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Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

 

1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 

Αντικείμενο της παρούσας Τεχνικής Περιγραφής – Αιτιολογικής Έκθεσης είναι η αποκατάσταση 

του διατηρητέου κτιρίου «ΕΥΤΕΡΠΗ» και η Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, επί της 

ιδιοκτησίας με σκοπό το κτίριο να επαναλειτουργήσει ως χώρος εκδηλώσεων και να συνδυάζει 

τον σεβασμό προς την αρχική λειτουργία του με τις σύγχρονες πολιτιστικές ανάγκες, να 

ικανοποιεί ανάγκες σχετικές με την αναψυχή και τον πολιτισμό και να εξασφαλίζει 

προσβασιμότητα στα άτομα με αναπηρία τόσο στους εσωτερικούς όσο και στους εξωτερικούς 

χώρους. 

 

2. ΣΥΝΤΟΜΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ. 

Το ιστορικό κτίριο της Ευτέρπης, τοποθετημένο στη βόρεια πλευρά της πόλης του Λαυρίου, 

αποτελεί μέρος ενός αρχιτεκτονικού συνόλου που απαρτίζεται απ’ την παραδοσιακή συνοικία 

του Κυπριανού, το Φοινικόδασος και το Τεχνολογικό – Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου (πρώην 

Γαλλική Εταιρεία Μεταλλείων Λαυρίου) του Ε.Μ. Πολυτεχνείου. Το κτίριο αποτελεί μέρος του 

εντυπωσιακού νεοκλασικού κτιριακού αποθέματος της πόλης του Λαυρίου.  

 

 
 

Κατασκευασμένο το 1898-1899 για πάνω από έναν αιώνα ήταν το κέντρο της μουσικής, του 

θεάτρου και χορού της πόλης. Στον χώρο αυτό στεγαζόταν η Φιλαρμονική της Γαλλικής 

Εταιρείας, η «Ευτέρπη», η οποία ιδρύθηκε το Νοέμβριο του 1893. Αξιοσημείωτο είναι το 

γεγονός ότι η Φιλαρμονική της Ευτέρπης και των Φιλομούσων (η Φιλαρμονική της Ελληνικής 

Εταιρείας), λόγω της μεγάλης μουσικής τους αξίας, συμμετείχαν στην τελετή έναρξης της Α’ 

Ολυμπιάδας στο Παναθηναϊκό Στάδιο το 1896. Οι εταιρείες της πόλης οργάνωναν μέρος της 

«πολιτιστικής ζωής της», με πρωτοβουλία των ίδιων αλλά και των υπαλλήλων τους που ήταν 

κυρίως ξένοι πρόσφυγες Ισπανοί, Ιταλοί και Γάλλοι. Έτσι ιδρύονται «Ο Σύλλογος Φιλομούσων», 
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1884, από την Ελληνική Εταιρεία και η «Ευτέρπη» 1893 από τη Γαλλική με αντίστοιχες 

φιλαρμονικές. 

Η ψυχαγωγική και μορφωτική προσφορά των Φιλαρμονικών ήταν μεγάλη και συμμετείχαν σε 

όλες τις πολιτιστικές και θρησκευτικές εκδηλώσεις. Στις αίθουσες τους οργανώνονται χοροί και 

παραστάσεις θεάτρου (κωμειδύλλια, επιθεωρήσεις) και κινηματογράφου. Τους χειμερινούς 

μήνες στις ευρύχωρες και οργανωμένες αίθουσες τους δίνονταν θεατρικές παραστάσεις από 

ερασιτεχνικούς και επαγγελματικούς θιάσους, συναυλίες και χοροεσπερίδες. Τους θερινούς 

μήνες έδιναν υπαίθριες συναυλίες στην πλατεία των Ηρώων και στα περιβολάκια με τους 

φοίνικες στη συνοικία του Κυπριανού. 

 

Σημαντικό τμήμα της πολιτιστικής δραστηριότητας είναι και το κτίριο «Ευτέρπη» που 

χαρακτηρίστηκε ως διατηρητέο, από τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού το έτος 

1981, μαζί με άλλα 10 σημαντικά κτίρια της πόλης του Λαυρίου (Φ.Ε.Κ. ). Συγκεκριμένα τα 

έντεκα κτίρια χαρακτηρίζονται ως «έργα τέχνης, που χρειάζονται ειδική κρατική 

προστασία». Το κτίριο «Ευτέρπη» χαρακτηρίζεται στο συγκεκριμένο κείμενο, μαζί με 

άλλα τρία κτίρια, ως «χαρακτηριστικά δείγματα λαϊκού νεοκλασσικισμού». 

 

Όσον αφορά την χρονολογία κατασκευής του κτιρίου αντλούμε πληροφορίες από τα 

καταστατικά των φιλαρμονικών, από λιγοστά έγγραφα, δημοσιεύματα στον τοπικό και αθηναϊκό 

τύπο, φωτογραφίες και από διηγήσεις παλαιών Λαυριωτών. Η φιλαρμονική «Ευτέρπη» μετά 

από μία συνεχή καλλιτεχνική παρουσία 70 ετών περίπου, διέκοψε κάθε δραστηριότητα το 1960. 

Μετά το κλείσιμο της Γαλλικής Εταιρείας το 1977, το μεταβίβασε το 1992 σε ιδιώτη, ο οποίος το 

χρησιμοποίησε για αρκετές δεκαετίες ως αποθήκη. 

 

Σήμερα αυτό το κτίριο με την αρχιτεκτονική, ιστορική, καλλιτεχνική και πολιτιστική του αξία, 

βρίσκεται σε ερειπιώδη κατάσταση και οι εργασίες επισκευής, ενίσχυσης και συντήρησης, τόσο 

των δομικών, όσο και των διακοσμητικών του στοιχείων είναι απολύτως επιβεβλημένη, προτού 

οι ζημίες και οι φθορές από τις ύστερες επεμβάσεις και την πλήρη εγκατάλειψη καταστούν μη 

αναστρέψιμες. 

 

 
 
Το πάρκο με τους φοίνικες. Δεξιά διακρίνεται το κτίριο «Ευτέρπη», σε άμεση σχέση με το πάρκο, χωρίς τη 

σημερινή λειτουργική διακοπή από την κεντρική οδική αρτηρία Αθηνών - Λαυρίου. Αμέσως μετά το πάρκο, ο 

συνοικισμός «Κυπριανός». 
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Το διατηρητέο κτίριο βρίσκεται εντός Σχεδίου Πόλεως και συγκεκριμένα στο Οικοδομικό 

Τετράγωνο 13, με συνολική επιφάνεια 851,00 τ.μ. και όπως αυτό ορίζεται από το ισχύον 

Ρυμοτομικό Διάγραμμα η επιφάνεια η οποία απομένει μετά την αφαίρεση του ρυμοτομούμενου 

τμήματος στην ανατολική πλευρά της ιδιοκτησίας είναι 819,80τ.μ. . Σημειώνεται εδώ ότι πέραν 

της κεντρικής οδού, παρά το δυτικό όριο του οικοπέδου σε καμία άλλα πλευρά δεν έχει 

εφαρμοστεί το σχέδιο πόλης. Η ευρύτερη περιοχή παραμένει αδιαμόρφωτη. 

 

 
Νότια όψη του κτιρίου, Κεντρική είσοδος του κτιρίου. Αριστερά η οδός Αθηνών-Λαυρίου, εμπρός και δεξιά η 

αδιαμόρφωτη επιφάνεια επί της οποίας δεν υπάρχει καμία απολύτως εφαρμογή των στοιχείων του 

Ρυμοτομικού σχεδίου. 

 

Για το κτίριο έχει εκδοθεί η υπ. Αριθμ. 13213/19.03.1996 Απόφαση του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος για την μεταφορά του Υπολοίπου του Συντελεστή Δόμησης. Εξ’ αυτού 

προκύπτει ότι καμία απολύτως προσθήκη επί του διατηρητέου κτίσματος δεν είναι εφικτή. 

Αντιθέτως, τμήμα του κτιρίου το οποίο προστέθηκε τα νεώτερα χρόνια για βοηθητική χρήση, 

στην ανατολική πλευρά του κτιρίου, καθαιρέθηκε με την Α/Α 347037-14/5/21 έγκριση εκτέλεσης 

εργασιών (e-Άδειες) όπως είχε εγκριθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ (βλέπε 

Έγκριση Προμελέτης/ΑΔΑ: Ω3ΣΝ4653Π4-ΕΚΩ/31.08.2017/ΥΠΠΟΑ 934). 

Προ ετών και για μεγάλη σχετικά χρονική διάρκεια το κτίριο είχε ενοικιαστεί σε ιδιώτη και 

χρησιμοποιείτο ως αποθηκευτικός χώρος. Για την ασφάλεια του χώρου αυτού έχουν 

τοποθετηθεί στην εσωτερική πλευρά όλων των κουφωμάτων του κτιρίου πρόχειρα 

ηλεκτροκολημένα προστατευτικά κιγκλιδώματα από  συμπαγείς διατομές σιδήρου, τα οποία 

καμία απολύτως σχέση δεν έχουν με το αρχικό κτίριο, όπως επίσης και ξύλινα καρφωτά τελάρα 

που φράσουν όλα σχεδόν τα ανοίγματα από την εξωτερική πλευρά των. Σημειωτέον ότι το 

κτίριο, ήδη από την φάση της κατασκευής του δεν διέθετε σκούρα, όπως διαπιστώνεται και από 

τις παλαιές φωτογραφίες του κτιρίου ήδη από το έτος 1896.Ορισμένα ανοίγματα είναι σήμερα 

πλήρως τοιχισμένα με εξωτερικά επιχρισμένη οπτοπλινθοδομή. 

 

Σκοπός της επέμβασης είναι η αποκατάσταση των βλαβών των δομικών στοιχείων και η 

μέγιστη δυνατή ενίσχυση του φέροντος οργανισμού με ταυτόχρονη ενίσχυση της όποιας 

δυνατής διαφραγματικής λειτουργίας του φορέα μέσω ήπιων επεμβάσεων και της 
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ανακατασκευής της εντελώς κατεστραμμένης ξύλινης κεραμοσκεπής και στις δύο 

πτέρυγες. 

 

Όλες οι ύστερες προσθήκες και επεμβάσεις θα αποκατασταθούν, ώστε το κτίριο να επανακτήσει 

την αρχική του μορφή. Η ανάσχεση των φαινομένων διάβρωσης που παρατηρούνται, αποτελεί 

τον πρωταρχικό στόχο της μελέτης επισκευής και βελτίωσης του κελύφους. Το σύνολο των 

επεμβάσεων δεν σκοπεύει μόνο στην ανάσχεση των συμπτωμάτων αλλά και στην εξάλειψη των 

αιτιών (υγρασία, όμβρια κλπ.). Συγχρόνως, η επέμβαση εκτός από τις απαραίτητες ανάγκες 

συντήρησης του κελύφους, στοχεύει και στην συμπλήρωση του δικτύου υποδομής του κτιρίου, 

όπως η ηλεκτρολογική εγκατάσταση, σύστημα απορροής ομβρίων υδάτων, νέες υποδομές 

αποχέτευσης, σύστημα πυρόσβεσης, κλπ. ώστε να καλυφθούν όλες οι ανάγκες επισκευής-

ανακαίνισης-ανανέωσης του κτιρίου  και με πλήρη κάλυψη των προδιαγραφών για χρήση του 

χώρου και από ΑΜΕΑ. 

 

Σημαντικό μέρος της εργασίας αποκατάστασης είναι το σύνολο των σωστικών / 

στερεωτικών επεμβάσεων και των εργασιών αποκατάστασης του ζωγραφικού και 

πλαστικού διακόσμου των εσωτερικών χώρων και των εξωτερικών επιφανειών του 

κτιρίου. 

 

 
 
Η κεντρική αίθουσα του κτιρίου «Ευτέρπη». Διακρίνεται η πλήρως επιζωγραφισμένη οροφή και ο έντονος 

πλαστικός διάκοσμος του επιπέδου της αυλαίας. Δεξιά, η θύρα προς την κεντρική είσοδο του κτιρίου, στην 

νότια, χαμηλή πτέρυγα 

 

Βασικό στοιχείο του σχεδιασμού είναι η ανάδειξη του διατηρητέου κτιρίου, συνεκτιμώντας την 

υφιστάμενη κατάσταση και τις απαιτήσεις της ασφάλειας και της λειτουργικότητας, όπως αυτές 

ορίζονται εκ νέου με το επιθυμητό κτιριολογικό πρόγραμμα και τις ισχύουσες προδιαγραφές και 

τη νομοθεσία. 

Οι βασικές αρχές, το κτιριολογικό πρόγραμμα και η μορφολόγηση των εξωτερικών όψεων του 

αρχικού κτιρίου, ήδη έχουν εγκριθεί, στο Στάδιο της Προμελέτης, από την Διεύθυνση 
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Προστασίας και Αναστήλωσης Νεώτερων Μνημείων (ΔΠΑΝΣΜ) του ΥΠΠΟΑ, με τις 

συγκεκριμένες προϋποθέσεις όπως αυτές αναφέρονται σαφώς στο κείμενο της Έγκρισης. 

 

Τέλος, αντικείμενο της Αρχιτεκτονικής οριστικής μελέτης, αποτελεί η Διαμόρφωση του 

Περιβάλλοντος Χώρου του διατηρητέου κτιρίου, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που απορρέουν 

από το λειτουργικό πρόγραμμα της νέας χρήσης, το Ρυμοτομικό Διάγραμμα της περιοχής και 

τον μορφολογικό χαρακτήρα του μνημείου. 

 

3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ. 

 

3.1. Γενικά Στοιχεία Διατηρητέου Κτιρίου. 

 

Η υφιστάμενη κατάσταση αποτελείται από τρείς διακεκριμένους όγκους διαφορετικού ύψους. 

Ο πρώτος και κυρίαρχος όγκος της σύνθεσης είναι η Κυρίως Αίθουσα που συμπεριλαμβάνει και 

τη σκηνή. 

Ο δεύτερος, χαμηλότερου ύψους, όγκος έχει προστεθεί στη νότια πλευρά του αρχικού όγκου και 

συμπεριλαμβάνει τον διάδρομο της κεντρικής πια εισόδου στο κτίριο, τέσσερα δωμάτια, ανά δύο 

σε διάταξη πτερύγων και στα άκρα δύο μακρύστενους χώρους υγιεινής. Η διάταξη των χώρων 

είναι απολύτως συμμετρική ως προς τον εγκάρσιο άξονα του διαδρόμου της εισόδου. Ο 

δεύτερος αυτός όγκος έχει σαφώς προστεθεί σε ύστερη φάση, πολύ όμως σύντομα μετά την 

υλοποίηση του αρχικού. 

Ο τρίτος όγκος είχε κακότεχνα προστεθεί τα νεώτερα χρόνια, στην ανατολική πλευρά του χώρου 

της σκηνής, για την εξυπηρέτηση λειτουργικών αναγκών και καθαιρείται λόγω ρυμοτόμησης και 

για την αποκατάσταση της αρχικής, ακαδημαϊκής μορφής του κτιρίου. έχει πλέον καθαιρεθεί. 

 

 
 
Αρχιτεκτονική Αποτύπωση Υφιστάμενης Κατάστασης. Κάτοψη Ισογείου. 

Το βόρειο τμήμα καταλαμβάνεται από την κεντρική αίθουσα και τη σκηνή. Νότια, προς την πόλη του Λαυρίου, η 

χαμηλότερη πτέρυγα και ανατολικά, προς τη θάλασσα, το νεώτερο πρόσκτισμα που έχει καθαιρεθεί. 

 

Η κυρίως αίθουσα με τη σκηνή καταλαμβάνει συνολική επιφάνεια 235,25 τ.μ. έχει ύψος 6,15 μ. 

και στεγάζεται με ξύλινη τετρακλινή κεραμοσκεπή ύψους 2,24 μ. Κάτω από τη σκηνή υπάρχει 
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υπόγειος χώρος επιφάνειας 55,75 τ.μ. Πιθανόν ο υπόγειος αυτός χώρος να εκτεινόταν αρχικά 

κάτω από τη συνολική επιφάνεια της αίθουσας. 

Η νότια πτέρυγα της εισόδου καταλαμβάνει επιφάνεια 106,12 τ.μ. έχει ύψος 4,53 μ. και 

καλύπτεται από πολυκλινή ξύλινη κεραμοσκεπή με αετωματική απόληξη άνωθεν της θύρας 

εισόδου ύψους 1,50 μ. 

Το νεώτερο και ρυμοτομούμενο πρόσκτισμα που καθαιρείται, έχει επιφάνεια 8,17 τ.μ. ύψος 5,30 

μ. και καλύπτεται με πλάκα από σκυρόδεμα οπλισμένη με συμπαγείς σιδηροδοκούς. Η 

συνολική επιφάνεια του διατηρητέου κτιρίου, μη συμπεριλαμβανομένου του προσκτίσματος είναι 

341,37 τ.μ. (σύμφωνα με τις μετρήσεις της αρχιτεκτονικής αποτύπωσης) 

Πολύ σημαντικό στοιχείο για την οικοδομική και μορφολογική αντίληψη του αρχικού κτιρίου είναι 

ότι η στάθμη του πέριξ εδάφους, κατά την φάση κατασκευής του κτιρίου, βρισκόταν κατά 

τουλάχιστον 1,00 μ. χαμηλότερα της σημερινής, γεγονός που τεκμηριώνεται από παλαιά 

φωτογραφία, αλλά και την ύπαρξη ανοιγμάτων εξαερισμού του χώρου κάτωθεν του δαπέδου 

της κεντρικής αίθουσας και της σκηνής (βλέπε σχέδια αρχιτεκτονικής αποτύπωσης). Παρόμοια 

κατασκευή δεν διαπιστώνεται, με τις μέχρι σήμερα διερευνητικές εργασίες, κάτωθεν της νότιας 

πτέρυγας. 

 

 
 
Η κεντρική αίθουσα του κτιρίου «Ευτέρπη» στην αρχική της κατάσταση (βόρεια όψη). Διακρίνεται η υπαίθρια 

κλίμακα της βόρειας εισόδου, καθώς επίσης και τα δύο ανοίγματα για τον εξαερισμό του χώρου κάτωθεν του 

δαπέδου της αίθουσας τα οποία σήμερα είναι φραγμένα με συμπαγείς οπτόπλινθους και επιχωμένα πλήρως 

λόγω της επίχωσης της συνολικής πέριξ περιοχής. Το κτίσμα στο αριστερό άκρο της φωτογραφίας δεν 

υφίσταται πλέον. 

 

 

3.2. Παθολογία. 

 

Η κατάσταση στην οποία σήμερα βρίσκεται το κτίριο είναι πολύ κακή. Το σύνολο των 

χώρων βρίσκεται σε πλήρη εγκατάλειψη, τα δομικά στοιχεία έχουν υποστεί σημαντικές ζημίες 

και φθορές. Ο πλούσιος ζωγραφικός και γλυπτικός διάκοσμος είναι σε μεγάλο τμήμα 

καλυμμένος, τοπικά κατεστραμμένος και η εξαιρετική επιζωγραφισμένη οροφή βρίσκεται στο 

στάδιο της ετοιμορροπίας, έχοντας ήδη υποστεί σημειακά ανεπανόρθωτες ζημίες.   Τμήμα 

αυτής έχει ήδη καταρρεύσει. Όλα τα συμπληρωματικά στοιχεία της κατασκευής, όπως δάπεδα, 

κουφώματα, οροφές βρίσκονται σε πολύ κακή κατάσταση και τα περισσότερα αυτών δεν 

επισκευάζονται πλέον.  Οι ζημίες και φθορές από την υγρασία, είτε λόγω των ομβρίων που 

εισέρχονται από την κατεστραμμένη επικεράμωση, είτε ως ανιούσα υγρασία είναι έντονες. 

Μεγάλο μέρος των εσωτερικών και εξωτερικών επιχρισμάτων έχει πλήρως αποκολληθεί και 
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καταστραφεί. Τοπικού χαρακτήρα επεμβάσεις και επισκευές δεν έχουν καταφέρει να 

συντηρήσουν το κτίριο σε καμία περίπτωση. Οι ξύλινες στέγες και η επικεράμωση αυτών είναι 

σε άθλια κατάσταση και η ενίσχυση και επισκευή τους είναι ουσιαστικά αδύνατη. Τα σημεία 

έδρασης έχουν αποδυναμωθεί πλήρως και παραμένουν ασύνδετα με το επίπεδο στέψης των 

φερουσών τοιχοποιιών. Οι διατομές των ζευκτών και των τεγίδων δεν είναι ικανές να 

ανταποκριθούν στις προδιαγραφές ασφάλειας πλέον. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην στέγη της 

κεντρική αίθουσας έχουν γίνει ύστερες επεμβάσεις για την ενίσχυση και αποκατάσταση των 

συνδέσεων με τις τοιχοποιίες, ιδιαίτερα στη συναρμογή με την λιθοδομής της δυτικής όψης, 

όπου και διακρίνονται οι πρόσθετες συνδέσεις και οι επεμβάσεις εξαιτίας αυτών στον 

ζωγραφικό διάκοσμο. 

 

 
Διαμήκεις Τομές της Κεντρικής Αίθουσας. Έξωθεν του χώρου της σκηνής διακρίνεται το νεώτερο πρόσκτισμα 

που έχει καθαιρεθεί Στο μέρος της σκηνής διασώζεται η αρχική στάθμη του ορύγματος εξαερισμού, το οποίο 

μάλλον επεκτεινόταν κάτω από όλη της αίθουσα και  αργότερα καλύφθηκε με πλάκα σκυροδέματος και 

μωσαϊκό δάπεδο. Στον χώρο της σκηνής είναι απολύτως διακριτές οι δοκοθήκες και τμήματα των εδράσεων 

των ξύλινων δοκών του παλαιού πατώματος το οποίο πλέον έχει απομακρυνθεί πλήρως ή εγκιβωτιστεί στο 

σκυρόδεμα. 

 

Ο φέρων οργανισμός του κτιρίου αποτελείται από φέρουσες περιμετρικές λιθοδομές. Οι 

λιθοδομές δεν είναι επιμελώς κατασκευασμένες, έχουν ενσωματωθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό 

συμπαγείς οπτόπλινθοι και τα συνδετικά κονιάματα είναι από εξαιρετικά ασθενή χωματόλασπη. 

Οι τοιχοποιίες δεν εμφανίζουν σημαντικές αποκλίσεις από την κατακόρυφο, όμως σε δύο 

σημεία και συγκεκριμένα η βόρεια τοιχοποιία της κεντρικής αίθουσας και η νοτιοανατολική γωνία 

της νότιας πτέρυγας εμφανίζουν σημαντικό πρόβλημα.  

Η νοτιοανατολική γωνία φαίνεται να έχει ανακατασκευαστεί πλήρως με μη δόκιμη μέθοδο και 

διαφορική θεμελίωση, με αποτέλεσμα να έχει αστοχήσει πλήρως. Η ανακατασκευή 

τεκμηριώνεται τόσο από το διαφορετικό πάχος της τοιχοδομής, όσο και από την έλλειψη 

συνδέσεων με τις παλαιότερες τοιχοποιίες. 

Ο βόρειος τοίχος της κεντρικής αίθουσας, λόγω των ωθήσεων εξαιτίας της ελλιπούς σύνδεσης 

με τη ξύλινη στέγη παρουσιάζει, παρά την ύστερη προσπάθεια ενίσχυσης, μικρή απόκλιση από 

την κατακόρυφο, ιδιαίτερα στο άνω τμήμα, άνωθεν των υπερθύρων. 

Πλήθος άλλων μικρότερων αλλά σημαντικών ρηγματώσεων διαπιστώνεται στο συνολικό σώμα 

των περιμετρικών φερουσών τοιχοποιιών. 
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Οι ενδιάμεσες τοιχοποιίες είναι κατασκευασμένες από μη φέρουσες οπτοπλινθοδομές από 

συμπαγείς οπτόπλινθους, πλήρως επιχρισμένες και φέρουν απλές επιζωγραφίσεις (ταμπλάδες 

και διαζώματα, χωρίς σχέδια και παραστάσεις (βλέπε μελέτη αποκατάστασης διακόσμου). Οι 

ενδιάμεσες τοιχοποιίες έχουν σε πολλά σημεία ρηγματωθεί και αποσυνδεθεί από τις 

περιμετρικές φέρουσες λιθοδομές. 

Τα αρχικά δάπεδα του κτιρίου ήταν ξύλινα, έχουν όμως καταστραφεί πλήρως και 

αντικατασταθεί με πλάκες από οπλισμένο σκυρόδεμα. Το δάπεδο της κυρίως αίθουσας 

καλύπτεται με μωσαϊκό με απλά γεωμετρικά σχήματα, ενώ οι χώροι της νότιας πτέρυγας 

παραμένουν χωρίς τελική κάλυψη.  

Το διατηρητέο κτίριο είναι πλήρως επιχρισμένο με απλά ασβεστοκονιάματα και τραβηχτά και 

πηχαριστά διακοσμητικά γείσα και περιθώρια. Τα εξωτερικά επιχρίσματα του κτιρίου είναι σε 

κακή κατάσταση, ενώ η ζώνη από το πέριξ έδαφος έως τις ποδιές των παραθύρων, σε ύψος 

1,20 μ. περίπου έχει κακότεχνα επισκευαστεί, αλλά και αυτή η εργασία έχει αποτύχει. Τα 

επιχρίσματα έχουν στο μεγαλύτερο τμήμα τους αποκολληθεί και σε πολλά σημεία έχουν 

πλήρως καταρρεύσει. Σε σχετικά καλύτερη κατάσταση βρίσκονται τα τραβηχτά επιχρίσματα των 

γείσων των στεγών, πέραν μικρών, ήσσονος σημασίας ρηγματώσεων. 

Σε όμοια κατάσταση βρίσκονται και τα εσωτερικά επιχρίσματα, τα οποία όμως φέρουν και τον 

σημαντικό χρωματικό διάκοσμο. 

Οι ξύλινες κεραμοσκεπές βρίσκονται σε εξαιρετικά κακή κατάσταση, εάν και στα νεώτερα 

χρόνια έχουν δεχθεί πλήθος επισκευών και ενισχύσεων. Ο φέρων οργανισμός είναι από 

πελεκητή ξυλεία ποικίλων διατομών, με απλή και σχετικά αραιή τεγίδωση και πέτσωμα με 

φαρδιές τάβλες, μέρος των οποίων έχει πρόσφατα αντικατασταθεί. Εμφανής είναι επίσης η 

ύστερη προσπάθεια ενίσχυσης της αρχικής δομής της στέγης της κεντρικής αίθουσας μέσω 

μεταλλικών ελκυστήρων στα τέσσερα κυρίως ζευκτά. Τα σημεία έδρασης της στέγης επί των 

λιθοδομών είναι σε μεγάλο βαθμό κατεστραμμένα, στοιχείο που έχει προκαλέσει και τις 

περισσότερες ρηγματώσεις των τοιχοποιιών στα επίπεδα των στέψεων. Η στέγη δεν διαθέτει 

καμία μόνωση, ούτε στεγάνωση και λόγω της σχεδόν κατεστραμμένης επικεράμωσης μεγάλο 

μέρος ομβρίων εισέρχεται στο εσωτερικό των στεγών με αποτέλεσμα τις έντονες ζημίες και 

φθορές των διακοσμημένων ανηρτημένων οροφών (μπαγδατί). 

Τα εξωτερικά και εσωτερικά κουφώματα, θύρες και παράθυρα, είναι εντελώς κατεστραμμένα 

και όποια διατηρούνται σε σχετικά ανεκτή κατάσταση, έχουν δεχθεί επεμβάσεις για την 

προσαρμογή πρόσθετων στοιχείων για την εξασφάλιση του εσωτερικού χώρου, όπως σιδεριές 

ασφαλείας και άλλα πολλά. Βεβαίως είναι απόλυτα διαγνώσιμη η μορφή και οι διαστάσεις, ώστε 

να είναι απολύτως εφικτή η ανακατασκευή τους. Τα παράθυρα του κτιρίου δεν διέθεταν σκούρα. 

Το σύνολο των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του κτιρίου, η ηλεκτρική 

εγκατάσταση και η εγκαταστάσεις ύδρευσης και αποχέτευσης είναι εντελώς παλαιωμένες και 

κατεστραμμένες. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί κατά την διάρκεια εκτέλεσης των 

εργασιών αποκατάστασης για την διερεύνηση ύπαρξης τυχόν βόθρων ή άλλων ορυγμάτων, σε 

μικρή απόσταση από το κτίριο, που είναι δυνατόν να αποσταθεροποιήσουν τα στοιχεία 

θεμελίωσης. 

 

Ο άμεσος Περιβάλλων Χώρος του διατηρητέου κτιρίου, στο σύνολο της ιδιοκτησίας, αλλά και 

στο ευρύτερο περιβάλλον, είναι εντελώς αδιαμόρφωτος. Οι ρυμοτομικές γραμμές και τα όρια 

των οικοδομικών τετραγώνων, όπως αυτά καθορίζονται στο ισχύον Ρυμοτομικό Σχέδιο δεν 

έχουν εφαρμοστεί και μοναδικό σταθερό στοιχείο διαμόρφωσης αποτελεί ο κεντρικός οδικός 

άξονας Αθηνών - Λαυρίου, το κατάστρωμα του οποίου μάλιστα βρίσκεται υψηλότερα από τη 

στάθμη δαπέδου του διατηρητέου κτιρίου και η ρυμοτομική γραμμή του πάρκου στην δυτική 

πλευρά του μνημείου. 

Στην βόρεια πλευρά, επί της όμορης ιδιοκτησίας, σε μικρή απόσταση,  του κτιρίου βρίσκεται 

παλαιό ερειπωμένο, μη διατηρητέο κτίσμα σε ετοιμόρροπη κατάσταση. 
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3.3. Φωτογραφική Τεκμηρίωση Οικοδομικής Κατάστασης & Παθολογίας. 

Η φωτογραφίες που συμπεριλαμβάνονται στην παρούσα Τεκμηρίωση, λήφθηκαν κατά τις 

μετρητικές εργασίες πεδίου, τον Ιανουάριο 2021, ανταποκρίνονται στην κατάσταση του κτιρίου τη 

συγκεκριμένη χρονική περίοδο και δεν έχουν υποστεί καμία απολύτως ψηφιακή επεξεργασία.  

 

3.3.1. Φέρουσες περιμετρικές τοιχοποιίες και επιχρίσματα. 

 

 
 
Νότια όψη. Χαμηλή πτέρυγα κεντρικής εισόδου. Διακρίνονται οι ζημίες και οι φθορές στην κάτω ζώνη των 

επιχρισμάτων (κάτω από τις ποδιές των παραθύρων. Τα διακοσμητικά επιχρίσματα των περιθωρίων των 

ανοιγμάτων στη ζώνη αυτή είναι εντελώς κατεστραμμένα. Ανιούσα υγρασία έχει επιφέρει ανεπανόρθωτες 

ζημίες. Η δεξιά άκρη της πτέρυγας έχει ουσιαστικά αστοχήσει και έντονα ρηγματωμένη εμφανίζει σημαντική 

απόκλιση από την κατακόρυφο. 

 

 
 
Ανατολική όψη. Διακρίνεται το νεώτερο πρόσκτισμα που έχει ήδη καθαιρεθεί και το οποίο καλύπτει τα δύο 

αρχικά παράθυρα του χώρου της σκηνής από τα οποία το δεξί έχει πλήρως τοιχιστεί. Αριστερά η ρηγματωμένη 

και πλήρως αποδυναμωμένη τοιχοποιία της νότιας πτέρυγας. 
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Ανατολική όψη. Ανατολικό άκρο νότιας πτέρυγας. Οικοδομικοί μάρτυρες τεκμηριώνουν την ύστερη κατασκευή 

της νότιας πτέρυγας την οποίας το ανατολικό άκρο φαίνεται να έχει ανακατασκευαστεί κακότεχνα και να έχει 

θεμελιωθεί επί διαφορετικής στάθμης και επί διαφορετικών υποβάσεων, με αποτέλεσμα να εμφανίζει σήμερα 

έντονη απόκλιση από την κατακόρυφο και σημαντική ρηγμάτωση από τη στάθμη του φυσικού εδάφους, έως το 

γείσο της στέγης. Το παράθυρο έχει κατασκευαστεί εκ νέου σε άλλη θέση και με άλλου τύπου κούφωμα. Είναι 

σχετικά πιθανή η ύπαρξη μικρού βόθρου πολύ κοντά στη νοτιοανατολική γωνία του κτιρίου για την συλλογή 

των λυμάτων του μοναδικού χώρου υγιεινής του κτιρίου. 
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Ανατολική και βόρεια Όψη. Αριστερά διακρίνεται το πρόσκτισμα που καθαιρείται και ο τοιχισμός του αρχικού 

παραθύρου του χώρου της σκηνής. Λόγω των ύστερων επιχώσεων δεν φαίνεται η αρχική υπαίθρια κλίμακα της 

θύρας εισόδου στο κέντρο της βόρειας όψης. 

 

 
 
Δυτική άποψη του διατηρητέου κτιρίου. Διακρίνεται ο πλήρως αδιαμόρφωτος περιβάλλων χώρος, τα τοιχισμένα 

ανοίγματα και η μικρή υποβάθμιση του κτιρίου σε σχέση με την οδό Λαυρίου – Μαρκοπούλου. 
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Δυτική όψη. Τα περισσότερα παράθυρα παραμένουν τοιχισμένα. Τα αρχικά διακοσμητικά περιθώρια έχουν σε 

μεγάλο βαθμό καταστραφεί, όπως και τα κουφώματα. 

 

 

 
 
Νότια όψη. Τα διακοσμητικά τραβηχτά επιχρίσματα των γείσων έχουν διατηρηθεί, όμως στο μεγαλύτερο μήκος 

τους έχουν αποκολληθεί και η στερέωση τους είναι επιβεβλημένη. Σε ορισμένα σημεία θα πρέπει να 

ανακατασκευαστούν πλήρως, με μάρτυρες τα υφιστάμενα, όπου αυτά διατηρούνται στην καλύτερη κατάσταση. 

 



 15 

 
 
Νότια όψη. Η επιφάνειες των επιχρισμάτων, εσωτερικά και εξωτερικά, κάτωθεν των ποδιών των παραθύρων και 

πάνω από τα υπέρθυρα, έχουν ολοκληρωτικά καταστραφεί και η ανακατασκευή τους είναι υποχρεωτική, αφού 

απομακρυνθούν όλα τα παλαιά επιχρίσματα. Εμφανής είναι η σύμμικτη τοιχοδομή, ακόμη και στη βάση του 

κτιρίου και στο ύψος των πρεκιών των ανοιγμάτων. 

 

 
 
Εσωτερικά επιχρίσματα στην ανατολική πλευρά της νότιας πτέρυγας. Ύστερες επισκευές με τσιμεντοκονιάματα 

που έχουν κακότεχνα εκτελεστεί και αποτύχει πλήρως. 
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Τα υπέρθυρα των εξωτερικών ανοιγμάτων είναι κατασκευασμένα με μεταλλικές δοκούς, ένθετες λίθινες πλάκες 

και ανακουφιστικά τόξα από συμπαγείς οπτόπλινθους. Λόγω οξείδωσης και διαστολής των μεταλλικών 

στοιχείων τα επιχρίσματα έχουν ρηγματωθεί και σε πολλά σημεία καταρρεύσει, όπως επίσης και το σύνολο 

σχεδόν των τραβηχτών και πηχαριστών διακοσμητικών επιχρισμάτων. 
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Ύστερες μετασκευές για λειτουργικούς λόγους έχουν αλλοιώσει μερικώς την εικόνα της αρχικής αίθουσας. 

Πολλά ανοίγματα έχουν διευρυνθεί ή τοιχιστεί, άλλα έχουν μετατραπεί σε ερμάρια και ορισμένοι εσωτερικοί 

διαχωριστικοί τοίχοι, απόλυτα συμμετρικής διάταξης έχουν καθαιρεθεί. Ίχνη αυτών σώζονται στα 

οροφοκονιάματα και τα επιχρίσματα των κατακόρυφων επιφανειών. 
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Ο ημιυπόγειος χώρος αερισμού των αρχικών ξύλινων κατασκευών των δαπέδων διατηρείται εμφανής μόνο 

στον χώρο της σκηνής της αίθουσας. Εμφανείς είναι οι εδράσεις των ξύλινων δοκών των αρχικών πατωμάτων, 

όπως και τα ανοίγματα εξαερισμού που έχουν τοιχιστεί και επιχωθεί. 

 

 

 

 

 



 19 

3.3.2. Ξύλινες Κεραμοσκεπές. 

 

 
 
Νότια όψη. Και οι δύο όγκοι του διατηρητέου κτιρίου στεγάζονται με πολυκλινείς ξύλινες κεραμοσκεπές οι 

οποίες βρίσκονται σε πολύ κακή, σχεδόν ετοιμόρροπη κατάσταση. Οι στέγες έχουν υποστεί πλήθος επισκευών 

οι οποίες δεν έχουν ουσιαστικά βελτιώσει τη στήριξη και την στεγάνωση των στεγών. Οι επικεραμώσεις είναι 

εντελώς κατεστραμμένες. Οι στέγες δεν διαθέτουν καμία μόνωση και στεγάνωση, παρά μόνο ένα απλό ξύλινο 

πέτσωμα με τάβλες το οποίο έχει σημειακά αντικατασταθεί. 

 

 
 

Νότια όψη. Διακρίνεται η αετωματική απόληξη άνωθεν της κεντρικής εισόδου του κτιρίου και οι συναρμογές 

των κλίσεων. Η νότια πτέρυγα έχει προστεθεί σε δεύτερη φάση και για τον λόγο αυτό οι στερεώσεις και οι 

εδράσεις του φέροντος οργανισμού της στέγης της επί της εξωτερικής αρχικά νότιας τοιχοποιίας του κυρίως 

όγκου δεν είναι οικοδομικά ορθές. 
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Η ξύλινη τετρακλινής κεραμοσκεπή άνωθεν του χώρου της σκηνής, στο ανατολικό άκρο της κυρίως αίθουσας. 
Διακρίνονται οι κακότεχνες, έως ανύπαρκτες πλέον συνδέσεις των στοιχείων του φέροντος οργανισμού της 
στέγης, καθώς επίσης και οι μικρές και αραιά διατεταγμένες διατομές. 
Στον χώρο της σκηνής, η αρχική οροφή έχει πλήρως καταρρεύσει και δεν υφίστανται οικοδομικοί μάρτυρες για 
την αρχική της μορφή ή τον πιθανό διάκοσμο αυτής. Επί των κατακόρυφων επιφανειών παραμένουν τα 
περιμετρικά γύψινα τελειώματα της οροφής, καθώς επίσης και ορισμένες από τις αρχικές ξύλινες στηρίξεις 
αυτής. 
Νεώτερο τμήμα της οροφής, κατασκευασμένο με μπαγδατί,  παραμένει στο νότιο άκρο του χώρου της σκηνής. 
Αριστερά διακρίνεται η πλήρως επιζωγραφισμένη οροφή της κεντρικής αίθουσας. 
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Νεώτερο τμήμα της οροφής, κατασκευασμένο με μπαγδατί,  παραμένει στο νότιο άκρο του χώρου της σκηνής. 
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Ξύλινη στέγη άνωθεν της κεντρικής αίθουσας. Διακρίνεται το τοπικά ανακατασκευασμένο ξύλινη πέτσωμα της 
στέγης, καθώς επίσης και ορισμένες σωστικές και ενισχυτικές πρόσθετες ενισχύσεις μέσω καρφωμένων 
ξύλινων διατομών. 
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Η κατάσταση των ξύλινων στεγών δεν είναι καθόλου καλή. Οι εδράσεις των ζευκτών έχουν σχετικά 
αποδιοργανωθεί, οι συνδέσεις των ξύλινων διατομών έχουν χαλαρώσει και πλήθος ύστερων επεμβάσεων έχει 
επιφέρει αλλοιώσεις και φθορές που επιβάλλουν την ανακατασκευή των δύο ξύλινων στεγών. 
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Χαλύβδινοι ελκυστήρες και συνδέσεις που έχουν πιθανώς τοποθετηθεί ενισχυτικώς σε ύστερη φάση, μετά την 
αστοχία της κατασκευής στην έδραση του δυτικού άκρου. Οι μεταλλικοί σύνδεσμοι έχουν οξειδωθεί και 
«σχίσει» τις διατομές με αποτέλεσμα της αποδυνάμωση του, ιδιαίτερα στα σημεία των εδράσεων στις φέρουσες 
τοιχοποιίες. 
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3.3.3. Συμπληρωματικά στοιχεία (Δάπεδα, Οροφές, Κουφώματα). 

 

 
 
Το δάπεδο της κυρίως αίθουσας είναι καλυμμένο με μωσαϊκό επί πλάκας οπλισμένου σκυροδέματος η οποία 
έχει αντικαταστήσει το αρχικώς ξύλινο δάπεδο που ήταν τοποθετημένο πάνω σε ξύλινες δοκούς, όπως φαίνεται 
στον χώρο της σκηνής. Το μωσαϊκό διατηρείται σε σχετικά καλή κατάσταση και είναι δυνατόν να 
αποκατασταθεί πλήρως, όπως και τα απλά γεωμετρικά διακοσμητικά του ενθέματα. 
Η οροφή της κύριας αίθουσας είναι κατασκευασμένη με μπαγδατί και είναι πλήρως επιζωγραφισμένη. 
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Τα δάπεδα των χώρων της νότια πτέρυγας εισόδου είναι κατασκευασμένα από πλάκες οπλισμένου 
σκυροδέματος που παραμένουν μερικώς χωρίς τελική επικάλυψη. Δεν είναι δυνατόν να διαπιστωθεί εάν 
υπήρχε και κάτωθεν της νότιας πτέρυγας ημιυπόγειος χώρος εξαερισμού του αρχικού δαπέδου, λόγω όμως της 
εξωτερικής μορφολογίας θεωρείται μάλλον απίθανο. 
Οι οροφές των χώρων της νότιας πτέρυγας είναι κατασκευασμένες με μπαγδατί και είναι επιζωγραφισμένες, 
έχουν όμως καλυφθεί με νεώτερους χρωματισμούς με πλαστικά χρώματα. 
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Ζημίες, φθορές και τοπικές καταστροφές της επιζωγραφισμένης οροφής της κυρίως αίθουσας. Οι βασικές 
φθορές έχουν προκληθεί από όμβρια τα οποία εισέρχονται στον χώρο της στέγης εξαιτίας της πλήρως 
κατεστραμμένης επικεράμωσης. 
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Ζημίες, φθορές και τοπικές καταστροφές της επιζωγραφισμένης οροφής της κυρίως αίθουσας. Οι βασικές 
φθορές έχουν προκληθεί από όμβρια τα οποία εισέρχονται στον χώρο της στέγης εξαιτίας της πλήρως 
κατεστραμμένης επικεράμωσης. 
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Τα ξύλινα κουφώματα του κτιρίου είναι πλήρως κατεστραμμένα είναι όμως απολύτως δυνατή η λεπτομερής 
καταγραφή, αποτύπωση και ανακατασκευή αυτών με ελάχιστες μεταβολές για την ενσωμάτωση σε αυτά 
σύγχρονων υλικών προκειμένου να εξασφαλιστούν οι απαιτούμενες προδιαγραφές ασφάλειας και υγιεινής, 
όπως χειριστήρια ασφαλείας, διπλοί θερμομονωτικοί υαλοπίνακες, σύστημα συσκότισης της αίθουσας και 
άλλα. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ περί του Διακόσμου. 
 

Στην παρούσα Τεχνική Περιγραφή δεν γίνεται ιδιαίτερη και λεπτομερής αναφορά στα στοιχεία 

τεκμηρίωσης και παθολογίας του πλαστικού και ζωγραφικού διακόσμου του κτιρίου, επειδή 

αυτά αποτελούν αντικείμενο ξεχωριστής μελέτης η οποία εκπονείται από εξειδικευμένους 

μελετητές και θα κατατεθεί συμπληρωματικά ως ανεξάρτητο μέρος της συνολικής μελέτης 

Αποκατάστασης του διατηρητέου μνημείου. 

 

 
 

Είναι απολύτως σαφές ότι το σύνολο των προτεινόμενων εργασιών της οικοδομικής 

στερέωσης και αποκατάστασης του διατηρητέου κτιρίου λαμβάνει υπόψη τα δεδομένα 

της μελέτης Συντήρησης του Διακόσμου του κτιρίου και προσαρμόζει το σύνολο των 

επεμβάσεων βάσει των ποιοτικών και χωρικών δεδομένων που προκύπτουν από την 

παραπάνω μελέτη. Ιδιαίτερη σημασία έχει ή συνεργασία των μελετών τόσο ως προς τις 

δυνατότητες επέμβασης στο σώμα των φερουσών τοιχοποιιών με σκοπό την ομογενοποίηση 

αυτών με τα κατάλληλα ενέματα, όσο και ως προς τις δυνατότητες διελεύσεων 

ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και την ένταξη των απαραίτητων στοιχείων 

(ρευματολήπτες, φωτιστικά, στόμια κλιματισμού και εξαερισμού και άλλα πολλά) για την άνετη 

και ασφαλή επαναλειτουργία των χώρων του μνημείου. 
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B. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ – ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ. 
 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 

Αντικείμενο του έργου είναι η οικοδομική και μορφολογική αποκατάσταση του διατηρητέου 

κτιρίου και η νέα διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου της συγκεκριμένης ιδιοκτησίας με 

σκοπό την απόδοση της αρχικής του χρήσης ως χώρος πολιτιστικών εκδηλώσεων και την 

πλήρη ένταξη του στην λειτουργία της σύγχρονης πόλης. 

 

2. ΠΡΟΤΑΣΗ. 

1. Εργασίες της δομικής αποκατάστασης του κτιρίου. 

2. Εργασίες της μορφολογικής αποκατάστασης του μνημείου. 

3. Εργασίες συντήρησης, στερέωσης, συμπλήρωσης και ανάδειξης του ζωγραφικού 

διακόσμου και 

4. Εργασίες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου. 

 

Το τελικό κτιριολογικό πρόγραμμα της νέας χρήσης, όπως αυτό έχει μελετηθεί και εγκριθεί 

από την Διεύθυνση Προστασίας και Αναστήλωσης Νεώτερων και Σύγχρονων Μνημείων, στο 

στάδιο της Αρχιτεκτονικής Προμελέτης (βλέπε Έγκριση Προμελέτης/ΑΔΑ: Ω3ΣΝ4653Π4-

ΕΚΩ/31.08.2017/ΥΠΠΟΑ 934) προβλέπει την χρήση της Κεντρικής Αίθουσας ως κυρίως χώρο 

εκδηλώσεων και τη στέγαση των υποστηρικτικών χρήσεων στους χώρους της νότιας πτέρυγας 

και συγκεκριμένα στους χώρους αριστερά της κεντρικής εισόδου την εγκατάσταση κυλικείου και 

των απαραίτητων χώρων υγιεινής, ενώ δεξιά του διαδρόμου εισόδου τον χώρο του βεστιαρίου 

και καμαρινιών για τις παραστάσεις. Στον χώρο των καμαρινιών εντάσσεται μικρός χώρος 

υγιεινής, ακριβώς στη θέση που βρίσκεται και σήμερα το παλαιό αποχωρητήριο. 

 

 
 
Κάτοψη Ισογείου 
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Ο χώρος της σκηνής προβλέπεται να λειτουργήσει πάλι ως σκηνή σε υπερυψωμένο δάπεδο 

στη στάθμη που βρισκόταν κατά τη τελευταία φάση λειτουργίας του χώρου και όπου μαρτυρούν 

οι οικοδομικοί μάρτυρες στους πεσσούς ένθεν και ένθεν του ανοίγματος της αυλαίας. 

Κάτω από το επίπεδο της σκηνής προβλέπεται η δημιουργία βοηθητικού ημιυπόγειου χώρου 

για την εγκατάσταση ορισμένων εκ των εσωτερικών μονάδων των Η/Μ εγκαταστάσεων. Η 

πρόσβαση στον ημιυπόγειο χώρο εξασφαλίζεται με κλίμακα στην οποία οδηγεί διάδρομος και 

θύρα στο αριστερό, βόρειο πλευρό του χώρου της σκηνής. Ο αντίστοιχος συμμετρικά 

διατεταγμένος διάδρομος, στην άλλη πλευρά της σκηνής εξασφαλίζει την πρόσβαση στα 

καμαρίνια και τη σκηνή. Ο χώρος της σκηνής απομονώνεται από τους δύο διαδρόμους με 

ηχομονωμένα τοιχώματα τετραπλής γυψοσανίδας. 

 

 
Κάτοψη Υπογείου 

 

 
Ως κεντρική είσοδος του κτιρίου θεωρείται η είσοδος στο κέντρο της νότιας όψης (όψη προς την 

πόλη του Λαυρίου) με την αετωματική απόληξη της στέγης άνωθεν αυτής. Η κεντρική είσοδος 

της κυρίως αίθουσας παραμένει η αρχική κεντρική θύρα του κτιρίου στην δυτική όψη, προς την 

λεωφόρο Αθηνών - Λαυρίου.  

 

Για να μην αλλοιωθούν μορφολογικά οι κύριες όψεις του μνημείου, η ράμπα για την πρόσβαση 

των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα (ΑΜΕΑ) εξασφαλίζει την πρόσβαση στην αίθουσα μέσω 

της πλευρικής θύρας, στο κέντρο της βόρειας όψης. Η κίνηση των ΑΜΕΑ στο εσωτερικό του 

κτιρίου είναι εντελώς ανεμπόδιστη λόγω του ότι όλα τα δάπεδα κίνησης βρίσκονται στο ίδιο 

ακριβώς επίπεδο. 
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3. ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ. 

 
3.1. Επεμβάσεις δομικής αποκατάστασης. 
 
Για την δομική στερέωση, την ενίσχυση και την αποκατάσταση της φέρουσας ικανότητας της 

παλαιάς δομής πρόκειται να εκτελεσθούν οι εξής εργασίες. 

 

Περιμετρική εκσκαφή μέχρις ανάδειξης της κατώτατης στάθμης θεμελίωσης όλων των 

περιμετρικών τοιχοποιιών του κτιρίου. Κατασκευή περιμετρικού χαλινού πλαγιοθεμελιώσης των 

λιθοδομών και εγκατάσταση περιμετρικού αγωγού αποστράγγισης ο οποίος θα συνδεθεί με το 

προβλεπόμενο δίκτυο διευθέτησης και αποχέτευσης των ομβρίων υδάτων των στεγών και του 

περιβάλλοντος χώρου. 

 

Σημειακά, κάτωθεν του ενός παραθύρου της βόρειας πλευράς του κτιρίου θα κατασκευαστεί 

σημειακά μικρό όρυγμα (cour anglaise) για την ανάδειξη του αρχικού ύψους του κτιρίου, πριν 

την επίχωσης της πέριξ περιοχής και την εμφάνιση του ενός τουλάχιστον ανοίγματος για τον 

εξαερισμό του ημιυπόγειου χώρου για τη συντήρησης του αρχικού ξύλινου δαπέδου. Το όρυγμα 

θα κατασκευαστεί από οπλισμένο σκυρόδεμα και θα καλύπτεται με υαλόπλακες επί μεταλλικού 

σκελετού. 

 

Μετά την ολοκλήρωση της πλαγιοθεμελίωσης θα καθαιρεθούν τα εξωτερικά επιχρίσματα μέχρι 

πρέκια των υφιστάμενων ανοιγμάτων και τα εσωτερικά μέχρι τις ποδιές των παραθύρων και θα 

απομακρυνθούν όλα τα σαθρά υλικά. Θα γίνει καλός και βαθύς καθαρισμός των αρμών και θα 

εκτελεσθούν όλες οι απαραίτητες λιθοσυρραφές και αποκαταστάσεις των φερουσών 

τοιχοδομών. 

Όλες οι φέρουσες τοιχοδομές θα ομογενοποιηθούν με κατάλληλης σύνθεσης ενέματα, με 

ιδιαίτερη προσοχή στη διαφύλαξη των εσωτερικών επιζωγραφίσεων και του διακόσμου των 

εσωτερικών επιχρισμάτων. Η εφαρμογή των ενεμάτων θα γίνει αποκλειστικά στις περιοχές, 

όπου προβλέπεται η καθαίρεση των επιχρισμάτων, εσωτερικά και εξωτερικά. 

 

Μετά την ομογενοποίηση και ενίσχυση των τοιχοποιιών θα συντηρηθούν ή θα αντικατασταθούν 

όλα τα βλαμμένα, οξειδωμένα ή θραυσμένα μεταλλικά στοιχεία των υπερθύρων. 

Αμέσως μετά οι τοιχοποιίες θα καλυφθούν με κατάλληλα ισχυρά επιχρίσματα από ινοοπλισμένα 

ασβεστοτσιμεντοκονιάματα, όμοιου ακριβώς πάχους με τα υφιστάμενα, ώστε να μην είναι ορατή 

η όποια συναρμογή. Λόγω της διατήρησης μεγάλου μέρους των παλαιών επιχρισμάτων, 

τόσο εσωτερικά, όσο και στο εξωτερικό του κτιρίου, θα υπάρχει διαρκώς το «μέτρο» του 

δυνατού πάχους των νέων επιχρισμάτων. Μετά θα αποκατασταθεί πλήρως ο έξεργος 

διάκοσμος με τα πηχαριστά και τα τραβηχτά επιχρίσματα, μέρος των οποίων συντηρείται και 

μέρος των οποίων ανακατασκευάζεται. 

 

Στις στέψεις των φερουσών τοιχοποιιών κατασκευάζεται «κρυφό» περιμετρικό διάζωμα για την 

περίδεση και την ακαμπτοποίηση της στέψης του κτιρίου. Το διάζωμα της χαμηλότερης, νότιας 

πτέρυγας συνδέεται με την ενισχυμένη και ομογενοποιημένη τοιχοποιία του υψηλότερου 

τμήματος της κυρίως αίθουσας με κατάλληλα εμπηγμένα μεταλλικά αγκύρια σύνδεσης. Στην 

άνω επιφάνεια των διαζωμάτων εδράζονται οι ξύλινες στέγες. Για την κατασκευή των νέων 

διαζωμάτων, τα παραμένοντα παλαιά γείσα στερεώνονται με απόλυτη ασφάλεια στα 

περιμετρικά ικριώματα της οικοδομής μέσω ειδικά σχεδιασμένων «φορείων», σε όλο το μήκος 

αυτών, καθώς επίσης και η ζώνη των παλαιών εξωτερικών επιχρισμάτων, άνωθεν των 

υπερθύρων και πρεκιών που διατηρείται και επισκευάζεται. 

 

Λόγω των μη ανατάξιμων ζημιών και φθορών των παλαιών ξύλινων στεγών, των 

κατεστραμμένων επικεραμώσεων και της πλήρους αδυναμίας των υφιστάμενων δομών να 

δεχθούν τις κατάλληλες και απαιτούμενες, για τη σύγχρονη και ασφαλή λειτουργία του κτιρίου, 

μονώσεις και στεγανώσεις, προβλέπεται η κατασκευή νέων ξύλινων στεγών, όμοιας 
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απολύτως γεωμετρίας, μορφής και λειτουργίας με τις υφιστάμενες, παλαιές. Η κατασκευή 

των στεγών θα γίνει με διατομές συμπαγούς ξυλείας, όμοιες με τις αρχικές και οι στέγες θα 

καλυφθούν με στεγανό, διπλό, θερμομονωμένο πέτσωμα από κόντρα πλακέ θαλάσσης (άνω) 

και ξύλινες τάβλες (κάτω) και θα φέρουν χειροποίητα βυζαντινά κεραμίδια, στερεωμένα με 

ειδικούς μεταλλικούς συνδέσμους και όχι κολυμβητά για την μείωση βάρους.  

 

 

3.2. Εργασίες μορφολογικής αποκατάστασης. 

 

Μετά την αποκατάσταση των τοιχοποιιών και των βασικών επιχρισμάτων, προβλέπεται η 

πλήρης μορφολογική αποκατάσταση των πηχαριστών και τραβηχτών διακοσμητικών 

επιχρισμάτων των εξωτερικών όψεων του κτιρίου. Η πρόταση αποκατάστασης βασίζεται στους 

οικοδομικούς μάρτυρες των υφιστάμενων επιχρισμάτων και στις φωτογραφίες του κτιρίου από 

την αρχική φάση της κατασκευής του. 

Προβλέπεται η συντήρηση των στοιχείων που είναι ικανά και στέρεα ώστε να παραμείνουν και 

να συντηρηθούν και η συμπλήρωση αυτών με όσα έχουν πλήρως καταστραφεί ή δεν είναι ικανά 

να παραμείνουν. Συμπεριλαμβάνεται η κατασκευή των περιθωρίων όλων των ανοιγμάτων των 

θυρών και των παραθύρων, η κατασκευή των γείσων των στεγών, των ψευτοπαραστάδων και 

των επικράνων αυτών και των έξεργων επιχρισμάτων της βάσης του κτιρίου στη συναρμογή με 

το πέριξ έδαφος. 

Τέλος συντηρούνται, συμπληρώνονται και όπου είναι εντελώς απαραίτητο 

επανασυναρμολογούνται όλα τα ολόσωμα μαρμάρινα μέλη, όπως οι παραστάδες βάσης της 

θύρας της αίθουσας, στη δυτική όψη και όλες οι εξωτερικές βαθμίδες στην νότια, την βόρεια και 

τη δυτική θύρα. 

Κατασκευάζονται νέα ξύλινα κουφώματα, όμοιας μορφής με τα παλαιά, σύμφωνα με τις 

απαραίτητες νέες προδιαγραφές και ελαιοχρωματίζονται σύμφωνα με την χρωματική μελέτη 

που θα εκπονηθεί. Σημειώνεται ότι τα παλαιά παράθυρα δεν διέθεταν σκούρα, ούτε σώζεται η 

οποιαδήποτε αξιόπιστη μαρτυρία για την μορφή αυτών, έστω και σε νεώτερα χρόνια. Η νέα 

χρήση του κτιρίου, αλλά και οι σύγχρονες λειτουργικές απαιτήσεις του χώρου επιβάλλουν την 

εγκατάσταση σκούρων στα κουφώματα, καθώς επίσης και εσωτερικό πέτασμα πλήρους 

συσκότισης (κατακόρυφης κίνησης σε οδηγό στο εσωτερικό τμήμα της κάσσας). Τα νέα σκούρα 

κατασκευάζονται από συμπαγή ξυλεία, ταμπλαδωτά και ελαιοχρωματίζονται σύμφωνα με την 

χρωματική μελέτη. 

Όλα τα νέα στοιχεία τα οποία δεν υπήρχαν στην αρχική κατασκευή είναι απολύτως διακριτά, 

απλής μορφής και εγκαθίστανται με τρόπο πλήρως αναστρέψιμο, ώστε η απομάκρυνση τους να 

είναι απολύτως εφικτή χωρίς την οποιαδήποτε βλάβη στο μνημείο. Συγκεκριμένα η εργασία 

αναφέρεται στους νέους χώρους υγιεινής, τα ερμάρια του βεστιαρίου και του κυλικείου και των 

καμαρινιών για την εξυπηρέτηση των παραστάσεων. Όλα τα νέα στοιχεία κατασκευάζονται με 

μεθόδους ξηράς δόμησης, όπως γυψοσανίδες, ξυλοπετάσματα και άλλα συναφή, όπως 

φαίνεται στα σχέδια της μελέτης. 

 

 
 

Νότια όψη, κυρία είσοδος κτιρίου «Ευτέρπη». 
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3.3. Εργασίες συντήρησης, στερέωσης, συμπλήρωσης και ανάδειξης του ζωγραφικού        
διακόσμου. 
 

Η τεκμηρίωση, η παθολογία και η αποκατάσταση του πλαστικού και ζωγραφικού διακόσμου του 

κτιρίου αποτελούν αντικείμενο ξεχωριστής μελέτης η οποία εκπονείται από εξειδικευμένους 

μελετητές και θα κατατεθεί συμπληρωματικά ως ανεξάρτητο μέρος της συνολικής μελέτης 

Αποκατάστασης του διατηρητέου μνημείου. 

Όσον αφορά στην χρωματική αποκατάσταση των εξωτερικών όψεων του διατηρητέου κτιρίου, 

έχουν ήδη γίνει οι απαραίτητες φασματοσκοπικές αναλύσεις των αρχικών χρωματισμών, βάσει 

των οποίων καθορίζονται τα χρώματα και οι τόνοι των νέων χρωματισμών. 

 

 
 

Στοιχεία ανάλυσης εξωτερικών αρχικών χρωματισμών από την μελέτη Συντήρησης του Διακόσμου 

 

 

 
 

Νότια Όψη. 
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3.4. Εργασίες Διαμόρφωσης Περιβάλλοντος Χώρου.    
 

Ο περιβάλλων χώρος είναι εντελώς αδιαμόρφωτος. Δεν έχουν εφαρμοστεί οι ρυμοτομικές και 

οικοδομικές γραμμές, όπως αυτές έχουν καθοριστεί με το ισχύον ρυμοτομικό σχέδιο της 

περιοχής και όπως εμφανίζονται στο Τοπογραφικό Διάγραμμα της μελέτης. Η διαμόρφωση της 

πέριξ περιοχής δεν αποτελεί αντικείμενο της ανά χείρας μελέτης, η οποία περιορίζεται στην 

διαμόρφωση της συνολικής επιφάνειας του συγκεκριμένου οικοπέδου επί του οποίου βρίσκεται 

το διατηρητέο κτίριο.      

 
 
 

 
 
 

Για την προτεινόμενη συνολική διαμόρφωση προβλέπονται εκσκαφές και αποχωματώσεις σε 

όλη την έκταση του οικοπέδου έως τη διαμόρφωση των τελικών σταθμών επιμέρους 

επιφανειών εδάφους, που εμφανίζονται στα σχέδια της μελέτης. Οι υψομετρικές διαφορές 

μεταξύ των επιπέδων καλύπτονται με ράμπες ή σκαλοπάτια. 

 

Διαμορφώνονται δύο προαύλια, εμπρός από τη νότια και την δυτική όψη του κτιρίου. Στην 

βόρεια πλευρά διαμορφώνεται πλατύς διάδρομος, όπου τοποθετείται και η ράμπα πρόσβασης 

των ΑΜΕΑ στην κεντρική αίθουσα. Το νότιο, κεντρικό προαύλιο εξυπηρετεί την κεντρική είσοδο 

στο κτίριο και βοηθά στην ανάδειξη της πρόσοψης του διατηρητέου κτιρίου. Η δεύτερη 

λειτουργεί ως υπαίθριος χώρος εκτόνωσης της κεντρικής αίθουσας και παραλαμβάνει την μικρή 

υψομετρική διαφορά της στάθμης των προαυλίων και της οδού. Ο χώρος που απομένει στην 
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ανατολική πλευρά, μεταξύ του διατηρητέου κτιρίου και της προβλεπόμενης στο ρυμοτομικό 

σχέδιο οδού είναι ελάχιστος, δεν επιτρέπει τη διαμόρφωση αύλειου χώρου και το μόνο που 

προβλέπεται είναι η διαμόρφωση ασφαλούς επιφάνειας κίνησης των πεζών σε συνδυασμό με 

το προβλεπόμενο πεζοδρόμιο. 

 

Βασικά στοιχεία των διαμορφώσεων είναι: 

 

Οι πλακοστρωμένες επιφάνειες. Σε υπόβαση από σκύρα κατασκευάζεται πλάκα ελαφρά 

οπλισμένου σκυροδέματος πάχους 10εκ. πάνω στην οποία διαστρώνονται ορθογωνισμένες 

μαρμάρινες πλάκες διαφόρων μεγεθών ισόδομες (σε «αράδες») σε υπόβαση από 

ασβεστοτσιμεντοκονίαμα. Στις περιοχές των συναρμογών τοποθετούνται ήπιας κλίσης 

κράσπεδα και ρείθρα από αμμοβολισμένο σκυρόδεμα. 

 

Οι φυτεμένες περιοχές. Μετά τον σαφή, γεωμετρικό διαχωρισμό των πλακοστρωμένων, 

«σκληρών» επιφανειών, το σύνολο των υπολοίπων επιφανειών φυτεύεται με χαμηλό χορτάρι, 

αντί γκαζόν, σε ελαφρώς χαμηλότερη στάθμη από αυτή των πλακοστρώσεων. Προβλέπεται η 

φύτευση καλλωπιστικών θάμνων, υψηλών δένδρων (φοίνικες) και χαμηλών δένδρων (ελιές, 

οπορωφόρα δένδρα), κατάλληλα για το κλίμα της συγκεκριμένης περιοχής.  

 

Οι περιτοιχίσεις από οπλισμένο σκυρόδεμα και μεταλλικό κιγκλίδωμα. Τόσο στην δυτική 

πλευρά του οικοπέδου, στο όριο προς την οδό, όσο και στην βόρεια πλευρά, προς την όμορη 

ιδιοκτησία, προβλέπεται η κατασκευή χαμηλού στηθαίου από ανεπίχριστο οπλισμένο 

σκυρόδεμα με αμμοβολισμένη τελική επιφάνεια, επί του οποίου στερεώνεται ελαφρύ μεταλλικό 

κιγκλίδωμα απλού σχεδίου από συμπαγείς πρότυπες ευθύγραμμες διατομές οι οποίες τελικά 

βερνικοχρωματίζονται. Προς την πλευρά του όμορου οικοπέδου συγκεκριμένο μήκος 

περιτοιχίζεται μόνο με κιγκλίδωμα προκειμένου να είναι δυνατή η μελλοντική σύνδεση μεταξύ 

των δύο υποχρεωτικώς ακαλύπτων χώρων των δύο οικοπέδων. 

 

Τις κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα. Στον περιβάλλοντα χώρο, ακριβώς στα σημεία 

επαφής των πλακοστρώσεων με τις φυτεμένες επιφάνειες, τοποθετούνται μικρά, χαμηλά 

καθιστικά κατασκευασμένα από οπλισμένο σκυρόδεμα με επιφάνεια καθιστικού από ξύλινες 

τάβλες. Στην βόρεια όψη κατασκευάζεται ράμπα κίνησης ΑΜΕΑ από οπλισμένο σκυρόδεμα, 

κλίσης 5%, σε μικρή απόσταση από την εξωτερική τοιχοποιία του διατηρητέου κτιρίου. Η κίνηση 

σε αυτή υποστηρίζεται από μεταλλικό κιγκλίδωμα κατάλληλου σχεδίου, με διπλό χειρολισθήρα. 

Σε συνέχεια του πλατύσκαλου εισόδου της βόρειας όψης κατασκευάζεται μικρή cour anglaise, 

καλυμμένη με υαλοπίνακες στερεωμένους σε ελαφρά μεταλλική εσχάρα για την ανάδειξη της 

αρχικής στάθμης του εδάφους. 

 

 
 
Βόρεια Όψη. Η πρόσβαση ΑΜΕΑ στην αίθουσα εξασφαλίζεται μέσω κεκλιμένου επίπεδου κλίσης 5% και 

πλατύσκαλου στην πλάγια θύρα 
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