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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 Υφιστάμενη κατάσταση 
 
Πρόκειται για διατηρητέο μνημείο που λειτουργούσε μέχρι το 1922 ως Μουσουλμανικό τζαμί 

και από το 1933 ως σήμερα στεγάζει μουσείο εν λειτουργία. Λόγω παρόδου αρκετών ετών από 

τις παλαιότερες επισκευαστικές επεμβάσεις, το κτίριο παρουσιάζει σήμερα προβλήματα 

μετακινήσεως λιθοπλακών στέγασης, εισόδου υγρασίας από την στέγη και τις τοιχοποιίες, 

σαθρότητας επιχρισμάτων, φθορών τοιχογραφιών, ξύλινων ελκυστήρων, κουφωμάτων κλπ. 

Επίσης οι ΗΜΧ εγκαταστάσεις του είναι παλαιωμένες και χρήζουν αντικατάστασης -

ανανέωσης, ενώ παρά την ύπαρξη αντικεραυνικού συστήματος, το μνημείο εξακολουθεί να 

είναι ευάλωτο σε κεραυνούς. 

 

1.2 Διαθέσιμη τεκμηρίωση και υφιστάμενα στοιχεία μελετών 
 
Το μνημείο έχει αποτυπωθεί αναλυτικά (σε χειροποίητα σχέδια) την δεκαετία του 1980-90. 

Επί των σχεδίων αυτών έχει αποτυπωθεί η τότε παθολογία, και η πρόταση του μουσειολογικού 

- μουσειογραφικού προγράμματος και των ΗΜΧ εγκαταστάσεων  που υλοποιήθηκαν το 1991 

για την επανέκθεση του Δημοτικού Μουσείου. 

Επίσης στο αρχείο της ΕΦΑ Ιωαννίνων και της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ιωαννιτών και σε 

σχετικές δημοσιεύσεις υπάρχουν επαρκή στοιχεία από έγγραφα και φωτογραφίες για την 

τεκμηρίωση των παλαιότερων επεμβάσεων που έχει υποστεί. 

Στον παρόντα φάκελο τεκμηρίωσης περιλαμβάνονται αναλυτικά όλα τα υπάρχοντα στοιχεία 

προκαταρκτικής μελέτης σκοπιμότητας καθώς και αρχιτεκτονικής και δομητικής τεκμηρίωσης, 

ιστορικής τεκμηρίωσης οικοδομικών φάσεων και παθολογίας και γίνεται σαφής εντοπισμός 

των αναγκαίων  επεμβάσεων. 

Όλα τα παραπάνω μαζί και με τα σχέδια αποτύπωσης, και την «Γεωφυσική έρευνα με τη 

μέθοδο της γεωηλεκτρικής τομογραφίας στην περιοχή του πολιτιστικού Πάρκου στο Κάστρο 

Ιωαννίνων», που ανατέθηκε από τον Δήμο το 2018 θα παραδοθούν στην ανάδοχο μελετητική 

ομάδα για την εκπόνηση των συμπληρωματικών μελετών. 

Τα στοιχεία αυτά επιτρέπουν να συμπτυχθεί ο χρόνος εκπόνησης της μελέτης και να εκπονηθεί 

αυτή απευθείας σε στάδιο οριστικής. 

 

1.3 Απαιτούμενες συμπληρωματικές μελέτες 
 
Στο πλαίσιο της δημοπρατούμενης σύμβασης θα εκπονηθούν με ευθύνη και χρηματοδότηση 

του Δήμου Ιωαννιτών: 

- συμπληρωματική αρχιτεκτονική μελέτη, 

- στατική μελέτη και  

- μελέτη ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, 
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για την στερέωση και αποκατάσταση του κτίσματος από μελετητική ομάδα με την αναγκαία 

προηγούμενη εμπειρία σε παρόμοια έργα. 

Οι ειδικές απαιτήσεις εκπόνησης και πληρότητας των μελετών περιλαμβάνονται στην 

Υπουργική απόφαση ΥΠΠΟΑ/ΑΤΝΕΚΕ/356112/929/5-7-19 (ΦΕΚ 2837Β)» και θα υποβληθούν 

προς έγκριση στις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ.  

Στο πλαίσιο αυτών των μελετών θα γίνει σε πρώτο στάδιο,  μέσα στον πρώτο μήνα από την 

υπογραφή σύμβασης, αναγωγή σε ψηφιακή μορφή και έλεγχος της υπάρχουσας αποτύπωσης, 

ώστε τα σχέδια αυτά να χρησιμοποιηθούν στο στάδιο οριστικής μελέτης για την πλήρη 

σχεδιαστική τεκμηρίωση της σημερινής κατάστασης και της παθολογίας του μνημείου επί των 

νέων σχεδίων. Από τους μελετητές θα υποβληθούν προτάσεις για τις ερευνητικές εργασίες 

που απαιτούνται σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο μελετών σε μνημεία. 

Η εποπτεία του ΥΠΠΟΑ κατά την εκπόνηση της μελέτης υλοποιείται μέσα από τα αρμόδια 

όργανα της Προγραμματικής Σύμβασης που έχει υπογραφεί μεταξύ ΥΠΠΟΑ, Δήμου Ιωαννιτών 

και Περιφέρειας Ηπείρου. 

Οι μελέτες θα εκπονηθούν  σε τρία στάδια:  

- προεργασίες, 

- οριστική μελέτη, 

- μελέτη εφαρμογής, 

όπως αναλύονται στο τεύχος του Προγράμματος Εκπόνησης Μελετών και θα πρέπει να 

εξασφαλίσουν τις απαραίτητες εγκρίσεις από το ΥΠΠΟΑ, την Αναθέτουσα Αρχή καθώς και την 

έκδοση οικοδομικής άδειας και έγκριση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία. 

Η αρχιτεκτονική και στατική μελέτη που θα εκπονηθεί αφορά σε όλες τις αναγκαίες 

επεμβάσεις στερέωσης και αντισεισμικής θωράκισης στον φέροντα οργανισμό του μνημείου 

από λιθοδομή, θολοδομία, τοξοστοιχίες με ξύλινες δοκούς και ελκυστηροθλιπτήρες και σε 

όλες τις αναγκαίες οικοδομικές εργασίες αντικατάστασης και στεγάνωσης στις επικαλύψεις 

της στέγης, επισκευής ή ανακατασκευής στα επιχρίσματα, τα δάπεδα, τα κουφώματα, τις 

οροφές κλπ. Επίσης θα προβλέπεται η δυνατότητα πρόσβασης ΑΜΕΑ σε όλον τον εσωτερικό 

χώρο. 

Λόγω της ιδιαίτερης μορφολογίας του κτιρίου και των ειδικών απαιτήσεων διάγνωσης και 

αποτίμησης της κατάστασης του φέροντος οργανισμού και της τρωτότητάς του σε σεισμό, πριν 

και μετά τις προτεινόμενες επισκευές, για την αναγκαία προσομοίωση του φορέα και την 

αιτιολόγηση των επεμβάσεων θα γίνει χρήση τρισδιάστατου ψηφιακού μοντέλου. 

Η ηλεκτρομηχανολογική μελέτη που θα εκπονηθεί αφορά στην ανακαίνιση όλων των δικτύων 

ισχυρών και ασθενών ρευμάτων, με την προοπτική να ανταποκρίνονται σε σύγχρονες 

μουσειολογικές απαιτήσεις, στις εγκαταστάσεις και εξοπλισμό  πυρασφάλειας, θέρμανσης, 

αερισμού και αφύγρανσης του εσωτερικού του μουσείου, και στη βελτίωση της 

αντικεραυνικής προστασίας των γειώσεων του. Οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις θα 
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αξιολογηθούν προκειμένου να αποφασιστεί κατά πόσον αποξηλώνονται, συντηρούνται και 

αξιοποιούνται ή μένουν ως έχουν. 

Ο προϋπολογισμός των συμπληρωματικών μελετών ανέρχεται σε 60.000,00 ευρώ, μη 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και σε 74.400,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 

Ο Κ.Α. της σχετικής δαπάνης που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό του Δήμου Ιωαννιτών 

είναι 64.7411.002. 

Οι μελέτες θα ανατεθούν σύμφωνα με τις διατάξεις Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις 

Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

(ΦΕΚ 147/Α/08.08.2016), όπως ισχύει. Επιπλέον, λόγω του μνημειακού χαρακτήρα του 

κτιρίου, θα εφαρμοσθεί και το από 5/7/19 (ΦΕΚ 2837Β) « Κανονιστικό πλαίσιο για την 

εκπόνηση μελετών και την εκτέλεση έργων σε ακίνητα μνημεία». 

H εκπόνηση των μελετών αυτών απαιτείται για την υλοποίηση του έργου «Στερέωση και 
Αποκατάσταση Δημοτικού Μουσείου Ιωαννίνων(Τζαμί Ασλάν Πασά)»  που έχει ενταχθεί στο 
Στρατηγικό Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Ιωαννιτών με την υπ’ αρ. πρωτ. 
1197/11-7-2017 (ΑΔΑ:6Ψ7Φ7Λ9-Θ1Μ) απόφαση του Περιφερειάρχη  Ηπείρου. Ο ενδεικτικός 
προϋπολογισμός  για την εκτέλεση των εργασιών έχει εκτιμηθεί σε 800.000,00 €. 
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2. ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 
 

2.1 Ιστορική τεκμηρίωση του μνημείου - νομοθετικό καθεστώς 
 
Σύμφωνα με την άποψη που επικρατεί στη σχετική βιβλιογραφία, το Τζαμί Ασλάν Πασά έχει 
οικοδομηθεί από τον Ασλάν Πασά, ο οποίος κατέπνιξε το επαναστατικό κίνημα του 
«σκυλοφιλοσόφου» Διονυσίου, Επισκόπου Τρίκκης το 1611. Μετά από το γεγονός αυτό οι 
Χριστιανοί υποχρεώθηκαν να εγκαταλείψουν την εντός των τειχών πόλη των Ιωαννίνων, η 
οποία πλέον κατοικήθηκε μόνο από Οθωμανούς και Εβραίους. Πολλά Βυζαντινά και 
Μεταβυζαντινά κτίσματα κατεδαφίσθηκαν ιδιαίτερα μέσα στην Βυζαντινή ΒΑ Ακρόπολη. 
 
Την περίοδο της ηγεμονίας του στο Βιλαέτι των Ιωαννίνων (1611-1618,) ο Ασλάν πασάς 
κατασκεύασε το ομώνυμο Τζαμί, στην θέση Χριστιανικού ναού, μάλλον του Καθολικού της Ι. 
Μονής Προδρόμου, που κατεδαφίσθηκε. Αναφέρεται δε ότι εκεί, υπήρχε και η κρύπτη όπου 
συνελήφθη ο Διονύσιος. 
 
Η κτητορική επιγραφή πάνω από την εσωτερική θύρα του Τζαμιού αναφέρει μεταξύ άλλων «… 
ο γενναιόδωρος Αρσλάν πασάς, όστις εξόδευσεν την περιουσίαν αυτού εις έργα θεάρεστα και 
έκτισε το Τζαμίον τούτο, το ωραίον, το καλόν, το ευάρεστον. Η αόρατος μυστηριώδης φωνή 
όταν το είδε τελειωμένον είπε: «Να διατηρείται αιωνίως στερεός και ακλόνητος ο ιερός ούτος 
οίκος 1028» (1618 μ. Χ.). Σε κίονα του προστώου του Τζαμιού αναφέρεται επίσης με μελάνι «Ο 
ευτυχισμένος άγιος άνθρωπος Αρσλάν πασάς αφίσας όλας τας φροντίδας απέθανεν».1 
 
Στα Νότια του τζαμιού κτίσθηκε το μαυσωλείο (Τουρμπές) του Ασλάν πασά. Πρόκειται για 
μικρό οκταγωνικό κτίσμα από λιθοδομή που διατηρείται σε αρκετά καλή κατάσταση, και 
χρειάζεται μόνο τοπικές επισκευές. 
 
Ο Εβλιά Τσελεμπί αναφέρει το 1670: «Υπάρχει το Τζαμί του Καπλάν πασά που είναι 
μολυβδοσκέπαστο, και ο μιναρές του αγγίζει τον ουρανό. Είναι χτισμένο πάνω στον βράχο σε 
περίοπτη θέση. Έπειτα είναι το Τζαμί του Ασλάν πασά. Βρίσκεται σε ψηλό σημείο προς τα εκεί 
που ανατέλλει το αστέρι. Είναι όμορφο στην όψη, ευχάριστο και δεσπόζει πάνω στην πόλη. 
Έχει μεγάλα κρυστάλλινα παράθυρα και το δάπεδό του σκεπάζεται με παχιά και πολύχρωμα 
χαλιά. Στις μαρμάρινες κολώνες του εσωτερικού υπάρχουν επιγραφές και στίχοι ενώ στο 
βορινό μέρος του τεμένους αναπαυτικοί σοφάδες (μεντέρια) από τους οποίους έχει κανείς 
καλή θέα στην λίμνη. Εκεί μαζεύονται οι σοφοί θεολόγοι και οι λόγιοι και συζητούν για 
μεταφυσικά θέματα.»2 
 
Δεν είναι σαφές ποιο είναι το Τζαμί του Καπλάν πασά, ή αν σωστά έχει μεταφρασθεί το κείμενο 
του Τσελεμπί από τον Χειλαδάκη.3 Ο Γιώργος Σμύρης σε άρθρο του4 επικαλούμενος άλλη 

 
1 Χ. Σούλης, «Τουρκικαί επιγραφαί Ιωαννίνων», Ηπειρωτικά Χρονικά 8 (1933), σελ. 87. Ασλάν στα Τουρκικά θα 
πει λιοντάρι. 
2 Ε. Τσελεμπή, Ταξίδι στην Ελλάδα, απόδοση Ν. Χειλαδάκης, Αθήνα: Εκάτη 1991, σελ. 227. 
3 O Καπλάν Πασάς ήταν πασάς στο Δέλβινο, και πεθερός του Αλή πασά στον οποίο είχε καταφύγει όταν τον 
καταδίωκαν. Ο Αλής παντρεύθηκε την κόρη του Καπλάν Εμινέ το 1782. 
4 Γ. Σμύρης «Το Τζαμί του Ασλάν Πασά στα Ιωάννινα» στο: Αιμιλία Σταφανίδου (επ.) Η συντήρηση και 
αποκατάσταση των Οθωμανικών Μνημείων στην Ελλάδα, ΑΙΜΟΣ-ΕΜΜΑΒΠ, Θεσσαλονίκη: University Studio 
Press 2009, σελ.228, υποσημ. 19. 
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μεταφραστική απόδοση του κειμένου του Ε.Τσελεμπί από τον Μ. Κοκολάκη, δεν αποκλείει την 
υπόθεση να ήταν το Ασλάν Πασά Τζαμί μολυβδοσκέπαστο. Τέλος, η αναφορά αυτή σε 
μολυβδοσκέπαστο Τζαμί, κατά τον Α. Κανετάκη, (στην διδακτορική του διατριβή), αφορούσε 
μάλλον το Φετιχέ Τζαμί που βρίσκεται στην Ακρόπολη Ιτς Καλέ. 
 
Μέσα στην Ακρόπολη και γύρω από το Ασλάν πασά Τζαμί αναπτύχθηκαν στη συνέχεια και άλλα 
κτίσματα: ο Μεντρεσές (ιεροσπουδαστήριο), η Εστία με το Ιμαρέτ (για τους πτωχούς), καθώς 
και νεκροταφείο. Πίσω από το Τζαμί σώζεται ως τα σήμερα ο τουρμπές (μαυσωλείο) του Ασλάν 
Πασά, αλλά σε παλαιές φωτογραφίες φαίνεται πλάι του άλλος ένας ή και δύο τουρμπέδες  που 
σήμερα έχουν γκρεμισθεί. Έξω από την Ακρόπολη κτίσθηκε και η Βιβλιοθήκη, η οποία περιείχε 
πολλά σημαντικά έγγραφα και βιβλία. Όλα αυτά τα κτίσματα αποτέλεσαν ένα θρησκευτικό-
εκπαιδευτικό κέντρο μελέτης της Μουσουλμανικής θρησκείας (kulliye) (Φωτογραφική 
τεκμηρίωση και σχέδια, σελ.2-3). 
 
Το Τζαμί λειτουργούσε μέχρι το 1922, ενώ μετά την ανταλλαγή των πληθυσμών το 1923, 
εγκαταλείφθηκε. Μετά την απελευθέρωση των Ιωαννίνων το Τζαμί και η περιοχή του 
αποτέλεσαν Δημόσια έκταση (ανταλλάξιμα). 
 
Το Ελληνικό Κράτος τον Ιούνιο του 1925 επέλεξε μια σειρά Οθωμανικών μνημείων των 
Ιωαννίνων και μαζί με άλλα Χριστιανικά τα χαρακτήρισε ως διατηρητέα μνημεία. Στο σχετικό 
Π.Δ. που είναι δημοσιευμένο στο τεύχος Α 152/1925 της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως 
ανακηρύσσονται ως «προέχοντα βυζαντινά μνημεία και διατηρητέοι αρχαιολογικοί και 
ιστορικοί χώροι» στην περιοχή των Ιωαννίνων, μεταξύ άλλων: «το Φρούριο των Ιωαννίνων, το 
Τέμενος Ασλάν Πασά μετά της περιοχής του, η Τουρκική Βιβλιοθήκη, το Τουρκικόν 
Λουτρόν…..». 
 
Το 1929, ο Δήμος Ιωαννιτών αγόρασε το Τζαμί και τα υπόλοιπα κτίρια της Βορειοανατολικής 
Ακρόπολης του κάστρου από την Εθνική Τράπεζα που είχε αναλάβει την διαχείριση των 
ανταλλαξίμων.5 
 
Τον Ιούλιο του 1933, με πρωτοβουλία του Χρίστου Σούλη, που ήταν τότε γυμνασιάρχης της 
Ζωσιμαίας Σχολής και πρώτος Έφορος Αρχαιοτήτων των Ιωαννίνων, καθώς και του λόγιου, 
ποιητή και δημοσιογράφου Σωτήρη Ζούμπου, το Τζαμί άρχισε να λειτουργεί ως Δημοτικό 
Μουσείο, στο οποίο στεγάστηκε η αρχαιολογική συλλογή της περιοχής.6 
 
 

2.2 Αρχιτεκτονική τεκμηρίωση του μνημείου-οικοδομικές φάσεις 
 
Το Τζαμί είναι θεμελιωμένο στο υψηλότερο σημείο της ΒΑ Ακρόπολης του Κάστρου, σε 
βραχώδες έδαφος και δεσπόζει όλων των άλλων κτισμάτων της. Έχει έναν κεντρικό λιθόκτιστο 
πυρήνα τετραγωνικής κάτοψης με διαστάσεις 12,15 * 12,15 μ. (χώρο προσευχής) στεγασμένο 
με τρούλο. Πρόκειται για μια στιβαρή λιθόκτιστη κατασκευή με όψεις από εμφανείς 

 
5 Βλ. ΝΔ 5.5.1925, ΦΕΚ Α 112/5.5.1925. 
6 Βλ. Νίκος Καραπιδάκης, «Διώξεις και μισαλλοδοξία», Η Καθημερινή 04.05.2003 (πρόκειται για 
βιβλιοπαρουσίαση της έκδοσης: Σπύρος Εργολάβος (επ.) Χρίστος Σούλης: ο Γυμνασιάρχης της Ζωσιμαίας Σχολής 
των Ιωαννίνων, Ιωάννινα: Δήμος Τζουμέρκων 2002). Βλ. επίσης Nicholas Geoffrey Lemprière Hammond, 
Collected Studies, Amsterdam: Adolf M. Hakkert, 1994, τ.3, σελ. 427. 
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ημιλαξευτούς λίθους, με τοίχους πάχους 1,25 μ., που στην ΒΔ γωνία του, με κατάλληλη 
διαπλάτυνση, στηρίζεται ο μιναρές. Το πάχος του τοίχου μειώνεται σε 1 μ. στο πάνω διάζωμα 
της στέψης και στο τύμπανο του τρούλου. Εσωτερικά είναι επιχρισμένο και έχει πλούσιο 
γλυπτό και ζωγραφικό διάκοσμο (Φωτογραφική τεκμηρίωση και σχέδια, σελ. 21, 22). 
 
Ο προσανατολισμός της κόγχης του ιερού του (Μιχράμπ) και του άμβωνα (Μινμπάρ) είναι 
Νοτιοανατολικός, προς την Μέκκα. Επίσης ο Τουρμπές (μαυσωλείο) βρίσκεται έξω από την ΝΑ 
όψη του Μνημείου κατ’ επέκταση του μιχράμπ. Από παλιότερες φωτογραφίες φαίνεται ότι το 
1862 υπήρχαν 3 τουρμπέδες, ενώ το 1905 ίσως δύο. Πιθανότατα ανήκαν σε συγγενείς του 
Ασλάν ή άλλους επιφανείς αξιωματούχους (Φωτογραφική τεκμηρίωση και σχέδια, σελ. 29, 30). 
 
Χάριν απλούστευσης στο κείμενο που ακολουθεί, θεωρούμε την πλευρά του τζαμιού με το 
Μιχράμπ Νότια, και αντίστοιχα την είσοδό του Βόρεια.  
 
Το κλιμακοστάσιο του Μιναρέ έχει είσοδο από το ισόγειο, αλλά επικοινωνεί και με το 
εσωτερικό πατάρι στην βόρεια πλευρά του κτιρίου, απέναντι από το Μιχράμπ. Το Τζαμί 
στεγάζεται με ημισφαιρικό τρούλο που πατά σε τέσσερα ημιχώνια, ενώ εξωτερικά του 
τυμπάνου του υπάρχουν ιδιότυπες τοξωτές αντηρίδες που μεταφέρουν τις οριζόντιες ωθήσεις 
στις τέσσερεις γωνίες του κτιρίου. Το χαρακτηριστικό αυτό, κατά τον αρχαιολόγο Ανδρέα 
Ξυγγόπουλο, μαρτυρεί Κωνσταντινοπολίτικη επιρροή, συναντάται δε και σε άλλα Τζαμιά των 
Ιωαννίνων (πχ. της Καλούτσιανης).7 
 
Ο χώρος προσευχής έχει δύο σειρές από 8 σιδερόφρακτα παράθυρα (στο ισόγειο και στην 
στάθμη του παταριού) και, ακριβώς κάτω από το τύμπανο του τρούλου, 3 ακόμα μικρότερα 
κεντρικά παράθυρα σε όλες τις όψεις εκτός από την Βόρεια. 
 
Έξω από την Βόρεια όψη υπάρχει ένα κεντρικό τμήμα προστώου πλάτους 4,5 * 12,15 μ. με 4 
υψηλούς κίονες που φαίνεται να είναι σύγχρονο με την κατασκευή του Τζαμιού. Οι κίονες 
συνδέονται μεταξύ τους και με την λιθοδομή του Βόρειου τοίχου με κτιστά οξυκόρυφα τόξα 
ισλαμικού τύπου και με ξύλινους ελκυστηροθλιπτήρες. Στην γωνία των τόξων πάνω από τον 
ΒΑ κίονα και σε ψηλότερο επίπεδο φαίνεται και κατακόρυφη σφήνα μεταλλικού ελκυστήρα ή 
άκρου ξυλοδεσιάς μισοκρυμμένη στην οροφή (Φωτογραφική τεκμηρίωση και σχέδια, σελ. 16). 
Το προστώο φέρει οριζόντια οροφή από ξύλινο σανίδωμα (Φωτογραφική τεκμηρίωση και 
σχέδια, σελ. 13). 
 
Παρά τους κατακόρυφους αρμούς διαχωρισμού που έχουν δημιουργηθεί μεταξύ Β τοίχου και 
των δύο εγκάρσιων τόξων που παρατηρούμε σήμερα (Φωτογραφική τεκμηρίωση και σχέδια, 
σελ. 15) η όλη δομή της κατασκευής αλλά και η απουσία παραθύρου στο αντίστοιχο μέτωπο 
κάτω από το τύμπανο όπου απολήγει η υψηλή ξύλινη στέγη (Φωτογραφική τεκμηρίωση και 
σχέδια, σελ. 12) δείχνει ότι το προστώο κτίσθηκε μαζί με το κεντρικό κτίσμα. Εξάλλου και η 
αναφορά κιόνων στο κείμενο του Τσελεμπί αποτελεί τεκμήριο χρονολόγησης του προστώου 
πριν από το 1670. 
  
Στην Δυτική και Ανατολική πλευρά του Τζαμιού δημιουργήθηκε σε επόμενη οικοδομική φάση8 
και άγνωστη χρονολογία, διαμήκης κιονοστοιχία σε απόσταση 4 μ. αλλά με χαμηλότερους 

 
7 Α. Ξυγγόπουλος, «Μεσαιωνικά Μνημεία Ιωαννίνων», Ηπειρωτικά Χρονικά 1 (1926), σελ. 297. 
8 Πάντως πριν από το 1889, αφού απεικονίζεται στο σκίτσο του Λεωνίδα Παγκράτιου (βλ. παρακάτω). 
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κίονες που συνδέονται μεταξύ τους με κτιστά τόξα και ξύλινους ελκυστήρες και με κεκλιμένη 
οροφή επενδεδυμένη με σανίδωμα (Φωτογραφική τεκμηρίωση και σχέδια, σελ. 9, 11). Η στοά 
αυτή, προς τα Δυτικά πάτησε εν μέρει πάνω σε κατασκευή  εγκάρσιων θόλων τοποθετημένων 
εν σειρά που δημιουργήθηκε λόγω της κλίσεως του εδάφους. Προς τα Ανατολικά οι εξωτερικοί 
τοίχοι της στοάς  πάνω από τα τόξα φέρουν γλυπτούς εξέχοντες «ομφαλούς», που θυμίζουν 
τουρμπάνια (Φωτογραφική τεκμηρίωση και σχέδια, σελ. 17)  
 
Με βάση μορφολογικά κριτήρια διαμόρφωσης των τόξων με χρήση τριπλών πλίνθων 
παρεμβαλλόμενων ανάμεσα στους τοξολίθους (Φωτογραφική τεκμηρίωση και σχέδια, σελ. 19) 
η κατασκευή της στοάς πρέπει να συμπίπτει χρονικά με την κατασκευή του Μεντρεσέ.  
 
Όπως φαίνεται από την πυκνή διάταξη των καρφωμάτων στις σανίδες αυτής της οροφής, το 
σανίδωμα μάλλον ακουμπά απευθείας στις φέρουσες ξύλινες δοκούς της οροφής που έτσι 
συνάγεται ότι έχουν διατομή της τάξεως των 18-20 εκ. και πυκνές αποστάσεις μεταξύ τους 
(Φωτογραφική τεκμηρίωση και σχέδια, σελ.15). Δεν υπάρχουν εγκάρσια κτιστά τόξα που να 
συνδέουν αυτήν την κιονοστοιχία με τους τοίχους του κεντρικού κτιρίου, αλλά μόνον ξύλινοι 
ελκυστηροθλιπτήρες (Φωτογραφική τεκμηρίωση και σχέδια, σελ. 11, 17). 
 
Οι δύο απολήξεις προς Νότο της στοάς καταλήγουν σε εγκάρσια κτιστά τόξα. Από τον τρόπο 
που ακουμπά η απόληξη του τόξου της στοάς στο ΝΑ άκρο του τοίχου του Τζαμιού και από την 
διαφοροποίηση του τρόπου δόμησης φαίνεται ότι είναι μεταγενέστερη κατασκευή 
(Φωτογραφική τεκμηρίωση και σχέδια, σελ. 17). Στην Βόρεια πλευρά δημιουργήθηκε επίσης 
μια δεύτερη κιονοστοιχία μπροστά και κατ’ επέκτασιν του προστώου, με πλάτος 2,5 μ. με 
χαμηλότερους κίονες που συνδέονται μεταξύ τους με κτιστά τόξα και ξύλινους 
ελκυστηροθλιπτήρες  (Φωτογραφική τεκμηρίωση και σχέδια, σελ. 13 και 20). 
 
Στις γωνίες αυτής της τρίπλευρης στοάς με εξωτερικές διαστάσεις 25 * 24 μ. υπάρχουν κτιστοί 
πεσσοί σχήματος Γ. 
 
Η στοά καλύπτεται με τρίρριχτη ξύλινη στέγη που πατούσε στους περιμετρικούς τοίχους κάτω 
από το γείσο της ζώνης των 3 παραθύρων, ενώ στην Βόρεια πλευρά λόγω του προστώου, 
καταλήγει ψηλότερα, κάτω από το γείσο της βάσης του τυμπάνου (Φωτογραφική τεκμηρίωση 
και σχέδια, σελ. 10). Η διατομή του τοίχου του χώρου προσευχής μειώνεται αισθητά πάνω από 
τις εδράσεις της στέγης της στοάς.  
 
Με  τη δημιουργία της τρίπλευρης στοάς, η κάτω απόληξη της στέγης κατέληγε σε πρόβολο 
(μαρκίζα) με έντονη προεξοχή έξω από την στοά και υποστηριζόταν από πρόσθετα διαγώνια 
στηρίγματα, χαρακτηριστικά της Οθωμανικής αρχιτεκτονικής (Φωτογραφική τεκμηρίωση και 
σχέδια, σελ. 6). 
 
Σχετικά με τους μονολιθικούς κίονες από έγχρωμο γρανίτη εικάζεται από κάποιους μελετητές 
ότι ίσως προέρχονταν από παλαιότερα χριστιανικά μνημεία, αλλά τα περισσότερα κιονόκρανα 
(πλην ενός) είναι σαφώς Οθωμανικά. Το δάπεδο του προστώου ήταν κατά ένα σκαλί 
ψηλότερο, εκτός από τον κεντρικό διάδρομο που οδηγούσε στην Βόρεια πύλη εισόδου και 
στον χώρο προσευχής. 
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Η μορφή του Τζαμιού με το ανοιχτό προστώο απεικονίζεται αρκετά ρεαλιστικά σε προοπτικό 
σκίτσο του Λεωνίδα Παγκράτιου το 1889 που εκτίθεται σήμερα στο Μουσείο (Φωτογραφική 
τεκμηρίωση και σχέδια, σελ. 6). Στο σκίτσο αυτό δεν είναι σαφές αν η στέγη καλύπτεται με 
κεραμίδια ή πλάκα, αλλά η άνω απόληξή της στην πρόσοψη είναι σαφώς χαμηλότερη από την 
σημερινή. Στην ΒΑ γωνία της κιονοστοιχίας παρατηρείται και η υπάρχουσα ανομοιομορφία 
στα μετακιόνια διαστήματα, με πύκνωση των κιόνων κατά έναν περισσότερο (συνολικά 6) στην 
περιοχή που αντιστοιχούσε στο υπερυψωμένο δάπεδο που από την Ανατολική πλευρά έβγαινε 
μέχρι έξω. 
 
Σε επόμενη οικοδομική φάση κατασκευάσθηκε σε μικρή απόσταση από την τρίπλευρη στοά 
λεπτός τοίχος από τσατμά με πυκνά υαλοστάσια που δημιούργησαν έναν περιμετρικό 
στεγασμένο διάδρομο με προεξέχον κεντρικό πρόπυλο στον άξονα της εισόδου. Τα 
υαλοστάσια πατούσαν σε κτιστό στηθαίο μέτριας ποιότητας (Φωτογραφική τεκμηρίωση και 
σχέδια, σελ. 20) στην Βόρεια και Ανατολική πλευρά, ενώ προς την Δυτική πλευρά ο λεπτός 
τοίχος από τσατμά συνεχίσθηκε μέχρι το δάπεδο, πάτησε πάνω στα εγκάρσια θολωτά 
αντιστηρίγματα από λιθοδομή με διακοσμητικές ζώνες πλίνθων και επεκτάθηκε λίγο εν 
προβόλω προς τα Δ. (Φωτογραφική τεκμηρίωση και σχέδια, σελ. 4, 18,19). 
 
Προς την ΝΔ γωνία η όψη των υαλοστασίων διαφοροποιείται (γίνονται συνεχή) και η Δυτική 
στοά χωρίζεται σε δύο τμήματα με κατασκευή λεπτού εγκάρσιου διαχωριστικού τοίχου με 
υαλοστάσια κατ’ επέκτασιν της βάσης του μιναρέ. Είναι πιθανό το Νότιο τμήμα της Δυτικής 
στοάς να ήταν αρχικά ημιϋπαίθριο, χωρίς υαλοστάσια (φαίνεται μερικά ανοιχτό σε 
φωτογραφία που βρίσκεται στον εκθεσιακό χώρο, Φωτογραφική τεκμηρίωση και σχέδια, σελ. 
8). 
 
Από την Νότια πλευρά το εγκάρσιο ανοικτό τόξο που γεφύρωνε την Ανατολική στοά με το 
κεντρικό κτίριο τοιχίσθηκε με κακής ποιότητας αργολιθοδομή, αφήνοντας μόνο μια πόρτα στο 
κέντρο. Και η πόρτα αυτή τοιχίσθηκε αργότερα, με συνέπεια να μην υπάρχει πλέον έξοδος από 
τον εκθεσιακό χώρο του Τζαμιού προς το πίσω μέρος (Φωτογραφική τεκμηρίωση και σχέδια, 
σελ. 17). 
 
Η μεταβολή αυτή πρέπει να έγινε πριν από την παύση θρησκευτικής λειτουργίας του Τζαμιού 
το 1922 και την αγορά του από τον Δήμο, καθώς τα περιμετρικά υαλοστάσια φαίνονται σε 
αρκετές φωτογραφίες για τις οποίες έχουμε στοιχεία ότι είναι προ του 1930. (Φωτογραφική 
τεκμηρίωση και σχέδια, σελ. 7,8).  
 
Το 1926 ο Α. Ξυγγόπουλος δημοσίευσε στα Ηπειρωτικά Χρονικά σκαριφήματα κάτοψης και 
τομής του τζαμιού (Φωτογραφική τεκμηρίωση και σχέδια, σελ. 9) καθώς και δύο 
φωτογραφίες.9 Στο σκαρίφημα κάτοψης δεν περιλαμβάνεται ο περιμετρικός διάδρομος με τα 
υαλοστάσια, ενώ οι κίονες της Δυτικής Στοάς έχουν σχεδιαστεί συμμετρικά με εκείνους της 
Ανατολικής, παρόλο που στην πραγματικότητα είναι λιγότεροι κατά ένα. Προφανώς ο 
Ξυγγόπουλος θεωρούσε σημαντικότερο να αποδώσει τη βασική τυπολογία του Τζαμιού, 
σύμφωνα με τις αντιλήψεις που επικρατούσαν στην εποχή του, και όχι να τεκμηριώσει με 
ακρίβεια το μνημείο. Η παράλειψη σχεδίασης του περιμετρικού διαδρόμου με τα υαλοστάσια, 

 
9 Α. Ξυγγόπουλος, όπ.π., σελ. 297. 
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ως νεότερη επέμβαση, μη σημαντική, είναι μάλλον σκόπιμη, για να τονισθεί η βασική 
τυπολογία του Τζαμιού. 
 
Μεταξύ 1929 και 1933 έγιναν μετατροπές στο Τζαμί προκειμένου να στεγάσει το Δημοτικό 
Μουσείο. Δυστυχώς δεν βρέθηκαν σχετικές αναφορές σε έγγραφα ή φωτογραφίες από την 
φάση αυτή των επεμβάσεων, οπότε τα παρακάτω προκύπτουν από παρατηρήσεις του ίδιου 
του κτιρίου.  
 
Στο άκρο της Ανατολικής στοάς πρέπει να τοιχίσθηκε η θύρα που είχε διανοιχθεί 
(Φωτογραφική τεκμηρίωση και σχέδια, σελ.17) για να απομονωθεί ο εκθεσιακός χώρος. 
 
Παράλληλα στο άκρο της Δυτικής στοάς (ΝΔ γωνία) κτίσθηκε ένα δωμάτιο (γραφείο) με 
πέτρινους τοίχους και πατάρι και οριζόντια οροφή που έρχεται σε επαφή και με τον πρώτο 
κίονα της τοξοστοιχίας (Φωτογραφική τεκμηρίωση και σχέδια, σελ. 10, 11, 18). Η περιοχή αυτή 
χρησιμοποιείται σήμερα για εκπαιδευτικά προγράμματα και για φύλαξη εκθεσιακών 
αντικειμένων και επειδή βρίσκεται ακριβώς πάνω από τον ακραίο θόλο του ισογείου, μπορεί 
να χρησιμεύσει για την κατακόρυφη είσοδο δικτύων αερισμού κλπ. μέσω του χώρου του 
γραφείου και των υπερκείμενων παταριών (Φωτογραφική τεκμηρίωση και σχέδια, σελ. 31, 32). 
  
Επίσης φαίνεται πως άλλαξαν και τα διαφράγματα σε εξωτερικά παράθυρα καθώς στην 
φωτογραφία του Ξυγγόπουλου (Φωτογραφική τεκμηρίωση και σχέδια, σελ. 9) φαίνεται να 
υπάρχει ένα είδος χυτού ή λίθινου φεγγίτη με μεγάλα στρογγυλά τζάμια στο ΝΔ παράθυρο της 
άνω ζώνης που δεν παρατηρείται σε επόμενες φωτογραφίες.  
 
Τέλος, καθαιρέθηκαν τα δωμάτια που είχαν διαμορφωθεί στους τρεις θόλους του ισογείου 
(πρβ. Φωτογραφική τεκμηρίωση και σχέδια, σελ. 7 και 8) και κόπηκαν δύο μεγάλα κυπαρίσσια 
που απεικονίζονται σε όλες τις παλαιότερες φωτογραφίες. Σε μικρή εσοχή από την πρόσοψη 
των θόλων και σε υπερυψωμένη στάθμη, υπάρχουν σήμερα εντοιχισμένες μαρμάρινες 
γούρνες ενώ στο βάθος τους διακρίνεται το βραχώδες υπόβαθρο θεμελίωσης του μνημείου 
(Φωτογραφική τεκμηρίωση και σχέδια, σελ.31). 
 
Στην περίοδο αυτή ίσως να έγινε και η ριζική αλλαγή στο Τζαμί που αφορά την στέγασή του με 
λιθόπλακες (τρούλος και κεκλιμένες στέγες στοών). Όλες οι φωτογραφίες που υπάρχουν και 
χρονολογούνται μετά το 1920 το δείχνουν με πλακοσκεπή  (Φωτογραφική τεκμηρίωση και 
σχέδια, σελ. 6) και με την χαρακτηριστική ξεκάθαρα ευθειογενή κωνική στέγη του τρούλου. 
 
Η φωτογραφία του 1862 που είναι και η παλαιότερη σωζόμενη (Φωτογραφική τεκμηρίωση και 
σχέδια, σελ. 7)  όπως και το σκίτσο του 1889 (Φωτογραφική τεκμηρίωση και σχέδια, σελ.6) θα 
μπορούσαν να αντιστοιχούν στην δεύτερη φάση της κεράμωσης, ή και σε μια πρώτη, άτεχνη 
κατασκευή με λιθόπλακες. Πράγματι παρατηρείται στον τρούλο μια πιο ακανόνιστη  κωνική 
μορφή, ενώ δεν είναι ευδιάκριτο αν το υλικό κάλυψης είναι λιθόπλακες ή κεραμίδια.  
 
Η αρχική κάλυψη του τρούλου του τζαμιού με κεραμοσκεπή που ακολουθούσε την 
ημισφαιρική διατομή του φαίνεται σε αρκετές γκραβούρες του 19ου αι. και στην ακουαρέλα 
του E.Lear (Φωτογραφική τεκμηρίωση και σχέδια, σελ. 5). Η ύπαρξη κεραμοσκεπής 
αποδείχθηκε με βεβαιότητα όταν τα υπολείμματα δύο επάλληλων φάσεων κεραμώσεως 
αποκαλύφθηκαν κάτω από τις λιθόπλακες στο εξωρράχιο του τρούλου (Φωτογραφική 
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τεκμηρίωση και σχέδια, σελ. 26) κατά τις αναστηλωτικές εργασίες της περιόδου 1985-1990.10 
Φαίνεται λοιπόν ότι ενώ στην αρχική επικεράμωση αντιστοιχούσε η ημισφαιρική μορφή του 
τρούλου, δεν αποκλείεται, στην δεύτερη φάση της επικάλυψης με κεραμίδια, να απόκτησε ο 
τρούλος μια ήπια μη ευθειογενή κωνική μορφή, αφού διατηρήθηκαν από κάτω οι στρωτήρες 
της αρχικής κεράμωσης, αλλοιώνοντας την αρχική ημισφαιρική επιφάνεια. Μια τέτοια αλλαγή 
μπορεί να υποδηλώνει βιαστική επισκευή, πιθανά μετά από κάποια πτώση κεραυνού. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα κεραμοσκεπής σε τρούλο που δεν διατηρεί το ημισφαιρικό σχήμα 
αλλά τείνει στο ήπιο κωνικό έχουμε στο Τζαμί της Πρέβεζας (Φωτογραφική τεκμηρίωση και 
σχέδια, σελ. 7). 
 
Το σχέδιο του Παγκράτιου (Φωτογραφική τεκμηρίωση και σχέδια, σελ. 7) αν και αφαιρετικό, 
υποδηλώνει την μέχρι τότε κάλυψη με κεραμίδια της ξύλινης στοάς και της μαρκίζας11 ενώ 
είναι ασαφές το υλικό κάλυψης του τρούλου, (ο οποίος σε κάθε περίπτωση έχει πάλι μια ήπια 
κωνική μορφή). Ο Ξυγγόπουλος δεν αναφέρει τον τρόπο επικάλυψης της στέγης, αλλά το 
σκαρίφημά του σε τομή περισσότερο θυμίζει κεραμοσκεπή ενώ ασαφής είναι και η σχετική 
φωτογραφία. 
 
Με βάση τα προαναφερόμενα, δεν είναι απολύτως σαφές πότε συνέβη η μετατροπή της 
μορφής του τρούλου του από ημισφαιρική σε κωνική, ούτε η αλλαγή αυτή ταυτίζεται 
υποχρεωτικά με την αλλαγή υλικού κάλυψης. Η ύπαρξη πάντως λιθοπλακών στο σύνολο της 
επικάλυψης και η  ξεκάθαρα κωνική μορφή του τρούλου είναι αναμφισβήτητη μετά την 
μετατροπή του σε Μουσείο το 1933. 
 
Κανένα στοιχείο δεν βρέθηκε που να τεκμηριώνει κάλυψή του τρούλου με μολύβι, μάλλον δε 
θα ήταν και αποφευκταία για να μην έλκει κεραυνούς. Με μολύβι είναι όμως μέχρι και σήμερα 
επενδεδυμένο το κωνικό ξύλινο κάλυμμα του μιναρέ, το οποίο το 2019 κατέπεσε πάλι, από 
δυνατούς ανέμους. 
 
Πιθανά η χρήση πλακοσκεπής εκτός από τους οικονομικούς λόγους (διαθεσιμότητα 
μαυρόπλακας ως τοπικού προϊόντος) να είχε και ένα «ιδεολογικό» κίνητρο, αφότου δηλαδή 
έπαψε να είναι μουσουλμανικό Τέμενος και έγινε Μουσείο που φιλοξενούσε ελληνικές 
αρχαιότητες, να επιθυμούσαν να το διαφοροποιήσουν ώστε να ομοιάσει περισσότερο 
εξωτερικά με παραδοσιακά κτίσματα της τυπικής ελληνικής ηπειρώτικης αρχιτεκτονικής 
(Ζαγόρια, Μέτσοβο).12  
 

 
10 Γ. Σμύρης «Το Τζαμί του Ασλάν Πασά στα Ιωάννινα», όπ.π., σελ.230 και φωτογραφικό αρχείο Εφορείας 
Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων. 
11 Ένας τόσο μεγάλος πρόβολος της στέγης, ακόμα και αν στηριζόταν επιπρόσθετα με λοξές ξύλινες 
αντιστηρίξεις, δεν θα άντεχε το βάρος της πλακοσκεπής. 
12 Η κάλυψη με πλάκα φαίνεται να εφαρμόσθηκε συστηματικά από την Αρχαιολογική και άλλες Δημόσιες 

Υπηρεσίες και σε άλλα Οθωμανικά μνημεία, σε μεταγενέστερες βέβαια περιόδους, όπως π.χ. στη δεκαετία του 
1970 η Οθωμανική Βιβλιοθήκη, για την οποία υπάρχουν σαφείς πληροφορίες και φωτογραφίες ότι είχαν 
κεραμοσκεπή ή/και μολυβδοσκεπή. Το ίδιο έγινε και στις αρχές της δεκαετίας του 2000 στο παρακείμενο 
Σουφαρί Σεράϊ, όπου στεγάστηκε το παράρτημα Ιωαννίνων των Γενικών Αρχείων του Κράτους, και στο Τσικούρ 
Τζαμί. 
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Στο σημείο αυτό αξίζει να παρατεθεί αυτούσιο ένα απόσπασμα από ένα άρθρο που 
δημοσίευσε το 1926 ο φωτισμένος λόγιος Χρίστος Σούλης, που πρωτοστάτησε στη σωτηρία 
οθωμανικών μνημείων των Ιωαννίνων και στη δημιουργία του Δημοτικού Μουσείου:13 
 

 
 
Από το 1930 και μετά σε όλες τις φωτογραφίες και καρτ ποστάλ που έχουν διασωθεί το τζαμί 
φαίνεται με πλακοσκεπή, και έχει πλέον καθιερωθεί έτσι, ως το κατεξοχήν τοπόσημο της 
παλιάς πόλης των Ιωαννίνων. Τα δε εκθέματα που στεγάζει σήμερα, χριστιανικά, εβραϊκά και 
οθωμανικά, το καθιστούν διαχρονικό και διαπολιτισμικό μνημείο και Μουσείο το οποίο 
εκπροσωπεί όλες τις εθνικές και θρησκευτικές ομάδες που αποτελούσαν τον πληθυσμό της 
πόλης των Ιωαννίνων επί πολλούς αιώνες. 
 
Κατά τις εργασίες μετατροπής του Τζαμιού σε Μουσείο δεν θίχτηκε ο Μουσουλμανικός 
εσωτερικός διάκοσμος (τοιχογραφίες, γύψινα και ανάγλυφα στοιχεία) ο οποίος διατηρείται 
μέχρι σήμερα, με αρκετές φθορές από την υγρασία και με ορισμένες άτεχνες τοπικές 
επιζωγραφήσεις (Φωτογραφική τεκμηρίωση και σχέδια, σελ. 21,22). 
 

 
13 Χ. Σούλης, «Τουρκικαί επιγραφαί Ιωαννίνων», όπ.π., σελ. 85. Ο Franz Babinger (1891-1967) που αναφέρεται 
στο κείμενο υπήρξε διάσημος ιστορικός της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας· την εποχή εκείνη ήταν καθηγητής στο 
Πανεπιστήμιο Humboldt του Βερολίνου. 
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2.3 Χρονικό επεμβάσεων από το 1945 ως σήμερα 
 
Το χρονικό που ακολουθεί αφορά την περίοδο μετά το 1933 μέχρι και σήμερα. Συγκεντρώνει 
πληροφορίες από το αρχείο εγγράφων και φωτογραφιών της Εφορείας Αρχαιοτήτων, του 
Δήμου, λοιπών αρχείων και συλλογών, καθώς και από τις επιστημονικές και τεχνικές μελέτες 
που έχουν εκπονηθεί και από δημοσιεύσεις στον τύπο και το διαδίκτυο. 
 
Ιδιαίτερα διαφωτιστικό και αναλυτικό είναι το άρθρο του καθηγητή Γεωργίου Σμύρη, 
αρχιτέκτονα και πρώην μηχανικού της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας που παρατίθεται σε 
παράρτημα, καθώς και η τεχνική περιγραφή της μελέτης της Νατάσσας Πουλογιάννη, του 
1999, αποσπάσματα της οποίας παρατίθενται επίσης σε παράρτημα. 
 

Χρονολογία  

1945 Εγκατάσταση των γραφείων της Εφορείας Αρχαιοτήτων στο χώρο του 

Μεντρεσέ και έναρξη συστηματικής ενασχόλησης με τα μνημεία της 

περιοχής. 

1946 Έκθεση της Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και 

Θρησκευμάτων για «τις καταστροφές των αρχαιοτήτων εκ του πολέμου και 

των στρατών κατοχής». Αναφέρεται ότι «ο χώρος γύρω από το Ασλάν πασά 

τζαμί καταστράφηκε για την μεταφορά των ιταλικών πυροβόλων. Τα 

έγχρωμα θωράκια που ήταν εντός του τζαμιού ερρίφθησαν έξω και 

υπέστησαν ζημιές». Ίσως αναφέρεται σε έγχρωμα υαλοστάσια (παράβαλε 

και φωτ. Ξυγγόπουλου). 

1950 Εργασίες αρμολογημάτων. Πράγματι διακρίνεται βελτίωση των εξωτερικών 

όψεων αντιπαραβάλλοντας τις φωτογραφίες εκείνης της περιόδου με 

παλαιότερες. 

1960 Μετεγκατάσταση γραφείων Εφορείας εκτός της Ακρόπολης. Το ενδιαφέρον 

πάντως της υπηρεσίας για τον χώρο δεν παύει. 

1976 Έκθεση Θ. Θεοφύλακτου, αρχιτέκτονος της Εφορείας Βυζαντινών 

Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων, μετά από αυτοψία μαζί με τους Δ. Κωνστάντιο, 

αρχαιολόγο, και την Πολιτικό Μηχανικό του Δήμου Ιωαννιτών Στεφανίδου. 

Επισημαίνονται έντονη ύπαρξη υγρασίας σε τοίχους και οροφές, πτώσεις 

σοβάδων, μετατοπίσεις πλακολίθων στέγης ιδιαίτερα στις θέσεις συμβολής 

με τοίχους, μικρορωγμές λόγω κεραυνών. Προτείνεται ανάσυρση πλακών 

και γενικά έλεγχος στέγης.  

1976 Αναφέρεται στα πεπραγμένα της Εφορείας (Αρχ. Δελτίο) η επισκευή της 

στέγης της στοάς, με αντικατάσταση ξύλινου σκελετού και ανάσυρση 

πλακών, χωρίς περισσότερες λεπτομέρειες για την έκταση των 

αντικαταστάσεων. 

Νοέμβριος 

1984 

Μόνωση με τοποθέτηση φύλλων μόλυβδου στην στέγη, κάτω από τις 

μαυρόπλακες. Η λύση αυτή δεν αποδείχθηκε επιτυχής, καθώς τα φύλλα 

μόλυβδου προκαλούσαν ολίσθηση των πλακών. 
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1985 Πτώση κεραυνού που προκάλεσε μεγάλες ζημιές στην Δυτική πλευρά. Τα 

εκθέματα μετακινήθηκαν προσωρινά στον Μεντρεσέ.  

27-5-1985 Εγκριτική απόφαση εργασιών αποκατάστασης μετά τον κεραυνό από την 

ΥΠΠΟ/ΔΑΒΜΜ για: 

• καθαίρεση επιχρισμάτων σε θέσεις βλαβών,  

• αρμολογήματα σε λιθοδομές,  

• επισκευή και συντήρηση ξύλινων τσατμαδότοιχων,  

• αντικατάσταση κουφωμάτων,  

• τοποθέτηση υδρορροών, 

• νέα επιχρίσματα, 

• βαφές,  

• επανεγκατάσταση αλεξικέραυνου,  

• αποπεράτωση διάστρωσης μολυβδοφύλλων κάτω από πλάκες στην 

στέγη. 

1985-1988 1985-88:Εκπόνηση μελέτης αποτύπωσης-καταγραφής φθορών και μελέτης 

αποκατάστασης – χρήσης που ανατέθηκε από τον Δήμο Ιωαννιτών στους Ν. 

Πουλογιάννη και Π. Μπισικλή. Περιλαμβάνει πλήρη σχέδια σε κλίμακα 1:50, 

χειροποίητα. Το 1988 υποβλήθηκε στην Εφορεία η μελέτη για την οποία το 

τοπικό Συμβούλιο ζήτησε συμπληρωματικά στοιχεία. 

22-8-1989 Έγκριση εργασιών από την Εφορεία, μετά από αίτημα του Δήμου με 

ημερομηνία 7.8.1989, για αποκατάσταση καλύψεως με πλάκες εξωτερικά 

του τρούλου (καθαίρεση και εκ νέου επίστρωση με «γύρισμα» των πλακών, 

ούτως ώστε να αποκατασταθεί παράλληλα και η μορφή του) με προσωρινή 

μετακίνηση αλεξικέραυνου.  

Στο διάστημα 1985-1990 εκτελέσθηκαν εργασίες τόσο για την 

αποκατάσταση των βλαβών λόγω του κεραυνού όσο και για την υλοποίηση 

της επανέκθεσης. Επίσης έγιναν εκτεταμένες επεμβάσεις στις στέγες από 

πλακοσκεπή. Κατά την επισκευή της επικάλυψης του τρούλου 

αποκαλύφθηκαν οι δύο αρχικές επάλληλες στρώσεις επικάλυψης του 

τρούλου με χειροποίητα κεραμίδια (Φωτογραφική τεκμηρίωση και σχέδια, 

σελ. 26) οι οποίες διατηρήθηκαν κάτω από την νέα κάλυψη με λιθόπλακες, 

με παρεμβολή γαιωυφάσματος και πλήρωσης με ελαφρομπετόν για 

δημιουργία νέας καμπυλότητας του τρούλου. Αναλυτική περιγραφή του 

τρόπου αναδιαμόρφωσης της γεωμετρίας του τρούλου πάνω από τα 

υπολείμματα της κεράμωσης αναπτύσσεται στο άρθρο του Κ. Σμύρη και 

στην έκθεση της μελετήτριας Ν. Πουλογιάννη (βλ. παράρτημα). 

1991 Επανέκθεση στο Μουσείο. 

1999 Υποβολή μελέτης από Ν. Πουλογιάννη που αναφέρεται σε όλα τα κτίρια της 

Ακρόπολης με τίτλο «Αναστηλώσεις-Διαμορφώσεις στην Ακρόπολη Ασλάν». 

Η τεχνική περιγραφή περιλαμβάνει ένα αναλυτικό κείμενο με αναγραφή και 
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σχολιασμό των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί μέχρι τώρα και των 

προβλημάτων που διαπιστώνονται. Επισυνάπτεται σε παράρτημα (σελ. 32-

35). Επίσης γίνεται αναλυτική διατύπωση προτάσεων επέμβασης. Επίσης 

συντάχθηκε και έκθεση του συντηρητή της Εφορείας κ. Χ. Λιωνή που 

αναφέρεται στα προβλήματα υγρασίας και στην ανάγκη συστηματικής 

ενόργανης παρακολούθησής της. Η Εφορεία εισηγείται θετικά, ενώ ζητούν 

και μελέτη συντήρησης.  

Στις 31/12/1999 η ΔΑΒΜΜ ζητά επανεξέταση της μελέτης, πλήρη 

αρχαιολογική τεκμηρίωση, στατική ανάλυση και σοβαρή δικαιολόγηση των 

προτεινόμενων παρεμβάσεων.  

21-4-2003 Έγκριση της Εφορείας για επισκευή στέγης από λιθόπλακες και τοποθέτηση 

στεγανωτικής μεμβράνης 

2004-05 Έναρξη εργασιών στην στέγη (ανάδοχος: Εργολήπτης Δημοσίων Έργων 

Κωνσταντίνος Νάστος). Εκ νέου ανάσυρση και επανατοποθέτηση πλακών 

επικάλυψης και επισκευή αρμών σύνδεσης της ξύλινης στέγης της στοάς με 

την τοιχοποιία, με τοποθέτηση μολυβδοφύλλων. Δεν έχουν εντοπισθεί 

περισσότερα στοιχεία. 

21-3-2008 Υποβολή μελέτης Ε. Τσουκανέλη από την Τεχνική Υπηρεσία Δήμου. Κυρίως 

αφορά εσωτερικές επεμβάσεις στον μουσειακό χώρο.  

28-1-2009 Απόφαση έγκρισης μελέτης. 

12-5-2009 Ανάδειξη αναδόχου (ΔΗΤΕ). Μετά από διάφορες καθυστερήσεις λόγω της 

οικονομικής κρίσης που ενέσκηψε στο μεταξύ, η εργολαβία διαλύθηκε στις 

20-12-2011, ενώ είχαν εκτελεσθεί οι μισές εργασίες. 

17-7-2019 Ανάθεση εργολαβίας άμεσων μέτρων για αποκατάσταση καλύμματος 

μιναρέ μετά από κεραυνό. Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν το φθινόπωρο.  

 

 

2.4 Παθολογία – προβλήματα προς αντιμετώπιση και βασικές κατευθύνσεις για την 
σύνταξη της οριστικής μελέτης 

2.4.1 Έδαφος θεμελίωσης 
 
Σύμφωνα με γεωφυσική έρευνα που εκπόνησε ο Τομέας Γεωλογίας του ΑΠΘ για λογαριασμό 
του Δήμου Ιωαννιτών,14 διαπιστώνεται ότι η θεμελίωση του Τζαμιού γίνεται πάνω σε συμπαγή 
ασβεστόλιθο (όπως σαφώς φαίνεται και στον γεωλογικό χάρτη του ΙΓΜΕ). 
Τα συμπεράσματα της έρευνας καταλήγουν ότι το υπέδαφος θεμελίωσης στην περιοχή του 
Τζαμιού είναι συμπαγές και ανήκει στην κατηγορία Α. Το πλήρες τεύχος των συμπερασμάτων 
της γεωφυσικής διερεύνησης θα δοθεί στους στατικούς μελετητές για ειδικότερη αξιοποίηση. 
 

 
14 Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής, Τομέας Γεωφυσικής, Τμήμα Γεωλογίας ΑΠΘ, Επιστημονικός 
Υπεύθυνος: καθηγητής Γεώργιος Βαργεμέζης: «Γεωφυσική έρευνα με τη μέθοδο της γεωηλεκτρικής 
τομογραφίας στην περιοχή του πολιτιστικού Πάρκου στο Κάστρο Ιωαννίνων», Τεύχος Αποτελεσμάτων, 
Αύγουστος 2018. 
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Επίσης, το σπήλαιο που χαρτογραφήθηκε στην περιοχή της Ακρόπολης δεν περνά κάτω από το 
Τζαμί (Φωτογραφική τεκμηρίωση και σχέδια, σελ. 3). 
 
Η κατασκευή των λιθοδομών του Τζαμιού φαίνεται στιβαρή και χωρίς ρωγμές. Εξίσου στιβαρή 
είναι η κατασκευή των εγκάρσιων θόλων πάνω στους οποίους πατά η προς Δ. επέκταση της 
στοάς. Ενδεικτικό της καλής κατασκευής και της στερεότητας της έδρασης είναι το γεγονός 
ότι, παρά τους αρκετούς σεισμούς που συνέβησαν στα Ιωάννινα,15 ούτε ο μιναρές δεν 
φαίνεται να παρουσιάζει απόκλιση. 
 
Κατά τις εργασίες αποκατάστασης θα προβλεφθεί σταδιακή αποκάλυψη της θεμελίωσης όπου 
είναι εφικτό (κυρίως στην Νότια πλευρά) και διενέργεια ενεμάτων και αρμολογημάτων. 

 

2.4.2 Λιθοδομές ανωδομής κεντρικού τμήματος 
 
Η ποιότητα της λιθοδομής, κυρίως του κεντρικού τμήματος, είναι επίσης πολύ καλή, με 
ασβεστολιθικό δομικό υλικό. Οι λίθοι των εξωτερικών όψεων είναι χτισμένοι κατά το 
ψευδοϊσόδομο σύστημα με επιμελημένους πλακοειδείς λίθους και γωνιολίθους, κατά κανόνα 
χωρίς παρεμβολή πλίνθων ή τσιβικιών. Επιμελημένες είναι επίσης όλες οι κατασκευαστικές 
λεπτομέρειες γείσων, ημιχωνίων, πλαισίων ανοιγμάτων κλπ.  
 
Στα πλαίσια της μελέτης θα γίνουν εργαστηριακές δοκιμές για να προσδιορισθούν τα χημικά 
και μηχανικά χαρακτηριστικά της λιθοδομής τόσο της αρχικής φάσης όσο και των υπολοίπων. 
 
Δεν παρατηρούνται εμφανείς ρωγμές και παραμορφώσεις στην θολοδομία του τρούλου. Εν 
τούτοις στην έκθεση της μελετήτριας Ν. Πουλογιάννη αναφέρεται ότι κατά τις εργασίες 
αποκάλυψης του εξωρραχίου του τρούλου διαπιστώθηκε ότι δεν είναι συμμετρικός. Η 
δυσμορφία αυτή δεν είναι εμφανής σήμερα, οπότε θα εξετασθεί κατά τις εργασίες.  
 

2.4.3 Τοξοστοιχίες περιμετρικής στοάς –διαφράγματα με ξύλινους ελκυστήρες-ξύλινη στέγη 
 
Αρκετά πιο ευάλωτη είναι η κατασκευή των τοξοστοιχιών από λιθοδομή και των ξύλινων 
ελκυστηροθλιπτήρων των στοών, λόγω του μεγάλου μήκους τους σε σχέση με το πάχος. Με 
την πάροδο των ετών παρατηρούνται αποσαθρώσεις στα ξύλα, αποκολλήσεις των μεταλλικών 
συνδέσμων και τριχοειδείς ρωγμές στα τόξα (Φωτογραφική τεκμηρίωση και σχέδια, σελ. 14-
16). Λόγω των πολλών ασβεστωμάτων που έχει δεχτεί το εσωτερικό του κτιρίου στις περιοχές 
των τόξων μερικές από αυτές τις ρωγμές μπορεί, όταν καθαιρεθούν τα επιχρίσματα, να 
προκύψουν σημαντικά μεγαλύτερες.  
 
Επισημαίνεται ήδη από το 1999 (έκθεση Πουλογιάννη) η απόκλιση του ΒΔ κίονα του προστώου 
και η αποκόλληση του αντίστοιχου ξύλινου ελκυστηροθλιπτήρα, πιθανά μετά από πτώση 
κεραυνού. Φαίνεται ότι για να αντιμετωπισθεί αυτή η παραμόρφωση είχαν τοποθετηθεί δύο 

 
15 Απο την ανέγερση του τζαμιού μέχρι σήμερα, σημαντικοί σεισμοί που επηρέασαν τα Ιωάννινα, έγιναν τα έτη: 
1740, 1743, 1813, 1823, 1858, 1867, 1882-89, 1898, 1967, 2016 (βλ. Παναγιώτη Σπυρόπουλου, Χρονικό των 
σεισμών της Ελλάδας, Αθήνα: Δωδώνη 1997). Εν τούτοις δεν έχει καταγραφεί καμιά ιδιαίτερη αναφορά για 
βλάβες στο Τζαμί. 
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ξύλινοι θλιπτήρες16 μεταξύ προστώου και εξωτερικής βόρειας στοάς (Φωτογραφική 
τεκμηρίωση και σχέδια, σελ. 11, 15). 
 
Εντούτοις, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, δεν διαπιστώνονται περιοχές των τοξοστοιχιών με 
άμεσο κίνδυνο ετοιμορροπίας. Η ευστάθεια των περιμετρικών στοών οφείλεται και στο 
γεγονός της συχνής μέχρι τώρα συντήρησης και αποκατάστασης της ξυλείας της στέγης, και 
στο καλό έδαφος θεμελίωσης. 
 
Σε επαφή με τον τοίχο του κεντρικού χώρου προσευχής υπάρχει μια εμφανής διαμήκης δοκός 
υποστήριξης των λοξών φερουσών δοκών. Δεν αποκλείεται να υπάρχουν και εντοιχισμένοι 
διαμήκεις ξύλινοι στρωτήρες (ενδεικτικά σκαριφήματα: Φωτογραφική τεκμηρίωση και σχέδια, 
σελ. 9, 10). 
 
Είναι κρίσιμο, στο πλαίσιο της στατικής μελέτης, να διαπιστωθεί δειγματοληπτικά  ο τρόπος 
σύνδεσης των λοξών φερουσών δοκών της περιμετρικής στέγης με τους τοίχους του κεντρικού 
χώρου προσευχής, αλλά και με τη στέψη της τοξοστοιχίας. Κατά την διάρκεια των εργασιών 
αποκατάστασης θα πρέπει να ελεγχθεί η επάρκεια των κόμβων σε όλες τις θέσεις του ξύλινου 
φορέα, και η κατάσταση των εδράσεων των άκρων τους καθώς είναι πολύ σημαντικό να 
διασφαλισθούν οι συνδέσεις αυτές, τόσο για λόγους αντισεισμικής επάρκειας της κατασκευής, 
όσο και για να αποτραπούν διεισδύσεις ομβρίων από τους κατασκευαστικούς αυτούς αρμούς 
(είναι εμφανή ίχνη διαρροής ομβρίων στους τοίχους των τοξοστοιχιών). 
 
Η εγκάρσια σύνδεση της κιονοστοιχίας με τον ανατολικό και τον δυτικό εξωτερικό τοίχο του 
κεντρικού χώρου προσευχής γίνεται μόνο με ξύλινους ελκυστηροθλιπτήρες. Σε κάθε 
περίπτωση πρέπει να γίνει συστηματικός έλεγχος όλων των τοξοστοιχιών, των ξύλινων 
ελκυστήρων και των συνδέσεων μεταξύ τους και με τις λιθοδομές και να προταθούν μέτρα 
βελτίωσης και ενίσχυσης της αντισεισμικής συμπεριφοράς τους.  
 
Επίσης θα πρέπει να επισκευασθούν όλα τα μεταλλικά στοιχεία τόσο των κιονοστοιχιών 
(σύνδεσμοι ελκυστηροθλιπτήρων πάνω από κιονόκρανα, δακτύλιοι περίσφιξης κιόνων κλπ.) 
όσο και του μιναρέ που είναι οξειδωμένα (πχ. δακτύλιος γύρω από κτιστό στηθαίο, στηρίξεις 
σκαλιών κλπ.) (Φωτογραφική τεκμηρίωση και σχέδια, σελ. 28). 
 

2.4.4 Τρούλος 
 
Η επικάλυψη με πλάκες απομακρύνθηκε το 1989 αλλά δεν αποκαλύφθηκε το εξωρράχιο του 
τρούλου, προκειμένου να διατηρηθούν στην θέση τους τα κατάλοιπα των αρχικών 
κεραμώσεων (Φωτογραφική τεκμηρίωση και σχέδια, σελ. 26). Συνεπώς το εξωρράχιο δεν έχει 
επισκευασθεί συστηματικά. Σε σχόλιο της μελετήτριας Ν. Πουλογιάννη αναφέρεται ότι ο 
τρούλος «δεν είναι συμμετρικός (κακοχυμένος) με υποχώρηση από την πλευρά του μιναρέ». 
Δεν αναφέρεται όμως να έγιναν στερεωτικές εργασίες στον ίδιο τον τρούλο παρά μόνο η 
επαύξηση της τελικής επιφάνειας πάνω από την κεράμωση με περλιτομπετόν. Επίσης 

 
16 Οι θλιπτήρες αυτοί υπάρχουν στην φωτογραφία του Ξυγγόπουλου, άρα έχουν τοποθετηθεί πριν από το 1925, 

και πριν από τον κεραυνό του 1985. Δεν αποκλείεται να είναι μετά από ζημιές που προκλήθηκαν στη διάρκεια 
καταιγίδας το 1841, σύμφωνα με «Το σημειωματάρι του Γεροκαλαμένιου» που ανακάλυψε και μετέγραψε ο 
Κώστας Κρυστάλλης, Ηπειρωτικαί Αναμνήσεις, Αθήνα: Πελεκάνος 2009: «1841, Απρίλη 15. Από την πολλή 
φουρτούνα κι απ’ τες αστραπές έπεσε το τζαμί του Πασά Καλού στο Κάστρο». 
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παρέμεινε ανεπισκεύαστο το εξωρράχιο του τρούλου στην θέση των διατηρουμένων παλαιών 
κεραμώσεων. 
 
Από το εσωτερικό δεν διακρίνεται παραμόρφωση της ημισφαιρικής επιφάνειας του 
εσωρραχίου, παρατηρούνται όμως σε όλες τις φωτογραφίες ορισμένες επιφάνειες πάνω στο 
παλιό επίχρισμα που έχουν μεγαλύτερη προσβολή από την υγρασία από τις υπόλοιπες και 
υποδηλώνουν πιθανά τοπικά προβλήματα ή και τοπικές ανακτήσεις (Φωτογραφική 
τεκμηρίωση και σχέδια, σελ. 22). 
 
Πρέπει επίσης να διερευνηθεί η κατάσταση της στέγασης του τρούλου, καθώς σήμερα 
παρατηρούνται κενά σε μορφή οριζόντιου δακτυλίου σε δύο στάθμες μεταξύ των πλακών 
περιμετρικά του τρούλου ( Φωτογραφική τεκμηρίωση και σχέδια, σελ. 24-25). Εκτιμάται ότι η 
παραμόρφωση αυτή έχει σχέση με την αλλαγή της διατομής του τρούλου και της επιστέγασης 
που έγινε το 1989. 
 
Η επέμβαση περιγράφεται διεξοδικά από τον Γ. Σμύρη17 και αναφέρεται στην εύρεση των 
παλιότερων στρώσεων από κεραμίδια, οι οποίες παρέμειναν επί τόπου, συντηρήθηκαν και 
προστατεύθηκαν με γαιωύφασμα. Η διατομή του τρούλου άλλαξε καθώς σε συνέχεια 
«τοποθετήθηκαν 16 οδηγοί (μεσημβρινοί) από συμπαγή τούβλα και ασβεστοκονίαμα από την 
κορυφή του θόλου έως το γείσωμα της στέγης για την δημιουργία φατνωμάτων. Σε συνέχεια 
χυτεύθηκε ελαφρομπετόν χωρίς αλκάλια μεταξύ των μεσημβρινών πάχους στρώσης 0,10-0,15. 
Για την αποκατάσταση της καμπυλότητας χρησιμοποιήθηκε ειδικός ξύλινος οδηγός που 
τοποθετήθηκε σε ειδικό στροφείο στην κορυφή του θόλου, και κινούμενος περιμετρικά 
βοηθούσε στην διαμόρφωση της καμπυλότητας. Με τον τρόπο αυτόν μετατράπηκε το κωνικό 
σχήμα σε σύστημα καμπυλών. Λεπτή στρώση πατητής τσιμεντοκονίας χωρίς αλκάλια 
αποτέλεσε το επόμενο στρώμα. Για αποφυγή αρμών, στο τέλος κάθε ημέρας εργασίας οι 
ενώσεις των παρακείμενων στρώσεων γίνονταν πάνω στους μεσημβρινούς, όπου τελικά 
χρησιμοποιήθηκε στεγανωτικό υλικό. Τέλος επιστρώθηκε η μαυρόπλακα με την παραδοσιακή 
μέθοδο» (Υπογράμμιση δική μας). 
 
Συνεπώς η όλη διατομή του τρούλου τροποποιήθηκε, και σύμφωνα πάλι με σχόλιο του Γ. 
Σμύρη: «για την αποκατάσταση της αρχικής γεωμετρίας, εφόσον αυτό επιλέχθηκε από τις 
σχετικές εγκρίσεις, χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία από την γεωμετρία των σωζόμενων τζαμιών 
στην πόλη, ιδιαίτερα του τζαμιού Κανλί Τσεσμέ18 το οποίο φέρει τις λιγότερες μεταγενέστερες 
επεμβάσεις.». Αντίθετα, και το Φετιχέ Τζαμί μέσα στο κάστρο είχε μια ελαφρά κωνική στέγαση 
η οποία διατηρήθηκε μέχρι σήμερα (Φωτογραφική τεκμηρίωση και σχέδια, σελ.23). 
 
Συγκρίνοντας τις σημερινές φωτογραφίες με τις παλιές διαπιστώνεται ότι η σημερινή διατομή 
της επικάλυψης έχει μικτή κωδωνοειδή μορφή που δεν αποδίδεται στα σχέδια της 
αποτύπωσης, αλλά και δεν ταυτίζεται με καμιά προηγούμενη οικοδομική φάση του μνημείου. 
Καθώς δεν βρέθηκαν φωτογραφίες από την περίοδο υλοποίησης των επεμβάσεων αυτών, 
έγινε μια απόπειρα προσέγγισής τους με το σκαρίφημα που περιλαμβάνεται στο τεύχος 
Φωτογραφική τεκμηρίωση και σχέδια, σελ.26. 
 

 
17 Γ. Σμύρης, όπ.π., σελ. 230. 
18 Λέγεται και Τζαμί της Καλούτσιανης, δες Φωτογραφική τεκμηρίωση και σχέδια, σελ. 7 
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Θα πρέπει να διερευνηθεί μήπως αυτές οι δακτυλιοειδείς απομακρύνσεις των πλακών μεταξύ 
τους που περιτρέχουν όλες τις πλευρές του τρούλου (Φωτογραφική τεκμηρίωση και σχέδια, 
σελ. 24, 25) έχουν σχέση με τις παραπάνω επεμβάσεις και εκδηλώνονται στα σημεία έντονης 
μεταβολής της γεωμετρίας και αύξησης της κλίσης. 
 
Επίσης, επειδή το ελαφρομπετόν είναι υγροαπορροφητικό υλικό, είναι πιθανόν, μετά από 35 
χρόνια, να έχουν παρουσιαστεί περιοχές στις οποίες, λόγω ρωγμών στην τσιμεντοκονία ή 
μετακινήσεων πλακών, ο τρούλος να έχει απορροφήσει υγρασία η οποία εγκλωβίζεται και 
αναγκαστικά εκτονώνεται προς το εσωτερικό. 
 
Η πλήρης αποκατάσταση της θολοδομίας του τρούλου είναι σημαντική και αναγκαία, και σε 
κάθε περίπτωση πρέπει να αντιμετωπισθεί ριζικά με απομάκρυνση της σημερινής επικάλυψης 
και των προσθηκών από τσιμεντοκονία και περλιτομπετόν, με τεκμηρίωση των καταλοίπων 
των παλαιών επικεραμώσεων και ενδεχομένως απομάκρυνση όσων επηρεάζουν τις αναγκαίες 
στερεώσεις και στεγανώσεις του εξωρραχίου. 
 
Στο πλαίσιο της εκπονούμενης μελέτης, κρίνεται σκόπιμο να προταθεί  η πλέον δόκιμη μορφή 
της νέας επιστέγασης του τρούλου, τόσο από την σκοπιά της στατικής επάρκειας όσο και από 
την πλευρά της τήρησης της αναστηλωτικής δεοντολογίας. Απαιτείται αναλυτικός σχεδιασμός 
των κατασκευαστικών λεπτομερειών αλλά και σχολαστική έρευνα αγοράς ώστε να 
εξασφαλισθεί η καλύτερη δυνατή ποιότητα λιθοπλακών και ο αποτελεσματικότερος τρόπος 
τοποθέτησης. 
 
Σχετικά με την τελική μορφή της διατομής της επικάλυψης, θα σχεδιασθούν στα πλαίσια της 
αρχιτεκτονικής πρότασης των μελετητών δύο εναλλακτικές μορφές: 
- η κωνική, που επιτρέπει την διατήρηση των καταλοίπων των παλαιών κεραμώσεων, 
- η ημισφαιρική, που συνεπάγεται την απομάκρυνση των παλαιών κεραμώσεων μετά 
από τεκμηρίωση, και την επαναφορά της αρχικής μορφής του εξωρραχίου του τρούλου. 
 
Πολλά από αυτά τα προβλήματα θα μπορούσαν να αντιμετωπισθούν ευκολότερα με 
εφαρμογή κεραμοσκεπής που η ύπαρξή της τεκμηριώνεται από τα ευρήματα. Εν τούτοις, η 
στέγαση του συγκεκριμένου μνημείου με πλακοσκεπή συνεχώς, τουλάχιστον από τις αρχές 
του 20ου αιώνα μέχρι σήμερα, και το γεγονός ότι η θέση του και η μορφή του αυτή το έχουν 
καταστήσει πλέον τοπόσημο για την πόλη των Ιωαννίνων, δεν φαίνεται να ευνοούν  μια τέτοια 
αλλαγή. 
 

2.4.5 Εξωτερική υγρασία- προβλήματα υγρομόνωσης και επιστεγάσεων κεκλιμένων στεγών  
 
Το θέμα αντιμετώπισης της εξωτερικής υγρασίας19 όπως φαίνεται και από τις κατά καιρούς 
επεμβάσεις, επηρεάζεται οπωσδήποτε και από το είδος και την μορφή της στέγασης με 
λιθόπλακες, που δεν ήταν η αρχική και φαίνεται ότι παρουσιάζει πολλά εγγενή προβλήματα 
και ανάγκες συνεχών επιδιορθώσεων. 
 

 
19 Δεν είναι σαφές κατά πόσο η προσρόφηση υγρασίας στους τοίχους γίνεται από τοπικούς αρμούς της 
λιθοδομής ή από είσοδο ομβρίων από την επικάλυψη του τρούλου και τον πιθανό εγκλωβισμό υγρασίας στο 
στρώμα ελαφρομπετού που μεσολαβεί μεταξύ πλακοσκεπής και παλαιότερων στρώσεων επικάλυψης του 
τρούλου. 
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Παρατηρείται πράγματι από το χρονικό επισκευών που εκτέθηκε παραπάνω ότι συνεχώς 
προκύπτουν προβλήματα ολίσθησης των πλακών και διαρροών ομβρίων από τους αρμούς 
μεταξύ ξύλινης στέγης και λιθοδομής (Φωτογραφική τεκμηρίωση και σχέδια, σελ. 20, 24, 25, 
27) που οφείλονταν σε συχνά αδόκιμες λύσεις (όπως πχ. η χρησιμοποίηση φύλλων μόλυβδου 
στο πέτσωμα κάτω από τις μαυρόπλακες) ή στην κινητικότητα των αρμών μεταξύ ξύλινου 
φέροντος οργανισμού της στοάς και των τοίχων όπου εδράζεται. Θα πρέπει τέλος να εξετασθεί 
και κατά πόσον οι υπάρχουσες σήμερα έντονες κλίσεις των μονόρριχτων στεγών είναι οι 
ενδεδειγμένες για τοποθέτηση μαυρόπλακας, ή απαιτούνται περισσότερες βελτιώσεις της 
μεθόδου διάστρωσης ή επιλογή καλύτερης ποιότητας πλακολίθων για να αντιμετωπισθεί η 
έντονη κλίση τους. Επίσης θα πρέπει να μελετηθούν οι αποτελεσματικότερες δυνατές λύσεις 
μόνωσης και στερέωσης των πλακών ώστε να περιορισθούν οι ανάγκες συνεχών επισκευών, 
και παράλληλα να αποκαλυφθούν και επισκευασθούν όλες οι περιοχές συναρμογής των 
ξύλινων δοκών με τις λιθοδομές και να δοθούν λύσεις που να εξασφαλίζουν έλεγχο της 
κινητικότητας των εδράσεων και πλήρη στεγάνωση των αρμών. 
 
Για όλους τους παραπάνω λόγους, και παρά τις μεταγενέστερες τοπικές επισκευές που έχουν 
γίνει στις στέγες, κρίνεται ως εξίσου αναγκαία η ριζική αποκάλυψη και ανακατασκευή της 
επιστέγασης των στοών και ο έλεγχος και η επισκευή του ξύλινου φορέα. 
 

 

2.4.6 Λοιπά οικοδομικά στοιχεία του Τζαμιού – Τουρμπές – Μιναρές 
 

Θα εξετασθεί η κατάσταση όλων των λοιπών οικοδομικών στοιχείων (παράθυρα, δάπεδα, 

οροφή, εξώστης, τσατμαδότοιχοι κλπ.) και θα προταθούν μέτρα επισκευής, ή ανακατασκευής 

όπου απαιτείται, χωρίς να μεταβάλλονται τα μορφολογικά τους στοιχεία. 

 

Επίσης θα γίνουν οι αναγκαίες προτάσεις επισκευής και αποκατάστασης του Τουρμπέ  

(Φωτογραφική τεκμηρίωση και σχέδια, σελ. 28) και του Μιναρέ (Φωτογραφική τεκμηρίωση 

και σχέδια, σελ. 27). 

2.4.7 Εσωτερική Υγρασία 
 
Σημαντικό πρόβλημα παρουσιάζει το εσωτερικό του μνημείου και μάλιστα του κυρίως χώρου 
προσευχής από τη σταθερή παρουσία υγρασίας που προκαλεί συνεχή φθορά στα κονιάματα 
και τον διάκοσμο. Επισημάνσεις για την υγρασία γίνονται σε πολλά παλαιότερα έγγραφα20 
αλλά, παρά τις κατά καιρούς επισκευές, είναι αισθητή και σήμερα, ιδιαίτερα στους χώρους 
κάτω από τον τρούλο  (Φωτογραφική τεκμηρίωση και σχέδια, σελ. 21 και 22). Σημειωτέον ότι 
δεν πρόκειται για υγρασία ανερχόμενη από το έδαφος αλλά υγρασία που εισδύει στους 
τοίχους και θόλους από το εξωτερικό περιβάλλον (ιδιαίτερα υγρό και με συχνές ομίχλες λόγω 
της γειτνίασης με τη λίμνη) και από εσωτερικά συμπυκνώματα λόγω του ελλιπούς αερισμού 
και των θερμοκρασιακών διαφορών. Η διαρκής ύπαρξη υγρασίας είναι φαινόμενο ιδιαίτερα 
δυσμενές όχι μόνον για τα επιχρίσματα και τα λοιπά οικοδομικά υλικά, αλλά ακόμη 

 
20 Αναφορά συντηρητή Χ. Λιωνή (1999) που προτείνει την εγκατάσταση θερμοϋδρογράφων για ετήσια 
παρακολούθηση υγρασίας και θερμοκρασίας και τεχνική έκθεση Ν. Πουλογιάννη, ως ανωτέρω, σελ. 32 (10). 
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περισσότερο για τον τοιχογραφικό διάκοσμο και τα ίδια τα εκθέματα που είναι από ευαίσθητα 
υλικά (μέταλλα, ύφασμα, χαρτί κλπ.).21 
 
Η  αντιμετώπιση της εσωτερικής υγρασίας που προέρχεται από συμπυκνώματα υδρατμών 
είναι σοβαρό θέμα και πρέπει να αντιμετωπισθεί συνολικά με κατάλληλες λύσεις θέρμανσης, 
αερισμού και αφύγρανσης του μνημείου, με συνδυασμό αρχιτεκτονικών παρεμβάσεων και 
σχεδιασμού νέων ΗΜΧ εγκαταστάσεων. 
 
Παρ όλο που το Τζαμί ως μνημείο εξαιρείται από τον ΚΕΝΑΚ, κρίνεται σκόπιμο να εξετασθούν 
από τους μελετητές τρόποι καλύτερης ενεργειακής απόδοσης - θερμομόνωσης, που δεν 
παραβλάπτουν την αποκατάσταση του μνημείου όπως πχ. χρήση θερμομονωτικών 
υαλοπινάκων, και εγκατάσταση σύγχρονου ΗΜΧ εξοπλισμού που εξασφαλίζει συνεχή έλεγχο 
των τιμών υγρασίας - θερμοκρασίας. Θα μελετηθεί προς τούτο κατάλληλο σύστημα φυσικού 
και τεχνητού αερισμού-εξαερισμού-αφύγρανσης, το οποίο, συνδυαζόμενο με τη θέρμανση 
του μνημείου, να εξασφαλίζει συνθήκες θερμικής άνεσης για τους επισκέπτες και συνθήκες 
συντήρησης και προστασίας του μνημείου. Θα εξετασθούν διάφορες εναλλακτικές προτάσεις 
και θα προκριθεί η βέλτιστη ενεργειακά λύση σε συνδυασμό με το κόστος εγκατάστασης. 
 

2.4.8 Αντικεραυνική προστασία 
 
Ένα ακόμη πολύ σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζει συνεχώς το κτίριο λόγω της θέσης του 
είναι ότι προσελκύει κεραυνούς. 
 
Στο διάστημα που μεσολάβησε μέχρι την εγκατάλειψη του Τζαμιού και την μετατροπή του σε 
Μουσείο, αναφέρεται ότι είχε υποστεί βλάβες από κεραυνούς στα έτη 1841, 1873, 1875 και 
1892. Παρά τις αντιδράσεις των Τουρκογιαννιωτών που το θεωρούσαν ιεροσυλία και ένδειξη 
έλλειψης πίστης στον Αλλάχ, ο Βαλής των Ιωαννίνων τοποθέτησε το 1892 αλεξικέραυνο, 
επειδή στον ευρύτερο χώρο υπήρχαν αποθήκες πυρομαχικών.22 
 
Σοβαρή καταστροφή έπαθε το Δυτικό τμήμα του Τζαμιού από κεραυνό το 1985. Έκτοτε έχει 
ανατοποθετηθεί και νεότερο σύστημα αλεξικέραυνου με αγωγούς που διατρέχουν τον μιναρέ 
και όλη την στέγη, και απολήγουν σε τρίγωνο γείωσης σε χαμηλότερο επίπεδο κοντά στην 
λίμνη, το οποίο όμως δεν φαίνεται να επαρκεί. 
 
Δεδομένης της καταστρεπτικής επιβάρυνσης του μνημείου από τους κεραυνούς, θα γίνει 
υπολογισμός της εκτίμησης του κινδύνου από τους κεραυνούς για την πλέον αυστηρή στάθμη 
προστασίας. Θα γίνουν προτάσεις αξιοποίησης και επέκτασης του υφιστάμενου συστήματος 
αντικεραυνικής προστασίας. 
 

 

 

 
21 Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2019 έγινε βελτίωση και αναβάθμιση των συστημάτων κλιματισμού του 
Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων του ΠΙΟΠ, που βρίσκεται στη ΝΑ ακρόπολη του Κάστρου (Ιτς-Καλέ) για 
αντιμετώπιση αντίστοιχων προβλημάτων. 
22 Γ. Σμύρη, όπ.π., σελ. 228. 
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2.4.9 Λοιπά θέματα ΗΜΧ εγκαταστάσεων-ασφαλείας-προσβασιμότητας 
 

Επίσης θα πρέπει να αντιμετωπισθεί η πυρασφάλεια του Μουσείου και η προσβασιμότητα 

ΑΜΕΑ μέσα στους εκθεσιακούς χώρους. Απαιτείται η διάνοιξη πρόσθετης θύρας εξόδου 

κινδύνου, της υπάρχουσας στο ΝΑ άκρο της στοάς. 

 

Η πρόσβαση των ΑΜΕΑ μέχρι την είσοδο του μουσείου θα αντιμετωπισθεί με ανεξάρτητη 

μελέτη. 

 

2.4.10 Απαιτούμενες προς εκπόνηση ΗΛΜ μελέτες 
 
Θα γίνουν προτάσεις αξιοποίησης και επέκτασης υφιστάμενων ΗΜΧ εγκαταστάσεων. Οι 
απαιτούμενες προς εκπόνηση ΗΛΜ μελέτες είναι: 

• Μελέτη πυρόσβεσης 

• Μελέτη πυρανίχνευσης 

• Μελέτη ηλεκτρικών ισχυρών ρευμάτων 

• Μελέτη τηλεφώνων - data 

• Μελέτη λοιπών ασθενών ρευμάτων (σύστημα ασφαλείας, CCTV κλπ.). 

• Μελέτη θέρμανσης – αερισμού – εξαερισμού – αφύγρανσης 

• Ενεργητική μελέτη πυροπροστασίας. Σύνταξη τεύχους μελέτης προς υποβολή και 
έγκριση στην αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία με τυχόν αιτούμενες αποκλίσεις. 

• Μελέτη αντικεραυνικής προστασίας και γειώσεων.   
 

2.5 Μελέτες που δεν περιλαμβάνονται στην παρούσα σύμβαση 

 
Εκτός από τις προαναφερόμενες μελέτες, που θα εκπονηθούν στο σύνολό τους από τον 

ανάδοχο της σύμβασης που δημοπρατείται με τα ανά χείρας τεύχη, προβλέπεται να 

πραγματοποιηθούν και οι παρακάτω μελέτες. 

 

2.5.1 Συντήρηση διακόσμου 
 

Η μελέτη συντήρησης του διακόσμου (ζωγραφικού και ανάγλυφου) του εσωτερικού του 

Τζαμιού από συντηρητές αρχαιοτήτων των κατάλληλων ειδικοτήτων, πρέπει να περιλάβει σε 

πρώτη φάση τις σωστικές στερεωτικές εργασίες που απαιτούνται για την παράλληλη 

υλοποίηση των οικοδομικών εργασιών, στην δε επόμενη φάση, την μελέτη πλήρους 

αποκατάστασης και ανάδειξης του διακόσμου. 

 

Οι προτάσεις της πρώτης φάσης για σωστικές εργασίες συντήρησης και η διερεύνηση της 

σημερινής κατάστασης, η λήψη μέτρων προστασίας και τοπικών προληπτικών στερεώσεων θα 

μελετηθούν κατά προτεραιότητα, καθώς επηρεάζουν όλες τις εσωτερικές οικοδομικές και 

ΗΜΧ εργασίες. 
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Η β’ φάση μελέτης συντήρησης του διακόσμου από συντηρητές με αναλυτικότερες προτάσεις 

για αποκατάσταση και ανάδειξή του, μπορεί να συσχετισθεί χρονικά με τις μελέτες που 

αναφέρονται στη συνέχεια. Μελέτη συντήρησης εξάλλου θα απαιτηθεί και για τα εκθεσιακά 

αντικείμενα που θα τοποθετηθούν στο μνημείο, στο πλαίσιο του μελλοντικού ανασχεδιασμού 

του μουσειολογικού και μουσειογραφικού προγράμματος. 

 

2.5.2 Μουσειολογική-Μουσειογραφική μελέτη 
 

Στη β’ φάση μελετών θα απαιτηθεί ο ανασχεδιασμός του μουσειολογικού και 

μουσειογραφικού προγράμματος του μνημείου, βασισμένος σε σύγχρονες δυνατότητες και 

προδιαγραφές, και στο γεγονός ότι προγραμματίζεται να συμπεριληφθεί σε κοινό εκθεσιακό 

πρόγραμμα μαζί με το παρακείμενο κτίριο του Μεντρεσέ. Καθώς το πρόγραμμα αυτό δεν θα 

αντιμετωπισθεί με την υπό ανάθεση μελέτη, θα πρέπει, στο πλαίσιο των επισκευαστικών 

εργασιών στο εσωτερικό, να προβλεφθούν οδεύσεις και επαρκή και ευέλικτα δίκτυα 

φωτισμού, ισχυρών και ασθενών ρευμάτων για την εξασφάλιση των δυνατοτήτων που 

απαιτούνται για τον μελλοντικό μουσειολογικό και μουσειογραφικό πρόγραμμα. 

 

3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 

3.1 Γιώργος Σμύρης «Το Τζαμί του Ασλάν Πασά στα Ιωάννινα» στο: Αιμιλία Στεφανίδου 
(επ.) Η συντήρηση και αποκατάσταση των Οθωμανικών Μνημείων στην Ελλάδα, ΑΙΜΟΣ-
ΕΜΜΑΒΠ, Θεσσαλονίκη: University Studio Press 2009  
 

3.2 Νατάσσα Πουλογιάννη, «Αναστηλώσεις-Διαμορφώσεις στην Ακρόπολη Ασλάν», 1999 
(αποσπάσματα) 
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