ιςτορίασ των 
μεςαιωνικϊν χρόνων προτείνουμε χριςεισ όπωσ μόνιμουσ και περιοδικοφσ 
εκκεςιακοφσ χϊρουσ, χϊρουσ προβολϊν και βιβλιοκικθ με ςυναφι κεματολογία. 
Πλο το ςυγκρότθμα εμπλουτίηεται με χριςεισ όπωσ  χϊρουσ αναμονισ, χϊρο 
υποδοχισ και info point, αναψυκτιριο και ανοιχτοφσ ειδικά διαμορφωμζνουσ 
υπαίκριουσ χϊρουσ που κα αναδεικνφουν τθν αρχιτεκτονικι του κτιρίου.   
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2.   Αρχζσ ςχεδιαςμοφ 

 
Θ γενικι προςζγγιςθ τθσ πρόταςισ μασ, κζτει ςαν κφρια αρχι τθσ, τθν 

επαναφορά και ανάδειξθ όλων των ιςτορικϊν ςτοιχείων που γνωρίηουμε, μζςα από 
βιβλιογραφικζσ αναφορζσ, το φωτογραφικό αρχείο, τισ μαρτυρίεσ ανκρϊπων που 
ζηθςαν ςτο κτίριο και τθν εκτεταμζνθ και τεκμθριωμζνθ αποτφπωςθ που ζγινε ςτα 
πλαίςια του μακιματοσ ΣΥΝ 500Β (Χάρτθσ Βενετίασ Άρκρο 16)1.   Θ επαναφορά των 
ιςτορικϊν ςτοιχείων και θ ανάδειξι 
τουσ γίνεται με τρόπο που να μθν 
αλλοιϊνει τθν ιςτορικι και τθν 
αιςκθτικι  αξία του κτιρίου (Χάρτθσ 
Βενετίασ Άρκρο 1α) 2.  Θεωροφμε ότι 
όλεσ οι φάςεισ του κτιρίου κα πρζπει 
να διατθρθκοφν και να αναδειχκοφν. Οι 
όποιεσ αλλαγζσ ι προςκικεσ,  κα είναι 
περιοριςμζνεσ και κα αφοροφν μόνο 
τθν αναβίωςθ και αποκατάςταςθ των 
ιςτορικϊν ςτοιχείων που χάκθκαν με το 
πζρασ των χρόνων  (Χάρτθσ Burra, 
Άρκρο 3.1) 3. 
 

Στθν προςπάκειά μασ να μεταφζρουμε 
ςτον επίςκεψθ τθν ατμόςφαιρα των 
εφφορων και εντυπωςιακϊν αυλϊν (βλ. 
Εικ.1) και τθν εξωςτρζφεια των χϊρων 
ωσ προσ αυτζσ, που τόςο ζντονα μασ 
περιγράφεται ςτισ βιβλιογραφικζσ 
αναφορζσ, επιλζγουμε να κζςουμε ωσ 
πρωταρχικό παράγοντα ςτθν πρόταςι 
μασ, τθν εξωτερικι διαμόρφωςθ (Χάρτθσ 
Βενετίασ, Άρκρο 1) 4.  Στόχοσ μασ είναι, ο 
επιςκζπτθσ να μπορεί να αντιλθφκεί τον 
ρόλο που διαδραμάτιηαν οι αυλζσ ςτθν 
Μεςαιωνικι αγρζπαυλθ, να αντιλθφκεί 
τα όρια τουσ και τθ ςχζςθ με τα κτίρια 
αλλά και τθν ζκταςι και ςθμαςία τουσ 
(βλ. Εικ. 2). Για να το πετφχουμε αυτό 

                                                        
1 Χάρτθσ Βενετίασ, άρκρο 16: Οι εργαςίεσ ςυντιρθςθσ, αποκατάςταςθσ και αναςκαφισ κα πρζπει να βαςίηονται 

ςε εξακριβωμζνθ τεκμθρίωςθ, δθλαδι ςε αναλυτικζσ και κριτικζσ εκκζςεισ, εικονογραφθμζνεσ με ςχζδια και 
φωτογραφίεσ. . 
2
 Χάρτθσ τθσ Βενετίασ Άρκρο 11 : Οι αξιόλογεσ προςκικεσ όλων των εποχϊν κα πρζπει να γίνουν ςεβαςτζσ γιατί 

ςκοπόσ τθσ αποκατάςταςθσ δεν είναι θ ςτιλιςτικι ενότθτα.) 
3 Χάρτθσ Burra, Άρκρο 3.1: Conservation is based on a respect  for the existing fabric, use, associations and 
meanings. It requires a cautious approach of changing as much as necessary but as little as possible.  
4 Χάρτθσ Βενετίασ, Άρκρο 1: Θ ζννοια ενόσ ιςτορικοφ μνθμείου δεν καλφπτει μόνο το μεμονωμζνο αρχιτεκτονικό 
ζργο αλλά και τθν αςτικι ι αγροτικι τοποκεςία που μαρτυρεί ζναν ιδιαίτερο πολιτιςμό, μια ενδεικτικι εξζλιξθ 
ι ζνα ιςτορικό γεγονόσ.  

Εικ. 1, Οι αυλές και οι σχζση μεταξύ  τους,               

Πηγή : Προσωπικό  αρχείο 

 

Εικ. 2, Τα όρια των αυλών.                                                   

Πηγή : Προσωπικό  αρχείο 
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επιλζγουμε να οριοκετιςουμε τισ αυλζσ με 
παςςάλουσ 75 εκ. φψοσ, τοποκετθμζνουσ ανά 80 
εκ. (βλ. εικ. 3) ςτα ςθμεία που κεωροφμε μζςα από 
τα αρχαιολογικά κατάλοιπα και τισ βιβλιογραφικζσ 
αναφορζσ ότι ιταν κάποτε τα όρια των αυλϊν.  
Αυτοί οι πάςςαλοι δεν κα εδράηονται επάνω ςε 
κεμζλια τοίχων αλλά κα τοποκετοφνται μπροςτά 
από αυτά, ϊςτε να αποφευχκεί θ όποια μθ 
αναςτρζψιμθ επζμβαςθ. Ρζραν από τθν 
προτεινόμενθ φφτευςθ, επιλζγουμε ακόμθ,  να 
επαναφζρουμε το υδάτινο ςτοιχείο μζςα ςτουσ 
κιπουσ αλλά και ςτθν μεςαιωνικι δεξαμενι.  Στουσ 
κιπουσ, το νερό παίηει κακοριςτικό παράγοντα ςτθν 
τοπιοτζχνιςθ, αφοφ εμπλουτίηει τον χϊρο 
επαναφζροντασ ζνα ςτοιχείο πολφ ςθμαντικό για τουσ κιπουσ τθσ αγρζπαυλθσ 
κατά τον Μεςαίωνα. Το νερό τοποκετείται γραμμικά μαηί με τα κακίςματα, και 
γφρω από το πθγάδι.   
 

Θ δεφτερθ ςχεδιαςτικι αρχι, αφορά τθν αντίλθψθ του κτιρίου ςαν ενιαίο 
ςφνολο. Στόχοσ μασ είναι ο επιςκζπτθσ κακϊσ προςεγγίηει το κτίριο να το 
αντιλαμβάνεται ςαν μία ενιαία κτιριακι ενότθτα, ςυλλαμβάνοντασ τθν κτιριακι του 
δομι και υπόςταςθ χωρίσ να ξεχωρίηουν οι νζεσ προςκικεσ (βλ. εικ. 4,5).  Ζτςι κα 
μπορεί να φανταςτεί και να νιϊςει τθν ςθμαςία και τθν επιβλθτικότθτα που διζκετε 
το κτίριο πριν τθν εγκατάλειψθ και ερείπωςι του. Αυτό επιτυγχάνεται τόςο με τθν 
υλικότθτα τθσ προςκικθσ (μία ςυμπαγισ και όχι διαπερατισ επιφάνειασ) όςο και με 
τθν χρθςιμοποίθςθ ίδιασ χρωματικισ απόχρωςθσ επιχρίςματοσ (RAL 1015) ςτισ 
υφιςτάμενεσ και ςτισ νζεσ τοιχοποιίεσ. (Χάρτθσ Βενετίασ Άρκρο 6)5, (Χαρτθσ Burra, 
άρκρο 22.1) 6.   

 

 

                                                        
5 Χάρτθσ Βενετίασ Άρκρο 6:  Θ ςυντιρθςθ ενόσ μνθμείου ςυνεπάγεται τθ διατιpθςθ του άμεςου περιβάλλοντόσ 
του, ςτθν κλίμακα του. Αν το παραδοςιακό πλαίςιο δεν ζχει εξαφανιςκεί, ζχουμε κακικον vα το διατθριςουμε 
άλλά και ταυτόχρονα να αποκλείςουμε, κάκε προςκικθ, κάκε κατεδάφιςθ και κάκε αλλαγι ποφ κα μποροφςε 
να αλλάξει τισ ςχζςεισ των όγκων και των χρωμάτων. 
6 Χάρτθσ Burra, Άρκρο 22.1: New work such as additions to the place may be acceptable where it does not distort 
or obscure the cultural significance of the place, or detract from its interpretation and appreciation , ( New work 
may be sympathetic of its siting bulk, form, scale, character, colour, texture and material are similar to the 
existing fabric, but imitation should be avoided.  

Εικ. 3, Ράςαλοι οριοκζτθςθσ αυλϊν   
Ρθγι: Ρροςωπικό αρχείο 

 

Εικ. Διάγραμμα ενιαίασ ογκοπλαςίασ από 
μακρινι απόςταςθ   Ρθγι: Ρροςωπικό 
αρχείο 

 

Εικ. 5, Διάγραμμα αντίλθψθσ όλων των υλικϊν και 
φάςεων ςε κοντινι απόςταςθ   Ρθγι: Ρροςωπικό 
αρχείο 
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Θ αρχι όμωσ για διακριτι προςκικθ που να ξεχωρίηει και να δθλϊνει τθν εποχι 
τθσ παραμζνει. Μπορεί μεν από μακριά να αντιλαμβάνεςαι το κτίριο ςαν μία 
ολότθτα, ωςτόςο από κοντινι απόςταςθ οι προςκικεσ κα είναι διακριτζσ και 
αναγνωρίςιμεσ μζςα από τθν υλικότθτα, τθν υφι και το ανάγλυφό τουσ (Χαρτθσ 
Burra, άρκρο 22.2)7 . Θ επιλογι τθσ υλικότθτασ διαδραμάτιςε ςθμαντικό ρόλο ςτθν 
πρόταςθ μασ.  Επιλζχκθκε θ χριςθ του ςυμπαγι οπτόπλινκου, διαςτάςεων 20 x 10 
x 5 εκ., επιχριςμζνου με λεπτι ςτρϊςθ αςβεςτοκονιάματοσ ϊςτε να φανερϊνεται θ 
δομι του και θ ανάγλυφθ επιφάνειά του ϊςτε να ξεχωρίηει από τθν ανεπίχριςτθ 
πελεκθτι πζτρα, από τθν εν μζρθ επιχριςμζνθ απελζκθτθ πζτρα και από τουσ 
επιχριςμζνουσ ωμόπλινκουσ. Ζτςι ςυνοψίηοντασ, οι υφιςτάμενεσ τοιχοποιίεσ κα 
αναδειχκοφν με τον καλφτερο δυνατό τρόπο. Θ πελεκθτι πζτρα κα παραμείνει 
ανεπίχριςτθ, θ απελζκθτθ αργολικοδομι κα επιχριςτεί με λεπτι ςτρϊςθ 
αςβεςτοκονιάματοσ, οι υφιςτάμενθ τοιχοποιίεσ από ωμόπλινκουσ κα επιχριςτοφν 
με αςβεςτοκονίαμα και οι νζεσ προςκικεσ από ςυμπαγισ οπτόπλινκουσ κα 
επιχριςτοφν και αυτζσ με λεπτι ςτρϊςθ αςβεςτοκονιάματοσ.  (βλ. εικ. 6) 

 
 
 

                                                        
7 Χάρτθσ Burra, Άρκρο 22.2: New work should be readily identifiable as such , 

Εικ. 6, Υλικότθτα, τα 4 υλικά και το τελικό αποτζλεςμα που επικυμοφμε Ρθγι: Ρροςωπικό αρχείο 
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Θ επιλογι αυτι προκφπτει μζςα από τθν επικυμία μασ για ανάδειξθ τθσ ιςτορίασ 
του κτιρίου. Θ πελεκθτι πζτρα φανερϊνει ξεκάκαρα τθν Μεςαιωνικι ιςτορία του 
μνθμείου, αφοφ οι λίκοι παρζμεναν ανεπίχριςτοι ςφμφωνα με τουσ τρόπουσ 
δόμθςθσ τθσ εποχισ τουσ. Γι’ αυτό και εμείσ επιλζγουμε να αφιςουμε ανεπίχριςτεσ 
όλεσ τισ τοιχοποιίεσ από πελεκθτι πζτρα.  Οι απελζκθτοι λίκοι (αργολικοδομισ) 
καταςκευάηονται κυρίωσ ςε ςυμπλθρϊςεισ πάνω ςε κεμζλια πελεκθτισ πζτρασ ι 
και ςε καταςκευζσ άλλων εποχϊν, και γνωρίηουμε από φωτογραφίεσ ότι ςε 
παλαιότερθ φάςθ, περί το 1900 ότι ιταν επιχριςμζνεσ. Ωςτόςο εμείσ δεν 
επικυμοφμε να αποκρφψουμε τουσ λίκουσ και να χάςουμε το ιςτορικό αυτό 
ςτοιχείο, γι’ αυτό και προτείνουμε οι τοιχοποιίεσ αυτζσ να επιχριςτοφν αλλά με μία 
λεπτι ςτρϊςθ επιχρίςματοσ που κα φανερϊνει το ανάγλυφό τουσ.  Στθν ςυνζχεια οι 
ωμόπλινκοι επιχρίονται και αυτοί με το ίδιο αςβεςτοκονίαμα για λόγουσ τόςο 
προςταςίασ όςο και ιςτορικοφσ, αφοφ ςτισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ οι 
ωμόπλινκοι επιχρίονταν.  Με αυτζσ τισ επιλογζσ κεωροφμε ότι επιτυγχάνουμε τθν 
ανάδειξθ των ιςτορικϊν φάςεων του μνθμείου και τθν προςταςία και επαναφορά 
αξιόλογων φάςεων οι οποίεσ ζχουν χακεί λόγω τθσ μακροχρόνιασ εγκατάλειψθσ του 
κτιρίου.  

 
 Ππωσ αναφζραμε και πιο πάνω θ υλικότθτα των προςκθκϊν, διαδραματίηει 

κακοριςτικό ρόλο ςτθν προςζγγιςθ μασ. Σθμαντικό ρόλο όμωσ παίηει και θ 
διαμόρφωςθ τθσ ογκοπλαςίασ και ο τρόποσ με τον οποίο κα ςυμπλθρωκοφν τα 
κενά.  Λιφκθκε υπόψθ όλο το φωτογραφικό υλικό που διακζταμε ϊςτε οι νζεσ 
προςκικεσ να αναδεικνφουν (όπου υπιρχαν ςτοιχεία) τθν τελευταία φάςθ του 
μνθμείου.  Στα ςθμεία που δεν υπιρχαν ςτοιχεία, θ νζα μορφι δθμιουργικθκε 
ϊςτε να ςυμπλθρϊνει το ςφνολο, χωρίσ όμωσ ανοίγματα και χωρίσ ςτζγθ, αλλά με 
δϊμα, με μία μινιμαλιςτικι προςζγγιςθ που να μθν εκφράηει «ψευδι» ςτοιχεία ωσ 
προσ τθν μορφι.   Στόχοσ μασ είναι όλεσ οι προςκικεσ να μθν αλλοιϊνουν τισ 
υφιςτάμενεσ αναλογίεσ τθσ ογκοπλαςίασ του ερειπίου αλλά οφτε και τθν κλίμακα 
του. (Χάρτθσ Βενετίασ Άρκρο 9) 8 . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
8 Χάρτθσ Βενετίασ Άρκρο 9:  Θ αποκατάςταςθ ςταματάει ςτο ςθμείο που αρχίηουν να υπάρχουν υποκζςεισ. 
Οποιαδιποτε ςυμπλιρωςθ κεωρθκεί απαραίτθτθ για λόγουσ αιςκθτικισ ι τεχνικοφσ κα πρζπει να φζρει τθν 
ςφραγίδα τθσ εποχισ τθσ 
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Ακόμθ μία 
ςχεδιαςτικι αρχι που 
κζςαμε ιταν ο τρόποσ 
προςζγγιςθσ του κτιρίου 
από εξωτερικά. Θ 
χωροκζτθςθ δθλαδι τθσ 
κφριασ ειςόδου και ςτα 
νζα όρια – ςφνορα που 
κα ζπαιρνε το κτίριο μασ 
(Χάρτθσ Βενετίασ Άρκρο 
1) 

9
 .  Τα ςτοιχεία που 

είχαμε ςτθν διάκεςι μασ  
ιταν θ αναφορά τθσ κ. 
Ayse, ο χάρτθσ του  Kitchener του 1885  και θ αεροφωτογραφία του 1963 από το 
Κτθματολόγιο (βλ. εικ. 7 ).  Ο χάρτθσ του Kitchener  μασ βοικθςε να κατανοιςουμε 
τον τρόπο προςζγγιςθσ του κτιρίου τον 19ο αιϊνα. Ο χάρτθσ φανερϊνει μία 
διαδρομι  από τθν πόλθ τθσ Λευκωςίασ προσ το χωριό τθσ Ροταμιάσ και ακολοφκωσ 
με ζνα μικρότερο δρόμο κατευκφνεται  προσ τθν αγρζπαυλθ. Ο δρόμοσ αυτόσ 

φτάνει ςτο κτίριο μασ ςτα νότιο-ανατολικά, κακορίηοντασ ζτςι τον τρόπο και τθν 
οπτικι που αντίκριηαν τον 18ο αιϊνα το κτίριο  (βλ. εικ. 8). Ακόμθ, θ κ. Ayse κατά τθν 
επίςκεψι τθσ ςτο κτίριο,  μασ αφθγικθκε ότι θ κφρια είςοδοσ τθσ κατοικίασ ιταν 

                                                        
9 Χάρτθσ Βενετίασ Άρκρο 1: Θ ζννοια ενόσ ιςτορικοφ μνθμείου δεν καλφπτει μόνο το μεμονωμζvο αρχιτεκτονικό 

ζργο άλλό και τθν αςτικι ι αγροτικι τοποκεςία ποφ μαρτυρεί ζναν Ιδιαίτερο πολιτιςμό, μια ενδεικτικι εξζλιξθ 
ι ζvα ιςτορικό γεγονόσ. Αυτό Ιςχφει όχι μόνο για τισ μεγάλεσ δθμιουργίεσ άλλά και για τα ταπεινά ζργα που με 
τθν καιρό απζκτθςαν πολιτιςτικι ςθμαςία. 

 

Εικ. 7, Οι 3 αεροφωτογραφίεσ που μασ ζδωςαν ςτοιχεία για τθν 
είςοδο και τα αρχικά όρια του ςυγκροτιματοσ (1885 Kitchener, 1963 
αεροφωτογραφία, 2014 αεροφωτογραφία)  Ρθγι, Χάρτθσ Kitchener, 
Κτθματολόγιο. 

 

Εικ. 8, Αριςτερά ο χάρτθσ του  Kitchener o οποίοσ μασ δείχνει τουσ παλαιοφσ δρόμουσ που ςφνδεαν τθν 
αγρζπαυλθ με το χωριό από τα ανατολικά, Δεξιά, ςχεδιαςτικι ταφτιςθ τθσ αεροφωτογραφίασ του 1963 με 
τθν αποτφπωςθ που ζγινε ςτα πλαίςια του ΣΥΝ500Β, με μαφρθ γραμμι διακρίνονται τα όρια του 
ςυγκροτιματοσ και με μαφρθ ςκιά τα κτίρια που δεν ςϊηονται μζχρι ςιμερα.  
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από τα νότιο-ανατολικά, γεγονόσ που επιβεβαιϊνει τισ αρχικζσ μασ υποκζςεισ που 
δθμιουργικθκαν από τον χάρτθ του Kitchener. Στθν ςυνζχεια, ζγινε ταφτιςθ τθσ 
αεροφωτογραφίασ του 1963 με τθν δικι μασ ςχεδιαςτικι αποτφπωςθ, (βλ. εικ. 8),  
ϊςτε να διερευνθκεί αν μποροφν να προκφψουν ςυμπεράςματα. Αυτό που 
προκφπτει είναι θ επιβεβαίωςθ τθσ τοποκεςίασ τθσ ειςόδου, κτίρια τα οποία δεν 
υπάρχουν ςιμερα, αλλά και θ διαφοροποίθςθ των ςυνόρων και του 
περιτοιχίςματοσ ςε ςχζςθ με ςιμερα  (βλ. εικ. 9).  Συμπεραςματικά, ακολουκϊντασ 
τα ςτοιχεία ςτα οποία φτάςαμε μετά από τθν ερευνά μασ, αποφαςίςτθκε να 
επανατοποκετθκεί θ κφρια είςοδοσ, ςτο ίδιο ςθμείο που κατείχε το 1885 ϊςτε το 
κτίριο να προςεγγίηεται με τον ίδιο τρόπο που μποροφςε κανείσ παλαιότερα να το 
αντικρίςει ερχόμενοσ ςε αυτό από το χωριό, και αποφαςίςτθκε ακόμθ θ 
επαναφζρουμε των ορίων του ςυγκροτιματοσ ςτθν κζςθ που ιταν. Τα κτίρια τα 
οποία δεν υπάρχουν ςιμερα κα ςθματοδοτθκοφν νοθτά με τθν τοπιοτζχνιςθ που 
προτείνεται. Θ κ. Ayse μασ ανάφερε επίςθσ ότι μετά τθν είςοδο ςτο κτίριο αντίκριηε 
κανείσ ζνα μακρφ διάδρομο από ςτάβλουσ εκατζρωκεν,  και ακολοφκωσ περνοφςεσ 
ςε μία εςωτερικι αυλι όπου ιταν και θ κατοικία. Αυτι τθν προςζγγιςθ επικυμοφμε 
να επαναφζρουμε δθμιουργϊντασ ζνα ιδιαίτερα διαμορφωμζνου δάπεδο ςτον 
μακρφ διάδρομο, που ςε κακοδθγεί να ακολουκιςεισ μία πορεία που καταλιγει 
ςτον χϊρο υποδοχισ. (Χάρτθσ Βενετίασ Άρκρο 6)10 

 
 

                                                        
10 Χάρτθσ Βενετίασ Άρκρο 6:  Θ ςυντιρθςθ ενόσ μνθμείου ςυνεπάγεται τθ διατιpθςθ του άμεςου 
περιβάλλοντόσ του, ςτθν κλίμακα του. Αν το παραδοςιακό πλαίςιο δεν ζχει εξαφανιςκεί, ζχουμε κακικον vα το 
διατθριςουμε άλλά και ταυτόχρονα να αποκλείςουμε, κάκε προςκικθ, κάκε κατεδάφιςθ και κάκε αλλαγι ποφ 
κα μποροφςε να αλλάξει τισ ςχζςεισ των όγκων και των χρωμάτων. 

Εικ. 9, Διάγραμμα ςτο οποίο παρουςιάηονται τα όρια του κτιρίου το 1963, κτιριακοί όγκοι που υπιρχαν το 
1963  αλλά ςιμερα απουςιάηουν  και θ είςοδοσ του κτιρίου από το 1885. Ρθγι: Ρροςωπικό αρχείο   
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3. Κτιριολογικό πρόγραμμα πρόταςθσ 

Ειςερχόμενοσ από τθν είςοδο και ακολουκϊντασ τθν πορεία του 
διαμορφωμζνου δαπζδου, φτάνει κανείσ ςτον χϊρο υποδοχισ.  Από εκεί μπορεί  ο 
επιςκζπτθσ να πλθροφορθκεί από το info point για τισ εκκζςεισ που περιλαμβάνει 
το πολιτιςμικό κζντρο για και επερχόμενεσ εκδθλϊςεισ αλλά και για τισ εκάςτοτε 
ζρευνεσ που κα γίνονται από το ερευνθτικό κζντρο. Τουσ χϊρουσ αυτοφσ 
εμπλουτίηει ζνασ εξωτερικόσ θμι-υπαίκριοσ χϊροσ, ο οποίοσ μπορεί να ςτεγάςει 
τουσ επιςκζπτεσ ςε περίπτωςθ αναμονισ.  (βλ. εικ. 10,11) 

  
Στθν ςυνζχεια μζςω,  ο επιςκζπτθσ μπορεί άμεςα και ςε πολφ κοντινι απόςταςθ 

από τον χϊρο υποδοχισ, να ειςζλκει ςτον μόνιμο και περιοδικό εκκεςιακό χϊρο. Οι 
δφο αυτοί χϊροι τοποκετοφνται γραμμικά, ςε δφο ορκογωνικοφσ ευζλικτουσ 
χϊρουσ, , δίνοντασ ζτςι τθν δυνατότθτα τθσ φιλοξενίασ διαφορετικϊν κάκε φορά 
εκκζςεων. Θ γραμμικότθτα και ςτοίχιςι των χϊρων τοποκετοφν τον επιςκζπτθ ςτθν 
κζςθ του παρατθρθτι. Οι ίδιοι οι χϊροι παρουςιάηουν τα εκκζματα με τρόπο που ο 
μουςειολόγοσ επικυμεί να αναδείξει ακολουκϊντασ μία κακοριςμζνθ πορεία από 
δυτικά προσ ανατολικά. (βλ. εικ. 10,11) 

 
Από τον χϊρο υποδοχισ μπορεί εφκολα κανείσ, να περάςει ςτον χϊρο προβολϊν. 

Ο εντυπωςιακόσ χϊροσ του κόλου, που διακζτει το κτίριο, κεωρικθκε ότι ζπρεπε 
να δεχκεί μία χριςθ όςο το δυνατό πιο ελαφριά, μία χριςθ που να μθν χρειάηεται 
εξοπλιςμό, και να μθ αλλοιϊνει τον μυςταγωγικό του χαρακτιρα. Γι’ αυτοφσ τουσ 
λόγουσ επιλζχκθκε να τοποκετθκεί ςτον χϊρο το κόλου, θ αίκουςα προβολϊν, 

Εικ. 10, Διάγραμμα χριςεων ιςογείου. Ρθγι: Ρροςωπικό αρχείο   
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όπου κα προβάλλεται μία ταινία μικροφ μικουσ, όλθσ τθσ ιςτορίασ τθσ Κφπρου, από 
τον Μεςαίωνα μζχρι και ςιμερα. Τθν μικροφ μικουσ ταινία, κα μπορεί ο 
επιςκζπτθσ να τθν παρακολουκιςει είτε όρκιοσ είτε ςτα κινθτά κακίςματα που κα 
διακζτει ο χϊροσ. Με τθν χριςθ αυτι, κεωροφμε ότι θ ατμόςφαιρα του χϊρου 
διατθρείται ενϊ δεν επεμβαίνουμε κακόλου ςτισ τοιχοποιίεσ και ςτο δάπεδο,  
γεγονόσ που κα αλλοίωνε τθν αίςκθςθ του χϊρου. (βλ. εικ. 10,11) 

 
Ακολοφκωσ, από τθν βόρεια κφρα, και μζςω μίασ μικρισ εξωτερικισ διαδρομισ, 

υπάρχει ο χϊροσ τθσ βιβλιοκικθσ ςτο ιςόγειο και ο χϊροσ του  αναγνωςτιριου ςτον 
όροφο.  Θ βιβλιοκικθ ςτο  ιςόγειο, διακζτει τοξοςτοιχία με 4 οξυκόρυφεσ, γι’ αυτό 
και τα ράφια που απαιτοφνταν για αυτιν τθν χριςθ επιλζχκθκε να τοποκετθκοφν 
ςτουσ περιμετρικοφσ τοίχουσ ϊςτε να αφινουν ελεφκερεσ τισ καμάρεσ, και θ 
κίνθςθσ να γίνετε περιμετρικά τουσ. Ενϊ ο όροφοσ είναι ελεφκεροσ μεγάλοσ χϊροσ 
ο οποίοσ μπορεί εφκολα να φιλοξενιςει γραφεία αναγνωςτθρίου. Θ ςφνδεςθ 
ιςόγειου και ορόφου κεωρικθκε απαραίτθτθ, λόγω τθσ άμεςθσ ςχζςθσ των δφο 
χριςεων, γι’ αυτό τοποκετικθκε εςωτερικι μεταλλικι ςκάλα ςτθν δυτικι πλευρά 
του χϊρου. (βλ. εικ. 10,11) 

 
Από τον χϊρο τθσ βιβλιοκικθσ μπορεί ο επιςκζπτθσ να κινθκεί είτε δυτικά είτε 

ανατολικά, όπου κα αντικρίςει και ςτισ δφο περιπτϊςεισ υπαίκριουσ 
διαμορφωμζνουσ χϊρουσ. Στα ανατολικά τθσ βιβλιοκικθσ, και βόρεια του 
εκκεςιακοφ υπάρχει θ κεντρικι αυλι. Θ αυλι διακζτει εξωτερικά κακίςματα και 
μονοπάτια που ςε κακοδθγοφν ςε όλο το κτιριακό ςυγκρότθμα. Ενϊ ςε αυτιν 
ανοίγεται το αναψυκτιριο το οποίο βρίςκεται ςτο βορειοανατολικά. Ο χϊροσ αυτόσ 

Εικ. 11, Διάγραμμα κίνθςθσ ιςογείου. Ρθγι: Ρροςωπικό αρχείο   
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επιλζχκθκε για να δεχκεί τθν χριςθ του αναψυκτθρίου λόγω τθσ εξωςτρζφειασ του.       
Οι 3 καμάρεσ που διακζτει δθλϊνουν ζνα χϊρο άμεςα ςυνδεδεμζνο με τθν 
εξωτερικι αυλι.  Ζτςι το αναψυκτιριο ανοίγεται προσ τα ζξω με ειδικι 
διαμόρφωςθ και φφτευςθ για να δθμιουργιςει ζνα ευχάριςτο κλίμα, και να 
ηωντανζψει ξανά τθν κεντρικι αυλι. (βλ. εικ. 10,11) 

    
Στθν βόρεια πλευρά του ςυγκροτιματοσ επιλζχκθκε να τοποκετθκεί ο 

εξωτερικόσ χϊροσ προβολϊν. Βρίςκεται ςε πολφ κοντινι απόςταςθ από το 
αναψυκτιριο αλλά και από τθν κεντρικι αυλι γεγονόσ που κα εμπλουτίςει ακόμθ 
περιςςότερο τθν ατμόςφαιρα που επικυμοφμε να δθμιουργιςουμε ςτθν κεντρικι 
αυλι. Θ βόρεια τοιχοποιία τθσ βιβλιοκικθσ, όντασ από τισ πιο επιβλθτικζσ του 
ςυγκροτιματοσ, επιλζχκθκε για να δεχκεί τισ νυχτερινζσ προβολζσ για καλοκαιρινζσ 
εξωτερικζσ ςυγκεντρϊςεισ. Ο χϊροσ αυτόσ είναι υπαίκριοσ, και ορίηεται από τα 
κεμζλια παλαιότερων κτιςμάτων. Ζτςι, με τθν ίδια λογικι, με κινθτά κακίςματα και 
εξοπλιςμό που δεν επθρεάηει το κτίριο, χωροκετικθκε ο εξωτερικόσ χϊροσ 
προβολϊν. (βλ. εικ. 10,11) 
 

Ο όροφοσ ςτο δυτικό τμιμα τθσ πρόταςισ μασ, προςεγγίηεται μζςω τριϊν 
κλιμάκων. Δφο εξωτερικϊν, ςτα νότια και ςτα βορειοδυτικά και μίασ εςωτερικισ 
ςτον χϊρο τθσ βιβλιοκικθσ. Θ νότια  υφιςτάμενθ ςκάλασ που αποκακιςτάτε, 
ενοποιεί τον χϊρο υποδοχισ με τον χϊρο εκδθλϊςεων και τα γραφεία, θ 
βορειοδυτικι ςκάλα, θ οποία είναι μία νζα ςφγχρονθ προςκικθ, μεταλλικισ 
καταςκευισ ενοποιεί όλουσ τουσ υπαίκριουσ χϊρουσ με τον επάνω όροφο ενϊ θ 
εςωτερικι ςκάλα ενοποιεί, όπωσ αναφζρκθκε προθγουμζνωσ τον χϊρο τθσ 
βιβλιοκικθσ με το αναγνωςτιριο.  Συνολικά ο επάνω όροφοσ αποτελείται από τον 
χϊρο εκδθλϊςεων με βοθκθτικι αποκικθ, δφο χϊρουσ γραφείων και το 
αναγνωςτιριο. (βλ. εικ. 12,13) 

Εικ. 12, Διάγραμμα χριςεων ορόφου. Ρθγι: Ρροςωπικό αρχείο   
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4. Καταςκευι 

 
Κατά τθν υλοποίθςθ τθσ πρόταςισ μασ, κα γίνουν εργαςίεσ για τθν 

αποκατάςταςθ του κτιρίου ϊςτε να είναι ζνασ βιϊςιμοσ και ανοιχτόσ προσ το κοινό 
χϊροσ.  

 
Αρχικά κα πρζπει να αφαιρεκοφν τα υφιςτάμενα πατϊματα ςτουσ χϊρουσ που 

υποδθλϊνονται ςτθν κάτοψθ, ϊςτε να αναδειχκοφν τα αρχικά δάπεδα των χϊρων. 
Αυτά κα πρζπει να ςυντθρθκοφν και ναι αποκαταςτακοφν. Ρζρα από τα δάπεδα κα 
πρζπει επίςθσ να αποκαταςτακοφν όλεσ οι υφιςτάμενεσ τοιχοποιίεσ, ϊςτε να 
μπορζςουν να υποδεχκοφν τθν νζα προςκικθ και ςτζγαςθ των χϊρων. Θα 
τοποκετθκοφν ενζματα ιςχυροφ κονιάματοσ ςυμβατοφ με τθν λικοδομι ςτουσ 
αρμοφσ των λίκων.  

 
Στισ υφιςτάμενεσ αποκατεςτθμζνεσ τοιχοποιίεσ κα καταςκευαςτεί θ προςκικθ 

και θ ςτζγεσ – δϊμα των χϊρων ςφμφωνα με τα ςχζδια και τισ καταςκευαςτικζσ 
λεπτομζρειεσ.  Θ καταςκευι τθσ νζασ προςκικθσ επάνω ςτθν τοιχοποιία 
διερευνικθκε αρκετά ϊςτε να καταλιξουμε ςτον τρόπο καταςκευισ με τθν 
ελάχιςτθ επεμβαςιμότθτα.  Οι τρεισ εναλλακτικζσ προτάςεισ ιταν θ τοποκζτθςθ τθσ 
νζασ τοιχοποιίασ επάνω τθν παλαιά με ξφλινο μπαγδατότοιχο, (βλ. εικ. 14α)  θ 
οποία όμωσ, απορρίφκθκε αφοφ κρίκθκε ωσ καταςτρεπτικι μζκοδοσ  λόγο των 
κάκετων αγκυρϊςεων που κα ζπρεπε να τοποκετθκοφν επάνω ςτουσ 
υφιςτάμενουσ λίκουσ. Θ δεφτερθ πρόταςθ που μελετιςαμε (βλ. εικ. 14β.), ιταν θ 

Εικ. 13, Διάγραμμα κίνθςθσ ορόφου. Ρθγι: Ρροςωπικό αρχείο   
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τοποκζτθςθ κάκετων μεταλλικϊν ςτοιχείων εςωτερικά τθσ υφιςτάμενθσ 
τοιχοποιίασ, και θ επζνδυςθ με οπτόπλινκο εξωτερικά. Θ πρόταςθ αυτι απαιτοφςε 
πζδιλο από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα εςωτερικά και κα κατάςτρεφε το αρχικό δάπεδο 
του κτιρίου το οποίο εμείσ επιλζγουμε να αναδείξουμε. Ζτςι επιλζχκθκε θ τρίτθ 
πρόταςθ (βλ. εικ. 14γ) όπου ο οπτόπλινκοσ τοποκετείτε επάνω ςτθν υφιςτάμενθ 
λικοδομι με μπατικι τοιχοποιία. Θ τοιχοποιία ςυνδζεται ςτο ανϊτερο ςθμείο με 
ςενάη από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα ϊςτε να μθν χρειάηεται επζμβαςθ ςτουσ 
υφιςτάμενουσ λίκουσ ι ςτο υφιςτάμενο δάπεδο.  

 
 

 

 
Οι νζεσ προςκικεσ ςτισ υφιςτάμενεσ τοιχοποιίεσ επιλζγονται να ςτεγαςτοφν με 

δφο τρόπουσ.  Ππου υπάρχουν ςτοιχεία για τθν μορφι τθσ ςτζγθσ, αυτι 
αποκακιςτάτε με ξφλινθ ςτζγθ θ οποία εδράηεται ςε μεταλλικό IPE, το οποίο 
ςθματοδοτεί τθν νζα προςκικθ. (βλ. εικ. 15). Θ ξφλινθ αυτι ςτζγθ, που είτε είναι 
δίκλινθ είτε μονόκλινθ, φζρει κεραμίδια πορτογαλικοφ τφπου ςτο τελείωμά τθσ.   

 
Ωςτόςο οι νζεσ προςκικεσ που δεν γνωρίηουμε τον τρόπο ςτζγαςισ τουσ, 

επιλζγουμε να τθσ ςτεγαςτοφν με δϊμα από μεταλλικό deck. Θ επιλογι αυτι 
ςτθρίχτθκε ςτο γεγονόσ ότι το μεταλλικό deck είναι ζνα ςφγχρονο υλικό το οποίο 
μπορεί εφκολα να ςτεγάςει ζνα χϊρο χωρίσ μεγάλο βάροσ καταςκευισ.  Θ ςτιριξθ 
του δϊματοσ γίνεται με εμφανι μεταλλικά IPE. (βλ. εικ. 15) 

Εικ. 14α, προςκικθ με καταςκευι 
από μπαγδατότοιχο και επζνδυςθ 
από οπτόπλινκο 

 

Εικ. 14β, προςκικθ με εςωτερικά 
μεταλλικά υποςτυλϊματα που 
εδράηονται ςτο υφιςτάμενο 
δάπεδο  και επζνδυςθ από 
οπτόπλινκο 

 

Εικ. 14γ, προςκικθ από 
οπτοπλινκοδομι ςτθν υφιςτάμενθ 
τοιχοποιία με ςενάη από 
οπλιςμζνο ςκυρόδεμα.  
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Εικ. 15, Καταςκευαςτικι λεπτομζρεια νζασ προςκικθσ ςτθν υφιςτάμενθ λικοδομι. Ρθγι: Ρροςωπικό αρχείο   

 

Εικ. 16, Καταςκευαςτικι λεπτομζρεια  νζασ προςκικθσ ςτθν υφιςτάμενθ λικοδομι ςτθν περίπτωςθ που δεν 
γνωρίηουμε τθν αρχικι μορφι του κτιρίου. Ρθγι: Ρροςωπικό αρχείο   
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Τα κουφϊματα, τα οποία διαςϊηονται 
μζχρι ςιμερα, κα αποκαταςτακοφν και 
κα τοποκετθκοφν ςτθν ίδια κζςθ. Στισ 
περιπτϊςεισ όμωσ που δεν υπάρχουν 
κουφϊματα, κα τοποκετθκοφν νζα 
κουφϊματα αλουμινίου,  ςκοφρου 
χρωματιςμοφ, τα οποία κα 
πλαιςιϊνονται από μεταλλικι λάμα, θ 
οποία κα ζχει όλο το πάχοσ τθσ 
τοιχοποιίασ.  Με αυτόν τον τρόπο κα 
τονίηεται και κα υποδεικνφεται το νζο 
κοφφωμα που προςτεκείτε.  (βλ. εικ. 17). 
 

 
Θ διαμόρφωςθ του εξωτερικοφ 

δαπζδου, που όπωσ αναφζρκθκε κα 
ςθματοδοτεί τθν πορεία ςτον χϊρο, 
διαμορφϊνεται από πακτωμζνα ςτο 
ζδαφοσ ξφλα τφπου Iroko, λίκουσ 
ακανόνιςτου ςχιματοσ, επίςθσ 
πακτωμζνουσ ςτο ζδαφοσ. (βλ. εικ. 18). 
Θ τοποκζτθςθ τουσ απαιτεί προεργαςία 
ςτο ζδαφοσ με πατθμζνο και καλά 
κυλινδριςμζνο ζδαφοσ ςθμειακά.  (βλ. εικ. 18.)  

 
 

 
 
 
 
 
 

Εικ. 17, Καταςκευαςτικι λεπτομζρεια 
κουφϊματοσ. Ρθγι: Ρροςωπικό 
αρχείο   

 

Εικ. 18, Καταςκευαςτικι λεπτομζρεια εξωτερικισ διαμόρφωςθσ 
δαπζδου. Ρθγι: Ρροςωπικό αρχείο   
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5. Επίλογοσ 

Οι φάςεισ από τισ οποίεσ αποτελείτε το ςυγκρότθμα τθσ αγρζπαυλθσ ςτθν 
Ροταμιά χαρακτθρίηονται από ζντονεσ ι λιγότερο ζντονεσ επεμβάςεισ, 
καταςτροφζσ και ανοικοδομιςεισ προςκικεσ και αφαιρζςεισ. Πςο ζντονεσ και αν 
ιταν, δθμιουργοφςαν πάντα ζνα ενιαίο ςφνολο με διαχρονικότθτα, χρθςτικότθτα 
και ςυνζχεια. Μια ςυνζχεια που τερματίςτθκε βίαια με τθν ειςβολι και τθν 
ςταδιακι κατάρρευςθ του κτθρίου. Με τθν πρόταςθ μασ επιχειριςαμε να 
εντάξουμε το αναπόςπαςτο πλζον αυτό κομμάτι τθσ εγκατάλειψθσ και 
καταςτροφισ κάτω από τθ ςτζγθ μιασ νζασ πρόταςθσ που ςζβεται το παρελκόν 
πατάει ςτο παρόν και προχωράει προσ το μζλλον. Ο ςχεδιαςμόσ τθσ πρόταςθσ μασ, 
αποτελεί ςυνζχιςθ τθσ μακρόχρονθσ ιςτορίασ του μνθμείου και επιδιϊκει τθν 
διάςωςθ αρχικά του μνθμείου αλλά και ςτθν δθμιουργία ενόσ βιϊςιμου, 
λειτουργικοφ Κζντρου ζρευνασ και ανάδειξθσ τθσ Μεςαιωνικισ Κλθρονομιάσ.    

Εικ. 19, Τριςδιάςτατθ απεικόνιςθ. Ρθγι: Ρροςωπικό αρχείο   
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