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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Ζώντας στο σήμερα, κατοικώντας στο τότε. Πώς μπορούν να συνδιαλεγούν το πα-
ρελθόν με το παρόν αλλά και το μέλλον; Πόσο έρχονται σε αντιπαράθεση οι όροι α-
ποκατάσταση κτηρίου και επανάχρηση κτηρίου; Πως διαφυλάσσεται η προστασία της 
ιστορίας και της μνήμης χωρίς να θυσιάζονται οι σύγχρονες απαιτήσεις ασφάλειας, 
άνεσης και βιωσιμότητας; Ερωτήματα που καλούμαστε συχνά να διερευνήσουμε σε 
περιοχές όπως η Δυτική Μάνη, όπου συναντώνται πλείστοι παραδοσιακοί οικισμοί, 
προστατευμένα αρχιτεκτονικά μνημεία, ιστορικοί τόποι, αλλά και μεγάλο ενδιαφέρον 
ανοικοδόμησης και εν γένει κατοίκισης.  

Στην προκειμένη εισήγηση θα προσπαθήσουμε να μεταφέρουμε σκέψεις και προβλη-
ματισμούς μας μέσω παράθεσης κάποιων παραδειγμάτων, μελετών που μας έχουν 
ανατεθεί. Θα εστιάσουμε σε δύο περιπτώσεις κτισμάτων ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος 
στους οικισμούς Καρδαμύλη και Κάλυβες του Δήμου Δυτικής Μάνης, καθώς περι-
λαμβάνουν αμφότερες χώρο ελαιοτριβείου με διατηρημένο εξοπλισμό. Προσεγγιστι-
κά τοποθετούνται στην μεταεπαναστατική περίοδο, ενώ  η ακριβής χρονολογία κτί-
σης τους δεν είναι γνωστή. Οι βασικοί άξονες αμφότερων των προσεγγίσεων είναι η 
ιστορική μνήμη, η ταυτότητα του κτίσματος, η ασφάλεια, αλλά και η οικονομία. Ω-
στόσο, λόγω των ιδιαιτεροτήτων της αποκατάστασης των υφιστάμενων κτισμάτων, 
αλλά και της διαφορετικότητας της προοριζόμενης χρήσης, οι προσεγγίσεις διαφορο-
ποιούνται σε μεγάλο βαθμό και ενδεχομένως μπορούν να αποτελέσουν πεδίο διαλό-
γου. 
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ΕΙΣΗΓΗΣΗ – ΜΕΡΟΣ 1 

Παραδοσιακοί οικισμοί και προστασία τους 
Στην προσπάθεια να επιστήσουμε την προσοχή γύρω από την διατήρηση της παρα-
δοσιακής αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, τείνουμε να προσδώσουμε σε αυτήν την έν-
νοια του στατικού και του απαράλλακτου. Αντ’ αυτού, απαιτείται η κατανόηση της 
αρχιτεκτονικής ως δυναμικού φορέα ιστορικών, κοινωνικών, πολιτισμικών αξιών και 
επομένως ως εξελικτικό αποτύπωμα. Οι οικισμοί -παραδοσιακοί ή μη- συνιστούν ε-
ξελισσόμενους, ζώντες οργανισμούς που προκειμένου να προσαρμοστούν στις ανά-
γκες της εκάστοτε σύγχρονης κοινωνίας τους και των παραγωγικών δραστηριοτήτων 
τους, μεταβάλλονται ως προς την δομή, την πυκνότητα και τη μορφή τους.  

Στην περίπτωση της Μάνης (εικ. 1) παρατηρούνται ίχνη κατοίκησης από την αρχαιό-
τητα μέχρι σήμερα. Με σταθερά χαρακτηριστικά την κορυφογραμμή του Ταϋγέτου 
και την θαλάσσια ακτογραμμή, το δυτικό - «αποσκίερο» φως και το βράχο, η παρα-
δοσιακή αρχιτεκτονική αποτελεί μια από τις δυναμικές συνιστώσες του μανιάτικου 
«χρώματος» και εδραιώθηκε ως πρότυπο στη συλλογική συνείδηση και μνήμη.  

Η διάρθρωση των οικισμών καθώς και οι προσανατολισμοί, η τυπολογία, τα υλικά, οι 
κατασκευαστικοί τρόποι των κτισμάτων υπακούουν σε κοινά, απλά και σταθερά πρό-
τυπα που επαναλαμβάνονται με μικρές παραλλαγές κι εξελίσσονται αργά και σταδια-
κά. Βασική αφετηρία για τη διαμόρφωση των νεώτερων μανιάτικων οικισμών αποτε-
λούν τα μεγαλιθικά κτίσματα. Σε συνέχεια αυτής της παλαιάς μορφής, οι κατοικίες 
εμπλουτίζονται και εμπεδώνουν τεχνικές λύσεις από τη βυζαντινή παράδοση ενώ με-
τεπαναστατικά, με τη ανάπτυξη περισσότερων οικοδομικών συνεργείων, οι παραλλα-
γές πληθαίνουν και γίνονται αποδεκτά πρότυπα από γειτονικές περιοχές και μεγαλύ-
τερες πόλεις. Ωστόσο η εξωτερική μορφή παρέμεινε απλή και λιτή.  

Είναι εμφανές ότι ο χρόνος συμμετέχει μακροπρόθεσμα, ως εξέλιξη στη διαμόρφωση 
των οικισμών και ως αξία στη σύγχρονη αξιολόγησή τους. Είναι απαραίτητο να προ-
στατεύουμε όχι μόνο το αποτέλεσμα, αλλά και τη διαδικασία παραγωγής του.  

Δεδομένου του μεγάλου ενδιαφέροντος ανοικοδόμησης και εν γένει κατοίκισης στη 
Βόρεια Δυτική Μάνη, καλούμαστε να θέσουμε τις βάσεις και τα εργαλεία για τη συ-
νέχεια της διαδικασίας αυτής, αποφεύγοντας στερεοτυπικές, μορφοκρατικές αναγνώ-
σεις και αναζητώντας σύγχρονες εκφράσεις των διαχρονικών αξιών.  

Ζώντας στο σήμερα, κατοικώντας στο τότε. 

Το παρελθόν αποτελεί μια αυθεντία και μια αξία. Οι περισσότερες κοινωνίες θεωρούν 
το παρελθόν ως το υπόδειγμα για το παρόν. Ανέκαθεν όμως, υπήρξαν διάκενα σε αυ-
τή την αφοσίωση στο παρελθόν, όπου διείσδυσαν η καινοτομία και η αλλαγή ακόμα 
και στις λεγόμενες παραδοσιακές κοινωνίες, όπως οι αγροτικές, οι οποίες δεν είναι 
καθόλου στατικές όπως πιστεύεται.  
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Η διάκριση μεταξύ παρελθόντος και παρόντος αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο αντίλη-
ψης για το χρόνο, την ιστορική συνείδηση και την πραγματικότητα. Η πραγματικότη-
τα της αντίληψης αυτής απαιτεί και την προσθήκη της τρίτης διάστασης, του μέλλο-
ντος. Για την κατανόηση της ιστορίας συνεπώς, σημασία έχει η αντίληψη της συνέ-
χειας. Η μορφοκρατική χρησιμοποίηση του παραδοσιακού στοιχείου ως μοναδική 
αποδεκτή λύση παρεμποδίζει την «φυσιολογική» κοινωνική και πνευματική ανανέω-
ση. Η «φυσιολογική» συμπεριφορά είναι μια ισορροπία ανάμεσα στη συνείδηση του 
παρελθόντος και τις αντιστοιχίες του στο παρόν με μια ορισμένη επικέντρωση στο 
μέλλον, έτσι όπως το φοβόμαστε ή το επιθυμούμε, μια σύνθεση του παρελθόντος με 
το παρόν για το μέλλον.  

Η προστασία των παραδοσιακών οικισμών πρέπει να στηριχτεί στην ισορροπία, τόσο 
της διαφύλαξης του υφιστάμενου κτηριακού αποθέματος μέσω αποκαταστάσεων, όσο 
της υποδοχής νέας ζωής μέσω της επανάχρησης και προσθήκης νέων κτηρίων. 

Εργαλεία Προστασίας:  

Η έννοια Αποκατάσταση ορίζει την επαναφορά του κτίσματος στην προηγούμενη, ορ-
θή, θέση και μορφή. Εμπεριέχει την αναβίωση της παρελθοντικής κατάστασης και 
συχνά προσδίδει μνημειακό χαρακτήρα στο αντικείμενο. Σχετίζεται με το χρόνο με 
μια κυκλική πρόοδο και προσανατολίζεται σε μια επανάληψη και επιστροφή στις πη-
γές, με την Αρχαιότητα να βρίσκεται στο επίκεντρο ως αυτοσκοπός.  

Η έννοια Επανάχρηση ορίζει την εκ νέου χρησιμοποίηση ή και την αλλαγή χρήσης 
ενός κτίσματος που συνήθως έχει περιέλθει σε εγκατάλειψη. Μπορεί να εμπεριέχει σε 
μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό την έννοια της αποκατάστασης. Σχετίζεται με το χρό-
νο με μια ευθύγραμμη πρόοδο, με μια εξέλιξη που συχνά απομακρύνεται από την 
Αρχαιότητα και προσανατολίζεται στην σύγχρονη και μελλοντική πραγματικότητα.  

Η Νέα δημιουργία αφορά την σύγχρονη οικιστική έκφραση με αφετηρία τη γνώση 
από το παρελθόν. Σχετίζεται με το χρόνο σημειακά και ευθύγραμμα και αποτελεί τη 
σύγχρονη αλήθεια.  

Οι προσθήκες νέων κατασκευών οφείλουν να προσαρμόζονται με ομαλό τρόπο στο 
φυσικό περιβάλλον, και να διέπονται από τις πρωταρχικές αρχές οργάνωσης του χώ-
ρου στους παραδοσιακούς οικισμούς με πνεύμα δημιουργικό και όχι με στείρο μιμη-
τισμό. Πέρα από την πρώτη ανάγνωση της μορφής σημασία πρέπει να δοθεί στη 
διάρθρωση των όγκων, τις ευθυγραμμίσεις,  τη σχέση πλήρων- κενών, την τυπολογία 
χώρων, την κλιμάκωση υψών και την οικοπεδική διανομή.  

Επιχειρώντας να θέσουμε σε εφαρμογή αντίστοιχες σκέψεις και προβληματισμούς, θα 
εστιάσουμε σε δύο παρεμφερείς περιπτώσεις κτισμάτων ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος 
στους οικισμούς Καρδαμύλη και Κάλυβες του Δήμου Δυτικής Μάνης. Αποτελούν 
αξιόλογα παραδείγματα της μετεπαναστατικής περιόδου και περιλαμβάνουν αμφότε-
ρες χώρο ελαιοτριβείου με διατηρημένο εξοπλισμό. Οι βασικοί άξονες των προσεγγί-
σεων είναι κοινές: 

• η ιστορική μνήμη,  
• η ταυτότητα του κτίσματος,  
• η ασφάλεια,  
• η οικονομία και  
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• η βιωσιμότητα.  

Πολιτιστικό Κέντρο Καρδαμύλης – Ίδρυμα  Γ.Ν.Τρουπάκη  
Πρόκειται για λιθόκτιστο κτίσμα στο νεότερο τμήμα του οικισμού Καρδαμύλης, Δή-
μου Δυτικής Μάνης, επί του κεντρικού δρόμου (εικ. 2). Το κτήριο αποτελεί δωρεά 
του Γ.Ν. Τρουπάκη στο Δήμο Δυτικής Μάνης και στην Μητρόπολη Γυθείου και Δή-
μου Δυτικής Μάνης. Δεν είναι χαρακτηρισμένο ως διατηρητέο, αλλά προστατεύεται 
από το Υπουργείο Πολιτισμού λόγω του οικισμού και της ευρύτερης περιοχής (έχει 
χαρακτηριστεί ως Ιστορικός Τόπος και Τοπίο ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους, το 1980 
και 1983 έχει χαρακτηριστεί προσωρινά ως Αρχαιολογικός Χώρος το 2009). Το μέ-
γεθος του κτηρίου είναι αρκετά μεγάλο με συνολικό εμβαδόν 546 τ.μ. που διανέμεται 
σχεδόν ισομερώς μεταξύ ισογείου και ορόφου.  

Ενώ η ακριβής χρονολογία κτίσης του κτηρίου δεν είναι γνωστή, γνωρίζουμε ότι το 
μεγαλύτερο τμήμα έχει κατασκευαστεί πριν την 18/09/1889, αφού σημειώνεται με 
κάτοψη σχήματος «Γ» στο ρυμοτομικό σχέδιο πόλεως της Καρδαμύλης, ένα από τα 
παλαιότερα εν ενεργεία ρυμοτομκά σχέδια της Ελλάδας. Οι όψεις του καταδεικνύουν 
ότι έχει κατασκευαστεί σε διάφορες οικοδομικές φάσεις.   

Πρώτο πιθανολογείται ότι κατασκευάστηκε το διώροφο, ορθογωνικής κάτοψης κτί-
σμα επί του δρόμου. Το ισόγειο χωρίζεται με εσωτερικό λιθόκτιστο τοίχο σε δυο μέ-
ρη, που επικοινωνούν μέσω ξύλινης θύρας. Η θέση του, η επιμελημένη διαμόρφωση 
των ανοιγμάτων στην πρόσοψη, αλλά και μαρτυρίες καταδεικνύουν ότι στο ισόγειο 
λειτουργούσαν καταστήματα. Στο μαγαζί 1 συναντάται εσωτερικό ξύλινο πατάρι για 
αποθηκευτική χρήση με ξύλινη σκάλα ανόδου που κατέληγε σε καταπακτή- καταρ-
ράκτη για την εσωτερική επικοινωνία με τον όροφο.  

Ο όροφος είχε χρήση κατοικίας που διαμορφώνεται με χωρίσματα από τσατμά σε κε-
ντρικό διάδρομο και 5 μέρη, την κεντρική σάλα και τα δωμάτια. Εξωτερικά, η είσο-
δος γινόταν πιθανόν από δύο εισόδους στην ανατολική πλευρά του κτηρίου. Στεγάζε-
ται με τετράρριχτη στέγη με βυζαντινά κεραμίδια. 

Σε δεύτερη φάση, ο αρχικός πυρήνας επεκτάθηκε προς τα Ανατολικά με κτήριο ορ-
θογωνικής κάτοψης υπό γωνία, σχηματίζοντας «Γ». Το κτήριο κατασκευάζεται σε 
υψομετρική στάθμη κατά 0.50 μ. ψηλότερα σε σχέση με τον αρχικό κτήριο, προσαρ-
μοζόμενο στην ελαφριά κλίση του εδάφους. Στο ισόγειο σώζεται ο χώρος του Ελαιο-
τριβείου με τον εξοπλισμό «in situ».  

Η πρόσβαση γίνεται εξωτερικά από δύο θύρες στη νότια τοιχοποιία μέσω της αυλής, 
είτε εσωτερικά από το μαγαζί 1 μέσω μικρής θύρας. Το δάπεδο του είναι κατασκευα-
σμένο από τίκλες, τοπικές λιθόπλακες μεγάλου μεγέθους.  

Στον όροφο, ο χώρος είναι ενιαίος, και στο ανατολικό τμήμα συναντώνται χωρίσματα 
από τσατμά που οριοθετούν χώρο κουζίνας με κτιστή εστία με καμινάδα και μικρό 
χώρο υγιεινής. Δεν συναντάται οροφή αλλά βλέπουμε τα ορατά ζευκτά της στέγης 
και τα ρωμαϊκά κεραμίδια τα οποία αποτελούν μεταγενέστερη επισκευή. Στεγάζεται 
με δίρριχτη στέγη.  

Ειδικότερα συναντάται: 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού – Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς  
Προστασία Παραδοσιακών Οικισμών και Σύγχρονος Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός – Πρακτικά Ημερίδων 

KALAMATA_KOKKALIARI‐PASTRAS  ‐5‐   11/10/2014

    

• μυλόπετρα πάνω σε κτιστή βάση και πακτωμένη σε ξύλινο άξονα που στηρίζεται 
στα δοκάρια της οροφής και περιστρέφεται με την κίνηση ζώου,  

• κτιστή δεξαμενή  

• μηχάνημα συμπίεσης – μεταλλική πρέσα για την συμπίεση του ελαιοπολτού,  

• ξύλινη μακρόστενη κασέλα για το διαχωρισμό του ελαιόλαδου, 

• περιστρεφόμενος κορμός δέντρου – «εργάτης» που εξυπηρετεί την κίνηση της 
πρέσας και 

• ξύλινο πατάρι για αποθηκευτικό χώρο.   

Σε τρίτη φάση, που πιθανολογείται ότι δεν απέχει πολύ χρονικά από την προηγούμε-
νη, κατασκευάζεται ο μικρός λιακός με την λίθινη κλίμακα που οδηγούσε στον α΄ ό-
ροφο. Τέλος, το κτήριο επεκτείνεται εκ νέου νότια του ελαιοτριβείου με μικρό λιθό-
κτιστο χώρο, με βοτσαλωτό δάπεδο και στέγαση με πλάκα σκυροδέματος, ο οποίος 
λειτουργούσε ως στάβλος για τα ζώα και αποθήκη. Το δώμα του ισόγειου κτηρίου 
είναι βατό από τον όροφο του κτηρίου του ελαιοτριβείου. Όπως και το στηθαίο του 
λιακού, έτσι και δω συναντάμε ζαρντινιέρες για την υποδοχή φύτευσης αλλά και νεω-
τερικά μεταλλικά στοιχεία.  

Το κτήριο αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα νεωτερικής κατοικίας και της προσθετι-
κής επέκτασης που εφαρμόζονταν διαχρονικά κατά τις συνεχώς εξελισσόμενες ανά-
γκες. Ο σημαντικός ρόλος στην οικονομία του οικισμού αντικατοπρίζεται, πέρα από 
τις εμπορικές και παραγωγικές του χρήσεις, και από τις επιμελημένες όψεις του και 
το συγκερασμό στοιχείων διαφορετικών χρονικών περιόδων. Ειδικότερα, η πρόσοψη 
παρουσιάζει έντονες νεοκλασσικές επιρροές, υιοθετώντας στοιχεία από τις επιβλητι-
κές αστικές κατοικίες της γειτονικής Καλαμάτας, όπως την επιχρισμένη επιφάνεια 
της τοιχοποιίας στον όροφο με εμφανείς τους γωνιόλιθους, τη ζώνη με διακοσμητικό 
επίχρισμα, τους εξώστες (εκ των οποίων ένας με μαρμάρινο δάπεδο και περίτεχνα 
φουρούσια, ο δε άλλος με μεταλλικά φουρούσια και το χαρακτηριστικό του Ιδιοκτή-
τη), τις γαλλικού τύπου θύρες σε αντίθεση με τα ξύλινα καρφωτά που απαντώνται 
στο υπόλοιπο κτήριο, τα επιχρισμένα περιθυρώματα στον όροφο με τα διακοσμητικά 
κλειδιά (εικ. 3).  

Η επιθυμία του διαθέτη ήταν η χρησιμοποίηση της κατοικίας ως πολιτιστικό χώρο για 
νέους και ηλικιωμένους αλλά και η διατήρηση του ελαιοτριβείου. Η νέα χρήση του 
κτηρίου αφορά ένα μουσείο ελιάς για την Καρδαμύλη με τις απαραίτητες εξυπηρετή-
σεις και χώρο πολλαπλών χρήσεων, ενώ ο δημόσιος χαρακτήρας του υπαγορεύει ένα 
νέο οργανόγραμμα και συσχετισμό των υφιστάμενων χώρων (εικ. 4).  

Επανακαθορίζεται η βασική είσοδος παραπλεύρως από τον κεντρικό δρόμο που οδη-
γεί κεντροβαρικά στην αυλή. Η αυλή γίνεται ο πυρήνας της νέας χρήσης μέσω του 
οποίου διοχετεύεται. Οι πιο «ασύμβατες» χρήσεις λόγω ενσωμάτωσης ειδικών δικτύ-
ων και παροχών στεγάζονται, το μεν εντευκτήριο, στο κτίσμα φύλαξης ζώων, οι δε 
χώροι υγιεινής και αποθήκες, σε νέα επέκταση χωρίς να θιχτεί το υφιστάμενο κέλυ-
φος. Η νέα επέκταση οριοθετείται, κατά το σύνηθες, στην στενή πλευρά του κτηρίου, 
διατάσσεται στο περίγραμμα του οικοπέδου, βρίσκεται σε υποβαθμισμένο υψόμετρο 
σε σχέση με το έδαφος ως σύγχρονο «κατώι» με βοηθητικές χρήσεις και ως επικάλυ-
ψη προτείνεται δώμα με φύτευση.  Στο πίσω ακάλυπτο χώρο διαμορφώνεται εκτόνω-
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ση του εντευκτηρίου και δημιουργείται νέα πρόσβαση προς το δώμα το οποίο είναι 
βατό και εξυπηρετεί πλέον τη παρατήρηση του κτίσματος ως καθεαυτό μουσειακό 
έκθεμα.  

Το κτήριο, λόγω ιστορίας αλλά και λόγω νέας χρήσης, πρέπει να αντιμετωπιστεί ως 
δημόσιο αγαθό. Κεντρικός άξονας είναι η ολική αποκατάσταση του, με την αφαίρεση 
πρόσθετων στοιχείων και την επαναφορά τυχόν στρεβλών επισκευών, αλλά και η ε-
λεύθερη ροή και κυκλοφορία, η προσβασιμότητα για ΑμεΑ και η βιωσιμότητα του 
κτίσματος.  

Η φύτευση είχε ήδη βρει το δρόμο της στο επίπεδο του δώματος και στις παλαιότερες 
προσθήκες. Με την χειρονομία αυτή της υποβάθμισης του κτίσματος και του φυτεμέ-
νου δώματος, επιχειρούμε να προσθέσουμε οπτικά ένα «μη-κτίσμα», μια διαμόρφωση 
κήπου, που δεν θα αλλοιώσει αισθητά την εικόνα που μέχρι πρότινος είχε ο περιπλα-
νώμενος (εικ. 5).  

Επιχειρείται μια αφηγηματική προσέγγιση με επίκεντρο την αρχαιότητα, που θα κοι-
νοποιεί την πληροφορία εν απουσία του γεγονότος και του αντικειμένου που συνιστά 
το κίνητρό της εξ αρχής δημιουργίας του.  

Rusted Mill- House  
Η μελέτη αυτή αφορά στην συνένωση τριών κτισμάτων που βρίσκονται σε παράθεση 
στον οικισμό Κάλυβες και στην λειτουργία τους ως ενιαία κατοικία (εικ. 6). Το σύνο-
λο της κατασκευής οριοθετείται πιθανόν στο δεύτερο μισό του 19ου αι. Δεν είναι κη-
ρυγμένες διατηρητέες κατασκευές, αλλά προστατεύονται από την 26η ΕΒΑ λόγω ο-
πτικής επαφής με προστατευόμενη εκκλησία του οικισμού. Πρόκειται για ένα ισόγειο 
και δυο διώροφα λιθόκτιστα κτίσματα που εφάπτονται στο κοινοτικό δρόμο έναντι 
της εκκλησίας.  

Το ισόγειο κτίσμα είχε χρήση φύλαξης ζώων και παρουσιάζει διαφορετικές,  πρόχει-
ρες, κατασκευαστικές τεχνικές. Το παραπλεύρως διώροφο κτίσμα είναι χαρακτηρι-
στικό παραδοσιακής αρχιτεκτονικής και προσανατολίζεται με την στενή πλευρά του 
στο δρόμο. Εντός του ισογείου συναντάται παραδοσιακό ελαιοτριβείο με διατηρημέ-
νο μεγάλο μέρος του εξοπλισμού του, μυλόπετρα, μεταλλικός κοχλίας και περιστρε-
φόμενος κορμός δέντρου. Η είσοδος στο ελαιοτριβείο - κατώι από το δρόμο γίνεται 
απευθείας από την πρόσοψη και στεγάζεται με χαρακτηριστική θολωτή στέγη, ενώ 
στην υπόλοιπη οροφή συναντώνται ξύλινα δοκάρια στα οποία εδράζεται το ξύλινο 
δάπεδο του ορόφου. Παραπλεύρως, και με μεσοτοιχία κατασκευάζεται δεύτερη μι-
κρότερη κατοικία με τετράρριχτη κεραμοσκεπή. Το ισόγειο - κατώι αποτελείται από 
δύο χώρους με υψομετρική διαφορά που διαχωρίζονται με λιθόκτιστο τοίχο. Η χρήση 
του ήταν βοηθητική, πιθανόν για φύλαξη τροφής και εργαλείων. Είναι υποβαθμισμέ-
νο σε σχέση με το δρόμο, και εσωτερικά συναντώνται βραχώδεις σχηματισμοί. Στην 
οροφή του πρώτου δωματίου συναντώνται ξύλινα δοκάρια στα οποία εδράζεται το 
ξύλινο δάπεδο του ορόφου, ενώ στο δεύτερο τμήμα συναντάται καμαροσκεπής οροφή 
και υπάρχει επικοινωνία με την αυλή της κατοικίας. 

Ο όροφος πάνω από το ελαιοτριβείο, είχε χρήση κατοικίας προσεγγίζεται μέσω εφα-
πτόμενης εξωτερικής κλίμακας. Εσωτερικά, συναντώνται χωρίσματα από τσατμάδες 
που διαμορφώνουν χώρους μαγειρείου – πάνω από το θολωτό προθάλαμο - και δύο 
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δωματίων, το ένα εκ των οποίων είχε χρήση σάλας. Δεν είχε εσωτερική επικοινωνία 
με το ισόγειο και στεγάζεται με τρίρριχτη στέγη.  

Ο όροφος του όμορου κτίσματος είχε πρόσβαση εσωτερικά από την αυλή μέσω εφα-
πτόμενης λιθόκτιστης κλίμακας στα νότια του κτίσματος. Αποτελείται και αυτός από 
δύο τμήματα: στο πρώτο τμήμα διαμορφώνεται μαγειρείο πάνω από την καμαροσκε-
πή όπου βρίσκεται και η είσοδος, ενώ στο δεύτερο, τρία δωμάτια διαχωρισμένα με 
τσατμά. Ο όροφος επίσης δεν είχε εσωτερική επικοινωνία με το ισόγειο. Μεταγενέ-
στερα, κατασκευάστηκε από σκυρόδεμα δεξαμενή νερού εν επαφή με την δυτική ε-
ξωτερική λιθοδομή του ισόγειου δωματίου, το δώμα της οποίας λειτουργεί ως βερά-
ντα για τον όροφο. 

Τα κτίσματα, και ιδιαίτερα το διώροφο με τον χώρο ελαιοτριβείου ,παρουσιάζουν εμ-
φανείς μεταγενέστερες επεμβάσεις και επισκευές, όπως θα αναπτυχθούν στη συνέχει-
α. Στο κτήριο θα γίνει μεν μερική αποκατάσταση για να αφαιρεθούν οι παραπάνω 
στρεβλές και αλλοιωτικές επισκευές, αλλά η προσέγγιση μας επικεντρώνεται κυρίως 
στην επανάχρηση του και τις σύγχρονες απαιτήσεις μιας κατοικίας. 

Ο εξοπλισμός του ελαιοτριβείου, θα διατηρηθεί ως έχει, χωρίς επεμβάσεις και θα δη-
μιουργηθεί ιδιωτικός εκθεσιακός χώρος παραδοσιακού ελαιοτριβείου. Ο χώρος αυτός 
δίνει και τον ιδιαίτερο χαρακτήρα όλης της κατοικίας, με έμμεσα επικεντρωμένες τις 
ροές και κυκλοφορίες γύρω από αυτό. Η κεντρική είσοδος ορίζεται πλέον στον όροφο 
– ανώι, μέσω της εφαπτόμενης κλίμακας. Προσεγγίζεται έτσι το επίπεδο του ορόφου 
ως η επίσημη κατοικία – χώρος υποδοχής με τις χρήσεις του καθιστικού, του μαγει-
ρείου και της τραπεζαρίας γύρω από την εστία. Στο επίπεδο αυτό, ο χρήστης μπορεί 
και αντιλαμβάνεται το κτήριο μέσα στο περιβάλλον του, καθώς μπορεί να έχει πρό-
σβαση σε εκτενέστερη θέα. Στη συνέχεια με προσθήκη εσωτερικής κλίμακας αποκα-
λύπτεται ο χώρος του ελαιοτριβείου, από τον οποίο διαχέονται οι κυκλοφορίες προς 
τα δωμάτια και το περιβάλλοντα χώρο.   

Πιο συγκεκριμένα, το ισόγειο κτίσμα γίνεται ξενώνας που μπορεί και λειτουργεί και 
ανεξάρτητα με ξεχωριστή είσοδο. Ο χώρος του ελαιοτριβείου περιορίζεται σε χώρο 
ήπιας χρήσης με μικρό χώρο γραφείου και τμήμα ανάγνωσης στην είσοδο, ενώ εκτο-
νώνεται με ανοικτό ημιυπαίθριο και διαμόρφωση του επικλινούς εδάφους με φυσικές 
κερκίδες. Στο παράπλευρο κτίσμα χωροθετείται υπνοδωμάτιο με το λουτρό του από 
το οποίο προσεγγίζεται ο περιβάλλοντας χώρος, ενώ προστίθεται επίσης κλειστή στε-
γασμένη κλίμακα για την ασφαλή σύνδεση με τον όροφο. 

Στον όροφο βρίσκονται οι κοινόχρηστες λειτουργίες της εξοχικής κατοικίας και ένα 
επιπλέον υπνοδωμάτιο με το λουτρό του, ενώ το δώμα του ημιυπαιθρίου εξυπηρετεί 
την υπαίθρια εκτόνωση της λειτουργίας και αναδεικνύει τη θέα.  

Ως υλικό κατασκευής και επένδυσης των νέων όγκων προτείνεται ο οξειδωμένος χά-
λυβας – γνωστότερο ως cor-ten steel. Είναι ένα υλικό που χρησιμοποιείται σε μεγάλο 
βαθμό σε αποκαταστάσεις παραδοσιακών και προστατευόμενων μνημείων, ενώ το 
συναντάμε ακόμα και σε αρχαιολογικούς χώρους. Κατέχει διττό ρόλο, καθώς μπορεί 
να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις και προδιαγραφές των σύγχρονων κατασκευών, εί-
ναι αναστρέψιμο, αλλά και να αποδώσει μια αίσθηση παλαίωσης αφού είναι ένα υλι-
κό που «μεγαλώνει» στο χρόνο.   
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Οι προσθήκες διευκολύνουν τη σύγχρονη χρησιμοποίηση του κτηρίου χωρίς να επι-
βαρύνουν το υφιστάμενο κέλυφος. Έχουν μια προσέγγιση ένταξης και ανάδειξης μέ-
σω της αντίθεσης του παλιού με το νέο. Οι γραμμές είναι απλές και λιτές και στόχο 
έχουν να είναι σαφής η διάκριση του νέου όγκου από το υφιστάμενο κτίριο. Δεν μι-
μούνται ούτε προσομοιώνονται με το προϋπάρχον, γεγονός που κάνει αυτομάτως εμ-
φανείς τις διαφορετικές χρονολογίες κατασκευής τους και τις διαφορετικές ανάγκες 
που καλούνται να καλύψουν. (εικ. 7). Επιπροσθέτως, περιορίζονται στο απαραίτητο, 
αφήνοντας κενά όπου είναι εφικτό, απ’ όπου προβάλλεται η υφιστάμενη κατασκευή. 
Αντί μιας συμπαγούς συμβατικής προσθήκης που θα κάλυπτε εξ ολοκλήρου την υφι-
στάμενη όψη, οι μεταλλικές προσθήκες αντιμετωπίζονται περισσότερο ως επιπρόσθε-
τοι σκελετοί, με διαπερατά ή και διαφανή τμήματα απ’ όπου, διακρίνονται το όριο 
του πρωταρχικού κτίσματος και το υλικό κατασκευής του. Η προσέγγιση στηρίζεται 
στην προσθετική επέκταση και πύκνωση του παλαιού πυρήνα των κατοικιών για τη 
δημιουργία συσπειρωμένου συγκροτήματος. 

Σημαντικός για την τελική διαμόρφωση των προστιθέμενων όγκων ήταν ο εποικοδο-
μητικός διάλογος και συνεργασία με την αρμόδια για έγκριση της μελέτης, 26ης Εφο-
ρίας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων στην Καλαμάτα. 
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ΜΕΡΟΣ 2 

1. Εισαγωγή  
Οι Μελέτες επεμβάσεων για την αποκατάσταση και την επανάχρηση αυθεντικών κτι-
σμάτων του παρελθόντος γεννούν αξιόλογους αλλά και έντονους προβληματισμούς. 
Όσο Αυθεντικότερο ή «Γνήσιο» το κτίσμα είναι, τόσο πληθέστεροι γίνονται και οι 
παράμετροι διαχείρισης για την εκλογή της αρτιότερης επεμβατικής τεχνικής λύσης. 
Για την αποτελεσματικότερη επέμβαση απαιτείται διεπιστημονική συνεργασία μετα-
ξύ του συνόλου των ειδικοτήτων των  μηχανικών  καθώς και σύμπνοια των φορέων 
αδειοδοτήσης, αλλά και των ιδιοκτητών. 

Η κάθε πιθανή εναλλακτική επέμβαση δύναται να έχει άμεσες συνέπειες: 

• στην μορφολογία του κτίσματος,  

• στην αλλοίωση της αυθεντικότητας και της διάταξης των υφιστάμενων υλικών, 

• στον επαρκή σχεδιασμό έναντι τυχηματικών δράσεων όπως ο σεισμός, σύμφωνα 
με τις απαιτήσεις των εν ισχύ κανονισμών και ανάλογα με τη χρήση και τη σημα-
σία του δομήματος, 

• στην αναστρεψιμότητα, 

• στην ανθεκτικότητα, 

• στην κατασκευασιμότητα, 

• στην λειτουργικότητα για την νέα εξυπηρέτηση και την καθορισμένη επανάχρη-
ση,  

• και τέλος στο ιδιαίτερο σημαντικό  για την σημερινή εποχή κόστος. 

Με την παρούσα ανακοίνωση επιχειρείται μια γρήγορη προσέγγιση ανάπτυξης των 
προτεινομένων επεμβατικών λύσεων των δυο δομημάτων που αναπτύχθηκαν πριν,  
σε σχέση  με τις δυο βασικότερες απαιτήσεις επιτελεστικότητας στον τομέα των απο-
κατάστασεων, που είναι η ανεστρεψιμότητα ή η δυνατότητα επανεπέμβασης, καθώς 
και η βιωσιμότητα ή εν χρόνω ανθεκτικότητα (durability) (εικ. 8). 

2. Παθολογία  

Βασική προϋπόθεση για την αφετηρία κάθε σχετικής μελέτης, είναι η ορθή ανάγνωση 
της υφιστάμενης κατάστασης του κτίσματος. Η αναγνώριση παθολογιών και η διά-
κριση μεταξύ στρεβλών επισκευών και μεταγενέστερων προσθηκών είναι χρήσιμος 
οδηγός για την αποκατάσταση και την επανάχρηση (εικ. 9)  

Συνηθέστερα, τα παραδοσιακά κτήρια παρουσιάζουν βλάβες και τοπικές αστοχίες 
που οφείλονται τόσο σε φυσικές δυνάμεις (σεισμός , βαρύτητας, άνεμος)  όσο και σε 
φυσικοχημικές και βιολογικές δράσεις του περιβάλλοντος, με αποτέλεσμα την πρό-
κληση  ρηγματώσεων, αποκολλήσεων, μετατοπίσεων, θραύσεων και εν γένη επιφα-
νειακών αλλοιώσεων των δομικών μελών του κτιρίου. Για παράδειγμα: 
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Οι ζημιές στό κτήριο Γεωργίου Ν. Τρουπάκη είναι μεγαλύτερες και εντονότερες στον 
α΄ όροφο και πιο περιορισμένες στο ισόγειο με κύριο χαρακτηριστικό τους τις δια-
μπερείς ρηγματώσεις στη φέρουσα τοιχοποιία  του κτιρίου. Το ξύλινο πάτωμα του 
ορόφου, παρά την πυκνή διαδοκίδωση  του, παρουσιάζει παραμένοντα βέλη, καθώς 
και ελαστικά (βύθιση και ταλάντωση) και θέτουν έντονο πρόβλημα λειτουργικότητας 
ειδικά για την δημόσια νέα χρήση του κτηρίου.  

Οι ανά φάσεις επιμέρους κατασκευές του συνόλου έχουν την δική τους καθαυτή ι-
στορικότητα και δεν αντιμετωπίζονται απαραίτητα ως μεταγενέστερες μετατροπές 
προς αφαίρεση.    

Στο Rusted Mill House παρατηρούνται μεταγενέστερες επεμβάσεις και επισκευές 
στην εξωτερική λιθοδομή, με προσθήκη πωρόλιθων, προσθήκη εμφανών, εκ σκυρο-
δέματος περιμετρικών διαζωμάτων καθώς  και εκτεταμένες ανακατασκευές της μά-
ζης. 

Αμφότερα έχουν υποστεί στρεβλές επισκευές στεγών.  

3. Γενικές και ειδικές απαιτήσεις Μελετών Επανάχρησης 
Σε σχέση με την αναστρεψιμότητα και την βιωσιμότητα και με βάση τις νέες χρήσεις 
της εκάστοτε αποκατάστασης και επανάχρησης, συναντάμε γενικές αλλά και ειδικές 
απαιτήσεις και ανάγκες. Ειδικότερα:  

• Ανάγκη λειτουργικής ενοποίησης των χώρων παρά τις έντονες ανισοσταθμίες. 
Στην περίπτωση του μουσείου ελιάς ειδικά, δημιουργείται νέα επέκταση για να 
παραλάβει εκτός του υφιστάμενου κελύφους την προσθήκη ανελκυστήρα και χώ-
ρων υγιεινής, ενώ ράμπες ανόδου για άτομα με ειδικές ανάγκες, εξασφαλίζουν τη 
προσβασιμότητα στο σύνολο των χώρων 

• Αποκατάσταση  και θεραπεία των διατηρούμενων επιμέρους αυθεντικών στοιχεί-
ων του Φέροντος Οργανισμού καθώς και μέγιστη δυνατή απομάκρυνση των με-
ταγενέστερων επεμβάσεων, με διάφορες τεχνικές μεταξύ των οποίων και οι τεχνι-
κές των ενεμάτων, των οπλισμένων επιχρισμάτων και του βαθύ αρμολογήματος, 
καθώς και η συρραφή των ελεύθερων τοίχων και των ρωγμών. Επιπλέον, χρήση 
κρυφού περιμετρικού διαζώματος από σκυρόδεμα στην στέψη και τοποθέτηση 
ελκυστήρων.   

• Απαίτηση μικρής και ελεγχόμενης ετήσιας συντήρησης.  
Η βελτίωση των χαρακτηριστικών του κελύφους δια της διαπλάτυνσης του πλά-
τους έδρασης καθώς και η αποτελεσματική αντιμετώπιση της ανερχόμενης υγρα-
σίας με κατάλληλη διάταξη και ανακατασκευή των υφιστάμενων δαπέδων επιφέ-
ρουν επιπρόσθετο όφελος στη βιωσιμότητα με την αύξηση της ανθεκτικότητας 
του δομήματος καθώς και την μείωση της απαιτούμενης συντήρησης (εικ. 10). 
Σημαντική είναι και η τελική επίχριση και βαφή με διαπνέοντα υλικά που έχουν 
δυνατότητα αποθήκευσης και ρύθμισης της υγρασίας του χώρου. 

• Απαίτηση των νέων δεδομένων Πυροπροστασίας παθητικής και ενεργητικής. 

• Απαίτηση διέλευσης δικτύων Κλιματισμού, Αερισμού και Ηλεκτρολογικών.   
Αυτό επιτυγχάνεται, στο μεν ένα παράδειγμα, με αξιοποίηση τμημάτων που ανα-
κατασκευάζονται για την ελεγχόμενη διέλευση δικτύων και αξιοποίηση θεμελιώ-
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σεων νέων προσθηκών για δημιουργία βοηθητικών χώρων και δεξαμενών, στο δε 
άλλο, με κατάλληλη διάταξη τμημάτων αναρτώμενων Ψευδοροφών.   

• Απαίτηση ενεργειακής απόδοσης του κτηρίου.  
Καθώς ο βιοκλιματικός σχεδιασμός κελύφους είναι απόλυτα συμβατός με τις γε-
νικές αρχές της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής, οι απαραίτητες επεμβάσεις είναι η 
ενεργειακή αντιμετώπιση του κελύφους, η χρησιμοποίηση νέων αθέατων μορφών 
δικτύων ψύξης/θερμανσης  (ενδοδαπέδια και επιτοίχια) και η αντικατάσταση 
κουφωμάτων. 

Σημαντική παράμετρος για κάθε επιτακτική λύση βιωσιμότητας είναι η αναστρεψιμό-
τητα, η επιλογή του βαθμού της - μικρή ή μεγάλη- και τέλος τα στάδια που δύναται 
να υλοποιείται η κατασκευή και να αναστρέφεται. Για παράδειγμα στο Rusted Mill 
House το μεγαλύτερο ποσοστό των εξωτερικών προσθηκών στέγασης του κλιμακο-
στασίου και του στεγασμένου ημιυπαιθρίου χώρου επιλέγονται από μεταλλικές κατα-
σκευές, που θεωρούνται αφαιρετές. 

4. Συμπεράσματα 
Σε κάθε περίπτωση δημόσιας ή ιδιωτικής πρωτοβουλίας για την αποκατάσταση και 
επανάχρηση ενός κτίσματος είναι δυνατό να ισχύουν οι παρακάτω αρχές: 

1. Η ένταξη νέας χρήσης στο κτήριο αποτελεί την καλύτερη εγγύηση για την συντή-
ρηση και την συνεχή φροντίδα του στο μέλλον και θα πρέπει να εξασφαλίζει το 
σύνολο των προϋποθέσεων για την σωστή και σύγχρονη λειτουργία του χωρίς να 
θίγεται ή διαχρονική υπόστασή του. 

2. Οι προδιαγραφές της επανάχρησης ενός κτηρίου σε όρους αναστρεψιμότητας 
πρέπει να είναι συμβατές με το υφιστάμενο κτήριο και όχι το αντίθετο.  

3. Η ενίσχυση και η συνεργασία των υπαρχόντων δομικών στοιχείων σε πολλές πε-
ριπτώσεις είναι δυνατή υλοποιώντας τεχνικές «ήπιων» επεμβάσεων με σεβασμό 
την αρχιτεκτονική ακεραιότητα και δομή του κτηρίου.  

Σας ευχαριστούμε. 
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