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1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

 

Η μελέτη αυτή εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Συντήρηση και αποκατάσταση κτιρίων και συνόλων» του Πανεπιστημίου Κύπρου, με κατεύθυνση 

«Αποτύπωση, Υλικά και Επεμβάσεις Συντήρησης» με εφαρμογή στη Μεσαιωνική «Αγρέπαυλη» της Ποταμιάς στην Κύπρο. Αντικείμενο της εργασίας αυτής είναι η σχεδιαστική αποκατάσταση της Μεσαιωνικής 

Αγρέπαυλης στην Ποταμιά (Εικόνα 1&2). Βασικός στόχος είναι η διάσωση του μνημείου αφού μετά την πλήρη εγκατάλειψη του το 1974 διατρέχει μεγάλο κίνδυνο κατάρρευσης. Η πρόταση επέμβασης σέβεται τόσο 

το μνημείο, όσο και όλες τις οικοδομικές του φάσεις και αποτελεί μια προσπάθεια διάσωσης και διατήρησης του.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1: Κάτοψη αγρέπαυλης (από την ομάδα APOPSIS)_με τα χρώματα γίνεται διαχωρισμός των 4 αυλών  Εικόνα 2: Πανοραμική άποψη Συγκροτήματος (αρχείο Μαρίας Φιλοκύπρου  



1.1. Θέση μνημείου 

 

Η Ποταμιά βρίσκεται 25 χιλιόμετρα νότια της πόλης της Λευκωσίας, κοντά στο Δάλι και στο ερειπωμένο χωριό του Αγίου Σωζόμενου (Εικόνα 5). Στα βορειοδυτικά του χωριού Ποταμιά, διαγράφεται επιβλητικά 

το σύμπλεγμα των κτηρίων της έπαυλης το οποίο περιβάλλεται από μεγάλες εκτάσεις καλλιεργήσιμης γης καθώς και από ορισμένα κτήματα καλλιεργημένα με εσπεριδοειδή. Το μνημείο χωροθετείται σε πεδιάδα χωρίς 

οποιαδήποτε μορφή φυσικής οχύρωσης (Εικόνα 5).  

Ένα στοιχείο που καθιστά την γεωγραφική θέση του μνημείου πολύ σημαντική είναι η μικρή απόστασή του από τον ποταμό Γυαλιά,  ο οποίος απλώνεται βορειοδυτικά της έπαυλης και είναι ο δεύτερος 

μεγαλύτερος ποταμός της Κύπρου, που εκβάλλει στον κόλπο της Αμμοχώστου διασχίζοντας την κοιλάδα της Λευκωσίας.  Η σχέση με τον ποταμό αυτό αποτέλεσε ένα από τους κύριους λόγους που άνθισε και 

αναπτύχθηκε  έντονα η ευρύτερη περιοχή κατά τον Μεσαίωνα  (Εικόνα 3&4). 

Επίσης, σημαντικό πλεονέκτημα της  περιοχής της Ποταμιάς αποτελεί η στρατηγική της θέση,  εφόσον για τη μετακίνηση εντός των εδαφών της Κύπρου κατά τον Μεσαίωνα από ένα λιμάνι σε άλλο1 , έπρεπε 

να διασχίσει κανείς την  Ποταμιά και την ευρύτερη περιοχή, είτε από το λιμάνι της Λάρνακας  προς το λιμάνι της Κερύνειας, είτε  από το λιμάνι της Σαλαμίνας  προς το λιμάνι της Πάφου. Για αυτό άλλωστε υπάρχουν 

αρκετοί περιηγητές που συμπεριλαμβάνουν στις διαδρομές τους την εξοχική κατοικία2 στην Ποταμιά. Ήταν ένα κομβικό σημείο στο οποίο μπορούσαν να ξεκουραστούν κατά την πορεία τους από το ένα λιμάνι στο 

άλλο ή κατά τη μεταφορά  τους από το ένα λιμάνι στην πρωτεύουσα Λευκωσία.  

Το χωριό αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του τρόπου ζωής του λαού της Κύπρου, που βίαια ανατράπηκε το 1974. Παρόλα αυτά στην Ποταμιά, Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι, ζουν, εργάζονται και 

διασκεδάζουν μαζί. Υπάρχουν δύο κοινοτικά συμβούλια και τα πάντα κυλούν ομαλά και υπάρχει αγαστή συνεργασία. Δυστυχώς όμως μετά το πόλεμο το χωριό δεν γνώρισε ιδιαίτερη ανάπτυξη καθώς ο πληθυσμός του 

σήμερα φτάνει γύρω στους 450 και η κατοίκηση αναπτύσσεται με πολύ αργούς ρυθμούς παρόλο που η θέση της κοινότητας είναι αρκετά ευνοϊκή εφόσον βρίσκεται ανάμεσα από δύο πόλης Λάρνακα και Λευκωσία. 

Κύριες εργασίες των ντόπιων είναι η γεωργία και η κτηνοτροφία ενώ υπάρχει ελάχιστη εξέλιξη στον τουριστικό τομέα.  

 

 

 

 

   

                                                            
1 Zesimou, 1996, 29  

2 Παυλίδης, 1993, 132 

Εικόνα 3: Χαρτογράφος  Metthew Zundten, 1570, Illustrating the Turkish 

invasion of the island in 1570 

Εικόνα 4: Χάρτης της Κύπρου στον οποίο φαίνεται η περιοχή του 

Ιδαλίου και κοντά σε αυτή υπάρχει ένα “nemus” δάσος. Αυτό το 

δάσος θα μπορούσε να ταυτιστεί με την περιοχή της Ποταμιάς. 

Αυτό επιβεβαιώνει και το πόσο πλούσια σε φύτευση αλλά και 

πόσο εύφορη είναι η περιοχή της Ποταμιάς, 1661, χαρτογράφος 

Cluver P., Andreas S., Judith A. Stylianou, The history of the 

cartography of Cyprus, Imprint unknown, 1981 

 



 

  

Εικόνα 5:Χάρτης της Κύπρου Ποταμιά Zesimou, 1996, 7 



 

1.2. Ιστορικά στοιχεία 

Η Αγρέπαυλη της Ποταμιάς είναι ένα κτίριο με πολύ μεγάλο 

ενδιαφέρον και πολλές προκλήσεις. Το συγκεκριμένο κτίσμα  

χρονολογείται στα μέσα του 14ου αιώνα και αποτελεί μέρος της 

Μεσαιωνικής κληρονομιάς της Κύπρου. Το κτίσιμο της έπαυλης, 

σύμφωνα με τον Λεοντιο Μαχαιρά3, τοποθετείται στην περίοδο 

1369-1382 και αποτελούσε  ιδιοκτησία της βασιλικής οικογένειας 

των Λουζινιανών. Σε άλλες πηγές  αναφέρεται ως εξοχικό παλάτι  και 

ο ευεργέτης του έργου είναι ο βασιλιάς Πέτρος Β’4. Αυτή η περίοδος 

ορίζεται ως η πρώτη ιστορική φάση της έπαυλης χωρίς όμως να έχει 

εντοπιστεί οποιαδήποτε αρχιτεκτονική περιγραφή για το κτηριακό 

συγκρότημα. Λόγω τοπικών συγκρούσεων που έλαβαν χώρα το 1426 

μέχρι και το 1974, το κτίσμα υπέστηκε αρκετές καταστροφές που 

αλλοίωσαν την ιδιομορφία, το μεγαλείο και την αρχιτεκτονική αξία 

που κάποτε αντιπροσώπευε5. Αυτές είναι : το 1426 με  την λεηλασία 

από τους Μαμελούκους6,  το 15707 με την καταστροφή οχυρών από 

τους ίδιους τους Βενετούς για να μην περάσουν στα χέρια των 

Οθωμανών, το 1571 με την αλλαγή ιδιοκτησίας του μνημείου που 

πέρασε στα χέρια των Οθωμανών και το 1974 με την χρήση του για 

τις ανάγκες του Κυπριακού στρατού μετά την  Τούρκικης εισβολή 

αποτέλεσαν πιθανές καταστροφές που ανήκουν γενικότερα στις 

διαδοχικές φάσεις του μνημείου. Φυσικά στις καταστροφές αυτές 

που συντέλεσαν στην αλλοίωση της αίγλης της κατοικίας δεν μπορεί 

να παραληφθεί το χρονικό διάστημα που το κτήριο αφέθηκε 

ερειπωμένο, δηλαδή από το 1976 μέχρι και σήμερα (Εικόνα 6 ).  

  

                                                            
3 Πιερής, 2003, 420  

4 Παυλίδης, 1993, 132 

5 Jeffery, 1983, 203-204 

6 Hill ,1948, 430 

7 Guinnis, 1936,  400 

Εικόνα 6: Διάγραμμα Ιστορικών Φάσεων 



1.3. Σύγχρονη Ιστορία 

Το 1877 οι ιδιοκτήτες της έπαυλης είναι η οικογένεια Moslem. Το κτίσμα διαχωρίζεται και διανέμεται  σε τρεις οικογένειες, Nejib και Farina Bey, Mehmed και Shefika Bey  και στον Hussein Hami. Το 1927 η 

οικογένεια Mehmed και Shefika Bey   πουλάει το μερίδιο της στην οικογένεια Δημητρίου. Έτσι η δυτική πλευρά της έπαυλης ανήκει στην οικογένεια Moslem και η ανατολική στην οικογένεια Δημητρίου8. 

Με την εισβολή του 1974 η Τούρκικη οικογένεια εγκαταλείπει την περιουσία της και η έπαυλη πλέον χρησιμοποιείται από την εθνική φρουρά ως κατάλυμα. Οι προσθήκες που υφίσταται το κτίσμα είναι 

καταστροφικές. Υπάρχει αρκετό φωτογραφικό υλικό από το αρχείο της κ.Σεββίνας Ζέσιμου και της ομάδας της που παρουσιάζει την έπαυλη ως στρατιωτικό κατάλυμα. Είναι εμφανή η αλλοίωση τμημάτων του κτηρίου 

εφόσον υπάρχουν πρόχειρες προσθήκες από τσιμέντο για να σφραγίσουν ανοίγματα, όπως και πρόχειρη προσθήκη χρωμάτων στις τοιχοποιίες (Εικόνα 7). Με την λήξη του πολέμου η Αγρέπαυλη αφήνεται ερειπωμένη 

σε πολύ κακή κατάσταση. Το 1969-1976 η κύρια χρήση του μνημείου είναι στάβλος και αποθήκη από τους κάτοικους της Ποταμιάς. Το 1988 η οικογένεια Δημητρίου δίνει δωρεά9 ένα μέρος της κατοικίας στο Τμήμα 

Αρχαιοτήτων. Τέλος, παρόλο που υπέστη μεγάλες καταστροφές και αλλοιώσεις διατηρήθηκαν αρκετά διώροφα κατάλοιπα και διασώθηκε ένα μεγάλο μέρος της κεντρικής κατοικίας. Με τον καταστροφικό σεισμό του 

1996 κατέρρευσαν αρκετά τμήματα του μνημείου αφήνοντάς το σε ακόμα χειρότερη κατάσταση.  

Το 2005 με πρωτοβουλία του Τμήματος Αρχαιοτήτων και του Πανεπιστημίου Κύπρου αποτυπώνεται από την ομάδα Apopsis το ιστορικό σύμπλεγμα της Αγρέπαυλης και στο δυτικό μέρος γίνεται πλήρης 

αποκατάσταση, ενώ στο ανατολικό γίνονται ελάχιστες σωστικές επεμβάσεις, κυρίως στήριξης μερών του μνημείου. Το δυτικό μέρος του συγκροτήματος αποτελείτο από διώροφα και μονώροφα δωμάτια, κτισμένα με 

βάση πέτρα και άνω δομή από πλιθάρι, γύρω από μια κεντρική περίκλειστη αυλή. Το μέρος αυτό φαίνεται να ανήκει στη φάση Γ΄ όπου η έπαυλη αποτελούσε τσιφλίκι. Στις  πιο κάτω εικόνες παρουσιάζεται η κατάσταση 

του κτίσματος πριν και μετά την αποκατάσταση της δυτικής πλευράς. Η αποκατάσταση είναι εμφανής καθώς σε όλο το αποκατεστημένο κτήριο κυριαρχεί η άσπρη απόχρωση, τα νέα ξύλινα παράθυρα, καθώς και οι 

οροφές από τα νέα κεραμίδια. Η ογκοπλασία της δυτικής πλευράς δεν έχει υποστεί αλλοίωση καθώς επανέφεραν το διώροφο κτίσμα και άφησαν τα μονώροφα κτίσματα στην αρχική τους μορφή (Εικόνα 8&9&10). 

 

  

                                                            
8 Παυλίδης, 1993, 138 

9 Εφημερίδα Φιλελεύθερος, δημοσίευση 25/Ιανουαρίου/1982 

 

Εικόνα7 : Φωτογραφικό υλικό από το αρχείο της κ.Σεββίνας Ζέσιμου και της ομάδας της που παρουσιάζει την έπαυλη ως στρατιωτικό κατάλυμα (1966) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Εικόνα 8: Κάτοψη αγρέπαυλης (από την ομάδα APOPSIS)_ Αποκατεστημένο τμήμα στην Δυτική πλευρά  

Εικόνα 9: αποκατεστημένο τμήμα Αγρέπαυλης, φωτογραφικό υλικό από την ομάδα Αpopsis (2005) 

 



Εικόνα 10: Διάγραμμα Κατόψεων από διαφορετικές ιστορικές φάσεις – Εξέλιξη Αγρέπαυλης 

 



  

Εικόνα 10: Διάγραμμα Κατόψεων από διαφορετικές ιστορικές φάσεις – Εξέλιξη Αγρέπαυλης 

 



 

1.4 Βιβλιογραφικό δελτίο 

Η βιβλιογραφία που αφορά την ιστορία της Αγρέπαυλης στην Ποταμιά  είναι ελάχιστη, υπάρχουν αναφορές από περιηγητές αλλά περιορίζονται σε σύντομες  περιγραφικές παραγράφους οι οποίες κυρίως εστιάζουν 

στον περιβάλλοντα χώρο της έπαυλης και όχι στο κτηριακό συγκρότημα.  

Η πρώτη μεσαιωνική ιστορική πηγή που αναφέρεται στην έπαυλη,βρίσκεται στο έργο του Λεόντιου Μαχαιρά «Χρονικόν» το οποίο χρονολογείτε το 145010.  Σύμφωνα με τον Μαχαιρά η έπαυλη κτίστηκε μεταξύ 

1369 και 1382 από τον βασιλιά Πέτρο Β΄και με πρωτομάστορα τον Φραντζέσκο Περότ από την Κερύνεια. Στο «Χρονικόν»  γίνεται αναφορά στο μεσαιωνικό συγκρότημα το οποίο ονομάζει απλήκιν καθώς αναφέρει 

και μια στρογγυλή εκκλησία και ένα όμορφο περιβόλι.  

Στα έργα των Lusignano και Αρχιμανδρίτη Κυπριανού καταγράφεται πως η έπαυλη κτίστηκε το 1390 επί της βασιλεία του Ιάκωβου Α’ 11. Μάλιστα σύμφωνα με τον Αρχιμανδρίτη Κυπριανό, το 1390 ο βασιλιάς 

Ιάκωβος ο Α΄ κάλεσε πίσω στο νησί τους εξορισμένους, με σκοπό να φτιάξει «οικοδομάς και προπύργια». Επιπλέον, προσθέτει πως το βασιλικό σπίτι στην Ποταμιά κτίστηκε μέσα σε έναν χρόνο και στολίστηκε με 

κλήματα, δέντρα και περιβόλια12. Σύμφωνα με τον Lusignano αποτελούσε μια έπαυλη για ξεκούραση και αναψυχή, για τον βασιλιά και τους διάδοχούς του13. Την ύπαρξη μεγάλων ποσοτήτων νερού για την άρδευση 

και ανάπτυξη των καλλιεργειών, παραθέτει και ο Florio Bustron14. Οι πηγές επιβεβαιώνουν τόσο το μέγεθος της έπαυλης, αποκαλώντας την ισχυρό παλάτι, όσο και την ύπαρξη άφθονου νερού, φυτειών και κήπων 

απόλαυσης15. Ο Cesnola περιγράφει την Αγρέπαυλη ως οχυρωμένη κατοικία16. 

Ο Nicolo III D’Este περιηγητής του 1412, έφθασε στο νησί και φιλοξενήθηκε από τον βασιλιά Ιανό. Κατά την παραμονή του επισκέφθηκε την έπαυλη και ο γραμματέας του, Luchinodal Campo, στην αφήγησή 

του περιγράφει την έπαυλη. Την αποκαλεί «Belvedere», δηλαδή ωραία θέα, με ωραίους βασιλικούς κήπους και σιντριβάνια. Επίσης αναφέρεται σε πλούσια εδέσματα, χώρους ξεκούρασης δίνοντας την εικόνα ενός 

συγκροτήματος που πιθανόν να υπήρχαν τραπεζαρίες για μεγάλα δείπνα προς τιμήν επισήμων και αρκετά δωμάτια για την ξεκούρασή τους17. ο κείμενο της αφήγησης που καταγράφηκε από τον γραμματέα του 

μαρκήσιου Nicolo III D’Este, τον Luchinodal Campo, εκδόθηκε το 1861 στο Τορίνο από τον G. Ghinassa.  

Ο Αρχιμανδρίτης Κυπριανός τοποθετεί τον βασιλιά Ιανό στην Ποταμιά, το 1405, όταν στο νησί «ήλθεν ένα θανατικόν» ,και ο βασιλιάς για να προστατευθεί, κατέφυγε εκεί. Το θανατικό το οποίο αναφέρει ήταν η 

αρρώστια της πανώλης που εκείνη την περίοδο ήταν η αιτία για τον θάνατο μεγάλου αριθμού ατόμων στην Κύπρο18 . Τον Ιανό αναφέρουν και ο Λεόντιος Μαχαιράς και Amadi, μαρτυρώντας πως, κατά την επιδρομή 

των Μαμελούκων, αυτός στρατοπέδευσε στην έπαυλη, και από εκεί ξεκίνησε για τη μάχη στην Χοιροκιτία . Οι Μαμελούκοι, το 1426, έβαλαν φωτιά στο χωριό της Ποταμίας και στην έπαυλη, με αποτέλεσμα την 

καταστροφή της19.  

Μεταξύ 1426 και 1432, μετά την καταστροφή από τους Μαμελούκους, ακολούθησε άμεση ανοικοδόμησή της Αγρέπαυλης. Ο ιδιοκτήτης της έπαυλης αυτήν την περίοδο ήταν ο Giorgio Contarini20. Αναφορά στον 

Giorgio Contarini, καταγράφηκε το 1474, και από τον Γεώργιο Βουστρώνιο21. Την χρονική περίοδο 1521-1570 ιδιοκτήτης, σύμφωνα με το άρθρο της Lecuyer Ν., 2006, ήταν ο Ενετός άρχοντας Zegno Singlitico. Ο 

Singlitico επισκεύασε την έπαυλη και τα αρδευτικά συστήματα22 . Η αποκατάσταση της έπαυλης έγινε με δόμηση ακανόνιστων λίθων και των παλαιών διακοσμητικών στοιχείων. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την 

διαφοροποίηση της μορφής της έπαυλης 23. 

Στην ιστορική πορεία της έπαυλης σημαντικότατη είναι και η αναφορά του Lusignano, ο οποίος αναφέρεται στην καταστροφή της έπαυλης από τους ίδιους τους Βενετούς, το 1570, ενόψει της κατάληψης του 

νησιού από τους Οθωμανούς24. Το γεγονός αυτό κατέγραψε και ο Cesnola, αποδίδοντας το σε διαταγή του Βενετού συγκλητικού και του Βενετού διοικητή Francesco de Priori, για κατεδάφιση όλων των Βενετικών 

κάστρων μαζί και αυτού της Ποταμιάς25  

                                                            
10 Πιερής et al., 2003, 411,420 
11 Amadi, 2015, 458· Lusignano 2004, 64,91· Κυπριανός 1788,72 
12 Κυπριανός, 1788, 288 
13 Enlart, 1987, 414 
14 Bustron, 1998, 352 
15 Lusignano, 2004, 64 
16 Cesnola, 1878, 98 
17Παυλίδης, 1993, 12  
18 Κυπριανός, 1788, 292 
19 Πιερής et al., 2003, 444-445· Amadi, 2015, 458· Enlart, 1987, 414 
20 Mas Latrie, 1874, 445 
21 Βουστρώνιος, 1989, 114-115 
22 Lecuyer, 2006, 249 
23 Lécuyer, 2004, 18-19 
24 Lusignano, 2004, 91 
25 Cesnola, 1878, 98 



.  
Με την κατάληψη του νησιού από τους Οθωμανούς η έπαυλη περνά στα χέρια του Ibrahim Menteschoghlou, μετά το γάμο του με τη χήρα Ποταμιαλή στην οποία άνηκε η έπαυλη 26. Τα κατεστραμμένα σημεία, 

δεν αποκαταστάθηκαν μέχρι και τα τέλη του 18ου αιώνα, και αυτό έγινε από τους Οθωμανούς που μετέτρεψαν την αγρέπαυλη σε τσιφλίκι. Προχωρώντας στο τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα, όταν ο Cesnola 

επισκέφτηκε την έπαυλη, ήταν στην ιδιοκτησία τριών Τούρκων27. Από τα τέλη του 19ου αιώνα αρκετοί ήταν οι περιηγητές και μελετητές που επισκέφτηκαν και κατέγραψαν σχετικά με την έπαυλη, η οποία μετά από 

τόσους αιώνες ύπαρξης, χρήσης και καταστροφών δεν είχε πλέον της αρχική μεσαιωνική της αίγλη. Γι αυτό ο Enlart περιγράφει ένα όμορφο τούρκικο τσιφλίκι που περιβαλλόταν από περιβόλια οπωροφόρων δέντρων, 

το οποίο αρχικά ήταν μια βασιλική έπαυλη28. Ο Jeffery αναφερόμενος στην έπαυλη, αρχές του 20ου αιώνα, την περιγράφει ως τσιφλίκι που εξακολουθούσε να έχει μεγάλη ιστορική σημασία, με φύτευση μεταξύ των 

κτηρίων του και με εμφανή τα ίχνη μεσαιωνικών κτισμάτων δομημένα με πελεκητή πέτρα. Επίσης αναφέρεται σε δυο μεγάλα δωμάτια που στεγάζονται με θόλους και περιβάλλονται από γείσα καθώς και σε μια μεγάλη 

αυλή (75 τετραγωνικά πόδια), που εντοπίζεται στη βόρεια πλευρά29. 

Την ίδια περίπου περίοδο επισκέφτηκε την έπαυλη ο Gunnis και την αναφέρει ως «famous royal castle»30.Grivaud στα έργα του κάνει αναφορά στην πορεία των Μαμελούκων προς Λευκωσία μέσω Ποταμιάς31. 

Περιγράφει την έπαυλη και συνεχίζει με τους νερόμυλους, τις δεξαμενές, τα σιντριβάνια και τα περιβόλια, που όλα κατά τις αρχές του 20ου αιώνα όλα ήταν ακόμη σε χρήση. Το καταπράσινο αυτό τοπίο θα μπορούσε 

κανείς να το θαυμάσει από τη loggia του αρχοντικού. Ο Grivaud παρατηρώντας την έπαυλη διατυπώνει πως ο σχεδιασμός της είναι εμπνευσμένος από τις επαύλεις της Ιταλίας.  

Τον 20ο αιώνα η έπαυλη είχε διαφορετικούς ιδιοκτήτες αλλά και διαφορετικές χρήσεις.Η αρχιτέκτονας Σεβίνα Ζησίμου Φλωρίδου μετά από μια εργασία στην έπαυλη 1996 καταγράφει ως ιδιοκτήτες: ζευγάρι 

Τουρκοκυπρίων μεταξύ 1909-1910, οι οποίοι διαχώρισαν την έπαυλη, τους Δημητρίου, Αμπτουλάχ και μια οικογένεια Τουρκοκυπρίων το 1927. Από το 1964 και για τρείς περίπου δεκαετίες, η έπαυλη χρησιμοποιήθηκε 

ως στρατιωτικό κατάλυμα 32 και έπειτα αφέθηκε ερειπωμένο μέχρι και σήμερα. 
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29 Jeffery, 1983, 203-204 
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31 Grivaud, 1998, 305· Grivaud, 2011, 21 
32 Zesimou, 1996, 26-27 



 

2.ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

 

2.1 Γενική περιγραφή 

 

Η Αγρέπαυλη αποτελεί ένα σύμπλεγμα κτισμάτων το οποίο αναπτύσσεται γύρω από αυλές, ενώ νεότερα κτίσματα έχουν προστεθεί στην περίμετρο συμπληρώνοντας την πολυπλοκότητα της κάτοψής της (Εικόνα 

11). Από τις πιο πάνω πηγές οι λιγοστές αναφορές στην αρχιτεκτονική του συγκροτήματος έχουν ως σημείο αναφοράς τους εξωτερικούς χώρους όπου περιγράφονται ως κήποι απόλαυσης, με σιντριβάνια, πίδακες, 

όμορφα περιβόλια, αφθονία νερού και φυτειών33 . Σήμερα ο εξωτερικός χώρος της αγρέπαυλης διαχωρίζεται σε 4 αυλές. Η μεγαλύτερη αυλή  βρίσκεται στα βορειοανατολικά της έπαυλης (αυλή Α) περικλείεται από 

κτίσματα  στην ανατολική, νότια και δυτική πλευρά. Κεντρικά της αυλής υπάρχει ένα πηγάδι το οποίο, σήμερα, είναι σε αρκετά κακή κατάσταση (Εικόνα 12).  Η φύτευση στο χώρο αυτό είναι ελάχιστη καθώς 

παρατηρείται μια συκιά ,ένα κυπαρίσσι, μερικές ακακίες και αρκετά αγριόχορτα (Εικόνα 13).  Φυσικά με μια σύντομη περιφορά στο χώρο μπορεί να εντοπίσει κανείς αρκετούς κορμούς δέντρων οι οποίοι όμως έχουν 

κοπεί. Το εμβαδό της αυλής αυτής είναι αντίστοιχο με εκείνο που αναφέρει ο G. Jeffery 34, στην περιγραφή του για την κεντρική αυλή της έπαυλης, για αυτό και πιστεύεται ότι η αυλή αυτή είναι η πιο σημαντική για 

ολόκληρη την μεσαιωνική κατοικία35 και κάποτε η ομορφιά της  ήταν αντίστοιχη με μεσαιωνικούς κήπους της Γαλλίας και της Ιταλίας (εικόνα 14). 

Στο δυτικό τμήμα της έπαυλης βρίσκεται μια ακόμη αυλή (αυλή Γ).  Ο εξωτερικός αυτό χώρος έχει ένα διαφορετικό και ιδιαίτερο χαρακτήρα εφόσον έχει την δεξαμενή (Εικόνα 15) η οποία έχει μεγάλη ιστορική 

αξία και είναι ένα σημείο αρκετά σημαντικό για την έπαυλη αλλά και για τους μελετητές. Στην αυλή υπάρχει ακόμη ένα πηγάδι σε αρκετά καλή κατάσταση (Εικόνα 16). Το έδαφος κατά μήκος της αυλής αυτής έχει 

αρκετές υψομετρικές διαφορές και υπάρχουν ίχνη από παλαιότερες τοιχοποιίες. Τα ανατολικά και δυτικά κτίρια, δεν επικοινωνούν μεταξύ τους καθώς δεν υπάρχει εύκολη κυκλοφορία και διαπερατότητα στον χώρο. Σε 

προηγούμενη φάση όμως, οθωμανική,  όπου η αγρέπαυλη αποτελούσε τσιφλίκι,  υπήρχε ένα χαγιάτι στον χώρο αυτό το οποίο ένωνε το δυτικό με το ανατολικό τμήμα ( Εικόνα 17) Αυτές οι πληροφορίες σώθηκαν χάρη 

της μελέτης που προηγήθηκε το καλοκαίρι του 1996 από την κ.Σεββίνα Ζέσιμου και την ομάδα της, εφόσον το χαγιάτι κατέρρευσε λόγω του σεισμού που έλαβε χώρα τέλη του 1996. Αργότερα στην θέση που βρισκόταν 

το χαγιάτι έγιναν ανασκαφές και ανακαλύφθηκε η δεξαμενή που αναφέρθηκε πιο πάνω, με αποτέλεσμα η παρουσία του χώρου αυτού να χαθεί εντελώς. 

Στο βόρειο τμήμα της κατοικίας διαμορφώνεται ακόμη ένας εξωτερικός χώρος (αυλή Β). Η αυλή αυτή περιβάλλεται βόρεια και δυτικά από κυρίως διώροφα κτίσματα και δεν υπάρχει καμία παρουσία νερού ούτε 

ιδιαίτερής βλάστησης (Εικόνα 18). Σε παλαιότερη φάση όταν η κατοικία ανήκε στου Οθωμανούς η αυλή αυτή ήταν ο κύριός εξωτερικός χώρος για την μια οικογένεια που ζούσε στην Αγρέπαυλη ( Εικόνα 19). Μέσα 

από προφορική μαρτυρία ατόμων που ζούσαν στην κατοικία αυτή (Εικόνα 20) ανατολικά της αυλής Β ήταν η κύρια είσοδος της κατοικία , ενώ καθώς πλησίαζες προς την αυλή υπήρχαν δύο στάβλοι αριστερά και δεξιά 

όπου άφηναν τα άλογά τους. Αυτός ο εξωτερικός χώρος ήταν ο πυρήνας της κατοικίας για τις γυναίκες της οικογένειας (εφόσον απαγορευόταν η παρουσία των αντρών)  γιατί περνούσαν τον περισσότερο τους χρόνο σε 

αυτό, είτε για να εκτελούν διάφορες οικιακές εργασίες είτε για να ξεκουραστούν. Επίσης η ίδια πηγή ανάφερε ότι στην νότια πλευρά της αυλής αυτής υπήρχε ένα μεγάλο χαμάμ (Εικόνα 21). 

 Τέλος στο αποκαταστημένο τμήμα της αγρέπαυλης υπάρχει ακόμα μια αυλή (Δ) η οποία είναι περίκλειστη περιμετρικά από κτίσματα (Εικόνα 11). Τα κτίσματα αυτά είναι μεταγενέστερης φάσης δηλαδή 

οθωμανικής περιόδου και οι τελευταίοι του ιδιοκτήτες ήταν η οικογένεια Δημητρίου. Ο εξωτερικός αυτός χώρος αποτελεί ένα καλό παράδειγμα εσωτερικής αυλής παραδοσιακών κατοικιών της Κύπρου. Η πρόσβαση 

στο χώρο αυτό επιτυγχάνεται από την βόρεια πλευρά διαμέσου ενός ηλιακού. Στην νότια πλευρά υπάρχει πέργολα η οποία στεγάζει ένα μέρος της αυλής για να προσφέρεται σκιά. Στον χώρο αυτό δεν υπάρχει παρουσία 

νερού αλλά ούτε και βλάστησης. 

 

 

 

 

 

                                                            
33 Παυλίδης, 1993, 127 

34 Jeffery, 1918,  203-204 
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Εικόνα 11: Κάτοψη αγρέπαυλης (από την ομάδα APOPSIS)_με τα χρώματα γίνεται διαχωρισμός των 4 αυλών  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Εικόνα 12:Πηγάδι στην αυλή Α  Εικόνα 13:Βλάστηση στην αυλή Α  

Εικόνα 14: U.Rhenish, Little Garden of Paradise, 1410 -1420  (http://www.castlesandmanorhouses.com/life_06_gardens.htm)   (https://www.akg-images.fr/archive/Roman-de-la-Rose-

2UMDHUWA98M3.html) 

http://www.castlesandmanorhouses.com/life_06_gardens.htm
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Εικόνα 15: Δεξαμενή στην αυλή Γ Εικόνα 16: Πηγάδι στην αυλή Γ 

Εικόνα 17: Χαγιάτι πριν το 1996, Sevina Zesimou, 1996, p.41-43 



 

ΡΕΗΓΣΦΗΔΗΔΓΗΔΦΗΣςΡ

Εικόνα 20:  Η κ. Aishe ήταν φίλη της μιας 

τουρκοκυπριακής οικογένειας που διέμενε στην 

έπαυλη  

Εικόνα 21:  Η αυλή Β και η λειτουργίες της κατά την περίοδο που η έπαυλη ήταν τσιφλίκι. 

Εικόνα 18:  Αυλή Β Εικόνα 19:  Φωτογραφίες από την  οικογένεια της κ. 



2.2 Ειδική περιγραφή  

ΤΜΗΜΑ Α 

Το θολωτό δωμάτιο έχει τον κωδικό αριθμό 103 (Εικόνα 22&23) και βρίσκεται στο σημείο συμβολής της βόρειας και ανατολικής πτέρυγας. Έχει διαστάσεις 6,42 x 4.57. και σημερινό μέγιστο ύψος 3.45 μ.  Το 

αρχικό ύψος ήταν μεγαλύτερο εφόσον το δάπεδο σήμερα είναι από σκυρόδεμα. Σήμερα έχει πρόσβαση μόνο από την ανατολική πλευρά και τον χώρο 104. Στο δυτικό τοίχο  ψηλά υπάρχει μικρό ορθογώνιο άνοιγμα, 

άγνωστης αρχικής χρήσης το οποίο είναι σήμερα φτιαγμένο με τούβλα. Όπως προκύπτει από ίχνη στο δυτικό τοίχο πιθανόν να υπάρχει άνοιγμα επικοινωνίας με την αυλή.  

 Ο χώρος είναι εξολοκλήρου κατασκευασμένος με ορθογώνιο πελεκητό λίθο κατά το ισόδομο σύστημα. Η καμάρα (Θόλος) έχει οξυκόρυφη μορφή χαρακτηριστικό των μεσαιωνικών μορφών. Στο ανατολικό 

άκρο (προς χώρο 104) η καμάρα εδράζεται σε τόξο επίσης  οξυκόρυφο λόγω της μορφής/κατασκευής και επειδή είναι κατά πάσα πιθανότητα αρχικής μεσαιωνικής φάσης του συγκροτήματος. Η σημαντικότητα του 

χώρου επισημάνθηκε ήδη από τον C.Enlart 36 που δίνει και περιγράφει τον χώρο. 

Ο χώρος 103 είναι διώροφος και είναι το μόνο δωμάτιο στον όροφο που διατηρεί μέχρι και σήμερα ολόκληρο το πάτωμά του. Το δωμάτιο 203 είναι ένα αρκετά μεγάλο δωμάτιο το οποίο στο κέντρο του υπάρχει 

ένα ξύλινο δοκάρι προφανώς για την στήριξη της επικλινής οροφής η οποία σήμερα έχει καταρρεύσει. Ο χώρος αυτός επικοινωνεί με τον χώρο 204 και τον 201 εφόσον υπάρχουν και στις δύο πλευρές θύρες που 

επικοινωνούσαν με το συγκεκριμένο δωμάτιο. Στην δυτική πλευρά υπάρχουν τρία ορθογώνια παράθυρα όμοια μεταξύ τους. Ο χώρος αυτός πρέπει να ήταν αρκετά σημαντικός για το κτήριο και να χρησιμοποιείτο αρκετά 

από τους χρήστες αφού υπάρχει έντονος φωτισμός, έχει μεγάλες διαστάσεις και επικοινωνεί με όλους τους χώρους που γειτνιάζουν με αυτόν. 

Ο χώρος αυτός ενώνεται άμεσα με ένα μικρότερο χώρο(104) όπου έχει δύο ανοίγματα προς της δύο αυλές Α και Β. Το ένα άνοιγμα έχει υποστεί μεταγενέστερες προσθήκες και σήμερα είναι διαμορφωμένο ως  

ένα μικρό παράθυρο (Εικόνα 24), ενώ το άλλο άνοιγμα παραμένει η μόνη είσοδος στον χώρο αυτό (Εικόνα 25). Και τα δύο αυτά δωμάτια αποτελούν διώροφους χώρους με κύριο υλικό την πελεκητή πέτρα και με δίκλινη 

κεκλιμένη στέγη. Η οροφή τους έχει καταρρεύσει και για αυτό προστέθηκαν λαμαρίνες ώστε να προστατέψουν τον εσωτερικό χώρο από τις καιρικές συνθήκες. Οι χώροι αυτοί έχουν υψομετρική διαφορά από τους 

υπόλοιπους χώρους και από τις αυλές εφόσον η μετάβαση σε αυτά τα δωμάτια γίνεται μέσα από τρία σκαλοπάτια πρόχειρης κατασκευής στην μόνη είσοδο στον χώρο.       

Βόρεια του θολωτού χώρου εκτείνονται δύο δωμάτια (102,101)  στα οποία κύριο χαρακτηριστικό είναι τα κεντρικά τόξα κατά μήκος του χώρου (Εικόνα 26). Αυτά τα δύο δωμάτια είναι  διώροφα κτίσματα στα 

οποία έχει καταρρεύσει μεγάλο τμήμα της τοιχοποιίας του ορόφου (Εικόνα 27). Μέσα από την βιβλιογραφία της κ.Σεββίνας Ζεσιμου και της ομάδας της (1996) υπάρχει υλικό που επιβεβαιώνει την ύπαρξη της διώροφης 

τοιχοποιίας και παρουσιάζεται σε αρκετά καλή κατάσταση (Εικόνα 28). Στους χώρους αυτούς υπάρχουν δύο ανοίγματα στην ανατολική τοιχοποιία τα οποία έχουν σφραγιστεί σε μεταγενέστερη φάση. Το ενδιαφέρον 

σε αυτά τα δυο ανοίγματα είναι ότι η γραμμή που διαγράφουν στην τοιχοποιία παρουσιάζουν την στάθμη του εδάφους σε υψόμετρο χαμηλότερο από ότι το εσωτερικό πάτωμα του χώρου. Αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα 

ότι το εσωτερικό πάτωμα είναι υπερυψωμένο και προστέθηκε σε μεταγενέστερη φάση (Εικόνα 29). 

  Η βόρεια τοιχοποιία είναι η μόνη σε αυτό το τμήμα του κτηρίου που σώζεται σε καλή κατάσταση και είναι εξολοκλήρου από πελεκητή πέτρα ενώ κεντρικά στον άνω όροφο υπήρχε τοξωτό άνοιγμα το οποίο 

όμως μεταγενέστερα φαίνεται να έχει αποφραχθεί (Εικόνα 30). Το υψόμετρο αυτού το χώρου χωρίζεται σε δύο στάθμες, ο χώρος που γειτνιάζει με το δωμάτιο 101 έχει διαφορά υψομέτρου 2 σκαλοπατιών (περίπου 0.5 

μέτρο) από τον υπόλοιπο χώρο. Το πάτωμα που βρίσκεται σε ψηλότερο επίπεδο είναι το μόνο δάπεδο σε όλη την έπαυλη που διατηρεί την υλικότητά του δηλαδή τετραγωνικές πλάκες από γύψο. Πολύ ενδιαφέρον 

προκαλεί και ο τρόπος που είναι τοποθετημένα καθώς δεν εκτείνονται κάθετα ή οριζόντια στις υφιστάμενες τοιχοποιίες αλλά διαγώνια (Εικόνα 31) . 

Βορειοανατολικά, απομονωμένο από τα άλλα κτίσματα υπάρχει ένας χώρος (112) όπου έντονο χαρακτηριστικό του είναι η δυτική του όψη στην οποία διαγράφονται δύο μεγάλα τόξα τα οποία όμως έχουν 

αποφραχθεί μεταγενέστερα (Εικόνα 32). Όλη η ανατολική του πλευρά έχει καταρρεύσει και σώζεται μόνο ο δυτικός του τοίχος και ορισμένοι εσωτερικοί λίθινοι πεσσοί (Εικόνα 33) που σίγουρα αποτελούν μεταγενέστερη 

φάση εφόσον φέρουν επίχρισμα με βάση από τσιμέντο. Ενδιαφέρον σε αυτό τον χώρο προκαλεί το ύψος του αλλά και μερικές φωτογραφίες από την βιβλιογραφία των ΑPOPSIS (2005), που παρουσιάζουν το χώρο αυτό 

ως ένα κτίσμα με διαφορετική κλίμακα από τα υπόλοιπα κτίσματα της έπαυλης και κύριο υλικό του ο ωμόπλινθος. 

 

  

                                                            
36  Enlart, 1899, 414 

ΤΜΗΜΑ Α 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 24:  Η μόνη είσοδος στον χώρο 104&103 Εικόνα 25:  Το άνοιγμα στο χώρο 104 το οποίο σφραγίστηκε (φωτογραφίες  από την εσωτερική και εξωτερική πλευρά του)   

Εικόνα22&23: Θολωτό δωμάτιο, σκίτσα από το αρχείο της Sevina Zesimou, 1996 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

Εικόνα 26:  Τα τόξα κεντρικά στους χώρους 101&102 

Εικόνα 27:  Τα τόξα κεντρικά στους χώρους 101&102 Εικόνα 28: Σεββίνας Ζεσιμου (1996) διώροφη τοιχοποιία 101& 102 



 

Εικόνα 29: Αρχικό πάτωμα δωματίων και 101&102 (Ανοίγματα προς την αυλή Α τα οποία έχουν 

διαφορετικό ύψος από το πάτωμα του εσωτερικού χώρου) 

Εικόνα 30: Βόρεια τοιχοποιία του χώρου 101 

Εικόνα 31: Πάτωμα στο χώρο 100- πλάκες από γύψο σε διαγώνια διάταξη 



ΦΗΔΦΗΔ 

  

Εικόνα 34: απόφραξη θύρας στον όροφο στον χώρο 203 

Εικόνα 32: Χώρος 112 με τα δύο τόξα που έχουν σφραγιστεί 

Εικόνα 33: Χώρος 112 με τα δύο τόξα που έχουν σφραγιστεί από τις φωτογραφίες της ομάδας apopsis (2005) 



 

 

Τμήμα Β  

Στα νότια του θολωτού δωματίου υπάρχουν τρία δωμάτια (108,110,111) των οποίων το βασικό υλικό δόμησης είναι ο ωμόπλινθος. Τα δωμάτια αυτά είναι διώροφα και έχουν μικρό ύψος στους εσωτερικούς 

ισόγειους χώρους. Επίσης στα δωμάτια αυτά καταγράφεται η μόνη περίπτωση στην οποία  σώζεται το λιθόκτιστο, εξωτερικό κλιμακοστάσιο (Εικόνα 35). Το δωμάτιο 108 σε ένα μέρος στην βόρεια του τοιχοποιία έχει 

υποστεί κατάρρευση. Στο συγκεκριμένο σημείο φαίνεται να είχε σφραγιστεί τόξο, εφόσον διαγράφεται ξεκάθαρα το αρχικό άνοιγμα του με τον τρόπο δόμησης των λίθων στην τοιχοποιία (Εικόνα 36). Το άνοιγμα αυτό 

είναι αρκετά ενδιαφέρον καθώς φαίνεται να παρουσιάζει μια παλαιότερη σχέση μεταξύ του χώρου αυτού με την εξωτερική πλευρά του θολωτού δωματίου. 

Ο χώρος 109 αποτελεί ένα ενδιαφέρον, μικρό δωμάτιο στο οποίο στην ανατολική του πλευρά δεν υπάρχουν στοιχεία που να καθορίζουν την ύπαρξη τοιχοποιίας αλλά παρουσιάζονται ίχνη από γένεση τόξου. Αυτό 

οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ο χώρος αυτός δεν ήταν ένα κλειστό δωμάτιο αλλά ένας ημιυπαίθριος χώρος ή θα μπορούσε κάποιος να το χαρακτηρίσει ως ένα μικρό ηλιακό. Ο χώρος 110 αποτελεί ένα πολύ μικρό δωμάτιο 

με αρκετά χαμηλό ταβάνι. Λόγω αυτής της μορφής του μπορεί κανείς να υποθέσει ότι ο χώρος αυτός αποτελούσε βοηθητικός σε προηγούμενη φάση. Το δωμάτιο 111 έχει μεγαλύτερες διαστάσεις  από τα υπόλοιπα 

δωμάτια όμως έχουν καταρρεύσει οι τοιχοποιίες του και από τις τέσσερεις πλευρές με ελάχιστα ερείπια από την δυτική του τοιχοποιία. Η έντονη κατάρρευση των δομικών στοιχείων του χώρου αυτού καθιστά δύσκολο 

να υποθέσει κανείς ποια ήταν η αρχική του χρήση.  

Σε αντίθεση οι χώροι 210,209  διατηρούνται σε καλύτερη κατάσταση από ότι το ισόγειο. Το δωμάτιο 210 είναι ένας αρκετά μεγάλος χώρος με ανοίγματα τόσο στην δυτική όσο και στην ανατολική πλευρά. Στον 

χώρο αυτό φαίνεται να είχαν άμεση πρόσβαση διαμέσου του κλιμακοστασίου.  Ενδιαφέρον προκαλεί το ύψος των χώρων αυτών το οποίο ξεπερνά τα τρία μέτρα δίνοντας την εντύπωση πως τα δωμάτια αυτά, στον 

όροφο,  είχαν κυριότερη χρήση σε σχέση με τους ισόγειους χώρους (Εικόνα 37). 

  

ΤΜΗΜΑ Β 

Εικόνα 35: Τμήμα Β (Ανατολική όψη – Κλιμακοστάσιο-Δυτική όψη) 



 

  

Εικόνα 36: Δωμάτιο 108 κατάρρευση τοιχοποιίας – δομή λίθων δείχνουν την παρουσία ενός 

παλαιότερου τόξου 

Εικόνα 37: Δωμάτια 109-110 &209-210 (h2 >h1) 
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210 209 

h1 
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    Τμήμα Γ 

 

 

Στο δωμάτιο 107 σώζονται δύο τοιχοποιίες (Εικόνα 38) Κύριο υλικό είναι η πέτρα και ο ωμόπλινθος, ενώ εμφανές είναι η αποκόλληση του επιχρίσματος σε αρκετά σημεία. Ο δυτικός τοίχος έχει πέτρα στα θεμέλια 

ενώ μετά τα 60 εκατοστόμετρα ύψος αρχίζει ο ωμόπλινθος (Εικόνα 38). Στην βόρεια τοιχοποιια, επικρατεί η πέτρα ως κύριο υλικό  και ο ωμόπλινθος παρουσιάζεται ελάχιστα στο πάνω μέρος (Εικόνα 39). Η δυτική 

τοιχοποιία, στο κεντρικό τμήμα της παρειάς, έχει κατάλοιπα ενός τόξου με κατεύθυνση προς το κέντρο του χώρου(Εικόνα 40). Στην ίδια τοιχοποιία παρατηρείται ένα μικρό σκαλοπάτι με ύψος 0.25μ. Στην άλλη πλευρά, 

στην οποία παρατηρείται διαφορά στάθμης  της τοιχοποιίας, συναντούμε  μόνο ωμόπλινθο ως κύριο υλικό, ενώ στην βάση δεν είναι ορατοί λίθοι αλλά ωμόπλινθος. Η βόρεια τοιχοποιία παρουσιάζει μια ιδιαίτερη εσοχή  

στο 1μ. από το έδαφός και μια κεκλιμένη προεξοχή πλάτους 0.25μ που οδηγεί προς αυτήν. Η εσοχή αυτή εσωτερικά έχει επίχρισμα γαλάζιου και ροζ χρώματος (Εικόνα 38).  Σε ένα σημείο αυτής της τοιχοποιίας υπάρχει 

αποκόλληση του επιχρίσματος  αποκαλύπτοντας ορισμένες πέτρες οι οποίες σχηματίζουν τόξο (Εικόνα 38). Αυτό επιβεβαιώνεται από την βόρεια όψη της τοιχοποιίας όπου το μεσαιωνικό τόξο είναι εμφανές. Η θέση 

των τόξων στις δύο πλευρές και η υψομετρική διαφορά οδηγούν στο συμπέρασμα ότι κάποτε αυτό το τόξο αποτελούσε θύρα όπου λόγω υψομετρικής διαφοράς το πάνω μέρος της είχε κλείσει (Εικόνα 38). Το τόξο 

σφραγίστηκε σε μεταγενέστερη φάση με μια ακανόνιστη και πρόχειρή τοιχοποιία (Εικόνα 39).  

Στο δεύτερο δωμάτιο 106, σώζονται τρείς τοιχοποιίες με την πλευρά στα βόρεια να έχει υποστεί σοβαρές αποκολλήσεις υλικού (Εικόνα 41). Η ανατολική τοιχοποιία έχει αναφερθεί και πιο πάνω ως η δυτική του 

χώρου 107. Η βόρεια τοιχοποιία έχει ως κύριο υλικό την πέτρα, όμως δεν παρατηρείται σε όλη την έκταση του τοίχου ισόδομη διάταξη πελεκητής πέτρας, αφού υπάρχουν σημεία στα οποία  η πέτρα  είναι ακατέργαστη 

και ακανόνιστα τοποθετημένη (Εικόνα 42).  Επίσης σε ορισμένα σημεία υπάρχουν πέτρες τύπου άσπρης κιμωλίας. Στην τοιχοποιία αυτή υπάρχουν γένεσεις δυο τόξων τα οποία όμως λόγω κατάρρευσης δεν μπορεί να 

εξακριβωθεί πλήρως η μορφή  τους ούτε σε πια χρονική περίοδο ανήκουν. Λόγο της θέσης τους που είναι πιο ψηλά από το μεσαιωνικό τόξο που προαναφέρθηκε μπορεί να γίνει μια πρώτη υπόθεση ότι αποτελούν 

μεταγενέστερες προσθήκες (Εικόνα 42).  

Η δυτική τοιχοποιία (Εικόνα 43) αποτελεί αρκετά πολύπλοκή όψη και έχει ποικίλη υλικότητα. Αρχικά η γεωμετρία της είναι αρκετά χαρακτηριστική καθώς στο πάνω μέρος υπάρχει μια σκαλωτή διαδοχή 

τοιχοποιίας. Ο τοίχος αυτός ήταν διώροφος λόγω όμως κατάρρευσης κάποιων τμημάτων δημιουργήθηκε αυτή η σκαλωτή διαφορά υψομέτρων. Στο πάνω μέρος τους έχουν τοποθετηθεί σε μεταγενέστερη φάση κεραμίδια 

προκειμένου να προστατεύσουν τον ωμόπλινθο. Η υλικότητα της τοιχοποιίας αυτής είναι πέτρα στα θεμέλια και  ωμόπλινθος στην άνω δομή.  Στην βάση κεντρικά του τοίχου υπάρχουν δύο τόξα τα οποία έκλεισαν 

μεταγενέστερα με ακατέργαστη πέτρα και τσιμεντο-μπλόκ. Ακόμα και πέτρες ποταμού είναι εμφανείς σε ορισμένα σημεία της  τοιχοποιίας. Στο ένα τόξο έχει προστεθεί νέο παράθυρο με ξύλινο πλαίσιο. Στα ψηλότερα 

σημεία της τοιχοποιίας είναι εμφανής ο ωμόπλινθος καθώς και το επίχρισμα το οποίο όμως έχει αποκολληθεί σε αρκετά σημεία. Η άκρη της τοιχοποιίας αυτή φτάνει μέχρι και το τέλος του δευτέρου ορόφου και σε αυτό 

το μέρος υπάρχουν μόνο λίθοι οι οποίοι είναι πελεκητοί (Εικόνα  43). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί ο γωνιόλιθος  ο οποίος φέρει σκαλίσματα και φαίνεται ότι είναι  σε δεύτερη χρήση, ίσως είναι Μεσαιωνικός. Στην 

άλλη όψη της τοιχοποιίας αυτής, το επίχρισμα διατηρείται καλύτερα σε όλη την επιφάνεια αν και σε ορισμένα σημεία παρατηρούνται ρωγμές. Σημαντικό είναι το γεγονός πως οι ρωγμές αυτές διαγράφουν τα τόξα 

δίνοντας έτσι μια πιο καθαρή όψη για το που ακριβώς είναι η κορυφή τους, εφόσον στην άλλη πλευρά λόγω της ποικιλομορφίας υλικών και επιχρίσματος δεν είναι ξεκάθαρη (Εικόνα 44 ).  

Στο επόμενο δωμάτιο 105, οι τρείς τοιχοποιίες είναι καλά διατηρημένες ενώ η νότια έχει καταρρεύσει πλήρως (Εικόνα 45). Ο χώρος αυτός αποτελούσε διώροφο κτίσμα  με άγνωστη μορφή οροφής η οποία έχει 

καταρρεύσει. Η ανατολική πλευρά είναι η τοιχοποιία που προαναφέρθηκε στο προηγούμενο δωμάτιο ως δυτικός τοίχος.  Η βόρεια τοιχοποιία έχει ως κύριο υλικό την πελεκητή πέτρα με ισόδομο σύστημα δόμησης. Από 

την εσωτερική πλευρά υπάρχει επίχρισμα σε όλη την επιφάνεια ενώ στην εξωτερική πλευρά η πέτρα είναι εκτεθειμένη και έχει ένα ερυθρό χρώμα (Εικόνα 46). Στην ίδια τοιχοποιία υπάρχουν δύο ορθογώνια ανοίγματα 

με ξύλινο  πλαίσιο. Το πρώτο άνοιγμα με πλάτος 0.90μ και ύψος 1.45μ  βρίσκεται κεντρικά της τοιχοποιίας στον ισόγειο χώρο. Το δεύτερο άνοιγμα έχει πλάτος 1,30μ και ύψος 1,70μ αλλά βρίσκεται έκκεντρα στο άνω 

μέρος της τοιχοποιίας (Εικόνα 46). Ο ανατολικός τοίχος διατηρείται σε αρκετά καλή κατάσταση, κύριο υλικό αποτελεί η πελεκητή πέτρα η οποία όμως καλύπτεται από ένα στρώμα επιχρίσματος, γυψοκονιάματος. 

Υπάρχει ένα ορθογώνιο άνοιγμα, θύρα,  στο άνω μέρος καθώς και μια ορθογώνια εσοχή. Διακριτό σε ένα σημείο της τοιχοποιίας είναι ένα οριζόντιο ξύλινο στοιχείο ίσως ανώφλι θύρας ή παραθύρου και αυτό οδηγεί 

στο συμπέρασμα ότι υπήρχε ακόμη ένα άνοιγμα το οποίο όμως πρέπει να σφραγίστηκε σε μεταγενέστερη φάση.  Προκειμένου να μην καταρρεύσει αυτή η τοιχοποιία προστέθηκαν ξύλινα ικριώματα (Εικόνα 47). Στο 

άνω μέρος τη τοιχοποιίας παρατηρείται ένα σημείο με νεότερη προσθήκη επιχρίσματος, ασβεστοκονιάματος, καθώς  πάνω από αυτό τοποθετήθηκε λαμαρίνα για να καλύψει τον επόμενο χώρο. 

Τέλος το επόμενο δωμάτιο 104,  είναι αυτό που γειτνιάζει με το θολωτό δωμάτιο. Ο χώρος αυτό διατηρεί και τις τέσσερεις τοιχοποιίες οι οποίες είναι σε αρκετά καλή κατάσταση. Το υψόμετρό του είναι τουλάχιστον 

ένα-μισή μέτρα κάτω από το επίπεδο της αυλής Β (Εικόνα 47). Η οροφή έχει καταρρεύσει όπως και το πάτωμα του ορόφου. Έχουν  παραμείνει  ελάχιστες ξύλινες τεγίδες οι οποίες όμως είναι σε αρκετά κακή κατάσταση 

εφόσον παρουσιάζουν έντονη διάβρωση (Εικόνα 48&49). Κύριο υλικό αποτελεί η πελεκητή πέτρα η οποία είναι επιχρισμένη στο εσωτερικό ενώ εξωτερικά είναι ανεπίχριστη (Εικόνα 47&48). Ο βόρειος τοίχος έχει ένα 

άνοιγμα στον κάτω όροφο και ένα ορθογώνιο στον άνω όροφο. Το άνοιγμα στο κάτω όροφο ήταν θύρα σε προηγούμενη φάση και είναι τοξωτό (Εικόνα 48), όπως φαίνεται και εξωτερικά. Σε επόμενη φάση σφραγίστηκε 

ένα μέρος και αφέθηκε μόνο ένα μικρό ορθογώνιο για παράθυρο. Ο τρόπος που έχει σφραγίσει είναι πολύ πρόχειρος καθώς υπάρχει ακατέργαστη πέτρα σε ακανόνιστη δομή, κομμάτια από τούβλα και μικρά ξύλα 

(Εικόνα 48).  Η δυτική τοιχοποιία κεντρικά στο κάτω μέρος έχει το άνοιγμα του θόλου ενώ στο άνω μέρος υπάρχει μια θύρα και ένα δεύτερο του  έχει σφραγιστεί. Στο νότιο τοίχο υπάρχουν δύο ορθογώνια ανοίγματα. 

Το ένα αποτελεί την κύρια είσοδο στον χώρο ενώ στο άνω μέρος υπάρχει ένα ορθογώνιο άνοιγμα, παράθυρο, στο οποίο προστέθηκε ξύλινο πλαίσιο. Εξωτερικά  της τοιχοποιίας αυτής υπάρχει μια πρόχειρη προσθήκη 

χρωμάτων που σχηματίζουν ένα στρατιωτικό μοτίβο, από την περίοδο του πολέμου 1974 όπου το κτίσμα χρησιμοποιείτο ως στρατιωτικό κατάλυμά. (Εικόνα 47.) 
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Εικόνα 38: Οι τοιχοποιίες που σώζονται στο δωμάτιο 107  Εικόνα 39: Βόρεια τοιχοποιία του χώρου 107 από την  εξωτερική του πλευρά. Εικόνα 40: ίχνη γένεσης τόξου με κατεύθυνση 

προς το κέντρο του χώρου 

Εικόνα 41: Δωμάτιο 106 Εικόνα 42: Δωμάτιο 106-  γένεση τόξων 



ΣΓΔΞΡΦΞΨΤΥΞΨ 

  

Εικόνα 43: Δυτική τοιχοποιίας στο δωμάτιο 106 Εικόνα 44: Ρωγμές που διαγράφουν το τόξο 

της δυτικής τοιχοποιίας του δωματίου 106 

Εικόνα 45:  Δωμάτιο 105 Εικόνα 46:  Δωμάτιο 105 & 104 βόρεια τοιχοποιία εξωτερική πλευρά 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στατικός φορέας μνημείου  

Όσον αφορά το στατικό μοντέλο της έπαυλης κύριος φέρον οργανισμός αποτελεί η λίθινη τοιχοποιία. Σε ορισμένες περιπτώσεις 

όπου οι χώροι έχουν μεγάλες διαστάσεις ή κύριο υλικό έχουν τον ωμόπλινθο υπάρχουν και ξύλινα ικριώματα για επιπλέον στατική 

ενίσχυση του φορέα. 

Συγκεκριμένα οι χώροι 108,109,110,111,112 αποτελούνται κυρίως από ωμόπλινθο με ελάχιστη λίθινη τοιχοποιία ως θεμέλιο. 

Στους χώρους αυτούς παρατηρούνται αρκετά ξύλινα στοιχεία τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί για να ενίσχυση του στατικό φορέα των 

δωματίων. Οι χώροι 107 , 106 και 100 βρίσκονται σε αρκετά κακή κατάσταση καθώς ελάχιστα μέρη της τοιχοποιίας σώζονται σήμερα. 

Οι τοιχοποιία αυτή αποτελείτε κυρίως από λίθους. Οι χώροι 101 και 102 βρίσκονται σε αρκετά καλή κατάσταση και ο φέροντας 

οργανισμός των χώρων αυτών αποτελεί η λίθινη τοιχοποιίας όπως και τα λίθινα τόξα που διασχίζουν το μέσω του χώρου. Οι χώροι 103 

και 104 βρίσκονται σε αρκετά καλή κατάσταση και είναι τα μόνα δωμάτια που σώζουν την διώροφη τους κατάσταση με ελάχιστες 

αλλοιώσεις. Και σε αυτή την περίπτωση η υλικότητα της φέρουσας τοιχοποιίας είναι ο λίθος με ελάχιστη προσθήκη ωμόπλινθου στο 

δωμάτιο 203.Υπάρχη ακόμη και σήμερα η παρουσία  ξύλινης νευκας η οποία όμως χρειάζεται άμεσα συντήρηση γιατί παρουσιάζει 

έντονη διάβρωση (Εικόνα 50).  

Όπως φαίνεται και από την πάνω περιγραφή ο στατικός φορέας του μνημείου δεν είναι πολύπλοκος αντίθετα είναι απλός και κύριο 

ρόλο έχουν οι φέρουσες τοιχοποιίες. Δυστυχώς όμως ο φέροντας οργανισμός απειλείτε ιδιαίτερα καθώς στις περισσότερες περιπτώσεις 

η τοιχοποιία βρίσκεται σε κατάσταση ερείπωσης και φυσικά χωρίς οποιαδήποτε προστασία από οροφή. Για αυτό και χρειάζεται μια 

άμεση προστασία και συντήρηση. 

 

Εικόνα 47:  Δωμάτιο 104  νότια τοιχοποιία εξωτερική πλευρά Εικόνα 48:  Δωμάτιο 104  ξύλινα στοιχεία στο εσωτερικό χώρο Εικόνα 49: Δυτική τοιχοποιία δωμάτιο 104 

Εικόνα 50: Κάτοψη αγρέπαυλης 

(από την ομάδα APOPSIS)_με τα 

χρώματα γίνεται διαχωρισμός των 

4 αυλών  



2.3 Διάγνωση αιτιών φθοράς  

 

Βασικός παράγοντας στην εξεύρεση ορθών επεμβατικών διορθώσεων είναι η σωστή αποτίμηση όσον αφορά την παθολογία του μνημείου. Η ορθή  διάγνωση της φθοράς των υλικών, θα επιτρέψει την βέλτιστη 

πρόταση αποκατάστασης και συντήρησης  που θα προτείνει σε μεταγενέστερο στάδιο η ομάδα εργασίας. Αρχικός στόχος της καταγραφής  της παθολογίας, ήταν η αναγνώριση μορφών φθοράς σε όλο το μνημείο. Όπως 

τεκμηριώνεται μέσα από την αρχιτεκτονική περιγραφή, η Αγρέπαυλη βρίσκεται σήμερα σε αρκετά κακή κατάσταση. Παρόλο που το Τμήμα Αρχαιοτήτων συντηρεί κατά καιρούς τμήματα του κτιρίου, επιβάλλεται άμεση  

μελέτη συντήρησης  καθώς  πολλά σημεία του μνημείου είναι εκτεθειμένα στις καιρικές συνθήκες  και υπάρχει μεγάλη πιθανότητα αυτό να οδηγήσει στην πλήρη καταστροφή τους.  

Στην έπαυλη, έχουν καταρρεύσει όλες οι στέγες και έχουν παραμείνει ελάχιστοι διώροφοι χώροι. Στο βόρειο τμήμα, αν και γίνεται αντιληπτό ότι ήταν κάποτε διώροφο κτίσμα, ένα μεγάλο μέρος τις άνω τοιχοποιίας 

έχει καταρρεύσει. Στο νότιο τμήμα βασικό υλικό είναι ο πλίνθος ο οποίος έχει διαβρωθεί έντονα από την απουσία του επιχρίσματος. Παρόλα αυτά διατηρείται στο τμήμα αυτό ο επάνω όροφος. Φυσικά είναι σε αρκετά 

κακή κατάσταση αφού η νοτιότερη τοιχοποιία έχει καταρρεύσει πλήρως όπως επίσης και ένα μέρος του πατώματος. Η ανατολική πλευρά βρίσκεται σε δυσμενέστερη κατάσταση, εφόσον σώζονται ελάχιστες τοιχοποιίες 

με αποτέλεσμα να μην προσδιορίζονται απόλυτα όλοι οι χώροι. Τα καλύτερα διατηρημένα τμήματα του μνημείου αποτελούν το θολωτό δωμάτιο και το δωμάτιο που βρίσκεται πάνω από αυτό όπου είναι στο  μόνο που 

διασώζεται ολόκληρο το πάτωμα του και οι τρεις από τις τέσσερεις τοιχοποιίες. Προκειμένου να προστατευτούν όσο το δυνατό τα κατάλοιπα των διώροφων χώρων, τοποθετήθηκαν προσωρινές στεγάσεις από κυματοειδή 

λαμαρίνα (Εικόνα 51)  καθώς και κεραμίδια στα ανώτερα μέρη ωμοπλινθοδομών (Εικόνα 52). 

Τα πατώματα σε κάθε χώρο έχουν αλλοιωθεί με διαφορετικό τρόπο, καθώς υπάρχουν δωμάτια στα οποία έχει χαθεί εντελώς το πάτωμα, σε άλλα έχει καλυφθεί με μπετόν ενώ σε άλλα με χώμα. Το μόνο πάτωμα 

που σώζεται σε αρκετά καλή κατάσταση είναι στο βορειότερο σημείο όπου το έδαφος είναι καλυμμένο με  πλάκες (Εικόνα 53). Φυσικά οι πλάκες δεν έχουν την αρχική τους μορφή καθώς κάποιες έχουν διαβρωθεί και 

άλλες έχουν  μετατοπιστεί από την θέση τους. Τα ανοίγματα κάθε δωματίου έχουν υποστεί αρκετές μετατροπές . Κάποια από αυτά αυτά σφραγίστηκαν πλήρως, ή έκλεισε μέρος τους ενώ σε άλλα έγινε προσθήκη ξύλινου 

πλαισίου. 

Όπως προαναφέρθηκε και ποιο πάνω, το Τμήμα Αρχαιοτήτων είχε πραγματοποιήσει σωστικές επεμβάσεις συντήρησης σε ορισμένα σημεία του κτιρίου. Για την διατήρηση της διώροφης τοιχοποιίας στην ανατολική 

πλευρά της Αγρέπαυλης, τοποθετήθηκαν ξύλινα ικριώματα με σκοπό την στατική ενίσχυση της, για κάποιο χρονικό διάστημα. Παρατηρείται επίσης προσθήκη ξύλινων ικριωμάτων στο δωμάτιο του βόρειου τμήματος 

ώστε να διατηρηθεί το πάτωμα του άνωθεν δωματίου.  

Με μια πρώτη διάγνωση των φθορών που παρουσιάζουν τα δομικά υλικά από επί τόπου παρατήρηση, κατέδειξε ότι τα μεγαλύτερα προβλήματα οφείλονται στην ανερχόμενη και κατερχόμενη υγρασία , αλλά και 

στη χρήση ασύμβατων υλικών συμπλήρωσης. Εμφανή είναι η παρουσία διαφόρων τύπων βιοδιάβρωσης στο σύνολο των δομικών υλικών. Η υπάρχουσα βλάστηση στο χώρο, καθώς και η παρουσία υγρασίας λόγω 

καιρικών συνθηκών συμβάλουν στην ανάπτυξη της. Αγριόχορτα, πράσινες  λειχήνες  φυλλώδους μορφής και ανώτερη χλωρίδα είναι κάποιοι τύποι βιοδιάβρωσης που εντοπίζονται στο μνημείο. 

Άλλοι τύποι φθορών που εντοπίστηκαν είναι η έντονη αποφλοίωση λίθων, η αποσάθρωση ωμοπλίνθων,ρηγματώσεις (Εικόνα 55) και αποκόλληση κονιαμάτων (Εικόνα 54). Στην βόρεια όψη του τμήματος Γ αλλά 

και στην ανατολική όψη του τμήματος Α παρατηρείτε χρωματική αλλοίωση των πελεκητών λίθων. Αυτό μπορεί να δικαιολογηθεί στην έκθεση των λίθων σε φωτιά 1426.  Φυσικά αυτό δε επηρέασε μόνο την αισθητική 

εικόνα του μνημείου αλλά και την μηχανική συμπεριφορά των συγκεκριμένων τοιχοποιιών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 54: Δωμάτιο 106 

δυτική τοιχοποιία 

 

Εικόνα55: Δωμάτιο 105 δυτική τοιχοποιία 

 

Εικόνα 51: Προσωρινές λαμαρίνες στο χώρο 104  

 

Εικόνα 52: Κεραμίδια στο 

άνω μέρος ωμοπλίνθου 

 

Εικόνα 53: πάτωμα στο 

βορειότερο σημείο της έπαυλης 

 



3.ΠΡΟΤΑΣΗ 

3.1 Προσέγγιση φάσεων 

 

Η ακριβής χρονολόγηση των ιστορικών φάσεων του συγκροτήματος δεν μπορεί να γίνει με πλήρη ακρίβεια καθώς είναι ένα κτίσμα το οποίο πέρασε από πολλές καταστροφές και αποκαταστάσεις δημιουργώντας 

μια ποικιλομορφία στις όψεις του  όπου με δυσκολία μπορεί κανείς να εξακριβώσει και να καθορίσει συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο της κάθε τοιχοποιίας. Κατόπιν μελέτης της βιβλιογραφίας και ανάλυσης των στοιχείων 

που καταγράφηκαν στις επί τόπου επισκέψεις, έγινε διαχωρισμός των οικοδομικών φάσεων του μνημείου, σε τέσσερεις (εικόνα 56). Ο διαχωρισμός βασίστηκε τόσο στην βιβλιογραφία όσο και στους διαφορετικούς 

τρόπους δόμησης αλλά και τα διαφορετικά υλικά που εντοπίστηκαν στους χώρους του μνημείου.  

Στην φάση Α κατατάσσεται η δεξαμενή και το πηγάδι όπου σύμφωνα με την Lécuyer 37και την δειγματοληψία που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της επι τόπου μελέτης του συγκροτήματος η χρονολογία 

ανέγερσής τους κατατάσσεται γύρω στο 1376. Αυτό αποδεικνύει ότι η δεξαμενή και το πηγάδι προϋπήρχε της έπαυλής.  

 

Φάση Β, θεωρείτε  θεωρείται η περίοδος από την ανέγερση του μέχρι και την καταστροφή του από τους Μαμελούκους το 1426. Σε αυτή την οικοδομική φάση εντάσσεται η ισόδομη λιθοδομή με πελεκητές 

ορθογωνισμένες πέτρες. Στην πρώτη οικοδομική φάση ανήκουν τοίχοι απο τις πτέρυγες νότια και δυτικά της αυλής Α όπως και το θολωτό δωμάτιο.  

 

Ως φάση Γ, θεωρείται η περίοδος από την ανοικοδόμησή του από τους Φράγκους μέχρι πάλι την καταστροφή τους από τους Βενετούς(1426-1570). Σε αυτή την οικοδομική φάση εντάσσεται η δόμηση με πελεκητούς  

λίθους σε δεύτερη χρήση. Επίσης, εντάσσεται και η ακανόνιστη δόμηση με χρήση λίθων ακανόνιστού σχήματος και μεγέθους. Φυσικά ο δεύτερος τρόπος δόμησης μπορεί να θεωρηθεί και πιο σύγχρονος καθώς μερικοί 

από τους τοίχους με αργολιθοδομή θα μπορούσαν φαίνεται να ανήκουν στην σύγχρονη ιστορία της έπαυλης, με επεμβάσεις από τους τελευταίους κατοίκους της. Στη τρίτη οικοδομική φάση ανήκουν τοιχοποιίες από τις 

πτέρυγες νότια, δυτικά και ανατολικά της αυλής Α, τοιχοποιία στα δυτικά της αυλής Β, η σκάλα στα δυτικά της αυλής Β και τοιχοποιία στα βόρεια της αυλής Γ.  

 

Τέλος, ως φάση Δ, θεωρείται η περίοδος που η έπαυλη μετατράπηκε και μετονομάστηκε σε τσιφλίκι (1571 - 20ος αιώνας). Σε αυτή την οικοδομική φάση εντάσσονται οι ωμοπλινθοδομές. Διαπιστώνεται πως σε 

μια τοιχοποιία μπορεί να υπάρχει συνδυασμός δύο ή και περισσότερων φάσεων. Στην τρίτη φάση ανήκουν τμήματα τοίχων από ολόκληρο το κτήριο. Πιο έντονη όμως παρουσία ωμοπλίνθου παρουσιάζεται στο τμήμα 

Β και στο δυτικό-αποκατεστημένο συγκρότημα.  

 

Παρατηρώντας τους κατασκευαστικούς αρμούς και τις συνδέσεις των τοίχων, μπορεί να γίνει διακριτό αν κάποιοι τοίχοι κατατάσσονται σε διαφορετικές χρονικές περιόδους. Συγκεκριμένα στο δωμάτιο 101, η 

βόρεια τοιχοποιία δεν συνδέεται με τη δυτική. Στο δωμάτιο 108, στη βόρεια τοιχοποιία, υπάρχουν αρμοί σε σημεία που ενώνεται με το θολωτό δωμάτιο, κάτι που δηλώνει ότι οι δύο τοιχοποιίες είναι διαφορετικής 

φάσης. Έπειτα, στην δυτική τοιχοποιία του δωματίου 105 μπορεί να διακρίνει ένα αρμό που διαχωρίζει την τοιχοποιία με την βόρεια τοιχοποιία του χώρου αυτού. Αυτή η παρατήρηση επαναλαμβάνεται και στο σημείο 

ένωσης της βόρειας με τη δυτική τοιχοποιία του χώρου 110. 

  

                                                            
37 Lécuyer, 2004, 115-119 



 

  

Εικόνα 56: κάτοψη-Lecyer, 2004, 608.(Τα χρώματα είναι επεξεργασία κάτοψης από την ομάδα 

μελέτης) 



3.2 Αρχές και στόχοι επέμβασης 

3.2.1 Στόχος επέμβασης 

 

Το οικιστικό συγκρότημα της Ποταμιάς  είναι ένα κτίριο με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και πολλές προκλήσεις, καθώς αποτελεί ένα από τα λίγα  μεσαιωνικά κτίρια κατοίκησης  που σώζονται μέχρι σήμερα, σε 

αντίθεση με τα εκκλησιαστικά κτήρια, όπου υπάρχει μεγάλος αριθμός διατηρημένων ναών αυτής της  χρονικής περιόδου. Είναι ένα μνημείο που προκαλεί ενδιαφέρον τόσο σε ιστορικό όσο και σε αρχαιολογικό και 

αρχιτεκτονικό επίπεδο καθώς  χρονολογείται στα μέσα του 14ου αιώνα και αποτελεί μέρος της Μεσαιωνικής κληρονομιάς της Κύπρου. Η διακοπή χρήσεως της από το 1976 οδήγησε στην ερείπωση ,εγκατάλειψη και 

την βαθμιαία κατάρρευση του. Η επέμβαση λοιπόν για την διατήρηση και επαναχρησιμοποίηση, της Αγρέπαυλης, κρίνεται επιτακτική και αναγκαία. 

3.2.2 Νέα χρήση. Δικαιολόγηση: 

Η αποκατάσταση του ανατολικού τμήματος, εφόσον το δυτικό έχει είδη αποκατασταθεί, έχει ως σκοπό τη διάσωση του από την πλήρη κατάρρευση. Επίσης μέσα από την επαναχρησιμοποίηση αποσκοπείτε η 

αναγνώριση του κτίσματος από την ευρύτερη κοινωνία καθώς σήμερα το κτίσμα αυτό βρίσκεται στην αφάνεια και λίγη γνωρίζουν και την ύπαρξη του. 

Αν και κάποτε η Ποταμιά αποτελούσε βασιλικό θέρετρο λόγο της ομορφιάς του τόπου, της ευφορία του 

εδάφους, τα δέντρα, τον ποταμό σήμερα αποτελεί ένα απομονωμένο χωρίο το οποίο προσπαθεί μέσα από την 

γεωργία και την κτηνοτροφία να αναπτυχθεί και να επεκταθεί.  Μια τέτοια γεωγραφική θέση έχει λίγα να 

προσφέρει στην σημερινή Αγρέπαυλη, για αυτό χρειάζεται να δοθεί μια χρήση στο κτίσμα η οποία θα του δίνει 

τον χαρακτήρα ενός πόλου έλξης. Η ομάδα μελέτης αποφάσισε να δώσει ένα ιδιαίτερο χαρακτήρα στην 

Αγρέπαυλη δημιουργώντας ένα εκπαιδευτικό κέντρο το οποίο θα προσελκύει φοιτητές που ασχολούνται με 

αποκατάσταση, και συντήρηση κτηρίων με την δυνατότητα προσωρινής διαμονής, παρακολούθησης ειδικών 

σεμιναρίων, επι τόπου ανασκαφές και εργασίες. Παράλληλα αυτό θα βοηθήσει στην συστηματική μελέτη του 

κτηρίου, εφόσον θα πραγματοποιούνται εντατικά μελέτες και εργασίες εντός του πεδίου. Τα νέα στοιχεία τα 

οποία θα ανακαλύπτονται κάθε φορά θα έχουν την δυνατότητα οι φοιτητές να τα παρουσιάζουν στο ευρύ κοινό 

αφού θα υπάρχει χώρος έκθεσης. Φυσικά ένα τέτοιο κτίσμα δεν θα ήταν σωστό να το επισκέπτεται μόνο ένα 

μικρό ποσοστό ατόμων άλλωστε με αυτή την ιδέα δεν θα αναδεκτή το κτίσμα στην ευρύτερη κοινωνία. Για αυτό 

και  το οικιστικό συγκρότημα  θα είναι και ανοικτό σε οποιοδήποτε επισκέπτη. Το ενδιαφέρον στην προκειμένη 

περίπτωση είναι ότι ο επισκέπτης εκτός από την δυνατότητα να περιπλανηθεί στο μνημείο θα έχει την ευκαιρία 

να έρθει πιο κοντά στην διαδικασία αποτύπωσης, ανασκαφής και άλλων εργασιών οι οποίες θα 

πραγματοποιούνται στο πεδίο , εφόσον θα μπορεί να παρακολουθεί τους φοιτητές και να συμμετάσχει αν 

επιθυμεί. Επίσης ο επισκέπτης θα είναι σε θέση να παρατήρηση την ιστορία του κτίσματος μέχρι και τα πιο 

πρόσφατα ευρήματα καθώς όλα αυτά τα στοιχεία θα βρίσκονται εκτεθειμένα στον εκθεσιακό χώρο. Συνεπώς η 

νέα χρήση του μνημείου προσπαθεί να προστατέψει και να αναδείξει το κτίσμα στην ευρύτερη κοινωνία ενώ 

παράλληλα έχει και ως στόχο να ευαισθητοποιήσει και να εκπαιδεύσει τον επισκέπτη φέρνοντάς τον σε επαφή 

με το μνημείο αλλά και την διαδικασία μελέτης του.  

Οι χώροι που θα προσφέρονται στους φοιτητές για την επιμόρφωση τους βρίσκονται κυρίως στο δυτικό 

τμήμα της αγρέπαυλης το οποίο ήδη έχει αποκατασταθεί. Στους χώρους αυτούς θα υπάρχει αίθουσα διαλέξεων, 

εργαστήρια υπολογιστών καθώς και  εργαστήρια ανάλυσης δειγμάτων. Στο ανατολικό τμήμα στους χώρους 102 

και 101 θα υπάρχει ένα μικρό στούντιο στο οποίο θα μπορούν να μελετούν οι φοιτητές. Στον χώρο 100 θα 

υπάρχει μια μικρή βιβλιοθήκη η οποία θα προσφέρει υλικό για περεταίρω έρευνα των φοιτητών καθώς και ένα 

πιο ήσυχο χώρο μελέτης (Εικόνα 57). 

 

  

 

Εικόνα 57: Διαγραμματική κάτοψη από την ομάδα μελέτης για τις 

προτεινόμενες χρήσεις του χώρου. 



 

Ένας από τους σημαντικότερους χώρους της έπαυλης αποτελεί η αυλή Γ στην οποί και χωροθετείτε η δεξαμενή. Λόγο του ιδιαίτερου χαρακτήρα αυτού του χώρου αλλά και της ακαθοριστίας της οποίας 

επικρατεί λόγω τον ανασκαφών αποφασίστηκε από την ομάδα μελέτης ότι αυτός ο χώρος θα αποτελεί το «ζωντανό» εργαστήριο των φοιτητών καθώς σε εκείνο το τμήμα θα πραγματοποιούνται επι τόπου ανασκαφές, 

δειγματοληψίες, αποτυπώσεις κ.α (Εικόνα 58).  

Λόγο του προγράμματος που δόθηκε στο συγκρότημα ήταν απαραίτητο η εύρεση χώρων διαμονής για τους φοιτητές, τους καθηγητές και το προσωπικό. Οι χώροι αυτοί βρίσκονται στο δυτικό τμήμα της 

Αγρέπαυλης. Το μακρινάρι που βρίσκεται νοτιοδυτικά ,το οποίο έχει ήδη αποκατασταθεί, θα αποτελέσει χώρος διαμονής των φοιτητών ο οποίος δεν θα μπορεί να φιλοξενήσει αριθμό πάνω από 12 άτομα. Στο βόρειο 

δυτικό τμήμα υπάρχουν ήδη διαμορφωθεί δυο χώροι φιλοξενίας, σε αυτούς του χώρους θα διαμένουν οι καθηγητές. Στην ίδια θέση αλλά στο επάνω όροφο υπάρχουν ακόμα δύο δωμάτια τα οποία θα προσφέρονται 

στο προσωπικό. Αρά σύνολο θα μπορεί να φιλοξενεί 4 καθηγητές και 2 άτομα του προσωπικού (Εικόνα 58). 

 

 

 

  

Εικόνα 58: Διαγραμματική κάτοψη από την ομάδα μελέτης για τις προτεινόμενες χρήσεις του χώρου. 



Όπως προαναφέρθηκε και πιο πάνω το μνημείο δεν θα αποτελεί μόνο χώρος για τους φοιτητές αλλά θα υπάρχει και δυνατότητα επίσκεψης από την ευρύτερη κοινωνία. Για αυτό χρειάζεται ένας χώρος 

ενημέρωσης και υποδοχής τον επισκεπτών. Ο χώρος αυτός αποτελεί το δωμάτιο βόρειο ανατολικά και η είσοδος των επισκεπτών θα γειτνιάζει με το κτίσμα αυτό (Εικόνα 59). 

Έχοντας τόσους νέους χρήστες, οι οποίοι ένα μέρος τους θα διαμένουν στον χώρο κρίνεται αναγκαίο να υπάρχουν χώροι υγιεινής, χώροι ξεκούρασης και χώροι που να προσφέρετε φαγητό. Στο δυτικό τμήμα 

υπάρχουν 2 χώροι υγιεινής, το ένα δωμάτιο γειτνιάζει με την αυλή Δ και έχει ήδη αποκατασταθεί και μετατραπεί σε χώρο υγιεινής και ο δεύτερος χώρο είναι αυτός που βρίσκεται δίπλα από το μακρινάρι και θα 

χρησιμοποιείτε κυρίως από τα άτομα τα οποία θα διαμένουν στον χώρο. Στο βορειοδυτικό τμήμα υπάρχει και ένας χώρος υποδοχής ο οποίος θα χρησιμοποιείτε από τους φοιτητές και τους διδάσκον αλλά και γενικά 

οποιονδήποτε σχετίζεται με το εκπαιδευτικό κέντρο. Στον ίδιο χώρο δυτικά θα υπάρχει και μια μικρή καφετέρια για να καλύπτει τις ανάγκες φοιτητών και καθηγητών κατά την διάρκεια μαθημάτων. Στην ανατολική 

πλευρά διαμορφώνονται δύο μεγαλύτερη χώροι καφεστιατορίου και χώροι ξεκούρασης που θα προσφέρονται τόσο στους επισκέπτες όσο και στους φοιτητές(Εικόνα 59)  

Τέλος ο εκθεσιακός χώρος στον οποίο θα παρατίθενται όλες οι πληροφορίες που θα ανακαλύπτουν οι φοιτητές θα βρίσκεται στο επάνω όροφο του ανατολικού συγκροτήματος. Το θολωτό δωμάτιο στο ισόγειο 

όπως και το γειτνιάζον δωμάτιο θα αποτελούν και αυτά τμήμα του εκθεσιακού χώρου όμως στην θέση αυτή θα παρουσιάζονται οι  παλαιότερες πληροφορίες του κτίσματος από την βιβλιογραφία με σκοπό  να 

αναδειχτεί και η ιστορικότητα των χώρων αυτών (Εικόνα 59).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Εικόνα 59: Διαγραμματική κάτοψη από την ομάδα μελέτης για τις προτεινόμενες χρήσεις του χώρου. 



Η νέα πρόταση που γίνεται για το μνημείο δεν επεμβαίνει ιδιαίτερα στην υφιστάμενη κυκλοφορία καθώς χρησιμοποιεί ως κύρια ανοίγματα σημεία τα οποία ήταν ήδη είσοδοι. Οι φοιτητές έχουν είσοδο από την 

δυτική πλευρά του συγκροτήματος διάμεσο ενός ηλιακού το οποίο οδηγεί στην Αυλή Δ. Όλο το δυτικό τμήμα εστιάζει σε χρήσεις των φοιτητών για αυτό άλλωστε και η κυκλοφορία στου χώρους αυτούς ανήκει κυρίως 

σε αυτούς. Στην ανατολική πλευρά δημιουργείτε μια νέα είσοδος στην βόρεια πλευρά η οποία θα χρησιμοποιείται από τους επισκέπτες. Η κυκλοφορία των επισκεπτών θα γίνεται κυρίως στην ανατολική πλευρά καθώς 

εκεί βρίσκονται και τα κύρια μεσαιωνικά κατάλοιπα. Βορειοανατολικά στο σημείο όπου βρίσκεται η βιβλιοθήκη δημιουργείται και ένα νέο κλιμακοστάσιο, αυτόνομη και αναστρέψιμη κατασκευή, η οποία οδηγεί 

φοιτητές και επισκέπτες στον όροφο που βρίσκεται ο εκθεσιακός χώρος. Νότιο ανατολικά στην θέση που υπάρχει ήδη ένα κλιμακοστάσιο συντηρείται και χρησιμοποιείτε ως έξοδος από τον εκθεσιακό χώρο. Όλη η 

Ανατολική πλευρά διατηρεί μια αυτονομία σε σχέση με την δυτική και αναδιαμορφώνονται οι 2 αυλές , Α και Β, ώστε να χρησιμοποιούνται ως χώροι ξεκούρασης από τους χρήστες (Εικόνα 60).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Εικόνα 60: Διαγραμματική κάτοψη από την ομάδα μελέτης για την προτεινόμενη κυκλοφορία του χώρου (ισόγειο και όροφος). 



3.2.3 Αρχές επέμβασής 

 

Οι αρχές της προτεινόμενης επέμβασης προκύπτουν από τις  διεθνές παραδεκτές αρχές που διέπουν τις αποκαταστάσεις και αναστηλώσεις που περιλαμβάνονται στο χάρτη της Βενετίας 

  

Άρθρο 5 

« Η συντήρηση των μνημείων ευνοείται πάντοτε από την καταλληλόλητα τους να χρησιμοποιηθούν για κάποιο σκοπό ωφέλιμο στην κοινωνία. Μια τέτοια χρησιμοποίηση είναι βέβαια επιθυμητή αλλά δεν πρέπει να αλλάζει 

τη διάρθρωση ή τη διακόσμηση των κτιρίων. Οι διαρρυθμίσεις που επιβάλλει η αλλαγή της λειτουργίας τους (από νέες χρήσεις) πρέπει να αντιμετωπίζονται και ενδεχομένως να επιτρέπονται μέσα σε αυτά τα όρια» 

Η νέα χρήση που προτείνεται στο κτηριακό συγκρότημα δεν αλλάζει την γενική διάρθρωση ούτε τη διακόσμηση του κτίσματος αντιθέτως αναδεικνύει το κτίσμα και το φέρνει πιο κοντά στην κοινωνία. Επίσης η νέα 

χρήση δεν είναι ασυμβίβαστη με την παλαιότερη αφού και πάλι δίδεται στη διαμονή μικρού αριθμού ατόμων και  στην διαμόρφωση χώρων ξεκούρασης. Η κύρια διαφορά είναι ότι υπάρχουν και χώροι που δίνονται 

στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της νέας χρήσης που παρόλα αυτά δεν αλλοιώνουν το χαρακτήρα και την διακόσμηση του κτίσματος. 

 

Άρθρο 9 

« Η διαδικασία της αποκατάστασης είναι μια επέμβαση υψηλής εξειδίκευσης που επιβάλλεται να γίνεται κατ’ εξαίρεση. Έχει σαν σκοπό να διατηρήσει και να αποκαλύψει τις αισθητικές και ιστορικές αξίες του μνημείου και 

βασίζεται στον σεβασμό προς την αρχική του υπόσταση και τα αυθεντικά του στοιχεία. Σταματά στο σημείο που αρχίζουν να υπάρχουν υποθέσεις. Πέρα από αυτό το σημείο οποιαδήποτε εργασία που ενδεχομένως θα 

θεωρηθεί απαραίτητη για αισθητικούς ή τεχνικούς λόγους θα πρέπει να διαχωρίζεται από την αρχική αρχιτεκτονική σύνθεση και να φέρνει τη σφραγίδα της επιστήμης. Σε όλες τις περιπτώσεις η αρχαιολογική μελέτη θα 

προηγείται της αποκατάσταση και θα την ακολουθεί.» 

Το ποσοστό των αυθεντικών κατασκευών της Αγρεπαυλης δεν δίνουν την δυνατότητα πλήρης αποκατάστασης χωρίς επιπρόσθετη εργασία, εκτός από το δωμάτιο του θολωτού που βρίσκεται σε αρκετά καλή 

κατάσταση και χρειάζεται μια απλή συντήρηση. Για αυτό και όλες οι νέες προσθήκες που γίνονται αποτελούν σύγχρονες αυτόνομες μεταλλικές κατασκευές οι οποίες εντάσσονται εσωτερικά από τους υφιστάμενους 

τοίχους χωρίς όμως να αγγίζουν τις τοιχοποιίες (χώροι 106,105,102,101,100). Στις περιπτώσεις που η τοιχοποιία χρειάζεται επιπλέον στήριξη για να αποφευχθεί η κατάρρευση της δημιουργείτε μια ειδική λεπτομέρεια 

(ιδε σχέδιοΠ08) όπου από τα μεταλλικά στοιχεία λειτουργούν και ως βοηθητικά στοιχεία στήριξης των τοιχοποιιών. Λόγω της αυτονομίας της νέας κατασκευής δεν δημιουργείτε οροφή η οποία θα προστατεύει την 

υφιστάμενη τοιχοποιία για αυτό σε όλες τις τοιχοποιίες γίνεται προσθήκη, στο πάνω μέρος, υδραυλικό ασβεστοκονίαμα για προστασία από τις περιβαλλοντικές συνθήκες. Εκτός βέβαια από το δωμάτιο του θολωτού 

και το γειτνιάζον (103&104) τα οποία λόγο της πολύ καλής διατηρημένης του κατάστασης αλλά και την μεγάλη ιστορική τους αξία δημιουργείτε κεκλιμένη οροφή με πρότυπο την αρχική μορφή ης οροφής που 

υπήρχε σε αυτό το σημείο. Η νέα κατασκευή δεν αντιγράφει την υφιστάμενη αντιθέτως η υλικότητα της αλλά και η μορφή της φέρει την σφραγίδα της εποχής της. Στα σημεία που υπάρχει ένδειξη ανοίγματος και 

τόξου γίνεται προσπάθεια μέσα από τον μεταλλικό σκελετό και τα αλουμίνια να διαγραφεί τουλάχιστον η μορφή τους (ίδε σχέδιο Π04&Π07&Π05&Π10). Στα υφιστάμενα ανοίγματα τα οποία χρειάζονται θυρόφυλλα, 

εφόσον δεν έχει σωθεί κανένα από αυτά προστίθεται ξύλινη απλή κάσα και τζαμλίκι με βάση την μορφή των θυρόφυλλων που χρησιμοποιούνταν παλαιότερα. Επίσης στα δωμάτια 107 και 114 όπου η τοιχοποιία 

βρίσκεται σε αρκετά κακή κατάσταση και έχει ήδη κατάρρευση μεγάλο μέρος τους επιλέγεται να μην κλείσουν ως χώροι με νέα κατασκευή γιατί η νέα κατασκευή θα επισκίαζε τα όσα κατάλοιπα απέμειναν από τους 

χώρους αυτούς. Έτσι δημιουργείτε μια μεταλλική πέργολα και αφήνει τα δωμάτια αυτά ημιπαίθρια χωρίς οποιαδήποτε αλλαγή ή προσθήκη. 

 

Άρθρο 10 

« Όταν οι παραδοσιακές τεχνικές αποδεικνύονται ανεπαρκείς , η στερέωση ενός μνημείου μπορεί να εξασφαλιστεί με την προσφυγή σε όλες τις σύγχρονες τεχνικές συντήρησης και κατασκευές που η αποτελεσματικότητα 

τους θα έχει αποδειχτεί από τα επιστημονικά δεδομένα και τις οποίες θα εγγυάται η πείρα της εφαρμογής τους» 

Σε θέματα τεχνικής γίνεται προσπάθεια χρήσης παραδοσιακών μεθόδων με τις απαραίτητες βελτιώσεις π.χ αντικατάσταση πατώματος οροφής, επίχρισμα τοιχοποιιών από ωμόπλινθο. Όπου όμως οι παραδοσιακές 

μέθοδοι είναι ανεπαρκείς γίνεται χρήση σύγχρονων τεχνικών όπως για τους χώρους υγιεινής, τον φωτισμό των χώρων και γενικά την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και νερού στους χώρους. 

 

 

 

 



Αρθρο 11 

 « Οι αξιόλογες προσθήκες όλων των εποχών στη σημερινή υπόσταση ενός μνημείου πρέπει να γίνουν σεβαστές γιατί σκοπός της αποκατάστασης του δεν είναι η ενότητα του αρχικού του ρυθμού. Όταν ένα κτίριο φέρνει 

υπερκείμενες φάσεις διαφόρων εποχών, η επαναφορά του στην αρχική του κατάσταση δεν δικαιολογείται παρά μόνο κατ΄εξαιρεση. Αν δηλαδή τα στοιχεία που θα αφαιρεθούν έχουν πολύ μικρή σημασία και η σύνθεση που 

θα αποκαλυφθεί είναι μεγάλης ιστορικής, αρχαιολογική ή αισθητικής αξίας κι ακόμη αν η κατάσταση διατήρησης του μνημείου κριθεί αρκετά ικανοποιητική. Η κρίση σχετικά με την αξιολόγηση των μεταγενέστερων 

στοιχείων και η απόφαση για την απάλειψη της δεν θα πρέπει να εξαρτώνται μόνο από το άτομο που ανέλαβε την μελέτη.» 

Σε όλο το συγκρότημα είναι ιδιαίτερα εμφανή η ποικιλία ιστορικών φάσεων. Κάθε όψη της έπαυλης είναι μοναδική και έχει ένα κράμα από ιστορικές φάσεις άλλες προσθήκες πιο σύγχρονες άλλες παλαιότερες. Σε 

καμία όψη δεν γίνεται επέμβαση ή αλλοίωση ιστορικών φάσεων για αυτό άλλωστε επιλέγετε η προσθήκη χώρων να είναι αυτόνομη σύγχρονη κατασκευή στο εσωτερικό των τοίχων και σε ορισμένη απόσταση από 

αυτούς. Η μόνη επέμβαση στις όψεις είναι η προσθήκη επιχρίσματος στα σημεία που υπάρχει ωμόπλινθος για να συντηρηθείς. Φυσικά αυτό δεν αλλοιώνει την ιστορική φάση που αντανακλά ο συγκεκριμένος τρόπος 

δόμησης εφόσον ήταν κάποτε επιχρισμένα τα σημεία αυτά, αλλά με την έκθεση στο περιβάλλον αποκολλήθηκε από την τοιχοποιία. 

 

Αρθρο 12 

« Τα στοιχεία που προορίζονται να αντικαταστήσουν τμήματα του μνημείου που έχουν καταστραφεί πρέπει να ενσωματώνονται αρμονικά στο σύνολο αλλά και να διακρίνονται από αυθεντικά μέρη έτσι ώστε να μην 

πλαστογραφούνται τα καλλιτεχνικά και ιστορικά τεκμήρια του κτιρίου» 

 

Όλες οι προσθήκες γίνονται με σύγχρονα υλικά ώστε να φέρουν την σφραγίδα της εποχής τους ενώ επιλέγεται η απόχρωση των μεταλλικών στοιχείων που θα χρησιμοποιηθούν να πλησιάζει τους χρωματισμούς τις 

υφιστάμενης οικοδομής (Εικόνα 61& Π 3-7& Π10) ώστε να μην αλλοιώνει την αισθητική του κτίσματος (Corten το μέταλλο το οποίο χρησιμοποιείτε). Φυσικά όλες οι προσθήκες είναι προσωρινές και μπορούν σε 

μεταγενέστερη φάση να αφαιρεθούν. Για αυτό και η πρόταση αυτή θεωρείτε αναστρέψιμη και σέβεται τον χαρακτήρα του  υφιστάμενου κτίσματος. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 61: Όψη της νέας πρότασης  



3.2.4. Τεχνική περιγραφή 

 

Θεμέλια: 

Λόγο της προσθήκης μεταλλικών αυτοφερόμενων στοιχείων θα χρειαστεί η θεμελίωση τους στο 

υφιστάμενο έδαφος. Για τον λόγω αυτό προτείνονται ορισμένες ανασκαφικές τομές (εικόνα 62) στις οποίες 

θα γίνει έρευνα του εδάφους στα δωμάτια ,102,101,106,105 ώστε τα νέα θεμέλια να μην καταστρέψουν 

οποιαδήποτε στοιχεία μπορεί να υπάρχουν στα υποστρώματα των χώρων αυτών. Ανασκαφή θα χρειαστεί 

και στα σημεία (Εικόνα 62 ) όπου υπάρχουν τα μεσαιωνικά τόξα ώστε να φανεί το κατώτερο επίπεδό τους 

και να αναδειχτούν, εφόσον αποτελούν σημαντικά μεσαιωνικά κατάλοιπα της έπαυλης. Αυτό σημαίνει ότι 

όλο το επίπεδο του θολωτού δωματίου θα ανασκαφή μέχρι το σημείο που σταματά το θολωτό άνοιγμα. 

Τοιχοποιίες: 

Στις τοιχοποιίες παρατηρούνται κάποιες ρωγμές και αποκολλήσεις του επιχρίσματος. Καθαίρονται τα 

εσωτερικά επιχρίσματα και αν οι ρωγμές δεν είναι απλώς επιφανειακές του επιχρίσματος 

αποκαθίστανται με τον κλασικό τρόπο ραφής. Γίνεται καθαρισμός σαθρών κονιαμάτων και ενέσεις 

ασβεστοτσιμεντοκονιάματος για σταθεροποίηση της λιθοδομή αν αυτό κριθεί σκόπιμο. Επίσης όπως 

προαναφέρθηκε σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο και υπάρχει τοιχοποιία η οποία χρειάζεται άμεσα 

ενίσχυσή όπως ο δυτικός τοίχος δωματίου 106, τοιχοποιία δωματίου 201 και 202 τα μεταλλικά στοιχεία 

που προστίθενται εσωτερικά χρησιμοποιούνται και ως στοιχεία στήριξης (ιδε σχέδιο Π08). 

Επιχρίσματα: 

Τα επιχρίσματα των εσωτερικών χώρων θα γίνουν  σε ολόκληρο το ανατολικό τμήμα και η απόχρωση θα 

κυμαίνεται στην χρωματική παλέτα των υφιστάμενων επιχρισμάτων. Τα επιχρίσματα θα γίνουν σε 3 

στρώματα «το πεταχτό», «λάσπωμα», «τελικό πατητό με μυστρί».  

Στέγαση  

Λόγω της αυτονομίας της νέας κατασκευής δεν δημιουργείτε οροφή η οποία θα προστατεύει την 

υφιστάμενη τοιχοποιία για αυτό σε όλες τις τοιχοποιίες γίνεται προσθήκη, στο πάνω μέρος, υδραυλικού 

ασβεστοκονιάματος για προστασία από τις περιβαλλοντικές συνθήκες. Όσον αφορά τα νερά 

δημιουργούνται ειδικές λεπτομέρειες(ιδε σχέδιο Π08) όπου μέσα από σύστημα υδρορροής μαζεύεται το 

νερό περιμετρικά από την μεταλλική κατασκευή και μέσα από σωλήνες μεταφέρονται εξωτερικά στο έδαφος. Φυσικά όπως προαναφέρθηκε υπάρχει εξαίρεση στον χώρο του θολωτού δωματίου όπου λόγο τις 

ιδιαιτερότητας του επιλέγετε η αποκατάσταση οροφής με πρότυπο την αρχική μορφή οροφής δηλαδή ξύλινη δίρριχτη με κεραμίδια. 

Πατώματα 

Αρχικά προτείνεται απομάκρυνση όλων των χωμάτων. Το υπόστρωμα του δαπέδου θα γίνει από gros beton 12cm . Περιμετρικά σε κάθε χώρο αφήνεται κενό 2 cm  για εκτόνωση της υγρασίας και αισθητική 

αυτονομία των τοίχων από το νεότερο πάτωμα. Τα δάπεδα που έχουν διατηρηθεί θα επιδιορθωθούν  και θα συντηρηθούν αυτό συμβαίνει μόνο στο χώρο 100, στους υπόλοιπους χώρους θα προστεθεί κυπριακό 

μάρμαρο διαστάσεων 30x30 εκ. 

Κουφώματα 

Για την κατασκευή των κουφωμάτων θα χρησιμοποιηθεί άγρια ξυλεία. Η προστασία θα γίνει με βερνίκι εμποτισμού. Τα θυρόφυλλα θα κατασκευαστούν με καρφωτά σανίδια ακολουθώντας πρότυπα της 

εποχής. Στα παράθυρα θα προστεθεί από ξύλινο τζαμιλίκι (ιδε σχέδιο Π08). 

 

Εικόνα 62: Διαγραμματική κάτοψη που παρουσιάζει τα σημεία τα οποία προτείνονται για ανασκαφή 

m 



 

Φωτισμός του συγκροτήματος 

Ο φωτισμός του συγκροτήματος θα επιτυγχάνετε μέσα από την καλωδίωση που θα μεταφερθεί ,κάτω από το έδαφος, από τα ήδη υφιστάμενα αποκατεστημένα κτίσματα. Ο τρόπος που θα κινούνται τα καλώδια στους 

εσωτερικούς χώρους θα γίνεται διαμέσου των μεταλλικών υποστυλωμάτων μέσα στα οποία θα κρύβονται και θα κινούνται κατά μήκος τους. 
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