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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
1.ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: 
 

1.1 ΓΕΝΙΚΑ: 
 

Το Αρχοντικό Αναγνωστιάδη βρίσκεται στην πόλη των 
Τρικάλων, στον ιστορικό και διατηρητέο οικισμό γνωστό με το όνομα 
Βαρούσι. Η ακριβής του θέση είναι επί των οδών Παύλου Μελά και 
Τέλλου Άγρα απέναντι από τον Ι.Ναό της Αγ. Παρασκευής. Είναι 
διώροφο με κεραμοσκεπή. Πρόκειται για σύνθετη κατασκευή (λιθοδομή, 
πλινθοδομή, ξυλόπηκτη τοιχοποιία και αοπτοπλινθοδομή). 
Χρονολογείται στα τέλη του 18ου αιώνα. Το Αρχοντικό είναι ιδιοκτησία 
των τέκνων της τελευταίας γόνου της γνωστής οικογένειας 
Αναγνωστιάδη, Αρετής το γένος Αναγνωστιάδη και του συζύγου της 
Γεωργίου Μοράκη, Γρηγορίου και Αλέξανδρου-Χρήστου Μοράκη. 
Χρησιμοποιείται δε μέχρι σήμερα ως κατοικία της οικογένειας.  
 
 

1.2  ΙΣΤΟΡΙΚΑ: 
 
1.2.1 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΣΥΝΟΙΚΙΑ «ΒΑΡΟΥΣΙ»: 
   

Στη ΒΔ Θεσσαλία πολλές ήταν οι πόλεις που ήκμασαν στις 
χιλιετηρίδες που πέρασαν. Η αρχαία Τρίκκη είναι η μόνη πόλη της 
περιοχής που παραμένει από τους προϊστορικούς χρόνους με το ίδιο 
όνομα . Υπάρχει όμως και μια συνοικία που κατά την μακραίωνη 
ιστορία του τόπου μας, πότε ήκμαζε και πότε παρήκμαζε, αλλά ποτέ 
δεν ερημώθηκε. Η συνοικία αυτή είναι το Βαρούσι του οποίου η θέση, ο 
προσανατολισμός, η μικρή κατωφέρεια του εδάφους και η σύσταση του 
συνετέλεσαν στην διατήρηση του στο πέρασμα των αιώνων . 
   Δεν γνωρίζουμε ακριβώς πότε η συνοικία ονομάστηκε 
Βαρούσι. Κατά την γνώμη μας η σωστότερη εκδοχή είναι του κ. Γ. 
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Μοσχόπουλου που υποστηρίζει ότι είναι η έξω και γύρω από το 
Φρούριο χριστιανική συνοικία, γιατί στο Βαρούσι δεν υπήρξε ποτέ 
τζαμί, ενώ γύρω από την συνοικία αυτή χτίστηκαν 8 τζαμιά επί 
τουρκοκρατίας και αυτό επειδή οι οθωμανικές αρχές καθιέρωσαν τον 
θεσμό των αυτόνομων οικισμών (μιλέτια) ανάλογα με τις θρησκευτικές 
τους πεποιθήσεις. Το γεγονός αυτό ενισχύεται και από την ύπαρξη 
πολυάριθμων εκκλησιών στον οικισμό. 
               Οι κάτοικοι της συνοικίας έχοντας αντιληφθεί  ότι το Βαρούσι 
μας δένει με τις ρίζες μας και την παράδοση, και ενώνει με μία ανάσα 
εποχές που τις χωρίζουν αιώνες και γίνεται γέφυρα που οι άκρες της 
αγγίζουν τους πόλους του χθες και του σήμερα, άρχισαν να 
ανακαινίζουν όσο το δυνατόν πιστότερα,  άλλοτε με επιτυχία και άλλοτε  
κακότεχνα, τα πατρογονικά τους σπίτια. 

 
 

1.2.2 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ  
ΦΑΣΕΙΣ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ-ΧΡΗΣΗ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                
 
 
                    Ιδιοκτησία Σιμή 

 
Με γνώμονα τις πηγές (ιστορικά κείμενα) και τις φωτογραφίες 

συμπεραίνεται  ότι το κτίριο είχε τέσσερεις φάσεις κατασκευής.  
Στην αρχική, (επί τουρκοκρατίας μικρότερο προς τα όρια της 

ιδιοκτησίας Σιμή και προς Βορρά) αποτελούσε ενιαίο σύνολο με το 
αρχοντικό Σιμή χαρακτηρισμένο σαν κτίριο συνοδείας του, δεδομένου 
ότι σε αυτό στεγάζονταν αποθηκευτικοί χώροι και δευτερεύουσες 
χρήσεις στο ισόγειο στο δε όροφο ο γυναικωνίτης, για τη λειτουργία του 
οποίου η τοιχοποιία μεταξύ των δύο βραχιόνων ήταν ξύλινης 
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κατασκευής (καφασωτό) και αντικαταστάθηκε στην επόμενη φάση από 
οπτοπλινθοδομή. Το κτίριο ακολούθως αποκτούσε εξωτερικά μία 
πλαστικότητα νεοκλασικού τύπου (νεοκλασικίζουσα μορφή) στο 
εσωτερικό της αυλής. Αυτό απορρέει από την γενική διάταξη της 
κάτοψης αλλά και από τη συμμετρία των παραθύρων στην όψη.  

 Η είσοδος στον προαύλιο χώρο του σπιτιού γινόταν από τον 
ανατολικό ημιυπαίθριο χώρο, στον οποίο υπάρχουν δύο διακοσμημένοι 
πεσσοί για την στήριξη του προεξέχοντος δωματίου του ορόφου. Στην 
τρίτη φάση του ο δεξιός βραχίονας επεκτείνεται μέχρι τα όρια του 
οικοπέδου με την ιδιοκτησία Σιμή, με λιθοδομή στην τοιχοποιία του 
ισογείου και του ορόφου η οποία εφάπτεται του ορίου και της Τέλλου 
Άγρα. Οι διαιρέσεις του ορόφου είναι από ξυλοκατασκευή. Στην τέταρτη 
φάση παρατηρείται  επέκταση προς Βορρά με την κουζίνα και το WC 
στον όροφο όπως προκύπτει από την αποτύπωση του Δήμου 
Τρικκαίων (βλέπε αντίστοιχα σχέδια), επέκταση που έγινε σίγουρα 
λόγω της πολυπληθούς οικογένειας του τελευταίου ιδιοκτήτη (Χρήστου 
Αναγνωστιάδη). Το τμήμα αυτό έχει καταρρεύσει. 

 
 

1.3 ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ: 
1.3.1 ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ: 
 

Η είσοδος της αυλής βρίσκεται στο ανατολικό τμήμα του 
περιβόλου επί της Παύλου Μελά. Εσωτερικά της αυλής , στο ΒΑ μέρος 
υπάρχουν το πλυσταριό και ένας βοηθητικός χώρος. Η κεντρική 
είσοδος του σπιτιού βρίσκεται εσωτερικά στην αυλή, στο μέσο της όψης 
του κτιρίου. Στο ισόγειο υπάρχουν τα κελάρια, βοηθητικοί χώροι, οι 
αποθήκες και οι χώροι του υπηρετικού προσωπικού. Το μαγειρείο ήταν 
στο τμήμα που έχει καταστραφεί. Στον όροφο, στην απόληξη της 
σκάλας διαμορφώνεται η σάλα (χώρος υποδοχής και καθημερινό) και οι 
κοιτώνες.  Στην παρούσα φάση κάποιοι από τους ισόγειους χώρους 
χρησιμοποιούνται σαν αποθηκευτικοί ενώ σε πολλούς άλλους δεν 
υπάρχει πρόσβαση εσωτερικά στο ισόγειο. Το μαγειρείο πλέον 
βρίσκεται στον όροφο καθώς και η τραπεζαρία και τα υπνοδωμάτια. Το 
WC έχει τοποθετηθεί στο πρώην πλυσταριό, εκτός του κτιρίου, 
δεδομένου ότι παρατηρείται έντονη γήρανση της ξύλινης κατασκευής 
του ορόφου (τοιχοποιία-δάπεδα) 

     
1.3.2 ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ: 

 
Η ογκοπλαστική διαμόρφωση του κτιρίου, με τον κεντρικό κορμό 

και τους δύο συμμετρικούς βραχίονες στα άκρα του, μας παραπέμπει 
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σε νεοκλασικίζουσες μορφές σχήματος «Π». Λόγω της έλλειψης 
ασφάλειας την περίοδο που χτίστηκε το κτίριο έχει πάρει φρουριακή 
μορφή με ελάχιστα ανοίγματα στο ισόγειο και ψηλό περίβολο. Γενικά 
στο ισόγειο υπερτερούν τα πλήρη από τα κενά, με εξαίρεση την 
εσωτερική όψη (βόρεια) όπου διακρίνουμε αρκετά ανοίγματα, ενώ στις 
όψεις του ορόφου έχουμε πληθώρα ανοιγμάτων. Ορισμένα από αυτά 
δημιουργήθηκαν καθαρά για λόγους αισθητικής και συμμετρίας. Ένα 
άλλο στοιχείο που συμπληρώνει την ογκοπλαστική διαμόρφωση του 
κτιρίου είναι τα σαχνισιά, που βρίσκονται στην ανατολικη όψη (στοιχείο 
που συναντάμε κατα κόρον σε ολόκληρη την συνοικία). Η στέγη έχει 
πολλές ρύσεις οι οποίες διαμορφώνονται από την πολυπλοκότητα της 
κάτοψης. Η απορροή των ομβρίων υδάτων είναι ελεύθερη. Τα 
κεραμίδια είναι σήμερα ρωμαϊκού τύπου.  

Γενικά παρατηρείται μια αναλογία στις διαστάσεις των 
παραθύρων (4/9) και είναι τοποθετημένα συμμετρικά κατά τον οριζόντιο 
άξονα. Ο κάθετος άξονας της πόρτας συμπίπτει με τον κάθετο άξονα 
του παραθύρου του ορόφου πάνω από αυτήν. Η πόρτα και τα 
περισσότερα εξώφυλλα είναι ταμπλαδωτά, ενώ ορισμένα στο ισόγειο 
διατηρούν την αρχική τους μορφή με εξωτερικά σκούρα ενιαία, (δύο 
μασίφ φύλλα σε κάθε παράθυρο - κανάτια) όπως στο ισόγειο δίπλα 
στην κύρια είσοδο προς τα δυτικά. Όλα τα ανοίγματα έχουν φεγγίτες 
(εξαίρεση αποτελούν η βοηθητική πόρτα και τα ανοίγματα της πέτρινης 
όψης). Στην απόληξη των τοίχων του ορόφου σχηματίζεται κυκλικό 
γείσο (κορνίζα) από τραβηχτό κονίαμα πάνω σε ξύλινη κατασκευή. Σε 
μεγάλο μέρος των όψεων η μετώπη των δοκών-δαπέδων καλύπτεται 
με διακοσμητική σανίδα που περιτρέχει και διαχωρίζει οριζόντια το 
ισόγειο από τον όροφο. Η σανίδα αυτή διακρίνεται σήμερα από τον 
εξωτερικό εξώστη, στη νότια όψη, έως το σαχνισί στην εσωτερική αυλή. 
Στις συνδέσεις των περιμετρικών τοίχων της ανοδομής έχουν 
τοποθετηθεί σανιδωτοί ψευδοπεσσοί με επίκρανα για να διακοσμήσουν 
τις απολήξεις αυτές, καθώς και για την αποφυγή ρωγμών στο 
επίχρισμα, περιγράφοντας με αυτόν τον τρόπο τις κάθετες επιφάνειες. 

 
1.3.3 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ: 
 

Η θεμελίωση του κτιρίου, σύμφωνα με τις ενδείξεις που έχουμε 
είναι λίθινη με ύψος περίπου 1.20m. Οι τοίχοι του ισογείου είναι 
φέροντες είτε από αργολιθοδομή με ασβεστοκονίαμμα είτε από 
αοπτοπλινθοδομή (άψητα πλινθιά) όπου στον όροφο αντιστοιχεί το 
προεξέχον τμήμα εσωτερικά (στην αυλή), όπως και σε τμήμα επί της 
οδού Τέλλου Άγρα, όπου όμως το τμήμα της τοιχοποιίας από τη 
θεμελίωση έως και 1.00m περίπου άνω της εκάστοτε στάθμης του 
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δρόμου είναι κατασκευασμένο από αργολιθοδομή. Αοπτοπλινθοδομή 
επίσης παρουσιάζεται σε εσωτερικές φέρουσες διαιρέσεις ισογείου με 
ενσωματωμένους ξύλινους ορθοστάτες. Από συμπαγή τούβλα 
(οπτόπλινθοι) είναι κατασκευασμένη μία μόνο μικρή τοιχοποιία στο 
δυτικό τμήμα του κτιρίου. Στο ισόγειο στη βορεινή πλευρά του 
βορειοδυτικού βραχίωνα διακρίνονται και κάθετοι ξύλινοι ορθοστάτες 
ενταγμένοι στην λιθοδομή. 
       Στο σωζόμενο τμήμα του ορόφου η τοιχοποιία  είναι 
κατασκευασμένη από μπαγδατή (ξύλινη κατασκευή από κάθετους 
ορθοστάτες και πηχάκια εσωτερικά και εξωτερικά, επιχρισμένη, με 
κονίαμα  από  άχυρο και ασβέστη). Εσωτερική τοιχοποιία, του 
τμήματος του κτιρίου που δεν είναι σε χρήση, συνεχίζει πέτρινη και 
στον όροφο και συμπληρώνεται εκατέρωθεν απο τσατμά, ώστε να 
στηρίζει το τζάκι και να προστατεύει το κτίσμα από πιθανή πυρκαγιά. Η 
εστία αυτή έχει πλέον καταστραφεί. Στον όροφο παρατηρούνται επίσης 
τοιχοποιίες από οπτόπλινθους (στην εσωτερική όψη της αυλής) και 
από αοπτόπλινθους επί της Τέλλου Άγρα από την ανακατασκευασμένη 
μετά τους σεισμούς λιθοδομή στο δυτικό τμήμα έως τον εξώστη. Οι 
θέσεις και το είδος κατασκευής της τοιχοποιίας του ισογείου και του 
ορόφου απεικονίζονται στις αντίστοιχες κατόψεις. 

    Τα δάπεδα του ισογείου είναι από σχιστόπλακες της περιοχής 
(ψαμμίτης) και οι οροφές σανιδωτές με αρμοκάλυπτα  και περιμετρικό 
περιθώριο τελειώματος. Το πάτωμα του ορόφου είναι συνδεδεμένο με 
την τοιχοποιία διαμέσου στρωτήρων που την περιτρέχουν, στους 
οποίους εδράζονται οι δοκοί του δαπέδου. Στην οροφή το επίχρισμα 
καταλήγει σε σχήμα ¼ του κύκλου ως γείσο στο σανίδωμα.  

Η σκάλα μέχρι το πλατύσκαλο και σε ύψος +1.40 είναι λίθινη, 
ενώ η συνέχεια της είναι ξύλινη μέχρι τον όροφο. Το άνοιγμα της 
στέφεται  από αψίδωμα  (σε εσοχή και προεξοχή), που για λόγους  
συμμετρίας και μόνον  επαναλαμβάνεται και δεξιά της σκάλας ανόδου, 
ενώ στον όροφο καταλαμβάνει όλο το άνοιγμα. Στο πλατύσκαλο το 
ξύλινο διάφραγμα με πόρτα απομονώνει τον όροφο. 

Οι πόρτες είναι δίφυλλες ταμπλαδωτές με σανιδωτή στέψη. 
Στο ισόγειο παρατηρούνται εσωτερικά ανοίγματα (πόρτες ή 
παράθυρα) τα οποία έχουν κλείσει από τη μία πλευρά της 
τοιχοποιίας, από την άλλη όμως συνεχίζουν να υφίστανται μόνον 
εξωτερικά.   

Στις γωνίες των εσωτερικών τοίχων, υπάρχουν αντίστοιχοι 
ψευδοπεσσοί με αυτούς των εξωτερικών τοίχων, με επίκρανα για να 
διακοσμήσουν τις απολήξεις αυτές.  

Ιδιαίτερη μορφή έχει το κιγκλίδωμα του εξωτερικού εξώστη, 
(σαφώς μεταγενέστερα τοποθετημένο της αρχικής κατασκευής) γιατί 
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μας θυμίζει ARΤ NOUVΕAU του 1930. Είναι κατασκευασμένο από 
σίδερο και σχηματίζει καμπυλόμορφα και ελλειπτικά σχήματα. 

   1.4 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ: 
 

Γενικά το κτίριο αντιμετωπίζει προβλήματα στατικότητας. 
Αναλυτικά : 

Στην τοιχοποιία του ισογείου διακρίνονται μικρομετατοπίσεις δια 
γυμνού οφθαλμού. Σημαντικές παραμορφώσεις παρουσιάζονται  στα 
σημεία που εδράζεται τό δάπεδο του ορόφου όπου διακρίνει κανείς 
αλλοιώσεις (φούσκωμα) στο επίχρισμα. Αυτό οφείλεται κυρίως στην 
καταπόνηση ή και την υποχώρηση (σάπισμα) των οριζοντίων ξύλινων 
στοιχείων που φέρουν τις δοκούς του δαπέδου και στις ίδιες  τις 
δοκούς, που ανάλογα με την κατάστασή τους επιδρούν στα άκρα  
(σημεία έδρασής τους). Στη συμπεριφορά αυτή του συστήματος των 
φορέων του δαπέδου οφείλεται και ένα μεγάλο μέρος των 
προβλημάτων αποδιοργάνωσης που παρουσιάζονται στις ενώσεις 
μεταξύ των τοίχων του ορόφου. Δηλαδή οι μικρές αυτές υποχωρήσεις 
στο δάπεδο συνετέλεσαν  στο να δημιουργηθούν οι αποκολλήσεις στον 
όροφο. 

Στον κάθετο ξύλινο φορέα άλλοι παράγοντες που συνέβαλαν 
είναι: η ίδια η γήρανση των υλικών, τυχόν αστοχίες στην κατασκευή, οι 
διάφορες επεμβάσεις, και δεν αποκλείεται η καταπόνηση και 
αποδιοργάνωση εξαιτίας των σεισμών που έπληξαν την περιοχή. 
(Γνωστές είναι οι ζημιές από τους σεισμούς του ΄53 του ΄68 και του 
1995). Εξωτερικά παρατηρούνται οι επεμβάσεις που έχουν γίνει με 
τσιμεντοκονίαμα και αυτό επειδή έχει αποσυγκοληθεί το επίχρισμα για 
την προστασία των αοπτοπλινθοδομών. Επίσης τσιμεντοκονίαμα έχει 
τοποθετηθεί στην ένωση του λιθόκτιστου με τον τοίχο από 
αοπτόπλινθους (επιχρισμένους). Επιπροσθέτως στη νότια όψη στον 
λιθόκτιστο τοίχο ένα άνοιγμα που αρχικά ήταν παράθυρο έχει 
μετατραπεί προσωρινά σε πόρτα. 

Στον όροφο  διακρίνεται αποκόλληση των περισσοτέρων 
κάθετων τοίχων από τους εξωτερικούς περιμετρικά. Αυτό έχει σαν 
αποτέλεσμα την εμφάνιση ρωγμών. Γενικά η επικάλυψη του 
πατώματος είναι σε καλή κατάσταση αλλά λόγω της φθοράς των 
ξύλινων φορέων έχουν δημιουργηθεί μικρά κενά. Επίσης  παρατηρείται 
στα πατώματα ένα βέλος κάμψης με μικρή απόκλιση από την οριζόντιο. 
Εξωτερικά στον όροφο διακρίνουμε διαγώνιες ρωγμές σε ορισμένα 
παράθυρα, ενώ στο βόρειο σαχνισί της ανατολικής πλευράς, ένα μέρος 
του, καθαιρέθηκε για την αποκατάσταση του μαντρότοιχου. Το βόρειο 
τμήμα της προσθήκης έχει καταρρεύσει καθώς και ο τοίχος που 
συνέδεε το δυτικό τμήμα και κατά συνέπεια και το πάτωμά του. Ο 
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τοίχος που απέμεινε παρουσιάζει απόκλιση από την καθετότητα λόγω 
των φορτίων της στέγης. Στον ανατολικό βραχίονα, στη βορεινή όψη 
ένα από τα δύο παράθυρα έχει χτιστεί. 

 Αξιοσημείωτο επίσης είναι ότι η στέγη δεν συνδέεται με την 
τοιχοποιία, αλλά εδράζεται σε αυτή. Στηρίζεται πάνω σε περιμετρικό 
ξύλινο σενάζ κάτω από το οποίο σε πολλά σημεία για να διατηρηθεί 
ενιαία η οριζόντια στάθμη έχουν τοποθετηθεί προσωρινά μικρά ξύλινα 
τεμάχια (μπαγαδάκια). 

 
1.5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: 

 
Οι κατασκευαστικές φάσεις του κτιρίου αναφέρονται στην 

παράγραφο 1.2.2 και οι αιτίες των φθορών στην παράγραφο 1.4 . 
Προκύπτει επομένως η ανάγκη για την άμεση, σαφώς προσδιορισμένη 
και έντιμη επέμβαση ανάπλασης του κτιρίου 

 
 

2. ΣΥΝΘΕΣΗ-ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ 
 
2.1 ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ 

 
Στην υπ’ αρ. ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/1282/37725/14-7-93 Υπουργική 

Απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 602/Β/12-8-93, όπου 
χαρακτηρίζεται το Αρχοντικό Αναγνωστιάδη ως Ιστορικό Διατηρητέο 
Μνημείο, αναφέρεται ότι αποτελεί αξιόλογο και αντιπροσωπευτικό 
δείγμα της παραδοσιακής Αρχιτεκτονικής του περασμένου αιώνα στα 
Τρίκαλα, σημαντικό για τη μελέτη της εξέλιξης της Αρχιτεκτονικής στην 
περιοχή της Δυτικής Θεσσαλίας και μαζί με τα γειτονικά του κτίρια 
αποτελεί ένα ενδιαφέρον Πολεοδομικό και Αρχιτεκτονικό σύνολο. Η 
σωστή ανάπλασή του θα αποτελέσει παράδειγμα για τα υπόλοιπα 
κτίσματα της συνοικίας αφού υπάρχουν κακοτεχνίες και πολλές φορές 
ανέντιμες επεμβάσεις, εσκεμμένες ή όχι, σε αντίστοιχες περιπτώσεις 
εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων. 

Στόχος της επέμβασης είναι η αντιμετώπιση της στατικής 
ανεπάρκειας του κτιρίου, η αισθητική ανάπλαση των όψεων, η 
αποκατάσταση πατωμάτων-εσωτερικών και εξωτερικών τοίχων, της 
στέγης  αλλά και η ανακατασκευή του ΝΔ τμήματος του κτιρίου το 
οποίο είχε καταρρεύσει μετά το σεισμό του 1995. Επιδίωξη είναι  το 
κτίριο να επανέλθει στην κατάσταση που ήταν πριν από 20 χρόνια και 
αυτό γιατί αν επιχειρήσουμε να το φέρουμε στην αρχική του μορφή θα 
χάσουμε ένα μεγάλο μέρος της ιστορικότητας του. Για λόγους 
κατασκευαστικούς και όχι μόνο, το τμήμα του ισογείου που 
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ανακατασκευάζεται αλλάζει χρήση από στεγασμένο χώρο σε κοιτώνα. 
Δεδομένου ότι η κάλυψη παραμένει η ίδια, η αλλαγή των υλικών 
κατασκευής θετικά μόνον αποτελέσματα έχει στη δευτερεύουσα 
εσωτερική όψη που είναι εγκλωβισμένη από τον περιμετρικό 
μαντρότοιχο στην εσωτερική αυλή της ιδιοκτησίας στη ΒΔ πλευρά του 
οικοπέδου.   
 
2.2 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ 

 
Προτείνεται η ανάπλαση να ακολουθήσει τις παρακάτω αρχές : 

-Διατήρηση και συντήρηση του μέγιστου δυνατού από το 
αυθεντικό υλικό. 

-Συντήρηση, προστασία και διάσωση όσων στοιχείων 
βοηθούν στην αναγνώριση της αρχιτεκτονικής μορφής προηγούμενων 
φάσεων  

-Διατήρηση των στοιχείων που ανήκουν σε πρόσφατες φάσεις 
και αφορούν επεμβάσεις λειτουργικού και όχι καθαρά στερεωτικού 
χαρακτήρα (πλυσταριό, αποθηκευτικοί χώροι). 

-Διατήρηση της τελικής όψης με επίχρισμα, δεδομένου ότι 
εκτός από το γεγονός ότι όλες οι όψεις ήταν επιχρισμένες από την 
πρώτη φάση κατασκευής του κτιρίου αυτό αποτελεί βασικό στοιχείο 
προστασίας της τοιχοποιίας είτε αυτή είναι από λιθοδομή, ξύλινη 
κατασκευή, πλίνθους συμπαγείς ή και αοπτόπλινθους. 

-Διατήρηση των εσωτερικών χώρων όπως υπάρχουν σήμερα 
με ελάχιστες μόνο επεμβάσεις εσωτερικά μόνον όταν είναι απολύτως 
απαραίτητες για τη σημερινή χρήση του.  

-Αφαίρεση παλαιοτέρων επεμβάσεων καθαρά στερεωτικού 
χαρακτήρα (σφράγιση ανοιγμάτων, επισκευές με τσιμεντοκονίαμα) που 
αλλοιώνουν σημαντικά την αρχιτεκτονική μορφή του κτιρίου. 

 -Αφαίρεση παλαιών κουφωμάτων  που προκαλούν σημαντική 
αλλοίωση και μπορούν να αντικατασταθούν με νέα βελτιωμένα στοιχεία 
από αισθητική, λειτουργική και κατασκευαστική πλευρά. 

-Χρήση παραδοσιακών υλικών και τρόπων δομής 
βελτιωμένων εάν κριθεί απαραίτητο. 

-Τα νέα υλικά , στοιχεία και μέθοδοι , πρέπει να είναι συμβατά 
με τα παραδοσιακά όχι μόνον όσον αφορά τις φυσικές και μηχανικές 
τους ιδιότητες, αλλά και αισθητικά. 

-Η κατά το δυνατόν αναστρεψιμότητα των υλικών των 
επεμβάσεων.  
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2.3 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 
            

Ο καλύτερος τρόπος συντήρησης ενός κτιρίου (πολύ δε 
περισσότερο όταν έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο) είναι η 
επαναχρησιμοποίησή του ή όπως στην περίπτωση του Αρχοντικού 
Αναγνωστιάδη η μη διακοπή της χρήσης του. Με την παρούσα μελέτη 
προτείνεται η αλλαγή χρήσης από κατοικία σε παραδοσιακό κατάλυμα.  

Η νέα του χρήση είναι θετικός παράγων τόσο για το κτίριο 
(δεδομένου ότι θα συντηρηθεί και διατηρηθεί για μεγάλο επιπλέον 
χρονικό διάστημα και θα υπάρχει η δυνατότητα να το επισκεφθεί 
όποιος το επιθυμεί) όσο και για τον οικισμό του Βαρουσίου, τον οποίο 
θα επηρεάσει θετικά δίνοντάς του νέα πνοή και θα αποτελέσει κίνητρο 
για να γίνει ευρύτερα γνωστός.  

Ο βαθμός ανάπλασης δεν προκαλεί την παραμικρή αλλοίωση 
τόσο στη μορφολογία όσο  στην εσωτερική διαρρύθμιση του κτιρίου 
διατηρώντας τους χώρους όπως κατασκευάστηκαν (με ελάχιστες 
επεμβάσεις) και τις κύριες όψεις του ως υφίστανται. Η όποια επέμβαση 
είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ευθύνη που έχει ο μελετητής και οι 
συνεργάτες του απέναντι σε ένα Ιστορικό, Διατηρητέο Μνημείο. 

Αναλυτικά: 
Στο ισόγειο δημιουργείται εσωτερική επικοινωνία με το δυτικό 

τμήμα με τη διάνοιξη εσωτερικής θύρας, καθαιρείται μία μικρή 
τοιχοποιία από οπτοπλινθοδομή και δημιουργείται χώρος 
παρασκευαστηρίου (πρωινού) κοντά στην είσοδο και δίπλα από την 
κλίμακα που οδηγεί στον όροφο. 

Στον όροφο μετατοπίζεται μία ξύλινη, μη εμφανής εσωτερική 
διαχωριστική τοιχοποιία για την αναγκαία αύξηση της επιφάνειας 
χώρου που σήμερα χαρακτηρίζεται βοηθητικός (αποθήκη) και τη 
μετατροπή του σε κοιτώνα. 

Τα WC που κατασκευάζονται σε κάθε κοιτώνα, οι οποίοι 
προκύπτουν από τη μετονομασία των σημερινών δωματίων χωρις να 
αλλάξει το παραμικρό στις διαστάσεις τους, δεν προκαλούν κανένα 
αντίκτυπο στην εσωτερική δομή και διαρύθμιση του κτιρίου, αντιθέτως 
κρίνονται άκρως απαραίτητα για τη λειτουργία του κάθε κοιτώνα. 

Οι ιματιοθήκες δεν θα είναι σταθερές (εντοιχιζόμενες), αλλά θα 
χρησιμοποιηθούν για το σκοπό αυτό κινητά έπιπλα όπως και σήμερα 
υπάρχουν. 

Οι όψεις του κτιρίου επί των οδών Παύλου Μελά και Τέλλου 
Άγρα παραμένουν αναλλοίωτες, διατηρώντας ακόμα και τους φεγγίτες 
του ισογείου με τις αρχικές τους διαστάσεις, αναπροσαρμόζοντας για το 
λόγο αυτό τη χρήση των χώρων που ανήκουν. Ομοίως και για τη 
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δευτερεύουσα όψη που εφάπτεται στο όριο με την ιδιοκτησία Σιμή και 
για την εσωτερική, βορεινή όψη όπου και η είσοδος του κτιρίου. 
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