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Κεφάλαιο Α΄: Ανάλυση του αντικειµένου µελέτης.  

Α1. Θέση και περιβάλλον. 

Το Μαντζούνειον Ίδρυµα ή αλλιώς γνωστό ως Καθολικόν βρίσκεται στο 

κέντρο της Τρίπολης στην οδό Βασιλέως Γεωργίου, δρόµο που ενώνει την κεντρική 

πλατεία του Αγίου Βασιλείου µε την πλατεία Κολοκοτρώνη (Εικόνα 1), και πάνω στον 

νοητό άξονα σύνδεσης του κεντρικού πυρήνα του οικισµού µε την πύλη του 

Ναυπλίου, η οποία ήταν µια από τις επτά πύλες του τείχους της Οθωµανικής 

Τριπολιτσάς (Εικόνα 2). 

 

Εικόνα 1: Απόσπασµα Χάρτη Τριπόλεως 

Ο µελετητής Νίκος Μουτσόπουλος υποστηρίζει ότι ο πρωταρχικός 

σχηµατισµός της Τρίπολης πιθανόν να ταυτίζεται µε έναν υποτυπώδη οικισµό στη 

θέση της σηµερινής τοποθεσίας της δεξαµενής, και ο οποίος σηµειώνεται σε 

Βενετσιάνικους χωρογραφικούς πίνακες του 1467 ως ερειπωµένο κάστρο υπό 

οθωµανική κυριαρχία (Droboliza), ενώ περίπου στα µέσα του 17ου αιώνα (Β΄ 

Ενετοκρατία, 1687-1715) αναφέρεται ως ο πιο ανεπτυγµένος από 

γεωργοκτηνοτροφική άποψη οικισµός της επαρχίας. Στην αρχή της Β΄ Τουρκοκρατίας 

(1715-1821) η Droboliza µετονοµάστηκα από τους Τούρκους σε Ταραµπουλούζ όπως 

η Τρίπολη της Αφρικής [1]. Ως φυσική επέκταση της αρτηρίας Κωνσταντινούπολη - 

Θεσσαλονίκη - Αθήνα, προοδευτικά αναδείχθηκε σε οικονοµικό κέντρο, ενώ οι 

Τούρκοι κατανόησαν τη στρατηγική της θέση και περί το 1785 µετέφεραν σ΄ αυτήν 

Πλατεία Αγίου 
Βασιλείου 

Πλατεία 
Κολοκοτρώνη 

Μαντζούνειο 
Ίδρυµα 
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(από το Ναύπλιο), τη έδρα του Βιλαετιού του Μοριά, οπότε και την οχύρωσαν µε 

ισχυρά τείχη (3.700µ. µήκος, 5,5µ.ύψος, µε επτά πύλες και δεκατρείς πύργους) 

(Εικόνα 2). 

 
 

(α) (β) 

Εικόνα 2: (α) Οι πύλες και οι πύργοι του τοίχους της Τριπολιτσάς (β) Οι πύλες και η χάραξη 
του τοίχους στο νέο σχέδιο 

Η οθωµανική Τριπολιτσά διέφερε ριζικά από τις λοιπές οχυρωµένες 

Βενετσιάνικες πόλεις, στον περιτειχισµένο χώρο της περιλαµβάνονταν κήποι, 

καλλιεργήσιµες εκτάσεις και έλη, ενώ το σεράι-έδρα του πασά- ήταν µια µικρή πόλη 

µέσα στην πόλη [2] της Τρίπολης όπου στεγάζονταν περίπου 1200 άνθρωποι σε ένα 

σύµπλεγµα από αυλές, χαγιάτια και προσκτίσµατα. 

 

  

(α) (β) (γ) 

Εικόνα 3: (α) Το σχέδιο Pouqueville, (β) Το σχέδιο του Barbie de Bocage, (γ) Το σχέδιο 
Raybaud 
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Οι πληροφορίες που έχουµε για την εικόνα της πόλης την εποχή αυτή, όπου 

περίπου έχουµε και τα πρώτα στοιχεία για το κτίριο του Μαντζουνείου στην αρχική 

του µορφή, προέρχονται από διηγήσεις και σχέδια περιηγητών, όπως οι Barbie de 

Bocage, Pouqueville, Maxime Raybaud και T. Gordon (Εικόνα 3). Τα σχέδια αυτά 

πάσχουν στις λεπτοµέρειες από ακρίβεια, αλλά προτείνουν µια ενδιαφέρουσα 

τοπογραφική αναγνώριση [3], καθώς εµπεριέχουν πολύτιµες πληροφορίες για τις 

αγορές και άλλα δηµόσια κτίρια. 

Στα περισσότερα από τα παραπάνω σχέδια το Μαντζούνειο, Καθολικό τότε, 

εντοπίζεται στην ίδια περίπου θέση, πίσω από το σύµπλεγµα της κεντρικής αγοράς 

που τοποθετείται, στη σηµερινή θέση της εκκλησίας του Αγίου Βασιλείου. Έτσι 

δικαιολογείται και η τοποθέτηση του λοξά προς την οδό Βασιλέως Γεωργίου, δρόµος 

που προέρχεται από τη χάραξη του ιστού της πόλης κατά τη Β΄ Αναθεώρηση (1836) 

του αρχικού σχεδίου των Βούλγαρη-Garnot (1828) που έγινε κατά παραγγελία του 

κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια, µέσα στα πλαίσια της προσπάθειας ανοικοδόµησης 

των κατεστραµµένων πόλεων και αποτροπής της κληρονοµηµένης από την 

Τουρκοκρατία οικιστικής οργάνωσης [4]. 

Α2. Περιγραφή του αντικειµένου. 

Πρόκειται για ένα διώροφο κτίριο χωρίς υπόγειους χώρους, που όπως 

προειπώθηκε δεν ακολουθεί τη ρυµοτοµία της πόλης αλλά είναι τοποθετηµένο λοξά 

προς την οδό στην οποία έχει είσοδο. Η είσοδός του διαµορφώνεται διπολικά, από 

µια πιο κεντρική πύλη ως προς την πρόσοψή του, και ως προς τον µαντρότοιχο που 

ορίζει τη ρυµοτοµική γραµµή, και περικλείει τον περιβάλλοντα χώρο του, και από τη 

λεγόµενη πύλη του Καθολικού (Εικόνα 4). Η πύλη τούτη ήταν η είσοδος του παλιού 

Καθολικού (Ναός και σχολείο), είναι από σκαλισµένη µαρµαρόπετρα µε πεσσούς και 

αέτωµα κλασικιζόντων επιδράσεων. ∆ιάφορα άλλα αρχιτεκτονικά στοιχεία που την 

περιβάλλουν προέρχονται από επεµβάσεις µεταγενέστερές της, όπως τα µπαλούστρα 

εκατέρωθεν της πύλης, αλλά και οι µεταλλικές θύρες. 

Στη στάθµη του ισογείου το κτίσµα περιλαµβάνει τέσσερις χώρους περίπου 

ισότιµους ως προς την επιφάνεια και έναν κεντρικό διάδροµο µέσω του οποίου 

επικοινωνούν, και πάνω στον άξονα του οποίου βρίσκονται οι δυο είσοδοι στη 

στάθµη αυτή, η µια στη νότια και η άλλη στη βόρεια όψη. 



 7 

 

Εικόνα 4: Η πύλη του Καθολικού 

Σε επαφή µε τη βόρεια όψη υπάρχει λίθινη κλίµακα ανόδου στον όροφο, η 

οποία καταλήγει σε µια κατασκευή χαγιατιού που αρχικά πρέπει να έκλεινε µε 

τζαµαρία και αργότερα µετατράπηκε σε κλειστό χώρο µε  µικρότερα ανοίγµατα. Η 

κατασκευή της σκάλας και µέρους του χαγιατιού στηρίζεται σε ένα σύστηµα από δυο 

καµάρες  από λαξευτή λιθοδοµή, οι οποίες εµφανίζονται στη βόρεια όψη σε συνέχεια 

της σκάλας και κάτω από το χαγιάτι (Εικόνα 5). 

 

Εικόνα 5: Κλίµακα ανόδου βόρειας όψης 
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Ο κυρίως χώρος του ορόφου διαρθρώνεται σε δυο βασικούς χώρους, έναν 

µεγάλο προς την ανατολική πλευρά, και έναν µικρότερο προς τη δυτική. Η είσοδος 

από το χαγιάτι προς το εσωτερικό γίνεται περίπου στο µέσο της βόρειας πλευράς, 

οπότε και στο µεγαλύτερο από τους δυο χώρους. Ακριβώς απέναντι από αυτήν µια 

µπαλκονόπορτα οδηγεί στο εξώστη που βρίσκεται στο κέντρο της νότιας όψης, που 

είναι και η βασική πρόσοψη του κτιρίου. Η µεγάλη αίθουσα επικοινωνεί µε την 

µικρότερη µέσω τριών θυρών, εκ των οποίων η κεντρική είναι τετράφυλλη και 

µεγαλύτερου ύψους, σε σχέση µε τις δυο εκατέρωθέν της δίφυλλες θύρες. 

 

Εικόνα 6: Βόρεια πλευρά της µεγάλη αίθουσα του ορόφου 

Αντίστοιχα η ίδια µεγάλη αίθουσα επικοινωνεί µε τον εσωτερικό χώρο του 

χαγιατιού µε δυο εσωτερικές δίφυλλες θύρες, στις θέσεις όπου κατά τον κανόνα 

συµµετρίας που ακολουθείται στη διαµόρφωση του συνόλου του χώρου, θα υπήρχαν 

ανοίγµατα. Συνολικά, και κοιτάζοντας από το εσωτερικό, στον όροφο δεν υπάρχει 

κανένα άνοιγµα στην ανατολική πλευρά, ενώ υπάρχουν πέντε ανοίγµατα στη νότια 

πλευρά, πέντε στη νότια και δυο στη δυτική (Εικόνα 6, Εικόνα 7, Εικόνα 8). 

 

Εικόνα 7: Νότια πλευρά της µεγάλη αίθουσα του ορόφου 
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Εικόνα 8: Ανατολική πλευρά της µεγάλη αίθουσα του ορόφου 

Βάσει της ίδιας λογικής αλλά και του κανόνα της συµµετρίας, και στο ισόγειο 

στην ανατολική πλευρά δεν υπάρχουν ανοίγµατα, στη νότια υπάρχουν πέντε 

ανοίγµατα συµπεριλαµβανοµένης και της κεντρικής εισόδου, στη δυτική υπάρχουν 

δυο ανοίγµατα ενώ στη βόρεια µόνο τέσσερα, µιας και  το ένα από τα δυο ανοίγµατα 

που αντιστοιχούσαν στην αίθουσα µε βορειοδυτικό προσανατολισµό, και στη βόρειά 

της πλευρά έπρεπε αναγκαστικά να καταργηθεί λόγω της κατασκευής της λίθινης 

κλίµακας ανόδου στον όροφο. 

 

Εικόνα 9: Η προεξοχή της κεραµοσκεπής 

Το κτίσµα στεγάζεται µε κεραµοσκεπή της οποίας η προεξοχή στηρίζεται σε 

ξύλινα φουρούσια ειδικής κατασκευής, στα ενδιάµεσα διαστήµατα των οποίων  

υπάρχουν διακοσµητικά θωράκια µε ζωγραφικό γεωµετρικό µοτίβο και κεραµικές 

ασπίδες (Εικόνα 9, Εικόνα 10). Όλα τούτα σχηµατίζουν µια διακοσµητική ζώνη στο 



 10 

άνω µέρος της εξωτερικής παρειάς της τοιχοποιίας, και η οποία ξεκινά µε ένα ξύλινο 

γείσο, στοιχείο που χρησιµεύει στην έµφαση της οριζοντιότητας. 

 

Εικόνα 10: ∆ιακοσµητικό θωράκιο προεξοχής κεραµοσκεπής 

Εξωτερικά τα ανοίγµατα τονίζονται από πλαίσια, τα οποία στον όροφο και 

µάλιστα στις δυο «επίσηµες» όψεις, δηλαδή στη νότια και στη δυτική, σχηµατίζονται 

από χυτά προκατασκευασµένα στοιχεία µε σταµπωτά µοτίβα γεωµετρικών ανθεµίων 

(Εικόνα 11α). Αντίστοιχα όλα τα ανοίγµατα της βόρειας όψης καθώς και τα ανοίγµατα 

του ισογείου στη νότια και τη δυτική όψη κοσµούνται από λίθινα αρθρωτά πλαίσια, 

τα οποία έχουν και δοµικό ρόλο, ενώ είναι επενδεδυµένα µε πλαίσια διαµορφωµένα 

κατά τα τραβηχτά επιχρίσµατα (Εικόνα 11β). 

  
(α) (β) 

Εικόνα 11: Πλαίσια εξωτερικών ανοιγµάτων στην (α) νότια, και (β) βόρεια όψη 
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Ο εξώστης αποτελεί µια κατασκευή από χυτά και σε µερικές περιπτώσεις 

προκατασκευασµένα στοιχεία, ενώ όλα τα κουφώµατα είναι ξύλινα, οι δε θύρες κατά 

κανόνα ταµπλαδωτές (Εικόνα 12). 

 

Εικόνα 12: Ο εξώστης 

Η διακοσµητική διάθεση κυριαρχεί και στο εσωτερικό του κτιρίου, όπου στον 

όροφο την οροφή και τους τοίχους κοσµούν περίτεχνες γύψινες ταινίες και ροζέτες 

(Εικόνα 13), ενώ στο ισόγειο το δάπεδο είναι διαστρωµένο µε κεραµικά πλακίδια που 

σχηµατίζουν σκακιέρα και περιµετρικούς Μαιάνδρους. 

 

Εικόνα 13: Η διακόσµηση στην οροφή του ορόφου 

Στον περιβάλλοντα χώρο του κτιρίου, εκτός από κάποία προσκτίσµατα που 

χρονολογούνται περίπου από την εποχή ανέγερσης του κτίσµατος στη σηµερινή του 

µορφή, υπάρχει και η πρόσφατη προσθήκη που έγινε ανεπιτυχώς για την κάλυψη 

πρακτικών αναγκών από την τεχνική υπηρεσία του δήµου Τριπόλεως το έτος 2000, 



 12 

και η οποία αλλοιώνει τη µορφή και προσβάλλει την αισθητική του Μαντζουνείου 

ιδρύµατος (Εικόνα 14). 

 

Εικόνα 14: Περιβάλλον χώρος στη βόρεια πλευρά του κτιρίου 

Α3. Ιστορική τεκµηρίωση. 

«Αλλ΄ εάν χάνεται εις τα σκότη των αιώνων ο χρόνος της ιδρύσεως του 

καθολικού της παλαιάς ηµών επισκοπής, πυκνοτέρα έτι αχλύς καλύπτει τον χρόνον 

καταρρεύσεως αυτού και της εγκαταλείψεως...». 

Το Μαντζούνειο Ίδρυµα είναι κτισµένο πάνω στα θεµέλια του Καθολικού της 

παλαιάς επισκοπής Υδροπολιτσάς και Αµυκλών. Από πλάνη εξελήφθει ως ναός άλλοτε 

αφιερωµένος στη λατρεία του δυτικού δόγµατος και επιστεύετο ότι ήταν εκκλησία 

των καθολικών(Από τα ανέκδοτα αποµνηµονεύµατα του Θ. Ρηγόπουλου διαβάζουµε: 

«εφαίνετο να ήτο επί  Ενετοκρατίας Ναός ∆υτικός». Στην πραγµατικότητα ήταν 

ορθόδοξη εκκλησία αφιερωµένη στην Παναγία. Η συνοικία στην οποία τοποθετείται 

ήταν γνωστή ως Εβραίικα ή Κουγαίϊκα, και προεπαναστατικά, αλλά και κατά τα πρώτα 

µετεπαναστατικά χρόνια, όπισθέν του ήταν προσωρινά εγκατεστηµένα υπαίθρια ή 

στεγασµένα κρεοπωλεία και ιχθυοπωλεία, επέκταση της κεντρικής αγοράς του 

τοποθετείτο στην κεντρική πλατεία, περίπου στη θέση του ναού του Αγίου Βασιλείου. 

∆ηµόσιο πρόσωπο της πρώιµης µετεπαναστατικής εποχής, ο Αλέξανδρος 

Νικόπουλος πρότεινε να κτισθεί ένα ιδιαίτερο σχολείο κορασίδων στη θέση του 

ερειπωµένου Καθολικού, οπότε και ορίστηκαν επιτροπές συγκέντρωσης χρηµάτων 

από εράνους  σε Αθήνα, Ναύπλιο και Τρίπολη, χωρίς όµως πολύ κερδοφόρα 

αποτελέσµατα. Όταν δήµαρχος ανέλαβε ο ∆ηµήτριος Γαλανόπουλος οι διαδικασίες 

κινήθηκαν πιο γοργά. Τον Απρίλιο του 1854 άρχισε η ανοικοδόµηση µε σχέδια του 



 13 

µηχανικού του δηµοσίου, αξιωµατικού Ανδρέα Μοµφεράτου, και µε προϋπολογισµό 

11.448 δρχ. Το καλοκαίρι του 1855 ετέθη ο θεµέλιος λίθος και το 1858 

αποπερατώθηκαν οι εργασίες. Όταν άρχισαν οι εργασίες οικοδόµησης του σχολείου 

σώζονταν οι ασβεστόκτιστοι τοίχοι του Καθολικού, ενώ υπήρχαν στα ερείπια και 

στήλες µαρµάρου οι οποίες αφαιρέθηκαν από τους γείτονες. Κατά τον καθαρισµό των 

χωµάτων του δαπέδου αποκαλύφθηκαν υπόγειες κρύπτες, ενώ κατά την 

ανοικοδόµηση παρακείµενης οικίας το 1829, είχε έρθει στο φως παλαιός τάφος 

αρχιερέως [5]. Το νέο κτίριο διατήρησε µόνο τον αρχιτεκτονικό προσανατολισµό του 

καθολικού. 

Την άνοιξη του 1859 ξεκίνησε να λειτουργεί το σχολείο των κορασίδων και 

κατά το 1860 εγκαταστάθηκε στον κάτω όροφο (ισόγειο) το Β΄ ∆ηµοτικό σχολείο της 

Τρίπολης. 

Συµβόλαιο της 25ης Ιουνίου του 1927, δηλώνει ότι υπό δηµαρχίας Αλέξανδρου 

Πετρινού, και έπειτα από πλειοδοτική δηµοπρασία εκποιήσεως που έγινε την ίδια 

ηµέρα, το Καθολικό που ανήκε στο ∆ήµο πουλήθηκε αντί 445.500 δρχ. στους 

αδελφούς Μαντζούνη. Από δηµοσιεύµατα της εποχής στη εφηµερίδα Μορέας, 

πληροφορούµαστε ότι το προϊόν της εκποιήσεως προοριζόταν για τις δαπάνες 

υδρεύσεως της πόλης. 

 Υπό το νέο του ιδιοκτησιακό καθεστώς το Μαντζούνειο - πλέον - Ίδρυµα 

ανακαινίσθηκε για να εξυπηρετήσει τις νέες χρήσεις για τις οποίες το προόριζαν. Στον 

όροφο διαµορφώθηκε µεγάλη πολυτελής αίθουσα τελετών και µια µικρότερη 

ιδιαίτερη αίθουσα για την εγκατάσταση της νεοσύστατης βιβλιοθήκης του Συλλόγου 

φιλοπροόδων ο «Παν». Στο ισόγειο διαµορφώθηκαν και ανακαινίσθηκαν τέσσερις 

µεγάλες αίθουσες για τη λειτουργία διαφόρων σχολών. 

Στο παλιό προαύλιο του Καθολικού κτίσθηκαν άλλες ισόγειες αίθουσες και 

περίπτερα για τη νυχτερινή σχολή αγραµµάτων, για τα γραφεία του ιδρύµατος, για 

λουτρώνες και για το θυρωρείο, καθώς και για άλλους λοιπούς βοηθητικούς χώρους. 

Η συνολική αξία των ανακαινισµένων και νέων χώρων καθώς και του κινητού 

εξοπλισµού έφτασε στα 1.250.000 δρχ. [6]. 

Οι αδελφοί Μαντζούνη την Κυριακή 3 Φεβρουαρίου 1929 προσκάλεσαν στο 

νεοσυσταθέν ίδρυµα τους κυριότερους εκπροσώπους της πόλεως για να τους 

ενηµερώσουν σχετικά µε τη δωρεά που επρόκειτο να κάνουν: ∆ώρισαν πίσω στο 

∆ήµο Τρίπολης το Μαντζούνειο µε σκοπό: α) να αποκτήσει η πόλη ευπρόσωπο 
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ίδρυµα, β) να στεγαστεί νυχτερινή σχολή γραµµάτων, γ)να στεγαστεί σε αυτό 

βιβλιοθήκη, δ) να υπάρχει ένας χώρος για την οργάνωση επιστηµονικών και λαϊκών 

διαλέξεων, και ε) για να λειτουργήσουν ειδικές σχολές επιµορφώσεως των 

εµποροϋπαλλήλων. 

Τα τελευταία χρόνια το Μαντζούνειο στεγάζει στον όροφο τη ∆ηµοτική 

βιβλιοθήκη και µέχρι πριν από λίγα χρόνια γίνονταν στη µεγάλη του αίθουσα 

εκδηλώσεις πολιτιστικού χαρακτήρα, διαλέξεις και εκθέσεις. Στους χώρους του 

ισογείου στεγαζόταν η φιλαρµονική του ∆ήµου Τριπόλεως. Επί δηµαρχίας ∆ηµοσθένη 

Σωτηρόπουλου (προηγούµενη τετραετία), το κτίριο παραχωρήθηκε στη Εθνική 

Βιβλιοθήκη για 90 έτη. Με τη σειρά της η διοίκηση της Εθνικής Βιβλιοθήκης 

παραχώρησε πρόσφατα, και για το διάστηµα των δεκαπέντε ετών το ισόγειο του 

κτιρίου στη Γενική Γραµµατεία Νέας Γενιάς (ΓΓΝΓ), που υπάγεται στο υπουργείο 

Παιδείας, για τη στέγαση και λειτουργία του Κέντρου Εκπαίδευσης Ενηλίκων της 

Αρκαδίας, ένα από τα κέντρα που υπάγονται στο πρόγραµµα «∆ια βίου µάθηση» του 

υπουργείου που επιδοτούνται από τα περιφερειακά προγράµµατα χρηµατοδότησης 

ΕΠΕΑΕΚ. Για το σκοπό τούτο κινούνται διαδικασίες για την προκήρυξη και ανάθεση 

της µελέτης και κατασκευής για την αποκατάσταση και επανάχρηση του κτιρίου. 

Α4. Χρονολόγηση και επισήµανση φάσεων κατασκευής, 

τροποποιήσεων, προσθηκών, αλλοιώσεων κ.λ.π. 

Το κτίσµα φέρεται να ήρθε στη µορφή που το αντικρίζουµε σήµερα µέσα από 

τρεις κύριες φάσεις κατασκευής, ενώ στη συνέχεια έγιναν και κάποιες επεµβάσεις οι 

οποίες χωρίς να προσθέσουν κάτι το σηµαντικό, συνέβαλλαν περισσότερο στην 

αλλοίωση της µορφής του και στην υποβάθµιση της αισθητικής του αξίας. 

Η πρώτη Φάση τοποθετείται στο βάθος του χρόνου χωρίς να έχουµε ακριβή 

στοιχεία για συγκεκριµένη χρονική στιγµή. Γνωρίζουµε από µαρτυρίες ότι το κτίριο 

που βλέπουµε σήµερα, κτίστηκε πάνω στα ερείπια του Καθολικού της ιεράς 

Επισκοπής Υδροπολιτσάς και Αµυκλών. 

Από τις παρατηρήσεις µας επί του κτιρίου, συνάγουµε το συµπέρασµα ότι 

µέρος της τοιχοποιίας του ισογείου, περίπου σε ένα  µέτρο ύψος από τη στάθµη του 

εδάφους , όπως αυτό φαίνεται σήµερα, πρέπει να ανήκει στο αρχικό κτίσµα. Τούτο 

συµπεραίνεται διότι στις περιοχές όπου οι στρώσεις των επιχρισµάτων έχουν 

αποπέσει από την επιφάνεια της τοιχοποιίας, το σύστηµα δόµησης, η λάξευση των 
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λιθοσωµάτων καθώς και τα συνδετικά κονιάµατα διαφοροποιούνται από εκείνο το 

ύψος και κάτω σε σχέση µε την οικοδόµηση του υπολοίπου. Επίσης και στις 

εξωτερικές παρειές, αλλά περισσότερο στις εσωτερικές παρειές της τοιχοποιίας, και 

ιδιαίτερα στα δωµάτια του ισογείου που γειτνιάζουν µε την ανατολική πλευρά του 

κτιρίου, παρατηρείται έντονη παραµόρφωση της τοιχοποιίας µέχρι το ύψος του ενός 

µέτρου περίπου από το δάπεδο, και στη συνέχεια εξοµάλυνση της παραµόρφωσης 

αυτής όσο ανεβαίνουµε υψοµετρικά. Η παραµόρφωση αυτή δεν οφείλεται σε 

«φούσκωµα» της τοιχοποιίας ή των κονιαµάτων λόγω υγρασίας, µιας και δεν υπάρχει 

τόσο έντονο πρόβληµα σε εκείνες τις περιοχές, αλλά σε διαφορετικά δοµηµένη 

λιθοδοµή, σε λιθοσώµατα πελεκητά και µεγαλύτερου όγκου. Τέλος όλα τα παραπάνω 

επιβεβαιώνονται από το γεγονός ότι οι γωνιόλιθοι στις τέσσερις ακµές του κτιρίου, 

όπου είναι εµφανείς, έως εκείνο το ύψος είναι πελεκητοί, ενώ από εκείνο το ύψος και 

άνω έχουν υποστεί λάξευση δια κοπής. 

Στην ίδια φάση ανήκει και το κλασικίζον µαρµάρινο θύρωµα της εισόδου στον 

περίβολο του Μαντζουνείου. 

Η δεύτερη φάση είναι πιο ξεκάθαρη χρονολογικά. Συνδέεται µε την 

ανοικοδόµηση πάνω στα ερείπια του Καθολικού του διώροφου κτίσµατος που 

προοριζόταν να στεγάσει το σχολείο κορασίδων και το οποίο ξεκίνησε να κτίζεται το 

1855 και αποπερατώθηκε το 1858. 

Σε τούτη τη φάση ανήκει το σύνολο του κτιρίου όπως το βλέπουµε σήµερα, 

χωρίς ίσως τα περισσότερα από τα διακοσµητικά στοιχεία εσωτερικού και εξωτερικού. 

Η κλίµακα ανόδου προς τον όροφο, πρέπει επίσης να ανήκει στην περίοδο τούτη, 

παρότι αρχικά φαίνεται να είναι µεταγενέστερη διότι κλείνοντας το ένα από τα 

ανοίγµατα του ισογείου δηµιουργεί εσωτερική και εξωτερική δυσαρµονία και 

διαταράσσει τη συµµετρία που διέπει όλο το κτίριο. 

Υποθέτουµε ότι ξεκινώντας την οικοδόµηση του σχολείου αρχικά είχε 

προβλεφθεί ένας όροφος, και κατά την πορεία των εργασιών και πριν αυτές 

τελειώσουν, αποφασίσθηκε και η προσθήκη ενός δεύτερου, οπότε η πρόκληση της 

προαναφερθείσας δυσαρµονίας ήταν αναπόφευκτη. 

Το ίδιο και το χαγιάτι, κατασκευάστηκε στην αυτή φάση, αλλά πιθανότατα όχι 

στη µορφή που το βρίσκουµε σήµερα. Αποτελούσε µεν κλειστό χώρο, αλλά µάλλον 

είχε τζαµαρία, όπως συνηθιζόταν σε τέτοιους χώρους την εποχή που κτίστηκε στη 

λαϊκή αρχιτεκτονική της Τριπολιτσάς που προσπαθούσε να εξευρωπαϊστεί. 
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Κατά την τρίτη Φάση, οπότε και το παλιό Καθολικό πέρασε στην ιδιοκτησία 

των αδελφών Μαντζούνη, το ήδη υπάρχον κτίριο ως gabary, άλλαξε φυσιογνωµία, 

επανεπιχρίσθηκε, του προσετέθησαν πλαίσια στα ανοίγµατα εξωτερικά, η 

διακοσµητική ζώνη του γείσου της στέγης, το χαγιάτι µετατράπηκε σε πιο 

περίκλειστο χώρο, και εσωτερικά διακοσµήθηκε µε γύψινα θωράκια στους τοίχους και 

ροζέτες, όπως επίσης και στα ταβάνια, ιδιαίτερα σε εκείνα του ορόφου, όπου το 

αποτέλεσµα είναι εντυπωσιακό. 

Συγχρόνως στον προαύλιο χώρο όπισθεν του κυρίως κτίσµατος προσετέθησαν 

προσκτίσµατα για τη εξυπηρέτηση των επιπλέον αναγκών όπως προειπώθηκε. Τότε 

πρέπει να συµπληρώθηκε και η διαµόρφωση του ορίου του υπαιθρίου χώρου προς το 

δρόµο. 

Στη συνέχεια, τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει κάποιες µεµονωµένες 

επεµβάσεις µέσα στα πλαίσια προσπαθειών να γίνει πιο βιώσιµος ο χώρος, όπως η 

προσθήκη στο πίσω µέρος µικρού κτιρίου για τη στέγαση χώρων υγιεινής στο 

ισόγειο, η αντικατάσταση του ταβανώµατος στις δυο ισόγειες αίθουσες στα δυτικά 

του Μαντζουνείου, καθώς και η διαµόρφωση του δαπέδου εξωτερικά για την 

εξυπηρέτηση ατόµων µε ειδικές ανάγκες. 

Α5. Νοµικό Καθεστώς Προστασίας. 

Το Μαντζούνειο Ίδρυµα προστατεύεται από το 1994 µε την Υπουργική 

Απόφαση 65545 του ΥΠΕΧΩ∆Ε, η οποία το κήρυξε διατηρητέο. 

Α6. Τυπολογική ανάλυση. 

Τυπολογικά το κτίριο δεν µπορεί να τοποθετηθεί σε κάποια κατηγορία από τις 

συνήθεις, γιατί αυτές περιλαµβάνουν κατοικίες, ενώ το Μαντζούνειο εξαρχής 

κτίσθηκε µε άλλη, προκαθορισµένη µεν, αλλά άλλη χρήση. Παρ' όλ' αυτά είναι σε 

αυτό προφανής η επιρροή του κλασικισµού. Η απόλυτη συµµετρία της κατόψεως του 

ισογείου, µε την είσοδο επάνω στον άξονα, τη διάρθρωση των αιθουσών εκατέρωθεν 

του κεντρικού διαδρόµου και τη διασταύρωση µε την πίσω  θύρα επικοινωνίας µε τον 

προαύλιο χώρο είναι αρκετά για να µας πείσουν πως ο µηχανικός που εµπνεύστηκε το 

κτίριο αυτό ήταν σίγουρα επηρεασµένος από το κύµα του πρώιµου κλασικισµού που 

προσπαθούσε την εποχή της ανέγερσής του να εδραιωθεί στην µόλις 

απελευθερωµένη Ελλάδα. 
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Η συµµετρία επικρατεί λιγότερο στον όροφο, ως προς τη διαµόρφωση της 

κάτοψης, για λόγους προφανώς λειτουργικούς, ενώ κυριαρχεί και στις όψεις. 

Το χαγιάτι είναι «κατάλοιπο» της λαϊκής αρχιτεκτονικής της ηπειρωτικής 

Ελλάδας, που στην Τρίπολη, όπως και σε άλλες πόλεις  βρήκε έναν ιδιαίτερο τρόπο 

έκφρασης σε συνδυασµό µε την εισαγωγή του πρώιµου κλασικισµού. 

Α7. Μορφολογική ανάλυση. 

Ως προς τη µορφολογία του το κτίριο είναι ιδιάζον. Εσωτερικά, ο γύψινος 

διάκοσµος των οροφών και κάποια δάπεδα διαστρωµένα µε κεραµικά πλακίδια είναι 

επηρεασµένα από χαρακτηριστικά του όψιµου κλασικισµού. Αντίθετα η διαµόρφωση 

των ανοιγµάτων εσωτερικά ακολουθεί τη λογική του πρώιµου κλασικισµού σε 

συνδυασµό µε την παραδοσιακή λαϊκή αρχιτεκτονική της κεντρικής Πελοποννήσου. 

Τα κουφώµατα ποικίλουν ως προς τις επιδράσεις. Τα κουφώµατα των παραθύρων 

του ισογείου υπάγονται στον πρώιµο κλασικισµό, των θυρών του ισογείου όµως 

έχουν έντονες όψιµες κλασικιστικές επιδράσεις (Εικόνα 15). Οµοίως και οι θύρες αλλά 

και τα παράθυρα του ορόφου. 

 

Εικόνα 15: Εσωτερική όψη θύρας ισογείου 

Εξωτερικά τα πράγµατα είναι περισσότερο περίπλοκα. Στις δυο κύριες όψεις 

που είναι ορατές από το δρόµο, τα πλαίσια των ανοιγµάτων του ισογείου κλείνουν 
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περισσότερο προς τα ιδιώµατα της λαϊκής αρχιτεκτονικής αν και διαφέρουν στα 

µεγέθη και τις αναλογίες. Στις ίδιες όµως όψεις τα πλαίσια των ανοιγµάτων της 

στάθµης του ορόφου είναι πολύ ιδιαίτερα, είναι από προκατασκευασµένα στοιχεία και 

φέρουν µοτίβα που προέρχονται από στάµπες, και τα θέµατά τους θυµίζουν 

µορφοκρατία του Jugenstill (Εικόνα 11α). 

Στη Βόρεια (ανεπίσηµη) όψη τα πλαίσια των ανοιγµάτων είναι πιο διακριτικά 

και στις δυο φάσεις που είναι εµφανείς χάρις στις φθορές. Ακολουθούν πάντως  τη 

λογική των πλαισίων του ισογείου των άλλων δυο όψεων, και οι παρατηρήσεις ως 

προς το µέγεθος  και τις αναλογίες είναι οι ίδιες. 

Η εντυπωσιακή και πολύ περίτεχνη ζώνη του γείσου της στέγης (Εικόνα 9, 

Εικόνα 10) είναι ένα ιδιαίτερο διακοσµητικό και όχι µόνο θέµα από µόνη της. Η ειδική 

σηµασία που έχει δοθεί στο στοιχείο τούτο παραπέµπει σε πολλές επιδράσεις από 

διάφορες περιοχές και αρχιτεκτονικούς ρυθµούς. 

Καταρχήν παραπέµπει στο γειτονικό Ναύπλιο, όπου το πάντρεµα του πρώιµου 

κλασικισµού της εποχής του Καποδίστρια µε τη λαϊκή αρχιτεκτονική, έχουν δώσει 

πολλά δείγµατα ιδιαίτερης επιµέλειας στο διάκοσµο του γείσου της στέγης, µε 

καµπύλες επιφάνειες, ζωγραφικό διάκοσµο, και µικρά ξύλινα φουρούσια που δεν 

παίζουν πάντοτε δοµικό ρόλο. 

Και στα Ιόνια νησιά έχουµε έντονες και τονισµένες προεξοχές του γείσου, ενώ 

µπορούµε να µεταφερθούµε και λίγο πιο µακριά, στη Φλωρεντία, απ΄ όπου είχαν 

επιρροές και τα νησιά του Ιονίου και τα αστικά κέντρα της Πελοποννήσου-όπως και 

από άλλες πόλεις της Ιταλίας - και όπου συναντούµε ευρύτερα προβαλλόµενες 

προεξοχές, και σε γείσα, αλλά και σε πρώιµες µορφές erker, οι οποίες υποστηρίζονται 

από ξύλινα ή λίθινα φουρούσια-ανάλογα µε το µέγεθος της προεξοχής και το βάρος 

του φερόµενου άνωθεν στοιχείου-και µοιάζουν στις µορφές και τη γενικότερη λογική 

που ακολουθούν. 

Ακριβώς όµως την ίδια λογική της λειτουργικής έµφασης της στήριξης της 

προεξοχής του γείσου συναντάµε στην Casa Bianca της Θεσσαλονίκης, βίλα 

µεγαλοαστού του 1890, σχεδιασµένη από το γνωστό Ιταλό µηχανικό Pierro Arrigoni 

που αποτελεί χαρακτηριστικό δείγµα της Art Nouveau µορφολόγησης που 

εφαρµόστηκε στην Ελλάδα. Στο κτίριο αυτό, που φυσικά είναι πάρα πολύ περίπλοκο 

και φέρει πάρα πολλά διακοσµητικά και µη στοιχεία, σε τµήµα της νότιάς του όψης 



 19 

το προεξέχον γείσο της στέγης στηρίζεται σε ξύλινα  φουρούσια παρόµοιας 

τεχνοτροπίας και λογικής µε τα αντίστοιχα του Μαντζουνείου. 

Το ότι υπάρχει ένα κτίριο στης Τρίπολη που έχει επηρεαστεί από Jugenstill και 

Art Nouveau δεν είναι κάτι που το συναντούµε για πρώτη φορά, µιας και άλλο ένα 

γνωστό κτίριο της πόλης, το Μαλλιαροπούλειο Θέατρο, έχει εµφανείς  και έντονες 

επιδράσεις αυτών των αρχιτεκτονικών τάσεων που ήρθαν από την κεντρική Ευρώπη 

στα τέλη 19ου – αρχές 20ου αιώνα. 

Α8. Τεχνική περιγραφή του τρόπου κατασκευής. 

Οι εξωτερικές τοιχοποιίες αποτελούνται από ηµιλαξευτή λιθοδοµή από τοπικό 

ασβεστολιθικό πέτρωµα και συνδετικό κονίαµα σκληρό ασβεστιτικό µε την προσθήκη 

ψιλής λευκής άµµου θαλάσσης. Οι ακµές του κτιρίου διαµορφώνονται από 

πελεκητούς και λαξευτούς λίθους. Η λίθινη κλίµακα είναι κτισµένη από λαξευτά 

λιθοσώµατα, το ίδιο και οι θολίσκοι που στηρίζουν αυτήν και το χαγιάτι. Το χαγιάτι 

έχει εξωτερική τοιχοποιία από οπτόπλινθους βιοµηχανικής παραγωγής των αρχών του 

αιώνα µε τσιµεντοκονίαµα ως συνδετική ύλη. 

Οι εσωτερικοί τοίχοι του ισογείου είναι οι µεν εγκάρσιοι από ηµιλαξευτή 

λιθοδοµή όπως και οι εξωτερικοί, ενώ οι κατά µήκος που διαχωρίζουν τις αίθουσες 

είναι από οπτοπλινθοδοµή στο κυρίως µέρος τους και φέρουν νευρώσεις από 

λιθόδµητους πεσσούς. 

Τα ανοίγµατα όπου είναι τοξωτά σχηµατίζονται από λίθινα αρθρωτά πλαίσια 

από λαξευτά λιθοσώµατα εσωτερικά και εξωτερικά, ενώ όπου δεν είναι τοξωτά 

εξωτερικά, σχηµατίζονται µε πρέκι από οπλισµένο σκυρόδεµα και ορθοστάτες από 

προκατασκευασµένα στοιχεία από χυτό υλικό που µοιάζουν µε τσιµεντόλιθους, 

δοµικά στοιχεία των αρχών του 20ου αιώνα. 

Στον όροφο ο τοίχος που διαχωρίζει τη µικρή από τη µεγάλη αίθουσα είναι 

από τσατµά µε διπλό σκελετό. Τα κουφώµατα, εκτός από εκείνα τα µεταλλικά της 

πύλης και τις κεντρικής εισόδου είναι ξύλινα και οι περισσότερες θύρες ταµπλαδωτές. 

Το δάπεδο του ισογείου είναι διαστρωµένο µε κεραµικά πλακίδια ενώ τα 

κατώφλια στις εξωτερικές θύρες  είναι µαρµάρινα. Το ταβάνι της οροφής του 

ισογείου διαµορφώνεται από µπαγδατί σοβατισµένο. Στηρίζεται µε βοηθητικές 

δοκίδες διαδοκίδοσης στις κύριες δοκούς που στηρίζουν το δάπεδο της στάθµης του 
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ορόφου. Το δάπεδο του ορόφου είναι διαστρωµένο µε πάτωµα ραµπωτέ από πριστή 

ξυλεία, µεταξύ του οποίου και των δοκών παρεµβάλλεται σανίδωµα. 

Το χαγιάτι διαµορφώνεται πάνω σε πλάκα από οπλισµένο σκυρόδεµα, η οποία 

υποβοηθάται στη στήριξη µε ένα σύστηµα δοκών και αντηρίδων διατοµής διπλού 

ταφ που είναι πακτωµένα στην τοιχοποιία. Το ταβάνωµά του είναι ξύλινο ραµπωτέ 

και η επικάλυψη της στέγης του γίνεται µε φύλλα ελλενίτ. 

Το ταβάνωµα της οροφής του ορόφου διαµορφώνεται από µπαγδατί 

σοβατισµένο και η κατασκευή της στέγης, στην οποία ήταν αδύνατη η πρόσβαση, 

είτε από έξω, είτε από µέσα, εικάζουµε βάσει στοιχείων ότι είναι µια δικτυωµατική 

κατασκευή µε αµείβωντες, ορθοστάτες, αντηρίδες και µεταλλικούς συνδέσµους. Τα 

στοιχεία βάσει των οποίων αναπαριστούµε την κατασκευή της στέγης κατά τον 

τρόπο αυτό είναι: αφενός το ότι µε τον τρόπο αυτό δοµούνται οι στέγες στην 

παραδοσιακή και λαϊκή αρχιτεκτονική της Αρκαδίας [8], αφετέρου το ότι υπάρχουν 

και άλλα κτίσµατα της ίδιας περιόδου µε το Μαντζούνειο στην Τρίπολη, µε ιδίας ή και 

µεγαλύτερης τάξης µεγέθους ανοίγµατα των οποίων η στέγη είναι κατασκευασµένη 

κατά τον τρόπο τούτο (Εικόνα 16). 

 

Εικόνα 16: Χαρακτηριστική κατασκευή δικτυωµατική στέγης κτηρίου της ίδιας εποχής µε το 
Μαντζούνειο 
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Α9. Κατάλογος σχεδίων αποτύπωσης 

Αριθµός 

Σχεδίου 

Τίτλος Σχεδίου Κλίµακα 

Τ1 Γενικό τοπογραφικό  1:100 

ΑΚ1 Κάτοψη Ισογείου 1:50 

ΑΚ2 Κάτοψη Ορόφου 1:50 

ΑΚ3 Κάτοψη Στεγών  1:50 

ΑΤ1 Τοµή ∆ιαµήκης Α-Α  1:50 

ΑΤ2 Τοµή Β-Β  1:50 

ΑΟ1 Όψη Νότια  1:50 

ΑΟ2 Όψη ∆υτική 1:50 

ΑΟ3 Όψη Βόρεια 1:50 

ΑΛ1 Όψη – Κάτοψη Πύλης Εισόδου 1:20 

ΑΛ2 Λεπτοµέρειες Ανοιγµάτων 1:20 

ΑΛ3 Λεπτοµέρειες 1:20 / 1:10 
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Κεφάλαιο Β΄: ∆ιάγνωση. 

Β1. Κατάταξη και Αξιολόγηση προβληµάτων. 

Β1.1. ∆οµικά προβλήµατα. 

Το κτίριο δεν έχει σηµαντικά δοµικά προβλήµατα. Οι τοιχοποιίες του είναι σε 

πολύ καλή κατάσταση, δεν έχουν ρηγµατώσεις, επίσης έχουν µηδαµινές αποκλίσεις 

από την κατακόρυφο, χρόνια παγιωµένες, οπότε δεν εµπνέουν καµία ανησυχία. Οι 

θολίσκοι στα βόρεια του κτιρίου επίσης δεν παρουσιάζουν ρηγµατώσεις, «ανοίγµατα» 

ή άλλα δοµικά προβλήµατα. Ακόµη δεν υπάρχουν ρηγµατώσεις ή θραύσεις σε πρέκια 

ανοιγµάτων ή υπέρθυρα. 

Το δάπεδο του ορόφου είναι σε καλή κατάσταση διατήρησης, δεν παρουσιάζει 

αστάθεια σε σηµείο που να θεωρηθεί επικίνδυνο, ούτε και η πλάκα από οπλισµένο 

σκυρόδεµα του χαγιατιού. Και τα δυο έχουν περισσότερο οικοδοµικά προβλήµατα. 

Η στέγη επίσης  είναι σε καλή κατάσταση διατήρησης ως προς τη δοµική της 

κατάσταση. 

Β1.2. Οικοδοµικά προβλήµατα. 

Το Μαντζούνειο πάσχει κυρίως από προβλήµατα οικοδοµικής φύσεως. Οι 

τοιχοποιίες έχουν τοπικά προβλήµατα φθοράς και αποσάρθρωσης του συνδετικού 

κονιάµατος, οφειλόµενα κυρίως στο φαινόµενο της κατερχόµενης και της 

ανερχόµενης υγρασίας. Στις περιοχές όπου το πρόβληµα τούτο είναι πιο έντονο 

έχουµε απόπτωση του επιχρίσµατος ή των διαφόρων στρώσεων των επιχρισµάτων, 

απλή αποκόλλησή του διότι είναι πολύ σαθρό ανά περιοχές, ή απλώς προσβολή του 

από βιολογικούς ρύπους, που είτε περιορίζονται στην επιφάνεια, είτε έχουν 

προσβάλει και το εσωτερικό. Στην περίπτωση αυτή, ειδικά σε κάποιες περιοχές της 

τοιχοποιίας του ισογείου, το πρόβληµα είναι σχετικά έντονο και δυστυχώς έχει 

καταστρέψει ζωγραφικό διάκοσµο της κάτω ζώνης που στις υπόλοιπες επιφάνειες 

είναι θαµµένες και προστατευµένες ίσως κάτω από αλλεπάλληλες στρώσεις 

επιχρίσµατος και χρώµατος. 

Η εξωτερική τοιχοποιία από οπτόπλινθους του χαγιατιού, έχει παρόµοια 

προβλήµατα από κατερχόµενη υγρασία, η οποία έχει προκαλέσει εκτός από 

αποσάρθρωση του συνδετικού τσιµεντοκονιάµατος και του επιχρίσµατος, και 
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αποκόλληση ή και απόπτωση αυτού κατά περιοχές, και παραµόρφωση του σώµατος 

της οπτοπλινθοδοµής. 

Η πλάκα από οπλισµένο σκυρόδεµα που στηρίζει το χαγιάτι έχει υποστεί 

διάβρωση στη κάτω επιφάνειά της  η οποία είναι ακάλυπτη. Επίσης και τα µεταλλικά 

στοιχεία στήριξής έχουν υποστεί οξείδωση. 

Κάποια από τα ξύλινα κουφώµατα διατηρούνται σε καλή κατάσταση, δεν 

έχουν προσβληθεί από υγρασία ή βιολογικούς ρύπους, ιδιαίτερα τα εσωτερικά. Τα 

περισσότερα από τα εξωτερικά όµως έχουν προσβληθεί από βιολογικούς ρύπους 

λόγω υγρασίας, και απαιτούν αν όχι αντικατάσταση, συντήρηση. 

Το ίδιο ισχύει και για τα περισσότερα από τα ξύλινα στοιχεία του 

µεσοπατώµατος και της στέγης. Στο ταβάνωµα του ορόφου η υγρασία και οι ρύποι 

που έχουν εισχωρήσει στην κατασκευή έχουν καταστρέψει µέρος της γύψινης 

διακόσµησης, αφού το µπαγδατί της οροφής έχει χάσει τη συνοχή του. 

Β1.3. Αισθητικά προβλήµατα. 

Τα αισθητικά προβλήµατα του κτιρίου είναι αρκετά και ίσως είναι και από τα 

πιο σηµαντικά που πρέπει να αντιµετωπιστούν. 

Οι όψεις έχουν αλλοιωθεί λόγω της κακής κατάστασης διατήρησης των 

επιχρισµάτων, των πλαισίων των ανοιγµάτων, της διακοσµητικής ζώνης του γείσου. 

Επίσης την αισθητική αξία του κτιρίου προσβάλλουν στοιχεία όπως καλώδια και 

σωληνώσεις παροχής και εξυπηρέτησης δικτύων, επεµβάσεις πρόχειρης επίλυσης 

προβληµάτων του κτίσµατος, όπως ο τρόπος και τα υλικά στέγασης του χαγιατιού 

στη Βόρεια όψη, και η διαµόρφωση του δαπέδου του περιβάλλοντος χώρου, καθώς 

και προσθήκες όπως εκείνη για τη στέγαση χώρων υγιεινής στη βορειοανατολική 

πλευρά του κτιρίου. 

Αντίστοιχα και στο εσωτερικό παρόµοιες επεµβάσεις αντιµετώπισης 

λειτουργικών ή άλλων προβληµάτων προσβάλλουν την αισθητική του Μαντζουνείου. 

Επίσης και η κακή κατάσταση διατήρησης διακοσµητικών κυρίως στοιχείων, µειώνουν 

την αισθητική του αξία. 

Β1.4. Λειτουργικά προβλήµατα. 

Τα λειτουργικά προβλήµατα που παρουσιάζει το κτίριο σήµερα και ιδιαίτερα 

στην περίπτωση που εγκατασταθεί σε αυτό µια νέα χρήση είναι πολλά και ίσως 
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κάποια από αυτά είναι δύσκολο ή και αδύνατο να επιλυθούν χωρίς να γίνουν 

επεµβάσεις µεγάλης κλίµακας. 

Αυτά σχετίζονται µε τη µετακίνηση ατόµών µε ειδικές ανάγκες ή άλλων που 

για διάφορους λόγους έχουν δυσκολία στην κίνηση, ειδικά στον όροφο. 

Επίσης σχετίζονται µε την εγκατάσταση χώρων υγιεινής, µε την εγκατάσταση 

κεντρικής θέρµανσης, µε το επαρκή αερισµό και φωτισµό, µε την εγκατάσταση των 

διαφόρων δικτύων εξυπηρέτησης, καθώς επίσης και µε την τυχόν ανάγκη 

επιµερισµού του χώρου σε µικρότερους ανάλογα µε τη χρήση που θα επιλεγεί. 

Β1.4. Προβλήµατα Ανάδειξης Ιστορικής, Κοινωνικής και 

Χρηστικής Αξίας 

Τα προβλήµατα που παρουσιάζονται είναι η γενικότερη εικόνα εγκατάλειψης, 

και η αλλοίωση της γενικής µορφής. Παρουσιάζεται επίσης αλλοίωση αλλά και 

απώλεια των µεµονωµένων στοιχείων που υποδείκνυαν λειτουργίες, κοινωνικά 

στοιχεία της εποχής τους, τεχνικά µέσα, τεχνικές οικοδοµικής, υλικά της εποχής 

επέµβασης ή της εποχής οικοδόµησης. 

Β2. Αναλυτική Καταγραφή προβληµάτων. 

Η καταγραφή των προβληµάτων και φθορών που παρουσιάζει, η ιεράρχησή 

τους και τα αίτια που τα προκάλεσαν, θα κατηγοριοποιηθούν µε βάση το δοµικό 

µέρος του κτιρίου στο οποίο εντοπίζονται. 

Β2.1. Τοιχοποιίες. 

• Υπάρχουν περιοχές της τοιχοποιίας επικαλυµµένες µε το ασβεστικό επίχρισµα της αρχικής 

φάσης. Πάνω σε αυτό σηµειώνονται εκτός από τα “χτυπήµατα” για την καλή πρόσφυση της 

επόµενης επίχρισης, και λείψανα του ζωγραφικού διακόσµου της προσόψεως από την αρχική 

φάση, καθώς και οριζόντιες και κατακόρυφες χαραγές, µίµηση ισόδοµου συστήµατος.Τα 

στοιχεία τούτα έχουν διατηρηθεί έως αυτή τη χρονική στιγµή, είναι όµως αρκετά αλλοιωµένα 

από την έκθεσή τους στις ατµοσφαιρικές και καιρικές συνθήκες. 

• Σε πολλές περιοχές της η τοιχοποιία έχει υποστεί αποκόλληση των επιχρισµάτων, λόγω 

ανερχόµενης κυρίως, αλλά και κατερχόµενης υγρασίας. Το συνδετικό κονίαµα και η 

αρµολόγηση διατηρούνται σε καλή κατάσταση, και δεν έχουν χάσει τις περισσότερες από τις 

αρχικές τους ιδιότητες. 
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• Υπάρχουν περιοχές της τοιχοποιϊας όπου το αρχικό επίχρισµα είναι σαθρό, έτοιµο προς 

αποκόλληση και κατάρρευση λόγω υγρασίας στο εσωτερικό, ανερχόµενης ή κατερχόµενης, 

και τούτο το φαινόµενο εντείνεται στα όρια των περιοχών αυτών. 

• Υπάρχουν περιοχές της τοιχοποιϊας όπου το µεταγενέστερο επίχρισµα είναι σαθρό, έτοιµο 

προς αποκόλληση και κατάρρευση λόγω ανερχόµενης ή κατερχόµενης υγρασίας στο σώµα της 

τοιχοποιϊας, και οµοίως τούτο το φαινόµενο εντείνεται στα όρια των περιοχών αυτών. 

• Και στις δυο πλευρές των πεσσών που διαµορφώνονται στις τέσσερεις ακµές του κτιρίου 

και από τους γωνιόλιθους, αλλά και από τα τραβηχτά επιχρίσµατα, εντοπίζουµε τα εξωτερικά 

σκέλη – αγκυρώσεις των µεταλλικών ελκυστήρων που µέσα στο σώµα της τοιχοποιϊας 

“δένουν” περιµετρικά το κτίριο.Αυτά είναι οξειδωµένα. 

• Στην τοιχοποιία όπου υπάρχει η επικάλυψη µε το επίχρισµα της τελευταίας φάσης 

επέµβασης, σηµειώνεται ανά περιοχές αποσάρθρωση και αλλοίωση στην υφή και το χρώµα 

λόγω προσβολής του από βιολογικούς ρύπους. 

• Η διαµόρφωση της “βάσης” στο κάτω µέρος της τοιχοποιϊας, κατά το σύνηθες στα κτίρια 

της ίδιας µε το µελετούµενο περιόδου, έχει σχηµατιστεί κατά την επίχριση µε τραβηχτό 

επίχρισµα, και σε διάφορα σηµεία το επίχρισµα έχει υποστεί απόπτωση µε αποτέλεσµα την 

αλλοίωση της µορφής του παραπάνω µορφολογικού στοιχείου. 

• Υπάρχει το πρόβληµα της ανάπτυξης βλάστησης µέσα από το σώµα της τοιχοποιϊας λόγω 

της εγκλωβισµένης υγρασίας στο εσωτερικό, πράγµα που δηµιουργεί περεταίρω φθορές  και 

επιρρεάζει τη συνοχή των δοµικών στοιχείων και εποµένως και της δοµικής συµπεριφοράς 

αρνητικά. 

• Η εξωτερική τοιχοποιία από οπτόπλινθους κατασκευής και προέλευσης στο πρώτο 

τέταρτο του 20ού αιώνα, µε ασβεστιτικό συνθετικό τσιµεντοκονίαµα, σοβά παρόµοιας 

σύστασης και µία στρώση επιχρίσµατος µε την προσθήκη χρώµατος στο χαγιάτι, έχει υποστεί 

παραµόρφωση λόγω εισερχόµενης υγρασίας αλλά και λόγω της αδυναµίας της  κατασκευής να 

φέρει το ίδιό της βάρος, µιας και δεν φέρει άλλη ενίσχυση, ενώ έχει αρκετά µεγάλη επιφάνεια. 

• Η προσθήκη χρώµατος το οποίο είναι αρκετά µεταγενέστερο, στο εσωτερικό της 

τοιχοποιίας ισογείου και ορόφου έχει καλύψει τον επιχρωµατισµό των επιφανειών που είχαν 

πραγµατοποιηθεί κατά την αρχική κατασκευή.Σε περιοχές όπου λόγω εγκλωβισµένης 

υγρασίας, η τελευταία στρώση του επιχρίσµατος έχει υποστεί απόπτωση, και οι 

επιζωγραφισµένες επιφάνειες έιναι σε πολύ κακή κατάσταση διατήρησης-λόγω της υγρασίας- 

όπου σωζονται. 

• Ο ένας από τους δυο πεσσούς από λαξευτά ασβεστολιθικά λιθοσώµατα που πλαισιώνουν 

την κεντρική είσοδο από το δρόµο στον προαύλιο χώρο του κτιρίου έχει υποστεί στροφή 

κατά ενα µέρος, και µετακίνηση από την αρχική του θέση λόγω της οξείδωσης οπότε και 
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διόγκωσης των µεταλλικών στηριγµάτων της µεταλλικής θύρας που είχαν αγκυρωθεί στο 

εσωτερικό του. 

• Η τοιχοποιία από τσατµά µε διπλό σκελετό που διαχωρίζει τη µικρή από τη µεγάλη 

αίθουσα του ορόφου, έχει εµφανή παραµόρφωση(φούσκωµα) λόγω της προσβολής των 

ξύλινων στοιχείων της από υγρασία, και τη συνακόλουθη αποσάρθρωσή τους. 

Β2.2. Ανοίγµατα. 

• Τα ξύλινα κουφώµατα των παραθύρων και των εξωτερικών θυρών έχουν προβλήµατα 

φθοράς και σήψης εξαιτίας της υγρασίας και της προσβολής τους από µικροοργανισµούς, µε 

αποτέλεσµα να µην ανταποκρίνονται στον προστατευτικό τους για το κτίριο ρόλο, και να είναι 

δύσχρηστα και δυσλειτουργικά. 

• Ένα από τα ξύλινα κουφώµατα ανοίγµατος του ισογείου στη βόρεια όψη έχει υποστεί 

πλήρη απώλεια µε αποτέλεσµα ο χώρος στον οποίο αντιστοιχεί να µην προστατεύεται ούτε 

από τις καιρικές συνθήκες, αλλά ούτε και από τυχόν εισβολείς οι οποίοι θα µπορούσαν να 

βλ’αψουν ολόκληρο το κτίσµα. 

• Τα πλαίσια των  ανοιγµάτων σε προεξοχή από την τοιχοποιία, που σχηµατίζονται από 

προκατασκευασµένα στοιχεία από χυτό υλικό τα οποία φέρουν στάµπες µε θέµατα 

γεωµετρικά αλλά και ανθέµια, και είναι ανάγλυφα,(νότια και δυτική όψη) έχουν υποστεί  

φθορές που είναι κυρίως θραύση τµηµάτων τους, αλλά και διάβρωση σε µικρότερο βαθµό. 

• Τα λίθινα αρθρωτά πλαίσια των ανοιγµάτων του ισογείου, που είναι διαµορφωµένα και 

δοµηµένα κατά την κατασκευή της τοιχοποιϊας είναι από λαξευτά λιθοσώµατα τοπικού 

ασβεστιτικού πετρώµατοςκαι δεν φέρουν δοµικά προβλήµατα ή άλλες παραµορφώσεις. Κατά 

την επίχριση της επιφάνειας της όψης υπέστησαν προσθήκη τραβηχτού επιχρίσµατος το οποίο 

ανά περιοχές έχει διαβρωθεί, έχει υποστεί θραύση ή έχει αποκολληθεί. 

• Σε άνοιγµα του ισογείου στη δυτική όψη υπάρχει µεταλλικό προστατευτικό διάφραγµα 

που ανήκει σε µεταγενέστερη επέµβαση.  

• Οι ξύλινες ταµπλαδωτές εσωτερικές θύρες, λόγω του ότι προστατεύονται από τις καιρικές 

συνθήκες, δεν παρουσιάζουν σήψη ή προσβολή από µικροοργανισµούς. Εχουν όµως 

αλλεπάλληλες στρώσεις από ελαιόχρωµα οι οποίες έχουν αλλοιώσει τη µορφή, ακόµη και τις 

διατοµές των µελών τους δυσχεραίνοντας τη χρήση τους. 

• Οι µεταλλικές θύρες της κεντρικής εισόδου και της πύλης του Καθολικού, έχουν 

οξειδωθεί, δυσχεραίνοντας τη λειτουργικότητά τους και για το λόγο τούτο βλάπτουν τον 

παράγοντα της ασφάλειας του κτιρίου. 

• Το θύρωµα από σκαλισµένη µαρµαρόπετρα που ανήκει στο παλιό “Καθολικό”,(κτίσµα 

πάνω στα ερείπια του οποίου κτίστηκε το Μαντζούνειο), παρουσιάζει φθορές που 
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περιορίζονται στη διάβρωση του µαρµάρου και την προσβολή του από ατµοσφαιρικούς 

ρύπους.  

Β2.3. Στοιχεία στέψης και κατασκευής στέγασης. 

• Το ξύλινο γείσο που είναι καρφωτό στην επιφάνεια της όψης και το οποίο διαχωρίζει το 

πλείστο µέρος της από την άνω διακοσµητική ζώνη, που φθάνει και συνεισφέρει στην 

κατασκευή της στέγης, και τα ξύλινα καρφωτά φουρούσια που συµβάλλουν στην στήριξη της 

προεξοχής της κεραµωτής στέγης, και είναι τοποθετηµένα σε διαστήµατα των 90 εκ. περίπου 

το ένα από το άλλο, είναι προσβεβληµένα από την υγρασία και από µικροοργανισµούς, οπότε 

έχει κατά πολύ αλλοιωθεί και η µορφή τους. 

• Τα διακοσµητικά επιζωγραφισµένα θωράκια στα διαστήµατα µεταξύ των ξύλινων 

φουρουσιών της προεξοχής της στέγης που στο µέσο τους φέρουν τι, ανάγλυφες κεραµικές 

ασπίδες (επίσης καρφωτές), µε την παράσταση ανθεµίου, είναι γενικά σε καλή κατάσταση 

διατήρησης λόγω του ότι προφυλάσσονται µέσω της προεξοχής της στέγης  από την έκθεση 

στον ήλιο και τη βροχή. Παρόλαυτά σε ορισµένα µεµονωµένα σηµεία παρουσιάζουν φθορές 

κυρίως λόγω υγρασίας.Εκεί οι ασπίδες έχουν µερικώς αποκολληθεί. 

• Η επικάλυψη πραγµατοποιείται από κεραµοσκεπή µε γαλλικά κεραµίδια σύγχρονα της 

ανέγερσης του κτιρίου. Σε µικρές περιοχές έχει γίνει αντικατάσταση των θραυσµένων 

κεραµιδιών τοπικά(σε παλαιότερες σωστικές επεµβάσεις), ενώ σε άλλα σηµεία είναι 

απαραίτητη τώρα η αποκατάσταση της στεγανώτητας. 

• Οι σανίδες για την διαµόρφωση του ταβανώµατος της προεξοχής της στέγης, και το 

ξύλινο γείσο για την διαµόρφωση του µετώπου στην προεξοχή της στέγης πίσω από το οποίο 

υπάρχει το πέτσωµα της επικεράµωσης είναι προσβεβληµένα από την υγρασία και από 

µικροοργανισµούς, οπότε έχει κατά πολύ αλλοιωθεί και η µορφή τους, ενώ η κακή τους 

κατάσταση προξενεί και περεταίρω προβλήµατα εισαγωγής υγρασίας στο εσωτερικό. 

• Για τα διάφορα στοιχεία της κατασκευής της στέγης, στην οποία ήταν αδύνατο να έχουµε 

πρόσβαση, αλλά εξηγήσαµε τους λόγους για τους οποίους την αναπαριστούµε στα σχέδια της 

αποτύπωσης και της παθολογίας µε το συγκεκριµένο τρόπο, δεν µπορούµε παρά εικασίες να 

κάνουµε σχετικά µε την κατάσταση διατήρησής τους. 

• Η επικάλυψη της στέγασης του χαγιατιού από φύλλα ελλενίτ, οφείλεται σε µεταγενέστερη 

της κατασκευής του επέµβαση µε χαρακτήρα επισκευής και αλλοιώνει τη γενική εικόνα του 

κτιρίου, ενώ µειώνει και την αισθητική του αξία. 

• Τα µέρη της κατασκευής στέγασης του χαγιατιού, δηλαδή το ξύλινο γείσο, το ταβάνωµα 

και οι τεγίδες, είναι προσβεβληµένα από υγρασία και µικροοργανισµούς. 

• Η κατασκευή της στέγασης του χαγιατιού έχει αλλιώσει το αντοίστοιχο άνοθεν της τµήµα 

της διακοσµητικής ζώνης κάτω από την προεξοχή της κεραµοσκεπής του κυρίως κτιρίου. 
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Β2.4. ∆άπεδα και στοιχεία µεσοπατώµατος. 

• Τα κεραµικά πλακίδια σε ισόγειο και όροφο φέρουν προβλήµατα από θράυση ή διάβρωση. 

• Το ξύλινο ραµποτέ πάτωµα, είναι σαθρό λόγω της προσβολής του από µικροοργανισµούς 

και υγρασία. 

• Το δάπεδο από λεπτόκοκκο µωσαϊκό(χυτό υλικό µε στίλβωση), που αποτελεί το τελείωµα 

για τον εξώστη, διατηρείται σε µια κατάσταση βάσει της οποίας δε θα χρειαστεί 

αντικατάσταση.Έχει κάποιες τριχοειδείς ρηγµατώσεις που οφείλονται στις καιρικές συνθήκες, 

αλλά και στα συστατικά του χρησιµοποιηθέντος κονιάµατος. 

• Οι περισσότερες από τις εξώτερικές επιφάνειες δαπέδων είναι διαστρωµένες µε τσιµέντο, 

χάριν προσφάτων επεµβάσεων.Το υλικό τούτο είναι ασύµβατο τόσο µε τα υπόλοιπα υλικά 

κατασκευής του κτιρίου, όσο και µε την αισθητική του. 

• Η φέρουσα πλάκα από οπλισµένο σκυρόδεµα πάνω στην οποία σχηµατίζεται το χαγιάτι 

έχει υποστεί διάβρωση ιδιαίτερα στην κάτω παρειά της η οποία είναι ανεπίχρηστη και πλήρως 

εκτεθιµένη στις καιρικές και ατµοσφαιρικές συνθήκες. 

• Τα στοιχεία κατασκευής του µεσοπατώµατος (δοκοί, βοηθητική διαδοκίδωση κ.λ.π.), 

έχουν προβλήµατα σήψης και προσβολής από µικροοργανισµούς, αλλά όχι σε σηµείο τέτοιο 

ώστε να έχουν χάσει κατά πολύ την στατική τους επάρκεια και τη δοµική τους ικανότητα.∆εν 

έχουν όµως τη στατική επάρκεια που απαιτείται για την εγκατάσταση και λειτουργία στη 

στάθµη του ορόφου µιας βιβλιοθήκης µε τις σύγχρονες προδιαγραφές ασφαλείας. 

Β2.5. Ταβάνια. 

• Το µπαγδατί που είναι καρφωτό στο σκελετό της στέγης και στην κατασκευή του 

µεσοπατώµατος για την διαµόρφωση της επιφάνειας του ταβανώµατος, έχει υποστεί 

παραµορφώσεις κυρίως λόγω κατερχόµενης υγρασίας. 

• Σε δυο από τις αίθουσες του ισογείου ραµποτέ ταβάνωµα από πριστή Σουηδική ξυλεία, 

κατασκευασµένο κατά την πρόσφατη(2002) επέµβαση της τεχνικής υπηρεσίας του ∆ήµου 

Τριπόλεως αλλοιώνει αισθητικά το χώρο. 

Β2.6. Στοιχεία όψεων. 

• Εξώστης στην στάθµη του ορόφου εδράζεται σε πλάκα πρόβολο εδραζόµενο στο σώµα 

της εξωτερικής τοιχοποιίας. Τόσο τα φουρούσια όσο και η διαµόρφωση του στηθαίου από 

τετραγωνικής διατοµής και στέψη από τετραγωνικής διατοµής πεπλατυσµένη κουπαστή, είναι 

στοιχεία προκατασκευασµένα από χυτό υλικό του οποίου η σύσταση είναι : ασβεστιτικό 

τσιµεντοκονίαµα µε άµµο, και σε ορισµένες περιοχές παρουσιάζουν τριχοειδείς ρηγµατώσεις 

και µικροθραύσεις που όµως δεν είναι εκτεταµένες και δεν επιρρεάζουν τη στατική επάρκεια. 
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• Εξωτερικές καλωδιώσεις παροχής ρεύµατος, και άλλα µεταλλικά στοιχεία πρόσθετα στην 

εξωτερική επιφάνεια της τοιχοποιϊας τα οποία χρησιµεύουν στην στήριξη των παραπάνω 

καλωδιώσεων ή σχετίζονται µε εγκαταστάσεις φωτισµού του κτίσµατος και του περιβάλλοντος 

χώρου που χρησιµοποιούνταν παλαιότερα, αλλοιώνουν την εικόνα και µειώνουν την αισθητική 

αξία του κτίσµατος. 

• Στη λίθινη κλίµακα ανόδου στον όροφο το διάφραγµα προφύλαξης που είναι 

διαµορφωµένο από τα δύο µεταλλικά ελάσµατα διατοµής διπλού ταφ 80 χιλ. άνω και κάτω και 

ένα έλασµα κυκλικής διατοµής Φ4 στο µέσο, πιθανότατα δεν ανήκουν στην αρχική φάση 

κατασκευής και δεν είναι συµβατά µε την εικόνα του κτιρίου. 

• Οι µεταλλικές δοκοί διατοµής διπλού ταφ 140x70, 80x42(πρόβολοι) και 

80x42(αντιρρήδες), που συµβάλλουν στη στήριξη της πλάκας εδράσεως του χαγιατιού είναι 

οξειδωµένοι. 

• Στη βόρεια όψη µια υδρορρόη αποχέτευσης, προδίδει εξωτερικό αποχετευτικό δίκτυο 

οφειλόµενο σε πρόσφατη επέµβαση διαµόρφωσης χώρων υγιεινής στο χώρο του κλειστού 

χαγιατιού για τις ανάγκες λειτουργίας των χώρων του ορόφου, που βλάπτει αισθητικά το 

κτίσµα. 

• Το πρόκτισµα της διπλανής ιδιοκτησίας το οποίο έχει προσκολληθεί στην επιφάνεια της 

Ανατολικής όψης του Μαντζουνείου καταστρέφει και µέρος της διακοσµητικής ζώνης στέψης 

κάτω από την προεξοχή της στέγης. 

• Το πρόκτισµα εντός της ιδιοκτησίας του Μαντζουνείου, κατασκευασµένο βάσει νεώτερης 

µελέτης της τεχνικής υπηρεσίας του ∆ήµου Τριπόλεως για την διαµόρφωση χώρων υγιεινής 

προς εξυπηρέτηση της στάθµης του ισογείου αλλοιώνει την όψη και τη γενική εικόνα του 

κτιρίου και δεν εντάσσεται σε καµία περίπτωση. 

Β2.6. Στοιχεία εσωτερικής διακόσµησης. 

• Το σοβατεπί από χυτό υλικό της στάθµης του ισογείου φέρει τοπικά τριχοειδείς 

ρηγµατώσεις και θραύσεις. 

• Το ξύλινο σοβατεπί(τελείωµα στο δάπεδο του ορόφου) φέρει επάλληλους 

επιχρωµατισµούς που το έχουν αλλοιώσει µεν, το έχουν δε προφυλάξει επαρκώς από την 

υγρασία και τους µικροοργανισµούς. 

• Το ίδιο ισχύει και για την ξύλινη ταινία στο ύψος του 1 µ από το δάπεδο. 

• Η διακοσµητική γύψινη ταινία του ισογείου και ο γύψινος διάκοσµος οροφής του ορόφου 

κατά τµήµατα έχουν αποκολληθεί λόγω κατερχόµενης υγρασίας. 

• Τα γύψινα διακοσµητικά κάδρα πιθανότατα πλαισίωναν ζωγραφικό διάκοσµο ο οποίος έχει 

καλυφθεί από επάλληλες στρώσεις χρώµατος(θωράκια αρχικής φάση 
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Β3. Κατάλογος σχεδίων Παθολογίας 

Αριθµός 

Σχεδίου 

Τίτλος Σχεδίου Κλίµακα 

ΠΚ1 Κάτοψη Ισογείου 1:50 

ΠΚ2 Κάτοψη Ορόφου 1:50 

ΠΚ3 Κάτοψη Στεγών 1:50 

ΠΤ1 Τοµή ∆ιαµήκης Α-Α  1:50 

ΠΤ2 Τοµή Β-Β  1:50 

ΠΟ1 Όψη Νότια  1:50 

ΠΟ2 Όψη ∆υτική 1:50 

ΠΟ3 Όψη Βόρεια 1:50 

ΠΛ1 Όψη – Κάτοψη Πύλης Εισόδου 1:20 
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Κεφάλαιο Γ΄: Πρόταση. 

Γ.1. Σκοπιµότητα και στόχοι της επέµβασης. 

Η επέµβαση που προτείνεται έχει ως σκοπό να άρει κατά το δυνατό τα 

προβλήµατα που έχουν επισηµανθεί. Τα δοµικά, οικοδοµικά, αισθητικά και 

λειτουργικά, και τα προβλήµατα ανάδειξης της ιστορικής, κοινωνιολογικής και 

χρηστικής αξίας του κτιρίου. Μέσω της επέµβασης θα αποκατασταθεί η δοµοστατική 

του λειτουργία και οικοδοµική συµπεριφορά, η µορφή του, καθώς και το περιεχόµενό 

του σε διακοσµητικά στοιχεία, το οποίο χαρακτήριζε τη ζωή  τις δραστηριότητες και 

τις αντιλήψεις µιας συγκεκριµένης εποχής και κοινωνίας. Μέσα από την 

αποκατάσταση του κελύφους, απώτερος στόχος (µιας και  πρόκειται για ένα µνηµείο 

πολύ σηµαντικό από άποψη καλλιτεχνική), είναι να αποκατασταθεί η αισθητική του 

υπόσταση και να ενταθεί η διδακτική του ικανότητα. 

Γ2. Αρχές της επέµβασης. 

Η επέµβαση  βασίζεται στις γενικές αρχές και τη µεθοδολογία που 

υπαγορεύουν οι διεθνείς συµβάσεις. ∆ηλαδή θα είναι σύµφωνη µε την αρχή της 

αναστρεψιµότητας, θα επιδιωχθεί η διακριτότητα νέων και παλαιών επεµβάσεων, 

καθώς και η διακριτότητα αυθεντικού και µη αυθεντικού. Υλικά και τεχνικές θα 

επιδιωχθεί να είναι κατά το δυνατό συµβατά µε τα αρχικά. Ιδιαίτερη προσοχή θα 

δοθεί στη διάκριση και ανάδειξη των οικοδοµικών φάσεων κατά τις οποίες 

κατασκευάστηκε το κτίριο, και ενδείξεις για τις οποίες έχουµε επισηµάνει αναλυτικά. 

Στα πλαίσια της προσπάθειας να αποκατασταθεί και να αναδειχθεί τόσο η µορφή, όσο 

και η λειτουργίες, θα γίνει προσπάθεια να µην υποπέσει το αποτέλεσµα στη παγίδα 

της µίµησης και της γραφικότητας. 

Γ3. Γενική παρουσίαση της πρότασης. 

Η πρόταση θα µπορούσε γενικά να χαρακτηρισθεί µετριοπαθής και 

συντηρητική, πράγµα το οποίο όµως οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι το κέλυφος 

δέν έχει σηµαντικά δοµικά προβλήµατα ώστε να απαιτούνται εκτεταµένες και 

σύνθετες εργασίες για την αποκατάστασή του. Οι εργασίες που προτείνονται 

αποβλέπουν περισσότερο στην ενίσχυση των δοµικών του στοιχείων, τη συντήρηση 

και ανάδειξη των διακοσµητικών και µορφολογικών του στοιχείων, στη βιωσιµότητα 
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και λειτουργική του επάρκεια, και στην αποκατάσταση της µορφής του, τη βελτίωση 

της αισθητικής που εκφράζει και την ανάδειξη της καλλιτεχνικής του αξίας. 

Προτείνεται εξυγίανση του εδάφους εξωτερικά και εσωτερικά µε 

αποστράγγιση και στεγάνωση, καθαίρεση επιχρισµάτων και αρµολόγηµα, τοπικές 

ενισχύσεις της τοιχοποιίας, αντικατάσταση των εξωτερικών κουφωµάτων, 

συντήρηση, στερέωση και αποκατάσταση των διαφόρων διακοσµητικών και 

επιµέρους στοιχείων, ενίσχυση µε ειδική κατασκευή του µεσοπατώµατος, 

ανακατασκευή του χαγιατιού πλην της πλάκας του η οποία απλώς θα συντηρηθεί, 

κατασκευή τζαµαρίας σε αυτό για την αποκατάσταση της µορφής του, 

αντικατάσταση του διαφράγµατος της κλίµακας ανόδου, ανακατασκευή των 

ταβανωµάτων και στις δυο στάθµες, ανακατασκευή των τοίχων από τσατµά στον 

όροφο, αποκατάσταση της στέγης και µόνωση αυτής, ανακατασκευή των γύψινων 

διακοσµητικών αφού θα έχουν ληφθεί εκµαγεία, αποκατάσταση και αντικατάσταση 

όπου είναι αναγκαίο των στοιχείων της διακοσµητικής ζώνης του γείσου.Κατά τη 

διάρκεια όλων των εργασίων, κάθε αυθεντικό στοιχείο που µπορεί να διατηρηθεί θα 

συντηρηθεί και θα αναδειχθεί. 

 

Γ4. Τεχνική περιγραφή της πρότασης. 

Γ4.1. Θεµέλια 

• Εξυγίανση  θεµελίων εξωτερικά, στην περίµετρο του κτιρίου, όπου είναι εφικτό, και 

εσωτερικά σε τµήµα της βόρειας πλευράς, για την καταπολέµιση της ανερχόµενης υγρασίας. 

Θα γίνει εκσκαφή σε βάθος περίπου 70εκ. και σε πλάτος περίπου 60εκ. από την εξωτερική 

παρειά της τοιχοποιίας, στο αυλάκι αυτό θα διαστρωθεί σε όλη του τη διατοµή υγροσκοπικό 

πορώδες κονίαµα πάχους 2-3εκ., πάνω από αυτό θα µπει γεωύφασµα, έπειτα το αυλάκι θα 

πληρωθεί µε λιθορριπή από κροκάλες σε βάθος περίπου 40εκ.,και από τη στρώση αυτή θα 

ξεκινούν ξεθυµάστρες Φ7 που θα καταλήγουν στην επιφάνεια. Πάνω από τη λιθορριπή και 

πλέον σε όλη την επιφάνεια θα ακολουθεί µια στρώση 10εκ. περίπου από εξισωτικό 

περλιτόδεµα, έπειτα θα υπάρχει µια στεγανωτική µεµβράνη PVC, µια πλάκα ελαφροµπετόν 

πάχους περίπου 10εκ. και έπειτα θα διαστρώνεται το δάπεδο. 

Γ4.2. Τοιχοποιίες. 

• Καθαίρεση της δεύτερης στρώσης επιχρίσµατος εξωτερικά, καθαρισµός της επιφάνειας και 

συντήρηση του αρχικού επιχρίσµατος και των χρωµατογραφιών, όπου αυτές διατηρούνται. 
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• Επανεπίχριση της επιφάνειας της όψης µε ασβεστιτικό επίχρισµα παρόµοιας σύστασης και 

ιδιοτήτων µε το αρχικό και προσθήκη χρώµατος. 

• Επαναδιαµόρφωση των γωνιακών πεσσών στις τέσσερες ακµές του κτιρίου κατά τα 

τραβηχτά επιχρίσµατα. 

• Επαναδιαµόρφωση της βάσης του κτιρίου κατά τα τραβηχτά επιχρίσµατα. 

• Καθαίρεση των υπολειµµάτων επιχρίσµατος όπου περίπου καθολική απώλεια, πλύσιµο της 

επιφάνειας της τοιχοποιϊας, αφαίρεση τυχόν αναπτυχθείσας βλάστησης, αρµολόγηση για να 

επιτευχθεί στεγάνωση, επανεπίχριση και προσθήκη χρώµατος. 

• Καθαίρεση του συνόλου της τοιχοποιϊας από οπτόπλινθους στο χαγιάτι, και ανακατασκευή 

διαφράγµατος από τσατµά. Επίχριση και χρωµατισµός. 

• Καθαίρεση όλων των επιχρισµάτων εσωτερικά, αποκάλυψη της τοιχοποιϊας από λιθοδοµή, 

καθαρισµός, συµπλήρωση αρµολογήµατος, ενίσχυση τοπικά µε πλέγµα και εκτοξευόµενο 

σκυρόδεµα σε σηµεία κοµβικά όπου η καταπόνιση είναι αυξηµένη, επανεπίχριση µε υλικό 

παρόµοιας µε την αρχική συστάσης και χρωµατισµός. 

• Αποδόµηση του πεσσού της κεντρικής πύλης εισόδου  στον προαύλιο χώρο και 

αναδόµηση του µε τα ίδια λιθοσώµατα και ασβεστιτικό τσιµεντοκονίαµα ως µέσο σύνδεσης 

για την επαναφορά στην αρχική του µορφή και στατική κατάσταση. 

• Στην τοιχοποιία από τσατµά στον όροφο, καθαίρεση των επιχρισµάτων. Καθαρισµός των 

ξύλινων µελών του σκελετού, εµποτισµός µε αντιµυκητικά και αντισκωρικά, αντικατάσταση 

µελών αν είναι αναγκαίο, συµπλήρωση του τσατµά και επίχριση ώστε ο τοίχος να επανέλθει 

στην τελική µορφή του. 

Γ4.3. Μεσοπάτωµα – Κατασκευή ενίσχυσης. 

• Καθαρισµός δοκών µεσοπατώµατος και επάλειψη µε ειδικά αντιοξειδωτικά συντήρησης. 

Ενίσχυση της πάκτωσής τους στην τοπικά ενισχυµένη τοιχοποιία µε µεταλλικό σύνδεσµο. 

• Καθαρισµός πλάκας χαγιατιού και επάλειψη µε ειδικά αντιοξειδωτικά συντήρησης. 

Καθαρισµός και επάλειψη µε ειδικά αντιοξειδωτικά συντήρησης και των µεταλλικών δοκών και 

αντιρρήδων που υποστηρίζουν την πλάκα. Ενίσχυση της τοιχοποιίας στα σηµεία πάκτωσης 

των παραπάνω στοιχείων. 

• Αντικατάσταση στρωτήρων από νέους εµποτισµένους, από λευκή πριστή ξυλεία. 

• Τοποθέτιση µόνωσης στα ενδιάµεσα των στρωτήρων διαστήµατα. 

• Στερέωση της περιµετρικής έδρασης του µεσοπατώµατος µε ειδική κατασκευή για την 

παραλαβή των κινητών φορτίων της νέας χρήσης που προτείνεται για τον όροφο του κτιρίου. 

Η παραπάνω κατασκευή θα αποτελείται από τέσσερα πλαίσια από κοιλοδοκούς τετραγωνικής 

διατοµής 15εκ. σε αποστάσεις όχι ακριβώς ίδιες µεταξύ τους, εξαιτίας των υπαρχόντων 
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ανοιγµάτων, τα οποία  θα τοποθετηθούν κάθετα στη µεγάλη διάσταση της καθεµιάς από τις 

τέσσερεις αίθουσες του ισογείου(όχι στον κεντρικό διάδροµο), και τα οποία θα στηρίζουν δυο 

παράλληλες µε τη µεγάλη πλευρά του χώρου, δοκούς, οι οποίες µε τη σειρά τους θα είναι σε 

επαφή µα τις ξύλινες δοκούς του µεσοπατώµατος, το οποίο και θα ανασηκώσουν ελαφρώς.Το 

όλο συστηµα θα εδράζεται στο έδαφος µε πέδιλα θεµελίωσης των υποστηλωµάτων των 

πλαισίων και δε θα έχει καµία επαφή µε τους περιµετρικούς τοίχους ώστε να µην τους 

επιβαρύνει και ώστε η επέµβαση να είναι καθόλα αναστρέψιµη. Η πορεία της συγκεκριµένης 

επέµβασης θα ακολουθήσει τα εξής βήµατα: α)σκυροδέτηση των πεδίλων θεµελίωσης των 

υποστηλωµάτων, β)πάκτωση των υποστηλωµάτων(είτε µε συγκόλλησή τους µε οριζόντια 

µεταλλική πλακέτα η οποία έχει ενσωµατωθεί κατά της σκυροδέτηση στο πέδιλο, είτε µέσω 

µεταλλικής θήκης υποστηλώµατος και µπουλόνια) και κατακορύφωσή τους. Τα 

υποστηλώµατα έχουν κοπεί στα κατάλληλα ύψη στο εργοστάσιο και µε απόληξη 45ο  από την 

κατακόρυφο.γ)υποστήριξη της υπάρχουσας κατασκευής του µεσοπατώµατος(ξυλοδοκοί) µε 

τετράστηλη ικριωµατική κατασκευή στο µέσο του χώρου, δ)τοποθέτιση των κατά µήκος 

δοκών  µε τανισµένη ικριωµατική κατασκευή από ¨βίδες¨,ε)διαδοχική τοποθέτιση των δοκών 

των πλαισίων και συγκόλληση και συνδεσµολόγηση, και αντίστοιχα διαδοχική αφαίρεση των 

των βοηθητικών ικριωµατικών κατασκευών.Η όλη κατασκευή προτείνεται να καλυφθεί µε 

κινητά στοιχεία από γυψοσανίδα(τοίχοι και ψευδοροφή), στοιχεία τα οποία θα επιτρέψουν και 

να εγκιβωτιστούν οι διάφορες καλωδιώσεις των απαραίτητων για τη νέα χρήση δικτύων. 

 

 

Γ4.4. ∆άπεδα. 

• Αποξήλωση πλακιδίων και υποστρώµατος(ισόγειο), και έπειτα από τη στεγανοποίηση και 

µόνωση του εδάφους διάστρωση µε όσα από τα παλιά πλακίδια σώζονται ή µε νέα οµοίων 

διαστάσεων και µοτίβων µε τα αρχικά.Οµοίως όπου υπάρχουν πλακίδια στον όροφο. 

• Αντικατάσταση του πατώµατος του ορόφου µε νέο ραµποτέ πάτωµα από λευκή ξυλεία 

εµποτισµένη µε αντισκωρικά, και µε την κατάλληλη επεξεργασία στίλβωσης. 

• Αφαίρεση της υπάρχουσας δαπεδόστρωσης, στεγανοποίηση και µόνωση του εδάφους 

περιµετρικά του κτιρίου και νέα διαµόρφωση δαπεδόστρωσης συµβατής µε το κτίριο, τη νέα 

του χρήση, τον περιβάλλοντα χώρο, τα τοπικά υλικά και τις καιρικές συνθήκες.(πχ 

προτείνονται σε κάποιες περιοχές κυβόλιθοι). 

 

Γ4.5. Στοιχεία στέψης και κατασκευής στέγης. 
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• Αντικατάσταση της επικεράµωσης όπου υπάρχουν θραυσµένα κεραµίδια για την 

στεγάνωση της κατασκευής. 

• Κατασκευή περιµετρικού σενάζ από οπλισµένο σκυρόδεµα στη στέψη της τοιχοποιίας.Στα 

σηµεία επαφής αυτού µε τις δοκούς της στέγης θα υπάρχουν  ξύλινοι τάκοι εντος του  σενάζ 

από το στάδιο της σκυροδέτησης για την καλύτερη πρόσφυση τσων δυο στοιχείων. 

•       Συντήρηση, στερέωση και ανάδειξη των ξύλινων στοιχείων της κατασκευής της 

στέγης. Αντικατάσταση όπου η ξυλεία είναι σε κατάσταση προχωρηµένης σήψης. 

• Συντήρηση, στερέωση και ανάδειξη, ή και αντικατάσταση του ξύλινου γείσου µε νέο της 

ίδιας µορφής, όπου τούτο είναι σε κατάσταση προχωρηµένης σήψης. 

•    Αντικατάσταση των συνδέσµων ή καθαρισµός και επάλειψη µε αντισκωρικά των 

υπαρχόντων. 

• Αντικατάσταση της επικάλυψης του χαγιατιού µε κεραµοσκεπή. 

• Αντικατάσταση της στέγασης του χαγιατιού(αφου έχει γίνει ανακατασκευή τοιχοποιϊων, 

ανοιγµάτων και έχει κατασκευαστεί η τζαµαρία). 

•    Ρύθµιση του ελεύθερου ύψους του χαγιατιού ώστε να µην αλλοιώνεται η µορφή της 

διακοσµητικής ζώνης του γείσου. 

• Τοποθέτηση υδρορροών και περιµετρικού υδροσυλλέκτη. 

Γ4.6. Ταβάνια 

• Καθαίρεση του µπαγδατί κατά τις εργασίες αποκατάστασης στερέωσης και ενίσχυσης της 

κατασκευής του µεσοπατώµατος καθώς και των τοιχοποιϊων. Αφού οι παραπάνω εργασίες 

ολοκληρωθούν, ανακατασκευή του ταβανώµατος από ενισχυµένη κατασκευή ραµποτέ λευκής 

πριστής ξυλείας και επανεπίχριση. 

• Καθαίρεση κατά τις εργασίες αποκατάστασης, στερέωσης, ενίσχυσης, στεγάνωσης και 

µονώσεως της κατασκευής της στέγης. Ανακατασκευή νέου ταβανώµατος από ραµποτέ 

πριστή λευκή ξυλεία. Επαναεπίχριση µε υλικό συµβατό και οµοιάζον σε σύσταση και υφή µε 

το αρχικό. 

• Αποκατάσταση της µορφής της καµπύλης απότµισης κατά την ανακατασκευή και επίχριση 

του ταβανώµατος. 

Γ4.7. Ανοίγµατα 

• Αντικατάσταση των εξωτερικών κουφωµάτων µε νέα όµοιων διατοµών µε τα αρχικά από 

λευκή πριστή ξυλεία, µε την προσθήκη στοιχείων βάσει της σύγχρονης τεχνογνωσίας για την 

µόνωση και στεγάνωση. 
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• Συντήρηση, στερέωση και ανάδειξη των πλαισίων των εξωτερικών ανοιγµάτων. 

• Αφαίρεση του µεταλλικού προστατευτικού διαφράγµατος από το άνοιγµα της δυτικής 

όψης. 

• Τοποθέτηση νέου κουφώµατος στο άνοιγµα της βόρειας όψης το οποίο έπασχε από 

πλήρη απώλεια. 

• Κατασκευή τζαµαρίας κατά το τοπικό ιδίωµα στο χαγιάτι. Ο καταµερισµός το µέγεθος και 

οι αναλογίες βασίζονται στα υπάρχοντα αντίστοιχα στοιχεία των υπολοίπων ανοιγµάτων του 

κτιρίου, καθώς και σε παραδείγµατα από αντίστοιχες κατασκευές σε κτίσµατα της ίδιας 

περιόδου στην Τρίπολη. 

• Συντήρηση στερέωση και ανάδειξη των εσωτερικών κουφωµάτων. 

• Συντήρηση, στερέωση και ανάδειξη των µεταλλικών θυρών. Αντικατάσταση όπου ο 

βαθµός οξείδωσης καθιστά προβληµατική την επαναχρησιµοποίηση τους για την ασφάλεια 

του κτιρίου. 

• Συντήρηση, στερέωση και ανάδειξη του µαρµάρινου θυρώµατος. 

 

Γ4.8. Στοιχεία εσωτερικής διακόσµησης 

• Αποξήλωση και αντικατάσταση του σοβατεπί(ισόγειο) µετά την επαναδιάστρωση του 

δαπέδου. 

• Αποξήλωση του σοβατεπί στον όροφο για τις εργασίες στο δάπεδο, συντήρηση, 

στερέωση, και επανατοποθέτηση ή αντικατάσταση όπου κρίνεται αναγκαίο. 

• Αποξήλωση της ταινίας στο ύψος του ενός µέτρου για τις εργασίες στην τοιχοποιϊα, και 

µετά την αποκατάσταση της και την επίχριση της επιφάνειας, συντήρηση, στερέωση και 

επανατοποθέτηση ή αντικατάσταση του όπου κρίνεται αναγκαίο. 

• Αποξήλωση του γύψινου διακόσµου της οροφής του ισογείου και έπειτα από τις εργασίες 

αποκατάστασης στην τοιχοποιϊα και την οροφή, αντικατάσταση µε νέο όµοιο(λήψη εκµαγείου 

από το πρωτότυπο). 

• Λήψη εκµαγείων από όλα τα µοτίβα της οροφής του ορόφου και κατόπιν καθαίρεση 

ολόκληρου του ταβανώµατος. Έπειτα από τις εργασίες αποκατάστασης και µονώσεως της 

στέγης, ανακατασκευή του ταβανώµατος και αντικατάσταση του γύψινου διακόσµου µε νέο 

µε βάση τα εκµαγεία. 

• Αποξήλωση κάδρων(αφού έχουν ληφθεί εκµαγεία), και έπειτα από τις εργασίες 

αποκατάστασης στην τοιχοποιϊα, αντικατάσταση µε νέα όµοια. Κατά την καθαίρεση των 

στρώσεων επιχρίσµατος αν αποκαλυφθούν τα θωράκια µε το ζωγραφικό διάκοσµο και εφόσον 
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είναι αναγκαίο να διατηρηθούν και να συντηρηθούν θα παρεµβληθούν και οι σχετικές µε 

τούτο εργασίες. 

• Λήψη εκµαγείων από τις ροζέτες, αποξήλωση κατά την καθαίρεση των επιχρισµάτων και 

του ταβανώµατος και έπειτα από τις εργασίες αποκατάστασης, αντικατάστασή τους και 

τοποθέτιση φωτιστικών σωµάτων. 

• Κατά τις εργασίες καθαιρέσεως των παλαιών επιχρισµάτων, καθαρισµού και 

αρµολογήµατος της τοιχοποιϊας και προτού επαναεπιχρισθεί, διευθέτηση του δικτύου 

ηλεκτροδότησης σε κανάλια µε κουτιά επισκεψιµότητας. 

 

Γ4.9. Στοιχεία Όψεων 

• Συντήρηση, στερέωση και ανάδειξη του εξώστη και των επιµέρους στοιχείων του. 

• Αφαίρεση των εξωτερικών καλωδιώσεων και κατά την αποκατάσταση των τοιχοποιϊων, 

εσωτερική διευθέτηση των δικτύων σε ειδικά κανάλια µε κουτιά επισκεψιµότητας. 

• Αφαίρεση του “γεµίσµατος” κάτω από το διάφραγµα προφύλαξης της λίθινης κλίµακας και 

αποκατάσταση της αρχικής µορφής της.  

• Αντικατάσταση του διαφράγµατος µε άλλο σθµβατότερο κατά τη µορφή. 

• Ανακατασκευή του κλειστού χαγιατιού µε  την προσθήκη τζαµαρίας κατά το τοπικό 

ιδίωµα.(∆ιατήρηση µόνο της πλάκας από οπλισµένο σκυρόδεµα). 

•        Αφαίρεση των εξωτερικών παροχών και απολήξεων των δικτύων ύδρευσης και 

αποχέτευσης, και κατά την αποκατάσταση τοιχοποιϊας και χαγιατιού, διευθέτηση των δικτύων 

σε ειδικά κανάλια µε την δυνατότητα επισκεψιµότητας. 

• Κατεδάφιση του προσκτίσµατος από την πρόσφατη επέµβαση των τεχνικών υπηρεσιών 

του ∆ήµου και εξυγίανση του χώρου και της όψεως του κτιρίου. 

Γ5. Πορεία εργασιών. 

1.Αποστραγγιση κάτω από τα δάπεδα, στη βάση της τοιχοποιίας, εξυγίανση. 

2.Καθαίρεση επιχρισµάτων. 

3.Αρµολόγηµα όπου είναι αναγκαίο. 

4.Ενίσχυση της τοιχοποιίας τοπικά. 

5.Συντήρηση, στερέωση και ανάδειξη δοµικών στοιχείων µεσοπατώµατος 

6.Τυχόν αντικατάσταση δοµικών στοιχείων µεσοπατώµατος. 
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7.Ανακατασκευή χαγιατιού και τοιχοποιίας από τσατµά στον όροφο. 

8.Αντικατάσταση εξωτερικών κουφωµάτων. 

9. Συντήρηση, στερέωση και ανάδειξη εσωτερικών κουφωµάτων. 

10. Κατασκευή ενίσχυσης µεσοπατώµατος. 

11. Ανακατασκευή στέγης και ταβανώµατος ορόφου και ισογείου. 

12.Συντήρηση και αποκατάσταση επιµέρους στοιχείων. 

13.Επανεπίχριση επιφανειών. 

14.∆απεδόστρωση. 

15.Αποκατάσταση εσωτερικού και εξωτερικού διακόσµου. 

16.∆ιαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου. 

Γ6. Τεκµηρίωση της πρότασης επανάχρησης. 

Όπως προειπώθηκε στο τέλος του κεφαλαίου της Ιστορικής τεκµηρίωσης, το 

κτίριο του Μαντζουνείου Ιδρύµατος προβλέπεται να χρησιµοποιηθεί στον όροφο ως 

βιβλιοθήκη, χρήση υπό την οποία σήµερα υπολειτουργεί, και στο ισόγειο να στεγάσει 

το Κέντρο εκπαίδευσης ενηλίκων (βλ. Ειδικό παράρτηµα). 

Για τη µεν χρήση του ισογείου, οι υποδοµές που απαιτούνται είναι 

ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις και κατανοµή των υπαρχόντων αιθουσών 

κατάλληλα ώστε να εξυπηρετούνται οι επιµέρους χρήσεις, αφού φυσικά το κτίριο έχει 

αποκατασταθεί δοµικά, οικοδοµικά, αισθητικά και λειτουργικά. Στην πρόταση 

επανάχρησης που θα παρουσιαστεί ενδεικτικά, σκόπιµα χώροι υγιεινής και άλλοι 

βοηθητικοί χώροι δεν τοποθετούνται εντός του κυρίως κελύφους, ώστε να 

αποφευχθούν επεµβάσεις µη αναστρέψιµες που θα αλλοιώσουν το κτίσµα και το 

χαρακτήρα του. Κατά τα άλλα η πρόταση της  νέας αυτής χρήσης µε τις παραπάνω 

προϋποθέσεις φαίνεται να είναι απολύτως  συµβατή αφού άλλωστε πρόκειται για τη 

χρήση για την οποία κτίστηκε εξαρχής. 

Για τη δε χρήση που προτείνεται για τον όροφο, η οποία κατά την παραπάνω 

λογική είναι επίσης απόλυτα συµβατή, θα ακολουθηθεί η ίδια λογική ως προς τις 

εργασίες που πρόκειται να γίνουν για την εγκατάστασή της, ενώ χώροι υγιεινής και 

άλλοι βοηθητικοί χώροι θα τοποθετηθούν στο νέο κέλυφος του χαγιατιού που θα 

ανακατασκευαστεί σχεδόν εξαρχής. 
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Βέβαια για τις ανάγκες λειτουργίας της βιβλιοθήκης στον όροφο η 

δοµοστατική ικανότητα του µεσοπατώµατος δεν επαρκεί και για τον λόγο τούτο 

προτείνεται µέσα στα πλαίσια των γενικών εργασιών αποκατάστασης, η κατασκευή 

ενίσχυσής του, η οποία κατά το δυνατό είναι µια επέµβαση αναστρέψιµη που δεν 

προσβάλλει την αισθητική του χώρου και επιτρέπει την «ανώδυνη» εγκατάσταση των 

διαφόρων αναγκαίων για τη λειτουργία  του χώρου και της νέας χρήσης δικτύων. 
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Γ7. Κατάλογος σχεδίων Πρότασης 

Αριθµός 

Σχεδίου 

Τίτλος Σχεδίου Κλίµακα 

Κ1 Κάτοψη Ισογείου 1:50 

Κ2 Κάτοψη Ορόφου 1:50 

Κ3 Κάτοψη Στεγών 1:50 

Τ1 Τοµή ∆ιαµήκης Α-Α  1:50 

Τ2 Τοµή Β-Β  1:50 

Ο1 Όψη Νότια  1:50 

Ο2 Όψη ∆υτική 1:50 

Ο3 Όψη Βόρεια 1:50 

Λ1 Όψη – Κάτοψη Πύλης Εισόδου 1:20 

Λ2 Λεπτοµέρειες Τοµής Α-Α 1:20 

Λ3 Λεπτοµέρειες Τοµής Β-Β 1:20 

Λ4 Λεπτοµέρειες Στέγης 1:10 

ΕΚ1 Κάτοψη Ισογείου – Πρόταση 

Επανάχρησης 

1:50 
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