Τζαμί στον άγιο Ιωάννη
Πρόκειται για έργο της τεχνικής Επιτροπής για την Πολιτιστική
Κληρονομιά
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
Αρχή έργων Συντήρησης: Μάρτιος 2017
Λήξη έργων Συντήρησης: Σεπτέμβριος 2017
Τύπος προτεινόμενης παρέμβασης: Έργα Συντήρησης
Συνολικό κόστος έργων: 82,000 ευρώ

Το τζαμί βρίσκεται στο χωρίο Άγιος Ιωάννης, 43 χμ ανατολικά της Πάφου. Είναι ένα ορθογώνιο κτήριο και αντικαθιστά
παλαιότερο τζαμί. Το μιχράμπ υπάρχει ακόμα καθώς και ένα απλό ξύλινο μινπάρ.
Το τζαμί στον Άγιο Ιωάννη αποτελεί μέρος της λεγόμενης ‘συστάδας της Πάφου’. Οι συστάδες είναι περιοχές με
κρίσιμες μάζες μνημείων που εντοπίστηκαν από την Τεχνική Επιτροπή για την Πολιτιστική Κληρονομιά στις επαρχίες
Αμμοχώστου, Πάφου και Καρπασίας, με σκοπό την προώθηση της οικονομικής και εδαφικής ανάπτυξης αυτών των
περιοχών, και για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα συντήρησης που προκάλεσε η γεωγραφική διασπορά
προηγουμένων φάσεων του προγράμματος.
Στον Ιούνιο 2016 ολοκληρώθηκε μια μελέτη με τίτλο «Μελέτη, Έρευνα, Αξιολόγηση και σχεδιασμός Έργου’
Τα έργα αποκατάστασης του τζαμιού στον Άγιο Ιωάννη χρηματοδοτήθηκαν πλήρως από την ΕΕ στο πλαίσιο του
Προγράμματος Πολιτιστικής Κληρονομιάς ύψους 14,7 εκ. Ευρώ που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του
UNDP στην Κύπρο.
Διεξάχθηκαν οι ακόλουθες βασικές εργασίες:


Νέος τοίχος αντιστήριξης κάτω από τη νότια πρόσοψη



Τσιμεντενέσεις στους τοίχους.



Εκ νέου ανέγερση του βόρειου τοίχου λόγω καθίζησης



Δυο πλάκες αγκύρωσης για ενίσχυση του νότιου και βόρειου τοίχου



Ανάπλαση μετώπης δυτικής πρόσοψης



Αφαίρεση επιχρισμάτων από τσιμέντο και επικάλυψη με ασβεστοκονίαμα



Όπου υπήρχαν μεγάλες και βαθιές ρωγμές, έγινε ‘συρραφή της πέτρας’ και τοποθέτηση ξύλινων δοκών.



ΟΙ υφιστάμενες θύρες και παράθυρα επισκευάστηκαν και αποκαταστάθηκαν. Εγκατάσταση νέας θύρας στο
γυναικωνίτη



Ο γυναικωνίτης να οικοδομηθεί ξανά όπως ήταν ο πρωτότυπος στο ίδιο ύψος και θέση με τον υφιστάμενο



Τοποθέτηση προστατευτικών κιγκλιδωμάτων στην είσοδο του γυναικωνίτη



Κιγκλιδώματα μεταξύ του δρόμου και του προαύλιου της κύριας εισόδου



Κατασκευή εισόδου



Διευθετήσεις για όμβρια ύδατα στο προαύλιο



Επιπρόσθετα, επιδιορθώσεις και αντικατάσταση μαρμάρων δαπέδου. Επιδιόρθωση γύψου εσωτερικά και βάψιμο
μιχράπ.



Έλεγχος και επιδιόρθωση οροφής

Τα έργα ξεκίνησαν στο Μάρτιο 2017 και ολοκληρώθηκαν στο Σεπτέμβριο 2017. Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε
πλήρως από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το συνολικό κόστος ανήλθε στα περίπου 82,000 ευρώ.
***

Για περισσότερες πληροφορίες για εν εξελίξει έργα της Τεχνικής Επιτροπής για την Πολιτιστική Κληρονομιά επισκεφθείτε:
infhttp://www.cy.undp.org/content/cyprus/en/home/operations/projects/partnershipforthefuture/support-to-cultural-heritage-monuments-ofgreat-importance-for-c.html
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το UNDP στο:: media.pff.cy@undp.org / Tηλ. +357 22874733 or +90 392 2200027 - Twitter:
@undp_pff.
Επικοινωνία:
Περισσότεροι πόροι:

UNDP-PFF on Twitter | on Facebook | on YouTube | on Flickr
www.cy.undp.org

Ευρωπαϊκή Ένωση
Από 2012 έχουν παρασχεθεί περίπου €14.7 εκ. από την ΕΕ μέσα από το πρόγραμμα βοήθειας στην Τ/Κ κοινότητα για υλοποίηση των
προτεραιοτήτων της Τεχνικής Επιτροπής για την Πολιτιστική Κληρονομιά για τη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς ολόκληρου του νησιού.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο μεγαλύτερος χρηματοδότης της Τεχνικής Επιτροπής για την Πολιτιστική Κληρονομιά στην Κύπρο.
Για περισσοτερες πληροφορίες επισκεφθείτε:
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/overview-funding-programmes/aid-programme-turkish-cypriot-community_en
EU Infopoint on Facebook - http://www.abbilgi.eu/en - http://www.abbilgi.eu/tr/
Η Τεχνική Επιτροπή για την Πολιτιστική Κληρονομιά - Η Τεχνική Επιτροπή για την Πολιτιστική Κληρονομιά, η οποία εγκαθιδρύθηκε με απόφαση
των δυο Ηγετών, εργάζεται σύμφωνα με αμοιβαία συμφωνημένο πλαίσιο για την προστασία της κοινής κληρονομιάς του νησιού. Η επιτροπή
προάγει και προωθεί την άποψη ότι η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της συνεχιζόμενης διαδικασίας
διεύρυνσης της συνεργασίας και οικοδόμησης εμπιστοσύνης μεταξύ Ε/Κ και Τ/Κ, που μπορεί να επιτευχθεί μόνο με από κοινού προσπάθειες.
Μέσα από το έργο της, η Επιτροπή σκοπεύει να επιτύχει τα καλύτερα δυνατό αποτελέσματα για τη σταθερότητα, επιβίωση, πολιτιστική και
κοινωνική αξία και προστασία επιλεγμένων μνημείων. Για το σκοπό αυτό, η Επιτροπή εγκαθίδρυσε το Συμβουλευτικό της Σώμα που να ενεργεί ως
εκτελεστικό σώμα προωθώντας ενέργειες για την υλοποίηση στην πράξη των σχεδίων για επιλεγμένα μνημεία, περιλαμβανομένης της έρευνας,
μελέτης, επισκόπησης και συντήρησης. Με αυτό τον τρόπο, οι πρακτικές πτυχές της συντήρησης μπορεί να εξετάζονται με μη πολιτικό τρόπο, έτσι
ώστε να λαμβάνονται πρακτικά μέτρα για βελτίωση της κατάστασης επί του εδάφους.
Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο - Η Συμφωνία για την εγκαθίδρυση του Συμβουλευτικού Συμβουλίου για τη Διαφύλαξη,
Φυσική Προστασία και Αποκατάσταση της Ακίνητης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Κύπρου αναγνωρίζει ένα ειδικό ρόλο στο UNDP στην Κύπρο
ως πολιτικά αποδεχτό σώμα υλοποίησης από τις δυο κοινότητες. Για το λόγο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από το UNDP να καταστεί ο
επικεφαλής συντονιστής για την υλοποίηση του έργου, ενθαρρύνοντας το διάλογο, τη συνεργασία και την οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ
Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων.

