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Η μελέτη «Το μετόχι της μονής Αγίου Παύλου στη Νέα Φώκαια Χαλκιδικής. 
Προστασία και ανάδειξη» υλοποιήθηκε ως διπλωματική εργασία στο πλαίσιο 
του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος 
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. «Προστασία, 
συντήρηση και αποκατάσταση Μνημείων Πολιτισμού», από τον Φώτη 
Καραγιώργο, αρχιτέκτονα μηχανικό, με επιβλέπουσα, την καθηγήτρια Κ. 
Παλυβού του τμήματος αρχιτεκτόνων μηχανικών. 

Στο πλαίσιο της μελέτης και με στόχο, τόσο την προστασία του Μνημείου 
όσο και την ανάδειξή του, επιχειρήθηκε η διερεύνηση της ιστορίας του και η 
αναγνώριση των συνθηκών μέσα στις οποίες δημιουργήθηκε, η σχέση του με 
το ευρύτερο περιβάλλον καθώς και προσπάθεια αναπαράστασης της αρχικής 
μορφής του μέσα από τα ελάχιστα στοιχεία που βρέθηκαν.

Η μελέτη οργανώνεται σε τρία μέρη: το πρώτο αφορά στην ιστορική ανάλυση 
των κτιρίων του λόφου, θέτοντας το πλαίσιο της δημιουργίας τους και 
προσεγγίζοντας διαχρονικά την ιστορία τους, στο δεύτερο μέρος επιχειρείται 
η αρχιτεκτονική ανάλυση και τεκμηρίωση ξεκινώντας από τη σχέση τους με την 
ευρύτερη περιοχή και καταλήγοντας στα ίδια τα κτίρια, για να διερευνηθεί η 
τυπολογία, τα μορφολογικά τους γνωρίσματα, ο τρόπος οργάνωσής τους και 
η αρχική μορφή, το τρίτο μέρος περιλαμβάνει την πρόταση αποκατάστασης 
σε συνδυασμό με τη διατύπωση των βασικών στόχων της πρότασης και των 
δεδομένων που την υπαγόρευσαν. Τέλος, ένα παράρτημα συγκεντρώνει το 
σύνολο των σχεδίων της μελέτης. Εικ.2 Πύργος και Εκκλησία  (Πηγή: επεξεργασμένη φωτογραφία διαδικτύου από τον Φ. Καραγιώργο)

Εικ.1 Διπλανή σελιδα.Το μετόχι το 1923  (Πηγή: http://neafokea.gr)



Το χθες..

Στον παραθαλάσσιο λόφο όπου σήμερα υψώνεται ο Πύργος της Νέας Φώκαιας, 
υπολογίζεται ότι γύρω στο 5000 π.Χ. υπήρξε αξιόλογος προϊστορικός οικισμός, 
ο οποίος μέσα από διαδοχικές καταστροφές και αναγεννήσεις έζησε για 
περίπου 3000 χρόνια. Με σημαντικότερες φάσεις τη νεολιθική και την εποχή 
του χαλκού, δε γνωρίζουμε ακριβώς πότε αυτός εγκαταλείφθηκε οριστικά, 
αλλά από στοιχεία προέκυψε ότι γύρω στο 1000 π.Χ. δεν υπήρχε πλέον. Τότε 
ο λόφος ήταν πολύ μεγαλύτερος προς την πλευρά της ακτής και η στάθμη της 
θάλασσας χαμηλότερη κατά τουλάχιστον 10 μ., με αποτέλεσμα η ακτογραμμή 
να βρίσκεται πολύ πιο μέσα από τη σημερινή.

Στοιχεία για τη συγκεκριμένη θέση από την αρχαιότητα και τη βυζαντινή περίοδο 
δεν έχουν διαπιστωθεί, αν και το αγίασμα του Αγίου Παύλου, ΝΔ του λόφου, 
πιστοποιεί ότι η περιοχή δεν ήταν ακατοίκητη. Οι πρώτες γραπτές πληροφορίες 
προέρχονται από ένα πρόσταγμα του 1407 του Ιωάννη Ζ’ Παλαιολόγου, με 
το οποίο ο αυτοκράτορας παραχώρησε στη Μονή Αγίου Παύλου του Αγίου 
Όρους εκτάσεις και δικαιώματα χρήσεων της περιοχής. 

Κατά την Τουρκοκρατία η Μονή διατήρησε την κυριότητα του μετοχίου, ενώ 
στην Επανάσταση του 1821, ο Εμμανουήλ Παπάς χρησιμοποίησε τον Πύργο ως 
στρατηγείο. Μετά την Επανάσταση, το μετόχι οργανώθηκε κτιριακά και πήρε 
τη μορφή ενός συγκροτήματος κτισμάτων γύρω από τον Πύργο και το ναό των 
Αγίων Αποστόλων. 

Το 1923 παραχωρήθηκε στους πρόσφυγες, οι οποίοι συγκρότησαν το σημερινό 
οικισμό της Νέας Φώκαιας και χρησιμοποίησαν τα κτίσματα του μετοχίου τα 
πρώτα χρόνια της εγκατάστασής τους, ενώ λίγα χρόνια αργότερα, τα κτίρια 
κατεδαφίστηκαν για να χρησιμοποιηθεί το υλικό τους σε νέα κτίσματα του 
οικισμού.

Ολόκληρος ο λόφος, μαζί με τα κτίριά του, είναι κηρυγμένος αρχαιολογικός 
χώρος από το 1968, ενώ τα σωζόμενα κτίρια κηρύχθηκαν ιστορικά διατηρητέα 
Μνημεία.

Εικ.4 Νότια και δυτική πλερά του μετοχίου το 1943  (Πηγή: http://neafokea.gr)

Εικ.3 Νότια και ανατολική πλευρά του μετοχίου το 1923  (Πηγή: http://neafokea.gr)



…το σήμερα…

Η μεγάλη τουριστική ανάπτυξη της Κασσάνδρας και ειδικότερα της 
Νέας Φώκαιας, έδρασαν τόσο θετικά όσο και αρνητικά για το μετοχιακό 
συγκρότημα. Θετικά, γιατί ως αξιοθέατο πλέον, είχε ένα λόγο παραπάνω η 
επιβίωσή του, ενώ αρνητικά, γιατί αν και η επέκταση του οικισμού της Νέας 
Φώκαιας πραγματοποιήθηκε σε απόσταση από το λόφο του μετοχίου, το νέο 
πολεοδομικό σχέδιο που αφορούσε την επέκταση του οικισμού, επέτρεψε την 
κατασκευή νέων κατοικιών πολύ κοντά, αλλάζοντας σε μεγάλο βαθμό το τοπίο.

Από τα τέσσερα κτίσματα του μετοχίου που σώζονται, ο Πύργος είναι αυτός 
που αιχμαλωτίζει το βλέμμα του επισκέπτη. Στέκει μόνος του, στην κορυφή του 
λόφου, θυμίζοντας κάτι από την παλιά αίγλη του μετοχίου. Δίπλα στον Πύργο, 
στο κέντρο περίπου της αυλής του μετοχιακού συγκροτήματος βρίσκεται 
η εκκλησία των Αγίων Αποστόλων που λειτουργεί περιστασιακά. Τμήμα της 
ανατολικής πτέρυγας που χρησιμοποιήθηκε ως σχολείο από τους πρόσφυγες 
του 1922, γνωστό σήμερα ως «Παλιό Σχολείο», αποκαταστάθηκε το 1992 με 
σκοπό να λειτουργήσει ως πολιτιστικός χώρος. Τέλος, τα Κολληγόσπιτα, που 
αποτελούσαν τις κατοικίες των εργατών του μετοχίου, περιμένουν, αντέχοντας 
οριακά πλέον στη φθορά του χρόνου, κάποια σωστική επέμβαση. 

Αρχιτεκτονική αποτύπωση των τεσσάρων κτιρίων, σε συνδυασμό με 
φωτογραφικό υλικό τουλάχιστον σαράντα ετών, οδήγησε στη δημιουργία των 
σχεδίων που φανέρωσαν συνολικά τα προβλήματα που οφείλονται είτε σε 
ανθρώπινη επέμβαση, είτε σε φθορά λόγω της χρόνιας εγκατάλειψης.

Εικ.5 Τοπογραφικό αποτύπωσης (Πηγή: Φ.Καραγιώργος)

Εικ.6 Τα τρία από τα τέσσερα σωζόμενα κτίρια του μετοχίου (Πηγή: https://kassandra-halkidiki.gr)



Εικ.7 Σχέδιο αποτύπωσης. Βόρεια όψη Πύργου (Πηγή: 
Φ.Καραγιώργος)

Εικ.8 Σχέδιο αποτύπωσης. Τομή Πύργου (Πηγή: 
Φ.Καραγιώργος)

Εικ.9 Σχέδιο αποτύπωσης. Βόρεια όψη Εκκλησίας (Πηγή: Φ.Καραγιώργος)

Εικ.10 Σχέδιο αποτύπωσης. Δυτική όψη Παλαιού Σχολείου (Πηγή: Φ.Καραγιώργος)

Εικ.11 Σχέδιο αποτύπωσης. Βόρεια όψη Κολληγόσπιτων (Πηγή: Φ.Καραγιώργος)



…το αύριο

Η μελέτη των κτιρίων έφερε στην επιφάνεια την άμεση αναγκαιότητα 
προστασίας και συντήρησής τους, προκειμένου αυτά να σωθούν. Με στόχο τη 
διατύπωση προτάσεων συμβατών με τη φυσιογνωμία των κτιρίων ελήφθησαν 
υπόψη οι σύγχρονες αρχές που διέπουν την αποκατάσταση μνημείων, τα 
δεδομένα που προέκυψαν από την ανάγνωση των ίδιων των μνημείων κατά 
την προσπάθεια ιστορικής και διαχρονικής προσέγγισης, αλλά και οι ανάγκες 
που ανέκυψαν μέσα από τις επαφές και τις συζητήσεις με την κοινότητα της 
Νέας Φώκαιας, τις αρμόδιες Εφορείες Μνημείων, τους περίοικους και τους 
επισκέπτες που προσδοκούν την ανάδειξη του χώρου. 

Η κεντρική ιδέα για τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου αφορά ήπιας 
μορφής επεμβάσεις με στόχο την προβολή των μνημείων και την καλύτερη 
εξυπηρέτηση επισκεπτών και φιλοξενούμενων. 

Πεζοδρομήσεις και μονοπάτια ορίζουν διαδρομές μέσα στο λόφο που συνδέουν 
τα κτίρια και καθοδηγούν τον επισκέπτη. Με βασικό στόχο την αξιοποίηση του 
τμήματος ανατολικά του λόφου, διαμορφώνεται ένα πρόγραμμα οργάνωσης 
λειτουργιών. Χρησιμοποιώντας την κλίση του εδάφους στο σημείο αυτό, 
δημιουργείται ένα φυσικό αμφιθέατρο το οποίο τους καλοκαιρινούς κυρίως 
μήνες, μπορεί να φιλοξενήσει θεατρικές και μουσικοχορευτικές παραστάσεις. 

Το Παλιό Σχολείο προτείνεται να πάρει τη χρήση του βοηθητικού, για τις 
εκδηλώσεις αυτές, κτιρίου (καμαρίνια καλλιτεχνών, αποθήκευση εξοπλισμού 
κλπ), ενώ τους χειμερινούς μήνες θα διαμορφωθεί ανάλογα, για τις 
συγκεντρώσεις τοπικών συλλόγων. Επίσης, με στόχο την προώθηση προϊόντων 
του τόπου, γεννήθηκε η ιδέα της δημιουργίας εβδομαδιαίων εκδηλώσεων 
που θα αφορούν την προβολή των προϊόντων αυτών στο κοινό. Σε άμεση 
σύνδεση με τις εκδηλώσεις του λόφου, θα βρίσκονται και τα Κολληγόσπιτα 
που θα χρησιμοποιούνται ως κατοικίες των συντελεστών των εκδηλώσεων 
(εκθέτες, καλλιτέχνες κλπ). Ο Πύργος θα αποτελέσει μουσείο του εαυτού 
του, παρουσιάζοντας στο ισόγειο την ιστορία του μετοχίου μέσα από εικόνες, 
αναπαραστάσεις και μακέτες. 

Εικ.12 Σχέδιο πρότασης αποκατάστασης. Νότια όψη Πύργου (Πηγή: Φ.Καραγιώργος)



Εικ.13-14 Πρόταση αποκατάστασης. Τρισδιάστατη απεικόνιση Πύργου (Πηγή: Φ.Καραγιώργος) Εικ.15 Πρόταση αποκατάστασης. Τομή Πύργου (Πηγή: 
Φ.Καραγιώργος)

Εικ.15 Πρόταση αποκατάστασης. Τρισδιάστατη απεικόνιση Κολληγόσπιτων 
Τοπογραφικό αποτύπωσης. (Πηγή: Φ.Καραγιώργος)

Εικ.16-17 Πρόταση αποκατάστασης. Βόρεια όψη και κάτοψη 
Κολληγόσπιτων (Πηγή: Φ.Καραγιώργος)



…επίλογος

Πολλά είναι τα στοιχεία που χάθηκαν για πάντα με το πέρασμα του χρόνου, 
περισσότερα όμως είναι αυτά που σώζονται ως μάρτυρες της ιστορίας του 
τόπου. Η ανάγκη της προστασίας του λόφου και των επιμέρους Μνημείων 
του, μετατρέπεται σε έκκληση, δεδομένης της αναμφισβήτητης αξίας και 
μοναδικότητάς τους. 

Θερμές ευχαριστίες οφείλω στους αρχιτέκτονες μηχανικούς Πλούταρχο 
Θεωχαρίδη, Μιλτιάδη Πολυβίου και Άννα Πασιά, οι πολύτιμες συμβουλές και 
γνώσεις των οποίων οδήγησαν στην ολοκλήρωση της μελέτης αυτής.

Για την εκπόνηση της μελέτης χρησιμοποιήθηκε αρχειακό υλικό (έγγραφα, 
φωτογραφίες) της 10ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, σε συνεργασία 
με την οποία, πραγματοποιήθηκε μελέτη για τον Πύργο και την εκκλησία των 
Αγίων Αποστόλων. Τη στατική μελέτη για τον Πύργο και την Εκκλησία ανέλαβε 
η κυρία Κ. Δρόσου, πολιτικός μηχανικός της Υπηρεσίας.

Εικ.18  Νυχτερινή λήψη του Πύργου και της Εκκλησίας (Πηγή: http://www.greece.com)


