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αξία. Με την πάροδο του χρόνου όμως και την άνθιση των επιστημών, γεννήθηκαν οι έννοιες
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να αποκαταστήσουν και συντηρήσουν τα πολιτιστικά μνημεία και σύνολα κάθε τόπου και
να δώσουν σε αυτά χρήσεις ωφέλιμες για την κοινωνία που θα αντιστοιχούν στις ανάγκες
της σύγχρονης ζωής σεβόμενες όμως πάντα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε μνημείου.
Η παρούσα μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία με τίτλο «Επανάχρηση της
Παπαζογλείου Υφαντικής Σχολής Θηλέων ως Εκπαιδευτική Δομή του Τμήματος του
Αρχιτεκτόνων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων» εκπονήθηκε στα
πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ΄«Αρχιτεκτονική και Δομοστατική
Αποκατάσταση Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων» (Α.ΔΟ.ΑΠ) του Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής. Στην παρούσα διπλωματική εργασία γίνεται προσπάθεια ένταξης της νέας
χρήσης κστο διατηρητέο κτίριο της Παπαζογλείου Υφαντικής Σχολής Θηλέων που
βρίσκεται στα Ιωάννινα επί της οδού Παπάζογλου 9, με σύγχρονους όρους λειτουργίας
και σεβασμό στην ιστορία και τα χαρακτηριστικά του μνημείου αλλά και σκοπό
ωφέλιμο για την κοινωνία έχοντας ως στόχο την διαμόρφωση της αρχιτεκτονικής του
αύριο μέσα από ένα μνημείο του παρελθόντος. Η επιλογή του συγκεκριμένου μνημείου
οφείλεται αρχικά στο γεγονός ότι αποτελεί ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα πολιτιστικής
κληρονομιάς καθώς αποτελεί τοπόσημο για την πόλη των Ιωαννίνων, επίσης η ένταξη
της χρήσης με σύγχρονους όρους λειτουργίας σε ένα ιστορικό κέλυφος αποτελεί
ιδιαίτερη πρόκληση από την σκοπιά της αρχιτεκτονικής και τέλος οφείλεται στη
συναισθηματική αξία του γράφοντα για το κτίριο όπου στο παρελθόν φοίτησε ως
μαθητής ενώ στο μέλλον θα φοιτήσει ως φοιτητής του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.

Η παρούσα διπλωματική εργασία με τίτλο “Επανάχρηση της Παπαζογλείου
Υφαντικής Σχολής Θηλέων σε Εκπαιδευτική Δομή του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων” εκπονήθηκε στα πλαίσια του
μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών “Αρχιτεκτονική και Δομοστατική Αποκατάσταση
Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων” του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Βασικά ερευνητικά
ζητήματα της διπλωματικής εργασίας αποτελούν, η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης,
η πρόταση αποκατάστασης και η πρόταση προσαρμοστικής επανάχρηση της νέας
χρήσης στο κτίριο της Παπαζογλείου. Με βάση αυτούς τους στόχους πραγματοποιείται
αρχιτεκτονική, φωτογραφική και δομική αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης
του κτιρίου που οδηγούν στην τεκμηρίωση των μορφολογικών και κατασκευαστικών
του στοιχείων. Αρχικά γίνεται λόγος την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς
και εξετάζεται το ιστορικό και θεωρητικό πλαίσιο της προστασίας των μνημείων. Εν
συνεχεία, αναλύεται το ιστορικό και θεωρητικό υπόβαθρο της αποκατάστασης των
ιστορικών μνημείων και προτείνονται μια σειρά από επεμβάσεις στο κέλυφος του κτιρίου
σύμφωνα με τις αρχές και του κανονισμούς που διέπουν την προστασία των μνημείων.
Τέλος, διερευνάται η επανάχρηση των ιστορικών κτιρίων ως ιστορικό και θεωρητικό
ζήτημα, προτείνεται η νέα χρήση για το υπό μελέτη μνημείο και αναλύεται η ανάπτυξη
των δραστηριοτήτων με σκοπό να αποτελεί πυρήνα παιδείας και ένα εκκολαπτήριο
ιδεών νεανικής δημιουργικότητας εντός του αστικού ιστού της πόλης το οποίο
παράλληλα με τη λειτουργία του θα καθίσταται ανοικτό και ωφέλιμο προς την κοινωνία.

The present thesis entitled “Reuse of the Papazoglios Textile School of Women in
a School of Architecture and Design of the Department of Architectural Engineering
of the Polytechnic School of the University of Ioannina” was carried out in the framework of the postgraduate program “Architectural and Structural Restoration of Historic
Buildings and Sites” of the University of Western Attica. The main research issues of the
thesis are the surveying of the current situation, the proposal for restoration and the
proposal for adaptive reuse of the new use in the Papazoglios building. Based on
these objectives, an architectural, photographic and structural surveying of the existing
condition of the building is carried out leading to the documentation of its morphological and components. Initially, the protection of cultural heritage is mentioned and
the historical and theoretical framework for the protection of monuments is examined.
Subsequently, the historical and theoretical background of the restoration of historical monuments is analysed and a series of interventions are proposed in the shell
of the building following the principles and regulations governing the protection of
monuments. Finally, the reuse of historic buildings as a historical and theoretical issue
is explored, it is proposed that the new use for the monument understudy be explored
and the development of activities is analysed to be a core of education and an
incubator of ideas of youthful creativity within the urban fabric of the city
which, in parallel with its operation, will become open and beneficial to society.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
1.1 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ
1.1.1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
Με τον όρο Παγκόσμια κληρονομιά καλούμε τον προσδιορισμό των θέσεων στη Γη που είναι
εξαιρετικής παγκόσμιας αξίας για την ανθρωπότητα και ως εκ τούτου, έχουν εγγραφεί στον κατάλογο
παγκόσμιας κληρονομιάς που πρέπει να προστατεύονται για τις μελλοντικές γενιές να εκτιμήσουν και να
απολαύσουν. Μέρη τόσο ποικίλα και μοναδικά όπως οι Πυραμίδες της Αιγύπτου, ο Μεγάλος Κοραλλιογενής Ύφαλος στην Αυστραλία, τα νησιά Γκαλαπάγκος στον Ισημερινό, το Ταζ Μαχάλ στην Ινδία, το Γκραν
Κάνυον στις ΗΠΑ ή η Ακρόπολη στην Ελλάδα είναι μερικά παραδείγματα των φυσικών και πολιτιστικών
τόπων από το σύνολο των 1007 που είναι εγγεγραμμένα στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς μέχρι
σήμερα.1

1.1.2 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
Η φυσική ανάγκη του ανθρώπου για σύνδεση με το παρελθόν του, ως πνευματική ανάγκη
ολοκλήρωσης, ωθεί στην προστασία, την διατήρηση και τη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς. Με
τον όρο πολιτιστική κληρονομιά καλούμε το κληροδότημα από φυσικά αντικείμενα (πολιτιστική ιδιοκτησίαπεριουσία) και από άυλα χαρακτηριστικά μιας ομάδας ή κοινωνίας, τα οποία έχουν κληροδοτηθεί από
τις παλαιότερες γενιές και διατηρούνται στο παρόν ενώ παράλληλα παραχωρούνται στο μέλλον για να
επωφεληθούν οι επόμενες γενιές. Ο όρος Πολιτιστική Κληρονομιά περιλαμβάνει τον απτό πολιτισμό (όπως
κτίρια, μνημεία, τοπία, βιβλία, έργα τέχνης και τεκμήρια), τον άυλο πολιτισμό (όπως τη λαογραφία, τις παραδόσεις, τη γλώσσα και τη γνώση) και τη «φυσική» κληρονομιά, που περιλαμβάνει σημαντικά πολιτιστικά
τοπία και βιοποικιλότητα.2. Η πολιτιστική κληρονομιά αποτελεί τη μνήμη μιας κοινωνίας, την απόδειξη ότι
οι άνθρωποι δημιούργησαν μέσα στο πέρασμα του χρόνου σε χωρικό επίπεδο δημιουργώντας έτσι μια
ιστορική συνέχεια που πιστοποιεί τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της σε ένα συγκεκριμένο γεωγραφικό τμήμα.
Μέσω της πολιτιστικής κληρονομιάς ανακαλύπτονται μαρτυρίες των βασικών επιλογών της κάθε κοινωνίας,
των μέσων έκφρασής της, των κατασκευαστικών μεθόδων αλλά και της γενικότερης αντίληψης του εκάστοτε πολιτισμού.

patrimonio culturale e naturale (ιταλ)] και, στις αρχές του 21ου αι., της άυλης [intangible cultural heritage
(αγγλ.), patrimoine culturel intangible (γαλλ.), patrimonio culturale intangibile (ιταλ.)] και της ψηφιακής
πολιτιστικής κληρονομιάς [digital cultural heritage (αγγλ.), patrimoine culturel digitale (γαλλ.), patrimonio
cultural digitale (ιταλ.)]. Ως πολιτιστικά αγαθά και πολιτιστική κληρονομιά νοούνται πλέον όλα τα κατάλοιπα που τεκμηριώνουν διαχρονικά τις ανθρώπινες δοξασίες, δραστηριότητες και επιτεύγματα και των
οποίων η διαφύλαξη είναι απαραίτητη για την πνευματική και ψυχική ισορροπία, την ποιότητα ζωής και την
πολιτιστική ταυτότητα των σημερινών ανθρώπων και των μελλοντικών γενεών. Σ’ αυτά πλέον περιλαμβάνονται, πλην του μεμονωμένου μνημείου, ιστάμενου (ακίνητου) ή κινητού, η βιομηχανική κληρονομιά και οι
δημιουργίες του Κινήματος της Μοντέρνας Αρχιτεκτονικής, οι αρχαιολογικοί χώροι δηλαδή εκτάσεις στην
ξηρά, στη θάλασσα, στις λίμνες ή στους ποταμούς με αρχαία μνημειακά, οικιστικά ή ταφικά κατάλοιπα, οι
ιστορικοί τόποι, δηλαδή εκτάσεις στην ξηρά, στη θάλασσα, στις λίμνες ή στους ποταμούς που αποτέλεσαν πεδία σημαντικών ιστορικών, μυθικών, καλλιτεχνικών, επιστημονικών γεγονότων, τα οικιστικά σύνολα,
όπως εκείνα της ανώνυμης, παραδοσιακής αρχιτεκτονικής, τα ιστορικά κέντρα των πόλεων ή οι ιστορικές
πόλεις τα πολιτιστικά τοπία, ένας δηλαδή ανθρωπογενούς και φυσικού περιβάλλοντος, οι πολιτιστικοί
δρόμοι, διαδρομές που μαρτυρούν για διαχρονικές πολιτιστικές, καλλιτεχνικές, εμπορικές ανταλλαγές ή εξερευνητικές αποστολές, οι χώροι συνειρμικών αναφορών, με ισχυρό θρησκευτικό, πνευματικό και συμβολικό
περιεχόμενο, οι χώροι μνήμης σε ανάμνηση δραματικών γεγονότων της ανθρώπινης ιστορίας, οι τόποι με
πολιτισμική σημασία, που περιλαμβάνουν ένα ευρύτατο φάσμα μνημείων από τον οργανωμένο τόπο, τη
ζώνη, το τοπίο, έως κτήρια ή σύνολα κτηρίων, ακόμη και πανοραματικές θέες, με κοινό στοιχείο όλων τη
πολιτιστική τους σημασία για τις περασμένες, τις σημερινές και τις μελλοντικές γενιές. Ως μνημεία της άυλης
πολιτιστικής κληρονομιάς νοούνται οι κοινωνικές πρακτικές, παραστάσεις, προφορικές παραδόσεις και
εκφράσεις, λατρευτικές τελετουργίες, γιορτές, γνώσεις και δεξιοτεχνίες, παραδοσιακές χειροποίητες τέχνες
και τεχνικές, που προσφέρουν στον άνθρωπο μια αίσθηση ταυτότητας και συνέχειας, ενώ προωθούν
τον σεβασμό για την πολιτισμική ποικιλότητα και την ανθρώπινη δημιουργικότητα Ως μνημεία της ψηφιακής
πολιτιστικής κληρονομιάς νοούνται οι καταγραφές σημαντικών πηγών παντοειδών πληροφοριών, που διατηρούν ζωντανή τη μνήμη της ανθρωπότητας.
Η πολιτιστική κληρονομιά είναι μοναδική και αναντικατάστατη, γεγονός που φορτίζει
το σύγχρονο πολιτισμό με την ευθύνη της διατήρησης από το παρόν προς το μέλλον
με σκοπό τη διαφύλαξη της. Με κύριο μέλημα τη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς
(συντήρηση, διατήρηση, αποκατάσταση) η ανθρωπότητα όσο περισσότερο βαδίζει προς το σήμερα, κατάφερε επιτυχείς προσπάθειες προς αυτό το στόχο.

1.1.3 ΜΝΗΜΕΙΟ
Η έννοια του αντικειμένου της συντήρησης και προστασίας των πολιτιστικών αγαθών με χωρική
υπόσταση, δηλαδή η λέξη μνημείο3, προέρχεται από το ομηρικό ρήμα μνάομαι-μνώμαι και το μεταγενέστερο
μιμνήσκω-μιμνήσκομαι ή, στα λατινικά, το ρήμα moneo και από εκεί monumentum (monumento, monument
στις λατινογενείς γλώσσες) σημαίνει οτιδήποτε ανακαλεί στη μνήμη ή υπενθυμίζει κάτι, και, σε τελευταία
ανάλυση, προειδοποιεί ή αφήνει υποθήκη για κάτι στους συγχρόνους του ή τους επιγενόμενους. Η κυριολεκτική αυτή έννοια του μνημείου, που είναι πολύ πλατιά, γρήγορα ταυτίστηκε με το μεμονωμένο κτίσμα-σήμα
της διαιώνισης της μνήμης ενός προσώπου, μιας πολιτείας ή ενός ιστορικού γεγονότος και προσέλαβε
αποχρώσεις επιβλητικότητας, εντυπωσιασμού, με άλλα λόγια μνημειακότητας (ενδεικτικά παραδείγματα: το
τρόπαιο της μάχης των Λεύκτρων, ο τάφος του Μαυσώλου ή ο τάφος του Κύρου στις Πασαργάδες, στο
Ιράν). Σταδιακά, από τον 19ο και κυρίως στο β΄ μισό του 20ού αι. επέρχεται μια εννοιολογική διεύρυνση
του όρου, η οποία ακολουθεί την ωρίμανση και εμβάθυνση των σχετικών θεωρητικών αντιλήψεων. Έτσι, η
έννοια επεκτείνεται από το μεμονωμένο μνημείο –ιστάμενο ή κινητό, αισθητικά και ιστορικά σημαίνον– στο
ευρύτερο σύνολο, φυσικό ή δομημένο ή φυσικό και μερικώς ανθρωπογενές και από εκεί στις σήμερα ισχύουσες ευρύτατες έννοιες του πολιτιστικού αγαθού [cultural property (αγγλ.), bien culturel (γαλλ.), bene
culturale (ιταλ.)] και της πολιτιστικής (αρχαιολογικής, υποβρύχιας αρχαιολογικής, αρχιτεκτονικής, βιομηχανικής) και φυσικής κληρονομιάς [(cultural and natural heritage (αγγλ.), patrimoine culturel et naturel (γαλλ.),
1
Πηγή https://whc.unesco.org/en/faq/19/ (Προσβάσιμο την 15/03/2020)
2
Πηγή:https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%9A%CE%BB%
CE%B7%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%AC (προσβάσιμο την 15/03/2020)
3 Βλ. •ΜΑΛΛΟΥΧΟΥ TUFANO, Φ., 2016. Προστασία και Διαχείριση Μνημείων. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα:Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών.,
σελ.: 11
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1.2 Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΩΣ ΖΗΤΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Για να αναζητήσουμε δείγματα γραφής πάνω στην διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και κατ’
επέκταση στις αποκαταστάσεις των κτιρίων, θα πρέπει να εξετάσουμε κάθε ιστορική περίοδο ξεχωριστά
ώστε να εντοπιστούν οι όποιες ευαισθησίες σχετικά με το θαυμασμό προς το παρελθόν και τις τάσεις
προς την διατήρησή του.
Η ανθρωπότητα κατά το πέρασμα των αιώνων αντιμετώπισε διαφορετικά το ζήτημα της προστασίας
της πολιτιστικής κληρονομιάς, διακρίνοντας έτσι φάσεις καταστροφής και λεηλασίας ιστορικών κτιρίων,
κυρίως σε περιόδους πολέμου, αλλά και φάσεις συντηρητικές και πιο δημιουργικές.
Κατά την αρχαϊκή και την κλασσική περίοδο, οι κοινωνίες χαρακτηρίζονται από μια έντονη
δημιουργικότητα, αποτέλεσμα της νέας κοσμοθεωρίας που θέλει τον άνθρωπο στο επίκεντρο, δίνοντας
έτσι ένα πρωτοφανές αίσθημα ελευθερίας και πολυμερούς πνευματικής δραστηριότητας. Κύριο μέλημα
στην αρχιτεκτονική είναι η διάπλαση του χώρου μέσω της σύνθεσης και της κλίμακας, εκτός από τις
περιπτώσεις στις οποίες το θρησκευτικό σέβας επέβαλε τη διατήρηση ενός υφιστάμενου στοιχείου ( όπως
λ.χ. το Πελασγικό τείχος στην Ακρόπολη των Αθηνών), η ζωή δεν υποχωρούσε μπροστά στο θαυμασμό
για το παλιό.4
Στα ελληνιστικά χρόνια παρατηρείται μια γενική εξασθένηση των επιτευγμάτων της κλασσικής
περιόδου. Η δημιουργικότητα στη σύνθεση δεν αποτελεί τον κινητήριο μοχλό και η ροπή προς την διατήρηση
της κληρονομιάς τείνει να καθιερώνεται μέσω της οργάνωσης βιβλιοθηκών (Αλεξάνδρεια, Πέργαμος) ενώ
στην αρχιτεκτονική οι επισκευές των Φαραωνικών ναών από τους Πτολεμαίους έγιναν με σεβασμό στην
αρχική τους μορφή.
Κατά τη Ρωμαϊκή περίοδο παρατηρείται ένα φαινόμενο ‘’εκλεκτικισμού’’, καθώς αυτή η περίοδος
αρέσκεται στο να αντιγράφει αυτούσια ή να παραλλάσει τα υπάρχοντα πρότυπα (ελληνικά κατά κανόνα),
διακατεχόμενη από ένα αίσθημα θαυμασμού προς το παλιό που συντελεί στην διατήρησή του. Επίσης, λόγω
του φαινομένου του περιηγητισμού που είχε αναπτυχθεί και εξ αιτίας του μεγάλου γεωγραφικού εύρους
της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας και των μετακινήσεων σε αυτή, ο Βιτρούβιος, Ρωμαίος αρχιτέκτονας που
έζησε το 1μ.Χ, κατέγραψε την αρχιτεκτονική της εποχής του αλλά και την αρχιτεκτονική του παρελθόντος
μέσω των αντιλήψεων του, με γνώμονα να καταγράψει τα στοιχεία αυτά που είναι απαραίτητα για τους
ομότεχνούς του, ώστε να μπορούν και οι ίδιοι να οικοδομήσουν, καταγράφοντας τα στα εγχειρίδια του
με τίτλο ‘’Τα Δέκα Βιβλία της Αρχιτεκτονικής’’.5
Στην αμέσως επόμενη χρονικά περίοδο και τα παλαιοχριστιανικά χρόνια ο θαυμασμός προς το
παλιό δίνει τη σκυτάλη στην έντονη αντίθεση της βάρβαρης καταστροφής έργων τέχνης και μνημείων
του παρελθόντος. Η καλλιτεχνική αίσθηση των ανθρώπων έδωσε τη θέση της στη μισαλλοδοξία και το
φανατισμό των ανθρώπων, που στα έργα τέχνης έβλεπαν έναν εχθρό της νέας, τότε θρησκείας, του
Χριστιανισμού με αποτέλεσμα να προκληθούν ανυπολόγιστες καταστροφές θέτοντας έτσι και το τέλος
του αρχαίου κόσμου.
Στην εποχή του Βυζαντίου, παρά τον συντηρητισμό που διατηρούνταν, παρατηρείται μια έντονη
εξέλιξη προς την χριστιανική τέχνη και την αρχιτεκτονική. Η Κωνσταντινούπολη διατηρεί τις δομές και
το ύφος ενός αρχαίου ιστορικού κέντρου, ενώ παράλληλα γίνεται επάνοδος σε τεχνικές δόμησης κατά
τα ρωμαϊκά πρότυπα (θολοδομία). Παρ’ όλο όμως αυτό το πλαίσιο, η αξία που αποδίδεται προς
το αρχαίο υλικό έχει περισσότερο αξία χρήσης χωρίς κάποιο συναισθηματικό υπόβαθρο και αυτό
τεκμαίρεται από τη χρήση λειψάνων (spolia) αρχαίων κτιρίων σε νέες κατασκευές που τις καθιστούν
λειτουργικές εν αντιθέσει με τις παλιές που αλλοιώνουν την ιστορικότητα και τον χαρακτήρα τους.
«Το Βυζάντιο αν και γνώρισε εποχές με μεγάλη εκτίμηση προς τις τέχνες, δε συστηματοποίησε ποτέ τη
συντήρηση και την αποκατάσταση μνημείων»6

4
ΜΠΟΥΡΑΣ Χ., Πρόχειρες Σημειώσεις του Μαθήματος ‘’Αποκαταστάσεις των Μνημείων Ι’’ Ε.Μ.Π. Τμήμα Αρχιτεκτόνων, Αθήνα 1982 σσ4-11
5
«…Χρωστώντας ΣΟΥ (σς αυτοκράτορα Καίσαρα) αυτή τη χάρη, δε χρειάζεται να φοβάμαι πια την ανέχεια μέχρι το τέλος της ζωής
μου και έχοντας αυτή την υποχρέωση άρχισα να γράφω την παρούσα εργασία μου για Σένα, επειδή είδα πως έχτισες και χτίζεις εκτεταμένα και
στο μέλλον θα προσέξεις ότι τα δημόσια και ιδιωτικά μας κτίρια θα είναι άξια να κληροδοτηθούν στις μέλλουσες γενιές μαζί με τα υπόλοιπα
θαυμάσια επιτεύγματα Σου. Σχεδίασα ορισμένους κανόνες, έτσι ώστε παρατηρώντας τους να έχεις προσωπική γνώση της ποιότητας των ήδη
κατασκευασμένων και των έργων που θα κατασκευαστούν στο μέλλον. Γι΄ αυτούς τους λόγους αποκαλύπτω στα επόμενα βιβλία μου όλες τις
αρχές και τους κανόνες της αρχιτεκτονικής…»ΒΙΤΡΟΥΒΙΟΣ – Τα Δέκα Βιβλία της Αρχιτεκτονικής, 1μ.Χ, Απόδοση στα ελληνικά Ζερεφός Στέλιος,
δεύτερη έκδοση σ22.
6
ΜΠΟΥΡΑΣ Χ., Πρόχειρες Σημειώσεις του Μαθήματος ‘’Αποκαταστάσεις των Μνημείων Ι’’ Ε.Μ.Π. Τμήμα Αρχιτεκτόνων Αθήνα 1982 σσ4-11
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Αντίστοιχα φαινόμενα παρατηρούνται και κατά τους μεσαιωνικούς χρόνους, όπου υπάρχει μια ροπή
προς τη δημιουργία με βάση το παρελθόν και συγκεκριμένα μιας πανσπερμίας από στυλ που μιμούνται σε
μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό τις ρωμαϊκές καταβολές (χρήση ρωμαϊκού τόξου, χρήση αρχαίων σπολίων
κλπ) . Αντίστοιχα όμως και εδώ η αξία της χρήσης υπερισχύει του συναισθηματικού υποβάθρου γι αυτό
και το πνεύμα της συντήρησης απουσιάζει.

Τον 15ο αιώνα με τις μεγάλες αλλαγές που συντελέστηκαν σε οικονομικό (τέλος της οικονομίας της
αυτάρκειας, τραπεζικό σύστημα, εμπόριο, βιοτεχνική παραγωγή), κοινωνικό (απελευθέρωση του ανθρωπίνου
πνεύματος, αστική παρά αγροτική και κοσμική παρά εκκλησιαστική κοινωνία) και πολιτικό επίπεδο (εξουσία
τοπικών ηγεμόνων), οι τέχνες και ο πολιτισμός εν γένει δε θα μπορούσαν να μείνουν ανεπηρέαστα. Η εποχή
αυτή ονομάστηκε ως «Αναγέννηση»7 και σήμαινε την αναγέννηση του ενδιαφέροντος για τον ελληνικό
και τον ρωμαϊκό πολιτισμό, την αναβίωση των γραμμάτων και των τεχνών με άμεση επίδραση από τα
κλασσικά πρότυπα. Ο θαυμασμός προς την αρχαιότητα ενισχυμένος από την ανακάλυψη του Βιτρούβιου
το 1414 από τον Poggio Bracciolini αλλά και την εφεύρεση της τυπογραφίας το 1451, οδήγησε και στην
αναβίωση της αρχιτεκτονικής, εμπνευσμένη και αυτή από τα ελληνικά και τα ρωμαϊκά πρότυπα, αλλά με μια
νέα δημιουργικότητα πάνω στις αρχαίες μορφές. Μια δημιουργικότητα που έχει να κάνει με την καλλιτεχνική
τελείωση του έργου και την επίτευξη του μεγαλείου και της ομορφιάς των αρχαίων ρυθμών και αφ΄ ετέρου
τη λειτουργικότητα. Κατά την περίοδο της Αναγέννησης υπάρχει η μέριμνα της αποκατάστασης αρχαίων
κτιρίων με σκοπό τη χρήση τους αλλά δεν υπάρχει η μέριμνα για την προβολή και τη διατήρηση του
αυθεντικού.
«Τα μνημεία χρησιμοποιούνται είτε ως πρότυπα είτε σαν χρηστικά στοιχεία δίνοντας έμφαση στις
αισθητικές και πρακτικές τους και σχεδόν διόλου στις ιστορικές. Έτσι ενώ αντιγράφουν κάποιο ρωμαϊκό
μνημείο δεν διστάζουν να το καταστρέψουν»8
Μέσω ενός άκρατου εγωισμού, οι αναγεννησιακοί αρχιτέκτονες αναγνωρίζουν στον εαυτό τους
μια ιδιότυπη εξουσία ζωής και θανάτου πάνω στα μνημεία μη διστάζοντας να τα ‘’ακρωτηριάσουν’’ με
χαρακτηριστικό παράδειγμα την καθαίρεση των ορθομαρμαρώσεων από το Κολοσσαίο για την χρήση
τους στην ανέγερση των Palazzo Farnese και Palazzo Venezia. Αυτή η λογική κατά την ώριμη αναγέννηση
ενισχύεται από το μανιερισμό και αυτό το πνεύμα επιβολής της αισθητικής της κάθε εποχής πάνω στα
μνημεία εξακολουθεί να συμβαίνει στις περιόδους του μπαρόκ του ροκοκό και του κλασικισμού.
Στις επόμενες χρονικές περιόδους είναι οι αιώνες που μπαίνουν τα θεμέλια και δημιουργούνται
οι προϋποθέσεις για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Είναι η εποχή των ενοποιήσεων και
των γενικών θεωρήσεων (εισαγωγή μετρικού συστήματος) αλλά είναι και η εποχή που δημιουργείται και
το «ιστορικό σύστημα», καθώς η ιστορία αποκρυσταλλώνεται από το μυθικό και επικό της περίβλημα
και αναγνωρίζεται ως επιστήμη μέσα στη γενικότερη τάση για πιστές μετρήσεις και με το πάθος για την
ακριβολογία. Παράλληλα, με το ίδιο πάθος για ακριβή γνώση οι αρχιτέκτονες μελετούν το αρχιτεκτονικό
παρελθόν αποτυπώνοντας τα μνημεία με ακρίβεια και λεπτομέρεια, μελετούν την ιστορία και τις μορφές
των μνημείων δημιουργώντας ένα πνεύμα συντηρήσεως και αναβίωσης των ιστορικών μορφών.
Η προέλευση της θεωρίας της συντήρησης και της αποκατάστασης πηγαίνει στις αρχές του 19ου
αιώνα στην Ευρώπη όπου το πρώτο δόγμα διατήρησης διαμορφώθηκε με μια ρομαντική αντίληψη, την
ιστορική συνείδηση και την κατανόηση της σημασίας της διατήρησης της αρχιτεκτονικής και των αξιών της.
Οι κύριοι θεωρητικοί εκπρόσωποι της αρχιτεκτονικής αποκατάστασης κτιρίων είναι ο Eugene Viollet-le-Duc, ο John Ruskin, ο Luca Beltrami και ο Camillo Boito. Αντιπροσωπεύουν τα τρία κύρια ρεύματα
που αναπτύχθηκαν στην Ευρώπη μεταξύ του δεύτερου μισού του 1800 και του πρώτου μισού της
δεκαετίας του 1900.
Ο Viollet-le-Duc (1814-1879), Γάλλος αρχιτέκτονας, αναστηλωτής και μεσαιωνολόγος οποίος
μελέτησε σε βάθος τη μεσαιωνική αρχιτεκτονική της Γαλλίας και άφησε ένα τεράστιο θεωρητικό και
αναστηλωτικό έργο, έκανε λόγο για τη λεγόμενη στιλιστική αποκατάσταση (στιλιστικό ρεστάουρο9), με
κύρια επιδίωξη τη μορφολογική και ρυθμολογική ενότητα και βασική θεωρητική βάση τον ‘’πουρισμό’’. Σύμφωνα με αυτό το είδος αποκατάστασης είναι δυνατή η κατεδάφιση των κατασκευών που προστέθηκαν
στη συνέχεια στο κτίριο έστω κι αν είχαν ιστορική ή καλλιτεχνική αξία και η ανακατασκευή των τμημάτων
που λείπουν με βάση όχι γνωστά στοιχεία, αλλά μόνο με την τεχνοτροπική τους ενότητα10 που μπορεί να
7
Ο όρος «Αναγέννηση» χρησιμοποιήθηκε από τον G. Vasari το 1550 αλλά καθιερώθηκε τον 19ο αιώνα από τον Jacom Burchard που
δημοσίευσε το βιβλίο «Πολιτισμός της Αναγέννησης στην Ιταλία» ΣΜΥΡΗΣ Γ. (2014) «Ιστορία της Αρχιτεκτονικής ΙΙ 18-20 ΕΙΣΑΓΩΓΗ», Έκδοση: 1.0.
Διαθέσιμο από την διεύθυνση : http://ecourse.uoi.gr/course/view.php?id=1095 (Προσβάσιμο την 06/04/2020)
8
ΜΠΟΥΡΑΣ Χ., Πρόχειρες Σημειώσεις του Μαθήματος ‘’Αποκαταστάσεις των Μνημείων Ι’’ Ε.Μ.Π. Τμήμα Αρχιτεκτόνων Αθήνα 1982 σσ4-11
9
ΚΑΡΑΔΕΔΟΣ Γ., 1984/1991: 23
10
Χ, ΜΠΟΥΡΑΣ, ό.π., σ.14.
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συσχετιστεί ακόμα και με άλλα σύγχρονα μνημεία τυπολογικά και στιλιστικά. Σε αυτόν οφείλεται και ο όρος
Restauration11 με μια δική του ερμηνεία «Να αναστηλώνεις ένα κτίσμα σημαίνει να το φέρνεις σε τέτοια
κατάσταση τελειότητας, που μπορεί να μην υπήρξε ποτέ…» Αυτή η βασική του αρχή ακολουθήθηκε από
τον ίδιο σε όλα τα έργα αποκατάστασης με τα οποία ασχολήθηκε, όπως για παράδειγμα στο μεσαιωνικό
οικισμό του Pierrefonds , που αποκατέστησε και έδωσε ως νέα χρήση αυτή της αυτοκρατορικής κατοικίας που δεν υφίσταντο, βασιζόμενος στην προσωπική του αντίληψη αλλά και χωρίς να έχει το παραμικρό στοιχείο για την αρχική του μορφή12 . Στην αποκατάσταση της Παναγίας των Παρισίων το 1842,
προσέθεσε το βέλος στην διασταύρωση των κλιτών που καταστράφηκε στις 15 Απριλίου του 2019
από πυρκαγιά13 και αντικατέστησε κατεστραμμένα αγάλματα της πρόσοψης με δικές του εμπνεύσεις που
αποτελούνταν από « όντα που ο Νώε δεν έκρινε σκόπιμο να διασώσει στην κιβωτό του»14
Ο άγγλος στην καταγωγή John Ruskin (1819-1900), αντ ‹αυτού, αντιτάχθηκε στην στιλιστική
αποκατάσταση που διεξήγαγαν οι Γάλλοι θεωρώντας πως «αυτού του είδους η αναστήλωση είναι το
χειρότερο είδος καταστροφής», κατηγορώντας αυτό το είδος παρέμβασης για τη δημιουργία απομιμήσεων
αλλά και θεωρώντας πως τα αναστηλωτικά έργα έχουν αντιφατικό νόημα καθώς δεν έχουν την σφραγίδα
της εποχής μας. Στην αντίληψή του για τη συντήρηση καθιερώθηκε η παλαιότητα της κατασκευής ως
η μεγαλύτερη αξία, άποψη που ανέφερε και στο βιβλίο του ‘’Οι επτά λυχνίες της αρχιτεκτονικής (1849),
δηλαδή, είναι απαραίτητο να αφήσουμε ορατή και εμφανή τη φυσική εξέλιξη της οικοδομικής κατάστασης,
την επίδραση των καιρικών συνθηκών πάνω στα υλικά και των διαρθρωτικών ή λειτουργικών αλλαγών με
την πάροδο του χρόνου στην αρχιτεκτονική κληρονομιά και όχι να προβαίνουμε στην αποκατάστασή της.
Η Ιταλία, με τη σειρά της, συνέβαλε στην ανάπτυξη της έννοιας του Viollet-le-Duc χάρη στις θεωρίες
του Luca Beltrami (1854-1933) σχετικά με την ιστορική αποκατάσταση (ιστορικό ρεστάουρο). Αυτός
ο τύπος αποκατάστασης εμπλούτισε το Γαλλικό όραμα με την αποδοχή πιθανών ενσωματώσεων και
προσθηκών, που θα μπορούσαν να γίνουν, να εφαρμόζεται αυστηρά, όταν τεκμηριώνεται από αρχειακές
και ιστορικές πηγές. Ήταν και πάλι στην Ιταλία όπου ήταν η ενδιάμεση θέση μεταξύ των γαλλικών και των
αγγλικών βρέθηκε, η οποία συνίστατο σε φιλολογική αποκατάσταση, που καθορίστηκε στα κριτήρια της
από τον Camillo Boito (1836-1914), πρόδρομο του επιστημονικού ρεστάουρου, κατά τη διάρκεια του
Συνεδρίου Ιταλών Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων το 1883 στη Ρώμη. Από αυτή τη σκοπιά, ο Boito είχε ως
στόχο την εδραίωση του μνημείου και όχι την επισκευή του, με σεβασμό όλων των τμημάτων του ακόμα
και στις ιστορικές φάσεις που μπορεί να έχουν επικαλυφθεί με την πάροδο του χρόνου. Επιπλέον, μια
άλλη αρχή που εισήγαγε δήλωσε ότι, για αρχιτεκτονικές ανάγκες, οι ανακατασκευές και οι προσθήκες στην
αρχιτεκτονική γίνονται δεκτές αλλά για να αποφευχθούν τα «ψέματα» που επισημαίνεται από τον Ruskin
σε σχέση με το όραμα του Viollet-le-Duc, πρέπει να είναι διακριτές τόσο από άποψη των υλικών όσο και
των αρχιτεκτονικών χαρακτηριστικών χωρίς να μεταβάλλεται η συνολική εικόνα του μνημείου και να φέρουν
τη σφραγίδα της εποχής τους ώστε με κάθε τρόπο να υπάρχει πληροφόρηση για τη γενόμενη επέμβαση.
Η βάση της αντίληψης περί της προστασίας των μνημείων διαμέσου της αποκατάστασης είναι η
κατανόηση της έννοιας ‘’ιστορικό μνημείο’’ και η ανάγκη διατήρησής του, ενώ εν συνεχεία , η κατανόηση ότι
μνημειακό χαρακτήρα αποκτούν και άλλες πτυχές ενός μνημείου όπως το υλικό, η λειτουργία, η κλίμακα, η
τυπολογία κ.ο.κ. Οι έννοιες αυτές έγιναν περισσότερο κτήμα της ανθρωπότητας όσο πλησιάζουμε προς
τα τέλη του 20ου αιώνα όπου σε συνδυασμό με την εξέλιξη της τεχνολογίας αλλά και την ανάπτυξη
του μαζικού τουρισμού15 ολοένα και περισσότερα τεκμήρια του παρελθόντος απέκτησαν μνημειακό αλλά
συνάμα και τουριστικό χαρακτήρα.
Συγκεκριμένα, μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, γεννήθηκαν οι πρώτοι διεθνείς οργανισμοί, μεταξύ
των οποίων και οι ‘’Η Κοινωνία των Εθνών’’, η ‘’Διεθνής Επιτροπή Διανοητικής Συνεργασίας’’ και το ‘’Διεθνές
Γραφείο Μουσείων’’. Ο τελευταίος διοργάνωσε, τον Οκτώβριο του 1931 στην Αθήνα, τον πρώτο συνέδριο
αφιερωμένο στη διατήρηση και την αποκατάσταση που οδήγησε στη δημοσίευση του αποδεικτικό έγγραφο, της Χάρτα των Αθηνών, που κατέληξε σε ψήφισμα από τη συνέλευση της Κοινωνίας των Εθνών που
ενέκρινε το έγγραφο το 193216. Το 1932, στην Ιταλία γράφτηκε η Ιταλική Χάρτα Αποκαταστάσεων (Carta
Italiana del Restauro). Στηριζόμενη στα χνάρια της Χάρτας των Αθηνών, ενισχύοντας ορισμένες από
τις αρχές της, και συγκεκριμένα την σημασία του σεβασμού για το κτίριο και των ιστορικών του φάσεων,
11
Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné de l’architecture française du XI au XVI, volume 8
12
ΜΠΟΥΡΑΣ Χ.,ό.π. , σ.15
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Στις 15 Απριλίου του 2019, λίγο πριν τις 18:18 τοπική ώρα Γαλλίας, ξέσπασε πυρκαγιά στη Παναγία των Παρισίων εξαιτίας της οποίας
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αρκετά κειμήλια να καταστραφούν
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‘’Το Κάστρο του Pierrefonds’’, από τη γαλλική σειρά ντοκυμαντερ της ΝΕΤ «Η γέννηση της Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής»
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κάτι μοναδικό, που λίγοι μπορούσαν να αντέξουν οικονομικά. Κυρίως οι άνθρωποι ταξίδευαν είτε για να κάνουν προσκυνήματα για θρησκευτικούς
λόγους είτε για να λύσουν ή να ενισχύσουν θέματα υγείας, να κάνουν πολέμους ή να επιλύσουν συγκρούσεις ή για πολιτικούς λόγους ώσπου
τελικά υπήρξε το Grand Tour, Το πρώτο ταξίδι που εισήχθη για πολιτιστικούς λόγους και θα μπορούσε να είναι οικονομικά ανεκτό είχε ως στόχο
την επίσκεψη και τη διαβίωση σε εκείνους τους τόπους, που μέχρι εκείνη την εποχή θεωρείτο κομμάτι της φαντασίας.
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Στον Χάρτη των Αθηνών, ο οποίος προέκυψε από το συνέδριο αυτό και δημοσιεύθηκε το 1941 από τον Le Corbusier, γίνονται
συστάσεις για την προστασία της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς (προστασία μεμονωμένων κτισμάτων ή συνόλων, διαμόρφωση του χώρου γύρω
από τα μνημεία με κατεδάφιση τρωγλών και δημιουργία πρασίνου, κ.λ.π.) (Λάββας 1993, 42, Κόνσολα 1995, 63).
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καθώς και για το περιβάλλον τις συνθήκες και το πλαίσιο εντός του οποίου βρίσκεται. Η προσοχή στο
πλαίσιο τονίστηκε και πάλι από την ιταλική συζήτηση το 1938, όταν, μετά την πρώτη διάσκεψη των επιθεωρητών (Convegno dei Soprintendenti) που πραγματοποιήθηκε στη Ρώμη, οι οδηγίες για την αναστήλωση
των μνημείων (Istruzioni per il Restauro dei Monumenti) εκπονήθηκαν από επιτροπή που απαρτίζεται από
σημαντικούς μελετητές της διατήρησης όπως ο Gustavo Giovannoni και ο Guglielmo De Angeli d’Ossat.
Αυτές οι οδηγίες αποτέλεσαν μια εις βάθος μελέτη της Ιταλικής χάρτας των αποκαταστάσεων.
Περαιτέρω εξελικτικά βήματα πραγματοποιήθηκαν μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν η
Συμμαχία των Εθνών μετεξελίχθηκε σε Ηνωμένα Έθνη, η Επιτροπή για την πνευματική συνεργασία έγινε
UNESCO (Εκπαιδευτικός, Επιστημονικός και Πολιτιστικός Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών) και το
Διεθνές Γραφείο Μουσείων έγινε ICOM (Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων). Το συντομότερο καθώς η UNESCO
προσανατολίζει τις δραστηριότητές της προς την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, γέννησε την
ICCROM (Διεθνές Κέντρο Μελέτης Διατήρησης και Αποκατάστασης Πολιτιστικής Ιδιοκτησίας) το 1956, ένα
επιστημονικό και εκπαιδευτικό ίδρυμα που εκπροσωπεί εκατόν τριάντα επτά χώρες σε πέντε ηπείρους.
Εκείνη τη χρονιά και το 1964, η συζήτηση οδηγήθηκε στη Βενετία και στο Δεύτερο Διεθνές Συνέδριο
Αρχιτεκτόνων, όπου γεννήθηκε η Χάρτα της Βενετίας που αφορά τη διατήρηση και αποκατάσταση
μνημείων και συνόλων. Κατά τη διάρκεια της διάσκεψης της Βενετίας αποφασίστηκε ότι ήταν απαραίτητο
να δημιουργηθεί ένα διεθνές μη κυβερνητικό ίδρυμα για τη διατήρηση των μνημείων και έτσι το ICOMOS
(Διεθνές Συμβούλιο Μνημείων και Τοπίων) γεννήθηκε στην Κρακοβία το Μάιο του 1965. Το ICOMOS
δημιουργήθηκε σε ένα εντελώς ευρωπαϊκό πλαίσιο , καθώς η Ευρώπη, μετά την καταστροφή των δύο
παγκόσμιων πολέμων, έπρεπε να επισκευαστεί και να ξαναχτιστεί. Επομένως, σε εκείνα τα χρόνια, όταν η
επείγουσα ανάγκη ανασυγκρότησης ήταν ιδιαίτερα αισθητή, η θεωρία και η φιλοσοφία της διατήρησης και
αποκατάστασης αναπτύχθηκε από τους Ευρωπαίους.
Το 1972, δημιουργήθηκε στο Παρίσι η Σύμβαση της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της
UNESCO για την αναγνώριση, την προστασία και τη διατήρηση της παγκόσμιας κληρονομιάς σε πολιτιστικές
και φυσικές μορφές (ακίνητων μνημείων και των χώρων ) σημαντικές για τον παγκόσμιο πολιτισμό και
όλη την ανθρωπότητα. Ο όρος της πολυπολιτισμικότητας συμπεριελήφθη στα βασικά κριτήρια για την
επιγραφή, αλλά η υιοθέτησή του σε παγκόσμια κλίμακα περιορίστηκε από τη δυτική ερμηνεία της έννοιας
«αυθεντικότητα», αναφερόμενη στη δομή, τα υλικά, την εργασία και τον καθορισμό, πάνω στον οποίο
βασίστηκε.
Παράλληλα με την UNESCO δραστηριοποιείται στα ζητήματα της προστασίας της πολιτιστικής
κληρονομιάς το Συμβούλιο της Ευρώπης για την αρχιτεκτονική κληρονομιά (ζητήματα της προστασίας
ακίνητων μνημείων και χώρων) με τη «Διακήρυξη του Άμστερνταμ», ένα πολύ σημαντικό κείμενο που
θεωρήθηκε τομή στην εξέλιξη των αρχών της προστασίας καθώς υιοθετεί την αρχή της ολοκληρωμένης
συντήρησης (integrated conservation).
Η έννοια της αυθεντικότητας, φαινομενικά τόσο απλή για να φαίνεται αδιαμφισβήτητη στον δυτικό
κόσμο, δεν είχε το ίδιο νόημα σε όλες τις ηπείρους. Το θέμα εξετάστηκε σε διεθνές επίπεδο το 1994 στη
διάσκεψη της Νάρα για την αυθεντικότητα. Εκεί η έννοια ερμηνεύτηκε ως ένας από τους καθοριστικούς
παράγοντες της αξιοπιστίας και της αληθινότητας της κληρονομιάς και με αυτή την ευκαιρία έγιναν
αποδεκτές οι πολιτιστικές διαφορές που σχετίζονται με την κατανόηση της πολιτιστικής κληρονομιάς,
των υλικών και άυλων και της διατήρησής της. Το Έγγραφο Nara για την Αυθεντικότητα (1994) άνοιξε
το δρόμο για μια νέα ηθική συντήρησης και περιφερειακές προσεγγίσεις πρακτικής συντήρησης με πλήρη
σεβασμό στις περιφερειακές πολιτισμικές διαφορές.
Στην Ελλάδα το επιστημονικό πεδίο της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς και της
αποκατάστασης ιστορικών κτιρίων και συνόλων είχε απασχολήσει μόνο μεμονωμένες ατομικές περιπτώσεις
επιστημόνων έως την εποχή των Ορλάνδου και Τραυλού. Τα θεμέλια όμως της επιστήμης της προστασίας
και συντήρησης μνημείων σε εθνική κλίμακα τέθηκαν από τον Χαράλαμπο Μπούρα. Χάρη στον Χαράλαμπο
Μπούρα αποκρυσταλλώθηκε το πεδίο δράσης των πρωτοπόρων ακαδημαϊκών Ορλάνδο και Τραυλό και
μετεξελίχθηκε σε επιστημονική ειδικότητα. Το Μάρτιο του 1967 κατά τη διάρκεια του 1ου Αρχαιολογικού
Συνεδρίου, ο Μπούρας δημοσίευσε τις «Τρεις Προτάσεις» που αφορούσαν στην υψηλής αξιοπιστίας
τεκμηρίωση και διάγνωση της κατάστασης των μνημείων, τη δημιουργία και αποτελεσματική τήρηση
κατάλληλων αρχείων και τέλος τις μεταπτυχιακές σπουδές των αρχιτεκτόνων για μια υψηλού επιστημονικού
και επαγγελματικού επιπέδου εξειδίκευση. Με τον ίδιο να πρωταγωνιστεί στα μεγαλύτερα αναστηλωτικά
έργα της χώρας17,αποκτούσε τεράστια πρακτική και ρεαλιστική εμπειρία επί των αποκαταστάσεων την
οποία και μεταλαμπάδευε στους φοιτητές αρχιτεκτονικής μέσω των μαθημάτων που δίδασκε, έχοντας
17
Ο Χαράλαμπος Μπούρας αποτέλεσε ιδρυτικό μέλος και πρόεδρος της Επιτροπής Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως για 40 χρόνια
αλλά και μέλος άλλων συναφών επιτροπών ανά την Ελλάδα και τον κόσμο.

25

άμεση επίδραση σε εκατοντάδες νέους αρχιτέκτονες που στην πορεία της επαγγελματικής τους καριέρας
διέπρεψαν στην αποκατάσταση ιστορικών κτιρίων.
«Με άλλες λέξεις ο Χαράλαμπος Μπούρας υπήρξε ο Ήρως Κτίστης αυτής της δραστηριότητας
που μας ενώνει και μας κάνει τόσο χρήσιμους στον κόσμο μας. Ήρως Κτίστης κατά την αρχαία σημασία
του όρου: ιδρυτής μιας πόλεως ή γενικότερα ενός συλλογικού θεσμού.»
Ο Μπούρας επίσης εμπλούτισε τις καταστατικές αρχές που διέπουν την αναστήλωση μνημείων
προσθέτοντας την αρχή της αναστρεψιμότητας, δηλαδή να πραγματοποιείται η αναστήλωση με τέτοιο
τρόπο ώστε ανά πάσα στιγμή να μπορεί το μνημείο να επανέλθει στην προ της αναστηλώσεως κατάστασή του, μια αρχή που σήμερα προβάλλεται ως η κύρια αρχή των αποκαταστάσεων σε διεθνές επίπεδο.
Τέλος, μόλις στις 28/06/2002 το Ελληνικό κράτος θέσπισε με τον υπ’ αριθμό 3028 νόμο τις
διατάξεις με βάση τις οποίες διασφαλίζεται η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς.
Συμπερασματικά, η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς αποτέλεσε αντικείμενο επιστημονικής
και κοινωνικής μελέτης σε χρονικά όρια που την τείνουν προς την σύγχρονη εποχή. Καθοριστικό ρόλο ως
προς την εδραίωση της είχε ο μετασχηματισμός του πολιτισμού περιβάλλοντος και η ενδυνάμωσή του
από περισσότερες κοινωνικές ομάδες, η διεύρυνση της έννοιας «μνημείο» και η ευαισθησία των κοινωνιών
ως προς την προστασία τους αλλά και η ανάπτυξη νέων τομέων όπως ο μαζικός τουρισμός και η
τεχνολογία. Η πολιτιστική κληρονομιά αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας της ανθρωπότητας
και μας διδάσκει το ποιοι είμαστε, από που ερχόμαστε και μέσω της προστασίας και διατήρησής της μας
κάνει γνωστά τα βήματα πάνω στα οποία πρέπει να βαδίσουμε.
« ὄλβιος ὅστις τῆς ἱστορίας ἔσχε μάθησιν μήτε πολιτῶν ἐπὶ πημοσύνην μήτ’ εἰς ἀδίκους πράξεις ὁρμῶν,
ἀλλ’ ἀθανάτου καθορῶν φύσεως κόσμον ἀγήρων, πῇ τε συνέστη καὶ ὅπῃ καιὶ ὅπως. τοῖς δὲ τοιούτους
οὐδέποτ’ αἰσχρῶν ἔργων μελέδημα προσίζει.»18
Ευρυπίδης

18
Πραγματικά πλούσιος είναι εκείνος που διδάχθηκε πως να ερευνά συστηματικά τον κόσμο, χωρίς να επιδιώκει την συμφορά των
συμπολιτών του και χωρίς να επιδίδεται σε άδικες πράξεις, αλλά συλλαμβάνοντας με την νόησή του την αγέραστη κοσμική τάξη της αθάνατης
φύσεως, με ποιον τρόπο αυτή δημιουργήθηκε και για ποιον σκοπό και πώς ακριβώς. Στο μυαλό τέτοιου είδους ανθρώπων ουδέποτε προσκολλάται
η μέριμνα για αισχρές πράξεις.
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1.3 Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΩΣ ΖΗΤΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ
Η προστασία των πολιτισμικών αγαθών με χωρική υπόσταση, δηλαδή του ιστορικού δομημένου
περιβάλλοντος και των συνόλων που το περιβάλλουν, αποτελεί αντικείμενο αυτής της μελέτης. Τα ιστορικά
κτίρια αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας, είναι φορείς συλλογικής μνήμης και αξιών μια κοινωνίας και συμπληρώνουν την πολιτιστική κληρονομιά ενός τόπου. Η διατήρηση τους μέσω της διαδικασίας
της αποκαταστάσεως συμβάλλει σε όλα τα παραπάνω. Η αποκατάσταση ιστορικών κτιρίων είναι μία
εργασία υψηλής εξειδίκευσης που απαιτεί διεπιστημονική προσέγγιση και εμπλοκή πολλών συνεργαζόμενων
ειδικοτήτων και κλάδων. Έχει σαν στόχο να διατηρήσει και να αποκαλύψει τις αισθητικές ιστορικές αξίες
του μνημείου, βασίζεται στο σεβασμό προς την αρχική του υπόσταση και τα αυθεντικά του στοιχεία και
σταματάει στο σημείο που αρχίζουν να υπάρχουν υποθέσεις. 18
Με στόχο τη διατήρηση της αυθεντικότητας των μνημείων κατά τη διαδικασία της αποκατάστασης θεσπίζονται κάποιες κανονιστικές κατευθυντήριες αρχές ( ή καταστατικές αρχές) που διέπουν την
προστασία και συντήρηση μνημείων, ώστε κατά τη διαδικασία των αποκαταστάσεων να μην παρεκκλίνουν
και να μετασχηματίζονται εντός σαφών ορίων και να μην χάνουν την ιστορική τους αξία.
Οι κανονιστικές κατευθυντήριες αρχές αναλύονται σε δύο επιμέρους κατηγορίες : α) τους κανόνες
προστασίας και διατήρησης και β) τις μεθόδους προστασίας των αρχιτεκτονικών μνημείων (επεμβάσεις).
Οι κανόνες προστασίας και διατήρησης των ιστορικών μνημείων αποτελούν την καθολική θεωρητική
βάση που υποστηρίζει σε διεθνή κλίμακα τους ερευνητές-επιστήμονες προς την επίλυση προβλημάτων που
σχετίζονται με την αποκατάσταση ιστορικών μνημείων και διαρθρώνονται από έννοιες όπως :
α) η διατήρηση κατά το δυνατόν περισσότερο της ιστορικής αξίας και μορφής, β) η δυνατότητα για
επεμβάσεις περιορισμένης έκτασης κατά το μεγαλύτερο βαθμό όσον αφορά το υλικό, τη μορφή και τη λειτουργία, γ) σεβασμός στις διαφορετικές ιστορικές φάσεις του κτιρίου, δ) διακριτότητα (Distinguishability)
ως προς τις σύγχρονες επεμβάσεις με διαφορά στο στυλ και στο υλικό ώστε να αποφεύγεται κάθε εξαπάτηση, ε) αναστρεψιμότητα (Reversibility)19 των σύγχρονων επεμβάσεων, δηλαδή να πραγματοποιείται
η αποκατάσταση με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι εφικτή η επαναφορά του μνημείου στην προ της αποκαταστάσεως του κατάσταση για επανεξέταση και επανακαθορισμό της κατάστασης διατήρησής του,
ενδεχομένως και για τη διενέργεια νέων βελτιωτικών ή επιδιορθωτικών επεμβάσεων, στ) σεβασμός ως προς
τη λειτουργία του μνημείου και όσο το δυνατόν διατήρηση της καθώς αυτή καθεαυτή αποτελεί ιστορική
αξία και συμβάλλει στον περιορισμό της παρέμβασης, ζ) εναρμόνιση και προσαρμογή των σύγχρονων
παρεμβάσεων στο χαρακτήρα και την αξία του ιστορικού μνημείου.

18

Ορισμός της διαδικασίας της αποκατάστασης όπως προκύπτει από το άρθρο 9 του Χάρτη της Βενετίας το 1964.

19
Στη διεθνή βιβλιογραφία ο όρος reversibility (αναστρεψιμότητα) τείνει να αντικατασταθεί με τον όρο retreatibilitty («
επαναδιαπραγματευσιμότητα»)
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Όταν η κατάσταση των ιστορικών μνημείων δεν είναι ικανοποιητική ( εκτεταμένες φθορές, φυσικά
και ανθρωπογενή αίτια, ξεπερασμένη λειτουργία και χρήση που δεν ανταποκρίνεται στις σημερινές ανάγκες), τότε πρέπει να αποφασιστεί η μέθοδος προστασίας (επέμβαση) στο εκάστοτε μνημείο συγκεκριμένα.
Οι μέθοδοι προστασίας (επεμβάσεις) αποτελούν την τεχνική βάση αντιμετώπισης ζητημάτων μη ικανοποιητικής κατάστασης των μνημείων και έχουν ως στόχο την αποτροπή καταστρεπτικών διαδικασιών, την
επισκευή ζημιών, την εξασφάλιση ασφαλούς χρήσης του μνημείου, την προσαρμογή του σε σύγχρονες
λειτουργίες και την διαφύλαξη από κινδύνους. Οι μέθοδοι προστασίας (επεμβάσεις) σε σε συνδυασμό με
τους κανόνες προστασίας και διατήρησης, συνθέτουν την διαδικασία της προστασίας και συντήρησης
μνημείων.
Οι μέθοδοι προστασίας (επεμβάσεις) κατηγοριοποιούνται ως εξής20:
Συντήρηση

Αναστήλωση
Ετυμολογικά ο όρος προέρχεται από το ρήμα αναστηλόω-ω, με πρώτη έννοια την ανέγερση μιας
στήλης ως μνημείου-σήματος. Στα μεσαιωνικά χρόνια ταυτίστηκε με την αναστήλωση των εικόνων, την
επαναφορά δηλαδή της λατρείας των εικόνων στο Βυζάντιο από την Αυτοκράτειρα Θεοδώρα (843 μ.Χ.).
Σήμερα, ο όρος αναστήλωση [anastylosis (αγγλ.), anastylose (γαλλ.), anastilosi (ιταλ.)] χρησιμοποιείται
διεθνώς, στην κυριολεκτική του έννοια, για να υποδηλώσει μια ειδική επέμβαση, την αποκατάσταση των
μνημείων στην αρχική τους θέση με την ανασυναρμολόγηση των κατακείμενων, διάσπαρτων αρχιτεκτονικών
μελών τους (disiecta membra). Ως είδος επέμβασης η αναστήλωση είναι κατ’ εξοχήν συμβατή με μνημεία
κατασκευασμένα από αυτοτελή στοιχεία, ευκόλως αποσυναρμολογούμενα ή ανασυναρμολογούμενα, είτε
λίθινα αρχιτεκτονικά μέλη, που συντίθενται «εν ξηρώ», χωρίς συνδετικό κονίαμα, όπως στα μνημεία της
κλασικής ελληνορωμαϊκής αρχαιότητας, είτε ξύλινα, όπως στα ξύλινα λατρευτικά κτήρια (παγόδες) της Άπω
Ανατολής. Η αναστήλωση –με τον ελληνικό όρο–συνιστάται ως η κατεξοχήν μέθοδος για την αποκατάσταση
των αρχαιολογικών μνημείων σε κατάσταση ερειπίου στους διεθνείς χάρτες αρχών επεμβάσεως στα
μνημεία (Χάρτης των Αθηνών 1931, άρθρο VI, Χάρτης της Βενετίας 1964, άρθρο 15).

Η συντήρηση [conservation, preservation (αγγλ. γαλλ.), conservazione (ιταλ.)] συνίσταται σε μία
ήπιας μορφής επέμβαση, που ενέχει τις έννοιες της πρόσληψης και της προστασίας. Στοχεύει στην άρση
και στην ανακοπή της προϊούσας φθοράς του μνημείου, περιορίζεται σε επιφανειακές επεμβάσεις που δεν
θίγουν ριζικά ή αλλοιώνουν τη μορφή και τη δομή του. Η συντήρηση, ως επέμβαση, σχετίζεται στενά με τις
θετικές επιστήμες, τα αποτελέσματα των ερευνών των οποίων συχνά χρησιμοποιεί. Δευτερευόντως ο όρος
χρησιμοποιείται και με την πολύ ευρύτερη έννοια της προστασίας [protection (αγγλ.), tutele (γαλλ.), tutela
(ιταλ.)], για να δηλώσει το σύνολο των ενεργειών και δραστηριοτήτων που αναλαμβάνονται για τη διάσωση και διαφύλαξη των πολιτιστικών αγαθών. Υπό αυτή την έννοια ο όρος περιλαμβάνει διάφορα είδη επεμβάσεων, όπως την περιοδική, τακτική, συντήρηση [(maintenance (αγγλ.), entretien (γαλλ.), manuntenzione
(ιταλ.)], την προληπτική συντήρηση [(preventive conservation (αγγλ.), conservation preventive (γαλλ.),
conservazione preventiva (ιταλ.)], επισκευές [(repairs (αγγλ.), reparations (γαλλ.), riparazioni (ιταλ)], στερεώσεις [consolidation, stabilization (αγγλ.), consolidation (γαλλ.), consolidazione (ιταλ.)], ενισχύσεις
[reinforcement/strengthening (αγγλ.), renforcement (γαλλ.), consolidazione (ιταλ.)] έως και ευρύτερες αποκαταστάσεις [(restoration (αγγλ.), restauration (γαλλ.), restauro (ιταλ)].

Προϋποθέσεις μιας ορθής αναστήλωσης, προκειμένου για μνημεία της κλασικής αρχαιότητας, είναι:
α) η βέβαιη γνώση της αρχικής εμφάνισης και αρχιτεκτονικής του μνημείου, β) η ύπαρξη και η καλή κατάσταση
διατήρησης ικανού ποσοστού αρχαίων αρχιτεκτονικών μελών, γ) η συμπλήρωση των υφισταμένων μελών
και η αντικατάσταση των ελλειπόντων από νέο υλικό στο ποσοστό που είναι αναγκαίο για την επανένταξη
στο μνημείο του αυθεντικού σωζόμενου αρχαίου υλικού, δ) η συμπλήρωση των υφισταμένων μελών ή η
αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών και η πλήρωση των κενών κατά τρόπο διακριτό αλλά ταυτόχρονα
και αρμονικά ενταγμένο στο σύνολο, ε) η επιδίωξη της ανασυναρμολόγησης των αρχαίων μελών στις
αρχικές τους θέσεις ή, αν αυτό δεν είναι δυνατόν, σε ομόλογες, συμβατές προς τις αρχικές, θέσεις, στ) η
αποκατάσταση, κατά την επέμβαση, της δομικής αυτοτέλειας των αρχιτεκτονικών μελών και ο σεβασμός
του αρχικού δομικού συστήματος του μνημείου, και ζ) η χρήση κατά την επέμβαση νέων υλικών καλής
ποιότητας και με βέβαιη και αντιστρεπτή συμπεριφορά στον χρόνο.

Στερέωση

Αναπαλαίωση

Η στερέωση [consolidation (αγγλ.γαλλ.), consolidamento (ιταλ.)] αποτελεί μείζονα επέμβαση στον
φέροντα οργανισμό ενός μνημείου, που στοχεύει στην ενίσχυση [reinforcement/strengthening (αγγλ.),
renforcement (γαλλ.), consolidazione (ιταλ.)] ή την αποκατάσταση της στατικής του επάρκειας [structural
restoration (αγγλ.), restauration structurelle (γαλλ.), restauro strutturale (ιταλ.)]. Ο σεβασμός του αρχικού
δομικού συστήματος του μνημείου και η χρήση καλών ποιοτικά υλικών και μέσων, αντιστρεπτών και με
δοκιμασμένη συμπεριφορά στον χρόνο, αποτελούν από τις βασικές προϋποθέσεις μιας ορθής στερέωσης.

Αδόκιμος όρος, που δυστυχώς έχει επικρατήσει, ιδιαίτερα για να δηλώσει την αποκατάσταση των
νεότερων μνημείων. Επινοήθηκε από τον Αναστάσιο Ορλάνδο για την επέμβασή του στην εκκλησία της
Καταπολιανής της Πάρου (1960-1967), από την οποία απομάκρυνε όλα τα κατάλοιπα των νεωτέρων
φάσεών της, για να την επαναφέρει σε μια υποτιθέμενη παλαιά, ιουστινιάνεια, αρχική κατάσταση. Στην
πραγματικότητα πρόκειται για μια επέμβαση στυλιστικής αποκατάστασης

Αναμαρμάρωση
Άλλος όρος, που επινόησε και χρησιμοποίησε ο Αναστάσιος Ορλάνδος για να δηλώσει ειδικά την
κάλυψη με νέα μαρμάρινα εδώλια του κοίλου του Ωδείου του Ηρώδου του Αττικού (1948-1967). Ενίοτε
συγχέεται με τον όρο «ανακατασκευή».

Ανακατασκευή
Πρόκειται για την εκ νέου κατασκευή ενός μνημείου ή τη δραστική συμπλήρωση ή την αναστήλωσή του
με δυσαναλογία ποσοστού παλαιού-νέου υλικού, σε βάρος του παλαιού. Η ανακατασκευή [reconstruction
(αγγλ. γαλλ.), ricostruzione (ιταλ.)] μπορεί να είναι πιστή στο αρχικό σχέδιο του μνημείου ή προσαρμοσμένη
σε νέες, χρηστικές λειτουργίες του. Η ανακατασκευή ως επέμβαση, ειδικότερα όσον αφορά τα αρχαία
μνημεία, καταδικάζεται στον χάρτη της Βενετίας (άρθρο 15). Θεωρείται θεμιτή μόνο σε περιπτώσεις
μνημείων, που έχουν υποστεί βίαιες καταστροφές, όπως λ.χ. μετά από πόλεμο, φωτιά ή σεισμό. Στο
τέλος του 20ού και στις αρχές του 21ου αι., σε μια εποχή ανακύκλωσης ιδεών και καταστάσεων, οι
ανακατασκευές μνημείων έχουν και πάλι αναβιώσει, οφειλόμενες σε ποικίλους λόγους.

Αποκατάσταση
20
Βλ. •ΜΑΛΛΟΥΧΟΥ TUFANO, Φ., 2016. Προστασία και Διαχείριση Μνημείων. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα:Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών
Βιβλιοθηκών., σελ.: 15
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Η αποκατάσταση [(restoration (αγγλ.), restauration (γαλλ.), restauro (ιταλ)] είναι μια σύνθετη και
εξειδικευμένη επέμβαση που αποσκοπεί, εκτός από τη διάσωση και διατήρηση της φυσικής υπόστασης
του μνημείου στην ανάδειξη του άυλου πολιτιστικού του χαρακτήρα και των εγγενών πολιτιστικών του
29

αξιών. Οι προϋποθέσεις μιας ορθής επέμβασης αποκατάστασης ταυτίζονται σε πολλά σημεία με εκείνες
της αναστήλωσης και είναι ο ακόλουθες: α) η ανάγκη εκπόνησης, πριν από την επέμβαση, προκαταρκτικών,
διεπιστημονικών, μελετών, προκειμένου να γίνει γνωστή σε βάθος η κατάσταση και τα προβλήματα
διατήρησης του μνημείου, β) ο περιορισμός της επέμβασης στο βαθμό, όπου υπάρχει βεβαιότητα ως
προς την αρχική εμφάνιση, αρχιτεκτονική και διακόσμηση του μνημείου, γ) η υπερίσχυση της αναλογίας
του ποσοστού του παλαιού υλικού σε σχέση με τις νέες, αναγκαίες, προσθήκες και ο σεβασμός του
αρχικού δομικού συστήματος του μνημείου κατά την επέμβαση, προκειμένου να μην αλλοιωθεί ο αρχικός
χαρακτήρας και η αυθεντικότητα του μνημείου, δ) ο σεβασμός κατά την επέμβαση όλων των ιστορικών
μεταμορφώσεων του μνημείου και η αντικειμενική, κριτική προσέγγισή του και αξιολόγηση, προκειμένου
να ληφθεί απόφαση για ενδεχόμενη απομάκρυνση των καταλοίπων κάποιας ιστορικής του φάσης, ε) η
αρμονική ένταξη στο σύνολο του μνημείου, με ταυτόχρονη διακριτική υποδήλωση, των νέων προσθηκών,
και στ) η χρήση κατά την επέμβαση νέων υλικών καλής ποιότητας, συμβατών με τα αρχικά δομικά υλικά του
μνημείου, και με βέβαιη και αντιστρεπτή συμπεριφορά στον χρόνο.
Ο όρος στυλιστική αποκατάσταση ή ολική στυλιστική αποκατάσταση [stylistic restoration (αγγλ.),
restauration stylistique (γαλλ.), restauro in stile (ιταλ.)] δηλώνει την κυρίαρχη στην Ευρώπη, τον 19ο αι.,
προσέγγιση αποκατάστασης των μνημείων. Η προσέγγιση αυτή συνεπαγόταν ευρεία μετασκευή του μνημείου,
με απομακρύνσεις των καταλοίπων των μεταγενεστέρων φάσεών του, συμπληρώσεις ή ανακατασκευές –τις
πιο πολλές φορές αυθαίρετες– ελλειπόντων ή κατεστραμμένων τμημάτων του, προκειμένου το μνημείο να
ανακτήσει μια υποτιθέμενη αρχική μορφή.

Ολοκληρωμένη Προστασία (αρχιτεκτονικής κληρονομιάς)
Πρόκειται για την απόδοση στα ελληνικά του αγγλικού όρου Integrated Conservation [Conservation
Intégrée (αγγλ.), conservazione integrata (ιταλ.)], ο οποίος εισήχθη με τη Διακήρυξη του Άμστερνταμ
(1975) και τη Σύμβαση της Γρανάδας (1985), που αφορούν την προστασία της ευρωπαϊκής, αρχιτεκτονικής
πολιτιστικής κληρονομιάς, δηλαδή των ιστορικών αρχιτεκτονημάτων αλλά και των ιστορικών πόλεων, των
παλαιών αστικών συνοικιών και των παραδοσιακών χωριών της ευρωπαϊκής ηπείρου, συμπεριλαμβανομένων
των ιστορικών πάρκων και κήπων. Ο όρος αποδίδεται ενίοτε και ως «ολοκληρωμένη ή ενσωματωμένη
διατήρηση». Η ολοκληρωμένη προστασία, που εκπροσωπεί τις τελευταίες διεθνώς τάσεις όσον αφορά τη
μνημειακή αποκατάσταση, αποτελεί μια δυναμική μορφή προστασίας, που δεν αποσκοπεί μόνο στη διάσωση
του εξωτερικού κελύφους των παλαιών οικιστικών συνόλων, αλλά στη διαφύλαξή τους στην ολότητα των
λειτουργιών και αξιών τους, οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών. Κύριος στόχος της είναι η ένταξη
της ως άνω πολιτιστικής κληρονομιάς στην κοινωνική ζωή και η διατήρηση ή η ανάκτηση ενός ασφαλούς και σε
ανθρώπινη κλίμακα βιώσιμου πλαισίου. Από τα κύρια χαρακτηριστικά της ολοκληρωμένης προστασίας είναι
η άμεση ένταξή της στον ευρύτερο χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό, του οποίου καθίσταται ένας
από τους κύριους στόχους, η ενεργή συμμετοχή κατά την εφαρμογή της όλων των εμπλεκομένων φορέων
–κεντρικών κρατικών υπηρεσιών, της τοπικής αυτοδιοίκησης και των πολιτών– καθώς και ο συνδυασμός
της με την οικονομική ανάπτυξη, στην οποία πλέον ενεργά συμβάλλει. Στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης
προστασίας πραγματοποιούνται επιμέρους επεμβάσεις, όπως αναβίωσης ή αναζωογόνησης [revitalization
(αγγλ.), animation (γαλλ.), rivitalizzazione (ιταλ.)], επανάχρησης ή επαναχρησιμοποίησης [reuse (αγγλ.),
reutilization (γαλλ.), riuso (ιταλ.), εξυγίανσης [rehabilitation ή improvement (αγγλ.), assainissement (γαλλ.),
risanamento (ιταλ.)], ανάπλασης [(redevelopment (αγγλ.), restructuration urbaine (γαλλ.), ristrutturazione
(ιταλ.)], ανανέωσης [renewal (αγγλ.), renovation (γαλλ.), rinnovamento/ rinnovo (ιταλ.)] και ανάδειξης
[enhancement (αγγλ.), mise en valeur (γαλλ.), valorizzazione (ιταλ.)] ευρύτερων οικιστικών συνόλων αλλά
και μεμονωμένων κτηρίων ή ομάδων κτηρίων. Στο ίδιο πλαίσιο ένα από τα κύρια ζητήματα που καλούνται
οι αρμόδιοι να αντιμετωπίσουν είναι εκείνο της ένταξης νέων κτηρίων στο ιστορικό, δομημένο ή φυσικό,
περιβάλλον.

χώραν, και να αναδείξει τα αρχαιολογικά κατάλοιπα στο πλαίσιο εκπόνησης και υλοποίησης αναπτυξιακών
προγραμμάτων. Με βάση αυτή την αντίληψη η αρχαιολογική προστασία εντάσσεται και καθίσταται
βασικός παράγων των πολιτικών χωροταξικού, ρυθμιστικού και αστικού σχεδιασμού αλλά και πολιτικών
πολιτιστικών, εκπαιδευτικών και περιβαλλοντικών. Η αντίληψη αυτή θεωρεί την αρχαιολογική προστασία
δημόσια, συλλογική ευθύνη, επιτάσσει για την εφαρμογή της την ενεργό συμμετοχή των αρχαιολόγων σε όλα
τα στάδια εκπόνησης αναπτυξιακών προγραμμάτων, τη διεπιστημονική συνεργασία των ειδικών αλλά και
γενικότερα τη στενή συνεργασία μεταξύ των κυβερνητικών αρχών, των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
και των πολιτών. Μεγάλο βάρος δίνεται, στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης προστασίας, στην πληροφόρηση,
εκπαίδευση και ενημέρωση του κοινού σχετικά με την αρχαιολογική πολιτιστική κληρονομιά αλλά και στην
εκλαΐκευση της εικόνας και παρουσίαση των αρχαιολογικών χώρων και μνημείων, στόχος που επιτυγχάνεται
τόσο σε συμβατικά μέσα, όπως τη διδακτική διευθέτηση και παρουσίαση των αρχαιολογικών χώρων, όσο
και με τολμηρότερες εκπαιδευτικές ή διδακτικές ανακατασκευές (βλ. παραπάνω σχετικό όρο) των μνημείων.

Διαχείριση (αρχαιολογικής κληρονομιάς)
Η διαχείριση [management (αγγλ.), gestion (γαλλ.), gestione (ιταλ.)] της αρχαιολογικής κληρονομιάς
ανέκυψε διεθνώς ως όρος και ως πεδίο επαγγελματικής απασχόλησης στα μέσα της δεκαετίας του 1980,
μετά τη διαπίστωση της συνεχώς διογκούμενης απειλής ανεπανόρθωτης φθοράς και καταστροφής
της πεπερασμένης και μη ανανεώσιμης αρχαιολογικής κληρονομιάς από φυσικά ή ανθρωπογενή αίτια. Η
διαχείριση περιλαμβάνει το σύνολο των ενεργειών της μέριμνας και της διοίκησης που είναι αναγκαίο να
πραγματοποιηθούν στα ακίνητα ή κινητά μνημεία, προκειμένου να εξασφαλιστούν, κατά τρόπο ισόρροπο
και σύμφωνο προς τα ιδιαίτερα πολιτιστικά τους χαρακτηριστικά, η φυσική συντήρηση και προστασία
τους, η ανάδειξη των εγγενών άυλων αξιών τους, κυρίως η επαύξηση της παιδευτικής και ψυχαγωγικής
τους επιρροής και η βελτίωση της οικονομικής τους απόδοσης. Η διαδικασία της διαχείρισης περιλαμβάνει
επιμέρους επεμβάσεις και ενέργειες, από τις αρχικές εργασίες αναζήτησης και εντοπισμού των μνημείων
(ευρετηρίαση-καταγραφή, επιφανειακή έρευνα) έως τις καθαυτό επεμβάσεις αποκάλυψης (ανασκαφές),
συντήρησης και στερέωσης, αποκατάστασης και ανά- δειξης, οργάνωσης, διαμόρφωσης και παρουσίασης
και, σε τελική ανάλυση, χρήσης τους. Οι ενέργειες αυτές εμπεριέχονται σε ένα γενικό σχέδιο διαχείρισης
[management plan (αγγλ.)], με υπεύθυνο έναν εξειδικευμένο σχετικά γενικό συντονιστή [site manager
(αγγλ.)]. Η διαχείριση είναι μια δυναμική διαδικασία, που προϋποθέτει τη διεπιστημονική συνεργασία των
κατά περίπτωση ειδικών, τον συνεχή διάλογο όλων των εμπλεκομένων και ενδιαφερομένων φορέων, τη
συνεχή επιμόρφωση της διαχειριστικής ομάδας, κυρίως τον συνεχή έλεγχο και ενδεχομένως τη βελτίωση
και αναπροσαρμογή στις μεταβαλλόμενες συνθήκες και απαιτήσεις του γενικού διαχειριστικού σχεδίου,
το οποίο πρέπει να είναι ευέλικτο και υποκείμενο σε αναθεωρήσεις. Η διαδικασία της διαχείρισης της
πολιτιστικής κληρονομιάς (αρχαιολογικής αλλά και γενικότερης) αντιπροσωπεύει κατ’ εξοχήν τις τάσεις και
τα desiderata του τέλους του 20ού και των αρχών του 21ου αι.: εντάσσει τα πολιτιστικά αγαθά στις
τρέχουσες οικονομικές διαδικασίες αντιμετωπίζοντάς τα ως εν δυνάμει πλουτοπαραγωγικούς πόρους
[cultural resources (αγγλ.)] και προσπαθεί να αυξήσει την οικονομική τους απόδοση, προς όφελος αυτών
των ιδίων κατ’ αρχάς αλλά και του κοινωνικού συνόλου. Ταυτόχρονα, ένας από τους κύριους στόχους
της διαχείρισης, η ανάδειξη, προβολή και επαύξηση της διδακτικής/εκπαιδευτικής αλλά και ψυχαγωγικής
επιρροής των μνημείων, ανταποκρίνεται κατά τον καλύτερο τρόπο στο κυρίαρχο ευρύτερο κοινωνικό
αίτημα της εποχής για απόλαυση και βίωση των πολιτιστικών αγαθών

Προστασία
Πρόκειται για έναν ευρύτατο εννοιολογικό όρο, που εμπεριέχει όλους τους προηγούμενους. Η
προστασία [protection (αγγλ.), tutele (γαλλ.), tutela (ιταλ.)] ενέχει και την έννοια της λήψης νομοθετικών
μέτρων και της εξασφάλισης οικονομικών πόρων για την επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος.

Ολοκληρωμένη προστασία – διαχείριση (αρχαιολογικής κληρονομιάς)
Πρόκειται για την απόδοση στα ελληνικά των αγγλικών όρων Integrated Protection και Management
[Protection intégrée – Gestion (γαλλ.), Protezione integrata – gestione (ιταλ.)], που εισάγονται με τον Διεθνή
Χάρτη για την Προστασία και τη Διαχείριση της Αρχαιολογικής Κληρονομιάς του 1990. Η ολοκληρωμένη
προστασία και διαχείριση της Αρχαιολογικής Κληρονομιάς διαπνέονται από τις ίδιες αντιλήψεις της
ολοκληρωμένης προστασίας που προαναφέρθηκαν, και αποσκοπεί στο να διασώσει, κατά προτίμηση κατά
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το 1976, όταν και κατασκευάστηκε το δικαστικό μέγαρο της πόλης. Στη συνέχεια, εν έτη 1977 η Παπαζόγλειος Υφαντική Σχολή Θηλέων κρίνεται ως “Χρήζον Ειδικής Κρατικής Προστασίας” βάσει της με αριθμ.
Φ31/62695/7210/15-1-77 και έχει δημοσιευθεί στο (ΦΕΚ 42/Β/25-1-77). Το κτίριο δε μένει για μεγάλο
διάστημα χωρίς να φιλοξενεί κάποια χρήση, καθώς από την κήρυξή του ως διατηρητέο έως και το 2009
φιλοξενεί στους χώρους του σχολεία της μέσης εκπαίδευσης, ενώ από το 2009 έως το 2019 στέγασε
νηπιαγωγείο. Τέλος, το κτίριο της Παπαζογλείου Υφαντικής Σχολής Θηλέων εντός του 2020 αναμένεται να
στεγάσει το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
2.1 ΓΕΝΙΚΑ - ΙΣΤΟΡΙΚΑ

.

2.1.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ

Η Παπαζόγλειος Υφαντική Σχολή Θηλέων βρίσκεται στο κέντρο της πόλης των Ιωαννίνων, στον
πεζόδρομο της οδού Παπάζογλου εντός της σημερινής αγοράς. Σύμφωνα με τα λεγόμενα του πρόεδρου
του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, αναπληρωτή καθηγητή κ. ‘Αγγελο
Παπαγεωργίου στη συνέντευξή του στην Εφημερίδα των Συντακτών στις 14 Μαρτίου 202019,
«…Η ίδρυση υφαντουργείου θηλέων με χρηματοδότηση της Αγγελικής Παπάζογλου, και σύμφωνα
με υψηλόν φιρμάνιον του σουλτάνου Αβδούλ Χαμίτ το 1908, συμπίπτει με την αρχή σημαντικών
αστικών μετασχηματισμών που ολοκληρώθηκαν μετά την Ανταλλαγή του 1923».
συμπεραίνουμε πως η κατασκευή του υπό εξέτασιν κτίριο έχει ολοκληρωθεί έως το 1908, χρονιά που
σηματοδοτείται η ίδρυση του υφαντουργείου, ενώ η χρηματοδότηση του έργου πραγματοποιήθηκε από
την ευεργέτιδα Αγγελική Παπάζογλου, η οποία κατά την συγγραφή της διαθήκης της, στις 2 Απριλίου του
1884 , προτρέπει μετά το θάνατό της τη δημιουργία εργοστασίου υφαντικής σχολής για φτωχά κορίτσια
του Ζαγορίου και των Ιωαννίνων.·

Η εν Ιωαννίνοις οικία μου εις την οποία κατοικώ να χορηγηθή εις το κοινόν του Ζαγορίου και των
Ιωαννίνων και καταστή εργοστάσιον υφαντικής σχολής διά πτωχά κοράσια. Τα πτωχά ταύτα
κοράσια προσδιορίζω εις δώδεκα τον αριθμόν και θέλουν παραλαμβάνουσι τέσσαρα εκ του
Ζαγορίου, τέσσαρα εξ Ιωαννίνων και τέσσαρα εκ της Λάκκας ήτοι του Σουλίου, εκλεγόμενα τα πτωχότερα, ευφυέστερα και χρηστότερα διά κλήρου… (Βλάχος Κ.1972, σ.12, ‘Η διαθήκη της Αγγελικής Αλ.
Παπάζογλου’, απόσπασμα από την έκδοση του κληροδοτήματος Αγγελικής Αλ. Παπάζογλου.)

Το υπό μελέτη οικοδόμημα, θεωρείται έργο του σπουδαίου Γιαννιώτη αρχιτέκτονα Περικλή
Μελίρρυτου (1870-1937) , ένθερμου υποστηρικτή του νεοκλασικισμού, και πρόκειται για ένα από τα
πρώτα, αν όχι το πρώτο του, οικοδόμημα στην πόλη των Ιωαννίνων από την εγκατάσταση του στην πόλη.
Η Παπαζόγλειος Υφαντική Σχολή Θηλέων, πρόκειται για κτίσμα που ανήκει στο ρεύμα του
νεοκλασικισμού, και είναι το πρώτο δείγμα αυτού του αρχιτεκτονικού ρεύματος στην πόλη των Ιωαννίνων,
παρουσιάζει συμμετρία και πειθαρχία στην κάτοψη αλλά και την όψη, τριμερή οριζόντιο διαχωρισμό στις
όψεις σε βάση, κορμό και στέψη. Την όψη συνθέτουν δωρικά πρόπυλα και στιβαρές δωρικές κιονοστοιχίες,
διακοσμητικές φρίζες, ανθεμωτοί ακροκέραμοι και κορινθιακά κιονόκρανα.

Το υπό εξέταση κτίριο διακρίνεται σε 2 κύριες οικοδομικές φάσεις. Η πρώτη είναι η φάση της
κατασκευής του έως το 1908 , όπου πρόκειται για μια αυστηρή, συμμετρική και πειθαρχημένη κάτοψη στα
πρότυπα του νεοκλασικισμού με τριμερή διάταξη των χώρων με κεντρικό προθάλαμο και παράταξη των
χώρων εκατέρωθεν, ενώ η δεύτερη κατασκευαστική φάση, πραγματοποιείται το 1958 κατά τη μετατροπή
του από στρατιωτικό νοσοκομείο σε δικαστήριο, και θεωρείται μια πολύ επιτυχημένη επέμβαση για την
εποχή εκείνη, καθώς στις επεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν έγινε χρήση οπλισμένου σκυροδέματος στην
ήδη υπάρχουσα φέρουσα τοιχοποιία.

Συγκεκριμένα, το 1958 σύμφωνα με το “Κληροδότημα Παπάζογλου” , επιτελέστηκε μια σειρά εργασιών:

1) έγινε επέκταση της αιθούσης των συνεδριάσεων,
2) επάνω από την αίθουσα των συνεδριάσεων δημιουργήθηκαν τέσσερα γραφεία για το Πρωτοδικείο,
3) δύο ακόμη γραφεία δημιουργήθηκαν κάτω από τις κλίμακες της Εισαγγελίας,
4) έγινε καθαρισμός και γενική επίστρωση της αυλής και του προαυλίου με σκυροκονίαμα,
5) επισκευάστηκε το παλαιό σιδερένιο κιγκλίδωμα και αντικαταστάθηκε ένα τμήμα του με καινούριο,
6) κατασκευάστηκε νέα σιδερένια κεντρική θύρα στο κυρίως κτίριο,
7) δημιουργήθηκε κυλικείο και αναψυκτήριο,που χρησιμοποιείται σαν τόπος διενέργειας
δημοπρασιών,
8) κατασκευάστηκαν εξωτερικά υπόστεγα για την προστασία των κλιμάκων από τα νερά της
βροχής
9) κάθε χρόνο εκτελούνται επισκευές και συντηρήσεις.
(Βλάχος Κ.1972, σ.5-6, ‘Η διαθήκη της Αγγελικής Αλ. Παπάζογλου’, απόσπασμα από την έκδοση του κληροδοτήματος Αγγελικής Αλ. Παπάζογλου.)

Η πρώτη χρήση του κτιρίου ήταν αυτή της κατοικίας της οικογένειας Παπάζογλου, ενώ αμέσως μετά
τον θάνατο της Α. Παπάζογλου (13/3/1891) επρόκειτο να στεγάσει υφαντική σχολή.
Σύμφωνα με διαδικτυακό δημοσιογραφικό άρθρο, γίνεται αναφορά πως στον τύπο της δεκαετίας
του 1920, υπήρχαν δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για “Φυτοζωούσα Υφαντική Σχολή”, ενώ όπως
αναφέρει σε φύλλο της εφημερίδας “Ελευθερία” (29/3/1926), στη σχολή εργάζεται μία δασκάλα με δύο
μόνο μαθήτριες, οι οποίες δεν έχουν υλικά. Παράλληλα, σχολιάζεται η «αθλίαν κατάστασιν του κτιρίου
υποκείμενον εις άμεσον κίνδυνον άνευ επειγουσών επισκευών». Λίγο καιρό μετά, ήρθε η οριστική διακοπή της
«φυτοζωούσης» Υφαντικής Σχολής. Αμέσως μετά τη διακοπή της Υφαντικής Σχολής, το κτίριο άλλαξε χρήση
και στέγασε στρατιωτικό νοσοκομείο, «από το 1914 χρησιμοποιήθηκε από το Δημόσιο ως Στρατιωτικό
Νοσοκομείο...». Το στρατιωτικό νοσοκομείο λειτούργησε έως το 1958. όπου και εκείνη τη χρονιά άλλαξε
και πάλι η χρήση του και στο κτίριο στεγάστηκαν το πρωτοδικείο και η εισαγγελία των Ιωαννίνων μέχρι
19
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Α. (2020), ‘’ Η Αρχιτεκτονική αλλάζει το κέντρο των Ιωαννίνων’’ Εφημερίδα των Συντακτών (διαδίκτυο). Διαθέσιμο από :
https://www.efsyn.gr/ellada/koinonia/235240_i-arhitektoniki-allazei-kentro-ton-ioanninon (προσβάσιμο την 15/05/2020)
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2.1.2 ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Η Παπαζόγλειος Υφαντική Σχολή Θηλέων
χτίστηκε κατά το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα
εντός του ομόκεντρου αστικού ιστού της τότε πόλης
των Ιωαννίνων όπου είχε χωροθετηθεί η λειτουργία
της αγοράς (παζάρι). Ήδη από τον 17ο αιώνα
η πόλη έχει αποκτήσει πολεοδομική συγκρότηση
οθωμανικού οικισμού, που εκφράζεται με τις υπαίθριες
και σκεπαστές αγορές , όπως τα Μπεντεστένια ή
Μπεζεστένια, γύρω και έξω από το κάστρο. Κατά
τον 19ο αιώνα, η αγορά έχει αρχίσει να περιβάλλεται
από κατοικία ενώ λόγω της μίκρο- και μάκρο
τοπογραφίας της περιοχής ενισχύεται ένας οδικός
άξονας που διασχίζει κατα μήκος την όχθη της λίμνης
με κατεύθυνση ΒΔ-ΝΑ. Ο οικισμός στο πεδινό τμήμα
ακολουθεί μια γραμμική ανάπτυξη κατά την ίδια ΒΔ-
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ΝΑ κατεύθυνση, με χαρακτηριστική πύκνωση στο
μέσον του. Σύμφωνα με ιστορικούς παράγοντες
το μοντέλο διάρθρωσης της ανάπτυξης της πόλης
των Ιωαννίνων ως τον 19ο αιώνα, ήταν ένας
συνδυασμός ομόκεντρου (ιστορικός πυρήνας κάστρο) και του γραμμικού (χερσαίος οικισμός).
Κατά την διάρκεια του 19ου αι. υποβαθμίζεται
η οικονομική σημασία του μεσαιωνικού ιστορικού
πυρήνα, που τώρα συγκεντρώνεται στο ομόκεντρο
αστικό ιστό (παζάρι), ενώ από το κέντρο σχεδόν
του παζαριού (Μπαϊρακλί Τζαμί) αρθρώνονται
νέοι (αστικοί) άξονες ανάπτυξης του οικισμού,
που συνδυάζουν και προσαρμόζουν και το ΒΔΝΑ διαμπερή παραδοσιακό άξονα, έτσι ώστε
να μετασχηματιστεί και το συνολικό εσωτερικό
οδικό δίκτυο του οικισμού. Παρατηρείται, λοιπόν,
ότι κατά το 2ο μισό του 19ου αι. δημιουργείται
ένα σημαντικό εστιακό σημείο απ' όπου ξεκινούν
οι άξονες ανάπτυξης της πόλης και το οποίο
είναι το υψηλότερης προσπελασιμότητας και
κεντρικότητας σημείο του οικισμού. Οικονομικές
λειτουργίες τριτογενούς φύσης ή τριτογενούς και

δευτερογενούς φύσης (συντεχνίες), καθώς και τα παραδοσιακά παζάρια περιβάλλουν κατά ένα δακτύλιο
το εστιακό αυτό σημείο. Αυξάνεται η οικονομική σημασία των λειτουργιών κατά μήκος των βασικών αξόνων
ανάπτυξης, δημιουργώντας έτσι σχηματικά ένα "πρωτόγονο" τομεακό μοντέλο.
Στην περιφέρεια του δακτυλίου των οικονομικών δραστηριοτήτων χωροθετούνται λειτουργικοί
πυρήνες πολιτικής, ασφάλειας, θρησκευτικής και εκπολιτιστικής φύσης και των δύο εθνοτήτων της πόλης των
Ιωαννίνων. Ο λειτουργικός χαρακτήρας του κέντρου μεταβάλλεται από τον πυρήνα προς την περιφέρεια
του, γεγονός που αντικατοπτρίζεται στην αλλαγή του χαρακτήρα κατά μήκος των οδικών αξόνων.
Οι κεντρικές οικονομικές λειτουργίες περιβάλλονται από τις περιοχές κατοικίας που εμφανίζουν
συμμετρική χωροθέτηση ως προς το ΒΑ κύριο άξονα (και τη νοητή προέκτασή του).
Σήμερα, στην περιοχή που στεγάζεται η Παπαζόγλειος Υφαντική Σχολή Θηλέων, εξακολουθούν να
εξυπηρετούνται οικονομικές εμπορικές αλλά και εκπαιδευτικές λειτουργίες της πόλης, διατηρώντας ως ένα
σημείο αναλλοίωτο τον χαρακτήρα της περιοχής στο πέρασμα των αιώνων.
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2.1.3 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
Η Παπαζόγλειος βρίσκεται εντός του
ιστορικού κέντρου της πόλης των Ιωαννίνων.
Εντάσσεται στο ιστορικό πολεοδομικό
μέτωπο της πόλης καθώς εντός μιας νοητής
ακτίνας περί τα 300 μ. βρίσκονται σημαντικά
μνημεία της πόλης όπως η Ζωσιμαία Σχολή,
δείγμα του ύστερου νεοκλασικισμού στην
πόλη των Ιωαννίνων κατασκευασμένη και
αυτή από τον Περικλή Μελίρρυτο το 1902,
το κτίριο του ταχυδρομείο Ιωαννίνων έργο
κι αυτό του Π. Μελίρρυτου το 1905, τον
πύργο του ρολογιού της πόλης έργο του
Π. Μελίρρυτου το 1905, το κτίριο της 8ης
Μεραρχίας κατασκευασμένο το 1879, το
Δημαρχείο της πόλης έργο του αρχιτέκτονα
Αριστοτέλη Ζάχου το 1931, το παλαιό
νοσοκομείο Χατζηκώστα κατασκευασμένο
το 1907, αρχοντικά της πόλης όπως το
Αρχοντικό Μίσιου κατασκευασμένο το 1844,
άλλε σημαντικές οικίες της πόλης όπως η
οικία Καππά-Παρλαπά κατασκευασμένη στις
αρχές του 20ου αιώνα από τον Π. Μελίρρυτο
και στοές και χάνια όπως η Στοά Λιάμπεη
κτισμένη το 1869 η Στοά Λούλη κτισμένη το
1875 και το Χάνι του Βρόσγου ενώ γειτνιάζει
άμεσα με την Καπλάνειο Σχολή κτισμένη το
1926 από τον Π. Μελίρρυτο, το αρχοντικό
Πυρσινέλλα κατασκευασμένο ανάμεσα στο
1830 και το 1840 και το χάνι Κιτσολάμπρου
ή Θανόπουλου. Χωροθετείται εντός της
πολεολογικής λειτουργίας της αγοράς στον
πεζόδρομο της οδού Παπάζογλου.
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2.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
2.2.1 ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ

Όπως προαναφέρθηκε η κατασκευή του κτιρίου ολοκληρώθηκε το 1908 . Πρόκειται για διώροφο
κτίσμα με ημιυπόγειο και το εμβαδόν του ανέρχεται σε 1.200 τετραγωνικά μέτρα περίπου. κάθε όροφος
περιλαμβάνει 4 αίθουσες διδασκαλίας εμβαδού 25 τετραγωνικών περίπου έκαστη τρία γραφεία εμβαδού
6 περίπου τ.μ. έκαστο και από μία μεγάλη αίθουσα εμβαδού 168 τ.μ στο υπόγειο φιλοξενούνται ωφέλιμοι
χώροι πλέον των 200 τετραγωνικών μέτρων.
Το κτίριο αποτελείται από το κύριο σώμα του και από την προσθήκη του 1958. Η κάτοψη του
κύριου σώματος είναι περίπου ορθογωνική, με τους εξώστες να βρίσκονται σε ελαφρά εσοχή και έχει
μέσες διαστάσεις 20*17 μ., ενώ η προσθήκη είναι περίπου ορθογωνική σε κάτοψη με λοξές αποτμήσεις
των τοίχων στη δυτική πλευρά. Το συνολικό ύψος του κτιρίου χωρίς τη στέγη φτάνει τα 13,45μ. (μικτά
ύψη ορόφων: Ημίυπόγειο 3.80 μ, A’ Όροφος 4.15μ, B’ Όροφος 4.90μ.) Το ημιυπόγειο λόγω της κλίσης του
εδάφους στον αύλειο χώρο, προεξέχει από το έδαφος 1.2 μ. στη Ν/Δ γωνία έως 1.6μ. στη
Β/Α γωνία.
Η είσοδος στο κτίριο γίνεται από το μέσον της ανατολικής πλευράς μετά από εξωτερική μαρμάρινη
κλίμακα που οδηγεί στον α’ όροφο από τον αύλειο χώρο και καταληγει σε ανοικτό εξώστη διαστάσεων
8.20*1.80 μ. . Οι είσοδοι που οδηγούν στο ημιυπόγειο βρίσκονται στο μέσον της βόρειας και νότιας
πλευράς του κύριου σώματος του κτιρίου.
Η εσωτερική οργάνωση του κύριου σώματος του κτιρίου ακολουθεί τη συνήθη πρακτική των
νεοκλασικών κτισμάτων της εποχής με κεντρικό κοινόχρηστο χώρο και πλευρική διάταξη δωματίων. Η
εσωτερική κατακόρυφη επικοινωνία μεταξύ του α΄και β΄ορόφου εξασφαλίζεται από δύο ξύλινα κλιμακοστάσια
στη βόρεια και νότια πλευρά αντίστοιχα. Σε προγενέστερο χρόνο, υπήρχε και κατώτερο τμήμα εσωτερικού
κλιμακοστασίου, στη βόρεια πλευρά του κτιρίου με το οποίο επικοινωνούν ο ά όροφος με το ημιυπόγειο,
σαν βοηθητικό κλιμακοστάσιο, το οποίο σε κάποια φάση της ζωής του κτιρίου καθαιρέθηκε εν μέρει και το
σχετικό άνοιγμα στο δάπεδο του ανωγείου καλύφθηκε.
Σημειώνεται πως στη συνέχεια της εργασίας, οι όροφοι του κτιρίου ονομάζονται υπόγειο (Υ),
ισόγειο (Ι) και όροφος (Ο), ώστε να υπάρχει αντιστοιχία με τους συμβολισμούς των σχεδίων και του
Τεύχους Φωτογραφικής Τεκμηρίωσης.
44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

2.2.2 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
2.2.2.1 ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΣ ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Θεμελίωση
Η αποτύπωση της θεμελίωσης δεν κατέστει δυνατή, γι’ αυτό για τις ανάγκες της εργασίας θα
βασιστούμε στην γνωστή γενική οικοδομική τεχνική της εποχής που ακολουθούσαν οι μάστορες για την
κατασκευή της θεμελίωσης, κατά την οποία η λιθοδομή διαπλατύνει κατά 0.10μ. και από τις 2 μεριές, ενώ
το σύνηθες βάθος της βρίσκεται στο 1.20 μ. από το δάπεδο.

Φέρουσες Τοιχοποιίες Κτιρίου
Οι τοιχοποιίες του κτιρίου είναι λιθοδομές από αργό φαιό ασβεστόλιθο της περιοχής των
Ιωαννίνων δομημένες με ασθενές ασβεστοκονίαμα. Το μέσο ενεργό πάχος των τοίχων είναι 0.70μ. στους
περιμετρικούς και 0.60μ. στους εσωτερικούς. Οι τοίχοι χτίστηκαν κατά ισοϋψείς οριζόντιες ζώνες, όπου
περί το μέσον τους ύψους τους, διακόπτονται από τις σχάρες των ξυλοδεσιών, ενώ τα ανοίγματα
διαμορφώνονται από κατακόρυφες παραστάδες και αγκωνάρια από λαξευμένους λίθους.
Τα ανώφλια των ανοιγμάτων διαμορφώνονται και ενισχύονται με τρεις μεταλλικές λάμες, από
Βρετανικό μέταλλο, πλάτους 6cm έκαστην και σε απόσταση 0.28μ. μεταξύ τους.

Στο υπόγειο ο τοίχος μεταξύ των χώρων Υ14 και Υ15, που αποτελούσε τμήμα του δευτερεύοντος
κλιμακοστασίου, είναι μπατικός με πάχος 0,20μ. από εξάοπες μηχανοποίητες πλίνθους. Στο ισόγειο οι
τοίχοι εκατέρωθεν του χώρου Ι3 είναι τοίχοι πληρώσεως με μέσο πάχος 0.20μ. , όπως αντίστοιχα και
στον α’ όροφο ο βόρειος, ο νότιος και ο δυτικός τοίχος του χώρου Ο3. Στους εξώστες του ισογείου
και του ορόφου διαμορφώνονται στο βόρειο και νότιο τοίχο αντίστοιχα, χερίδες βάθους 0.25μ. , με
αποτέλεσμα το ενεργό πάχος των τοίχων αυτών να μειώνεται στα 0.40μ.. Ομοίως, συναντάμε χερίδες
με απόληξη τμήματος κύκλου μικρότερου του ημικυκλίου στους χώρους Ι8 και Ο8 με βάθος 0.40μ. Στον
όροφο, παρατηρείται απομείωση του πάχους της τοιχοποιίας κατά 30cm περίπου, στις θέσεις των
ανοιγμάτων από τα ανώφλια έως και το δάπεδο. Στο ισόγειο η προσθήκη της επέκτασης στο κύριο σώμα
του κτιρίου γίνεται με ίδιου πάχους τοιχοποιία (χώρος Ι10), σε αντίθεση με τον όροφο, όπου το πάχος
της προστιθέμενης τοιχοποιίας είναι 0.50μ.. (χώρος Ο10).
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2.2.2.2 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Δάπεδο Υπογείου:
Το δάπεδο του υπογείου γενικά έχει επιστρωθεί σε όλους τους χώρους του με άοπλο χυτό
σκυρόδεμα, αλλά κατά τη μετατροπή κάποιων χώρων του σε αίθουσες διδασκαλίας, υπάρχει επιπλέον
επίστρωση με λευκό πλακάκι για τις ανάγκες διδασκαλίας. Συμπερασματικά μπορεί να γίνει διάκριση
στους χώρους όπου έχουμε επίστρωση με πλακάκι (Υ9,Υ1,Υ12,Υ13,Υ11,Υ15) και επίστρωση με άοπλο
χυτό σκυρόδεμα (Υ10,Υ5,Υ2,Υ7,Υ4,Υ8,Υ14).

Δάπεδο Ισογείου:
Κατά την προσθήκη της επέκτασης στο κύριο σώμα του κτιρίου το 1958, έγιναν κάποιες εργασίες
καθαίρεσης των δυτικών τοίχων του κτιρίου αλλά και καθαίρεσης του πατώματος του ισογείου.

Στη συνέχεια, δημιουργήθηκε πλάκα σκυροδέματος ποιότητας (Β150) στο σύνολο του ισογείου
που εδράζεται πάνω στη φέρουσα τοιχοποιία, με εξαίρεση τον χώρο Ι5 αλλά και στον χώρο Ι6, κάτω
από την κλίμακα, στο σημείο που υπήρχε η δευτερεύουσα κλίμακα κατακόρυφης εσωτερικής επικοινωνίας με
το υπόγειο. Έτσι σήμερα, ο οριζόντιος φέρων οργανισμός του ισογείου ως επί το πλείστον στο σύνολο
του εκτός από τον χώρο Ι5, είναι κατασκευασμένος από οπλισμένο σκυρόδεμα . Ο οριζόντιος φέρων
οργανισμός του Ι5 αποτελείται από δοκούς (πατόξυλα) επί των οποίων υπάρχει σανίδωμα. Τα πατόξυλα
εδράζονται απευθείας επί της λιθοδομής του υπογείου χωρίς την παρεμβολή ξύλινης διαμήκους δοκού. Ο
οριζόντιος φέρων οργανισμός του ισογείου εκ των άνω φέρει επίστρωση δαπέδου τύπου Laminate στους
χώρους Ι1, Ι4,Ι5,Ι7,Ι8 , επέμβαση που πραγματοποιήθηκε το 2009, κατά την αλλαγή χρήσης του κτιρίου σε
νηπιαγωγείο.

Οι χώροι Ι2, Ι3, Ι6, Ι9 και Ι10 είναι επιστρωμένοι με μωσαϊκό. Εκ των κάτω, στην οροφή του υπογείου,
οι χώροι Υ9, Υ10, Υ13 και Υ5 είναι επιστεμμένοι από πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος, ενώ οι οροφές των
χώρων Υ2 ,Υ3 και Υ4 αποτελούνται από χαλύβδινες δοκούς διπλού ταυ ανά αξονικές αποστάσεις 0.70μ.
κατά τη διεύθυνση βορράς-νότος και κτιστές καμάρες (θολίσκοι) από πλήρεις πλίνθους υπερυψωμένους
στο κέντρο τους κατα 7mm.

Η οροφή του χώρου Υ8 επιστέφεται από ταβάνωμα. Τέλος, στην οροφή του Υ10 διήκουν τρεις
δοκοί οπλισμένου σκυροδέματος διαστάσεων 25*35cm κατά τη διεύθυνση ανατολή-δύση, ενώ στον
χώρο Υ13 διήκη δοκός οπλισμένου σκυροδέματος 30*30cm κατά τη διεύθυνση βορράς-νότος.
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Δάπεδο Ορόφου

2.2.3 ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΑ

Ο όροφος ακόμα και σήμερα στους χώρους Ο1 ,Ο2, Ο3, Ο4, Ο5,Ο6, Ο7 και Ο8, διατηρεί
το αρχικό του δάπεδο, ενώ κατά την προσθήκη της επέκτασης το αρχικό δάπεδο στον χώρο Ο9
είχε αποξηλωθεί και αντ’ αυτού έγινε επίστρωση με οπλισμένο σκυρόδεμα στον χώρο αυτό αλλά και
στον χώρο Ο10. Το δάπεδο του κύριο σώματος του κτιρίου αποτελείται από δοκούς (πατόξυλα) ανά
αξονικές αποστάσεις 45cm περίπου. Επί των δοκών υπάρχει μόνο σανίδωμα και όλες οι οροφές του
ισογείου φέρουν ταβάνωμα. Τα πατόξυλα εδράζονται απευθείας επί της λιθοδομής του ισογείου χωρίς
την παρεμβολή ξύλινης διαμήκους δοκού. Από σιδηροδοκούς με χτιστές καμάρες (θολίσκους) εδράζεται
ο εξώστης του ορόφου, αποτελούμενος από χαλύβδινες δοκούς διπλού ταυ ανά αξονικές αποστάσεις
40cm περίπου κατά τη διεύθυνση ανατολή-δύση, με τους πλίνθους υπερυψωμένους στο κέντρο τους
κατά 7mm. Το πάτωμα του ορόφου σήμερα είναι επιστρωμένο με δάπεδο τύπου Laminate εκ των άνω
και ταβανωμένο εκ των κάτω. Στις οροφές του ισογείου και στους χώρους Ι1, Ι5, Ι7 και Ι8, υπάρχουν
στο μέσον της οροφής μεταλλικές δοκοί διπλού ταυ (Ι140) που διήκουν κατά τη διεύθυνση ανατολήδύση και χρησιμοποιούνται με σκοπό την ενίσχυση του αρχικού ξύλινου δαπέδου, καθώς μεταβιβάζει
τα κατακόρυφα φορτία στις λιθοδομές του ισογείου. Αντίστοιχα, στην οροφή του χώρου Ι6, υπάρχει
σιδηροδοκός (Ι140) που διήκει από βορρά προς νότο και είναι φέρουσα. Το ταβάνωμα του ορόφου
όλων των χώρων του κύριου σώματος του κτιρίου, αποτελείται από σανίδες ηλωμένες σε ξύλινες δοκούς
διατομής 75*125mm, ανά αξονικές αποστάσεις περίπου 0.35μ., οι οποίες υποστηρίζονται στη στέψη των
τοιχοποιιών του ορόφου.
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Τα κλιμακοστάσια του κτιρίου βρίσκονται στη βόρεια και στη νότια πλευρά αντίστοιχα και
εξυπηρετούν την κατακόρυφη εσωτερική επικοινωνία ανάμεσα στο ισόγειο και στον όροφο. Πρόκειται για
κλιμακοστάσια κάτοψης “Π” ομαλής κλίση, με σκαλοπάτια ύψους 0.18μ. (ρίχτυ), πάτημα 28cm και πλάτος
1.15μ. Η ανάβαση γίνεται με δύο κλάδους που στο μέσον τους περίπου διακόπτονται από πλατύσκαλο
διαστάσεων 2.5*1.15μ. Τα κλιμακοστάσια είναι τοποθετημένα με τέτοιο τρόπο ώστε να ακουμπούν σε
τρείς τοίχους πλευρικά, κατα την ανατολική, τη δυτική τους πλευρά και τη βόρεια ή νότια αντίστοιχα,
ανάλογα σε ποιό κλιμακοστάσιο αναφερόμαστε. Επίσης, υπάρχει εξωτερικό μαρμάρινο κλιμακοστάσιο,
από το οποίο γίνεται η είσοδος από τον αύλειο χώρο στο ισόγειο, διαστάσεων 2.85*2.78μ. με πάτημα
σκαλοπατιού στα 0.36μ. και ρίχτυ 0.2μ. .Τέλος, στο υπόγειο διατηρείται μέχρι σήμερα, “λείψανο” του
παλαιού κλιμακοστασίου που εξυπηρετούσε την κατακόρυφη εσωτερική επικοινωνία με το υπόγειο.
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2.2.4 ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ

2.2.5 ΚΙΟΝΕΣ - ΠΕΣΣΟΙ

Τα ανοίγματα της Παπαζογλείου, θύρες και παράθυρα, στην εξωτερική τοιχοποιία ακολουθούν
τους κανόνες και τα πρότυπα συμμετρίας, πειθαρχίας, ευρυθμίας και αρμονίας που χαρακτηρίζουν μία
οργανωμένη νεοκλασική όψη με τριμερή διάταξη, διατηρώντας τη συνολική κομψότητα του κτιρίου. Η
τοιχοποιία διαμορφώνεται επιμελώς, με καλά λαξευμένες ορθογωνικές πέτρες και ενίοτε με γωνιόλιθους
που αισθητικά τα εξαίρουν περισσότερο. Η ποδιά διαμορφώνεται από δύο κομμάτια λίθων, προκειμένου
να δημιουργείται αρμός που παραλαμβάνει τα φορτία στην περίπτωση σεισμού. Τα πρέκια είναι ορθογώνια
τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά. Τα ανοίγματα στις όψεις των ορόφων έχουν μεγάλο εύρος, διαστάσεων,
συγκεκριμένα, τα παράθυρα έχουν διαστάσεις 1.25μ.*2.8μ. ενώ οι θύρες 1.4μ.*3.00μ. . Το ίδιο παρατηρείται
και στα εσωτερικά ανοίγματα του κτιρίου. Στο υπόγειο, τα παράθυρα είναι ορθογώνια, με μικρότερου
εύρους διαστάσεις, από αυτά του ανωγείου, δηλαδή 1.10μ.*1.00μ., και λειτουργούν ως φεγγίτες για τον
φωτισμό και αερισμό του χώρου.

Το νεοκλασικό κτίριο της Παπαζόγλειου Υφαντικής Σχολής Θηλέων φέρει ημιανοικτή στοά όπου
στο ισόγειο στηρίζεται με τη βοήθεια ορθογωνικών λίθινων πεσσών διατομής 0.6μ.*0.6μ. και ύψους 3.50μ.
και απολήγουν σε επιστύλιο ύψους 0.80μ.. Οι πεσσοί αποτελούνται από τη βάση τους, το κύριο λίθινο
σκέλος του και το πεσσόκρανο και είναι κατασκευασμένοι από πολύ καλά λαξευμένο ασβεστόλιθο.
Πεσσοί διαστάσεων 0.7μ.*0.7μ. υπάρχουν και κατά την δυτική πλευρά, στις γωνίες των χώρων Ι2 ,14 και
Ο2,Ο4 αντίστοιχα. Στον εξώστη του ορόφου το κτίριο παρουσιάζει 2 μαρμάρινους κίονες με κορινθιακά
ανθεμωτά κιονόκρανα στην στέψη τους, εξαιρετικής τεχνοτροπίας και κάλους που προσδίδουν στην
κομψότητα στο κτίριο καθώς από μόνα τους έχουν αισθητική αξία καθώς αποτελούν έργα τέχνης της
εποχής που κατασκευάστηκαν.

Οι θύρες του υπογείου εξωτερικά έχουν άνοιγμα 1.05μ. ενώ εσωτερικά διαπλατύνονται στα 1.26μ.
και το ύψος τους φτάνει τα 2.20μ.. Τα ανοίγματα του υπογείου και του ισογείου φέρουν εξωτερικό
κιγκλίδωμα για λόγους ασφαλείας.
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Οι κίονες όμως εκτός από τη μορφολογική σημασία, έχουν και φέρουσα, καθώς υποστηρίζουν
το επιστύλιο και σε συνδυασμό με τους πεσσούς μεταβιβάζουν τα κατακόρυφα φορτία από τη στέγη
στην τοιχοποιία του υπογείου και από εκεί στη θεμελίωση και στο έδαφος. Οι κίονες αποτελούνται από
τη βάση το κύριο μέλος του κίονα και το ανθεμωτό κιονόκρανο κορινθιακού τύπου. Το κύριο μέλος του
κίονα αποτελείται από δύο σπονδύλους, η σύνδεση των οποίων έγινε με βάση την ίδια τεχνική που
ακολουθούσαν και οι αρχαίοι Έλληνες και συγκεκριμένα σε “τυχαίο” σημείο του λίθου ,που καθοριζόταν
από την καταλληλότερη θέση των νερών του λίθου, λαξευόταν εγκοπές οι οποίες ονομάζονται “εντορμίες”
και τοποθετούνταν ορειχάλκινα ή σιδερένια ελάσματα (γόμφοι) που χρησίμευαν ο σύνδεσμοι. Οι εντορμίες
είχαν το σχήμα του αντίστοιχου συνδέσμου αλλά σημαντικά μεγαλύτερες τις διαστάσεις, ώστε γύρω
από τον σύνδεσμο να απομένει χωρος για τη χύτευση τηγμένου μολύβδου, διαδικασία που λεγόταν
μολυβδοχόηση. Με την διαδικασία αυτή εξασφαλίζεται πλήρως η μηχανική συνέχεια μεταξύ συνδέσμου και
λίθου, καθώς ο μόλυβδος ως μαλακότερο και παραμορφώσιμο υλικό, απορροφά μέρος των κραδασμών
και της ενέργειας ενός σεισμού και επίσης προστάτευε τον γόμφο από την οξείδωση, απομονώνοντας τον
από το περιβάλλον.

2.3 ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
2.3.1 ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΙΣΜΟΣ
Το υπό μελέτη κτίριο ανήκει στο ρεύμα του νεοκλασικισμού που κάνει την εμφάνισή του στον
Ελλαδικό χώρο τον 19ο αι. σε μια περίοδο σημαντικών αλλαγών για το νεοσύστατο τότε κράτος
(1830), σε μια προσπάθεια σύστασης μοντέρνου αστικού κράτους (Μεταρρυθμίσεις Τανζιμάτ, 1839)
μέσα από δίκτυα υποδομών, αστικές αναπλάσεις και κτίρια κοινής ωφέλειας. Εκείνη η εποχή στην Ευρώπη
χαρακτηρίζεται από υιοθέτηση και επαναδιαπραγμάτευση γνώριμων τεχνοτροπιών του παρελθόντος και
κυρίως προτύπων από την αρχαία Ελλάδα, με κύρια χαρακτηριστικά την ορθολογική οργάνωση των
κατόψεων, τους κατασκευαστικούς νεωτερισμούς και το λιτό διάκοσμο, υιοθετώντας τις αναλογίες, τις
καθαρές γεωμετρικές μορφές και την απόλυτη συμμετρία για να εκφράσουν τα ιδανικά και τις νέες αντιλήψεις
των δημοκρατικών κρατών. Ο Νεοκλασικισμός εξαπλώνεται σε όλη την Ευρώπη, την Αμερική αλλά και τις
αποικίες. Όπου υπάρχει η διάθεση για επίδειξη μεγαλοπρέπειας και ενός αυστηρού ύφους, όλο τον 19ο
αιώνα οι αρχιτέκτονες συνεχίζουν να χρησιμοποιούν το μορφολογικό λεξιλόγιο του νεοκλασικισμού. Σιγάσιγά η αρχιτεκτονική του νεοκλασικισμού γίνεται όλο και πιο επιβλητική και οι αρχιτέκτονες επεξεργάζονται
όλο και περισσότερο τα πρότυπά τους. Τα κτίρια γίνονται πιο πολύπλοκα, η ελευθερία που αναζητούν
οι αρχιτέκτονες συνοδεύεται από τη φαντασία και η ποικιλία γίνεται χαρακτηριστικό της νεοκλασικής
αρχιτεκτονικής του πρώτου μισού του 19ου αιώνα. Έτσι και στην Ελλάδα, με την ίδρυση του ελληνικού
κράτους το 1830, οι Βαυαροί βασιλείς επιλέγουν το νεοκλασικισμό ως επίσημη μορφολογική έκφραση,
καθώς η βυζαντινή και η λαϊκή παράδοση κρίνονται ανάξιες να εκφράσουν το ύφος του νέου κράτους.
Στα Ιωάννινα, μία πόλη της οποία οι κάτοικοι είχαν συνεχή επαφή με πολιτιστικές επιδράσεις άλλων
ευρωπαϊκών χωρών, λόγω της ενασχόλησης τους με το εμπόριο είχε ως αποτέλεσμα να γίνουν φορείς
αστικών σχέσεων και να διευκολυνθεί έτσι η διείσδυση του ευρωπαϊκού πολιτισμού και αρχιτεκτονικών
προτύπων όπως του νεοκλασικισμού.
“Η γεωγραφική θέση της πόλης, η οποία διευκόλυνε την επικοινωνία με τις ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και
η γειτνίαση με τις Ιόνιες νήσους και την Κέρκυρα συνέβαλε στην εντονότερη, σε σχέση με άλλες περιφέρειες,
διείσδυση του ευρωπαϊκού πολιτισμού.” (Ζάχος, 1928).
Κύριοι εκφραστές του νεοκλασικισμού εκείνη την εποχή στα Ιωάννινα ήταν ο πολωνικής καταγωγής
Ζίγκμουντ Μινέικο (1840-1925) ο οποίος παντρεύεται και εγκαθίστανται στα Ιωάννινα και εργάζεται
ως νομομηχανικός του βιλαετίου, ο Γεώργιος Ιωαννίδης (1863-1926) ο οποίος αφού ολοκλήρωσε τις
σπουδές του στο Παρίσι, δούλεψε για μεγάλο διάστημα στην Αλβανία και κατόπιν εργάστηκε στην
Αιθιοπία και στη Σαγκάη, επιστρέφωντας το 1916 στα Ιωάννινα όπου και διορίστηκε δήμαρχος της
πόλη, αξίωμα που διατήρησε μέχρι το 1920. Τέλος, ένθερμος υποστηρικτής του νεοκλασικισμού εκείνη την
εποχή, ήταν ο γιαννιώτης γαλλικής εκπαίδευσης Περικλής Μελίρρυτος (1870-1937), ο οποίος καταχωρείται
στον σύγχρονο επαγγελματικό οδηγό των Ιωαννίνων ως “αρχιτέκτων” (Παπαγεωργίου 2014) και ανεγείρει
σπουδαία δημόσια κτίρια που ακολουθούν την πρώιμη ελληνική εκδοχή του νεοκλασικισμού.
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2.3.2 ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΠΑΖΟΓΛΕΙΟΥ

Το κτίριο της Παπαζογλείου, το πρώτο χρονικά δείγμα νεοκλασικισμού στην πόλη των Ιωαννίνων,
φέρει πληθώρα μορφολογικών στοιχείων. Αρχικά, φέρει κίονες με κορινθιακά κιονόκρανα εξαίρετης
τεχνοτροπίας για τα οποία και έγινε λόγος προηγουμένως. Παράλληλα, τα κορινθιακά κιονόκρανα
υποστηρίζουν το επιστύλιο, ενώ πάνω από το επιστύλιο βρίσκεται η ζωφόρος κυανού βάθους που στο
κέντρο της όψης φέρει έξεργα το όνομα του κτιρίου. Πάνω ακριβώς από τη ζωφόρο βρίσκεται το γείσο, ενώ
τέλος οι όψεις καταλήγουν σε αετώματα που επιστέφονται στις γωνίες τους από κεραμικά ακροκέραμα.
Αυτή η προσέγγιση του κορινθιακού ρυθμού στα νεοκλασικά πρότυπα παρατηρείται περιμετρικά του
κύριου σώματος του κτιρίου και διακόπτεται απότομα στο σημείο που έγινε η προσθήκη το 1958, σε
μια προσπάθεια διακριτότητας της επέμβασης από το αυθεντικό. Επίσης, τα ανοίγματα των εξωστών
του ισογείου και του ορόφου φέρουν επιστέψεις μαρμάρινων κοσμήτων και παραστάδων ενταγμένων στη
γενική σύνθεση ενώ ταυτόχρονα παρουσιάζουν ρυθμολογική αυτοτέλεια. Επιπλέον, τα ανοίγματα των
παραθύρων των όψεων έχουν στις άκρες τους παραστάδες από πολύ καλά λαξευμένους γωνιόλιθους
οι οποίοι και φερουν μαρμάρινη βάση και επίστεψη, και προεξέχουν από το σύνολο της τοιχοποιίας κατά
0.04μ.. Επιπροσθέτως, το τμήμα του υπογείου (βάση) που προεξέχει από τη έδαφος, λειτουργεί ως στιβαρό
“οπτικό βάθρο” που φέρει τον κορμό και τη στέψη του κτιρίου από λιθοδομές κατασκευασμένες από
λαξευτούς ιδιαίτερης τεχνοτροπίας λίθους. Τα χρώματα που χρησιμοποιούνται στο κτίριο εντάσσονται
και αυτά στο νεοκλασικό ρυθμό και είναι το λευκό, η ώχρα, το χονδροκόκκινο και το λουλακί.
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2.4 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
Η γενική εικόνα του κτιρίου δίνει την εντύπωση ευσταθούς κατασκευής. Στην βόρεια πλευρά του
χώρου Ι10 παρουσιάζεται ρωγμή που ίσως οφείλεται σε διαφορική καθίζηση του εδάφους, γεγονός που
συστήνει την διερεύνηση και παρακολούθηση του ζητήματος στο χρόνο. Τέλος, δεν υπάρχουν αποκλίσεις
των τοίχων από την κατακόρυφο.

2.4.1 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
Από την περιγραφή του φέροντα οργανισμόυ των ξύλινων πατωμάτων είναι φανερό ότι
η διαφραγματική τους δυσκαμψία είναι ιδιαίτερα χαμηλή και οφείλεται αποκλειστικά στη συμβολή του
σανιδώματος και του ταβανώματος. Η απουσία ισχυρής σύνδεσης των πατόξυλων με τις τοιχοποιίες επί
των οποίων εδράζονται, καθώς δεν υπάρχουν διαζώματα, μειώνει ακόμη περισσότερο τη διαφραγματική
λειτουργία των πατωμάτων ανά χώρο. Σημειώνεται ότι η απουσία, με ελάχιστες εξαιρέσεις, διαμήκων
ξύλινων δοκών (ποταμοί) στη στέψη των τοίχων δεν επιτρέπει ούτε την έμμεση σύνδεση των πατόξυλων
των γειτονικών χώρων μεταξύ τους, που θα μπορούσε να εξασφαλισθεί μέσω της ήλωσής τους στις
δοκούς – ποταμούς. Κατά συνέπεια η διαφραγματική σύνδεση των πατωμάτων των επί μέρους χώρων
μεταξύ τους είναι ανύπαρκτη.Η ταλάντωση των πατωμάτων είναι αισθητή κατά τη βάδιση, γεγονός όμως
που είναι τυπικό σε ξύλινα πατώματα με αμφιέρειστα πατόξυλα. Επίσης, δεν είναι γνωστοί οι λόγοι που
επέβαλλαν την υποστήριξη του πατώματος στις οροφές των χώρων Ι1,Ι5,Ι6,Ι7,Ι8 με σιδηροδοκούς Ι140.
Τα κτιστά πατώματα επί σιδηροδοκών (θολίσκοι) στις οροφές των χώρων Υ2, Υ3 Υ4 αλλά και στον
εξώστη του ισογείου του κτιρίου εμφανίζουν σημαντική διαφραγματική δυσκαμψία, αλλά η απλή έδραση
των σιδηροδοκών επί των τοίχων, καθώς απουσιάζουν τα διαζώματα, μειώνει σημαντικά τη διαφραγματική
λειτουργία ακόμη και στους χώρους αυτούς.

Στο υπόγειο, σε κάποια φάση της ζωής του κτιρίου, σε μια προσπάθεια επικοινωνίας με τον χώρο Υ8
μετά από σφράγισμα παλαιού ανοίγματος, καθαιρέθηκε τμήμα της εσωτερικής τοιχοποιίας με σκοπό την
διάνοιξη μεγάλου ανοίγματος μεταξύ των χώρων Υ7 και Υ4.

Τα ξύλινα κλιμακοστάσια παρουσιάζουν και αυτά αισθητή ταλάντωση κατά τη βάδιση.
Ο φέρων οργανισμός της στέγης, βρίσκεται σε μέτρια κατάσταση σήμερα καθώς παρατηρούνται
εισροές ομβρίων υδάτων με συνέπεια την δημιουργία υγρασίας και επανθισμάτων στους τοίχους,
αποκολλήσεις και καταπτώσεις τμημάτων της περιμετρικής μαρκίζας.
Στην οροφή του εξώστη του ορόφου παρατηρείται σημαντική αποκόλληση υλικού (μπαγδατί) που
οφείλεται ίσως στην κακή κατάσταση της στέγης γεγονός που έχει αφήσει κενό το σημείο αυτό και ευάλωτο
το εσωτερικό της στέγης.

2.4.2 ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΣ ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
Σύμφωνα με την Υπηρεσία Νεωτέρων μνημείων, μετά τον σεισμό του Οκτωβρίου του 2016, παρουσιάστηκε
κατακόρυφη ρηγμάτωση στον τοίχο που διαχωρίζει τους χώρους 07 και 06. Η ρωγμή αυτή καλύπτει σχεδόν
όλο το ύψος του τοίχου, έχει έυρος από 0.01μ. έως 0.03 και είναι εμφανής και από τις δύο πλευρές της
τοιχοποιίας. Επίσης, ρηγματώσεις ίδιου έυρους εμφανίζονται και στις λοξές αποτμήσεις της τοιχοποιίας
του χώρου Ι10, αλλά και στον βόρειο τοίχο του Ι10. Επιπλέον, μετά τον σεισμό του 2016 εμφανίσθηκε
ρωγμή στο σημείο ένωσης του κύριου σώματος του κτιρίου με αυτό της προσθήκης στον βόρειο τοίχο
του Ο10.Ρηγματώσεις μικρότερου εύρους, εμφανίστηκαν στις γωνίες σύνδεσης των εσωτερικών πεσσών
με την τοιχοποιία.

Δεν παρατηρούνται άξιες λόγου ρηγματώσεις στις λιθοδομές του υπογείου. Τοπικού χαρακτήρα βλάβες
από υγρασία παρατηρούνται στον βόρειο τοίχο του χώρου Υ13.
Τέλος, τοπικού χαρακτήρα βλάβες από υγρασία (επανθίσματα), παρατηρούνται και στους δυτικούς
τοίχους των χώρων Ο7 και Ο8 λόγω της κατάστασης της στέγης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
3.1.2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ

3.1 ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΠΑΖΟΓΛΕΙΟΥ ΥΦΑΝΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΗΛΕΩΝ
3.1.1 ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ)
Για το υπό μελέτη κτίσμα της παρούσας εργασίας, την Παπαζόγλειο Υφαντική Σχολή Θηλέων στα
Ιωάννινα επιλέγεται ως προτιμότερη μέθοδος προστασίας, η ΄΄Ολοκληρωμένη Προστασία (Αρχιτεκτονικής
Κληρονομιάς) Integrated Conservation [Conservation Intégrée (αγγλ.), conservazione integrata (ιταλ.)]
(βλ. προηγούμενο κεφάλαιο), με σκοπό την αποκατάσταση και την επανάχρηση του κτιρίου. Με την
Ολοκληρωμένη Προστασία (Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς) κύριος στόχος είναι η μελέτη και η καταγραφή του
μνημείου, η διατήρηση της ιστορικής του μνήμης στο πέρασμα του χρόνου, η αποτροπή καταστρεπτικών
διαδικασιών, η επισκευή άμεσων και έμμεσων βλαβών( βλάβες από το σεισμό του 2016) και η προσαρμογή
σύγχρονων λειτουργιών στο κέλυφος του με σκοπό την λειτουργική του αναβάθμιση και την ένταξη της
νέας χρήσης αργότερα.
Η ολοκληρωμένη προστασία (αρχιτεκτονικής κληρονομιάς) θα επιτευχθεί μέσω τεχνικών επεμβάσεων
που στόχο έχουν την ενίσχυση της φέρουσας τοιχοποιίας και την ενίσχυση της μηχανικής λειτουργίας του
δομικού φορέα, αποσκοπώντας στον περιορισμό της εκτός επιπέδου κάμψης, στην επίδραση της μάζας
και της δυσκαμψίας της κατασκευής και στην αλλαγή των δυναμικών του χαρακτηριστικών. Οι τεχνικές
επεμβάσεων διακρίνονται σε μεθόδους επισκευής, στις οποίες εντάσσονται η μετασεισμική αποκατάσταση
των βλαβών από σεισμική εδαφική κίνηση, η οποία δεν αυξάνει τη σεισμική αντοχή της κατασκευής σε
σχέση με την κατάσταση προ του σεισμού και σε ενισχύσεις, οι οποίες βελτιώνουν την αντίσταση του
δομικού συστήματος έναντι σε σεισμό αυξάνοντας την αντοχή και την πλαστιμότητα του, ενώ παράλληλα,
κατηγοριοποιούνται ανάλογα με την φύση και την έκταση του προβλήματος σε : α) Τοπικές επεμβάσεις, οι
οποίες τροποποιούν τη μηχανική συμπεριφορά του υλικού της τοιχοποιίας. Δρουν κατασταλτικά σε τοπικό
επίπεδο και καλύπτουν αποτελεσματικά τοπικές επεμβάσεις τάσεων, τοπικές αστοχίες. (ενέσεις σε ρωγμές,
ομογενοποίηση μάζας, βαθιά αρμολογήματα προσθήκη ριζοπλισμών), β) Ολικές επεμβάσεις, οι οποίες μεταβάλλουν τη συμπεριφορά της κατασκευής σαν σύνολο, ενισχύουν τη συνεργασία διαφόρων τμημάτων
της κατασκευής ή ακόμα και τροποποιούν το δομικό σύστημα (προσθήκη ελκυστήρων και τενόντων), γ)
Μικρές επεμβάσεις οι οποίες πραγματοποιούνται σε κατασκευές με αξιόλογη εναπομένουσα αντοχή και
μικρές ζημιές, καθώς και σε περιπτώσεις μικρών αλλαγών χρήσης., δ) Μέτριες επεμβάσεις, οι οποίες πραγματοποιούνται σε κατασκευές με μέτρια εναπομένουσα αντοχή, μέσο επίπεδο αναμενόμενων ζημιών και
μέτρια αλλαγή χρήσης και ε) Δραστικές επεμβάσεις, οι οποίες χαρακτηρίζουν τις επεμβάσεις ενίσχυσης μιας
κατασκευής, της οποίας ο φέρων οργανισμός δεν έχει αξιοσημείωτη εναπομένουσα αντοχή, έχει μεγάλες
καταστροφές, είναι ένα αναξιόπιστο δομικό σύστημα ή υλικό κατασκευής και υπάρχουν δραστικές αλλαγές στη χρήση ή και τα φορτία.

Η γενική εικόνα του κτιρίου της Παπαζογλείου Υφαντικής Σχολής Θηλέων δίνει την εντύπωση ευσταθούς
κατασκευής ωστόσο όμως για να επέλθει η ολοκληρωμένη προστασία (αρχιτεκτονικής κληρονομιάς) πρέπει
να πραγματοποιηθεί μια σειρά από τεχνικές επεμβάσεις κατά κύριο λόγω τοπικές επεμβάσεις επισκευής και
κάποιες τοπικές επεμβάσεις ενίσχυσης μικρής κλίμακας.

3.1.3 ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Το πρώτο και κύριο μέλημα πριν να προχωρήσουμε σε επεμβάσεις είναι τα προσωρινά μέτρα
προστασίας. Τα μέτρα προστασίας αυτά αποτελούνται από μια σειρά ενεργειών απαραιτήτων για να αρθεί
η επικινδυνότητα και να επιβραδυνθεί ο ρυθμός φθοράς του μνημείου. Τα μέτρα αυτά είναι 1) η περίφραξη
του χώρου και η τοποθέτηση προειδοποιητικών πινακίδων κινδύνου, 2) καθαρισμός περιβάλλοντος χώρου,
3) περισυλλογή τυχόν οικοδομικού υλικού, 4) προσωρινή υποστήλωση και αντιστήριξη του μνημείου.

3.2 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
3.2.1 ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ:
Η λειτουργία της θεμελίωσης στα στατικά κατακόρυφα φορτία θεωρείται επαρκής αν αναλογιστούμε
τη συμπεριφορά της κατά τη μακρόχρονη λειτουργία του κτιρίου. Παρ’ αυτά όμως προτείνεται η ενίσχυση
της θεμελίωσης και του εδάφους στο βόρειο τμήμα του χώρου Ι10 καθώς εκείνο το σημείο παρουσιάζει
ρωγμή που οφείλεται σε διαφορική καθίζηση του εδάφους. Για την άρση αυτού το προβλήματος προτείνεται
η κατασκευή αβαθούς υποθεμελίωσης ώστε να επιτευχθεί μεγαλύτερη φέρουσα ικανότητα και να
παρακαμφθούν ακατάλληλα στρώματα εδάφους. Η αβαθής υποθεμελίωση που προτείνεται περιλαμβάνει
την κατασκευή ορειγμάτων κάτω από την υφιστάμενη θεμελίωση και την πλήρωσή τους με οπλισμένο
σκυρόδεμα (ντουλάπια σκυροδέματος). Επιπλέον και για την ενίσχυση του υπεδάφους της θεμελίωσης
προτείνεται ως προσφορότερη μέθοδος για την αύξηση της αντοχής του, με διαλύματα διαποτίσεως.
Πρόκειται για ένα πότισμα του εδάφους κάτω από τα θεμέλια που οδηγεί σε ένα είδος απολίθωσης και
μεγαλώνει την επιφάνεια έδρασης ( κλείνουν τα κενά, πόροι, πτυχώσεις, ρωγμές αρμοί). Ο διαποτισμός
γίνεται με τσιμέντο (ενίοτε και προσθήκη άμμου), κολλωειδές τσιμέντο(αλεσμένο πολύ λεπτά), μίγματα
τσιμέντου-μπετονίτη ή χημικά διαλύματα όπως η ορυκτή γέλα, οργανικές ρητίνες ή ασφαλτικά γαλακτώματα.

3.2.2 ΔΑΠΕΔΟ ΥΠΟΓΕΙΟΥ:
Για λόγους λειτουργικούς αλλά και για λόγους αισθητικής αναβάθμισης προτείνεται η επίστρωση
όλων των χώρων του υπογείου με μάρμαρο υψηλής αντοχής ουδέτερου χρώματος (λευκό) και η δημιουργία
μοτίβου ιδιαίτερης τεχνοτροπίας (γεωμετρικό μαρμάρινο μενταγιόν) στον χώρο Υ10 (μπροστά από το
πηγάδι) που θα εναρμονίζεται με τον χαρακτήρα του κτιρίου και θα αναβαθμίζει αισθητικά.

3.2.3 ΔΑΠΕΔΟ ΙΣΟΓΕΙΟΥ:
Με γνώμονα την αισθητική αναβάθμιση του κτιρίου προτείνεται η επίστρωση των χώρων Ι3,Ι6,Ι9,Ι10
με μάρμαρο υψηλής αντοχής, στιλβωμένο ώστε να ξεχωρίζει ως σύγχρονο και τη δημιουργία μοτίβων
γραμμικών και μη, ιδιαίτερης τεχνοτροπίας (γεωμετρικά μαρμάρινα μενταγιόν) που θα εναρμονίζονται με
τον χαρακτήρα του κτιρίου, θα αναβαθμίζουν αισθητικά, θα ορίζουν έμμεσα και νοητά την κυκλοφορία
από τον χώρο Ι3 προς Ι9 και από Ι3 προς τα κλιμακοστάσια.

3.2.4 ΚΤΙΣΤΑ ΠΑΤΩΜΑΤΑ ΕΠΙ ΣΙΔΗΡΟΔΟΚΩΝ (ΘΟΛΙΣΚΟΙ):
Προτείνεται η ενίσχυση της έδρασης των σιδηροδοκών επί των τοίχων μέσω της δημιουργίας διαζωμάτων.
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3.2.5 ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΑ:

3.2.8 ΣΤΕΓΗ:

Προτείνεται η αντικατάσταση τους με νέα, μεταλλικού σκελετού από κοιλοδοκούς ικανής διατομής
ώστε να μπορούν να φέρουν ειδικό αναβατόριο για άτομα με κινητικά προβλήματα. Τα κλιμακοστάσια θα
φέρουν ξύλινα πατήματα και ρίχτια για να μην αλλοιωθεί ο εσωτερικός χαρακτήρας του μνημείου, αλλά θα
είναι και διακριτά, ικανοποιώντας την αρχή της διακριτοποίησης των επεμβάσεων.

Για την αποκατάσταση της στέγης προτείνεται η φωτογραφική καταγραφή της, καθαίρεση
των κεραμιδιών και η φωτογραφική καταγραφή και αρίθμηση τους. Η αποξήλωση του σκελετού και
επαναχρησιμοποίηση όσων ξύλων είναι σε καλή κατάσταση αφού πρώτα συντηρηθούν (επάλειψη της
ξυλοκατασκευής με ειδικά υλικά, πυροπροστατευτικά, απεντομωτικά). Στη συνέχεια προτείνεται ο καθαρισμός και η συντήρηση της επιφάνειας της τοιχοποιίας που ¨πατά¨ η στέγη, αφού απογυμνωθεί, ώτε
να ελεγχθεί για τυχόν κενά και ρηγματώσεις με σκοπό να στεγανωθεί με ρητίνες και τσιμεντοκονιάματα.
Επιπλέον, προτείνεται η κατασκευή περιμετρικού σενάζ στην στέψη της τοιχοποιίας για ενίσχυση της
διαφραγματικής λειτουργίας στην στέψη αλλά και για άρση του προβλήματος της κατιούσας υγρασίας.
Έπειτα θα γίνει η επανασυναρμολόγηση της στέγης με το υπάρχον υγιές υλικό αλλά και με νέο και τέλος
θα τοποθετηθεί κάτω από τη στέγη περιμετρική υδρορροή που θα δέχεται τα όμβρια και θα χρωματιστεί
σε τόνο που δε λειτουργεί ανταγωνιστικά ως προς το σύνολο των όψεων.

3.2.6 ΔΑΠΕΔΟ ΟΡΟΦΟΥ:
Για την αποκατάσταση του δαπέδου του ορόφου προτείνεται η ενίσχυση της διαφραγματικής
λειτουργίας του μέσω της τοποθέτησης δευτέρου σανιδώματος κάθετα στο υφιστάμενο (διπλό πέτσωμα)
και αγκύρωση του δαπέδου στους φέροντες τοίχους με σκοπό την αύξηση της δυσκαμψίας. Επίσης
προτείνεται η προσθήκη διαμηκών ξύλινων δοκών (ποταμών) στην στέψη των τοίχων κα η ήλωσή τους με
τα πατόξυλα των γειτονικών χώρων ώστε να επιτευχθεί η έμμεση σύνδεσή τους. Για το τελικό σανίδωμα
των πατωμάτων του ορόφου προτείνεται η χρήση δαπέδου σκληρού ξύλου σε σκούρο τόνο ελαφρώς
γυαλισμένου, ενώ τέλος προτείνεται η πρόβλεψη για τοποθέτηση ενδοδαπέδιων καναλιών για ισχυρά και
ασθενή ρεύματα.
Άλλη μια μέθοδος ενίσχυσης των πατωμάτων είναι η δημιουργία οριζοντίου διαφράγματος
μέσω δύσκαμπτων μεταλλικών πλακών και διασταυρούμενων τενόντων και αύξηση της δυσκαμψίας του
πατώματος με διαγώνιους συνδέσμους, μια μέθοδος με εξαιρετικά αποτελέσματα που χρησιμοποιήθηκε
στον πύργο της Πάβια στην Ιταλία αλλά στο υπό μελέτη μνημείο όμως απορρίπτεται λόγω αλλοίωσης των
όψεων.

3.2.7 ΟΡΟΦΕΣ:
Στις οροφές του κτιρίου εσωτερικά προτείνεται σε συνεργασία με μηχανολόγο μηχανικό να
προβλεφθούν θέσεις καναλιών καλωδιώσεων, φωτιστικών σωμάτων και λοιπού ηλεκτρομηχανολογικού
εξοπλισμού. Στη συνέχεια, προτείνεται η απόκρυψή τους με χρήση ψευδοροφών, όμοιων με των ήδη
υφιστάμενων.

3.3 ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΣ ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
3.3.1 ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΒΛΑΒΕΝΤΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ
Σκόπιμη κρίνεται η καθαίρεση των επιχρισμάτων που έχουν παρουσιάζουν φθορά. Η καθαίρεση
γίνεται με χρήση ελαφριάς αερόσφυρας με πίεση λειτουργίας μικρότερη του 1 Mpa περίπου. Δεν πρέπει
να γίνεται χρήση βαριάς αερόσφυρας λόγω του κινδύνου διατάραξης του ιστού της τοιχοποιίας. Επίσης,
για τις μικρές επιφάνειες προτείνεται η καθαίρεση με σφυροκάλεμο. Συμβατική χειρωνακτική μέθοδος καθαίρεσης επιχρισμάτων.

3.3.2 ΡΩΓΜΕΣ ΜΙΚΡΟΥ ΕΥΡΟΥΣ
Στις ρωγμές μικρού εύρους που έχουν δημιουργηθεί στην έκταση της τοιχοποιίας προτείνεται η
καθαίρεση του επιχρίσματος σε μεγάλο πλάτος γύρων από τη ρωγμή ( περί τα 60 εκατοστά), η διεύρυνση
των χειλιών της ρωγμής με τοπικό σπάσιμο λίθων, το ξύσιμο της ρωγμής με συρματόβουρτσα με ιδιαίτερη
προσοχή για να αφαιρεθούν τα σαθρά τμήματα του κονιάματος, πλύσιμο με νερό υπό πίεση, εισαγωγή
πλούσιου τσιμεντοκονιάματος με ψιλό μυστρί. Προσοχή πρέπει να δωθεί στην επιλογή του προφίλ του
τελικού αρμού σε σχέση με τον αρχικό.

3.3.3 ΡΩΓΜΕΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΡΟΥΣ ΚΑΙ ΒΑΘΟΥΣ
Στις ρηγματώσεις που παρουσιάζουν μεγάλο εύρος και βάθος και η τοιχοποιία ενδέχεται να
παρουσιάζει και εσωτερικά κενά (ρωγμές καθιζήσεων) , προτείνεται η μέθοδος ενίσχυσης της τοιχοποιίας
με χρήση ενέσεων (τσιμεντενέσεις) με σκοπό την αποκατάσταση της αρχικής αντοχής της τοιχοποιίας.
Το πρώτο μέλημα αμέσως μετά την επιλογή αυτής της μεθόδου είναι η αποτύπωση της τοιχοποιίας, οι
μετρήσεις των χαρακτηριστικών του βλαμμένου τμήματος (πχ. άνοιγμα ρωγμής), ώστε να γίνει κατανοητή
η φύση των κενών και των ρηγμάτων των δομικών στοιχείων.
Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα στάδια υλοποίησης της μεθόδου ενίσχυσης με ενέσεις1 :
Στάδιο 1 : Καθαίρεση του επιχρίσματος σε μεγάλο πλάτος
Στάδιο 2 : Διεύρυνση της ρωγμής στην επιφάνεια ττης τοιχοποιίας

γύρω

από

τις

ρωγμές.

Στάδιο 3 : Διάνοιξη οπών κατά το πάχος του τοίχου, ανά αποστάσεις κατά μήκος της ρωγμης (η
διάμετρος, οι αποστάσεις και το βάθος αυτών των οπών εξαρτώνται από το εύρος της ρωγμής και το
πάχος της τοιχοποιίας, καθώς και από το αν οι ενέσεις πρόκειται να γίνουν μόνο από τη μία όψη του
τοίχου ή και από τις δύο).
Στάδια 4: Καθάρισμα της ρωγμής στο εσωτερικό της τοιχοποιίας με εισαγωγή νερού υπό πίεση (υδροβολή)
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1
ΒΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Δ. (2016), Διδακτικές σημειώσεις στα πλαίσια του μαθήματος «Προσεισμικός και Μετασεισμικός Ελεγχος και Επεμβάσεις
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σε Ιστορικά Κτίρια» του Π.Μ.Σ. Α.ΔΟ.ΑΠ.

Στάδιο 5: Τοποθέτηση τοπικών σωληνίσκων μέσα στις διανοιγείσες οπές

3.3.6 ΚΗΛΙΔΕΣ

Στάδιο 6: Σφράγιση της εξωτερικής επιφάνειας της ρωγμής με τσιμεντοκονίαμα ή με γύψο (συνίσταται να
γίνεται η σφράγιση των ρωγμών περίπου 2 ημέρες πριν την εφαρμογή του ενέματος, κατά τις οποίες η
επιφάνεια της τοιχοποιίας στην οποία θα εφαρμοστούν τα ενέματα θα πρέπει να διατηρείται υγρή).

Στα σημεία της τοιχοποιίας που εμφανίζονται κηλίδες (οφείλονται στην ύπαρξη υγρασίας που έχει
ποτίσει τον τοίχο, τον διαπερνά και φθάνει έως την επιφάνεια του επιχρίσματος) προτείνεται η προσεκτική
τριβή και ο καθαρισμός της επιφάνειας με αμμωνία ή κάποιο άλλο οξύ για να αποχρωματισθεί η κηλίδα και
να εξαλειφθεί και το περίγραμμα της. Στις περιπτώσεις που στην τοιχοποιία η κηλίδα παρουσιάζεται και
ανάπτυξη μούχλας ( οι κηλίδες φέρουν έντονο πράσινο, καστανό ή μαύρο χρώμα) προτείνεται στέγνωμα
και στεγανοποίηση του τοίχου, απόξεση και απολύμανση της βλαμμένης από μούχλας επιφάνειας του τοίχου. Η απολύμανση γίνεται με δραστική ουσία ( πχ γαλαζόπετρα). Σε περιπτώσεις που το πρόβλημα είναι
έντονο προτείνεται η αντικατάσταση της τελευταίας στρώσης επιχρίσματος.

Στάδιο 7: Προετοιμασία του ενέματος. Τα υλικά του ενέματος τοποθετούνται στον αναμικτήρα και
αναμειγνύονται με μεγάλη ταχύτητα για περιορισμένη διάρκεια προς αποφυγή πρόωρης σκλήρυνσης του
μίγματος. Ακολούθως, το ένεμα μεταγγίζεται σε άλλο αναμικτήρα μικρής ταχύτητας απ’ όπου και αντλείται
για την εισαγωγή του, στην τοιχοποιία. Η αργή ανάμειξη συνεχίζεται καθ’όλη τη διάρκεια της εφαρμογής
του, έτσι ώστε να αποφεύγεται η απόμιξη.
Στάδιο 8: Εφαρμογή του ενέματος. Οι ενέσεις εφαρμόζονται από κάτω προς τα πάνω. Η πίεση στο
ακροφύσιο δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,1 MPa, προς αποφυγή του κινδύνου βλάβης στην τοιχοποιία λόγω
υπερβολικής εσωτερικής πίεσης. Η εφαρμογή του ενέματος διακόπτεται κάθε φορά που εμφανίζεται ένεμα
στον αμέσως υπερκείμενο σωληνίσκο. Στην περίτπωης που το ένεμα αντλείται, απαιτείται ταυτόχρονη
μείωση της πίεσης στην αντλία. Απομακρύνεται το ακροφύσιο και φράσσεται ο σωληνίσκος εισαγωγής του
ενέματος. Μετά από διακοπή 10-20 λεπτών η διαδικασία επαναλαμβάνεται στην επόμενη ανώτερη στάθμη ή ένα υπάρχουν πολλά σημεία εισαγωγής, στην ίδια στάθμη στο επόμενο σημείο εισόδου κατά μήκος
του τοίχου, μέχρις ότου ολοκληρωθεί η πλήρωση και φραγούν όλοι οι σωληνίσκοι. Όταν η τσιμεντένεση
προχωρά κατακόρυφα, είναι σημαντικό να αποφεύγεται η ανάπτυξη μεγάλης υδροστατικής πίεσης στο
ένεμα που έχει ήδη εισαχθεί. Για αυτό το λόγο, το μέγιστο ύψος στο οποίο εφαρμόζονται ενέματα δεν
πρέπει να υπερβαίνει το 1 μέτρο ανά ημέρα.

3.3.7 ΕΠΑΝΘΙΣΜΑΤΑ
Στα σημεία της τοιχοποιίας που εμφανίζονται επανθίσματα λόγω της υγρασίας (άλατα σε στέρεη
μορφή-αραιό λευκό χνούδι-), προτείνεται η στεγάνωση του τοίχου ή του στοιχείου που καλύπτεται από
το επίχρισμα.

3.3.8 ΡΗΓΜΑΤΩΣΕΙΣ

Στάδιο 9: Τελικό επίχρισμα ή διάταξη κοτετσοσύρματος και τελικό επίχρισμα.

3.3.4 ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΕΜΑΤΑ
Τα τσιμεντενέματα είναι κονιάματα συντιθεμένα από τσιμέντο, νερό, ασβέστη ( για τη βελτίωση της
ενεσιμότητας), λεπτόκοκκα υλικά ( τα οποία καθιστούν το ένεμα σταθερό και τα οποία είναι είτε φυσικές
πουζολάνες είτε τεχνητές, όπως π.χ. πυριτιακή παιπάλη (silica fume)), υπερρευστοποιητή, πρόσθετα (για τη
μείωση της συστολής ξήρανσης) , άμμο (στην περίπτωση ρωγμών με μεγάλο άνοιγμα). Τα τσιμεντενέματα
που περιέχουν ασβέστη παρουσιάζουν βελτιωμένη ενεσιμότητα, αλλά η σκλήρυνσή τους αργεί πολύ, ενώ
παρουσιάζουν και σημαντική συστολή ξήρανσης ( έτσι επηρεάζεται δυσμενώς η συνάφεια μεταξύ των επιφανειών της ρωγμής και του ενέματος). Τα τσιμεντενέματα χωρίς ασβέστη σκληρύνονται πολύ γρήγορα (
ιδίως στην περίπτωση κατά την οποία το νερό δεν είναι αναγκαίο για τη δημιουργία του πήγματος απορροφάτε από την τοιχοποιία). Πρόκειται για ιδιότητα πολύ σημαντική τόσο διότι αυξάνει τηην ταχύτητα
με την οποία μπορεί να εφαρμόζεται η μέθοδος, αλλά και διότι η ταχεία τοπική αύξηση της αντοχής της
τοιχοποιίας επιτρέπει την ταχεία και ασφαλή εφαρμογή και άλλων μεθόδων. Επιπλεόν τα τσιμεντενέματα
χωρίς ασβέστη έχουν μικρότερη συστολή ξήρανσης, οπότε εξασφαλίζουν καλύτερη συνάφεια μεταξύ ενέματος και επιφανειών της ρωγμής. Τα τσιμεντενέματα χωρίς ασβέστη έχουν μικρότερη ενεσιμότητα από εκεί
αν τα οποία περιέχουν ασβέστη, μειονέκτημα όμως που αντιμετωπίζεται με την προσθήκη υπερρευστοποιητή.

Στα σημεία που εμφανίζονται ρηγματώσεις στα επιχρίσματα μικρού εύρους ( διαφοροποιούνται
από τις προαναφερθείσες ρηγματώσεις) και οφείλονται σε συστολή των κονιαμάτων κατά την πήξη τους
προτείνεται η διερεύνησή τους κ η μερική εκβάθυνση τους. Στη συνέχεια, στη θέση κάθε ρήγματος σχηματίζεται ένα αυλάκι του οποίου ο πυθμένας έχει πλάτος κατά τι μεγαλύτερο από τα χείλη του. Το βάθος
του αυλακιού είναι συνήθως ίσο με το πάχος της τελευταίας στρώσεως του επιχρίσματος. Σε περίπτωση
που το ρήγμα προχωρεί και στα παρακάτω στρώματα τότε το βάθος είναι μεγαλύτερο, δότι αλλιώς
το ρήγμα θα παρουσιασθεί και πάλι στην επιφάνεια. Πριν γίνει η επισκευή τα αυλάκια προτείνεται να
διαβρέχονται με γαλάκτωμα ασβέστου, αν το επίχρισμα αποτελείται από ασβεστοκονίαμα ή με αριάνι (
αραιό σιμεντοπολτός), αν αποτελείται από σιμεντοκονίαμα, σε διαφορετική περίπτωση και αν δεν είναι
εφικτή η διαβροχή με τα παραπάνω, προτείνεται η διαβροχή με άφθονο νερό. Όταν διαβραχούν τόσο
όσο να μην απορροφούν άλλο νερό , γεμίζονται με κονίαμα όμοιο με εκείνο που αποτελεί την τελευταία
στρώση του επιχρίσματος. Η επιφάνεια τρίβεται με τριβίδι ή πιέζεται με μυστρί, αναλόγως με το είδος του
επιχρίσματος που επισκευάζεται.

3.3.5 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ
Θεωρητικό υπόβαθρο για την ανάπτυξη του παρόντος υποκεφαλαίου που αφορά την
αποκατάσταση των επιχρισμάτων αποτελούν οι διδακτικές σημειώσεις του μαθήματος «Αποκατάσταση
Ιστορικών Κτιρίων» της καθηγήτριας Δρ. Αφροδίτης Πασαλή, στα πλαίσια του Π.Μ.Σ. Α.ΔΟ.ΑΠ.
Τα επιχρίσματα προστατεύουν τις λιθοδομές από φθορές και βλάβες ταυτόχρονα όμως χρειάζονται
και αυτά προστασία από εξωτερικούς παράγοντες όπως η υγρασία, οι μεταβολές της θερμοκρασίας
κ.α. και χρήζουν επισκευής. Οι βλάβες των επιχρισμάτων που χρήζουν επισκευής είναι οι κηλίδες, τα
επανθίσματα, τα ρήγματα και οι αποφλοιώσεις.
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3.3.3 ΑΠΟΦΛΟΙΩΣΕΙΣ
Στα σημεία της τοιχοποιίας που εμφανίζονται αποφλοιώσεις2 προτείνεται αρχικά η στεγάνωση
του τοίχου. Στη συνέχεια, αφαιρείται το επίχρισμα που έχει φουσκώσει και όχι μόνο αυτό που είναι
έτοιμο να πέσει. Η αφαίρεση γίνεται με το μυστρί ή με την σπάτουλα ή ακόμα καλύτερα με σκεπάρνι.
Μετά την αφαίρεση του επιχρίσματος πρέπει να καθαριστούν με επιμέλεια οι λίθοι της τοιχοποιίας
ώστε να απομακρυνθούν τυχόν υπολείμματα των κονιαμάτων. Στη συνέχεια, καθαρίζονται με ιδιαίτερη
προσοχή οι αρμοί και σε αρκετό βάθος ώστε να δημιουργείται κατάλληλη επιφάνεια για την πρόσφυση
του επιχρίσματος. Το κομμάτι του τοίχου που έχει αποκαλυφθεί με την απομάκρυνση του επιχρίσματος
πρέπει να διαβρέχεται ωσότου να μην απορροφά άλλο νερό. Έπειτα εκτελείται το επίχρισμα με τον ίδιο
ακριβώς τρόπο όπως και το αρχικό. Χρησιμοποιούνται τα ίδια κονιάματα, ο ίδιος αριθμός στρώσεων, ο
ίδιος τρόπος εφαρμογής τους και τα ίδια εργαλεία για τη μόρφωση της τελικής επιφάνειας. Στην περίπτωση
που η αποφλοίωση περιορίζεται μόνο στην τελευταία στρώση του επιχρίσματος τότε και η επισκευή
περιορίζεται μόνο σε αυτή την επιφάνεια.

3.4 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΤΑΣΗ
Κατά την αισθητική αποκατάσταση της Παπαζογλείου Υφαντικής Σχολής Θηλέων προτείνεται η
εκ νέου βαφή των τοιχοποιιών με απλά υδροχρώματα ίδιων αποχρώσεων με τα υφιστάμενα (ώχρα,
χονδροκόκκινο και λουλακί). Επίσης, προτείνεται η δημιουργία ζώνης (πασαμέντο) στο κάτω μέρος της
εσωτερικής τοιχοποιίας σε όλους τους χώρους του ισογείου και του ορόφου του μνημείου και σε ύψος
περί το ένα μέτρο από το δάπεδο με τη χρήση γύψου και τον χρωματισμό της στην απόχρωση του λευκού με σκοπό την αισθητική αναβάθμιση, την ανάδειξη του χαρακτήρα του εσωτερικού του κτιρίου αλλά
και την προστασία της τοιχοποιίας. Στη συνέχεια και σε συνεργασία με συντηρητές έργων τέχνης προτείνεται η αποκατάσταση του ζωγραφικού διακόσμου του μνημείου και η επανατοποθέτηση του στα σημεία
που βρισκόταν. Η επισκευή των χρωματισμών ξύλινων επιφανειών συνίσταται σε καθαρισμό, τρίψιμο με
γυαλόχαρτο κάψιμο για να αφαιρεθούν τα υπολείμματα χρώματος και τέλος βαφή σε δύο στρώσεις στην
υφιστάμενη απόχρωση ( λουλακί). Η επισκευή των χρωματισμών σιδηρών επιφανειών συνίσταται σε τρίψιμο
με γυαλόχαρτο, αμμοβολή για να φύγουν τα τελευταία ίχνη χρώματος και σκουριάς και χρωματισμό σε
τρείς ή τεσσερις στρώσεις. Οι δύο πρώτες στρώσεις γίνονται με μίνιο που προφυλλάσει το μέταλλο από
τη σκουριά. Οι άλλες δύο στρώσεις γίνονται με ελαιόχρωμα ή ντουκόχρωμα.

3.5 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ
Για την αποκατάσταση του αύλειου χώρου του κτιρίου της Παπαζογλείου Υφαντικής Σχολής
Θηλέων προτείνονται διαμορφώσεις στο άμεσο περιβάλλον του οι οποίες θα στοχεύουν στην ανάδειξη
του ιστορικού κτιρίου. Συγκεκριμένα, προτείνεται η διαμόρφωση ενιαίας στάθμης του εξωτερικού δαπέδου
και η διαμόρφωση κλίσεων ώστε τα νερά της βροχής να κατευθύνονται στο δίκτυο ομβρίων. Στη συνέχεια
προτείνεται η διάστρωση του με αδρό σκυρόδεμα που θα τύχει ειδικής επεξεργασίας ώστε να προκύψει
μέσω ειδικής τεχνοτροπίας ένα αισθητικά άρτιο αποτέλεσμα που θα λειτουργεί συμπληρωματικά στην
εικόνα του κτιρίου και όχι ανταγωνιστικά ενώ θα εξυπηρετεί την κίνηση κάτω από οποιαδήποτε συνθήκη.
Τέλος, προτείνεται η αντικατάσταση των στεγάστρων που βρίσκονται πλευρικά του κτιρίου πάνω από τις
κλίμακες που οδηγούν στο υπόγειο με καινούρια μονής κλίσης ώστε τα νερά της βροχής να φεύγουν μόνο
προς την αντίθετη κατεύθυνση από αυτή της κλίμακας αλλά και για να είναι και διακριτικά από αισθητικής
άποψης και να μη λειτουργούν ανταγωνιστικά σε σχέση με το κτίριο.

3.6 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
Με σκοπό την ενεργειακή αναβάθμιση του μνημείου, την εξοικονόμηση κατανάλωσης ενέργειας
αλλά και οικονομικών πόρων κατά τη λειτουργία του μνημείου, προτείνεται σε συνεργασία με μηχανολόγο
μηχανικό η αντικατάσταση του συστήματος θέρμανσης από τον συμβατικό λέβητα πετρελαίου σε αντλία
θερμότητας και η αντικατάσταση των υπαρχόντων καλοριφέρ σε θερμαντικά πάνελ τα οποία στο ισόγειο

προτείνεται να τοποθετηθούν στις ήδη υπάρχουσες θέσει των καλοριφέρ και στον όροφο προτείνεται
η τοποθέτησή τους αντί των υπαρχόντων θέσεων, στις απομειώσεις του πάχους της τοιχοποιίας με
σκοπό την εξοικονόμηση χώρου. Επίσης προτείνεται η αντικατάσταση όλων των φωτιστικών σωμάτων με
φωτιστικά τεχνολογίας LED με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας και χρημάτων. Επιπλέον, προτείνεται η
αντικατάσταση των ασφαλειών των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων με νέους σύγχρονης τεχνολογίας ώστε
να αποφεύγεται ο κίνδυνος σε περίπτωση βραχυκυκλώματος και η αντικατάσταση των διακοπτών των
ρευματοδοτών (πριζών) των ηλεκτρικών πινάκων και των μετρητών κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος με
σύγχρονης τεχνολογίας. Τέλος, προτείνεται η δυνατότητα σύνδεσης του κτιρίου σε δίκτυο οπτικών ινών
για την καλύτερη διασύνδεσή του με το διαδίκτυο.

3.7 ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
Λόγω της σπουδαιότητας του μνημείου και της θέσης του μέσα στον αστικό ιστό σκόπιμη κρίνεται
η αντικατάσταση των υφιστάμενων εξωτερικών φωτιστικών σωμάτων που σκοπό έχουν την ανάδειξη του
μνημείου, με νέους λαμπτήρες στενής δέσμης φωτός (spot lights) τεχνολογίας LED που τοποθετούνται σε
θέσεις και ένταση που θα προκύψουν από νέα φωτοτεχνική μελέτη με στόχο να τονίζεται η καθετότητα
τόσο από χαμηλά όσο και από ψηλά. Παράλληλα, κατά την αποκατάσταση του περιβάλλοντος χώρου
προτείνεται η πρόβλεψη τυχαίων θέσεων (αναμονών) για την τοποθέτηση ενδοδαπέδιων φωτιστικών
σωμάτων, τα οποία έμμεσα θα υποδηλώνουν και την ροή κυκλοφορίας πέριξ του μνημείου. Επιπρόσθετα,
προτείνεται η τοποθέτηση φωτιστικών ιστών στον αύλειο χώρου του κτιρίου αντίστοιχης αισθητικής
και αρχιτεκτονικής με αυτή του κτιρίου βασισμένα προδιαγραφές που καθορίζονται με βάση την τεχνική
οδηγία CΕΝ/TR 13201.1 με σκοπό την ευκολία οπτικού προσανατολισμού μέσα στον περιβάλλοντα χώρου
του κτιρίου, την διάκριση εμποδίων, την αναγνώριση σημείων αναφοράς (πχ κάδοι απορριμάτων) και την
απόλαυση της διαδρομής. Προτιμότερη κρίνεται η χρήση φωτεινών πηγών μέτριας έντασης ύψους περί
τα 2.5 μέτρα σε διάταξη που θα εξασφαλίζεται η σωστή κατανομή της φωτεινής δέσμης στις επιφάνειες
χωρίς μεγάλες διακυμάνσεις στα επίπεδα φωτισμού, η ομαλή διάχυση του φωτός αλλά και η αποφυγή της
θάμβωσης.

3.8 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Με στόχο την αποδοτικότερη λειτουργία αλλά και τη διασφάλιση του μνημείου στο πέρασμα των
χρόνων η καλύτερη μέθοδος αποκατάστασης δεν είναι άλλη από τη συνεχή συντήρηση του μνημείου3. Η
συντήρηση του μνημείου προτείνεται να γίνεται από το επιστημονικό προσωπικό της Εφορείας Νεωτέρων
Μνημείων στην οποία και ανήκει το κτίριο ως διατηρητέο μνημείο. Οι συντηρήσεις ενός μνημείου διακρίνονται
σε 2 κατηγορίες. Την επανορθωτική συντήρηση, κατά την οποία αποκαθίστανται οι βλάβες που έχουν
παρουσιασθεί ή παρουσιάζονται. Αυτή η διαδικασία συντήρησης έχει ως μειονέκτημα την διακοπή της
λειτουργίας ενός χώρου όταν παρουσιάζεται μια βλάβη ενώ παράλληλα παρουσιάζει και οικονομικό
μειονέκτημα, καθώς, η αποκατάσταση μιας βλάβης που έχει ήδη συμβεί μπορεί να παρουσιάσει σημαντικά
έξοδα. Η άλλη μέθοδος συντήρησης είναι η προληπτική συντήρηση ενός μνημείου. Αυτή η διαδικασία μπορεί
να πραγματοποιηθεί σε χρονικό διάστημα που δεν υπάρχει λειτουργία εντός του μνημείου ή που μπορεί να
προγραμματιστεί εκ των προτέρων, ενώ οικονομικά προκύπτει πως ότι το κόστος της συνεχούς προληπτικής
συντήρησης είναι μικρότερο από το κόστος της επανορθωτικής συντηρήσεως. Συμπερασματικά, μέσω της
συντήρησης ενός μνημείου διατηρούνται οι εγκαταστάσεις σε άριστη κατάσταση απόδοσης, περιορίζει
στο ελάχιστο τον χρόνο που δεν χρησιμοποιούνται οι εγκαταστάσεις , περιορίζει στο ελάχιστο την
υπερωριακή απασχόληση ανθρώπων και μηχανών για την επισκευή των βλαβών, περιορίζει το κόστος των
επισκευών, απαλλάσσει από προβλήματα διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού που δεν απασχολούνται
λόγω διακοπής λειτουργίας ενός τμήματος, περιορίζει την χρησιμοποίηση κεφαλαίου από τη δυνατότητα
φιλοξενίας σε εφεδρικές εγκαταστάσεις, λόγω του προγραμματισμού που γίνεται αξιοποιεί τη ζωή διαφόρων
ανταλλακτικών, προλαβαίνει διάφορες βλάβες, έχει σαν αποτέλεσμα τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας
του προσωπικού, περιορίζει τα ατυχήματα των εργαζομένων και τέλος έχει σαν αποτέλεσμα τη διατήρηση
του γοήτρου και της φήμης της κτιριακής μονάδας σε υψηλά επίπεδα.

2
Αιτία των αποφλοιώσεων είναι συνήθως η υγρασία, αλλά σε πολλές περιπτώσεις ευθύνεται και η κακή ποιότητα των υλικών και της
εργασίας κατά την εκτέλεση των επιχρισμάτων. Συνήθως το επίχρισμα φουσκώνει και αποκολλάται σε μια περιοχή σε όλο του το πάχος και
σπανιότερα μπορεί να αποκολληθεί μόνον η τελευταία στρώση.
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ΠΑΣΑΛΗ Α. (2016), Διδακτικές σημειώσεις στα πλαίσια του μαθήματος
«Αποκατάσταση Ιστορικών Κτιρίων» του Π.Μ.Σ. Α.ΔΟ.ΑΠ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

διεθνών κανονιστικών κειμένων κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα.

4.1 Η ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΩΣ ΖΗΤΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Σύμφωνα με τον διαχωρισμό που πραγματοποίησε η καθηγήτρια Φανή Μαλλούχου-Tufano στην
εισήγησή της με τίτλο ΄΄Νέες Χρήσεις Παλαιών Κτιρίων- Ευρωπαϊκές Εμπειρίες΄΄ στην ημερίδα της Ελληνικής
Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού-Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς με τίτλο ‘’Προστασία
Παραδοσιακών Οικισμών και Σύγχρονος Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός’’ που πραγματοποιήθηκε στην
Καστοριά το 2015, ξεχωρίζει και κατηγοριοποιεί τα διεθνή αυτά κανονιστικά κείμενα σε δύο κατηγορίες.

Η χρήση και η ζωή ενός αρχιτεκτονικού έργου εξελίσσεται μεταβάλλεται και διαφοροποιείται μέσα
στο πέρασμα του χρόνου. Από τα αρχαία χρόνια η διατήρηση των κατασκευών αποτελούσε συνήθη
πρακτική και επιτυγχάνονταν μέσω της αλλαγής της χρήση τους. Οι κοινωνίες ανά τους αιώνες και ιδίως
αυτές που δεν χαρακτηρίζονταν από δημιουργική διάθεση, αναζητούσαν λύσεις μέσα από την δοκιμασμένη
εμπειρία του παρελθόντος και στην ασφάλεια ενός ήδη διανυμένου, σίγουρου δρόμου.1 Αυτήν την τακτική
ακολουθούσαν και όσον αφορά το κτιριακό απόθεμα που κληρονομούσαν από προηγούμενες γενιές, μια
τακτική που αποδείχθηκε σωτήρια για τα ιστορικά κτίρια, καθώς η αλλαγή στη χρήση τους αποτέλεσε τον
όρο επιβίωσής τους.2
Η επανάχρηση των κτιρίων με γνώμονα κυρίως την χρηστική αξία μιας δομής και ενίοτε την οικονομική
αλλά χωρίς τις έννοιες των όρων της ιστορικής ή της καλλιτεχνικής τους διάστασης, αποτελεί μία από τις
τρείς κύριες τάσεις, με τις οποίες οι ανθρώπινες κοινωνίες αντιμετώπιζαν τα κατάλοιπα του παρελθόντος
(οι άλλες δύο υπήρξαν η οικειοποίηση των καταλοίπων του παρελθόντος ως προς τη φυσική και την
ιδεολογική τους υπόσταση).3 Οι κοινωνίες μετατρέπουν τα ήδη υφιστάμενα κτίρια και την λειτουργία
τους σε κάτι που είχε νόημα και αξίας για αυτούς τους ανθρώπους στη χρονική περίοδο που ζούσαν.
Χαρακτηριστικά παραδείγματα αλλαγής χρήσεων σε υφιστάμενα κτίρια αποτελούν ορισμένοι αρχαίοι
ναοί και κτίρια που με την έλευση, της νέας τότε θρησκείας, του Χριστιανισμού ως πράξη καθαγιασμού
αρχικά και ως χώροι κάλυψης της ανάγκης του εκκλησιασμού, μετατράπηκαν σε χώρους λατρείας του
Χριστιανισμού αλλά και σε χώρους θρησκευτικού περιεχομένου ευρύτερα. Μετατροπές στη χρήση όπως
αυτή του Πανθέου στη Ρώμη σε χριστιανικό ναό από τον Ραφαήλ, η αλλαγή χρήσης του Castello St Angelo από μαυσωλείο σε κατοικία Παπών, η μετατροπή της ορθογωνικής αίθουσας του tepidarium των
Θερμών του Διοκλητιανού σε χριστιανικό ναό από το Μιχαήλ Άγγελο αλλά ακόμα και η μετατροπή του
Παρθενώνα σε χριστιανικό ναό μετά την Ενετική κατάκτηση και σε μουσουλμανικό τέμενος με μιναρέ επί
τουρκοκρατίας, αποτελούν ενισχυτικά στοιχεία της παραπάνω άποψης. Επίσης, ο θαυμασμός προς το
παλιό, προς την ιστορική διάσταση των κτισμάτων, στρέφει τους ανθρώπους της Αναγέννησης στην
διατήρηση και επανάχρηση κτισμάτων έχοντας ως κύριο στόχο την καλλιτεχνική τελείωση του έργου τους.
Παράλληλα, η εποχή του Διαφωτισμού ανακάμπτει την αντίληψη της ανάγκης διατήρησης των καταλοίπων
του παρελθόντος, συναρμολογεί δανεισμένα συστήματα άλλων χρονικών και κοινωνικοτεχνολογικών
συναρτήσεων ως αυτοτελείς φορείς πνευματικών αξιών με στόχο τη φυγή και λύτρωση σε ιδανικούς
κόσμους περασμένους.4. Επιπρόσθετα, με την ανάπτυξη των επιστημών της ιστορίας, της αρχαιολογίας
ως κομμάτι της ιστορίας της τέχνης, γίνονται επεμβάσεις σε μνημεία με τρόπο ρομαντικό, επαναχρησιμοποιώντας τα μέσα στο πνεύμα της εποχής σύμφωνα με τις ανάγκες τους. Στο εργαστήριο του
Giovanni Battista Piranesi5 αρχιτέκτονες από όλη την Ευρώπη επιμορφώνονται πάνω στην ιστορία και
το μνημειακό πλούτο της Ρώμης, αποτυπώνουν με ακρίβεια στις μετρήσεις τους τα ιστορικά κτίρια και
στη συνέχεια αποκαθιστούν και συνθέτουν τα μνημεία σύμφωνα με το πνεύμα της εποχής. Ο Johann
Joachim Winckelmann μαζί με τον Marconi αποκαθιστούν το Tempietto Dirutto στη Vila Albani στη Ρώμη
χωρίς να το απομακρύνουν από τη γοητεία του ρομαντικού λάφυρου της ιστορίας. Επιπλέον, κατά την
Γαλλική επανάσταση με στόχο την εξυπηρέτηση βιομηχανικών λειτουργιών αλλά και στρατιωτικών χρήσεων,
παρατηρούνται, κατόπιν κατάσχεσης και πώλησης, μετατροπές χρήσεων σε θρησκευτικά κτίρια.6. Έπειτα,
η αναγνώριση και ανάπτυξη των επιστημών και των τεχνών που είχε ήδη αρχίσει να συντελείτε, έστρεψε
τους αρχιτέκτονες προς νέα πεδία αναζήτησης στην επιστήμη της αρχιτεκτονικής με αποτέλεσμα να
γεννηθούν οι τάσεις και οι σχολές αποκατάστασης και επανάχρησης που αναλύθηκαν σε προηγούμενο
κεφάλαιο.

Η πρώτη κατηγορία κειμένων αφορά εκείνα που έχουν εκδοθεί έως τη δεκαετία του 1990 και φέρουν
τη σφραγίδα του Χάρτη της Βενετίας του 1964. Χαρακτηριστικό αυτής της κατηγορίας είναι ότι πρόκειται
για μνημεία με κυρίαρχο τον ιστορικό και καλλιτεχνικό χαρακτήρα που είναι κατασκευασμένα με στέρεα
υλικά, τα οποία με το πέρασμα του χρόνου ερειπώνονται, αλλά δεν εξαφανίζονται, ενώ βαρύνουσα
είναι η σημασία που δίνεται στην διαφύλαξη και στη διατήρηση της φυσικής υπόστασης των μνημείων και
της υλικής αυθεντικότητας, η οποία μπορεί να επιτευχθεί μέσω της επανάχρησης και της συνέχισης της
λειτουργίας τους. Διεθνείς πραγματείες που ορίζουν το θεσμικό πλαίσιο προστασίας της αρχιτεκτονικής
κληρονομιάς όπως η Χάρτα της Βενετίας (1964), η Διακήρυξη του Άμστερνταμ (1975), οι Συστάσεις για τη
Διαφύλαξη και το Σύγχρονο ρόλο των Ιστορικών Περιοχών του Ναϊρόμπι (1976), η Σύμβαση της Γρανάδας
(1985), ο Διεθνής Χάρτης για την Προστασία των Ιστορικών Πόλεων της Ουάσιγκτον (1987) αλλά και η
Χάρτα του Nizhny Tagil (2003) που αφορά τη βιομηχανική κληρονομιά, αναφέρουν, ομολογούν, διαπραγματεύονται και ενθαρρύνουν την επανάχρηση ιστορικών κτηρίων και κελυφών με τα χαρακτηριστικά αυτής
της πρώτης κατηγορίας.
Η δεύτερη κατηγορία, σύμφωνα με την καθηγήτρια κ. Μαλλούχου-Tufano, αναφέρεται στα διεθνή
κανονιστικά κείμενα που εκδίδονται από τη δεκαετία του 1990 και εξής και συνυπολογίζουν τις ριζικές
μεταβολές που έχουν επέλθει στις αντιλήψεις και στις πρακτικές της μνημειακής προστασίας με την παγκοσμιοποίηση του ζητήματος από την εφαρμογή της Σύμβασης για την Παγκόσμια Πολιτιστική και Φυσική
Κληρονομιά της UNESCO. Στη δεύτερη αυτή ομάδα, αναφέρονται κατηγορίες που προέκυψαν μέσα από το
διάλογο και τελικά την ώσμωση μεταξύ αντιλήψεων ανατρέποντας πολλές φορές κεκτημένες προσεγγίσεις
του παρελθόντος, Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσονται πλέον τα πολιτιστικά τοπία, οι τόποι με πολιτιστική
σημασία, η άυλη πολιτιστική κληρονομιά και μνημεία που συσχετίζουν τον ανθρωπογενή παράγοντα με
το φυσικό και το πνευματικό. Μέσω αυτών των κειμένων η διαφύλαξη της αυθεντικότητας των μνημείων
αποτελεί στόχο που πλέον δεν περιορίζεται μόνο στην υλική τους υπόσταση αλλά καθορίζεται κατά
περίπτωση με βάση το πολιτισμικό πλαίσιο, μέσα στο οποίο αυτά δημιουργήθηκαν.

Η αναγνώριση και η κατανόηση εις βάθος των επιστημών και ιδίως της ιστορίας της αρχιτεκτονική, η
κατάκτηση εννοιών όπως ο όρος «ιστορικό μνημείο», οδήγησαν στην διατύπωση αρχών και κανόνων μέσω
1
ΣΑΜΑΡΑΣ Ν. (2016), Διδακτικές σημειώσεις στα πλαίσια του μαθήματος «Επανάχρηση Ιστορικών Κτιρίων» του Π.Μ.Σ. Α.ΔΟ.ΑΠ.
2
ΣΑΜΑΡΑΣ Ν. (2016), Διδακτικές σημειώσεις στα πλαίσια του μαθήματος «Επανάχρηση Ιστορικών Κτιρίων» του Π.Μ.Σ. Α.ΔΟ.ΑΠ.
3
ΜΑΛΛΟΥΧΟΥ Φ. (2015), Νέες χρήσεις παλαιών κτηρίων – Ευρωπαϊκές εμπειρίες
4
ΣΜΥΡΗΣ Γ. (2014), Ιστορία της Αρχιτεκτονικής ΙΙ 18-20 ΕΙΣΑΓΩΓΗ, Έκδοση: 1.0. Διαθέσιμο από την διεύθυνση : http://ecourse.uoi.gr/
course/view.php?id=1095 (Προσβάσιμο την 30/04/2020)
5
Ο Τζοβάνι Μπατίστα Πιρανέζι (1720-1778) ήταν Ιταλός χαράκτης και αρχιτέκτονας, διάσημος για τις χαλκογραφίες που παρήγαγε με
απεικονίσεις των μνημείων και κτηρίων της πόλης της Ρώμης, καθώς και για τα ατμοσφαιρικά σχέδια των πελώριων υπογείων φυλακών του. (Πηγή
Wikipedia)
6
Plevoets B, Van Cleempel K. , (2012), Adaptive Reuse as a Strategy towards Conservation of Cultural Heritage: A survey of 19th and
20th century theories
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4.2 Η ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΩΣ ΖΗΤΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ
Αν η διαδικασία της αποκαταστάσεως ενός ιστορικού κτιρίου είναι μια επέμβαση υψηλής εξειδίκευσης
που απαιτεί διεπιστημονική προσέγγιση και εμπλοκή πολλών κλάδων και ειδικοτήτων, η επανάχρηση αποτελεί
μια αμιγώς αρχιτεκτονική υπόθεση που έχει ως αντικείμενο τη λειτουργική ένταξη της νέας χρήσης στο
ιστορικό κέλυφος.7 Είναι μια επέμβαση που συμβάλλει στην διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και του
ιστορικού δομημένου περιβάλλοντος, ενσωματώνει το εκάστοτε μνημείο στη σύγχρονη ζωή, αναδεικνύει και
κοινωνικοποιεί τις εγγενείς του αξίες.
Η επανάχρηση ιστορικών κτιρίων συγκροτεί μια διαδικασία που κερδίζει συνεχώς έδαφος και
προκρίνεται ως μια αυξανόμενη τάση που διέπετε από αρχές όπως η αειφορία, η οικολογική διαχείριση, η
βιώσιμη ανάπτυξη σε δομημένα περιβάλλοντα που μέχρι πρότινος ανήκαν θεμελιωδώς στην προστασία
της φυσικής κληρονομιάς αλλά πλέον έχουν ενταχθεί σε κοινό θεωρητικό υπόβαθρο και μοιράζονται
αρχές, πρακτικές, μεθόδους και διαδικασίες προσέγγισης και διαχείρισης που συμβάλλουν στη μείωση της
κατανάλωσης των υλικών κατασκευής, στη μείωση της κατανάλωσης και μεταφοράς ενέργειας, στη μείωση
της ρύπανσης και της μόλυνσης , ως επακόλουθο μιας νέας κατασκευής. Επίσης. μέσω της διατήρησης
της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς και της επανάχρησης, οι κοινωνίες εξασφαλίζουν οικονομικά, πολιτιστικά
και κοινωνικά οφέλη και παράλληλα αποτελούν φορείς διατήρησης της συλλογικής μνήμης και εμφυσούν
χαρακτήρα στις κοινότητες8.
Η επανάχρηση των ιστορικών κτιρίων αποτελεί πρόκληση, δεδομένου ότι στα πλαίσια μιας
απόλυτης φονξιοναλιστικής αντίληψης της αρχιτεκτονικής χρειάζεται βαθύτερη κατανόηση των αξιών της
πολιτιστικής κληρονομιάς, των φυσικών χαρακτηριστικών και των προσαρμοστικών δυνατοτήτων του
κτιρίου σε μια επανάχρηση, καθώς η νέα χρήση και οι απαιτούμενες αλλαγές θα πρέπει να προστατεύουν
και να ενισχύουν την πολιτιστική και ιστορική διάσταση και ταυτότητα του κτιρίου και να ενισχύονται
οι διαστάσεις της βιωσιμότητας, όπως η οικολογική, η οικονομική και η πολιτιστική. Οι διαστάσεις της
βιωσιμότητας αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους, συμπληρώνουν η μία την άλλη και αποτελούν έννοιες που
χαρακτηρίζουν τη σημερινή εποχή στοχεύοντας στην διατήρηση των κοινωνιών.

Οι αξίες πολιτισμού που μπορεί να φέρει ένα μνημείο σύμφωνα με την κατάταξη της Διακήρυξης του
Άμστερνταμ είναι οι παρακάτω:
•

Ιστορική Αξία: Το κτίριο αποτελεί πηγή πληροφοριών για ιστορικά, κοινωνικά, πολιτιστικά. Αρχιτεκτονικά
γεγονότα και φορέα συλλογικής μνήμης.

•

Καλλιτεχνική Αξία: Το κτίριο και τυχόν επί μέρους στοιχεία του μπορεί να αποτελούν αυθεντικά έργα
τέχνης.

•

Αισθητική Αξία: Το κτίριο με τη διατήρηση των αυθεντικών καλλιτεχνικών και ιστορικών στοιχείων του,
την εναρμόνιση και ηπιότητα των κατά καιρούς επεμβάσεων, την καλή φυσική του κατάσταση, καθώς
και του άμεσου περιβάλλοντος του, συμβάλλει στην αισθητική αναβάθμιση της περιοχής του.10

•

Αξία Τοπόσημου: Η σχέση του κτιρίου με το άμεσο και ευρύτερο περιβάλλον του, ο βαθμός προβολής
του και ο ρόλος του στον αστικό ιστό της πόλης, μπορούν να το αναδεικνύουν σε χαρακτηριστικό
τοπόσημο.

•

Αξία Χρήσης: Το κτίριο έχει προυποθέσεις για μια σύγχρονη χρήση, ώστε να εξυπηρετείται ο στόχος
της ένταξης της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς στην κοινωνική ζωή.

Παραλληλα, σύμφωνα με την καθηγήτρια Ελένη Μαΐστρου κατά μια άλλη κατάταξη11 ως άλλες αξίες
αναφέρονται και
•

Αξία Αυθεντικότητας: Όσον αφορά το υλικό και τα διακοσμητικά στοιχεία του κτιίρου που έχουν
διασωθεί στην πάροδο του χρόνου

•

Αξία Μνήμης: Το κτίριο ως σύμβολο αντικατοπτρίζει και υπενθυμίζει γεγονότα ιστορικά, πολιτιστικά,
κοινωνικά κλπ. 12.

Η αποδοχή των θεωριών αυτών έχει αναγνωριστεί παγκοσμίως σήμερα και κυρίως στην Ευρώπη,
όπου σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες το 50-70% των οικοδομικών εργασιών που εκτελούνται αυτή τη
στιγμή στην Ευρώπη αφορούν εργασίες προσαρμοστικής επανάχρησης (adaptive reuse) , όπως είθισται
να λέγεται αυτή η προσέγγιση (το ποσοστό αυτό μεγαλώνει προϊούσης και της οικονομικής κρίσης).13

Η προστασία των αρχιτεκτονικών μνημείων και των συνόλων πρωτίστως αλλά και η διατήρηση τους μέσω
της επανάχρησης τους σε δεύτερο βαθμό, δε μπορεί να νοηθεί παρά μέσα σε μια καθολική προοπτική,
λαμβάνοντας υπ’ όψη την αξία πολιτισμού που μπορεί να φέρει ένα κτίριο, από το πιο μεγαλοπρεπές
μνημείο ως το πιο ταπεινό λαϊκό κτίσμα.9

7

ΣΑΜΑΡΑΣ Ν. (2016), Διδακτικές σημειώσεις στα πλαίσια του μαθήματος «Επανάχρηση Ιστορικών Κτιρίων» του Π.Μ.Σ. Α.ΔΟ.ΑΠ.

Mısırlısoy, D.; Günçe Κ, (2019), Assessment of Adaptive Reuse Practices through User Experiences: Traditional
Houses in the Walled City of Nicosia
8
9

CONGRESS ON THE EUROPEAN ARCHITECTURAL HERITAGE. (1975). The Declaration of Amsterdam
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10
«Η αληθινή ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ μένει πάντοτε και σαν πνευματική δημιουργία. Και δε ζητάει να ικανοποιήσει μονάχα τις οικονομικές
και τεχνικές απαιτήσεις της ορισμένης χρονικής στιγμής, αλλά προσπαθεί ταυτόχρονα να δώσει μορφή και σε αισθήματα και σε ψυχικές
καταστάσεις», Κωνσταντινίδης Α.,(1964), Απόσπασμα από ‘’Το κάθε παλιό οικοδόμημα σχετίζεται με τα σύγχρονα προβλήματα’’,
Για την Αρχιτεκτονική, άρθρο 26,σσ.172-173 , Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης 2017
11
Βλ. Μαΐστρου Ε .Οδηγός για την Ανάδειξη και Αξιοποίηση Κτηρίων Ιδιοκτησίας Δημοσίου με Ιστορική και Αρχιτεκτονική Αξία, Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.,
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013.
12
« Οπότε και όποια οικοδομήματα έχουμε σήμερα στην κατοχή μας από παλιές εποχές, δεν αντιπροσωπεύουνε παρά τον εαυτό μας σε
μια πιο παλιά μορφή, σε μιαν ύπαρξη που γεννήθηκε μέσα από διαφορετικούς τρόπους. Και για να μπορούμε να πούμε λοιπόν, πως το κάθε παλιό
οικοδόμημα προβάλλει σαν ένας δικός μας πατέρας, σαν το δικό μας κορμί και αίμα.» Κωνσταντινίδης Α.,(1964), Απόσπασμα από ‘’Το κάθε παλιό
οικοδόμημα σχετίζεται με τα σύγχρονα προβλήματα’’, Για την Αρχιτεκτονική, άρθρο 26,σσ.172-173 , Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης 2017
13

ΜΑΛΛΟΥΧΟΥ Φ. (2015), Νέες χρήσεις παλαιών κτηρίων – Ευρωπαϊκές εμπειρίες
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4.3 ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΠΑΖΟΓΛΕΙΟΥ ΥΦΑΝΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΗΛΕΩΝ

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης αποτελεί η πρόταση επανάχρησης της Παπαζογλείου Υφαντικής
Σχολής Θηλέων ως «Εκπαιδευτική Δομή του Τμήματος Αρχιτεκτόνων της Πολυτεχνικής Σχολής του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων».

4.3.1 ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
Η επιλογή της συγκεκριμένης χρήσης αποδίδεται βάση:
Η ανεπιτήδευτη επανάχρηση, η αλλαγή χρήσης που εστιάζεται καθαρά στην χρηστική αξία του
κτιρίου και όχι σε κάποια άλλη, λχ στην καλλιτεχνική, αλλά και η συνεχής λειτουργία των κτιρίων από την
περίοδο κτήσεως του έως και τη σημερινή, αποτελούσε και αποτελεί το λόγο διατήρησης τους και κατά
μια έννοια τη σωτηρία αυτών των κελυφών. Έτσι και η Παπαζόγλειος Υφαντική Σχολή Θηλέων στα Ιωάννινα,
δε θα μπορούσε να αποτελεί κάποια εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα.
Πρόκειται για ένα κτίριο που αν και συγκεντρώνει πάνω του όλες εκείνες τις αξίες και τις αρετές
που πρέπει να ληφθούν υπ’ όψη στη συνθετική διαδικασία μια επανάχρησης, φαινομενικά σε όλες τις χρήσεις που αποδόθηκαν ιστορικά στο κτίριο, συμπεραίνουμε ότι η αξία χρήσης της δομής ήταν αυτή που
προκρινόταν. Για παράδειγμα, κατά την περίοδο των Βαλκανικών Πολέμων και της Απελευθερώσεως των
Ιωαννίνων, στο άδειο λόγω πρόσφατης εγκατάλειψης από την οριστική διακοπή της «φυτοζωούσης» Υφαντικής Σχολής14, στεγάστηκε στρατιωτικό νοσοκομείο με σκοπό να καλύψει τις ανάγκες που δημιουργούσε
ο πόλεμος. Ανάλογη ήταν και η συνέχεια, όπου η αξία χρήσης υπερίσχυε οποιασδήποτε άλλης, καθώς εκεί
βρήκαν «καταφύγιο»15 για αρκετές δεκαετίες τα δικαστήρια της πόλης, ενώ, με την κατασκευή του Δικαστικού Μεγάρου Ιωαννίνων η Παπαζόγλειος ξανά εγκαταλείφθηκε , καθώς πλέον δεν εξυπηρετούσε κάποιο
σκοπό. Αυτή η κατάσταση δεν κράτησε για πολύ καιρό, διότι και πάλι μετά από σύντομο χρονικό διάστημα
΄΄απραξίας΄΄ , η Παπαζόγλειος επιδέχεται κατά μία έννοια και πάλι την χρήση για την οποία προοριζόταν,
αυτήν της εκπαίδευσης, καθώς φιλοξένησε σχολεία προδημοτικής και μέσης εκπαίδευσης.

14
«Η εφημερίδα «Ελευθερία» έκανε λόγο για μια «φυτοζωούσα Υφαντική Σχολή». Σε φύλλο της στις 29 Μαρτίου του 1926 αναφέρεται
ότι στη σχολή εργάζεται μία δασκάλα με δύο μόνο μαθήτριες, οι οποίες δεν έχουν υλικά «διότι τα ολίγα κεφάλαια είχον κλεισθή εις τους
κατασκευασθέντας τάπητας παραμένοντας απωλήτους λόγω ατελειών περί τα σχέδια, τους χρωματισμούς και την εκτέλεσιν». Παράλληλα
σχολιάζεται η «αθλίαν κατάστασιν του κτιρίου υποκείμενον εις άμεσον κίνδυνον άνευ επειγουσών επισκευών». Λίγο καιρό μετά, ήρθε η οριστική
διακοπή της «φυτοζωούσης» Υφαντικής Σχολής», Αγγέλη Β.,(2017), ΄΄Παπαζόγλειος: Η «φυτοζωούσα» υφαντική σχολή΄΄, ΤΥΠΟΣ-i(διαδίκτυο).
Διαθέσιμο από:https://typos-i.gr/article/papazogleios-h-fytozwoysa-yfantikh-sxolh) ( προσβάσιμο την 04/05/2020)
15
ΑΓΓΕΛΗ Β.,(2017), ΄΄Παπαζόγλειος: Η «φυτοζωούσα» υφαντική σχολή΄΄, ΤΥΠΟΣ-i(διαδίκτυο). Διαθέσιμο από:https://typos-i.gr/article/
papazogleios-h-fytozwoysa-yfantikh-sxolh) ( προσβάσιμο την 04/05/2020)
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•

της αξίας και του συμβολισμού του κτιρίου με σκοπό την ένταξη της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς
στην κοινωνική ζωή του τόπου, σύμφωνα και με τη Διακήρυξη του Άμστερνταμ το 1975

•

της αρχιτεκτονικής πρόκλησης που ΄΄γεννάει΄΄ η προσαρμοστική επαναχρησιμοποίηση και ο εκσυγχρονισμός της πρότερης λειτουργίας του ως σχολή με τα σημερινά δεδομένα

και τέλος, ενισχύεται και ισχυροποιείται από:
•

την επιθυμία του Τμήματος Αρχιτεκτόνων της Πολυτεχνικής Σχολής στην από τις 14 Ιουλίου του
2015 τεχνική έκθεση16, που περιγράφεται ότι στο κτίριο θα

«…φιλοξενηθούν δραστηριότητες και μαθήματα της νέας Αρχιτεκτονικής Σχολής του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων, ως εξάρτημα των ήδη υφιστάμενων δομών στον οργανωμένο χώρο στην Πανεπιστημιούπολη
Ιωαννίνων…».

16
Η αναφερόμενη τεχνική έκθεση ήρθε στην κατοχή του γράφοντος κατόπιν αιτήσεως του στην ΥΝΜΤΕΗΒΙΔΜ στα πλαίσια συγγραφής της
ΜΔΕ με τίτλο «Αποτίμηση της Σεισμικής Επάρκειας της Παπαζογλείου Υφαντικής Σχολής Θηλέων» που εκπονήθηκε στα πλαίσια του Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών “Αρχιτεκτονική και Δομοστατική Αποκατάσταση Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων” (Α.ΔΟ.ΑΠ.) (Κατεύθυνση: Δομοστατική)
του ΤΕΙ Θεσσαλίας το 2018.
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•

4.3.2 ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ
Με σκοπό την ένταξη στο κτίριο μιας νέας χρήσης ή της ίδιας χρήσης ακόμα αλλά με διαφορετική
μορφή, όπως στην περίπτωση της επανάχρησης του υπό μελέτη κτιρίου, πρώτα θα πρέπει να πραγματοποιείται μια μελέτη σκοπιμότητας ένταξης της χρήσης, δηλαδή, θα πρέπει να ληφθούν υπ’ όψη μια σειρά
από κριτήρια που να αιτιολογούν αυτήν την απόφαση ώστε να μην καταλήγει ο μελετητής σε βιαστικές
αποφάσεις που θα κέρδιζαν την νέα χρήση αλλά θα έθεταν σε κίνδυνο το κτίριο.
«…η επανάχρηση των άδειων κελυφών και ο σχεδιασμός ενός ενεργού, ανοιχτού, χωρίς αποκλεισμούς
δημόσιου χώρου δεν είναι απλά ζήτημα αισθητικής ή οικολογικού σχεδιασμού, αλλά απαιτεί μια πιο
σύνθετη αρχιτεκτονική δράση, που φέρει στο προσκήνιο νέες διαδικασίες εμπλοκής του αρχιτέκτονα
με τους θεσμούς και τις κοινότητες που διαμορφώνουν τις πολιτικές, τις χρήσεις.»17

Με την επιστροφή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων εντός της πόλης των Ιωαννίνων19, μέσω του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, αναδεικνύονται οι άρρηκτοι δεσμοί του με την τοπική κοινωνία και καλύπτεται έτσι η ανάγκη για επέκταση των υποδομών του Πανεπιστημίου δημιουργώντας νέες ταυτότητες και
συνθήκες εκπαίδευσης καθώς θα αποτελεί ένα πυρήνα παιδείας και νεανικής δημιουργικότητας μέσα στο
κέντρο της πόλης που θα δώσει την ευκαιρία για μια πολύπλευρη ανάπτυξη και ανάδειξη της πόλης στον
ευρωπαϊκό χάρτη. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων, αναπληρωτή καθηγητή κ. ‘Αγγελο Παπαγεωργίου στη συνέντευξή του στην Εφημερίδα των Συντακτών στις 14 Μαρτίου 2020
«Η επιλογή της Παπαζογλείου εντάσσεται στον στρατηγικό στόχο του Πανεπιστημίου ως προς την
παρουσία του Ιδρύματος στην πόλη των Ιωαννίνων. Πρόκειται για έναν δημιουργικό διεμβολισμό της
καθημερινότητας από την έρευνα.».

•
Στο σημείο αυτό θα γίνει η ανάλυση αυτών των κριτηρίων με σκοπό την ένταξη της νέας χρήσης
στο υπό μελέτη κτίριο.
Η επιλογή της νέας χρήσης γίνεται με κριτήρια:
•

Οικονομικά:

Το κόστος των απαιτούμενων επεμβάσεων προκειμένου να ενταχθεί η νέα χρήση θεωρείται μικρό καθώς
δεν απαιτούνται επεμβάσεις μεγάλης κλίμακας, ενώ θα ήταν πιθανή η δυνατότητα χρηματοδότησης μέσω
του κληροδοτήματος Α. Παπάζογλου, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και άλλων φορέων. Επίσης, τα έξοδα
συντήρησης του κτιρίου δεν προβλέπονται υπέρογκα.

Αρχιτεκτονικά:

Η Παπαζόγλειος Υφαντική Σχολή θηλέων αποτελεί ένα από τα πρώτα δείγματα ύστερου νεοκλασικισμού στην πόλη των Ιωαννίνων γεγονός που αποτελεί ενισχυτικό στοιχείο στην επιλογή του ως κτίριο
κατά τη διαδικασία ένταξης νέας χρήσης. Επίσης, το κτίριο διατηρεί τα τυπολογικά και μορφολογικά του
χαρακτηριστικά σε πολύ μεγάλο βαθμό.18 Επιπλέον, τα λειτουργικά του χαρακτηριστικά, τα μεγέθη και οι
αναλογίες των χώρων ικανοποιούν τα σύγχρονα διεθνή πρότυπα μιας σχολής αρχιτεκτονικής, κατά τα
οποία οι φοιτητές οργανώνονται σε studios και οι σχολές είναι αρκετά πιο μικρές με στόχο να αναπτύσσονται προσωπικές σχέσεις μεταξύ συμφοιτητών και καθηγητών, ενώ οι πιθανές μελλοντικές επεμβάσεις
στο κτίριο που αφορούν τη νέα χρήση θα είναι μικρής κλίμακας καθώς ήδη πληροί τις προϋποθέσεις των
λειτουργικών χαρακτηριστικών όπως αναφέρθηκαν πιο πάνω αλλά και επειδή το δομικό του σύστημα σε
μεγάλο βαθμό κρίνεται επαρκές. Επίσης, το κτίριο δίνει την δυνατότητα επίλυσης ζητημάτων της πρόσβασης ατόμων με κινητικά προβλήματα και της πυροπροστασίας.
•

Κοινωνικά:

Πολεοδομικά:

Η Παπαζόγλειος βρίσκεται εντός του ιστορικού κέντρου της πόλης των Ιωαννίνων. Εντάσσεται στο
ιστορικό πολεοδομικό μέτωπο της πόλης καθώς εντός μιας νοητής ακτίνας περί τα 300 μ. βρίσκονται
σημαντικά μνημεία της πόλης όπως η Ζωσιμαία Σχολή, δείγμα του ύστερου νεοκλασικισμού στην πόλη των
Ιωαννίνων κατασκευασμένη και αυτή από τον Περικλή Μελίρρυτο το 1902, το κτίριο του ταχυδρομείο
Ιωαννίνων έργο κι αυτό του Π. Μελίρρυτου το 1905, τον πύργο του ρολογιού της πόλης έργο του Π. Μελίρρυτου το 1905, το κτίριο της 8ης Μεραρχίας κατασκευασμένο το 1879, το Δημαρχείο της πόλης έργο
του αρχιτέκτονα Αριστοτέλη Ζάχου το 1931, το παλαιό νοσοκομείο Χατζηκώστα κατασκευασμένο το
1907, αρχοντικά της πόλης όπως το Αρχοντικό Μίσιου κατασκευασμένο το 1844, άλλε σημαντικές οικίες
της πόλης όπως η οικία Καππά-Παρλαπά κατασκευασμένη στις αρχές του 20ου αιώνα από τον Π. Μελίρρυτο και στοές και χάνια όπως η Στοά Λιάμπεη κτισμένη το 1869 η Στοά Λούλη κτισμένη το 1875 και το
Χάνι του Βρόσγου ενώ γειτνιάζει άμεσα με την Καπλάνειο Σχολή κτισμένη το 1926 από τον Π. Μελίρρυτο,
το αρχοντικό Πυρσινέλλα κατασκευασμένο ανάμεσα στο 1830 και το 1840 και το χάνι Κιτσολάμπρου ή
Θανόπουλου. Χωροθετείται εντός της πολεολογικής λειτουργίας της αγοράς στον πεζόδρομο της οδού
Παπάζογλου, γεγονός που δε διαταράσσει τις ροές κυκλοφορίας καθώς λόγω της λειτουργίας της έχει
σχεδιαστεί να δέχεται μεγάλες ροές κυκλοφορίας χρηστών.

Τα κριτήρια αυτά ενισχύονται ακόμα περισσότερο από τα αξίες πολιτισμού που μπορεί να φέρει
ένα μνημείο σύμφωνα με την Διακήρυξη του Άμστερνταμ που αναφέρθηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο
καθώς το κτίριο έχει μεγάλη ιστορική αξία καθώς αποτελεί πηγή πληροφοριών για αρκετές ιστορικές περιόδους της πόλης, διατηρεί αυθεντικά επιμέρους στοιχεία που έχουν διασωθεί στο πέρασμα του χρόνου
και αποτελούν έργα τέχνης, όπως οι κίονες κορινθιακού ρυθμού στον εξώστη του ορόφου, άρα παρουσιάζει καλλιτεχνική αξία και αξία αυθεντικότητας , εμφανίζει αισθητική αξία καθώς συμβάλλει στην αισθητική
αναβάθμιση του περιοχής του γεγονός που το καθιστά και τοπόσημο για την πόλη των Ιωαννίνων, ενώ
λόγω και των πολλών χρήσεων του και γενικότερα το ρόλο που έχει διαδραματίσει το κτίριο στην πόλη
και τους ανθρώπους κατέχει και σημαντική ατομική και συλλογική αξία μνήμης. Επιπλέον, το κτίριο έχει τις
προϋποθέσεις για μια σύγχρονη χρήση ώστε να εξυπηρετηθεί η ένταξη του ως μέρος της αρχιτεκτονικής
κληρονομιάς του τόπου στην κοινωνική ζωή. Τέλος, στην κατηγορία αυτή ειδικά για το υπό μελέτη μνημείο
και την προτεινόμενη χρήση θα μπορούσε να προστεθεί και μια επιπλέον αξία, η εκπαιδευτική αξία, καθώς
οι φοιτητές της αρχιτεκτονικής θα έχουν τη δυνατότητα να βιώσουν και να αναλύσουν με άμεσο τρόπο
τον νεοκλασικό ρυθμό και τα χαρακτηριστικά του καθώς το ίδιο το μνημείο θα αποτελεί ένα ‘’ανοιχτό
βιβλίο’’ για αυτούς.
Συμπερασματικά, λαμβάνοντας υπ’ όψη τα παραπάνω μέσω της προτεινόμενης χρήσης επιτυγχάνεται η βασική επιδίωξη για επανάχρηση της Παπαζογλείου Υφαντικής Σχολής Θηλέων ως «Εκπαιδευτική
Δομή του Τμήματος του Αρχιτεκτόνων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων» ώστε να
αποτελέσει «δημιουργικό διεμβολισμό της καθημερινότητας από την έρευνα»20 μέσω ενός πυρήνα παιδείας
και νεανικής δημιουργικότητας.

17
Κούρος Π. , Η τέχνη της επανάχρησης ή η επανάχρηση της τέχνης; Σειμειώσεις για την πολιτική της επανάχρησης. (https://mnemeden.
wordpress.com/articles/τέχνη-της-επανάχρησης-ή-επανάχρηση-τη/) (προσβάσιμο στις 14/05/2020)
18
Παρά το γεγονός ότι στο κτίριο κατά την διαδικασία αλλαγής της χρήσης του σε δικαστικό μέγαρο το 1958 πραγματοποιήθηκαν
μια σειρά από επεμβάσεις που αλλοίωσαν την αρχική του μορφή, καθώς καθαιρέθηκε η δυτική του πλευρά, είναι σήμερα κοινώς αποδεκτό, πως
αυτές οι επεμβάσεις ήταν απολύτως πετυχημένες καθώς η προσθήκη εντάχθηκε άρτια με το υπόλοιπο σώμα του κτιρίου ενώ τα υλικά που
χρησιμοποιηθήκαν διαφοροποιούνται από τα αρχικά, ενώ τα τυπολογικά και μορφολογικά στοιχεία του κτιρίου διατηρήθηκαν.

19
Με την ίδρυση του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων το 1964 το πρώτο τμήμα τότε, το τμήμα της Φιλοσοφικής Σχολής στεγάστηκε στο παλαιό
κτίριο της Ζωσιμαίας Παιδαγωγικής Ακαδημίας στο κέντρο της πόλης των Ιωαννίνων ενώ το δεύτερο Πανεπιστημιακό έτος 1965-1966 το Τμήμα
μεταστεγάστηκε εντός του αστικού ιστού, στο νέο τότε διδακτήριο ( σήμερα αναφέρεται ως παλαιό Πανεπιστήμιο) στην οδό Δομπόλη όπου
σύμφωνα με άρθρο του καθηγητή του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κ. Σμύρη στο ιστότοπο typos-i.gr στις
02 Μαίου του 2020 (προσβάσιμο στις 15/05/2020) «σχεδιάστηκε ως διδακτήριο για να φιλοξενήσει Τεχνικές σχολές. Αρχικά επρόκειτο για την
Σχολή Υπομηχανικών (ΣΥΠ, προσαρτημένη Σχολή του ΕΜΠ, Ν. 375/1941) που είχε ιδρυθεί στα Ιωάννινα, όπως και σε άλλες έξι πόλεις μεταξύ των
ετών 1948-50, αλλά δεν λειτούργησε. Το 1960 ο θεσμός καταργήθηκε» ενώ στη συνέχεια ακολούθησαν και στεγάστηκαν εκεί οι άλλες σχολές
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων μέχρι την οριστική μεταστέγασή του στις νέες εγκαταστάσεις στην πανεπιστημιούπολη, στην περιοχή της Μονής
Δουρούτης το 1994.
20
Παπαγεωργίου Α. (2020), ‘’ Η Αρχιτεκτονική αλλάζει το κέντρο των Ιωαννίνων’’ Εφημερίδα των Συντακτών (διαδίκτυο). Διαθέσιμο από :
https://www.efsyn.gr/ellada/koinonia/235240_i-arhitektoniki-allazei-kentro-ton-ioanninon (προσβάσιμο την 15/05/2020)
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4.3.3 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

•

Μια αρχιτεκτονική σχολή, σύμφωνα με τους καθηγητές του μαθήματος του Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού ΙΙ του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κ. Δημητρακόπουλο Αριστοτέλη και κ. Πανταζή Ιάσωνα21, είναι πρακτικά ένας «βιότοπος»:
Αρχικά, αποτελεί τόπο ονειρικό. Οι σπουδαστές βιώνουν το μύθο τους, ζουν το όνειρό τους, διασκεδάζουν
δημιουργώντας και μεγαλουργούν φαντασιωνόμενοι. Δευτερευόντως, μια αρχιτεκτονική σχολή αποτελεί
κατά μια έννοια ένα τόπο θυσίας ή αλλιώς εθελούσιου μαρτυρίου: ο κόπος και η αφοσίωση, η αδιάκοπη
εργασία, η προσήλωση και η διαρκής επανεξέταση των αποτελεσμάτων του έργου παραπέμπουν σε μεταφυσικά πεδία· σε περιβάλλοντα αυτοπροσδιορισμού και εξιδανίκευσης, εσωστρέφειας και περισυλλογής.
Περαιτέρω, μια σχολή αρχιτεκτονικής εκπροσωπεί ένα μανιφέστο τόσο μορφολογικό όσο και εννοιολογικό:
κοινοποιεί μια διακήρυξη για την ίδια την αρχιτεκτονική. Αποτελεί ταυτόχρονα θερμοκοιτίδα νέων αντιλήψεων και χωρικών προσεγγίσεων, εκκολαπτήριο ιδεών και ονείρων και αφετηρία διάδοσης τάσεων και κινημάτων. Ακολούθως ο σχεδιασμός μιας Αρχιτεκτονικής Σχολής οφείλει να επιχειρεί μια ιδιότυπη τομή μεταξύ
αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, ως συνθετικής διαδικασίας με άλλα δημιουργικά και διεπιστημονικά πεδία.
Μέσα από αυτό το αρχιτεκτονικό «Σύνδρομο της Στοκχόλμης» επιχειρείται η κατανόηση της δυναμικής
του χώρου, του τόπου και των ποιοτήτων του, ο επανακαθορισμός δεδομένων προγραμματικών και
κτιριολογικών σχημάτων και η πειραματική προώθηση σύνθετων, καινοτόμων και πιθανώς απρόβλεπτων
λειτουργικών προγραμμάτων.

Για την κάλυψη των απαιτήσεων των νόμων και των κανονισμών:

•
•
•

•

Για την επανάχρηση του υπογείου προτείνεται:
•

Designing the design process:
•

“Maybe, architecture doesn’t have to be stupid after all. Liberated from the obligation to construct, it
can become a way of thinking about anything – a discipline that represents relationships, proportions,
connections, effects, the diagram of everything.”22

•

Rem Koolhaas, 2004

Για να επιτευχθεί η προσαρμοστική επανάχρηση της Παπαζογλείου Υφαντικής Σχολής Θηλέων ως
μια αρχιτεκτονική σχολή, προτείνεται μια επεμβάσεων στο ιστορικό κέλυφος και στον περιβάλλοντα χώρο
που δεν ξεπερνούν ποσοτικά και ποιοτικά το όριο θραύσης μέσω των ελάχιστων δυνατών αρχιτεκτονικών
τροποποιήσεων ( αναδιατάξεις χώρων).
Προαπαιτούμενο της επανάχρησης είναι να προηγηθεί η συντήρηση και αποκατάσταση του ιστορικού κελύφους, όπως περιεγράφηκε αναλυτικά σε προηγούμενο κεφάλαιο και στη συνέχεια προτείνεται μια
σειρά αρχιτεκτονικών τροποποιήσεων οι οποίες είναι :

•

•

Για την επανάχρηση του ισογείου προτείνεται:

•
•

•
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Αρχικά μετά την πρόταση της ενεργειακής αναβάθμισης του κτιρίου (περιεγράφηκε στο κεφάλαιο
των αποκαταστάσεων) προτείνεται η αίθουσα Υ8 να λειτουργήσει ως εργαστήριο-κατασκευαστήριο όπου οι φοιτητές θα μπορούν να εργάζονται στην κατασκευή μοντέλων(μακετών) σε παγκους
εργασίας διαστάσεων 1.00*2.00 μ. σταθερής διάταξης, ενώ στον χώρο Υ5 προτείνεται να τοποθετηθεί η αντλία θερμότητος.
Όμοια ο χώρος Υ1 προτείνεται να λειτουργήσει ως εργαστήριο-κατασκευαστήριο όπου οι φοιτητές θα μπορούν να εργάζονται στην κατασκευή μοντέλων(μακετών) σε πάγκους εργασίας διαστάσεων 1.00*2.00 μ. σταθερής διάταξης.
Οι χώροι Υ12 και Υ14 προτείνεται να χρησιμοποιηθούν αίθουσες διδασκαλίας μαθημάτων σεμιναριακού τύπου ( θεωρητικά μαθήματα) μέγιστης χωρητικότητας 25 ατόμων. Προτείνεται η χρήση θρανίων με συνδεδεμένο αναδιπλούμενο κάθισμα συνολικής διάστασης 1.20*1.00 (θρανίο
1.20*0.35 και κάθισμα 0.45*0.45) ή η χρήση καρεκλών σεμιναρίου που φέρουν αναδιπλούμενο
αναλόγιο.
Ο χώρος Υ13 προτείνεται να λειτουργήσει ως αίθουσα εργαστηριακών μαθημάτων. Το μάθημα θα
πραγματοποιείται με τη χρήση πάγκων εργασίας διαστάσεων 1.00*2.00 μ. που θα διατάσσονται
ελεύθερα στο χώρο, με μέγιστη χωρητικότητα τα 25 άτομα.

Για τους χώρους του υπογείου προτείνεται ακόμα ο χρωματισμός του με έντονα χρώματα και δημιουργικά μοτίβα με σκοπό να γίνεται ο χώρος πιο φωτεινός, πιο ευχάριστος και να συμβάλλει στην όξυνση της
δημιουργικότητας των φοιτητών.
•

21
Ο κ. Αριστοτέλης Δημητρακόπουλος είναι Αναπληρωτής Καθηγητής, με γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονικός και Αστικός Σχεδιασμός»
του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και ο κ. Ιάσων Πανταζής είναι διδάσκων του
Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
22
Σχεδιάζοντας
την
διαδικασία
του
σχεδιασμού
:
“Ίσως, η αρχιτεκτονική δεν χρειάζεται να είναι ηλίθια τελικά. Απελευθερώνοντας την από την υποχρέωση της κατασκευής, μπορεί να γίνει ένας
τρόπος σκέψης για το οτιδήποτε - μια πειθαρχία που αντιπροσωπεύει σχέσεις, αναλογίες, συνδέσεις, εφέ, το διάγραμμα των πάντων.”

Προτείνεται η δυνατότητα πρόσβασης στο κτίριο ΑΜΕΑ με πρόβλεψη ανελκυστήρα αμαξιδίου σχετικών προδιαγραφών στην ανατολική πλευρά του κτιρίου δίπλα από το εξωτερικό κλιμακοστάσιο
και στη δυτικά πλευρά στην προσθήκη του χώρου Ι12.
Προτείνεται η δυνατότητα πρόσβασης ΑΜΕΑ στον όροφο με πρόβλεψη ανελκυστήρα καθημένων με
σχετικές προδιαγραφές που θα τοποθετηθεί στις εσωτερικές κλίμακες κατακόρυφης επικοινωνίας
του κτιρίου.
Προτείνεται η δυνατότητα πρόσβασης ΑΜΕΑ στο χώρο του υπογείου μέσω ανελκυστήρα καθημένων σχετικών προδιαγραφών που πακτώνεται στο τοιχίο αντιστήριξης των εξωτερικών πλευρικών
κλιμάκων.
Για την ικανοποίηση του κανονισμού πυρασφάλειας προτείνεται η διαμόρφωση δεύτερης εξόδου
διαφυγής από το κτίριο στον χώρο Ι12, στον οποίο προτείνεται η αντικατάσταση των υφιστάμενων παραθύρων από δύο θύρες διαφυγής διαστάσεων, 1.90*2*20 μ. και 1.30*2,20 μ. που θα
αφορά τα αναπηρικά αμαξίδια καθώς σε εκείνο το σημείο προβλέπεται η τοποθέτηση ανελκυστήρα
αναπηρικών αμαξιδίων.

•

Οι χώροι Ι1 και Ι5 προτείνεται να λειτουργήσουν ως εργαστήρια στα οποία οι φοιτητές θα δουλεύουν πάνω σε ομαδικά και ατομικά project στα πλαίσια των εργαστηριακών μαθημάτων και ως
κατασκευαστήρια όπου θα μπορούν να εργάζονται στην κατασκευή μοντέλων (μακετών).
Οι χώροι Ι2 και Ι4 προτείνεται να φιλοξενήσουν τη Γραμματεία του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.
Οι χώροι Ι7 και Ι8 προτείνεται προτείνεται να εξυπηρετούν την διδασκαλία μαθημάτων σεμιναριακού τύπου ( θεωρητικά μαθήματα) μέγιστης χωρητικότητας 25 ατόμων. Προτείνεται η χρήση θρανίων με συνδεδεμένο αναδιπλούμενο κάθισμα συνολικής διάστασης 1.20*1.00 (θρανίο 1.20*0.35 και
κάθισμα 0.45*0.45) ή η χρήση καρεκλών σεμιναρίου που φέρουν αναδιπλούμενο αναλόγιο.
Ο χώρος Ι10 (κάτω από τη σκάλα προτείνεται μετά τις απαραίτητες επεμβάσεις (μετατροπή από
το υφιστάμενο WC νηπίων) να λειτουργήσει ως WC καθηγητών Ανδρών με διαχωρισμό μεταξύ του
χώρου της τουαλέτας και του νιπτήρα.
Ο χώρος Ι11 (κάτω από τη σκάλα προτείνεται μετά τις απαραίτητες επεμβάσεις (μετατροπή από
το υφιστάμενο WC νηπίων) να λειτουργήσει ως WC καθηγητών Γυναικών με διαχωρισμό μεταξύ του
χώρου της τουαλέτας και του νιπτήρα.
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Ο χώρος Ι9 προτείνεται να λειτουργήσει ως αίθουσα πολλαπλών χρήσεων. Σε αυτή την
αίθουσα προτείνεται η κατασκευή και προσθήκη αμφιθεάτρου μέγιστης χωρητικότητας 60 καθήμενων . Η προσθήκη του αμφιθεάτρου προτείνεται να γίνει στη λογική Building into Building ώστε
να πληροί το κριτήριο της αναστρεψιμότητας καθώς θα μπορεί να αφαιρεθεί εύκολα. Προτείνεται
λοιπόν η επένδυση των τοίχων συνολικού πάχους 0.05 μ. με εσωτερική ηχομόνωση που θα επικαλυφθεί με ακουστικό διάτρητο πάνελ ώστε να ικανοποιείται μια καλύτερη ακουστική στο χώρο αλλά
και ηχομόνωση προς τους άλλους χώρους του κτιρίου. Επίσης κατ’ αυτόν τον τροπό σκοπός είναι
να ικανοποιείται το κριτήριο της διακριτοποίησης των επεμβάσεων και των υλικών. Ο σκελετός του
αμφιθεάτρου θα είναι μεταλλικός και πατά πάνω σε μεταλλική βάση με ξύλινη επίστρωση πάχους
0.10 μ.. Το αμφιθέατρο θα αναπτύσσεται σε 8 σειρές με υψομετρική διαφορά μεταξύ τους περί τα
0.18 μ.με εξαίρεσε τη δεύτερη προς τρίτη σειρά που θα έχουν 0.36 μ. υψομετρική διαφορά μεταξύ
τους. Το συνολικό ύψος της κατασκευής ανέρχεται στο 1.60 μ.. Η κάθε σειρά θα έχει πλάτος 0.85
μ. και προβλέπεται να τοποθετηθούν 7 καθίσματα συνεδριακού τύπου διαστάσεων 0.60*0.45 μ. .
Δεξιά και αριστερά των καθισμάτων προβλέπεται διάδρομος κυκλοφορίας με σκαλοπάτια πλάτους
0.90 μ. και ρίχτυ 0.18 μ. . Το αμφιθέταρο προτείνεται να τοποθετηθεί έκκεντρα της αίθουσας ώστε
να αξιοποιηθεί στο μέγιστο η καλύτερη οπτική χωρίς να παρεμποδίζουν τα κατακόρυφα φέροντα
στοιχεία το οπτικό πεδίο των χρηστών. Κατά την είσοδο στο χώρο της αίθουσας πολλαπλών
χρήσεων και κατά την ανατολική πλευρά προβλέπεται διάδρομος πλάτους 0.95 μ. που κατά τη
νότια πλευρά αυξάνει στο 1.25 μ ώστε να καθιστά εύκολη την πρόσβαση στο χώρο ατόμων με
κινητικά προβλήματα και να ικανοποιεί με το πλάτος της τις απαιτήσεις του κανονισμού πυρασφάλειας καθώς αποτελεί μέρος της όδευσης διαφυγής προς την έξοδο κινδύνου. Κατά τη νότια πλευρά της αίθουσας και στο σημείο όπου βρίσκεται το κατακόρυφο φέρων στοιχείο, τα σκαλοπάτια
του αμφιθεάτρου ακολουθούν μια πιο επιμελημένη μορφή με σκοπό να εξασφαλιστεί ικανό πλάτος
διαδρόμου ακόμα και για την κίνηση ανθρώπων σε αναπηρικά αμαξίδια. Η επίστεψη του αμφιθεάτρου πραγματοποιείται με τη χρήση ηχομονωτικού υλικού επενδεδυμένου με δάτρητο αουστικό
πάνελ και κατά το ήμισυ του χώρου (πάνω από τα καθίσματα ακολουθει μια πιο δυναμική μορφη με
σκοπό την ομαλη αντίχηση του ήχου στο χώρο. Τέλος, πάνω από τη θέση του ομιλητή η επίστεψη
του αμφιθεάτρου βρίσκεται υπό κλίση ώστε να εξυπηρετεί την καλύτερη ανάκλαση του ήχου στο
χώρο ενώ μέχρι τον χώρο των καθισμάτων συνεχίζει σε ευθεία γραμμή ώστε να αντηχεί ο ήχος
αλλά και να δίνει την αίσθηση της κατασκευής εντός υφισταμένου χώρου. Πλευρικά του ομιλητή το
αμφιθέτρο παραμένει ανοιχτό για την επίτευξη καλύτερου φωτισμού κατά τη μελλοντική λειτουργία του αλλά και να δίνει την αίσθηση της πρόσθετης κατασκευής που μπορεί να αφαιρεθεί. Οι
συνολικές διαστάσεις της δομής του αμφιθεάτρου (συμπεριλαμβανομένων των επικαλύψεων) είναι
12.60*6.10 μ. και το συνολικό ύψος φτάνει περί τα 4.00 μ.. Ο διάδρομος κυκλοφορίας αλλά και τα
σκαλοπάτια προτείνεται να φωτιστούν διακριτικά για την υπόδειξη της πορείας στο χώρο αλλά
και την αποφυγή των κινδύνων. Η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων προβλέπεται να φιλοξενεί παρουσιάσεις διπλωματικών εργασιών, διαλέξεις θεωρητικών μαθημάτων αλλά και συνέδρια, ημερίδες
και διαλέξεις για την επιστήμη της αρχιτεκτονικής εκτός του προγράμματος σπουδών της σχολής,
ανοικτές προς την κοινωνία για παρακολούθηση. Τέλος, προτείνεται η αίθουσα να ονομαστεί ως
« Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων ΄΄Π. Μελίρρυτος΄΄», ως ο ελάχιστος φόρος τιμής προς αυτόν τον
σπουδαίο Γιαννιώτη αρχιτέκτονα.
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Για την επανάχρηση του ορόφου προτείνεται:

•

•

Για την ομαλή λειτουργία της Εκπαιδευτικής Δομής του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, προτείνεται, κατόπιν φωτογραφικής καταγραφής και αρχιτεκτονικής αποτύπωσης, ώστε να παραμείνει στο αρχείο, η κατεδάφιση του μεταγενέστερου υφιστάμενου
κτιρίου των τουαλετών, δυτικά του οικοπέδου, που δεν παρουσιάζει κάποιο μορφολογικό, τυπολογικό και
αισθητικό ενδιαφέρον και η ανέγερση στη θέση του, ενός νέου κτιρίου που θα ακολουθεί τη μορφή του
δυτικού ορίου του οικοπε΄δυο και θα έχει μέσες διαστάσεις 16.00*4.00 μ. και ύψος περί τα 3.45μ. . Το νέο
αυτό κτίριο θα λειτουργεί συμπληρωματικά ως προς τη λειτουργία της σχολής αλλά διόλου ανταγωνιστικά προς την εικόνα του μνημείου. Ακολουθεί τη μορφή του οικοπέδου και χωρίζεται σε δύο σκέλη, αυτό
του κυλικείου και αυτό των τουαλετών. Εκμεταλλευόμενο το χώρο που δημιουργείται νότια του οικοπέδου
παρουσιάζει μια ΄΄ένταση΄΄ σε κάτοψη διαμορφώνοντας εκεί τον χώρο του κλυλικείου υποδηλώνοντας
παράλληλα, μέσω της τεταρτοκυκλικής μορφής του, τη ροή κυκλοφορίας στο χώρο. Κυρίαρχο στοιχείο
του κτιρίου αποτελούν οι λευκές επιφάνειες και το γυαλί κάνοντας χρήση των ιδιοτήτων του για φυσικό
φωτισμό του κυλικείου, σε ένα δύσκολο λόγω θέσης και φωτισμού σημείο του οικοπέδου, αλλά και του γεγονότος πως τις πρωινές ώρες το γυαλί είναι ΄΄απών΄΄ ενώ τις βραδινές ώρες θα καθρεφτίζει πάνω του το
μνημείο. Ακριβώς δίπλα από το κυλικείο, διαμορφώνονται οι τουαλέτες της σχολής και διαμορφώνονται σε
WC σπουδαστών ανδρών, WC σπουδαστών γυναικών και WC ΑΜΕΑ. Τα WC σπουδαστών αποτελούνται
από δύο τουαλέτες με μέσες διαστάσεις 2.25*1.50 , ενώ εξωτερικά των τουαλετών υπάρχουν 2 νιπτήρες
ώστε να εξυπηρετούν του χρήστες. Κατά την ανατολική πλευρά του κτιρίου των τουαλετών αναπτύσσονται σε ύψος περί το 2.80 μ. σειρά φεγγιτών που εξυπηρετούν στον καλύτερο φωτισμό του χώρου
ενώ προτείνεται να είναι και ανακλινόμενα με σκοπό τον καλύτερο αερισμό του χώρο. Ο χώρος των WC
σπουδαστών ανδρών και γυναικών διαρρυθμίζονται εσωτερικά κατά τέτοιο τρόπο που σκοπό έχει τη
βέλτιστη εξοικονόμηση χώρου σε ένα ήδη περιορισμένο περιβάλλον καθώς κατ΄ αυτόν τον τρόπο απέχουν
από το κτίριο της Παπαζογλείου περί τα 2.00 μ. εξοικονομώντας έτσι τον βέλτιστο δυνατό διάδρομο
κυκλοφορίας. Τέλος, το WC ΑΜΕΑ τοποθετείτε βόρεια του κτιρίου των τουαλετών και η κυκλοφορία προς
αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί και από τον βόρειο κλάδο εξωτερικής κυκλοφορίας του οικοπέδου. Η
είσοδος σε αυτό πραγματοποιείται μέσω ράμπας ανεμπόδιστου πλάτους περί το 1.40 μ. και κλίσης 6%.
Η ράμπα φέρει δεξιά και αριστερά της προσαρτημένους χειρολισθήρες. Στο εσωτερικό του WC δίδεται η
άνεση γα περιστροφή αναπηρικού αμαξιδίου γύρω από τον εαυτό του καθώς εγγράφεται νοητά κύκλος
διαμέτρου 2.50 μ. . Το WC ΑΜΕΑ εξοπλίζεται με όλον τον απαραίτητο εξοπλισμό κίνησης και εξυπηρέτησης
των χρηστών.

•
•

•

Οι χώροι Ο1 και Ο5 προτείνεται να λειτουργήσουν ως εργαστήρια στα οποία οι φοιτητές θα
δουλεύουν πάνω σε ομαδικά και ατομικά project στα πλαίσια των εργαστηριακών μαθημάτων και
ως κατασκευαστήρια όπου θα μπορούν να εργάζονται στην κατασκευή μοντέλων (μακετών).
Οι χώροι Ο2 και Ο4 προτείνεται να χρησιμοποιηθούν ως γραφεία των καθηγητών ενώ ο χώρος
Ο3 προτείνεται να χρησιμοποιηθεί ως γραφείο του προέδρου του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.
Οι χώροι Ο7 και Ο8 προτείνεται να χρησιμοποιηθούν ως αίθουσες διδασκαλίας μαθημάτων
σεμιναριακού τύπου ( θεωρητικά μαθήματα) μέγιστης χωρητικότητας 25 ατόμων. Προτείνεται η
χρήση θρανίων με συνδεδεμένο αναδιπλούμενο κάθισμα συνολικής διάστασης 1.20*1.00 (θρανίο
1.20*0.35 και κάθισμα 0.45*0.45) ή η χρήση καρεκλών σεμιναρίου που φέρουν αναδιπλούμενο
αναλόγιο.
Ο χώρος Ο9 είναι και ο χώρος που συστήνει τη μεγαλύτερη επέμβαση κατά τη διαδικασία της
επανάχρησης. Προτείνεται λοιπόν η καθαίρεση του εσωτερικού τοίχους πάχους 0.30 μ. που διαχωρίζει βάση της υφιστάμενης κατάστασης τους χώρους Ο9 και Ο10 και η ενοποίηση των χώρων
αυτών σε χώρο Ο9. Ο τοίχος αυτός βάση της δομικής κατάστασης του κτιρίου δεν επηρεάζει τη
στατικότητα του κτιρίου, καθώς δεν πρόκειται για φέρουσα τοιχοποιία και μπορεί να καθαιρεθεί.
Επίσης, μετά την καθαίρεση του τοίχου προτείνεται η εφαρμογή ενιαίας στάθμης πατώματος στην
αίθουσα. Ο χώρος Ο9 προτείνεται να λειτουργήσει ως αίθουσα διδασκαλίας εργαστηριακών
μαθημάτων αλλά και αίθουσα παρουσιάσεων μέγιστης χωρητικότητας 60 ατόμων. Θα αποτελείται από πάγκους εργασίας 2.00*1.00 μ. και θα έχουν ελεύθερη διάταξη στο χώρο. Θα αποτελεί
εκκολαπτήριο ιδεών πάνω σε ζητήματα σχεδιασμού αλλά και αίθουσα αντιπαραθέσεων ανάμεσα
σε παθιασμένους φοιτητές και διδάσκοντες (war room). Θα αποτελεί κατασκευαστήριο και αποθετήριο υλικών (χαρτόνια, μακετόχαρτα κλπ) καθώς οι φοιτητές θα δουλεύουν πάνω στα project
τους (κατασκευή μακέτας) αλλά και τόπο παρουσίασης ονείρων, ιδεών, φαντασιακών κόσμων για
την αρχιτεκτονική στους καθηγητές αλλά και στο ευρύ κοινό καθώς θα μπορούσε να αποτελεί την
αίθουσα των παρουσίασης των εξαμηνιαίων project των φοιτητών προς την κοινωνία σε εκδηώσεις
παρουσίασης.

Προσθήκη Κτιρίου Κυλικείου-Τουαλετών

Τέλος, όλες οι αίθουσες του κτιρίου θα φέρουν τον ικανό ηλεκτρολογικό εξοπλισμό ώστε οι φοιτητές να συνδέονται με τους προσωπικούς τους υπολογιστές και να εργάζονται σε αυτούς παράλληλα με
τα μαθήματα.
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Περιβάλλων Χώρος

Ο περιβάλλοντας χώρος της Παπαζογλείου Υφαντικής Σχολής Θηλέων αποτελεί και αυτός σημαντικό πεδίο στην διαδικασία της προσαρμοστικής επανάχρησης καθώς θα έχει ενεργό ρόλο στη λειτουργία της νέας χρήσης. Αφού ληφθούν υπ’ όψη οι προτάσεις αποκατάστασης που περιεγράφηκαν σε
προηγούμενο κεφάλαιο, προτείνεται η διαμόρφωση σημείων στάσης και η προσθήκη καθιστικών στοιχείων
υπαίθριου χώρου που θα φέρουν σημεία φύτευσης χαμηλού ριζικού συστήματος αλλά και θέσεις στάθμευσης ποδηλάτων. Τα καθιστικά αυτά στοιχεία προτείνεται να είναι από αδρό σκυρόδεμα επενδεδυμένα
με ξύλο τύπου deck, ώστε να εντάσσονται αρμονικά με το περιβάλλον του αύλειου χώρου. Επίσης, προτείνεται η επένδυση με ξύλο τύπου deck της εσωτερικής πλευράς του ανατολικού ορίου του οικοπέδου,
ώστε να δημιουργηθεί επίμηκες καθιστικό στοιχείο που θα ενισχύει την επαφή των καθημένων με τον
χώρο προς τον οποίο είναι στραμμένα, δηλαδή προς το υπό μελέτη κτίριο. Παράλληλα, προτείνεται η
τοποθέτηση διακριτικού γραμμικού κρυφού φωτισμού τύπου LED κάτω από το επίμηκες καθιστικό στοιχείο της περίφραξης της ανατολικής πλευράς στοχεύοντας στη διατήρηση και αναβάθμιση χαρακτήρα
του κτιρίου και την ενίσχυση του ενδιαφέροντος του χώρου. Επιπλέον. Προτείνεται η καθαίρεση της
υπάρχουσας βρύσης και η διαμόρφωση στη θέση της ζώνης πρασίνου με φύτευση φυτών και δέντρων
χαμηλού ριζικού συστήματος. Η διαμόρφωση ζωνών φύτευσης προτείνονται και σε άλλα σημεία του περιβάλλοντος χώρου. Εν συνεχεία, προτείνεται η κατασκευή και τοποθέτηση εξωτερικά του χώρου Ι12
το οποίο φέρει αντιδιαμετρικά του δύο κλίμακες 7 σκαλοπατιών διαστάσεων μήκους 1.20μ, πατήματος
0.25μ. και ρίχτυ 0.18μ. , που καταλήγουν σε πλατύσκαλο διαστάσεων διαστάσεων 3.25*1.25 μ. το οποίο
σε κατάσταση κινδύνου θα παραλαμβάνει τις ροές των χρηστών και μέσω ειδικής χρωματικής σήμανσης
επί του στοιχείου θα οδηγεί τους χρήστες σε ασφαλές σημείο στον περιβάλλοντα χώρο, ενώ τον άλλο
καιρό θα λειτουργεί ως καθιστικό στοιχείο υπαίθριου χώρου για τους φοιτητές και τους χρήστες του
κυλικείου καθώς περιλαμβάνει και 3 μεγαλύτερα σκαλοπάτια που λειτουργούν ως καθίσματα. Οι γενικές
διαστάσεις του είναι 5.00*3.25 μ. και εντάσσεται πλήρως στην εσοχή που δημιουργεί το μνημείο με τον
χώρο Ι12 . Προτείνεται ο σκελετός του να είναι μεταλλικός και να επενδυθεί με αντιολισθητικό υλικό. Το
καθιστικό αυτό στοιχείο θα μπορεί να αφαιρεθεί. Τέλος, προτείνεται η τοποθέτηση του λογοτύπου της
Πολυτεχνικής Σχολής Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών στη βόρειο και νότιο τοίχο των κτιρίων που
συνορεύουν με το υπό μελέτη κτίσμα κατά την ανατολική πλευρά του οικοπέδου, ώστε να είναι ορατό
και από τις δύο ροές κυκλοφορίας του πεζοδρόμου και να δίνει το στίγμα της σχολής. Η χρήση που
προτείνεται για τον περιβάλλοντα χώρο πέραν από αυτές της στάσης και της κυκλοφορίας είναι και
αυτή του ΄΄Θερινού Χώρου Διαλέξεων΄΄ στον οποίο κατά τους καλοκαιρινούς μήνες προτείνεται η διενέργεια ημερίδων-διαλέξεων σχετικά με την Αρχιτεκτονική και την πόλη, οι οποίες θα είναι ανοιχτές προς το
ευρύ κοινό, ενισχύοντας έτσι για ακόμη μια φορά την αρχή της Χάρτας τη Βενετίας που αναφέρει πως
«Η συντήρηση των μνημείων ευνοείται πάντοτε από την καταλληλότητα τους να χρησιμοποιηθούν για
κάποιο σκοπό ωφέλιμο στην κοινωνία.»
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και συγκεκριμένα η προστασία πολιτιστικών αγαθών με
χωρική υπόσταση, όπως είναι τα μνημεία, μέσω της αποκατάστασης και της επανάχρησης τους, συντελούν
στη διατήρηση της συλλογικής ιστορικής μνήμης ενός τόπου, διαφυλάσσοντας έτσι όλες εκείνες τις αρετές
που χαρακτήριζαν κάθε κοινωνία μέσα στην πάροδο του χρόνου. Η επανάχρηση της Παπαζογλείου
Υφαντικής Σχολής Θηλέων ως Εκπαιδευτική Δομή του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής
Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων επιτυγχάνει διαμέσου της αποκατάστασης, που απαιτεί μια
διεπιστημονική προσέγγιση υψηλής εξειδίκευσης, τη διατήρηση της αυθεντικότητας και της ιστορικότητας
του μνημείου μέσω της διατήρησης των τυπολογικών και μορφολογικών του χαρακτηριστικών αλλά και της
αξίας πολιτισμού εν γένει που φέρει ως κτίριο. Παράλληλα, η επίδοση της χρήσης με σύγχρονους όρους
λειτουργίας έχει ως αποτέλεσμα πρωτίστως την προστασία της πολιτιστικής και ιστορικής διάστασης
και ταυτότητας του μνημείου και δευτερευόντως την ενίσχυση των διαστάσεων της βιωσιμότητας, όπως
είναι η οικολογική διάσταση και η αειφορία αλλά και η οικονομική και η πολιτιστική. Τέλος, μέσω της μορφής
της χρήσης επιτυγχάνεται η διαμόρφωση ενός πυρήνα παιδείας και νεανικής δημιουργικότητας ανοικτό και
ωφέλιμο για την κοινωνία διαμορφώνοντας την αρχιτεκτονική του αύριο με τη συμβολή του χθες.
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Ο κάτωθι υπογεγραμμένος Ευάγγελος Ντάφλος ,του Χρήστου, φοιτητής του
ΠΜΣ Αρχιτεκτονική και Δομοστατική Αποκατάσταση Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων
(Α.ΔΟ.ΑΠ) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, πριν αναλάβω την εκπόνηση της
Διπλωματικής Εργασίας μου, δηλώνω ότι ενημερώθηκα για τα παρακάτω:
«Η Διπλωματική Εργασία (Δ.Ε) αποτελεί προϊόν πνευματικής ιδιοκτησίας τόσο
του συγγραφέα, όσο και του Ιδρύματος και θα πρέπει να έχει μοναδικό χαρακτήρα
και πρωτότυπο περιεχόμενο.
Απαγορεύεται αυστηρά οποιοδήποτε κομμάτι κειμένου της να εμφανίζεται
αυτούσιο ή μεταφρασμένο από κάποια άλλη δημοσιευμένη πηγή. Κάθε τέτοια
πράξη αποτελεί προϊόν λογοκλοπής και εγείρει θέμα Ηθικής Τάξης για τα
πνευματικά δικαιώματα του άλλου συγγραφέα. Αποκλειστικός υπεύθυνος είναι ο
συγγραφέας της Π.Ε, ο οποίος φέρει και την ευθύνη των συνεπειών, ποινικών και
άλλων, αυτής της πράξης.
Πέραν των όποιων ποινικών ευθυνών του συγγραφέα, σε περίπτωση που το
Ίδρυμα του έχει απονείμει Πτυχίο, αυτό ανακαλείται με απόφαση της Συνέλευσης
του Τμήματος. Η Συνέλευση του Τμήματος με νέα απόφασή της, μετά από αίτηση
του ενδιαφερόμενου, του αναθέτει εκ νέου την εκπόνηση Π.Ε με άλλο θέμα και
διαφορετικό επιβλέποντα καθηγητή. Η εκπόνηση της εν λόγω Π.Ε πρέπει να
ολοκληρώσει εντός τουλάχιστον ενός ημερολογιακού 6μήνου από την ημερομηνία
ανάθεσής της. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 18. παρ.5
του ισχύοντος Εσωτερικού Κανονισμού».
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