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Πρόλογος

Η παρούσα αρχιτεκτονική μελέτη εκπονήθηκε έπειτα από ανάθεση 
από το Κέντρο Διαφύλαξης Αγιορείτικης Κληρονομιάς (Κε.Δ.Α.Κ.).

Έχει τίτλο «Μελέτη αποκατάστασης - ανακαίνισης της Ι. Καλύβης 
“Αγιορείτες Πατέρες” της Ι. Σ. Αγίας Τριάδας (Καυσοκαλυβίων)».

Πρόκειται για την αρχιτεκτονική αποτύπωση και πρόταση 
αποκατάστασης των κτισμάτων που βρίσκονται στο χώρο.

Αναλυτικότερα, το τεύχος χωρίζεται σε οκτώ μέρη. Το πρώτο 
μέρος περιλαμβάνει μια σύντομη ιστορική προσέγγιση του κτιρίου 
και της περιοχής. Το δεύτερο μέρος την αρχιτεκτονική ανάλυση 
και τεκμηρίωση όπου περριγράφεται η μέθοδος αποτύπωσης πεδίου, 
η μέθοδος φωτογράφησης, χαρακτηριστικά του κτιρίου, παθολογία 
κ.ά. Στο τρίτο μέρος προτείνεται η αποκατάσταση του κτιρίου 
με αιτιολόγηση και στο τέταρτο μέρος μια συνοπτική περιγραφή 
εργασιών. Στο πέμπτο μέρος παρουσιάζεται φωτογραφικό υλικό 
από το διάστημα 2007-2017. Στο έκτο και έβδομο μέρος, σε 
σμίκρυνση μεγέθους Α3, τα σχέδια της αποτύπωσης και πρότασης 
αποκατάστασης αντίστοιχα. Τέλος, στο όγδοο μέρος είναι η 
τρισδιάστατη απεικόνιση της πρότασης.

Την αρχιτεκτονική μελέτη θα ακολουθήσει στατική, 
ηλεκτρομηχανολογική και περιβαλλοντική μελέτη που θα εκπονηθούν 
από υπαλλήλους του Κε.Δ.Α.Κ.
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Εισαγωγή

Η Σκήτη της Αγίας Τριάδας ή Καυσοκαλύβια, βρίσκεται νότιο δυτικά 
της Ιεράς Μονής Μεγίστης Λαύρας στην οποία ανήκει (εικ.1). 

Το όνομά της η Σκήτη το οφείλει σύμφωνα με την παράδοση στον 
Όσιο Μάξιμο Καυσοκαλύβη. Αυτός είχε τη συνέθεια να αλλάζει τόπο 
κατοικίας όταν έβλεπε ότι τον πλησίαζαν άλλοι μοναχοί. Μάλιστα, 
πριν από κάθε μετακίνησή του έκαιγε την παλιά ξύλινη καλύβα του. 
Στον τόπο αυτό κατέληξε τον 14ο αιώνα1. 

Αν και ο τόπος αυτός δεν επιτρέπει τη φιλοξενία μεγάλου αριθμού 
ασκητών, πάντα τους προσέλκυε, λόγω της απομόνωσης που 
προσφέρει και της άγριας ομορφιάς του τοπίου.

Η πρόσβαση στον οικισμό, μέχρι και σήμερα, γίνεται είτε με τα πόδια 
από δύσβατα μονοπάτια, είτε από τη θάλασσα με το ταχύπλοο Μικρά 
Αγία Άννα και το πλοίο Αγία Άννα. 

Η Ιερά Καλύβη των “Αγιορειτών Πατέρων” είναι κτισμένη στη 
βορειοδυτική πλευρά του οικισμού και προσβάσιμη από το Κυριακό 
μέχρι την είσοδό της με πέτρινο ή τσιμεντένιο μονοπάτι (εικ.2). 

1  Γ. Σμυρνάκης (1988), Το Άγιον Όρος, Πανσέληνος, Καρυές, σσ. 400-
403.

Εικ.1: Άγιο Όρος. Καυσοκαλύβια (Πηγή: επεξεργασμένος χάρτης από το Googlemaps)

Εικ.2: Ιερά Καλύβη ¨Αγιορειτών Πατέρων¨ (Πηγή: επεξεργασμένος χάρτης από το Googlemaps)

Καυσοκαλύβια
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1. Ιστορική Προσέγγιση - Μελέτη

1.1 Ιερά Καλύβη ¨Αγιορείτες Πατέρες¨

Δεν υπάρχουν πληροφορίες για το Κελλί που να προσδιορίζουν με 
ακρίβεια τις φάσεις κατασκευής του ή τις χρονολογίες των επεμβά-
σεων σε αυτό. Ένα στοιχείο που βοηθάει στη χρονολόγηση είναι η 
αναφορά στο βιβλίο του μοναχού Πατάπιου του Καυσοκαλυβίτου:

«Ο γέρων Άνθιμος με τη συνοδεία του, κατοίκησε στην Καλύβη των 
Αγιορειτών Πατέρων, η οποία υπήρχε ήδη από τη δεύτερη δεκαετία 
του 19ου αιώνα, όπως προκύπτει και από επιγραφή σε εικόνα του 
τέμπλου του ναού της Καλύβης»2.

1.2 Ιστορικό μελέτης

Η εκπόνηση της μελέτης προέκυψε έπειτα από αίτημα της Ιεράς Μο-
νής Μεγίστης Λαύρας προς το Κε.Δ.Α.Κ. με το με αρ. πρωτ. 374/2-
7-2007 έγγραφό της. 

Με το με αρ. πρωτ. Φ2/10α/1120/ 5-7-2007 η Ιερά Κοινότητα ζήτη-
σε από την Υπηρεσία τον ορισμό μηχανικού για την εκπόνηση της 
μελέτης. 

Με το με αρ. πρωτ. 144/21-8-2007 η Υπηρεσία αναθέτει κατά αρμο-
διότητα την εκπόνηση της μελέτης στους Κ. Ρηγόπουλο, αρχιτέκτο-
να μηχανικό και  Σ. Γκιόλια, πολιτικό μηχανικό.

Με το με αρ. πρωτ. 1096/10-11-2016 η Υπηρεσία αναθέτει κατά 
αρμοδιότητα την εκπόνηση της μελέτης στους Στ. Σταματίου, αρχι-
τέκτονα μηχανικό και Α. Διαμαντόπουλο, πολιτικό μηχανικό. 

Με το με αρ. πρωτ. 536/15-5-2017 η Υπηρεσία αναθέτει κατά αρ-
μοδιότητα την εκπόνηση της μελέτης στον Φ. Καραγιώργο, αρχιτέ-
κτονα μηχανικό, ενώ παραμένει ο Α. Διαμαντόπουλος ως πολιτικός 
μηχανικός.

Με το με αρ. πρωτ. 536/1-6-2017 η Υπηρεσία αναθέτει στον Α. Σε-

2 Μοναχός Πατάπιος ο Καυσοκαλυβίτης (2007), Αγιασμένες μορφές 
των Καυσοκαλυβίων. Από τον όσιο Μάξιμο ως τον γέροντα Πορφύριο, 
Επτάλοφος, Αθήνα, σσ.175-177.

νικίδη, πολιτικό μηχανικό το στατικό τμήμα της μελέτης.

Με το με αρ. πρωτ. 929/4-9-2017 η Υπηρεσία αναθέτει τη μελέτη 
των Η/Μ εγκαταστάσεων στους Α. Κάππη, ηλεκτρολόγο μηχανικό 
και Θ. Ντικολιάκο, μηχανολόγο μηχανικό ΤΕ.

Το καλοκαίρι του 2007 ο Κ. Ρηγόπουλος μαζί με τον Φ. Χατζηα-
ντωνίου πραγματοποίησαν λεπτομερή αποτύπωση πεδίου της Ιεράς 
Καλύβης. 

Το καλοκαίρι του 2017 η μελέτη ανατέθηκε στον γράφοντα όπου 
μετά από συμπληρωματική αποτύπωση πεδίου και καταγραφή των 
νέων δεδομένων στο κτίριο εκπονήθηκε η παρούσα μελέτη και κα-
τατέθηκε στην Υπηρεσία το καλοκαίρι του 2018.

1.3 Ανάλυση μεθόδου μελέτης

Η εκπόνηση της μελέτης από την ημέρα της χρέωσης (Μάιος 2017) 
οργανώθηκε με στόχο την ταχύτερη και ορθότερη διεκπεραίωσή της 
σε συγκεκριμένα βήματα τα οποία και εκτελέστηκαν ένα προς ένα:

Βήμα 1ο  (Μάιος 2017)
Παραλαβή υλικού από τον προηγούμενο μελετητή το οποίο περιε-
λάμβανε:
α. Φωτογραφικό υλικό από το 2007, 2009, 2016.
β. Μετρήσεις από την αποτύπωση πεδίου (κροκί).
γ. Σχεδίαση σε πρόγραμμα CAD τοίχων ισογείου, ορόφου και της 
στέγης του κυρίως κτίσματος και του ναού. Τα συγκεκριμένα όμως 
δεν αξιοποιήθηκαν καθώς έγινε σχεδιασμός εκ νέου με βάση τα κρο-
κί και την συμπληρωματική αποτύπωση του 2017 (Σχ.1-3). 

Βήμα 2ο (Ιούνιος 2017)
α. Σχεδιασμός κάτοψης ισογείου, ορόφου, ναού μέσα από τα κροκί 
ώστε να βγουν τα βασικά περιγράμματα των χώρων.
β. Ονομασία χώρων και τοίχων. Δόθηκε το γράμμα Ι για τους χώ-
ρους του ισογείου και το γράμμα Ο για τους χώρους του ορόφου. Ο 
χαρακτηρισμός των τοίχων έγινε με τα μικρά γράμματα του ελληνι-
κού αλφάβητου με την μέτρηση να ξεκινάει από τον αριστερό τοίχο 
όπως κοιτάμε την κάτοψη.
γ. Ταξινόμηση των φωτογραφιών ανά χρονολογία και ανά χώρο.
δ. Έλεγχος και καταγραφή όλων των στοιχείων που λείπουν για την 
ολοκλήρωση της αποτύπωσης.

Βήμα 3ο (Ιούνιος – Ιούλιος 2017)
α. Επικοινωνία με τον ένοικο της Ι. Καλύβης Πατέρα Σεραφείμ.
β. Επίσκεψη στο χώρο. Συμπληρωματική αποτύπωση και φωτογρά-
φηση.
Έγιναν επιπλέον μετρήσεις ώστε να καταγραφούν στοιχεία για την 
κατασκευαστική δομή των κτιρίων καθώς και για τα δάπεδα, τις ορο-
φές, την κατάσταση διατήρησης κλπ.
Παράλληλα πραγματοποιήθηκε εκτεταμένη συζήτηση με τον Πατέρα 
Σεραφείμ για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει και τις ανάγκες που 
έχει και θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στην πρόταση αποκατάστα-
σης.

Βήμα 4ο (Ιούλιος – Αύγουστος 2017)
α. Ολοκλήρωση βασικής σχεδίασης αποτύπωσης
β. Έλεγχος – συζήτηση μελέτης με τον προϊστάμενο του τμήματος 
κ. Γ. Κανέλλη.

Βήμα 5ο (Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2017)
α. Πρώτες ιδέες για την πρόταση αποκατάστασης.
β. Συζήτηση με τον Ηλεκτρολόγο Μηχανικό του ΚεΔΑΚ Αχιλλέα Κάπ-
πη σχετικά με όλα τα σημεία που αφορούν Η/Μ εγκαταστάσεις. Σε 
όλη τη διάρκεια του σχεδιασμού της πρότασης υπήρξε συνεργασία 
με τον Αχ. Κάππη ώστε να σχεδιαστούν σωστά, σύμφωνα με προδι-
αγραφές οι χώροι όπου θα γίνουν οι σχετικές εγκαταστάσεις.

Βήμα 6ο (Νοέμβριος 2017 – Μάρτιος 2018)
α. Το διάστημα αυτό λόγω έντονου φόρτου εργασίας υπήρξε μεγάλη 
καθυστέρηση στο σχεδιασμό.
β. Ολοκληρώθηκε η πρόταση αποκατάστασης σε συνεργασία με τον 
Αχ. Κάππη για το τμήμα των Η/Μ.
γ. Ολοκληρώθηκε το τρισδιάστατο μοντέλο της πρότασης αποκατά-
στασης.

Βήμα 7ο (Απρίλιος – Μάιος 2018)
α. Ολοκλήρωση σχεδίων αποτύπωσης
β. Ολοκλήρωση σχεδίων πρότασης
γ. Δοκιμαστική εκτύπωση και διορθώσεις

Βήμα 8ο (Ιούνιος 2018)
α. Σύνταξη τεύχους μεγέθους Α3 αρχιτεκτονικής μελέτης
β. Εκτύπωση τεύχους Α3 και σχεδίων αποτύπωσης και πρότασης



Σχ.1: Κάτοψη Ισογείου. Σχέδιο CAD του Κ. Ρηγόπουλου όπως προέκυψε από τις μετρήσεις του το διάστημα 
2007-2016 και το οποίο παραδόθηκε στο γράφοντα. Το συγκεκριμένο δεν χρησιμοποιήθηκε καθώς έγιναν επι-
πλέον μετρήσεις που δεν υπήρχαν στα κροκί (δάπεδα, οροφές, κλίμακα, κουφώματα, πατόξυλα κ.ά.).

Σχ.2: Κάτοψη Ορόφου. Σχέδιο CAD του Κ. Ρηγόπουλου όπως προέκυψε από τις μετρήσεις του το διάστημα 
2007-2016 και το οποίο παραδόθηκε στο γράφοντα. Το συγκεκριμένο δεν χρησιμοποιήθηκε καθώς έγιναν επι-
πλέον μετρήσεις που δεν υπήρχαν στα κροκί (δάπεδα, οροφές, κλίμακα, κουφώματα, πατόξυλα κ.ά.).

Σχ.3: Κάτοψη και όψη στεγών. Σχέδιο CAD του Κ. Ρηγόπουλου όπως προέκυψε από τις μετρήσεις του το δι-
άστημα 2007-2016 και το οποίο παραδόθηκε στο γράφοντα. Το συγκεκριμένο δεν χρησιμοποιήθηκε καθώς η 
στέγη του κυρίως κτιρίου αντικαταστάθηκε από νέα με λαμαρίνα με αποτέλεσμα να αποτυπωθεί ξανά από το 
γράφοντα.
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2. Αρχιτεκτονική Ανάλυση και Τεκμηρίωση

2.1 Μεθοδολογία αποτύπωσης 2007-2017

2.1.1 Τοπογραφική Αποτύπωση
Λόγω έλλειψης του απαραίτητου εξοπλισμού, δεν στάθηκε δυνατή η 
τοπογραφική αποτύπωση του έργου. Τα σχέδια της υπάρχουσας κα-
τάστασης του περιβάλλοντα χώρου βασίστηκαν σε μετρήσεις πεδίου 
του 2007 και κάποιες συμπληρωματικές μετρήσεις του 2017. 

Όσον αφορά τα τοπογραφικά διαγράμματα, αυτά προέκυψαν από 
τα εξής δεδομένα:

α. Επεξεργασία αεροφωτογραφίας: https://www.google.com/maps

β. Επεξεργασία αεροφωτογραφίας: http://gis.ktimanet.gr/wms/
ktbasemap/

γ. Επεξεργασία αεροφωτογραφίας: https://earthexplorer.usgs.gov/

δ. Επεξεργασία χάρτη Γ.Υ.Σ. της περιοχής του Αγίου Όρους, κλίμα-
κας 1:5000.

Αυτό έχει ως συνέπεια την δημιουργία τοπογραφικών διαγραμμάτων 
αποτύπωσης και πρότασης με ενδεχόμενο αποκλίσεων που όμως 
επηρεάζει σε μικρό βαθμό τη μελέτη των κτιρίων. Θα πρέπει όμως 
να ληφθεί υπόψη κατά το σχεδιασμό αποχετευτικών αγωγών ή την 
όδευση ομβρίων υδάτων.

2.1.2 Αρχιτεκτονική Αποτύπωση
Η αρχιτεκτονική αποτύπωση της Ι. Καλύβης πραγματοποιήθηκε το 
2007 από τους αρχιτέκτονες μηχανικούς του Κε.Δ.Α.Κ. Κωνσταντίνο 
Ρηγόπουλο και Φαίδωνα Χατζηαντωνίου.  Η αποτύπωση έγινε με τη 
χρήση μετροταινίας, αλφαδολάστιχου και laser μετρητή αποστάσε-
ων. Τα κροκί των μετρήσεων μαζί με το φωτογραφικό υλικό από 
το διάστημα 2007-2016 παραδόθηκαν στο γράφοντα το Μάιο του 
2017.

Τον Ιούνιο του 2017 πραγματοποιήθηκε από το γράφοντα συμπλη-
ρωματική αποτύπωση ώστε να γίνει καταγραφή στοιχείων όπως 
πατόξυλα, νέα στέγη με λαμαρίνα (η παλιά στέγη με σχιστόπλακα 
αντικαταστάθηκε πριν από λίγα χρόνια), ξύλινες οροφές, σύνδεση 
ναού με κυρίως κτίριο, μαρμάρινες πλάκες αυλής κλπ. Επίσης έγινε 
νέα φωτογράφιση της υφιστάμενης κατάστασης και εκτενής συζή-

τηση με τον μοναχό της Ι. Καλύβης, πατέρα Σεραφείμ σχετικά με τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζει το κτίριο και τις ανάγκες που πρέπει 
να εξυπηρετηθούν στην πρόταση αποκατάστασης. 

Αναλυτικότερα, οι εργασίες πεδίου που πραγματοποιήθηκαν τον 
Ιούνιο του 2017 είναι οι εξής:

α. Περιβάλλων χώρος: Πραγματοποιήθηκε εκ νέου φωτογράφηση 
σε σημεία ενδιαφέροντος τα οποία βοηθούν τόσο στην κατανόηση 
του χώρου όσο και στη δημιουργία των σχεδίων αποτύπωσης. Σχε-
τικό παράδειγμα είναι η φωτογράφηση των μαρμάρινων πλακών της 
αυλής και της κλίμακας που οδηγεί στην αυλή του κτιρίου. Παράλ-
ληλα, έγιναν κάποιες επιπλέον μετρήσεις σε μαρμάρινες πλάκες, δι-
αστάσεις αυλής κλπ ώστε να επιτευχθεί η ακριβέστερη δυνατή από-
δοση της υφιστάμενης κατάστασης των εξωτερικών χώρων (εικ.3).

β. Κτίριο Ιεράς Καλύβης: Εξωτερικά πραγματοποιήθηκε τμηματι-
κή φωτογράφηση σε σημεία ενδιαφέροντος όπως κουφώματα, τοι-
χοποιίες, στέγη. Εσωτερικά, έγινε φωτογράφηση των οροφών και 
αντίστοιχες μετρήσεις ώστε να μπορέσουν να σχεδιαστούν. Επίσης, 
με μεγάλη δυσκολία λόγω των διπλών μουσαμάδων στα πατώματα 
και των επίπλων που ήταν τοποθετημένα πάνω σε αυτά, έγινε κα-
ταγραφή των πατόξυλων και των σανίδων των πατωμάτων όπου 
στάθηκε δυνατό. Η φορά των σανίδων και τα καρφιά που τις στε-
ρεώνουν στα πατόξυλα οδήγησαν στην καταγραφή μεγάλου ποσο-
στού αυτών.

γ. Ιερός Ναός: Πραγματοποιήθηκε έλεγχος σύνδεσης του ναού 
με το κτίριο της Ι. Καλύβης καθώς δεν ήταν εξακριβωμένο αν οι 
τοιχοποιίες συνδέονται ή όχι. Όπως διαπιστώθηκε, με προσεκτική 
απομάκρυνση του επιχρίσματος στο βόρειο τμήμα σύνδεσης Ναού – 
κτιρίου, δεν συνδέονται. Ομοίως έγινε έλεγχος για τη φορά και τον 
αριθμό των πατόξυλων (εικ.4).

Εικ.3: Φωτογράφιση σκαλοπατιών που οδηγούν στην αυλή (Πηγή: Αρχείο 
Κε.Δ.Α.Κ., Φωτογραφία Φ. Καραγιώργος)

Εικ.4: Φωτογράφιση πατώματος Ναού. Τα καρφιά των σανίδων φανερώ-
νουν τις αποστάσεις των πατόξυλων (Πηγή: Αρχείο Κε.Δ.Α.Κ., Φωτογραφία 
Φ. Καραγιώργος)
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2.2 Περιγραφή Υφιστάμενης Κατάστασης, Τυπολογία - 
Μορφολογία

Η Ι. Καλύβη των Αγιορειτών Πατέρων αποτελεί χαρακτηριστικό λι-
θόκτιστο κτίριο, κατασκευασμένο σε βραχώδες και με πολύ έντονες 
κλίσεις έδαφος. Κατασκευάστηκε μάλλον στα τέλη του 18ου ή στις 
αρχές του 19ου αιώνα. 

Το κυρίως κτίριο είναι διώροφο (ισόγειο και όροφος) κατασκευασμέ-
νο σε υπερύψωση (+0.50 μέτρα) από το επίπεδο της αυλής. Στην 
ανατολική πλευρά του κτιρίου είναι τοποθετημένος ο Ναός με είσο-
δο από τον ανατολικό τοίχο του ισογείου.

Στο βόρειο τμήμα του κτιρίου υπάρχει διώροφη στεγασμένη προ-
σθήκη, η βόρεια πλευρά της οποίας (λόγω της κλίσης του εδάφους) 
βρίσκεται κάτω από το έδαφος.

Σε επαφή με τον ανατολικό τοίχο του ναού βρίσκεται κατασκευή με 
χρήση αποθήκης.

Δυτικά του κτιρίου υπάρχει κτίσμα από διάτρητα τούβλα με χρήση 
κουζίνας.

Αναλυτικότερα:

2.2.1 Κυρίως Κτίριο
Διώροφο κτίσμα, σε υπερύψωση από το έδαφος. Η κύρια όψη του 
είναι αναπτυγμένη προς το νότο, ενώ η δυτική είναι εντός εδάφους 
κατά τα 2/3 τουλάχιστον και η βόρεια σχεδόν ολόκληρη (εικ. 5, 6). 

α. Κατασκευαστικές φάσεις: Το δυτικό τμήμα του κτιρίου δίνει 
κάποια δεδομένα τα οποία υποδεικνύουν δύο κατασκευαστικές φά-
σεις που όμως λόγω έλλειψης στοιχείων δεν μπορούν να επαληθευ-
τούν. Το πρώτο στοιχείο είναι ότι το δάπεδο του ισογείου (χώρος 
Ι1) δείχνει να μην είναι κατασκευασμένο σε ξύλινους ελκυστήρες 
όπως το υπόλοιπο κτίσμα. Επίσης, οι ξύλινοι ελκυστήρες (πατόξυλα) 
του ορόφου στο σημείο αυτό έχουν φορά ανατολή – δύση, ενώ στο 
υπόλοιπο κτίριο έχουν φορά βορρά – νότου (με εξαίρεση τα δύο 
δωμάτια Ι3, Ι4 όπου η φορά είναι πάλι ανατολή - δύση). Ένα ακόμη 
στοιχείο είναι το γεγονός ότι ο νότιος τοίχος του πρώτου ορόφου 
στο χώρο Ο1 δεν είναι κατασκευασμένος από πέτρα αλλά πρόκειται 
για ξυλόπηκτο τοίχο (τσατμά). Αντίστοιχα, ο τοίχος ανάμεσα στους 
χώρους Ι1 και Ι2 έχει ένα πλάτος στο 0.70 μέτρα και συνδυαστικά 
με το γεγονός ότι τα κουφώματα του τμήματος αυτού του κτιρίου 
διαφέρουν σε διάσταση και υλικό από τα παλιά οδηγεί στη σκέψη ότι 
το κτίριο κατασκευάστηκε σε τουλάχιστον δύο φάσεις. Στην πρώτη 
φάση δεν πρέπει να περιλαμβάνεται το δυτικό τμήμα του κτιρίου.

Στην ανατολική πλευρά, ο ναός φαίνεται να ακουμπάει το κτίριο 
αλλά είναι πολύ πιθανό να μην συνδέονται οι τοιχοποιίες τους. Αυτό 
επισημάνθηκε αρχικά από τον Κ. Ρηγόπουλο χωρίς όμως να μπορεί 
να το βεβαιώσει, καθώς δεν πραγματοποίησε περαιτέρω έλεγχο στο 
σημείο αυτό. Διαπιστώθηκε πως αυτό ισχύει, από τον έλεγχο που 
έγινε από το γράφοντα (αφαίρεση επιχρίσματος τοπικά) στο βόρειο 
τοίχο του ναού, στο σημείο που ενώνεται με το κτίριο, με απο-
τέλεσμα να μπορεί να ολοκληρωθεί με μεγαλύτερη βεβαιότητα το 
περίγραμμα της κάτοψης. Δεν έχει εξακριβωθεί αν συμβαίνει το ίδιο 
και στο νότιο τοίχο. Σε περίπτωση που ισχύει κάτι τέτοιο, τότε θα 
πρέπει σίγουρα να μιλάμε για τρεις κατασκευαστικές φάσεις.

β. Τοιχοποιίες: Η φέρουσα κατασκευή του κυρίως κτιρίου είναι 
από λιθοδομή με εξαίρεση τον ανατολικό τοίχο και τμήμα του νότιου 
που είναι ξυλόπηκτος. Ομοίως ξυλόπηκτοι θεωρούμε ότι είναι και 
οι εσωτερικοί τοίχοι. Όσον αφορά το συμπέρασμα αυτό, οφείλεται 
στο γεγονός ότι σε σημείο των εσωτερικών τοίχων όπου υπάρχει 
κατεστραμμένο τμήμα, διαπιστώθηκε η ύπαρξη χώματος που παρα-
πέμπει στο συνδετικό υλικό τέτοιου είδους τοιχοποιίας. 
Το ισόγειο του κτιρίου και το δυτικό τμήμα του είναι επιχρισμένα. 

γ. Δάπεδα: Το δάπεδο του ισογείου του κτιρίου είναι στο σύνολό 
του με επίστρωση σανίδων (με εξαίρεση το χώρο Ι1 που έχει κερα-
μικά πλακίδια). Οι σανίδες έχουν την ίδια φορά και λόγω της επι-
κάλυψης των δαπέδων με μουσαμά και των επίπλων που δεν ήταν 
δυνατό να μετακινηθούν βγήκαν τα εξής συμπεράσματα:

Χώρος Ι3: Οι σανίδες μετρήθηκαν και στάθηκε δυνατό να διαπι-
στωθεί ο τρόπος τοποθέτησής τους και η κατασκευή των ξύλινων 
ελκυστήρων του πατώματος στο τμήμα αυτό.

Χώρος Ι2: Διαπιστώθηκε μόνο η φορά τοποθέτησης των σανίδων.

Το δάπεδο του ορόφου του κτιρίου είναι με επίστρωση σανίδων στο 
σύνολό του. Εντύπωση προκαλεί η διαφορά ως προς τη φορά τοπο-
θέτησης. Από τον επιτόπιο έλεγχο βγήκαν τα εξής συμπεράσματα:

Χώρος Ο1: Λόγω του μουσαμά και των επίπλων στο χώρο στάθηκε 
δυνατή η καταγραφή του δαπέδου μόνο σε ένα σημείο όπου διαπι-
στώθηκε το πλάτος των σανίδων, η φορά τους και η θέση ενός μόνο 
ξύλινου ελκυστήρα.

Χώρος Ο2: Λόγω του μουσαμά και των επίπλων στο χώρο στάθηκε 
δυνατή η καταγραφή του δαπέδου μόνο σε ένα σημείο όπου διαπι-
στώθηκε το πλάτος των σανίδων. 

Χώρος Ο3: Οι σανίδες μετρήθηκαν και στάθηκε δυνατό να διαπι-

Εικ.5: Βόρεια πλευρά. (Πηγή: Αρχείο Κε.Δ.Α.Κ., Φωτογραφία Φ. Καραγι-
ώργος)

Εικ.6: Δυτική πλευρά. (Πηγή: Αρχείο Κε.Δ.Α.Κ., Φωτογραφία Φ. Καραγι-
ώργος)
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στωθεί ο τρόπος τοποθέτησής τους και η κατασκευή των ξύλινων 
ελκυστήρων του πατώματος στο τμήμα αυτό.

Χώρος Ο4: Οι σανίδες μετρήθηκαν και στάθηκε δυνατό να διαπι-
στωθεί ο τρόπος τοποθέτησής τους και η κατασκευή των ξύλινων 
ελκυστήρων του πατώματος στο τμήμα αυτό.

Χώρος Ο5: Οι σανίδες μετρήθηκαν και στάθηκε δυνατό να διαπι-
στωθεί ο τρόπος τοποθέτησής τους και η κατασκευή των ξύλινων 
ελκυστήρων του πατώματος στο τμήμα αυτό (Σχέδιο 1, 2).

δ. Οροφές: Οι οροφές του ισογείου είναι επενδυμένες με ξύλο. Η 
αποτύπωσή τους, σε συνδυασμό με την αποτύπωση των δαπέδων 
του ορόφου βοήθησε στην καταγραφή της θέσης των ελκυστήρων.
Οι οροφές του ορόφου στους χώρους Ο2, Ο3, Ο4 είναι επιχρισμένες, 
ενώ στους Ο1, Ο5 είναι επενδυμένες με ξύλο. Η αποτύπωσή τους 
βοήθησε στην καταγραφή της θέσης των ελκυστήρων της οροφής.

ε. Κουφώματα: Τα κουφώματα είναι τοποθετημένα σε διαφορετι-
κές φάσεις. Το δυτικό τμήμα του κτιρίου έχει μεταλλικά κουφώματα. 
Τα ανοίγματα των παραθύρων και της πόρτας έχουν διαφορετικές 
διαστάσεις από αυτά του υπόλοιπου κτιρίου. Τα υπόλοιπα κουφώ-
ματα, εκτός από την πόρτα εισόδου στο χώρο Ι4 είναι ξύλινα. Όλα 
έχουν σιδεριές, εκτός από το παράθυρο του χώρου Ι1 και τις δύο 
πόρτες. Υπάρχει σίτα.

Στην ανατολική και δυτική και δυτική προσθήκη από μπετόν υπάρ-
χουν δύο μικρά πλαστικά παράθυρα που χρησιμοποιούνται για αερι-
σμό του χώρου και αποτελούν τη μοναδική πρόσβαση στο εσωτερι-
κό της στέγης.

στ. Στέγη: Οι φωτογραφίες του 2007 δείχνουν τετράριχτη στέγη 
με επικάλυψη σχιστόπλακα. Περίπου το 2012 αντικαταστάθηκε η 
στέγη λόγω των έντονων προβλημάτων από τα νερά της βροχής και 
τοποθετήθηκε νέα δίρριχτη από λαμαρίνα. Οι σχιστόπλακα της στέ-
γης τοποθετήθηκε κοντά στο κτίριο ενώ η ξυλεία απομακρύνθηκε. 
Διατηρήθηκαν μόνο οι ελκυστήρες οι οποίοι όμως δεν αποτελούν 
μέρος της νέας στέγης. Για την κατασκευή της νέας στέγης έγινε πε-
ριμετρικό σενάζ από μπετόν πάνω στο οποίο πάτησαν οι ελκυστήρες 
της νέας στέγης. Ανατολικά και δυτικά οι τοίχοι συμπληρώθηκαν με 
μπετόν.

Σχέδιο 1: Κάτοψη ισογείου. Ξύλινοι ελκυστήρες. Με μπλε χρώμα όσοι είμαστε σίγουροι ότι βρίσκονται εκεί. Με κυανό χρώμα όσοι φαίνετια να βρίσκονται 
στις θέσεις αυτές. Με κόκκινο χρώμα όσοι υποθέτουμε ότι είναι στις θέσεις αυτές.

Σχέδιο 2: Κάτοψη ορόφου. Ξύλινοι ελκυστήρες. Με μπλε χρώμα όσοι είμαστε σίγουροι ότι βρίσκονται εκεί. Με κυανό χρώμα όσοι φαίνετια να βρίσκονται στις 
θέσεις αυτές. Με κόκκινο χρώμα όσοι υποθέτουμε ότι είναι στις θέσεις αυτές.
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2.2.3  Προσθήκες - Επεκτάσεις 
α. Κατασκευαστικές φάσεις: Η κατασκευή των χώρων Ι7 και Ι8 
είναι πολύ πιθανό ότι πραγματοποιήθηκε σταδιακά χωρίς όμως να 
έχουμε ακριβή στοιχεία για αυτό. Ο χώρος Ι9 φαίνεται ότι δημιουρ-
γήθηκε λόγω υπάρχουσας πέτρινης τοιχοποιίας (ανατολικός τοίχος) 
η οποία δημιούργησε το συγκεκριμένο χώρο. 

β. Τοιχοποιίες: Ο χώρος Ι7 στη δυτική και βόρεια πλευρά του εί-
ναι κατασκευασμένος σε βράχο ως ένα τμήμα. Υπάρχει η επένδυση 
με πέτρα και στο ανώτερο τμήμα μπετονένιο σενάζ. Ο τοίχος που 
συνδέει το χώρο Ι7 με το Ι8 στηρίζεται σε μπετονένια κολώνα και 
δοκάρι. 

Ο χώρος Ι9 (αποθήκη) έχει ανατολικά τοίχο από λιθοδομή. Στη νότια 
πλευρά του έχει τοίχο από τούβλα και στη βόρεια, επάνω στο βράχο 
είναι κατασκευασμένο ένα μπετονένιο σενάζ μαζί με τούβλα.
γ. Δάπεδα: Χώρος Ι7: Το δάπεδο του διαδρόμου στο βόρειο τμήμα 
του κτιρίου είναι χωμάτινο. 
Χώρος Ο6: Το δάπεδο του ορόφου του διαδρόμου όπως δείχνουν οι 
φωτογραφίες του 2007 ήταν με ξύλινες σανίδες. Κατά την αποτύ-
πωση από τον γράφοντα το 2017 παρέμειναν μόνο οι ξύλινοι ελκυ-
στήρες που αποτυπώθηκαν. 
Χώρος Ι8: Χώμα
Χώρος Ι9: Σκυρόδεμα

δ. Οροφές: -

Ο χώρος Ι9 παραμένει στεγασμένος με απλή λαμαρίνα.

2.2.2 Ιερός Ναός
Μονόροφο κτίσμα, σε υπερύψωση από το έδαφος κατά 0,60 μέτρα 
με πρόσβαση από το κυρίως κτίριο (εικ.7).

α. Κατασκευαστικές φάσεις: Φαίνεται να έχει μία μόνο κατασκευ-
αστική φάση, ενώ δεν είναι επιβεβαιωμένο αν ανήκει στην πρώτη 
φάση κατασκευής του κυρίως κτιρίου.

β. Τοιχοποιίες: Επιχρισμένη αργολιθοδομή και στις τρεις πλευρές 
του. Ο ανατολικός τοίχος ανήκει στο κυρίως κτίριο.

γ. Δάπεδα: Οι σανίδες μετρήθηκαν και στάθηκε δυνατό να διαπι-
στωθεί ο τρόπος τοποθέτησής τους και η κατασκευή των ξύλινων 
ελκυστήρων του πατώματος στο τμήμα αυτό.

δ. Οροφές: Επιχρισμένη οροφή. Ο τρόπος κατασκευής της αποδό-
θηκε υποθετικά στα σχέδια της αποτύπωσης καθώς δεν ήταν εφικτό 
να ελεγχθεί.

ε. Κουφώματα: Ξύλινα κουφώματα στη νότια και ανατολική πλευ-
ρά του ναού. Υπάρχει επίσης ένας μεταλλικός φεγγίτης στη δυτική 
πλευρά ο οποίος συνδέει το ναό με το χώρο Ο5. Στα 0,10 μέτρα από 
το έδαφος, στο νότιο και ανατολικό τοίχο υπάρχουν δύο μεταλλικοί 
φεγγίτες αερισμού.

στ. Στέγη: Ξύλινη μη εμφανής κατασκευή με επικάλυψη σχιστό-
πλακα.

Εικ.7: Ιερός Ναός (Πηγή: Αρχείο Κε.Δ.Α.Κ., Φωτογραφία Κ. Ρηγόπουλος)

ε. Κουφώματα: Ο χώρος Ο6 διαθέτει στην ανατολική πλευρά μικρό 
ξύλινο παράθυρο.

στ. Στέγες: Ο χώρος Ο6 αν και ήταν αρχικά (αποτύπωση 2009) 
στεγασμένος με σχιστόπλακα, με την αντικατάσταση της στέγης κα-
λύφθηκε με λαμαρίνα όπως και το κυρίως κτίριο.
Ο χώρος Ι8 ήταν αρχικά (αποτύπωση 2009) στεγασμένος με απλή 
λαμαρίνα, με την αντικατάσταση της στέγης καλύφθηκε με λαμαρί-
να όπως και το κυρίως κτίριο. (εικ.8, 9, 10)

Εικ.8: Αποθήκη Ι9 (Πηγή: Αρχείο Κε.Δ.Α.Κ., Φωτογραφία Φ. Καραγιώργος) Εικ.10:  Χώρος Ι8 (Πηγή: Αρχείο Κε.Δ.Α.Κ., Φωτογραφία Φ. Καραγιώργος)

Εικ.9:  Αποθήκη Ι9 (Πηγή: Αρχείο Κε.Δ.Α.Κ., Φωτογραφία Φ. Καραγιώργος)
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2.2.5 Περιβάλλων χώρος
Ένας τσιμεντένιος διάδρομος οδηγεί στην είσοδο της Ιεράς Καλύβης. 
Από εκεί, μαρμάρινα σκαλοπάτια οδηγούν στο επίπεδο της αυλής. 
Οι μαρμάρινοι αυτοί λίθοι προφανώς προέρχονται από άλλη χρήση, 
άγνωστη σε εμάς. Η αυλή μπροστά από το κυρίως κτίριο είναι κατά 
το ½ περίπου στρωμένη με μαρμάρινους λίθους. Το υπόλοιπο τμή-
μα έχει τσιμέντο ή σχιστόπλακα. 

Μεταλλική πέργκολα σκεπασμένη από μια κληματαριά προσφέρει 
σκιά στο χώρο.

Συνεχίζοντας ανατολικότερα και μπροστά από το χώρο Ι9 το έδαφος 
είναι χωμάτινο και συνεχίζει έτσι προς τους αναβαθμούς που κατά 
καιρούς χρησιμοποιούνται για φύτευση οπωροκηπευτικών.  Μία λι-
θόκτιστη και σχεδόν κατεστραμμένη σκάλα οδηγεί σε χαμηλότερο 
πλάτωμα το οποίο έχει ικανοποιητικές για χρήση φύτευσης διαστά-
σεις.

Οι οριζόντιες κλίσεις του εδάφους είναι μικρές και δεν γίνεται εύκολα 
αντιληπτό προς ποια κατεύθυνση κυλούν τα όμβρια ύδατα. Όμως, 
σύμφωνα με τη μαρτυρία του πατέρα Σεραφείμ, τα νερά συγκε-
ντρώνονται στην αυλή μπροστά από το κτίριο (εικ.13).

2.3 Παθολογία

Η Ιερά Καλύβη στο σύνολό της χρίζει άμεσης επέμβασης αποκατά-
στασης. Υπάρχουν έντονα προβλήματα στα δάπεδα, τα κουφώματα, 
την οροφή του ναού, τις προσαρμογές των στεγών κλπ, τα οποία και 
θα πρέπει να αντιμετωπιστούν.

2.3.1 Κυρίως κτίριο
Στο κυρίως κτίριο δεν εντοπίζονται θέματα υγρασίας καθώς έχει πλέ-
ον αντικατασταθεί προσωρινά η στέγη. Το δάπεδο είναι σε υπερύ-
ψωση και ο βόρειος τοίχος είναι σε επαφή με σκεπαστό διάδρομο με 
αποτέλεσμα το κτίριο να προστατεύεται. Γενικά η λιθοδομή δείχνει 
να μην έχει κάποιο εμφανές πρόβλημα. Βέβαια, κτίρια τέτοιου είδους 
βασίζουν τη στατική τους επάρκεια όχι μόνο στην κατασκευή της λι-
θοδομής αλλά και στη σύνδεση των ξύλινων ελκυστήρων τόσο των 
πατωμάτων όσο και της στέγης. Η απομάκρυνση της στέγης είναι 
βέβαιο ότι θα δημιούργησε πρόβλημα στο στατικό φορέα και αυτό 
σίγουρα θα ληφθεί υπόψη στην πρόταση αποκατάστασης.

Οι εσωτερικοί τοίχοι και τα επιχρίσματα χρήζουν μεγάλης προσοχής. 
Όπως φαίνεται, οι εσωτερικοί τοίχοι (και δύο εξωτερικοί) είναι ξυλό-
πυκτοι. Σε πολλά σημεία έχουν φουσκώσει, έχουν ρωγμές και έντο-
νες φθορές. Σίγουρα θα πρέπει να συντηρηθούν όπου είναι εφικτό 
ή να αντικατασταθούν. 

Τα ξύλινα κουφώματα είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση και για το 
λόγο αυτό θεωρείται αυτονόητο ότι κατά τους χειμερινούς μήνες 
θα δημιουργούνται πολλά προβλήματα στους εσωτερικούς χώρους 
(νερά της βροχής, κρύο).

Τα δάπεδα σε κάποια σημεία είναι κατεστραμμένα και θα πρέπει να 
αντικατασταθούν πλήρως. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ισχύει το ίδιο 
και για τους ελκυστήρες των δαπέδων (πατόξυλα) καθώς δεν έχουμε 
οπτική επαφή. Είναι πολύ πιθανό να χρειασθούν μόνο συντήρηση 
καθώς κανένα από τα δάπεδα (πέρα από τη φθορά στις σανίδες) δεν 
φαίνεται να αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα.

Οι οροφές του ισογείου δείχνουν να είναι σε καλή κατάσταση. Η 
συντήρησή τους είναι αναγκαία, αλλά η αντικατάστασή τους θα κρι-
θεί στην πορεία των εργασιών. Πρόβλημα μεγάλο αντιμετωπίζει η 
οροφή του χώρου Ο1 που θα πρέπει να αντικατασταθεί. Είναι πολύ 
πιθανό στο τμήμα αυτό του κτιρίου να υπήρχε και το μεγαλύτερο 
πρόβλημα με τα νερά της στέγης.

Με την απομάκρυνση των επίπλων και των μουσαμάδων θα είναι 
ευκολότερη η εκτίμηση της κατάστασης των δαπέδων.

Η προσθήκη του μπετόν στην κορυφή του κτιρίου αλλά και στους 

2.2.4 Κτίσμα με χρήση κουζίνας
α. Κατασκευαστικές φάσεις: Νεότερο κτίσμα που φαίνεται ότι 
έχει μόνο μία κατασκευαστική φάση (εικ.11). 

β. Τοιχοποιίες: Είναι κατασκευασμένο από τούβλα και είναι σοβα-
τισμένο.

γ. Δάπεδα: Κεραμικά πλακίδια.

δ. Οροφές: - 

ε. Κουφώματα: Μεταλλική πόρτα και παράθυρο.

στ. Στέγες: Επίπεδη στέγη με επικάλυψη ασφαλτόπανο (εικ.12)

Εικ.11:  Χώρος Ι10 (Πηγή: Αρχείο Κε.Δ.Α.Κ., Φωτογραφία Κ. Ρηγόπουλος)

Εικ.12:  Χώρος Ι10 (Πηγή: Αρχείο Κε.Δ.Α.Κ., Φωτογραφία Φ. Καραγιώργος)
Εικ.13:  Χαμηλή βαθμίδα μπροστά από τη νότια αυλή (Πηγή: Αρχείο 
Κε.Δ.Α.Κ., Φωτογραφία Φ. Καραγιώργος)
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δύο τοίχους (ανατολικό και δυτικό) σε συνδυασμό με την απότο-
μη αλλαγή στο βάρος που συγκρατούσε το κτίριο είναι σίγουρο ότι 
έχουν διαταράξει την ισορροπία που θα είχε νωρίτερα (εικ.14, 15, 
16, 17)

2.3.2 Ιερός Ναός
Εξωτερικά ο ναός δεν δείχνει να βρίσκεται σε άσχημη κατάσταση. 
Υπάρχουν εκτεταμένες φθορές στο επίχρισμα και των τριών τοίχων 
εξωτερικά που όμως δεν φανερώνουν κάποιο πρόβλημα στην ίδια 
την τοιχοποιία. Έντονο εμφανίζεται το πρόβλημα στο εσωτερικό του 
ναού όπου η οροφή έχει πολλαπλές ρηγματώσεις. Δεν υπάρχει πρό-
σβαση στο εσωτερικό της οροφής ώστε να διαπιστωθεί πόσο μεγάλο 
είναι το πρόβλημα. Οι σανίδες του δαπέδου δείχνουν να είναι σε 
καλή κατάσταση (εικ.18, 19). 

Εικ.15:  Νοτιοδυτική γωνία κτιρίου (Πηγή: Αρχείο Κε.Δ.Α.Κ., Φωτογραφία 
Φ. Καραγιώργος)

Εικ.14:  Εσωτερικό στέγης. Σκεπασμένοι με νάυλον οι ξύλινοι ελκυστήρες 
της αρχικής στέγης  (Πηγή: Αρχείο Κε.Δ.Α.Κ., Φωτογραφία Φ. Καραγιώρ-
γος)

Εικ.16:  Οροφή χώρου Ο1 (Πηγή: Αρχείο Κε.Δ.Α.Κ., Φωτογραφία Φ. Καρα-
γιώργος)

Εικ.17:  Δάπεδο διαδρόμου Ι3 (Πηγή: Αρχείο Κε.Δ.Α.Κ., Φωτογραφία Φ. 
Καραγιώργος)

Εικ.19:  Νότια όψη (Πηγή: Αρχείο Κε.Δ.Α.Κ., Φωτογραφία Φ. Καραγιώργος)

Εικ.18:  Ρωγμές οροφής (Πηγή: Αρχείο Κε.Δ.Α.Κ., Φωτογραφία Φ. Καραγι-
ώργος)
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2.3.3 Προσθήκες – Επεκτάσεις
Ο διάδρομος Ι7 και Ο6 από τη βόρεια πλευρά χρειάζονται άμεσο 
έλεγχο γιατί ο συνδυασμός βράχου, πέτρας και μπετόν έχουν δη-
μιουργήσει μια συνθήκη που δεν φαίνεται να λειτουργεί σωστά. Οι 
σανίδες δαπέδου του διαδρόμου Ο6 δεν υπάρχουν πια, ενώ οι ελ-
κυστήρες αν και διατηρούνται φαίνονται οι περισσότεροι σε άσχημη 
κατάσταση. 

Η νέα στέγη από λαμαρίνα στη βόρεια πλευρά ακουμπάει σε ένα 
μπετονένιο σενάζ. 

Το κούφωμα στον ανατολικό τοίχο του Ι7 είναι κατεστραμμένο. 
Ομοίως και ο τοίχος αυτός που είναι κατασκευασμένος με πέτρα και 
τσιμεντόλιθους.

Μεταξύ των χώρων Ι7 και Ι8 η μπετονένια κολώνα και το δοκάρι 
αντικατέστησαν τη λιθοδομή με σκοπό να στηρίξουν το τμήμα αυτό 
του τοίχου.

Ο χώρος Ι8 είναι γεμάτος παλιά αντικείμενα και οι τοιχοποιίες του σε 
άσχημη κατάσταση. Από το μπετονένιο σενάζ υπήρχαν ίχνη υγρασί-
ας στον τοίχο.

Ο χώρος Ι9 αποτελεί σήμερα αποθήκη. Η στέγαση με παλιά λαμαρί-
να βρίσκεται σε άσχημη κατάσταση. Ο ανατολικός πέτρινος τοίχος 
είναι γεμάτος ρωγμές. Ο βόρειος τοίχος που ουσιαστικά είναι κυρίως 
βράχος πάνω στον οποίο υπάρχει μπετονένια επέκταση και τούβλα 
προστατεύει μεν από τα νερά της βροχής αλλά μάλλον προσωρινά 
(εικ.20, 21)

2.3.4 Κτίσμα κουζίνας
Εξωτερικά δεν φαίνονται κάποια ιδιαίτερα προβλήματα στο κτίσμα. 
Είναι βέβαιο όμως ότι το ασφαλτόπανο της οροφής δεν προστατεύ-
ει το χώρο όσο χρειάζεται καθώς είναι φθαρμένο σε πολλά σημεία 
(εικ.22).

2.3.5 Περιβάλλων χώρος
Ο χώρος που περιβάλλει τα κτίρια έχει αρκετά προβλήματα που 
εντοπίστηκαν είτε στην κατεστραμμένη κλίμακα που οδηγεί στο χα-
μηλότερο επίπεδο της αυλής, είτε στην έλλειψη κλίσεων του εδά-
φους ώστε να υπάρχει σωστή απορροή ομβρίων, είτε στην έλλειψη 
κλιμάκων για μετάβαση σε άλλα επίπεδα του χώρου (εικ.23)

Εικ.21:   Μπετονένιο δοκάρι και κολώνα μεταξύ των χώρων Ι7 και Ι8 (Πηγή: 
Αρχείο Κε.Δ.Α.Κ., Φωτογραφία Φ. Καραγιώργος)

Εικ.20:   Ανατολικός τοίχος χώρου Ο6 (Πηγή: Αρχείο Κε.Δ.Α.Κ., Φωτογρα-
φία Φ. Καραγιώργος)

Εικ.23: Κατεστραμμένη κλίμακα αυλής  (Πηγή: Αρχείο Κε.Δ.Α.Κ., Φωτογρα-
φία Φ. Καραγιώργος)

Εικ.22: Στέγη κουζίνας  (Πηγή: Αρχείο Κε.Δ.Α.Κ., Φωτογραφία Φ. Καραγι-
ώργος)
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3. Πρόταση αποκατάστασης

3.1 Γενικές αρχές και στόχοι της πρότασης

Η μελέτη της Ιεράς Καλύβης προέκυψε από την άμεση αναγκαιότητα 
προστασίας και συντήρησής της, γεγονός που ανέδειξε και η ίδια η 
μελέτη, προκειμένου να διασωθεί και να παραμείνει βιώσιμη για τους 
ενοίκους της. Προς την κατεύθυνση αυτή και με στόχο τη διατύπω-
ση προτάσεων συμβατών με την κατασκευή και τη φυσιογνωμία του 
κτιρίου, λήφθηκαν υπόψη τα ακόλουθα δεδομένα:

Οι σύγχρονες αρχές που διέπουν την αποκατάσταση μνημείων, και 
αφορούν στη διατήρηση και ανάδειξη των ιστορικών και καλλιτεχνι-
κών αξιών τους, στην απομάκρυνση προσθηκών που προσβάλλουν 
τις αξίες και την αισθητική τους, αλλά και σε επεμβάσεις οι οποί-
ες, αποφεύγοντας την επίδειξη «αρχιτεκτονικών δεξιοτήτων», είναι 
ήπιες, συμβατές με τη φυσιογνωμία αυτών, διακριτές και κατά το 
δυνατόν αναστρέψιμες.

Η «ανάγνωση» του ίδιου του μνημείου κατά τη διάρκεια της ιστορι-
κής και διαχρονικής προσέγγισής του, της αρχιτεκτονικής τεκμηρίω-
σης και της ανάλυσης του φέροντα οργανισμού του, καθώς και κατά 
την καταγραφή της παθολογίας του.

Οι ανάγκες που αναδείχθηκαν μέσα από τις επαφές και τις συζητήσεις 
με τον εμπλεκόμενο, που δεν είναι άλλος από τον ίδιο τον χρήστη 
του κτιρίου, ο οποίος προσδοκεί με αγωνία την αποκατάστασή του.

Τις δυνατότητες, αλλά και τους περιορισμούς που θέτει η ίδια η κα-
τασκευή, όπως η τυπολογία του κτιρίου, ο  ιδιαίτερος χαρακτήρας 
και τα επιμέρους αρχιτεκτονικά γνωρίσματά του, η έκταση και τα 
υφιστάμενα ύψη, ο τρόπος οργάνωσης και η διάρθρωσή του. 

Όλα τα παραπάνω, προδιέγραψαν σε μεγάλο βαθμό τις προτεινό-
μενες επεμβάσεις και καθόρισαν τους σκοπούς που τέθηκαν για τη 
διαμόρφωση της παρούσας πρότασης αποκατάστασης, οι οποίοι 
αφορούν κατά κύριο λόγο στην προστασία και συντήρηση του κτιρί-
ου, καθώς και στον «εκσυγχρονισμό» της μορφής και των χρήσεών 
τους. Ειδικότερα, οι σκοποί της πρότασης αφορούν τα ακόλουθα:

1. Προστασία του μνημείου από τη φθορά του χρόνου και τις αυθαί-
ρετες επεμβάσεις. 

2. Ενίσχυση του φέροντα οργανισμού, όπου κριθεί αναγκαίο

3. Αποκατάσταση των μορφολογικών χαρακτηριστικών του και ανά-

δειξη της τυπολογίας του.

4. Απομάκρυνση των μεταγενέστερων επεμβάσεων που αλλοιώνουν 
τη φυσιογνωμία του. 

5. Αναδιαμόρφωση των χρήσεων, ανάλογα με τις ανάγκες του χρή-
στη.

3.2 Οργάνωση των χώρων – Κτιριολογικό πρόγραμμα

Με βάση όλα τα παραπάνω δεδομένα οργανώθηκε η πρόταση για 
την αποκατάσταση της Ιεράς Καλύβης. Επιπλέον, στο πλαίσιο της 
παρούσας πρότασης, εκτός από τη μελέτη για την προστασία και 
συντήρηση των κτισμάτων, προβλέφθηκε εκ νέου η διάταξη των 
χρήσεων όπου κρίθηκε αναγκαίο. 

Γενική ιδέα της πρότασης αποκατάστασης ήταν να ενταχθούν οι 
αναγκαίες χρήσεις των χώρων σε μια νέα διαμόρφωση που όμως 
δεν θα επεκτείνει περισσότερο την κάλυψη, τόσο σε επιφάνεια όσο 
και σε όγκο. Αξιοποιήθηκαν λοιπόν υφιστάμενοι χώροι, ενώ τα προ-
σκτίσματα και οι επεκτάσεις βόρεια και ανατολικά του κυρίως κτιρίου 
αναδιαμορφώθηκαν ή αντικαταστάθηκαν με νέες κατασκευές που 
όμως δεν επεκτάθηκαν σχεδόν καθόλου σε όγκο σε σχέση με τη 
σημερινή κατάσταση.

Κρίθηκε σκόπιμο τόσο στο κυρίως κτίριο όσο και στα υπόλοιπα να 
γίνουν όσο το δυνατόν λιγότερες επεμβάσεις σε μια προσπάθεια δια-
τήρησης των τυπολογικών και μορφολογικών στοιχείων του. Μπορεί 
βέβαια να θεωρηθεί ότι οι επεκτάσεις αλλάζουν την αρχική μορφή 
του κτιρίου, όμως, από τη στιγμή που αποτελούν και αυτές τμήμα 
της ιστορίας του θα πρέπει να συμπεριληφθούν στην πρόταση. 

Κάτι αντίστοιχο συνέβη και στη μελέτη του περιβάλλοντος χώρου. 
Μικρές επεμβάσεις όπου είναι δυνατό, χωρίς αλλοιώσεις του τοπίου. 

Αναλυτικότερα, όσον αφορά στο κτιριολογικό πρόγραμμα οργάνω-
σης της λειτουργίας του χώρου, αλλά και στη φιλοσοφία που το 
διέπει, προτείνονται τα ακόλουθα:

3.2.1 Κυρίως Κτίριο
Σήμερα το ισόγειο του κτιρίου στεγάζει το μπάνιο, ένα δωμάτιο και 
το καθιστικό. Η πρόσβαση προς τον διάδρομο της βόρειας πλευράς 
έχει κλείσει. Στον όροφο του κτιρίου υπάρχουν τέσσερα δωμάτια. 
Το δυτικό, το οποίο είναι το μεγαλύτερο είναι ακατάλληλο για χρήση 

λόγω της άσχημης κατάστασης διατήρησής του.

Έπειτα από συζητήσεις με το χρήστη, κρίθηκε αναγκαία μια αναδι-
οργάνωση των χώρων. Σύμφωνα λοιπόν με τη νέα αρίθμηση που 
δόθηκε στους χώρους για την πρόταση αποκατάστασης:

Χώρος Ι1: Ο αρχικός χώρος του μπάνιου χωρίζεται σε δύο τμήμα-
τα. Στο μπροστά χώρο τοποθετούνται οι πίνακες και οι μπαταρίες. 
Η ανάγκη για τη στέγαση των παραπάνω σε προστατευμένο χώρο 
και η φιλοσοφία της πρότασης δημιουργίας όσο το δυνατόν λιγότε-
ρων νέων κατασκευών, οδήγησε στην αξιοποίηση του χώρου αυτού. 
Έχει πρόσβαση μόνο εξωτερικά και το παράθυρο θα χρησιμοποιείται 
για τον απαραίτητο αερισμό του χώρου. 

Τα τετραγωνικά μέτρα του δωματίου επαρκούν για την τοποθέτηση 
των παραπάνω σύμφωνα με προδιαγραφές που δόθηκαν από τον 
Ηλεκτρολόγο Μηχανικό του ΚεΔΑΚ, Αχιλλέα Κάππη.

Χώρος Ι2: Πρόκειται για το άλλο μισό του αρχικού μπάνιου. Κρί-
θηκε πως δεν χρειάζεται περισσότερος χώρος για να καλύψει τις 
ανάγκες του/των ενοίκου/ενοίκων. Λόγω του ότι ο χώρος αυτός εί-
ναι ¨τυφλός¨ από τρεις πλευρές, τοποθετήθηκε φεγγίτης στη νότια 
πλευρά ώστε να έχει φυσικό φωτισμό κατά τη διάρκεια της μέρας. Ο 
Φεγγίτης δεν θα ανοίγει για λόγους ασφάλειας (λόγω των μπαταριών 
στο διπλανό χώρο). Ο αερισμός του μπάνιου θα γίνεται με μηχανικό 
μέσο. Τοποθέτηση σωλήνα στην οροφή που θα διατρέχει το μπά-
νιου του επάνω ορόφου και θα εξέρχεται του κτιρίου από το σημείο 
αερισμού του επάνω μπάνιου.

Χώρος Ι3: Το δωμάτιο αυτό θα μετατραπεί σε καθιστικό και χώρο 
υποδοχής των επισκεπτών. Διαθέτει τζάκι το οποίο θα μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί.

Χώρος Ι4: Διάδρομος κίνησης που οδηγεί από την είσοδο είτε προς 
την κουζίνα και την τράπεζα, είτε προς το μπάνιο. Τα εντοιχισμένα 
ντουλάπια θα αξιοποιηθούν για αποθήκευση. 

Χώρος Ι5: Πρόκειται για τον χώρο εισόδου στο κτίσμα. Μέσα από 
το χώρο αυτό γίνεται η κίνηση προς όλους τους υπόλοιπους. Θα 
χρησιμοποιείται ως προσωρινός χώρος στάσης.

Χώρος Ο1: Στο δωμάτιο αυτό το οποίο διαθέτει τζάκι θα τοποθε-
τηθεί μικρό μπάνιο με στόχο να χρησιμοποιηθεί ως χώρος διαμονής 
του ενοίκου. 
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Χώρος Ο8: Είναι το μπάνιο του δωματίου Ο1 για το οποίο, λόγω 
της θέσης του στο πίσω μέρος του κτιρίου, θα ανοιχθεί στην τοι-
χοποιία θυρίδα φωτισμού και αερισμού. Θεωρείται δεδομένο ότι ο 
φωτισμός δεν θα επαρκεί αλλά σίγουρα θα προσφέρει σε μικρό πο-
σοστό βοήθεια.

Χώρος Ο2: Δωμάτιο με τζάκι. Διαθέτει δύο πόρτες εισόδου. Η μία 
από τις δύο θα παραμείνει κλειστή, όπως είναι και σήμερα.

Χώρος Ο3: Μικρό δωμάτιο το οποίο διατηρείται ως έχει.

Χώρος Ο4: Μικρό δωμάτιο το οποίο διατηρείται ως έχει.

Χώρος Ο5: Η χρήση του διαδρόμου δεν αλλάζει. Αξιοποιείται όμως 
η πόρτα που οδηγεί στο χώρο Ο6.

3.2.2 Ιερός Ναός
Δεν αλλάζει κάτι στη χρήση ή την πρόσβαση στο ναό.

3.2.3 Προσκτίσματα – επεκτάσεις
Χώρος Ι8: Επαναλειτουργεί ως διάδρομος που συνδέει το κτίριο με 
την κουζίνα και την τράπεζα. Λόγω της θέσης του και των διαστά-
σεών του έγινε ότι ήταν δυνατό για το φωτισμό και τον αερισμό του 
είτε μέσω του επάνω διαδρόμου είτε μέσω της κουζίνας.

Χώρος Ο6: Επαναλειτουργεί ως διάδρομος ή και καθιστικό. Το τε-
λευταίο μέτρο του διαδρόμου προς τα ανατολικά παραμένει ελεύ-
θερο για να επιτυγχάνεται καλύτερος φωτισμός και αερισμός στον 
ισόγειο διάδρομο. Το παράθυρο του διαδρόμου καθώς δεν προσεγ-
γίζεται εύκολα θα είναι συρόμενο και θα ανοίγει ή κλείνει με χειρο-
κίνητο μηχανισμό.

Χώρος Ο7: Στην άκρη του διαδρόμου του ορόφου δημιουργείται 
μικρό μπάνιο το οποίο θα εξυπηρετεί όσους χρησιμοποιούν τα δω-
μάτια του επάνω ορόφου. Διαθέτει φυσικό φωτισμό και αερισμό.

Χώρος Ι9: Εδώ τοποθετείται η κουζίνα. Ήταν βασική ανάγκη κατά 
το σχεδιασμό της πρότασης να δοθεί τέτοια λύση ώστε ο ένοικος  να 
εξυπηρετεί τις ανάγκες του χωρίς να είναι υποχρεωμένος να βγει έξω. 
Κάτι που αποτελεί μεγάλο πρόβλημα κατά τους χειμερινούς μήνες. 
Λόγω της θέσης που έχει για την εξασφάλιση φυσικού φωτισμού 
τοποθετήθηκαν δύο μεγάλοι ανοιγόμενοι φεγγίτες στην οροφή. Στη 
βορειοανατολική γωνία του χώρου υπάρχει κατασκευή που χρησι-
μοποιούνταν για την παρασκευή τσίπουρου, η οποία και διατηρείται.

Χώρος Ι10: Η παλιά αποθήκη θα αποτελέσει την τράπεζα της Ι. 
Καλύβης. Βρίσκεται σε συνέχεια με την κουζίνα, ενώ το δάπεδο ανυ-

ψώθηκε ώστε να είναι στο ίδιο επίπεδο με τους υπόλοιπους χώρους. 
Αυτό προσφέρει ταυτόχρονα προστασία από εξωτερικούς παράγο-
ντες (νερό, χιόνι κλπ) και διευκόλυνση στη μετακίνηση εντός του 
κτιρίου. Στο πίσω μέρος της τράπεζας θα συντηρηθεί και θα παρα-
μείνει το παλιό μεταλλικό πατητήρι ελιάς ως κειμήλιο πολιτιστικής 
κληρονομιάς.

Η τράπεζα έχει πρόσβαση και από την αυλή. Επίσης, μία ακόμη πόρτα 
στον ανατολικό τοίχο οδηγεί σε στεγασμένο χώρο που έχει δημιουρ-
γηθεί για την αποθήκευση ξυλείας. Ο χώρος αυτός έχει προβλεφθεί 
να χωράει 6,5 κυβικά μέτρα ξυλείας τα οποία θα προστατεύονται 
από τη βροχή.

Χώρος Ι11: Πρόκειται για τον χώρο του ξυλολέβητα. Το τελευταίο 
ένα μέτρο του χώρου αυτού αποτελεί την μοναδική επέκταση στην 
επιφάνεια κάλυψης των υπαρχόντων κτισμάτων. Η πρόσβαση γίνε-
ται με διπλή μεταλλική θύρα ενώ υπάρχει πρόβλεψη φωτισμού και 
αερισμού. Οι διαστάσεις του χώρου για τα μηχανήματα που θα περι-
έχει έχουν προβλεφθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έδωσε ο 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός του Κε.Δ.Α.Κ. Αχιλλέας Κάππης.

3.2.4 Δυτικό κτίσμα
Χώροι Ι12, Ι13: Θα χρησιμοποιηθεί ως ξενώνας με δικό του μπά-
νιο. Είναι ανεξάρτητο κτίσμα το οποίο θα θερμαίνεται όταν χρειάζε-
ται με καλοριφέρ μέσω του κεντρικού δικτύου. 

3.2.5 Περιβάλλων χώρος
Η χρήση στον περιβάλλοντα χώρο δεν αλλάζουν. Δίπλα στην είσοδο 
της Ιεράς Καλύβης κατασκευάζεται σε μπετονένια βάση θέση για 
τη γεννήτρια και τη δεξαμενή καυσίμων. Η κατασκευή αυτή έγινε 
σύμφωνα με προδιαγραφές που δόθηκαν από τον Ηλεκτρολόγο Μη-
χανικό του Κε.Δ.Α.Κ. Αχιλλέα Κάππη. Έγινε έλεγχος τοποθέτησής 
τους σε άλλο σημείο, λιγότερο ορατό αλλά όλες οι άλλες πιθανές 
θέσεις απορρίφθηκαν ως μη κατάλληλες. Ίσως να φαίνεται ενοχλη-
τικό το γεγονός ότι η κατασκευή αυτή βρίσκεται στο επίπεδο της 
στέγης του κυρίως κτιρίου, όμως το σενάριο της τοποθέτησής της 
σε χαμηλότερη στάθμη στο σημείο εκείνο είτε με υποβάθμιση του 
εδάφους, είτε με χαμήλωμα όλου του επιπέδου έδρασης, αποτελούν 
επεμβάσεις που αλλοιώνουν πολύ την υπάρχουσα κατάσταση και 
δεν αποτελούν αρμόζουσα λύση.

Στόχος είναι να αξιοποιηθούν τα επίπεδα της αυλής για φυτεύσεις 
και για το λόγο αυτό έγιναν εύκολα προσβάσιμα.
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4. Προτεινόμενες επεμβάσεις

4.1 Κυρίως Κτίριο

4.1.1 Εξωτερικές επεμβάσεις
Καθαρισμός των εξωτερικών λίθινων τοίχων από το επίχρισμα. Κα-
νένας από τους λίθινους τοίχους δεν θα είναι επιχρισμένος. Βαθύς 
καθαρισμός των αρμών και νέο αρμολόγημα.

Αντικατάσταση ξυλοδεσιών της τοιχοποιίας όπου είναι εφικτό. Οι εμ-
φανείς ξυλοδεσιές έχουν υποστεί μεγάλη αλλοίωση και δεν υπάρχει 
δυνατότητα συντήρησής τους.

Τα κουφώματα αντικαθίστανται με νέα ξύλινα τα οποία θα έχουν 
σίτα και σιδεριά. 

4.1.2 Εσωτερικές επεμβάσεις
Δάπεδα: Αντικατάσταση των ξύλινων σανίδων σε όλα τα δάπεδα 
του ισογείου και συντήρησή τους στα δωμάτια Ο3 και Ο4 του ορό-
φου. Στο χώρου Ι1 τα κεραμικά πλακίδια και το υλικό επάνω στο 
οποίο είναι τοποθετημένα, απομακρύνονται. Γίνεται διερεύνηση του 
εδάφους και ανάλογα θα κατασκευαστεί νέο δάπεδο. Υποθέτοντας 
ότι υπάρχει βράχος από κάτω, θα πρέπει να γίνει ένα νέο δάπεδο με 
μπετόν και την απαραίτητη μόνωση. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί 
ότι το τμήμα αυτό του κτιρίου ακολουθεί το ίδιο σκεπτικό με το 
υπόλοιπο, δηλαδή να πατάει το δάπεδο σε ξύλινους ελκυστήρες, 
τότε, εφόσον είναι δυνατό θα συντηρηθούν και το νέο δάπεδο θα 
κατασκευαστεί εκεί. Τα αρχιτεκτονικά σχέδια της πρότασης αποκα-
τάστασης δίνουν μία λύση θεωρώντας ότι από κάτω υπάρχει στέρεο 
έδαφος. 

Εσωτερικοί τοίχοι: Συντηρούνται όλοι οι τοίχοι καθώς η κατάστα-
σή τους κρίθηκε μέτρια στις περισσότερες περιπτώσεις και κακή σε 
κάποιες άλλες. Θα απομακρυνθεί ο τοίχος από τούβλα που κατα-
σκευάστηκε στο χώρο Ι1.

Οροφές: Οι περισσότερες οροφές είναι με ξύλινη επένδυση η οποία 
αν και από την ορατή πλευρά φαίνεται να είναι σε καλή κατάσταση 
(με εξαίρεση το χώρο Ο1 που θέλει σίγουρα αντικατάσταση), από 
την πλευρά που βλέπει στη στέγη δεν γνωρίζουμε τι συμβαίνει. Με 
δεδομένο ότι υπήρχαν προβλήματα με τα νερά της βροχής, είναι 
πιθανό να χρειαστεί αντικατάσταση και όχι μόνο συντήρηση.
 
Κουφώματα: Οι ξύλινες θύρες συντηρούνται, και νέες κατασκευ-
άζονται όπου χρειάζεται. Τα εσωτερικά κουφώματα συντηρούνται, 
ενώ ράφια και πόρτες ντουλαπιών αντικαθιστούνται όπου χρειαστεί.

4.1.3 Στέγη
Η στέγη από λαμαρίνα θα καθαιρεθεί και θα απομακρυνθεί. Ομοίως 
και ο ξύλινος σκελετός της. Το μπετονένιο σενάζ και οι μπετονένιες 
επεκτάσεις του ανατολικού και δυτικού τοίχου επίσης θα καθαιρε-
θούν. Εφόσον αυτό είναι δυνατό, οι ξύλινοι ελκυστήρες της παλιάς 
στέγης θα επαναχρησιμοποιηθούν στην κατασκευή της νέας. 

Η νέα στέγη κατασκευάζεται σύμφωνα με την παλιά. Είναι θετικό ότι 
έχουμε στοιχεία για το σκελετό της από τις φωτογραφίες καθαίρε-
σής της, ενώ εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι φαίνεται (από τις 
φωτογραφίες) πως δεν είχε κατασκευαστεί σύμφωνα με τον κλασικό 
τρόπο κατασκευής στεγών στην περιοχή.

4.2 Ιερός Ναός

4.2.1 Εξωτερικές επεμβάσεις
Είναι απαραίτητο να απομακρυνθεί το επίχρισμα στο σύνολο των 
όψεων του ναού καθώς σε όλες τις πλευρές εντοπίζονται φθορές, 
αλλού περισσότερο και αλλού λιγότερο έντονες. Η απομάκρυνση 
του επιχρίσματος τα δείξει την πραγματική κατάσταση της τοιχο-
ποιίας που είναι πολύ πιθανό ότι δεν έχει κάποιο σοβαρό πρόβλημα.

Τα κουφώματα θα αντικατασταθούν και στις δύο όψεις. 

4.2.2 Εσωτερικές επεμβάσεις
Αν και οι σανίδες του δαπέδου φαίνονται να είναι σε καλή κατάστα-
ση, θα πρέπει να αφαιρεθούν, να συντηρηθούν και να επανατοπο-
θετηθούν αφού πρώτα γίνει έλεγχος των ξύλινων ελκυστήρων του 
πατώματος.

Η ξύλινη θύρα, το τέμπλο και τα εσωτερικά κουφώματα θα συντη-
ρηθούν.

Η έντονες ρωγμές της οροφής θα πρέπει να αποκατασταθούν. Είναι 
σχεδόν σίγουρο ότι οφείλονται σε φθορά του ξύλινου φορέα της 
στέγης και όχι σε μετατόπιση της τοιχοποιίας.

4.2.3 Στέγη
Θα πρέπει να γίνει απομάκρυνση της σχιστόπλακας και έλεγχος του 
σκελετού της στέγης. Είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα υπάρχουν φθορές. 
Όσα ξύλινα στοιχεία δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν θα απομα-
κρυνθούν. Τα υπόλοιπα θα συντηρηθούν και θα επανατοποθετη-
θούν. Κατά το σχεδιασμό της στέγης του ναού δόθηκε μια υποθετι-
κή λύση σύμφωνα με την οποία η οροφή του ναού ¨κρέμεται¨ από 

το σκελετό της στέγης. Καθώς δεν υπάρχει τρόπος επαλήθευσης, 
αυτό θα διαπιστωθεί κατά τις εργασίες αποκατάστασης. Η σχιστό-
πλακα της στέγης θα επανατοποθετηθεί.

4.3 Προσθήκη – Επεκτάσεις

4.3.1 Εξωτερικές επεμβάσεις
Οι επεμβάσεις στο τμήμα αυτό είναι αρκετές καθώς απομακρύνονται 
οι παλιές στέγες, καθαιρείται ο πέτρινος τοίχος ανατολικά της απο-
θήκης, απομακρύνονται όλες οι πρόσθετες κατασκευές από τσιμέντο 
ή τούβλα.

Διαμορφώνεται ο νέος χώρος που θα στεγάσει την τράπεζα και τον 
ξυλολέβητα σε υπερύψωση από το έδαφος. Στο σημείο αυτό θα 
χρειαστεί για περίπου 0,50 - 0,80 μέτρα να λαξευτεί ο βράχος στο 
βόρειο τμήμα του χώρου ώστε να κατασκευαστεί η νέα τοιχοποιία. 
Για τους χώρους αυτούς προβλέπονται νέα κουφώματα.

Η βόρεια τοιχοποιία του διαδρόμου θα ανακατασκευαστεί. Δεν γνω-
ρίζουμε την κατάσταση της υφιστάμενης καθώς πέτρα, μπετόν και 
βράχος μπλέκονται στην κατασκευή.

Οι πέτρινοι τοίχοι παραμένουν ενώ οι νέοι θα είναι με τούβλα και 
μπετόν. Είναι βασικό να διαφοροποιηθούν οι νέες κατασκευές από 
τις παλιές.

4.3.2 Εσωτερικές επεμβάσεις
Στο διάδρομο του ισογείου τοποθετείται δάπεδο από πατητή τσι-
μεντοκονία καθώς το αρχικό χωμάτινο θα δημιουργεί αρκετά προ-
βλήματα τώρα που η χρήση του διαδρόμου θα είναι καθημερινή. Ο 
διάδρομος του ορόφου μετά την ενίσχυση των ξύλινων ελκυστήρων 
καλύπτεται με σανίδες. Η κατασκευή του μπάνιου γίνεται σε στέρεο 
έδαφος. 

Στην κουζίνα διατηρείται και αποκαθίσταται η κατασκευή για την 
παραγωγή τσίπουρου. Το παλιό χωμάτινο δάπεδο στρώνεται με κε-
ραμικά πλακίδια. 

Απομακρύνεται το μπετονένιο δοκάρι και η κολώνα που βρίσκεται 
στο κατώφλι του διαδρόμου με την κουζίνα και τοποθετούνται ξύ-
λινα.

Η Τράπεζα και ο χώρος του ξυλολέβητα αποτελούν νέες κατασκευές. 
Στην Τράπεζα η οροφή είναι εμφανής έτσι ώστε να αποδοθεί όλο το 
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εσωτερικό ύψος στο χρήστη. Δεν συμβαίνει το ίδιο στο δωμάτιο του 
ξυλολέβητα, κυρίως για λόγους πυροπροστασίας.

Το παλιό μεταλλικό πατητήρι ελιάς θα συντηρηθεί και θα τοποθε-
τηθεί στο πίσω μέρος της Τράπεζας καθώς αποτελεί κειμήλιο της 
πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου.
 
4.3.3 Στέγη
Κατασκευάζεται νέα στέγη και στους τρεις χώρους η οποία θα είναι 
με λαμαρίνα. Στο διάδρομο και την κουζίνα η στέγη είναι μονόριχτη, 
ενώ στην επέκταση (Τράπεζα – ξυλολέβητας) τρίριχτη. 

4.4 Δυτικό κτίσμα

4.4.1 Εξωτερικές επεμβάσεις 
Ο χώρος αυτός θα μετατραπεί πλέον σε ξενώνα οπότε οι συνθήκες 
θέρμανσης-ψύξης είναι πολύ σημαντικές. Για το λόγο αυτό θα πρέπει 
να γίνει εξωτερικά μία επένδυση με μόνωση στις όψεις.

Ανοίγουν νέα κουφώματα. Τρία στο δωμάτιο και ένα στο μπάνιο. Η 
μικρή αποθήκη που εφάπτεται στο κτίσμα αποτελεί μέρος της νέας 
χρήσης. 

4.4.2 Εσωτερικές επεμβάσεις
Το δάπεδο αντικαθίσταται αλλά διατηρείται σε υπερύψωση.

4.4.3 Στέγη
Κατασκευάζεται τετράριχτη στέγη από λαμαρίνα για την προστασία 
του κτιρίου.

4.5 Περιβάλλων χώρος

Πριν από την είσοδο στο χώρο της Ι. Καλύβης κατασκευάζονται σκα-
λοπάτια που θα οδηγούν στο επίπεδο όπου θα βρίσκεται η γεννή-
τρια. 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί η συγκεκριμένη θέση επιλέχθηκε σε συ-
νεργασία με τον Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ως η καλύτερη για τη χρήση 
αυτή. Με το σκεπτικό ότι δεν θα χρησιμοποιείται πάνω από δύο (2) 
περίπου ώρες την ημέρα θεωρήθηκε ότι δεν θα αποτελεί πηγή όχλη-
σης για τους ενοίκους του Κελλιού αυτού ή των γειτονικών. Σε περί-
πτωση που αυτό συμβαίνει, τότε, οι περιμετρικές ελεύθερες πλευρές 
μπορούν να καλυφθούν.

Η παλιά καγκελόπορτα της εισόδου αντικαθίσταται με νέα. 
Η κλίμακα που οδηγεί στην αυλή αναδιαμορφώνεται στα χαμηλό-

τερα σκαλοπάτια και επενδύεται με σχιστόπλακα (με εξαίρεση όσα 
έχουν μάρμαρο). 

Οι μαρμάρινες πλάκες δαπέδου της αυλής επανατοποθετούνται σε 
νέα διάταξη ενώ το υπόλοιπο τμήμα στρώνεται με σχιστόπλακα. Δί-
νονται οι απαραίτητες κλίσεις για την απορροή των ομβρίων. 

Στο ανατολικό τμήμα της αυλής γίνεται μια μικρή επέκταση για την 
ένταξη του νέου κτίσματος και ταυτόχρονα επέκταση του τοίχου 
αντιστήριξης. 

Αποκαθίσταται η κλίμακα που οδηγεί στο χαμηλότερο επίπεδο (νότια 
πλευρά) και κατασκευάζεται νέα στην ανατολική πλευρά.

Οι τρεις κλίμακες στους εξωτερικούς χώρους φέρουν μεταλλικά κι-
γκλιδώματα, ενώ ο χώρος μπροστά στη γεννήτρια και τη νότια αυλή 
ξύλινα κιγκλιδώματα.

Επίσης, αντικαθίσταται η παλιά μεταλλική πέργκολα με νέα ξύλινη. 
Η νέα πέργκολα δεν σχεδιάστηκε εσκεμμένα εφαπτόμενη με τα κά-
γκελα καθώς κρίθηκε σημαντικό να μην επηρεάζει η μία κατασκευή 
την άλλη.

Τέλος, υπάρχει το σκεπτικό το νερό της βροχής που συγκεντρώ-
νεται δυτικά από τις υδρορροές του ξενώνα να συγκεντρώνεται σε 
δεξαμενή στη χαμηλή βαθμίδα και να χρησιμοποιείται για πότισμα. 
Αντίστοιχα, από τις υδρορροές της κουζίνας και του νέου κτίσματος 
ανατολικά, το νερό να συγκεντρώνεται σε δεξαμενή και να χρησιμο-
ποιείται για πότισμα στις αντίστοιχες βαθμίδες. 
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5. Φωτογραφική τεκμηρίωση 2007 - 2017

5.1 Φωτογράφηση 2007

Η πρώτη φωτογράφηση του χώρου έγινε από τον αρχιτέκτονα μη-
χανικό της υπηρεσίας Κ. Ρηγόπουλο στο πλαίσιο της αποτύπωσης 
των κτιρίων. 

Οι βασικότερες αλλαγές που παρατηρήθηκαν στο διάστημα που με-
σολάβησε μέχρι την τελική φωτογράφηση του 2017 από τον γρά-
φοντα είναι οι εξής:

α. Αντικαταστάθηκε η στέγη του Κελλιού από σχιστόπλακα με λα-
μαρίνα.

β. Η κουζίνα μετατράπηκε σε τουαλέτα και η νέα κουζίνα έγινε στο 
δυτικό κτίριο.

γ. Αντικαταστάθηκαν κάποια κουφώματα στο κτίριο.

δ. Απομακρύνθηκε το δάπεδο του διαδρόμου βόρεια του κτίσματος.

Ενδεικτικά δίνονται κάποιες φωτογραφίες της κατάστασης του Κελ-
λιού το 2007 και στη συνέχεια η φωτογράφηση του 2017. Οι εικόνες 
1 ως 7 δείχνουν την κατάσταση της στέγης το 2007, ενώ οι εικόνες 
8-14 κάποια σημεία του εσωτερικού. Για την ένδειξη των θέσεων 
φωτογράφησης χρησιμοποιήθηκαν τα σχέδια της αποτύπωσης του 
2017 (Σχέδιο 3, 4, 5).

Σχέδιο 5: Κάτοψη Ορόφου. 
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Σχέδιο 4: Κάτοψη Ισογείου. 

Σχέδιο 3: Κάτοψη Στεγών. 
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Εικ.1: Στέγη Ναού, Κελλιού (Πηγή: Αρχείο Κε.Δ.Α.Κ, φωτογράφια Κ. Ρηγό-
πουλος)

Εικ.2: Στέγαση με λαμαρίνα βόρεια του Ναού (Πηγή: Αρχείο Κε.Δ.Α.Κ, φω-
τογράφια Κ. Ρηγόπουλος)

Εικ.3: Βορειοδυτική πλευρά Κελλιού (Πηγή: Αρχείο Κε.Δ.Α.Κ, φωτογράφια 
Κ. Ρηγόπουλος)

Εικ.4: Νοτιοδυτική γωνία στέγης (Πηγή: Αρχείο Κε.Δ.Α.Κ, φωτογράφια Κ. 
Ρηγόπουλος)

Εικ.5: Δυτική πλευρά Κελλιού (Πηγή: Αρχείο Κε.Δ.Α.Κ, φωτογράφια Κ. Ρη-
γόπουλος)

Εικ.6: Νοτιοδυτική πλευρά Κελλιού (Πηγή: Αρχείο Κε.Δ.Α.Κ, φωτογράφια 
Κ. Ρηγόπουλος)
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Εικ.7: Πρόσκτισμα ανατολικά του Κελλιού (Πηγή: Αρχείο Κε.Δ.Α.Κ, φωτο-
γράφια Κ. Ρηγόπουλος)

Εικ.8: Κουζίνα στο ισόγειο του Κελλιού (Πηγή: Αρχείο Κε.Δ.Α.Κ, φωτογρά-
φια Κ. Ρηγόπουλος)

Εικ.9: Το τέμπλο του ναού (Πηγή: Αρχείο Κε.Δ.Α.Κ, φωτογράφια Κ. Ρηγό-
πουλος)

Εικ.10: Ξύλινη κλίμακα προς τον όροφο του Κελλιού (Πηγή: Αρχείο 
Κε.Δ.Α.Κ, φωτογράφια Κ. Ρηγόπουλος)

Εικ.11: Διάδρομος στη βόρεια πλευρά του Κελλιού (Πηγή: Αρχείο Κε.Δ.Α.Κ, 
φωτογράφια Κ. Ρηγόπουλος)
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Εικ.12: Δωμάτιο στο ορόφου. Δυτική πλευρά Κελλιού (Πηγή: Αρχείο 
Κε.Δ.Α.Κ, φωτογράφια Κ. Ρηγόπουλος)

Εικ.13: Δωμάτιο στο ορόφου. Ανατολική πλευρά Κελλιού (Πηγή: Αρχείο 
Κε.Δ.Α.Κ, φωτογράφια Κ. Ρηγόπουλος)

Εικ.14: Διάδρομος ορόφου στη βόρεια πλευρά του Κελλιού (Πηγή: Αρχείο 
Κε.Δ.Α.Κ, φωτογράφια Κ. Ρηγόπουλος)
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5.2 Φωτογράφηση από την καθαίρεση της στέγης

Το 2012, λόγω της εκτεταμένης ζημιάς που είχε υποστεί η στέ-
γη, πραγματοποιήθηκε αντικατάστασή της. Οι φωτογραφίες 
που ακολουθούν δείχνουν κάποιες φάσεις από την απομάκρυν-
ση της στέγης από σχιστόπλακες.

Κατά την απομάκρυνση της στέγης διατηρήθηκαν οι ελκυστή-
ρες ενώ οι σχιστόπλακες τοποθετήθηκαν σε σημείο βόρειο-
ανατολικά του Κελλιού.

Εικ.15, 16, 17: Αντικατάσταση στέγης από σχιστόπλακα (Πηγή: Αρχείο πατέρα Σεραφείμ)
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Εικ.18, 19, 20: Αντικατάσταση στέγης από σχιστόπλακα (Πηγή: Αρχείο πα-
τέρα Σεραφείμ)
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5.3 Φωτογράφηση 2017

5.3.1 Εξωτερικές φωτογραφίες
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Σχέδιο 6: Θέσεις φωτογραφιών. Κάτοψη εξωτερικού χώρου.
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Εικ.22: Δυτική είσοδος στην αυλή (Πηγή: Αρχείο Κε.Δ.Α.Κ, φωτογράφια Φ. 
Καραγιώργος)

Εικ.21: Πρόσβαση στο Κελλί (Πηγή: Αρχείο Κε.Δ.Α.Κ, φωτογράφια Φ. Κα-
ραγιώργος)

Εικ.23: Δυτική όψη (Πηγή: Αρχείο Κε.Δ.Α.Κ, φωτογράφια Φ. Καραγιώργος)

Εικ.24: Νέα στέγη με λαμαρίνα (Πηγή: Αρχείο Κε.Δ.Α.Κ, φωτογράφια Φ. 
Καραγιώργος)

Εικ.25: Σχιστόπλακα στέγης που καθαιρέθηκε (Πηγή: Αρχείο Κε.Δ.Α.Κ, φω-
τογράφια Φ. Καραγιώργος)

Εικ.26: Λεπτομέρεια βορειοδυτικής γωνίας (Πηγή: Αρχείο Κε.Δ.Α.Κ, φωτο-
γράφια Φ. Καραγιώργος)
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Εικ.27: Άποψη προς το νότο (Πηγή: Αρχείο Κε.Δ.Α.Κ, φωτογράφια Φ. Καραγιώργος)

Εικ.28: Άποψη προς το νότο (Πηγή: Αρχείο Κε.Δ.Α.Κ, φωτογράφια Φ. Καραγιώργος)
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Εικ.30: Λεπτομέρεια στέγης από λαμαρίνα (Πηγή: Αρχείο Κε.Δ.Α.Κ, φωτο-
γράφια Φ. Καραγιώργος)

Εικ.29: Λεπτομέρεια στέγης από λαμαρίνα (Πηγή: Αρχείο Κε.Δ.Α.Κ, φωτο-
γράφια Φ. Καραγιώργος)

Εικ.31: Μεταφορά καυσόξυλων (Πηγή: Αρχείο Κε.Δ.Α.Κ, φωτογράφια Φ. 
Καραγιώργος)

Εικ.32: Στέγη υφιστάμενης κουζίνας (Πηγή: Αρχείο Κε.Δ.Α.Κ, φωτογράφια 
Φ. Καραγιώργος)

Εικ.33: Αξιοποίηση επιπέδου για καλλιέργεια (Πηγή: Αρχείο Κε.Δ.Α.Κ, φω-
τογράφια Φ. Καραγιώργος)
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Εικ.34: Νότια όψη (Πηγή: Αρχείο Κε.Δ.Α.Κ, φωτογράφια Φ. Καραγιώργος)

Εικ.35: Ισόγειο. Κούφωμα μπάνιου (Πηγή: Αρχείο Κε.Δ.Α.Κ, φωτογράφια 
Φ. Καραγιώργος)

Εικ.37: Όροφος. Ξύλινα κουφώματα δωματίων (Πηγή: Αρχείο Κε.Δ.Α.Κ, 
φωτογράφια Φ. Καραγιώργος)

Εικ.36: Όροφος. Μεταλλικά ουφώματα δωματίου (Πηγή: Αρχείο Κε.Δ.Α.Κ, 
φωτογράφια Φ. Καραγιώργος)

Εικ.38: Κουφώματα στο ναό (Πηγή: Αρχείο Κε.Δ.Α.Κ, φωτογράφια Φ. Κα-
ραγιώργος)

Εικ.39: Θυρίδα αερισμού κάτω από το πάτωμα του ναού (Πηγή: Αρχείο 
Κε.Δ.Α.Κ, φωτογράφια Φ. Καραγιώργος)
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Εικ.40: Στεγασμένος χώρος αποθήκης σε επαφή με τον ανατολικό τοίχο 
του ναού (Πηγή: Αρχείο Κε.Δ.Α.Κ, φωτογράφια Φ. Καραγιώργος)

Εικ.41: Ανατολικός πέτρινος τοίχος αποθήκης. Νεότερη κατασκευή (Πηγή: 
Αρχείο Κε.Δ.Α.Κ, φωτογράφια Φ. Καραγιώργος)

Εικ.42: Γωνία ανατολικού τοίχου αποθήκης. (Πηγή: Αρχείο Κε.Δ.Α.Κ, φω-
τογράφια Φ. Καραγιώργος)

Εικ.43: Βόρεια πλευρά αποθήκης. (Πηγή: Αρχείο Κε.Δ.Α.Κ, φωτογράφια Φ. 
Καραγιώργος)

Εικ.44: Στεγάσεις κτισμάτων. (Πηγή: Αρχείο Κε.Δ.Α.Κ, φωτογράφια Φ. Κα-
ραγιώργος)

Εικ.45: Πέτρινοι αναβαθμοί ανατολικά του Κελλιού (Πηγή: Αρχείο Κε.Δ.Α.Κ, 
φωτογράφια Φ. Καραγιώργος)
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Εικ.46: Πέτρινη κλίμακα που οδηγεί στη χαμηλή βαθμίδα της αυλής (Πηγή: 
Αρχείο Κε.Δ.Α.Κ, φωτογράφια Φ. Καραγιώργος)

Εικ.47: Πιθανή ύπαρξη αρμού μεταξύ ναού και Κελλιού (Πηγή: Αρχείο 
Κε.Δ.Α.Κ, φωτογράφια Φ. Καραγιώργος)

Εικ.48: Η αυλή στη νότια πλευρά (Πηγή: Αρχείο Κε.Δ.Α.Κ, φωτογράφια Φ. 
Καραγιώργος)

Εικ.49: Μαρμάρινες πλάκες στην αυλή (Πηγή: Αρχείο Κε.Δ.Α.Κ, φωτογρά-
φια Φ. Καραγιώργος)

Εικ.50: Αποθήκη δίπλα στην κουζίνα (Πηγή: Αρχείο Κε.Δ.Α.Κ, φωτογράφια 
Φ. Καραγιώργος)
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5.3.2 Εσωτερικές φωτογραφίες ισογείου
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Σχέδιο 7: Θέσεις φωτογραφιών. Κάτοψη ισογείου.
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Εικ.52: Οροφή χώρου Ι1 (Πηγή: Αρχείο Κε.Δ.Α.Κ, φωτογράφια Φ. Καρα-
γιώργος)

Εικ.51: Χώρος Ι1. Τουαλέτα (Πηγή: Αρχείο Κε.Δ.Α.Κ, φωτογράφια Φ. Κα-
ραγιώργος)

Εικ.53: Χώρος Ι2. Δωμάτιο (Πηγή: Αρχείο Κε.Δ.Α.Κ, φωτογράφια Κ. Ρηγό-
πουλος 2016)

Εικ.54: Χώρος Ι2. Δωμάτιο (Πηγή: Αρχείο Κε.Δ.Α.Κ, φωτογράφια Κ. Ρηγό-
πουλος 2016)

Εικ.55: Χώρος Ι3. Διάδρομος (Πηγή: Αρχείο Κε.Δ.Α.Κ, φωτογράφια Κ. Ρη-
γόπουλος 2016)
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Εικ.56: Χώρος Ι4. Καθιστικό (Πηγή: Αρχείο Κε.Δ.Α.Κ, φωτογράφια Φ. Κα-
ραγιώργος)

Εικ.57: Χώρος Ι4. Οροφή καθιστικού (Πηγή: Αρχείο Κε.Δ.Α.Κ, φωτογράφια 
Φ. Καραγιώργος)

Εικ.58: Χώρος Ι5. Ναός (Πηγή: Αρχείο Κε.Δ.Α.Κ, φωτογράφια Κ. Ρηγόπου-
λος, 2016)

Εικ.59: Χώρος Ι5. Οροφή ναού (Πηγή: Αρχείο Κε.Δ.Α.Κ, φωτογράφια Φ. 
Καραγιώργος)

Εικ.60: Χώρος Ι7. Διάδρομος (Πηγή: Αρχείο Κε.Δ.Α.Κ, φωτογράφια Φ. Κα-
ραγιώργος)
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Εικ.62: Χώρος Ι8 (Πηγή: Αρχείο Κε.Δ.Α.Κ, φωτογράφια Φ. Καραγιώργος)

Εικ.61: Χώρος Ι8 (Πηγή: Αρχείο Κε.Δ.Α.Κ, φωτογράφια Φ. Καραγιώργος) Εικ.63: Χώρος Ι8. Αρμός μεταξύ βορειοδυτικού τοίχου ναού και βορειοα-
νατολικού τοίχου Κελλιού (Πηγή: Αρχείο Κε.Δ.Α.Κ, φωτογράφια Φ. Καρα-
γιώργος)

Εικ.64: Χώρος Ι9. Πατητήρι ελιάς (Πηγή: Αρχείο Κε.Δ.Α.Κ, φωτογράφια Φ. 
Καραγιώργος)

Εικ.65: Χώρος Ι9 (Πηγή: Αρχείο Κε.Δ.Α.Κ, φωτογράφια Φ. Καραγιώργος)
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5.3.3 Εσωτερικές φωτογραφίες ορόφου

66

67

68 69 70 71

72

73
74

75

7677
78

79

Σχέδιο 8: Θέσεις φωτογραφιών. Κάτοψη ορόφου.
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Εικ.66: Χώρος Ο1. Νότιος τοίχος δωματίο (Πηγή: Αρχείο Κε.Δ.Α.Κ, φωτο-
γράφια Κ. Ρηγόπουλος, 2016)

Εικ.67: Χώρος Ο1. Δυτικός τοίχος δωματίου (Πηγή: Αρχείο Κε.Δ.Α.Κ, φω-
τογράφια Κ. Ρηγόπουλος, 2016)

Εικ.68: Χώρος Ο1. Οροφή (Πηγή: Αρχείο Κε.Δ.Α.Κ, φωτογράφια Φ. Καρα-
γιώργος)

Εικ.69: Χώρος Ο2 (Πηγή: Αρχείο Κε.Δ.Α.Κ, φωτογράφια Κ. Ρηγόπουλος, 
2016)

Εικ.70: Χώρος Ο3 (Πηγή: Αρχείο Κε.Δ.Α.Κ, φωτογράφια Κ. Ρηγόπουλος, 
2016)

Εικ.71: Χώρος Ο4 (Πηγή: Αρχείο Κε.Δ.Α.Κ, φωτογράφια Φ. Καραγιώργος)
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Εικ.72: Χώρος Ο4. Μικρό παράθυρο προς το εσωτερικό του ναού (Πηγή: 
Αρχείο Κε.Δ.Α.Κ, φωτογράφια Κ. Ρηγόπουλος, 2016)

Εικ.73: Χώρος Ο5. Διάδρομος ορόφου (Πηγή: Αρχείο Κε.Δ.Α.Κ, φωτογρά-
φια Κ. Ρηγόπουλος, 2016)

Εικ.74: Χώρος Ο5. Ανατολικός τοίχος (Πηγή: Αρχείο Κε.Δ.Α.Κ, φωτογράφια 
Φ. Καραγιώργος)

Εικ.75: Χώρος Ο5. Καταπακτή πρόσβασης στη στέγη (Πηγή: Αρχείο 
Κε.Δ.Α.Κ, φωτογράφια Φ. Καραγιώργος)
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Εικ.76: Χώρος Ο6. Νέα στέγη από λαμαρίνα (Πηγή: Αρχείο Κε.Δ.Α.Κ, φω-
τογράφια Φ. Καραγιώργος)

Εικ.77: Χώρος Ο6. Ανατολικός τοίχος (Πηγή: Αρχείο Κε.Δ.Α.Κ, φωτογράφια 
Φ. Καραγιώργος)

Εικ.78: Χώρος Ο6 (Πηγή: Αρχείο Κε.Δ.Α.Κ, φωτογράφια Φ. Καραγιώργος)

Εικ.79: Χώρος Ο6 (Πηγή: Αρχείο Κε.Δ.Α.Κ, φωτογράφια Φ. Καραγιώργος)
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6. Σχέδια Αρχιτεκτονικής αποτύπωσης
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ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ
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2 3 M0 1

+2.65

+3.00

+3.45
+3.95

+4.15

+2.30

+1.00

±0.00

-3.00

-1.00
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±0.00

+3.20

+6.76

+5.08

+3.32

+2.90

+4.45

+5.63

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ

ΚΑΤΟΨΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ
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ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ

ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ
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ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ

ΚΑΤΟΨΗ ΟΡΟΦΟΥ
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+2.85

+3.07
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ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ

ΚΑΤΟΨΗ ΣΤΕΓΩΝ

+6.76

+3.20

+5.08

+3.32

+2.90

+4.45

+5.63

+3.57

2 3 M0 1
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ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ

ΑΝΟΨΗ ΟΡΟΦΗΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ
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ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ

ΑΝΟΨΗ ΟΡΟΦΗΣ ΟΡΟΦΟΥ

2 3 M0 1
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ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ

ΝΟΤΙΑ ΟΨΗ

2 3 M0 1

h=±0.00

h=+5.08

h=+6.76

h=+0.98

h=+3.32

h=+6.76

h=+4.15

h=+3.20

h=±0.20

2 3 M0 1

h=±0.00

h=+5.08

h=+6.76

h=+0.98

h=+3.32

h=+6.76

h=+4.15

h=+3.20

h=±0.20
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ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΟΨΗ

2 3 M0 1

h=±0.00

h=+5.08

h=+6.76

h=+3.57

h=-3.00

h=+4.45

h=+6.76

h=+0.98

h=+2.90
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ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ

ΔΥΤΙΚΗ ΟΨΗ

2 3 M0 1

h=±0.00

h=+5.63

h=+6.76

h=+4.15

h=-2.10

h=+1.00

h=-3.00

h=+2.15

h=±0.00
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ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ

ΤΟΜΗ Α-Α

2 3 M0 1

h=±0.00

h=+4.15

h=+2.30
h=+2.55

h=±0.00

h=+0.98

h=+3.32

h=+5.08

2 3 M0 1

h=±0.00

h=+4.15

h=+2.30
h=+2.55

h=±0.00

h=+0.98

h=+3.32

h=+5.08
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ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ

ΤΟΜΗ Β-Β

2 3 M0 1

h=±0.00

h=+7.16

h=+3.20

h=-3.00

h=+6.76
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ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ

ΤΟΜΗ Γ-Γ

h=±0.00

h=+5.08

h=+0.60

2 3 M0 1
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7. Σχέδια Πρότασης Αποκατάστασης
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ΠΡΟΤΑΣΗ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ

X 105

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΗΣ Ι. ΚΑΛΥΒΗΣ "ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΠΑΤΕΡΕΣ"
ΤΗΣ Ι.Σ. ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ (ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΩΝ)

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΦΥΛΑΞΗΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Τοπογραφικό

1:200 Y 30

ΠΡΟΤΑΣΗ

Π01

Ιερά Μονή Μεγίστης Λαύρας

Ιερά Καλύβη

Ιερά Καλύβη

Αποκατάσταση

Αρχιτεκτονικά

Οριστική

Ηλεκτρονικός

1

Έλεγχος / Ο Προϊστάμενος τμήματος

Θεώρηση / Ο Διευθυντής της Τ.Υ.

Ιερά Σκήτη Αγίας Τριάδας

Φώτιος Καραγιώργος , αρχιτέκτονας μηχανικός
Μελέτη Αποκατάστασης - Αποτύπωση 2017 - Σχεδίαση:

Τίτλος έργου:

Τίτλος σχεδίου:

Ιερό Καθίδρυμα / Μονή:

Χαρακτηρισμός:

Δομικό σύνολο:

Δομικό τμήμα:

Κατηγορία έργου:

Είδος σχεδίου:

Είδος μελέτης (σκοπιμότητα, προμελέτη, οριστική, εφαρμ.):

Είδος σχεδίου:

Τρόπος σχεδίασης:

Έκδοση μελέτης: Τροποποίηση:

Μελετητής: Ημερομηνία / Σφραγίδα / Υπογραφή

Α/Α Αρχείου μελετών:

Έγκριση Δ/Σ Κε.Δ.Α.Κ.:

Κλίμακα: Διάσταση σχεδίου σε cm:

Αριθμός σχεδίου:
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ΠΡΟΤΑΣΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ

2 3 M0 1

+2.98

+3.00

+4.15

+2.30

±0.00

-3.00

-1.00

+0.98

±0.00

Λαμαρίνα

Σχιστόπλακα στέγης

Μαρμάρινες πλάκες δαπέδου

Οπλισμένο Σκυρόδεμα

Χώμα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Βράχος

X 126

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΗΣ Ι. ΚΑΛΥΒΗΣ "ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΠΑΤΕΡΕΣ"
ΤΗΣ Ι.Σ. ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ (ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΩΝ)

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΦΥΛΑΞΗΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Περιβάλλων χώρος

1:50 Y 45

1

Σχιστόπλακα αυλής

ΠΡΟΤΑΣΗ

Π02

Ιερά Μονή Μεγίστης Λαύρας

Ιερά Καλύβη

Ιερά Καλύβη

Αποκατάσταση

Αρχιτεκτονικά

Οριστική

Ηλεκτρονικός

1

Έλεγχος / Ο Προϊστάμενος τμήματος

Θεώρηση / Ο Διευθυντής της Τ.Υ.

Ιερά Σκήτη Αγίας Τριάδας

Φώτιος Καραγιώργος , αρχιτέκτονας μηχανικός
Μελέτη Αποκατάστασης - Αποτύπωση 2017 - Σχεδίαση:

Τίτλος έργου:

Τίτλος σχεδίου:

Ιερό Καθίδρυμα / Μονή:

Χαρακτηρισμός:

Δομικό σύνολο:

Δομικό τμήμα:

Κατηγορία έργου:

Είδος σχεδίου:

Είδος μελέτης (σκοπιμότητα, προμελέτη, οριστική, εφαρμ.):

Είδος σχεδίου:

Τρόπος σχεδίασης:

Έκδοση μελέτης: Τροποποίηση:

Μελετητής: Ημερομηνία / Σφραγίδα / Υπογραφή

Α/Α Αρχείου μελετών:

Έγκριση Δ/Σ Κε.Δ.Α.Κ.:

Κλίμακα: Διάσταση σχεδίου σε cm:

Αριθμός σχεδίου:

+4.10
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ΠΡΟΤΑΣΗ

ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ
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γ

δ

1

23456789101112

2 3 M0 1

Αργολιθοδομή

Οπτοπλινθοδομή

Αργολιθοδομή επιχρισμένη

Τσατμάς
α

β

γ

δ

α

β

γ

δ

Ι-13

+0.50 +0.60

+0.60

+0.50

+0.50

+0.50

δοχείο αδρανείας

ξυλολέβητας

+0.50

πίνακες - μπαταρίες

wc

+0.25

Κεραμικά πλακίδια 60x60 εκ.

Κεραμικά πλακίδια 30x30 εκ.

+0.50+0.50

+0.50

+0.50

+2.98

+3.00

+4.15

+2.30

±0.00

-3.00

-1.00

+0.98

±0.00

δεξαμενή
1μ³

γεννήτρια

ΠΡΟΤΑΣΗ

X 126

Π03

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΗΣ Ι. ΚΑΛΥΒΗΣ "ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΠΑΤΕΡΕΣ"
ΤΗΣ Ι.Σ. ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ (ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΩΝ)

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΦΥΛΑΞΗΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Ιερά Μονή Μεγίστης Λαύρας

Ιερά Καλύβη

Ιερά Καλύβη

Αποκατάσταση

Αρχιτεκτονικά

Οριστική

Κάτοψη Ισογείου

Ηλεκτρονικός

1:50 Y 45

1

Έλεγχος / Ο Προϊστάμενος τμήματος

Θεώρηση / Ο Διευθυντής της Τ.Υ.

Ιερά Σκήτη Αγίας Τριάδας

Φώτιος Καραγιώργος , αρχιτέκτονας μηχανικός
Μελέτη Αποκατάστασης - Αποτύπωση 2017 - Σχεδίαση:

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Μαρμάρινες πλάκες δαπέδου

Οπλισμένο Σκυρόδεμα

Χώμα

Βράχος

Τίτλος έργου:

Τίτλος σχεδίου:

Ιερό Καθίδρυμα / Μονή:

Χαρακτηρισμός:

Δομικό σύνολο:

Δομικό τμήμα:

Κατηγορία έργου:

Είδος σχεδίου:

Είδος μελέτης (σκοπιμότητα, προμελέτη, οριστική, εφαρμ.):

Είδος σχεδίου:

Τρόπος σχεδίασης:

Έκδοση μελέτης: Τροποποίηση:

Μελετητής: Ημερομηνία / Σφραγίδα / Υπογραφή

Α/Α Αρχείου μελετών:

Έγκριση Δ/Σ Κε.Δ.Α.Κ.:

Κλίμακα: Διάσταση σχεδίου σε cm:

Αριθμός σχεδίου:

ξενώνας

Ι-1

Ι-2

δ

α

β

γ

δ

καθιστικό ναός

Ι-11

Ι-10

γ

γ

β

α

δ

Τσιμεντοκονία

κουζίνα

τράπεζα

πατητήρι
ελιάς
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“Μελέτη αποκατάστασης - ανακαίνισης της Ι. Καλύβης ¨Αγιορείτες Πατέρες¨της Ι.Σ. Αγίας Τριάδας (Καυσοκαλυβίων)”

ΠΡΟΤΑΣΗ

ΚΑΤΟΨΗ ΟΡΟΦΟΥ

Ο-1
Ο-2 Ο-3 Ο-4

Ο-5

Ο-6

α

α

α

α

α α

β

β

β β β

γ

γ γ γ

γ

στ

δ

δ δ

δ

δ

2 3 M0 1

+2.85

+3.00

+2.82 +0.50

X 126

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΗΣ Ι. ΚΑΛΥΒΗΣ "ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΠΑΤΕΡΕΣ"
ΤΗΣ Ι.Σ. ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ (ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΩΝ)

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΦΥΛΑΞΗΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Κάτοψη Ορόφου

1:50 Y 45

+4.15

δεξαμενή
1μ³

γεννήτρια

+2.98

+3.00
+2.30

±0.00

-3.00

-1.00

+0.98

±0.00

Αργολιθοδομή

Οπτοπλινθοδομή

Αργολιθοδομή επιχρισμένη

Τσατμάς

Κεραμικά πλακίδια 60x60 εκ.

Κεραμικά πλακίδια 30x30 εκ.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Μαρμάρινες πλάκες δαπέδου

Οπλισμένο Σκυρόδεμα

Χώμα

Ασφαλτόπανο

Βράχος

ΠΡΟΤΑΣΗ

Π04

Ιερά Μονή Μεγίστης Λαύρας

Ιερά Καλύβη

Ιερά Καλύβη

Αποκατάσταση

Αρχιτεκτονικά

Οριστική

Ηλεκτρονικός

1

Έλεγχος / Ο Προϊστάμενος τμήματος

Θεώρηση / Ο Διευθυντής της Τ.Υ.

Ιερά Σκήτη Αγίας Τριάδας

Φώτιος Καραγιώργος , αρχιτέκτονας μηχανικός
Μελέτη Αποκατάστασης - Αποτύπωση 2017 - Σχεδίαση:

Τίτλος έργου:

Τίτλος σχεδίου:

Ιερό Καθίδρυμα / Μονή:

Χαρακτηρισμός:

Δομικό σύνολο:

Δομικό τμήμα:

Κατηγορία έργου:

Είδος σχεδίου:

Είδος μελέτης (σκοπιμότητα, προμελέτη, οριστική, εφαρμ.):

Είδος σχεδίου:

Τρόπος σχεδίασης:

Έκδοση μελέτης: Τροποποίηση:

Μελετητής: Ημερομηνία / Σφραγίδα / Υπογραφή

Α/Α Αρχείου μελετών:

Έγκριση Δ/Σ Κε.Δ.Α.Κ.:

Κλίμακα: Διάσταση σχεδίου σε cm:

Αριθμός σχεδίου:

β

γ

δ

α

Ο-6

Ο-8α

β

γ

δ

β

γ

δ

ε

Λαμαρίνα
+4.10
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“Μελέτη αποκατάστασης - ανακαίνισης της Ι. Καλύβης ¨Αγιορείτες Πατέρες¨της Ι.Σ. Αγίας Τριάδας (Καυσοκαλυβίων)”

ΠΡΟΤΑΣΗ

ΚΑΤΟΨΗ ΣΤΕΓΩΝ

2 3 M0 1

Σχιστόπλακα

Λαμαρίνα

Σκυρόδεμα

Ασφαλτόπανο

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

X 105

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΗΣ Ι. ΚΑΛΥΒΗΣ "ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΠΑΤΕΡΕΣ"
ΤΗΣ Ι.Σ. ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ (ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΩΝ)

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΦΥΛΑΞΗΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Κάτοψη Στεγών

1:50 Y 30

ΠΡΟΤΑΣΗ

Π05

Ιερά Μονή Μεγίστης Λαύρας

Ιερά Καλύβη

Ιερά Καλύβη

Αποκατάσταση

Αρχιτεκτονικά

Οριστική

Ηλεκτρονικός

1

Έλεγχος / Ο Προϊστάμενος τμήματος

Θεώρηση / Ο Διευθυντής της Τ.Υ.

Ιερά Σκήτη Αγίας Τριάδας

Φώτιος Καραγιώργος , αρχιτέκτονας μηχανικός
Μελέτη Αποκατάστασης - Αποτύπωση 2017 - Σχεδίαση:

Τίτλος έργου:

Τίτλος σχεδίου:

Ιερό Καθίδρυμα / Μονή:

Χαρακτηρισμός:

Δομικό σύνολο:

Δομικό τμήμα:

Κατηγορία έργου:

Είδος σχεδίου:

Είδος μελέτης (σκοπιμότητα, προμελέτη, οριστική, εφαρμ.):

Είδος σχεδίου:

Τρόπος σχεδίασης:

Έκδοση μελέτης: Τροποποίηση:

Μελετητής: Ημερομηνία / Σφραγίδα / Υπογραφή

Α/Α Αρχείου μελετών:

Έγκριση Δ/Σ Κε.Δ.Α.Κ.:

Κλίμακα: Διάσταση σχεδίου σε cm:

Αριθμός σχεδίου:
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“Μελέτη αποκατάστασης - ανακαίνισης της Ι. Καλύβης ¨Αγιορείτες Πατέρες¨της Ι.Σ. Αγίας Τριάδας (Καυσοκαλυβίων)”

ΠΡΟΤΑΣΗ

ΝΟΤΑ ΟΨΗ

2 3 M0 1

h=+4.15

h=+6.76

h=+3.00

h=-1.00

h=+0.98

X 126

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΗΣ Ι. ΚΑΛΥΒΗΣ "ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΠΑΤΕΡΕΣ"
ΤΗΣ Ι.Σ. ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ (ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΩΝ)

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΦΥΛΑΞΗΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Νότια Όψη

1:50 Y 30

Έλεγχος / Ο Προϊστάμενος τμήματος

Θεώρηση / Ο Διευθυντής της Τ.Υ.

Λαμαρίνα στέγης

Σχιστόπλακα στέγης

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΠΡΟΤΑΣΗ

Π06

Ιερά Μονή Μεγίστης Λαύρας

Ιερά Καλύβη

Ιερά Καλύβη

Αποκατάσταση

Αρχιτεκτονικά

Οριστική

Ηλεκτρονικός

1

Έλεγχος / Ο Προϊστάμενος τμήματος

Θεώρηση / Ο Διευθυντής της Τ.Υ.

Ιερά Σκήτη Αγίας Τριάδας

Φώτιος Καραγιώργος , αρχιτέκτονας μηχανικός
Μελέτη Αποκατάστασης - Αποτύπωση 2017 - Σχεδίαση:

Τίτλος έργου:

Τίτλος σχεδίου:

Ιερό Καθίδρυμα / Μονή:

Χαρακτηρισμός:

Δομικό σύνολο:

Δομικό τμήμα:

Κατηγορία έργου:

Είδος σχεδίου:

Είδος μελέτης (σκοπιμότητα, προμελέτη, οριστική, εφαρμ.):

Είδος σχεδίου:

Τρόπος σχεδίασης:

Έκδοση μελέτης: Τροποποίηση:

Μελετητής: Ημερομηνία / Σφραγίδα / Υπογραφή

Α/Α Αρχείου μελετών:

Έγκριση Δ/Σ Κε.Δ.Α.Κ.:

Κλίμακα: Διάσταση σχεδίου σε cm:

Αριθμός σχεδίου:

h=-3.00

h=±0.00

h=+2.55
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“Μελέτη αποκατάστασης - ανακαίνισης της Ι. Καλύβης ¨Αγιορείτες Πατέρες¨της Ι.Σ. Αγίας Τριάδας (Καυσοκαλυβίων)”

ΠΡΟΤΑΣΗ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΟΨΗ

2 3 M0 1

h=±0.00

h=+4.98

h=+6.76

h=+4.10

h=-3.00

h=+4.45

h=+0.98

h=+2.55

X 63

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΗΣ Ι. ΚΑΛΥΒΗΣ "ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΠΑΤΕΡΕΣ"
ΤΗΣ Ι.Σ. ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ (ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΩΝ)

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΦΥΛΑΞΗΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Ανατολική Όψη

1:50 Y 30

ΠΡΟΤΑΣΗ

Π07

Ιερά Μονή Μεγίστης Λαύρας

Ιερά Καλύβη

Ιερά Καλύβη

Αποκατάσταση

Αρχιτεκτονικά

Οριστική

Ηλεκτρονικός

1

Έλεγχος / Ο Προϊστάμενος τμήματος

Θεώρηση / Ο Διευθυντής της Τ.Υ.

Ιερά Σκήτη Αγίας Τριάδας

Φώτιος Καραγιώργος , αρχιτέκτονας μηχανικός
Μελέτη Αποκατάστασης - Αποτύπωση 2017 - Σχεδίαση:

Τίτλος έργου:

Τίτλος σχεδίου:

Ιερό Καθίδρυμα / Μονή:

Χαρακτηρισμός:

Δομικό σύνολο:

Δομικό τμήμα:

Κατηγορία έργου:

Είδος σχεδίου:

Είδος μελέτης (σκοπιμότητα, προμελέτη, οριστική, εφαρμ.):

Είδος σχεδίου:

Τρόπος σχεδίασης:

Έκδοση μελέτης: Τροποποίηση:

Μελετητής: Ημερομηνία / Σφραγίδα / Υπογραφή

Α/Α Αρχείου μελετών:

Έγκριση Δ/Σ Κε.Δ.Α.Κ.:

Κλίμακα: Διάσταση σχεδίου σε cm:

Αριθμός σχεδίου:

Λαμαρίνα στέγης

Σχιστόπλακα στέγης

ΥΠΟΜΝΗΜΑ
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“Μελέτη αποκατάστασης - ανακαίνισης της Ι. Καλύβης ¨Αγιορείτες Πατέρες¨της Ι.Σ. Αγίας Τριάδας (Καυσοκαλυβίων)”

ΠΡΟΤΑΣΗ

ΔΥΤΙΚΗ ΟΨΗ

2 3 M0 1

h=±0.00

h=+5.63

h=+6.76

h=+4.15

h=-3.00

h=+4.10

h=±0.00

X 63

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΗΣ Ι. ΚΑΛΥΒΗΣ "ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΠΑΤΕΡΕΣ"
ΤΗΣ Ι.Σ. ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ (ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΩΝ)

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΦΥΛΑΞΗΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Δυτική Όψη

1:50 Y 30

ΠΡΟΤΑΣΗ

Π08

Ιερά Μονή Μεγίστης Λαύρας

Ιερά Καλύβη

Ιερά Καλύβη

Αποκατάσταση

Αρχιτεκτονικά

Οριστική

Ηλεκτρονικός

1

Έλεγχος / Ο Προϊστάμενος τμήματος

Θεώρηση / Ο Διευθυντής της Τ.Υ.

Ιερά Σκήτη Αγίας Τριάδας

Φώτιος Καραγιώργος , αρχιτέκτονας μηχανικός
Μελέτη Αποκατάστασης - Αποτύπωση 2017 - Σχεδίαση:

Τίτλος έργου:

Τίτλος σχεδίου:

Ιερό Καθίδρυμα / Μονή:

Χαρακτηρισμός:

Δομικό σύνολο:

Δομικό τμήμα:

Κατηγορία έργου:

Είδος σχεδίου:

Είδος μελέτης (σκοπιμότητα, προμελέτη, οριστική, εφαρμ.):

Είδος σχεδίου:

Τρόπος σχεδίασης:

Έκδοση μελέτης: Τροποποίηση:

Μελετητής: Ημερομηνία / Σφραγίδα / Υπογραφή

Α/Α Αρχείου μελετών:

Έγκριση Δ/Σ Κε.Δ.Α.Κ.:

Κλίμακα: Διάσταση σχεδίου σε cm:

Αριθμός σχεδίου:

Λαμαρίνα στέγης

Σχιστόπλακα στέγης

ΥΠΟΜΝΗΜΑ
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“Μελέτη αποκατάστασης - ανακαίνισης της Ι. Καλύβης ¨Αγιορείτες Πατέρες¨της Ι.Σ. Αγίας Τριάδας (Καυσοκαλυβίων)”

ΠΡΟΤΑΣΗ

ΤΟΜΗ Α-Α

2 3 M0 1

h=±0.00

h=+4.15

h=+3.00

h=±0.00

h=+3.40
X 105

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΗΣ Ι. ΚΑΛΥΒΗΣ "ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΠΑΤΕΡΕΣ"
ΤΗΣ Ι.Σ. ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ (ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΩΝ)

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΦΥΛΑΞΗΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Τομή Α-Α

1:50 Y 30

Αργολιθοδομή

Τσατμάς

Οπλισμένο Σκυρόδεμα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Αργολιθοδομή επιχρισμένη

ΠΡΟΤΑΣΗ

Π09

Ιερά Μονή Μεγίστης Λαύρας

Ιερά Καλύβη

Ιερά Καλύβη

Αποκατάσταση

Αρχιτεκτονικά

Οριστική

Ηλεκτρονικός

1

Έλεγχος / Ο Προϊστάμενος τμήματος

Θεώρηση / Ο Διευθυντής της Τ.Υ.

Ιερά Σκήτη Αγίας Τριάδας

Φώτιος Καραγιώργος , αρχιτέκτονας μηχανικός
Μελέτη Αποκατάστασης - Αποτύπωση 2017 - Σχεδίαση:

Τίτλος έργου:

Τίτλος σχεδίου:

Ιερό Καθίδρυμα / Μονή:

Χαρακτηρισμός:

Δομικό σύνολο:

Δομικό τμήμα:

Κατηγορία έργου:

Είδος σχεδίου:

Είδος μελέτης (σκοπιμότητα, προμελέτη, οριστική, εφαρμ.):

Είδος σχεδίου:

Τρόπος σχεδίασης:

Έκδοση μελέτης: Τροποποίηση:

Μελετητής: Ημερομηνία / Σφραγίδα / Υπογραφή

Α/Α Αρχείου μελετών:

Έγκριση Δ/Σ Κε.Δ.Α.Κ.:

Κλίμακα: Διάσταση σχεδίου σε cm:

Αριθμός σχεδίου:

Θερμομόνωση - υγρομόνωση

έδαφος

Νεότερη τοιχοποιία από
διάτρητα τούβλα
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ΠΡΟΤΑΣΗ

ΤΟΜΗ Β-Β

2 3 M0 1

h=±0.00

h=+2.85

h=-3.00

h=+6.76

Λαμαρίνα

Αργολιθοδομή

Τσατμάς

Οπλισμένο Σκυρόδεμα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

X 63

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΗΣ Ι. ΚΑΛΥΒΗΣ "ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΠΑΤΕΡΕΣ"
ΤΗΣ Ι.Σ. ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ (ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΩΝ)

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΦΥΛΑΞΗΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Τομή Β-Β

1:50 Y 30

ΠΡΟΤΑΣΗ

Π10

Ιερά Μονή Μεγίστης Λαύρας

Ιερά Καλύβη

Ιερά Καλύβη

Αποκατάσταση

Αρχιτεκτονικά

Οριστική

Ηλεκτρονικός

1

Έλεγχος / Ο Προϊστάμενος τμήματος

Θεώρηση / Ο Διευθυντής της Τ.Υ.

Ιερά Σκήτη Αγίας Τριάδας

Φώτιος Καραγιώργος , αρχιτέκτονας μηχανικός
Μελέτη Αποκατάστασης - Αποτύπωση 2017 - Σχεδίαση:

Τίτλος έργου:

Τίτλος σχεδίου:

Ιερό Καθίδρυμα / Μονή:

Χαρακτηρισμός:

Δομικό σύνολο:

Δομικό τμήμα:

Κατηγορία έργου:

Είδος σχεδίου:

Είδος μελέτης (σκοπιμότητα, προμελέτη, οριστική, εφαρμ.):

Είδος σχεδίου:

Τρόπος σχεδίασης:

Έκδοση μελέτης: Τροποποίηση:

Μελετητής: Ημερομηνία / Σφραγίδα / Υπογραφή

Α/Α Αρχείου μελετών:

Έγκριση Δ/Σ Κε.Δ.Α.Κ.:

Κλίμακα: Διάσταση σχεδίου σε cm:

Αριθμός σχεδίου:

Θερμομόνωση - υγρομόνωση

Πατητή τσιμεντοκονία
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“Μελέτη αποκατάστασης - ανακαίνισης της Ι. Καλύβης ¨Αγιορείτες Πατέρες¨της Ι.Σ. Αγίας Τριάδας (Καυσοκαλυβίων)”

ΠΡΟΤΑΣΗ

ΤΟΜΗ Γ-Γ

2 3 M0 1

h=±0.00

h=+4.98

h=+6.76

h=+4.10

h=-3.00

X 63

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΗΣ Ι. ΚΑΛΥΒΗΣ "ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΠΑΤΕΡΕΣ"
ΤΗΣ Ι.Σ. ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ (ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΩΝ)

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΦΥΛΑΞΗΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Τομή Γ-Γ

1:50 Y 30

ΠΡΟΤΑΣΗ

Π11

Ιερά Μονή Μεγίστης Λαύρας

Ιερά Καλύβη

Ιερά Καλύβη

Αποκατάσταση

Αρχιτεκτονικά

Οριστική

Ηλεκτρονικός

1

Έλεγχος / Ο Προϊστάμενος τμήματος

Θεώρηση / Ο Διευθυντής της Τ.Υ.

Ιερά Σκήτη Αγίας Τριάδας

Φώτιος Καραγιώργος , αρχιτέκτονας μηχανικός
Μελέτη Αποκατάστασης - Αποτύπωση 2017 - Σχεδίαση:

Τίτλος έργου:

Τίτλος σχεδίου:

Ιερό Καθίδρυμα / Μονή:

Χαρακτηρισμός:

Δομικό σύνολο:

Δομικό τμήμα:

Κατηγορία έργου:

Είδος σχεδίου:

Είδος μελέτης (σκοπιμότητα, προμελέτη, οριστική, εφαρμ.):

Είδος σχεδίου:

Τρόπος σχεδίασης:

Έκδοση μελέτης: Τροποποίηση:

Μελετητής: Ημερομηνία / Σφραγίδα / Υπογραφή

Α/Α Αρχείου μελετών:

Έγκριση Δ/Σ Κε.Δ.Α.Κ.:

Κλίμακα: Διάσταση σχεδίου σε cm:

Αριθμός σχεδίου:

Λαμαρίνα

Αργολιθοδομή

Τσατμάς

Οπλισμένο
Σκυρόδεμα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Θερμομόνωση
Υγρομόνωση

Πατητή
τσιμεντοκονία
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ΠΡΟΤΑΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ - ΘΥΡΕΣ

Θ1: Νέα ξύλινη εξώθυρα με
υαλοπίνακες
Χώρος: Ι1δ

Θ2: Νέα ξύλινη εξώθυρα με
υαλοπίνακες
Χώρος: Ι5δ

Θ3: Νέα ξύλινη εξώθυρα με
υαλοπίνακες
Χώρος: Ι10δ

Θ4: Νέα ξύλινη εξώθυρα με
υαλοπίνακες
Χώρος: Ι10γ

Θ5: Νέα μεταλλική εξώθυρα
Χώρος: Ι11δ

Θ6: Νέα ξύλινη εξώθυρα με
υαλοπίνακες
Χώρος: Ι12γ

Θ13: Νέα ξύλινη θύρα με υαλοπίνακες
Χώρος: O6δ

Θ7: Υφιστάμενη ξύλινη θύρα
Χώρος: Ι2γ

Θ8: Νέα ξύλινη θύρα
Χώρος: Ι4β

Θ9: Υφιστάμενη ξύλινη θύρα
Χώρος: Ι3γ

Θ10: Υφιστάμενη ξύλινη θύρα
Χώρος: Ι6α

Θ11: Νέα ξύλινη θύρα με
υαλοπίνακες
Χώρος: Ι9γ

Θ12: Νέα ξύλινη θύρα
Χώρος: Ι13β

εσωτερικά

εξωτερικά

εσωτερικά

εξωτερικά

Θ14: Υφιστάμενη ξύλινη θύρα
Χώρος: O1ε

Θ15: Υφιστάμενη ξύλινη θύρα
Χώρος: O2β

Θ16: Υφιστάμενη ξύλινη θύρα
Χώρος: O3β

Θ17: Υφιστάμενη ξύλινη θύρα
Χώρος: O4β

Θ18: Νέα ξύλινη θύρα
Χώρος: O7γ

Θ19: Νέα ξύλινη θύρα
Χώρος: O8δ

Θ20: Νέα μεταλλική θύρα
Χώρος: Δεξαμενή

Θ21: Νέα μεταλλική αυλόθυρα
Χώρος: Είσοδος

X 105

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΗΣ Ι. ΚΑΛΥΒΗΣ "ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΠΑΤΕΡΕΣ"
ΤΗΣ Ι.Σ. ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ (ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΩΝ)

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΦΥΛΑΞΗΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Πίνακας Κουφωμάτων - Θύρες

1:50 Y 30

ΠΡΟΤΑΣΗ

Π12

Ιερά Μονή Μεγίστης Λαύρας

Ιερά Καλύβη

Ιερά Καλύβη

Αποκατάσταση

Αρχιτεκτονικά

Οριστική

Ηλεκτρονικός

1

Έλεγχος / Ο Προϊστάμενος τμήματος

Θεώρηση / Ο Διευθυντής της Τ.Υ.

Ιερά Σκήτη Αγίας Τριάδας

Φώτιος Καραγιώργος , αρχιτέκτονας μηχανικός
Μελέτη Αποκατάστασης - Αποτύπωση 2017 - Σχεδίαση:

Τίτλος έργου:

Τίτλος σχεδίου:

Ιερό Καθίδρυμα / Μονή:

Χαρακτηρισμός:

Δομικό σύνολο:

Δομικό τμήμα:

Κατηγορία έργου:

Είδος σχεδίου:

Είδος μελέτης (σκοπιμότητα, προμελέτη, οριστική, εφαρμ.):

Είδος σχεδίου:

Τρόπος σχεδίασης:

Έκδοση μελέτης: Τροποποίηση:

Μελετητής: Ημερομηνία / Σφραγίδα / Υπογραφή

Α/Α Αρχείου μελετών:

Έγκριση Δ/Σ Κε.Δ.Α.Κ.:

Κλίμακα: Διάσταση σχεδίου σε cm:

Αριθμός σχεδίου:
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ΠΡΟΤΑΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ - ΠΑΡΑΘΥΡΑ

X 105

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΗΣ Ι. ΚΑΛΥΒΗΣ "ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΠΑΤΕΡΕΣ"
ΤΗΣ Ι.Σ. ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ (ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΩΝ)

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΦΥΛΑΞΗΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Πίνακας Κουφωμάτων - Παράθυρα

1:50 Y 30

Π1: Νέο ξύλινο ανοιγόμενο
δίφυλλο παράθυρο με σιδεριά
και σίτα
Χώρος: Ι1δ

εσωτερικά

εξωτερικά

Π2: Νέο ξύλινο ανοιγόμενο
μονόφυλλο παράθυρο με
σιδεριά και σίτα
Χώρος: Ι3ε

Π3: Νέο ξύλινο ανοιγόμενο
μονόφυλλο παράθυρο με
σιδεριά και σίτα
Χώρος: Ι3ε

Π4: Νέο ξύλινο ανοιγόμενο
μονόφυλλο παράθυρο με
σιδεριά και σίτα
Χώρος: Ι5δ

Π5: Νέο ξύλινο ανοιγόμενο
μονόφυλλο παράθυρο με
σιδεριά και σίτα
Χώρος: Ι6δ

Π6: Νέος ξύλινος φεγγίτης
Χώρος: Ι6δ

Π7: Νέο ξύλινο ανοιγόμενο
μονόφυλλο παράθυρο με
σιδεριά και σίτα
Χώρος: Ι7δ

Π8: Νέος ξύλινος φεγγίτης
Χώρος: Ι7δ

Π9: Νέος μεταλλικός φεγγίτης
αερισμού με σίτα
Χώρος: Ι7δ

Π9: Νέος μεταλλικός φεγγίτης
αερισμού με σίτα
Χώρος: Ι7δ

Π10: Νέο ξύλινο ανοιγόμενο
μονόφυλλο παράθυρο με
σιδεριά και σίτα
Χώρος: Ι7γ

Π11: Νέο ξύλινο ανοιγόμενο
μονόφυλλο παράθυρο με
σιδεριά και σίτα
Χώρος: Ι7γ

Π12: Νέος μεταλλικός φεγγίτης
αερισμού με σίτα
Χώρος: Ι7δ

Π13: Νέο ξύλινο ανοιγόμενο
δίφυλλο παράθυρο με σιδεριά
και σίτα
Χώρος: Ι10δ

Π14: Νέο ξύλινο ανοιγόμενο
δίφυλλο παράθυρο με σιδεριά
και σίτα
Χώρος: Ι10δ

Π15: Νέο ξύλινο ανοιγόμενο
δίφυλλο παράθυρο με σιδεριά
και σίτα
Χώρος: Ι10δ

Π16: Νέο ξύλινο ανοιγόμενο
δίφυλλο παράθυρο με σιδεριά
και σίτα
Χώρος: Ι10δ

Π17: Νέο ξύλινο ανοιγόμενο
δίφυλλο παράθυρο με σιδεριά
και σίτα
Χώρος: Ι10δ

Π18: Νέος ξύλινος φεγγίτης
Χώρος: Ι2δ

εσωτερικά

εξωτερικά

Π19: Νέο ξύλινο ανοιγόμενο
δίφυλλο παράθυρο με σιδεριά
και σίτα
Χώρος: Ι12α

Π20: Νέο ξύλινο ανοιγόμενο
δίφυλλο παράθυρο με σιδεριά
και σίτα
Χώρος: Ι12δ

Π21: Νέο ξύλινο ανοιγόμενο
δίφυλλο παράθυρο με σιδεριά
και σίτα
Χώρος: Ι12δ

Π22: Νέο ξύλινο ανοιγόμενο
δίφυλλο παράθυρο με σιδεριά
και σίτα
Χώρος: Ι13δ

Π23: Νέο ξύλινο ανοιγόμενο
δίφυλλο παράθυρο με σιδεριά
και σίτα
Χώρος: O1στ

Π24: Νέο ξύλινο ανοιγόμενο
δίφυλλο παράθυρο με σιδεριά
και σίτα
Χώρος: O1στ

Π25: Νέο ξύλινο ανοιγόμενο
μονόφυλλο παράθυρο με
σιδεριά και σίτα
Χώρος: O2δ

Π26: Νέο ξύλινο ανοιγόμενο
μονόφυλλο παράθυρο με
σιδεριά και σίτα
Χώρος: O2δ

Π27: Νέο ξύλινο ανοιγόμενο
μονόφυλλο παράθυρο με
σιδεριά και σίτα
Χώρος: O3δ

Π28: Νέο ξύλινο ανοιγόμενο
μονόφυλλο παράθυρο με
σιδεριά και σίτα
Χώρος: O4δ

Π29: Νέο ξύλινο ανοιγόμενο
μονόφυλλο παράθυρο
Χώρος: O4γ

Π30: Νέο ξύλινο ανοιγόμενο
δίφυλλο παράθυρο με σιδεριά
και σίτα
Χώρος: O4δ

Π31: Νέο ξύλινο συρόμενο
παράθυρο με σιδεριά και σίτα
Χώρος: O6γ

Π32: Νέος ξύλινος
ανοιγόμενος φεγγίτης με σίτα
Χώρος: O7α

Π33: Νέο μεταλλικό
ανοιγόμενο παράθυρο οροφής
Χώρος: Ι9 οροφή

Π34: Νέο μεταλλικό
ανοιγόμενο παράθυρο οροφής
Χώρος: Ι9 οροφή

ΠΡΟΤΑΣΗ

Π13

Ιερά Μονή Μεγίστης Λαύρας

Ιερά Καλύβη

Ιερά Καλύβη

Αποκατάσταση

Αρχιτεκτονικά

Οριστική

Ηλεκτρονικός

1

Έλεγχος / Ο Προϊστάμενος τμήματος

Θεώρηση / Ο Διευθυντής της Τ.Υ.

Ιερά Σκήτη Αγίας Τριάδας

Φώτιος Καραγιώργος , αρχιτέκτονας μηχανικός
Μελέτη Αποκατάστασης - Αποτύπωση 2017 - Σχεδίαση:

Τίτλος έργου:

Τίτλος σχεδίου:

Ιερό Καθίδρυμα / Μονή:

Χαρακτηρισμός:

Δομικό σύνολο:

Δομικό τμήμα:

Κατηγορία έργου:

Είδος σχεδίου:

Είδος μελέτης (σκοπιμότητα, προμελέτη, οριστική, εφαρμ.):

Είδος σχεδίου:

Τρόπος σχεδίασης:

Έκδοση μελέτης: Τροποποίηση:

Μελετητής: Ημερομηνία / Σφραγίδα / Υπογραφή

Α/Α Αρχείου μελετών:

Έγκριση Δ/Σ Κε.Δ.Α.Κ.:

Κλίμακα: Διάσταση σχεδίου σε cm:

Αριθμός σχεδίου:
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ΠΡΟΤΑΣΗ

ΙΣΟΓΕΙΟ: ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΙΝΑΚΑΚΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ

Πλάτος

ΎψοςΠοδιά

Αριθμός
Παραθύρου

Πλάτος

Ύψος
Αριθμός
Θύρας Πινακάκι Θυρών

Πινακάκι Παραθύρων

Ι-3

Ι-4

Ι-5 Ι-6 Ι-7

Ι-8 Ι-9

Ι-12

2 3 M0 1

α
Ι-13

ΠΡΟΤΑΣΗ

X 105

Π14

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΗΣ Ι. ΚΑΛΥΒΗΣ "ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΠΑΤΕΡΕΣ"
ΤΗΣ Ι.Σ. ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ (ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΩΝ)

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΦΥΛΑΞΗΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Ιερά Μονή Μεγίστης Λαύρας

Ιερά Καλύβη

Ιερά Καλύβη

Αποκατάσταση

Αρχιτεκτονικά

Οριστική

Ισογείο: Διαστάσεις - Πινακάκια κουφωμάτων

Ηλεκτρονικός

1:50 Y 30

1

Έλεγχος / Ο Προϊστάμενος τμήματος

Θεώρηση / Ο Διευθυντής της Τ.Υ.

Ιερά Σκήτη Αγίας Τριάδας

Φώτιος Καραγιώργος , αρχιτέκτονας μηχανικός
Μελέτη Αποκατάστασης - Αποτύπωση 2017 - Σχεδίαση:

Τίτλος έργου:

Τίτλος σχεδίου:

Ιερό Καθίδρυμα / Μονή:

Χαρακτηρισμός:

Δομικό σύνολο:

Δομικό τμήμα:

Κατηγορία έργου:

Είδος σχεδίου:

Είδος μελέτης (σκοπιμότητα, προμελέτη, οριστική, εφαρμ.):

Είδος σχεδίου:

Τρόπος σχεδίασης:

Έκδοση μελέτης: Τροποποίηση:

Μελετητής: Ημερομηνία / Σφραγίδα / Υπογραφή

Α/Α Αρχείου μελετών:

Έγκριση Δ/Σ Κε.Δ.Α.Κ.:

Κλίμακα: Διάσταση σχεδίου σε cm:

Αριθμός σχεδίου:

Π19 0.70
1.15

Θ6 0.70
2.10

0.75

Π20 0.70
1.150.75

Π21 0.70
1.150.75

Π22 0.70
1.150.75

Θ12 0.70
2.10

Π01 0.80
1.200.80 Θ01 0.90

2.00
Π02 0.60

1.150.40
Π03 0.60

1.150.40
Π04 0.45

0.850.85 Θ02 0.85
2.00

Π05 0.55
1.051.10

Π07 0.45
0.851.10

Π06 0.50
0.402.50

Π08 0.38
0.302.10

Π09 0.15
0.300.10

Π13 0.70
1.150.75

Π11 0.20
1.30

Π12 0.15
0.10

Θ03 0.85
1.90

Θ051.10
1.90

Θ04 0.70
1.90

0.30

0.70

Π10 0.20
1.30 0.70

Π14 0.70
1.150.75

Π15 0.70
1.150.75

Π16 0.40
0.800.85

Π17 0.40
0.800.85

Θ11 0.85
1.90

Ι-1

Ι-2

Ι-11

Ι-10

Θ081.05
1.90

Θ07 0.85
1.75

Θ09 0.80
2.00

Θ10 0.75
2.00

Π18 1.00
0.501.50

2.
60

1.
06

0.
30

3.
96

3.50

2.
20

3.85

3.
46

4.74

2.
33

2.
43

4.38

3.
34

4.48

3.
44

5.59

6.382.29

1.
00

2.68

1.
90

2.71

2.
27

1.
80

2.68
3.64

2.
78

3.06

2.86

3.
10

4.981.
04

1.
15

3.
51

4.68

3.83

2.27

1.
23

2.39

1.
20

7.61

1.
55

1.
41

3.
93

4.18
2.33

16.16

3.48 7.80 4.88

2.38 8.78

13.09

8.05

3.704.35

E=17.00μ²

E=2.85μ²

E=4.82μ²

E=5.60μ²

E=9.92μ²

E=5.55μ²

E=9.33μ² E=10.20μ²
E=4.80μ²

E=8.65μ²
E=11.30μ²

E=14.95μ²

E=7.70μ²

E=4.95μ²
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ΠΡΟΤΑΣΗ

ΟΡΟΦΟΣ: ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΙΝΑΚΑΚΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ

Ο-1
Ο-2 Ο-3 Ο-4

Ο-5

Ο-6

X 105

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΗΣ Ι. ΚΑΛΥΒΗΣ "ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΠΑΤΕΡΕΣ"
ΤΗΣ Ι.Σ. ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ (ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΩΝ)

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΦΥΛΑΞΗΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

1:50 Y 30

ΠΡΟΤΑΣΗ

Π15

Ιερά Μονή Μεγίστης Λαύρας

Ιερά Καλύβη

Ιερά Καλύβη

Αποκατάσταση

Αρχιτεκτονικά

Οριστική

Ηλεκτρονικός

1

Έλεγχος / Ο Προϊστάμενος τμήματος

Θεώρηση / Ο Διευθυντής της Τ.Υ.

Ιερά Σκήτη Αγίας Τριάδας

Φώτιος Καραγιώργος , αρχιτέκτονας μηχανικός
Μελέτη Αποκατάστασης - Αποτύπωση 2017 - Σχεδίαση:

Τίτλος έργου:

Τίτλος σχεδίου:

Ιερό Καθίδρυμα / Μονή:

Χαρακτηρισμός:

Δομικό σύνολο:

Δομικό τμήμα:

Κατηγορία έργου:

Είδος σχεδίου:

Είδος μελέτης (σκοπιμότητα, προμελέτη, οριστική, εφαρμ.):

Είδος σχεδίου:

Τρόπος σχεδίασης:

Έκδοση μελέτης: Τροποποίηση:

Μελετητής: Ημερομηνία / Σφραγίδα / Υπογραφή

Α/Α Αρχείου μελετών:

Έγκριση Δ/Σ Κε.Δ.Α.Κ.:

Κλίμακα: Διάσταση σχεδίου σε cm:

Αριθμός σχεδίου:

Ο-6

Ο-8

Θ201.20
1.35

Θ211.75
1.60

Θ19 0.75
1.70

Θ14 0.70
1.65

Θ13 0.85
2.00

Θ18 0.70
1.70

Θ15 0.65
1.65 Θ16 0.65

1.65 Θ17 0.65
1.65

Π23 0.83
1.200.45

Π24 0.83
1.200.45

Π25 0.55
1.150.38

Π26 0.55 Π27 0.55 Π28 0.55
1.150.38 1.150.38 1.150.38

Π32 0.30
0.301.50

Π34 0.70
0.90

Π33 0.70
0.90

Π31 0.60
1.002.80

Π30 0.60
0.901.20

Π29 0.30
0.300.50

Όροφος: Διαστάσεις - Πινακάκια κουφωμάτων

2 3 M0 1

2.66
3.

07

4.
67

1.67

1.
47

0.90

3.26

2.
33

3.29 1.83

1.87

2.
28

2.
25

1.85

1.84
0.34

1.
57

7.56

0.
95

1.76

1.
00

5.30 1.28

1.
00

3.50

1.502.00

1.
80 1.

35

3.
79

6.97 0.94

1.
95

3.
79

6.97

1.
301.

70

8.98

9.78 13.48

4.
56

8.04

5.22

5.
44

E=3.60μ²

E=1.38μ²

E=9.60μ²

E=2.35μ²

E=1.76μ²

E=6.58μ²

E=12.42μ²

E=4.20μ² E=4.85μ²
E=7.55μ²

Πλάτος

ΎψοςΠοδιά

Αριθμός
Παραθύρου

Πλάτος

Ύψος
Αριθμός
Θύρας Πινακάκι Θυρών

Πινακάκι Παραθύρων
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8. Τρισδιάστατη απεικόνιση πρότασης αποκατάστασης Κελλιού
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“Μελέτη αποκατάστασης - ανακαίνισης της Ι. Καλύβης ¨Αγιορείτες Πατέρες¨της Ι.Σ. Αγίας Τριάδας (Καυσοκαλυβίων)”

Απεικόνιση πρότασης με αναφορά θέσης. Ώρα: 14.00, Ημερομηνία: 21 Ιουνίου.
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“Μελέτη αποκατάστασης - ανακαίνισης της Ι. Καλύβης ¨Αγιορείτες Πατέρες¨της Ι.Σ. Αγίας Τριάδας (Καυσοκαλυβίων)”

Απεικόνιση πρότασης με αναφορά θέσης. Ώρα: 14.00, Ημερομηνία: 21 Ιουνίου.





 |111

“Μελέτη αποκατάστασης - ανακαίνισης της Ι. Καλύβης ¨Αγιορείτες Πατέρες¨της Ι.Σ. Αγίας Τριάδας (Καυσοκαλυβίων)”

Απεικόνιση πρότασης με αναφορά θέσης. Ώρα: 10.30, Ημερομηνία: 21 Ιουνίου
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“Μελέτη αποκατάστασης - ανακαίνισης της Ι. Καλύβης ¨Αγιορείτες Πατέρες¨της Ι.Σ. Αγίας Τριάδας (Καυσοκαλυβίων)”

Απεικόνιση πρότασης με αναφορά θέσης. Ώρα: 13.30, Ημερομηνία: 21 Ιουνίου.





 |115

“Μελέτη αποκατάστασης - ανακαίνισης της Ι. Καλύβης ¨Αγιορείτες Πατέρες¨της Ι.Σ. Αγίας Τριάδας (Καυσοκαλυβίων)”

Απεικόνιση πρότασης με αναφορά θέσης. Ώρα: 13.30, Ημερομηνία: 30 Μαΐου
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“Μελέτη αποκατάστασης - ανακαίνισης της Ι. Καλύβης ¨Αγιορείτες Πατέρες¨της Ι.Σ. Αγίας Τριάδας (Καυσοκαλυβίων)”

Απεικόνιση πρότασης με αναφορά θέσης. Ώρα: 13.20, Ημερομηνία: 21 Ιουνίου.
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“Μελέτη αποκατάστασης - ανακαίνισης της Ι. Καλύβης ¨Αγιορείτες Πατέρες¨της Ι.Σ. Αγίας Τριάδας (Καυσοκαλυβίων)”

Απεικόνιση πρότασης με αναφορά θέσης. Ώρα: 09.30, Ημερομηνία: 17 Σεπτεμβρίου
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“Μελέτη αποκατάστασης - ανακαίνισης της Ι. Καλύβης ¨Αγιορείτες Πατέρες¨της Ι.Σ. Αγίας Τριάδας (Καυσοκαλυβίων)”

Απεικόνιση πρότασης με αναφορά θέσης. Ώρα: 09.00, Ημερομηνία: 17 Σεπτεμβρίου
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“Μελέτη αποκατάστασης - ανακαίνισης της Ι. Καλύβης ¨Αγιορείτες Πατέρες¨της Ι.Σ. Αγίας Τριάδας (Καυσοκαλυβίων)”

Απεικόνιση πρότασης με αναφορά θέσης. Ώρα: 08.30, Ημερομηνία: 21 Ιουνίου
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