
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού – Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς  
Προστασία Παραδοσιακών Οικισμών και Σύγχρονος Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός – Πρακτικά Ημερίδων 

KALAMATA_GEROLUMOU‐PIEROPOULOU ‐1‐ 11/10/2014

    

Αρχιτεκτονική παράδοση και σύγχρονη δόμηση στο πλαίσιο της προστασίας  
και ανάδειξης των μνημείων στην Άνω (Παλιά) Πόλη Κυπαρισσίας. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η Κυπαρισσία, αποτελεί μια ακόμη περίπτωση ελληνικής πόλης που διατηρεί τμήμα 
του παραδοσιακού της οικισμού, για την προστασία και ανάδειξη του οποίου στο 
πλαίσιο του σύγχρονου τρόπου διαβίωσης και των νέων οικονομικών και κοινωνικών 
συνθηκών, τίθεται διαρκώς το ζήτημα της ορθής διαχείρισης. Η διατήρηση των αρχι-
τεκτονικών στοιχείων των παραδοσιακών οικιών στην Άνω Πόλη Κυπαρισσίας, αλλά 
και ο τρόπος υιοθέτησης αυτών από τις νέες κατασκευές, παρουσιάζεται μέσα από 
συγκεκριμένα παραδείγματα κτισμάτων. Παράλληλα, και δεδομένου ότι πρόκειται 
για τη μοναδική πόλη της Μεσσηνίας και μια από τις λίγες της Πελοποννήσου, στην 
οποία το οθωμανικό παρελθόν είναι ακόμη έντονα διακριτό μέσα από έναν σημαντικό 
αριθμό μνημείων της αντίστοιχης περιόδου, η επιβεβλημένη προσπάθεια διάσωσης 
και ανάδειξής τους συνιστά και μια νέα πρόταση αξιολόγησης και επαναπροσέγγισης 
των ιδιαίτερων φυσιογνωμικών χαρακτηριστικών του οικισμού, ικανών να καταστή-
σουν την Άνω Πόλη έναν ιδιαίτερα ελκυστικό τόπο για κατοίκους και επισκέπτες. 

ABSTRACT 

Kyparissia provides yet another example of a Greek town that preserves to a large ex-
tent its original town plan, while a big part of it has been rebuilt with no special scale 
or aesthetics relevant to the local architectural style. The upper (old) town is listed as 
a historical and as an archaeological site, the castle being its most outstanding land-
mark. This presentation consists of two parts. Traditional architecture of the upper 
town is being described generally in the first part along with the ways it has been 
adopted and implemented in the modern buildings as well as the different kinds of 
problems that have arisen. In the second part, the Ottoman buildings that have been 
preserved in the town are being presented, as well as the ways of restoring and pro-
moting them in the context of the modern town planning.  
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ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

Η Κυπαρισσία αποτελεί μια ακόμη περίπτωση ελληνικής πόλης που διατηρεί ακέραιο 
ένα σημαντικό τμήμα του αρχικού οικιστικού της πυρήνα, ενώ παράλληλα ένα μεγά-
λο μέρος της έχει οικοδομηθεί κατά τον συνήθη στη νεοελληνική πραγματικότητα 
τρόπο, δηλαδή χωρίς ιδιαίτερο μέτρο, αισθητική, μακριά από το τοπικό αρχιτεκτονικό 
ιδίωμα. Η άνω πόλη αποτελεί κηρυγμένο ιστορικό τόπο και αρχαιολογικό χώρο, με το 
κάστρο ως το σημαντικότερο και πλέον εμβληματικό σημείο αναφοράς του.  

Η παρούσα ανακοίνωση χωρίζεται σε δυο τμήματα. Στο πρώτο παρουσιάζεται σε α-
δρές γραμμές η παραδοσιακή αρχιτεκτονική της άνω πόλης, ο τρόπος που αυτή υιο-
θετείται και αναπαράγεται μέσα από παραδείγματα σύγχρονης δόμησης, καθώς και 
επιμέρους προβλήματα που ανακύπτουν, και στο δεύτερο, τα εναπομείναντα οθωμα-
νικά κτίσματα της πόλης, ο τρόπος ένταξης και ανάδειξής τους στον σύγχρονο οικι-
στικό ιστό. 

1. Παραδοσιακές οικίες – παραδείγματα εφαρμογής  
Η Κυπαρισσία, πρωτεύουσα του νομού Μεσσηνίας το 1833 και Τριφυλίας το διάστη-
μα 1899 με 1909, υπήρξε μια πόλη με ευδιάκριτο αστικό χαρακτήρα που αναπτύχθη-
κε πολεοδομικά στις αρχές του 20ου αι., με αποτέλεσμα το 1907, δίπλα στην πόλη των 
6.000 περίπου κατοίκων, η οποία εκτεινόταν στην πλαγιά του λόφου και γύρω από το 
κάστρο, να εμφανιστεί και ένας νέος οικισμός με την ονομασία «Παραλία Κυπαρισ-
σίας» και πληθυσμό 800 κατοίκους (εικ. 1, 2). 

Οι παραδοσιακές οικίες της Άνω Πόλης, στην πλειονότητά τους κατασκευές του 19ου 
και των αρχών του 20ου αι., διακρίνονται σε δυο βασικές κατηγορίες: στα «εν σειρά» 
κτίσματα, οικίες με καταστήματα στο ισόγειο, και σε σπίτια «πανταχόθεν ελεύθερα».  

Χτισμένα σε κεκλιμένο έδαφος, τα σπίτια είναι ισόγεια ή διώροφα, ενώ όταν η κλίση 
του εδάφους αυξάνεται, απαντούν και τριώροφες κατασκευές. Τα σπίτια με καταστή-
ματα στο ισόγειο βρίσκονται συγκεντρωμένα εκατέρωθεν των κεντρικών καλντερι-
μιών και επί της πλατείας Αρκαδιάς. Τα κτήρια αυτά είναι στενομέτωπα, και σπανιό-
τερα πλατυμέτωπα, στοιχείο που προκύπτει από την αξία του οικοπέδου που αποτιμά-
ται μάλλον ως πρόσοψη. Φαίνεται ότι τα οικόπεδα πουλήθηκαν με το «zirai», οθωμα-
νική μονάδα μέτρησης μήκους, (αντιστοιχεί με 0.75μ.) επί της όψης προς την πλατεία 
ή τα καλντερίμια, και έτσι εξηγείται το συνήθως στενόμακρο σχήμα των οικοπέδων. 
Την άποψη αυτή επιβεβαιώνει και το γεγονός ότι τα πλατυμέτωπα κτήρια που σώζο-
νται (κυρίως στην Πλατεία Αρκαδιάς) είναι πλούσια αρχοντικά με νεοκλασικά συνή-
θως στοιχεία. Ωστόσο, ακόμη και σε στενομέτωπα κτήρια, και μόνον στην πρόσοψή 
τους, παρατηρείται ενίοτε η εφαρμογή νεοκλασικών στοιχείων (εικ. 3-4).  

Στους ορόφους απαντούν σαχνισιά, χαγιάτια, σκεπαστές βεράντες με συμπαγές συνή-
θως στηθαίο, αλλά και εξώστες, τα ξύλινα κιγκλιδώματα των οποίων έφεραν κατακό-
ρυφα στοιχεία. Οι τζαμαρίες ήταν επίσης συνήθεις, ενώ σε παλαιές γκραβούρες εικο-
νίζονται καμάρες και τοξωτά ανοίγματα στις όψεις, στοιχεία που διατηρούνται ελάχι-
στα στα σωζόμενα μέχρι σήμερα κτήρια. Οι πέργκολες δεν περιορίζονταν μόνο σε 
αυλές ή κήπους αλλά υπήρχαν και ισόγεια με πέργκολες στο δώμα. Συνήθως γινόταν 
χρήση ενός μόνον χαρακτηριστικού μορφολογικού στοιχείου στο ίδιο κτήριο ή στην 
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ίδια όψη, υπάρχουν ωστόσο και εξαιρέσεις, όπως π.χ. ένα κτήριο με σαχνισί και εξώ-
στη στην προέκτασή του. Η απόληξη της ξύλινης κεραμοσκεπούς στέγης διαμορφω-
νόταν με τρεις σειρές κεραμίδια, αλλά και με ξύλινα γείσα. 

Οι οικίες ήταν από λιθοδομές, ενίοτε με αραιή χρήση πλίνθων ή θραυσμάτων κερά-
μων. Στα αρχοντικά υπήρχαν περιθυρώματα και καλολαξευμένοι γωνιόλιθοι από την 
ίδια πέτρα ή από πωρόλιθο, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις διαμορφώνονταν και γωνια-
κές αποτμήσεις. Οι εξωτερικές τοιχοποιίες συνήθως επιχρίονταν, ενώ άλλοτε η λιθο-
δομή του ισογείου ήταν μυστρισμένη και οι μπαγδαδότοιχοι των ορόφων έφεραν λείο 
σοβά. Ως λεπτομέρεια σε εμφανείς λιθοδομές, παρατηρείται επιχρισμένη ζώνη κάτω 
από την στέγη, η οποία προσέφερε προστασία από την υγρασία.  

Ίχνη των αρχικών χρωματικών αποχρώσεων των εξωτερικών τοίχων διατηρούνται σε 
αρκετά παλαιά κτίσματα, από τα οποία προκύπτει ότι αγαπημένα χρώματα ήταν η 
κίτρινη ώχρα, το βενετσιάνικο κόκκινο με παραλλαγές έως το ροδί, το μπλε και 
μπλε– γκρι χρώμα. Δείγματα από γαλάζιες ταινίες, χρώμα με γνωστό από παλιά απο-
τροπαϊκό χαρακτήρα, έχουν διασωθεί κάτω από τις στέγες ή στο σημείο διάκρισης 
των ορόφων. Ανάλογα ίχνη των αρχικών χρωμάτων διαθέτουμε και από επιμέρους 
αρχιτεκτονικά στοιχεία των οικιών, όπως κουφώματα, αυλόπορτες ή κιγκλιδώματα. 
Από τα δεδομένα που έχουμε, προκύπτει ότι, παρόλο που υπήρχαν και κτήρια με εμ-
φανή τη λιθοδομή, όταν οι τοίχοι επιχρίονταν, κυριαρχούσε μάλλον η πολυχρωμία, 
ακόμα και σε έντονους τόνους.  

Ύστερα από τη γενική παρουσίαση των αρχιτεκτονικών χαρακτηριστικών της άνω 
πόλης, θα αναφερθούμε συνοπτικά στον τρόπο και στο βαθμό που αυτά αφομοιώνο-
νται τελικώς στις περιπτώσεις ανακατασκευής, επισκευής ή ανέγερσης μιας νέας οι-
κοδομής.  

Όσον αφορά στο καθεστώς προστασίας της Άνω Πόλης και στις μορφολογικές δε-
σμεύσεις που ισχύουν για τις νέες επεμβάσεις, αυτές απορρέουν από τους όρους δό-
μησης των οικισμών προ του 1923, τον χαρακτηρισμό της Άνω Πόλης ως ιστορικού 
τόπου1 και την κήρυξη ως αρχαιολογικού χώρου2.  

Μετά το πέρασμα δεκαπέντε ετών από την κήρυξη της Άνω Πόλης Κυπαρισσίας ως 
αρχαιολογικού χώρου, παρουσιάζονται και σχολιάζονται χωρίς διάθεση αξιολόγησης, 
ορισμένα παραδείγματα νέων κατασκευών ή επεμβάσεων σε υφιστάμενα κτήρια. Θε-
ωρούμε ότι τα αρχιτεκτονικά στοιχεία των παραδοσιακών οικιών που προαναφέρθη-
καν, δεν μπορούν να επιβάλλονται πάντοτε ως πρότυπο και να είναι υποχρεωτική η 
υιοθέτησή τους από τις νέες κατασκευές. Συνιστούν περισσότερο πηγή έμπνευσης για 
τις καινούργιες οικοδομές, είτε αυτές κατασκευάζονται από παραδοσιακά υλικά, είτε 
από σύγχρονα που καταφέρνουν να έρχονται σε αρμονική συνύπαρξη με τα παλαιά. 
Ωστόσο, μέχρι στιγμής απουσιάζουν οι μελέτες εκείνες που προβάλλουν μια πιο σύγ-
χρονη άποψη κατασκευής, και ως εκ τούτου τα παραδείγματα που ακολουθούν φέ-
ρουν λίγο ή πολύ μόνον στοιχεία απομίμησης των παραδοσιακών μορφολογικών χα-
ρακτηριστικών (εικ. 6). 

Το μεγαλύτερο μέρος των ανεγέρσεων ή των αποκαταστάσεων αφορά σε κτήρια που 
έχουν ως αποκλειστική χρήση την κατοικία, και λίγες είναι οι περιπτώσεις κατα-
σκευής καταστημάτων. Τα παλαιά ισόγεια, που είτε λειτουργούσαν ως καταστήματα 
και διέθεταν μεγάλα ανοίγματα, συνήθως σε ολόκληρη την όψη, είτε ως κατώγια με 
ελάχιστα μικρά παράθυρα, δεν ανταποκρίνονται πια στις απαιτήσεις της σύγχρονης 
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κατοικίας. Αμέσως λοιπόν δημιουργείται ένας νέος τύπος κτηρίου, καθώς οι χώροι 
αυτοί χρησιμοποιούνται πια ως χώροι κύριας χρήσης ή ως στεγασμένοι χώροι στάθ-
μευσης αυτοκινήτων. Οι νέες ανάγκες ευνοούν επίσης την κατασκευή υπογείων επί 
όλης της κάλυψης, άσχετα εάν πρόκειται για επικλινές ή επίπεδο οικόπεδο. Συνήθως 
εξαντλείται η μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση, και έτσι σπάνια κατασκευάζονται ισό-
γειες κατοικίες. Οι σύγχρονες λειτουργικές ανάγκες οδηγούν επίσης συχνά στην ανά-
γκη κατασκευής εξωτερικού κλιμακοστασίου, ύψους ενός ορόφου, ο σχεδιασμός του 
οποίου απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή.  

Αναφορικά με ορισμένα ειδικά μορφολογικά στοιχεία που απαντούν στις νέες κατα-
σκευές, σημειώνουμε ενδεικτικά: τη συνήθεια της τοποθέτησης διακοσμημένων α-
κροκεράμων στις στέγες, στοιχείο ξένο στην αρχιτεκτονική της Άνω Πόλης, την επι-
θυμία διακόσμησης των όψεων με νεοκλασικά στοιχεία, ή τη διαμόρφωση ημιυπαί-
θριων χώρων με καμάρες. Παρόλο που η ύπαρξη των δυο τελευταίων τεκμηριώνεται 
μέσα από παραδείγματα παλαιών οικιών, όπως προαναφέρθηκε, το ζητούμενο είναι ο 
τρόπος εφαρμογής τους στις νέες κατασκευές.  

Οι αποκαταστάσεις, οι επισκευές. και ειδικότερα οι προσθήκες, συνιστούν το πιο α-
παιτητικό έργο για τους μελετητές. Ο σχεδιασμός τους καλείται να απαντήσει κάθε 
φορά σε μια σειρά ερωτημάτων που διαφοροποιούνται κατά περίπτωση. Αναφέρονται 
ενδεικτικά ορισμένα χαρακτηριστικά ζητήματα που αφορούν σε επιμέρους σημεία 
των επεμβάσεων, όπως αντιμετωπίζονται από την πλευρά της συναρμόδιας Εφορείας 
Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας:  

α/ Οι κεραμοσκεπές. Δεδομένου ότι είναι ορατές από το κάστρο και από πολλά 
άλλα σημεία της Άνω Πόλης, η χρωματικά ενοποιημένη άνωθεν εικόνα του 
οικισμού είναι κάτι το επιθυμητό που διευκολύνεται όταν οι νέες στέγες σκε-
πάζονται με κεραμίδια στο χρώμα παλαιωμένων κεραμιδιών.  

β/ Η απόληξη μιας στέγης, μπορεί να γίνει κατά περίπτωση με κλιμακούμενο 
γείσο από σκυρόδεμα, αλλά εάν το κτίσμα βρίσκεται κοντά σε μνημείο ή αν 
πρόκειται για κτήριο από εμφανή λιθοδομή, προτείνεται η διαμόρφωση με τον 
παραδοσιακό τρόπο κατασκευής, δηλαδή με τρεις σειρές κεραμιδιών. 

γ/ Ο χρωματισμός των εξωτερικών όψεων είναι επίσης σημαντικός. Στα επιχρι-
σμένα κτίρια που βρίσκονται κοντά στο κάστρο, συνίσταται ο επιχρωματισμός 
τους σε γήινα χρώματα, που συνάδουν με τις αποχρώσεις του βράχου και των 
λιθόκτιστων ερειπωμένων κτισμάτων στα ανατολικά πρανή της οχύρωσης. 
Για οικίες σε άλλα σημεία του οικισμού προτείνεται η χρήση και άλλων απο-
χρώσεων, σύμφωνα με τα στοιχεία που διαθέτουμε. 

Αρκετές φορές παρατηρούνται αποκλίσεις ανάμεσα στα εγκεκριμένα σχέδια και στα 
κτίσματα που εντέλει κατασκευάζονται, και συχνά εμφανίζονται διάφορα πρόσθετα 
μορφολογικά στοιχεία. Δεν είναι βεβαίως λίγες και οι περιπτώσεις εκείνες που η τελι-
κή έγκριση που δίνεται προβλέπει αλλαγές στην αρχική πρόταση. Παρέχοντας ωστό-
σο οδηγίες και μορφολογικές κατευθύνσεις θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεχτικοί, 
ώστε ο αρχιτέκτονας να διατηρεί τη δημιουργική του ελευθερία. Σε καμία περίπτωση 
δεν είναι επιθυμητός ο ασφυκτικός περιορισμός του μελετητή, με την αυστηρή εφαρ-
μογή προδιαγραφών της Υπηρεσίας, που ενέχει τον κίνδυνο να δημιουργηθεί μια αρ-
χιτεκτονική της Εφορείας Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας. Η ομοιομορφία εξάλλου δεν εί-
ναι πάντα το ζητούμενο στις επεμβάσεις, καθώς ένα αρμονικό σύνολο μπορεί να προ-
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κύψει μέσα από τον συγκερασμό ποικίλων και συχνά αντιφατικών φαινομενικά, λε-
πτομερειών.  

2. Οθωμανικά κτίσματα 
Στο δεύτερο τμήμα παρουσιάζεται η Άνω Πόλη της Κυπαρισσίας ως μια ξεχωριστή 
περίπτωση οικισμού, στην οποία το οθωμανικό παρελθόν εξακολουθεί να αποτελεί 
ένα ευδιάκριτο φυσιογνωμικό χαρακτηριστικό. Η μακρόχρονη οθωμανική κατοχή της 
πόλης, χωριζόμενη σε δυο περιόδους από το 1460 έως το 1685 και από το 1715 έως 
το 1825, αποτυπώνεται στα σωζόμενα μέχρι σήμερα κτίσματα, συγκεντρωμένα πλη-
σίον του κάστρου.3 Ανατολικά του κάστρου, βρίσκεται το κτίριο ενός οθωμανικού 
τεμένους, που διατηρείται σε ερειπιώδη μορφή ανάμεσα σε δυο μεταγενέστερες οικί-
ες του 19ου αι. Το τζαμί διακρίνεται με σαφήνεια σε χαλκογραφία του V. M. Coronelli 
(1685/6), και φαίνεται πως η κατασκευή του ανάγεται στην περίοδο της Α΄ Οθωμανι-
κής περιόδου (1460-1685) (εικ. 7). Το νότιο και κεντρικό τμήμα του συγκροτήματος 
του τεμένους, πρώην ιδιοκτησία  Αντωνόπουλου – Κάμπρα, δωρίθηκε στον Δήμο το 
1985 με σκοπό να αξιοποιηθεί για κοινωφελή σκοπό. Το βόρειο, κάπως νεότερο τμή-
μα του, το οποίο στο τέλος του 19ου αι. στέγαζε το επαρχείο Τριφυλίας και φιλοξένη-
σε για αρκετό καιρό τον ποιητή Κωστή Παλαμά, αδελφό του τότε επάρχου, αγορά-
στηκε από τον Δήμο Κυπαρισσίας.  

Το 1997 εγκρίθηκε σχετική μελέτη που εκπονήθηκε από την αρχιτέκτονα Αικατερίνη 
Μανούσου-Ντέλλα για την αποκατάσταση του μουσουλμανικού τεμένους και των 
πλευρικών αυτού κτιρίων και τη μετατροπή τους σε λαογραφικό μουσείο και μουσείο 
ιστορίας της πόλης. Η πρόταση περιελάμβανε την αξιοποίηση των παλαιών καταστη-
μάτων του ισογείου, και διατηρούσε την παλαιότερη χρήση του γωνιακού καταστή-
ματος που λειτουργούσε ως ταβέρνα, στοιχείο που σύμφωνα με την άποψη των μελε-
τητών θα έδινε ζωή στην περιοχή και στην πλατεία του πλατάνου. Στις στερεωτικές 
εργασίες που ξεκίνησαν στη συνέχεια από τον Δήμο διαπιστώθηκαν ασυνέπειες ως 
προς την αρχική μελέτη, με αποτέλεσμα να αποκατασταθεί μόνον το βόρειο τμήμα, 
δηλαδή η οικία Παλαμά. Έκτοτε εκκρεμεί η επικαιροποίηση της μελέτης για την επα-
νέναρξη των αναστηλωτικών εργασιών. 

Το χαμάμ, η κατασκευή του οποίου τοποθετείται επίσης στην εποχή της Α΄ Οθωμανι-
κής περιόδου (1460-1685) ήταν γνωστό από παλιά, αλλά ανασκάφηκε το 1990 με α-
φορμή την ανέγερση οικοδομής στην ιδιοκτησία της οποίας ανήκε (εικ. 8). Από το 
αρχικό συγκρότημα σώζονται δυο διαμερίσματα που στεγάζονται με θόλους, μια ορ-
θογώνια, καμαροσκέπαστη δεξαμενή με την οποία επικοινωνούσαν, μια μικρότερη 
πλινθόκτιση στ’ ανατολικά και τμήματα από μεταγενέστερες προσθήκες δυτικά και 
νότια του αρχικού οικοδομήματος (Germanidou - Gerolymou, υπό έκδοση). Το 2009 
εγκρίθηκε η μελέτη ανέγερσης δυο οικοδομών, στην ιδιοκτησία όπου βρίσκεται το 
χαμάμ. Ο ιδιοκτήτης είχε εκφράσει παλαιότερα την επιθυμία αποκατάστασης του χα-
μάμ και μετατροπής του σε χώρο πολιτιστικών εκδηλώσεων, χωρίς ωστόσο να προβεί 
στην εκπόνηση σχετικής μελέτης.  

Ένα ακόμη οθωμανικό κτίσμα σώζεται ενσωματωμένο στο ισόγειο της μεταγενέστε-
ρης φερόμενης ιδιοκτησίας Καλογεροπούλου, η οποία κατέρρευσε το 1995. Πρόκει-
ται για ένα ορθογώνιας κάτοψης οικοδόμημα με δυο χώρους, εκ των οποίων ο ένας 
καλύπτεται με ημικυλινδρική καμάρα και ο άλλος με τρούλο που έχει πια καταπέσει 
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(εικ.  9). Πιθανώς αποτελούσε τμήμα ενός εκ των δημοσίων κτιρίων που αναφέρει ο 
τούρκος περιηγητής Εβλιγιά Τσελεμπί ότι είδε στη Κυπαρισσία κατά την επίσκεψή 
του στην πόλη τον 17ο αι., ίσως ο μεντρεσές (Τσελεμπί, 1999, 55). Αρκετές είναι επί-
σης και οι οθωμανικές κρήνες του οικισμού, που έχουν διασωθεί, όπως αυτές του κά-
στρου, της Πίσω Ρούγας, η Παζαρόβρυση και η Σταφιδόβρυση (Αλμπάνη, 2008). 

Διαπιστώνει λοιπόν κανείς ότι η άνω πόλη της Κυπαρισσίας διατηρεί εντός της μετα-
γενέστερης δόμησης, πολλά από τα γνωρίσματα των άλλοτε οθωμανικών πόλεων. Οι 
οικίες με τα σαχνισιά, τους πέτρινους μαντρότοιχους και τις τοξωτές αυλόπορτες συ-
μπληρώνουν την εικόνα του παλαιού οικισμού, τα κτίσματα του οποίου συνδέονταν 
μέσω ενός δικτύου χωμάτινων μονοπατιών στις παρυφές του οικισμού και καλντερι-
μιών στο μεγαλύτερο τμήμα του, κατασκευασμένων με ξεχωριστή επιμέλεια και 
μορφολογική ποικιλία (εικ. 10). Με το πέρασμα των χρόνων έχουν υποστεί διάφορες 
φθορές, και για το έργο της αποκατάστασής τους εκκρεμεί η υποβολή της τελικής με-
λέτης από τον Δήμο. Η διάσωση των καλντεριμιών αποτελεί προτεραιότητα για την 
αναβάθμιση της εικόνας της άνω πόλης, έργο που θα πρέπει να υλοποιηθεί ταυτόχρο-
να με την κατασκευή των δικτύων υποδομής.  

Ανάλογη μέριμνα θα πρέπει να υπάρχει και για τους μαντρότοιχους και τις τοξωτές 
αυλόθυρες του οικισμού, προκειμένου να διατηρηθεί όσο το δυνατόν η αυθεντική 
τους μορφή, η οποία χάνεται σταδιακά μέσα στη σύγχρονη πρακτική.  

Ένα μοναδικό χαρακτηριστικό της Άνω Πόλης που αξίζει να αναφερθεί, αποτελεί η 
σε μεγάλο βαθμό διατήρηση του φυσικού τοπίου. Ανάμεσα στις οικίες εξακολουθούν 
να υπάρχουν πολλές από τις αυλές, τους κήπους και τα περιβόλια της παλιάς πόλης, 
όπως ακριβώς παρουσιάζονται και στην περιγραφή του τούρκου περιηγητή Εβλιγιά 
Τσελεμπί.4 Όλα τα κτίσματα που προαναφέρθηκαν, σε συνδυασμό με τη στερέωση 
και συμπλήρωση των καλντεριμιών, τη διατήρηση των πέτρινων μαντρότοιχων, των 
κήπων και των αυλών, αποτελούν ένα ιδιαίτερο ενιαίο σύνολο που αξίζει να ενταχθεί 
σε μια διαδρομή περιήγησης – επίσκεψης στην άνω πόλη, η οποία θα αναδεικνύει με 
τον καλύτερο τρόπο το οθωμανικό παρελθόν της Κυπαρισσίας. Η διαδρομή αυτή θα 
μπορούσε να ξεκινάει από την πλατεία της Αρκαδιάς και να καταλήγει στο κάστρο ή 
αντιστρόφως.  

Σημειώνουμε στο σημείο αυτό ότι για την στερέωση τμημάτων του κάστρου, την α-
ποκατάσταση του πλευρικού πύργου της αρχικής εισόδου και τη μετατροπή του σε 
εκθεσιακό χώρο έχει εκπονηθεί από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας σχετική 
μελέτη, η έγκριση της οποίας βρίσκεται σε τελικό στάδιο.  

Άποψη μας είναι ότι όχι μόνον η αποκατάσταση, αλλά και η επανάχρηση ορισμένων 
οθωμανικών κτισμάτων που προαναφέρθηκαν με τη μετατροπή τους σε εκθεσιακούς-
μουσειακούς ή και σε χώρους εμπορικής χρήσης για τη στέγαση επιλεγμένων δρα-
στηριοτήτων που δεν θα προσβάλλουν την αισθητική και την ιστορία του μνημείου, 
θα συνέβαλε σε μια πιο οργανική ένταξή τους στον οικιστικό ιστό, με τη μετατροπή 
τους από απλά σημεία ιστορικού ενδιαφέροντος σε ζωντανά κύτταρα της πόλης. 

Η μοναδική ευκαιρία για την Άνω Πόλη να αναδείξει ένα βασικό φυσιογνωμικό της 
χαρακτηριστικό, το οποίο δεν συναντά κανείς σε καμία άλλη περιοχή της Μεσσηνίας, 
μπορεί να λειτουργήσει ανταποδοτικά και για τους ίδιους τους κατοίκους, καθώς εί-
ναι ικανό να προσελκύσει το ενδιαφέρον τόσο ενός ειδικότερου και ενημερωμένου 
κοινού, όσο και του συνόλου των επισκεπτών εν γένει. 
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1 ΦΕΚ 1159/Β/29-12-1979 
2 ΦΕΚ 347/Β/10-04-1998,& ΦΕΚ 139/Β/18-02-1999 (επέκταση ορίων). 
3 Για μια πρώτη γενική αναφορά στα μνημεία της Άνω Πόλης, βλ. Καλαμαρά 2006 και Αλ-
μπάνη 2008, 55. 
4 Τσελεμπί, 1999, 55: «Μέσα στην πόλη υπάρχει αγορά με πενήντα καταστήματα, άγρια πλα-
τάνια και κληματαριές», 56: «Αμέτρητα είναι τα αμπέλια και τα περιβόλια κι από τα φρούτα 
πιο νόστιμα είναι τα νεράτζια, τα λεμόνια, τα πικρολέμονα, τα ρόδια και τα σύκα». 
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