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Πρόλογος

Όλα ξεκίνησαν από την ανάγκη που νιώθω να κάνω κάτι για τη Χαλ-
κιδική που τόσο αγαπώ. Η αφορμή παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια 
του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του 
Τμήματος Αρχιτεκτόνων της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. «Προ-
στασία, συντήρηση και αποκατάσταση μνημείων πολιτισμού». Στο 
πλαίσιο του προγράμματος αυτού, έπρεπε να παραδοθεί διπλωματι-
κή εργασία. Το θέμα επιλέχτηκε χωρίς δεύτερη σκέψη. Ο βυζαντινός 
πύργος της Νέας Φώκαιας. Στέκει εκεί, αιώνες τώρα, μάρτυρας της 
ιστορίας του τόπου. Όμως, τα πράγματα δεν εξελίχτηκαν όπως ανα-
μενόταν. Ο πύργος, στην κορυφή του λόφου, αποτελεί τμήμα ενός 
συγκροτήματος, λείψανα του οποίου σώζονται μέχρι τις μέρες μας. 
Έτσι ένα ένα εντάχθηκαν στη μελέτη και τα υπόλοιπα τρία κτίσματα 
που βρίσκονται στο λόφο. 

Ο ίδιος ο λόφος είναι μνημείο. Τα τέσσερα σωζόμενα κτίσματα με το 
περιβάλλον τους. Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι ακόμη ανασκα-
φή δεν έχει γίνει στον λόφο. Τη μορφή και τα όρια του μετοχιακού 
συγκροτήματος τα έχουμε ενδεικτικά μέσα από κάποιες φωτογρα-
φίες του 1923, ενώ ο επισκέπτης δεν είναι σε θέση να αντιληφθεί 
από τα υπολείμματα στο λόφο, ποια είναι η σχέση των κτισμάτων ή 
ακόμη και την ιστορική τους αξία.

Η παρούσα εργασία, με τίτλο «Το μετόχι της μονής Αγίου Παύλου 
στη Νέα Φώκαια Χαλκιδικής. Προστασία και ανάδειξη», συντάχθηκε 
με επιβλέπουσα την καθηγήτρια Κλαίρη Παλυβού του τμήματος Αρ-
χιτεκτόνων Μηχανικών. 

Στόχο της μελέτης αποτελεί τόσο η προστασία των μνημείων και η 
αντιμετώπιση προβλημάτων στατικής επάρκειας, όσο και η ανάδειξή 
τους, μέσα από τη διατύπωση εμπεριστατωμένων και συμβατών με 
τη φυσιογνωμία και τον χαρακτήρα τους προτάσεων αποκατάστα-
σης. 

Προς την κατεύθυνση αυτή, επιχειρήθηκε η διερεύνηση, ανάλυση, 
τεκμηρίωση και ερμηνεία της ιστορίας, της αρχιτεκτονικής και της 
κατασκευαστικής δομής των κτιρίων, η αναγνώριση του ιστορικού 
πλαισίου και των συνθηκών οι οποίες τα γέννησαν, η διερεύνηση της 
σχέσης τους με το ευρύτερο περιβάλλον, διαχρονικά και συγχρονι-
κά, η αποσαφήνιση της αρχικής μορφής και του τρόπου λειτουργίας 
τους, η αποτύπωση της παθολογίας και των προβλημάτων που επέ-
φερε στον φέροντα οργανισμό τους ο χρόνος αλλά και οι επεμβάσεις 
των κατοίκων. 

Για τη διερεύνηση όλων των παραπάνω, η μεθοδολογία που ακολου-
θήθηκε αφορά τα ακόλουθα: 

• Εκτενής βιβλιογραφική έρευνα με στόχο την αναγνώριση του ιστο-
ρικού πλαισίου και των συνθηκών που συντέλεσαν στη δημιουργία 
του μετοχίου, αλλά και τη διερεύνηση της ιστορίας του.

• Έρευνα σε αρχειακό υλικό σαράντα (40) χρόνων όπου αναφέρεται 
κάθε ενέργεια που πραγματοποιήθηκε από τους κατοίκους ή τις αρ-
μόδιες υπηρεσίες.

• Σύναψη εκτενών επαφών με την κοινότητα της Νέας Φώκαιας, 
μέσα από τις οποίες επιτεύχθηκε η διαμόρφωση μιας πληρέστερης 
εικόνας για τα μνημεία, αλλά και η συγκέντρωση ενός εξαιρετικά 
πλούσιου υλικού.

• Συστηματική επιτόπια έρευνα με στόχο την όσο το δυνατόν πλη-
ρέστερη κατανόηση των κτισμάτων. Στο πλαίσιο αυτό επιχειρήθηκε 
η αρχιτεκτονική ανάλυση και τεκμηρίωσή τους.

Ειδικότερα, όσον αφορά την αρχιτεκτονική ανάλυση και τεκμηρίω-
ση, αποτυπώθηκαν τα μνημεία, αναγνωρίστηκαν τα τυπολογικά και 
μορφολογικά τους χαρακτηριστικά, επιχειρήθηκε η αναγνώριση των 
φάσεων και καταγράφηκαν οι σύγχρονες επεμβάσεις.

Όσον αφορά τη δομή της παρούσας εργασίας, μετά από μια σύντο-
μη εισαγωγή, οργανώνεται σε τρία (3) μέρη:   
 
Το Μέρος I αφορά την ιστορική ανάλυση των μνημείων, θέτοντας 
το πλαίσιο της δημιουργίας τους και προσεγγίζοντας διαχρονικά την 
ιστορία τους, από το 1407 που έχουμε την πρώτη αναφορά σε αυτά, 
μέχρι σήμερα που είναι διατηρητέα μνημεία. 

Στο Μέρος II επιχειρείται η αρχιτεκτονική ανάλυση και τεκμηρίωσή 
τους, 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 οργάνωσης και η αρχική 
τους μορφή, όπως αυτά προέκυψαν από τη μελέτη και αποτύπωσή 
τους.

Το Μέρος III περιλαμβάνει την πρόταση αποκατάστασής τους, η 
οποία αφορά τη διατύπωση των βασικών στόχων της πρότασης και 
των δεδομένων που την υπαγόρευσαν, τη σύνδεσή της με τον περι-

βάλλοντα χώρο, τις αρχιτεκτονικές επεμβάσεις αλλά και τις επεμβά-
σεις ενίσχυσης του φέροντα οργανισμού (ως προς τον πύργο), ώστε 
να προστατευτεί και να αναδειχθεί ολόκληρος ο λόφος. 
 
Στο Παράρτημα, τέλος, συγκεντρώνεται το σύνολο των σχεδίων 
της μελέτης.
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Εισαγωγή

Με τη Μικρασιατική Καταστροφή του 1922 τα προσφυγικά κύματα 
που κατακλύζουν την περιοχή της Χαλκιδικής αλλάζουν βαθμιαία τον 
γεωπολιτικό χάρτη της χερσονήσου ιδρύοντας τόσο στα παράλια όσο 
και στην ενδοχώρα της πλήθος μικρών οικισμών. Αποτέλεσμα της 
ίδρυσης αυτής είναι η δημιουργία νέων φορέων ιστορικής παράδοσης, 
οι οποίοι με το πέρασμα του χρόνου και την έλευση των ύστερων 
γενεών αποκόπτονταν σταδιακά από τον έντονο συναισθηματικό 
δεσμό τους με τις χαμένες πατρίδες υποκαθιστώντας πλέον νέους 
ισχυρούς δεσμούς με το τόπο όπου ζούσαν.

Η οργάνωση των περισσότερων προσφυγικών οικισμών έγινε με βάση 
τον οικοδομικό πυρήνα των αγιορείτικων μετοχιακών συγκροτημάτων, 
που συνήθως είχαν φρουριακό χαρακτήρα. Αντιπροσωπευτικό 
παράδειγμα αποτελεί η Νέα Φώκαια στην Κασσάνδρα, όπου μετά 
τη φυγή του 1922, πρόσφυγες από τη Φώκαια της Μικράς Ασίας, 
βρήκαν καταφύγιο στο μεγάλο μετοχιακό κτιριακό συγκρότημα της 
αγιορείτικης μονής του Αγίου Παύλου. Η εκκλησία του μετοχίου έγινε 
ο πρώτος ενοριακός ναός της προσφυγικής κοινότητας, ενώ μία από 
τις πτέρυγες του συγκροτήματος στέγασε το πρώτο της σχολείο. 
Όταν αργότερα οι κάτοικοι μετεγκαταστάθηκαν στα «ντάμια» τα 
οικοδομικό υλικό (spolia) των μετοχιακών κτιρίων χρησιμοποιήθηκε 
στην οικοδόμηση βοηθητικών κτισμάτων δίπλα στις νέες οικίες. 
Έτσι, το αξιόλογο μετόχι σταδιακά ερημώθηκε και τα περισσότερα 
από τα κτίσματά του εξαφανίστηκαν, με μόνο ορατό από μακρυά 
σήμερα απομεινάρι τον πύργο του συγκροτήματος που δεσπόζει 
στην περιοχή και υπό το σύγχρονο όνομά του: «πύργος της Νέας 
Φώκαιας» σηματοδοτεί τη μίξη δύο ιστορικών δεδομένων στη 
Χαλκιδική. 
  
Η ένωση αυτή των προσφύγων με έναν τόπο που έφερε τη δική 
του ιστορία δημιούργησε έναν δυνατό πολιτισμικό δεσμό των 
επύληδων με το ντόπιο στοιχείο με αποτέλεσμα να παρατηρείται 
έντονη η προσπάθεια των τοπικών παραγόντων για την ανάδειξη 
των ιστορικών κτισμάτων που διασώθηκαν, με σκοπό όχι μόνο την 
ενίσχυση των τουριστικών πλεονεκτημάτων της περιοχής αλλά και 
τη διατήρηση της πατρογονικής κληρονομιάς.
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1. Ιστορικό πλαίσιο

1.1. Αθωνική Μοναστηριακή Αρχιτεκτονική στη Χαλκιδική

Η Χαλκιδική, είναι περιοχή με ενδιαφέρουσα ιστορία, με πολλούς 
αρχαιολογικούς χώρους και με το Αγίον Όρος, το οποίο είναι ένας 
σημαντικός χώρος προσκυνηματικής περιήγησης σε παγκόσμιο 
επίπεδο. Η εδραίωση της μοναχικής παρουσίας στη χερσόνησο 
του Άθω και η άνθησή της κατά τους τελευταίους δώδεκα αιώνες, 
οφείλεται κυρίως στη συνεχή εκμετάλλευση του μεγαλύτερου 
μέρους των γεωργικών και δασικών εκτάσεων της Χαλκιδικής από 
τους Αγιορείτες και στην επάνδρωση των μοναστικών ιδρυμάτων, 
σε μεγάλο ποσοστό, με Χαλκιδικιώτες μοναχούς.

Η Χαλκιδική χερσόνησος με την πλούσια ιστορική της διαδρομή 
ανά τους αιώνες διατήρησε αναρίθμητες ψηφίδες πολιτισμού, 
διαφυλάσσοντας ακόμα μέχρι σήμερα αξιόλογα δείγματα 
κτιριακών κατασκευών που ακτινοβολούν μία ολόκληρη εποχή 
οικονομικοπολιτικής και θρησκευτικής ευημερίας. Χαρακτηριστικό 
δείγμα αποτελούν οι μονές του Άθω και τα μετόχια τους.

Η ίδρυση της Μεγίστης Λαύρας από τον όσιο Αθανάσιο τον Αθωνίτη 
το 963, καθώς και η έκδοση του Τυπικού από τον αυτοκράτορα 
Ιωάννη Τσιμισκή εννέα χρόνια αργότερα, σηματοδότησαν  την 
ανάπτυξη του Αγίου Όρους, με εκατοντάδες μοναχούς να συρρέουν 
στη χερσόνησο ιδρύοντας συνεχώς νέες μονές. Οι βασιλικές και 
αρχοντικές δωρεές δυνάμωναν σταδιακά τα αθωνικά μοναστήρια, 
τα οποία άρχισαν σχετικά νωρίς να οργανώνουν την οικονομική 
τους υποδομή, έχοντας υπό τη κυριαρχία τους μέσα στον 10ο 
και 11ο αιώνα τις περισσότερες μονές στη Χαλκιδική και κάποιες 
στη Θεσσαλονίκη. Αποτέλεσμα αυτής της συνεχώς αυξανόμενης 
κτηματικής περιουσίας ή αλλιώς των επονομαζόμενων «μετοχίων», 
ήταν η δημιουργία μεγάλων φρουριακών συγκροτημάτων τα οποία 
δέσποζαν στις στρατηγικές θέσεις των μετοχίων και καλούνταν 
«κάθεδρα». Στα κάθεδρα  διέμεναν μοναχοί ως αποσταλμένοι των 
αντίστοιχων μονών παρέχοντας την καλλιέργεια των βακούφικων σε 
ολόκληρα χωριά εξασφαλίζοντας τη σίτιση των αδελφών τους στο 
φτωχό σε εύφορη γη Όρος. Χαρακτηριστική περίπτωση αποτελεί τον 
11ο αιώνα  μεγάλο τμήμα της πεδιάδας της Καλαμαρίας, όπου πολλά 
χωριά καλλιεργούσαν τα κτήματα των μονών. Στα αγιορείτικα αρχεία, 
εξάλλου, υπάρχει  πλήθος έγγραφων που αφορούν την εξασφάλιση 
και διαχείριση των μετοχίων της Χαλκιδικής, καθώς και άλλες 
πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με την ιστορία, την οικονομία, την 
ιστορική γεωγραφία, τη δημογραφία και τις γεωργικές καλλιέργειες. 

Ο όρος του «μετοχίου» περιέλαβε σταδιακά πέρα από τα κτήματα 
και τα κτιριακά συγκροτήματα τα οποία είχαν κατασκευαστεί σε 
στρατηγικές θέσεις, και πιο συγκεκριμένα σε τόπους αθέατους 
από τη θάλασσα και μακριά από τους πολυσύχναστους δρόμους 
επικοινωνίας, με σκοπό να προστατεύουν τα γεννήματα μέχρι 
αυτά να μεταφερθούν με καΐκια στο Άγιον Όρος. Πολλά από τα 
μοναστηριακά μετόχια με το πέρασμα των αιώνων μεταμορφώθηκαν 
στους σημερινούς οικισμούς της Χαλκιδικής, οι οποίοι σώζουν 
στο πυρήνα τους ακόμα μέχρι τις μέρες μας τις βαριές αμυντικές 
μοναστηριακές κατασκευές με κυρίαρχο στοιχείο ήδη από τον 10ο 
και 11ο αιώνα τον χαρακτηριστικό πύργο. 

Η διάταξη ενός μετοχίου ακολουθούσε σε γενικές γραμμές τη 
σύνθεση της μητροπολιτικής μονής που υπηρετούσε, με μόνη 
βασική διαφορά ότι η εκκλησία δεν κυριαρχεί στο κέντρο της αυλής, 
όπως το καθολικό στο μοναστήρι, αλλά είναι ενσωματωμένη ως 
παρεκκλήσι στο ισόγειο κάποιου κτίσματος ή και άλλοτε έξω από 
το συγκρότημα όπως στο μετόχι του Βατοπεδίου. Τα υπόλοιπα 
κτίσματα, είτε σε μορφή καλλυβίων είτε ως περισσότερο συμπαγείς 
κατασκευές, περιελάμβαναν τις βασικές λειτουργίες του μετοχίου, 
όπως στάβλους, αχυρώνες, μαντριά, αποθήκες, λιοτρίβια, κελλιά, 
εστιατόρια, μαγειρία και αρχονταρίκια. Οι κάτοικοι των χωριών που 
καλλιεργούσαν τα κτήματα ως κολλίγοι  έμεναν σε γειτονικές περιοχές 
και ως αντάλλαγμα της εργασίας τους λάμβαναν ένα ποσοστό επί του 
καρπού και κάποια χρήματα ως μεροκάματο ανάλογα με τις μέρες 
απασχόλησης. 

Μεγάλο μέρος αυτών των αγιορείτικων κτημάτων στη Χαλκιδική 
δόθηκαν μετά τη μικρασιάτικη καταστροφή σε πρόσφυγες που 
κατέφθασαν στη χώρα ενώ τα κτίρια των μετοχικών συγκροτημάτων 
τους παραχωρήθηκαν για να καλύψουν τις  πρώτες ανάγκες στέγασης 
σχολείων και άλλων ιδρυμάτων1.

1.2 Μετοχιακοί Πύργοι

Τα μετόχια, με τη φρουριακή, συνήθως, διάταξη, διέθεταν έναν 
ισχυρό πύργο που καταλάμβανε την πλέον πρόσφορη πλευρά του 
συγκροτήματος, του οποίου η αμυντική ικανότητα ενισχυόταν σε 
κάποιες περιπτώσεις με ένα χαμηλότερο φρουριακό περίβολο, τον 
«μπαρμπακά». Εύκολα μπορεί να εξηγηθεί η ύπαρξη των μετοχιακών 
πύργων αν λάβουμε υπόψη ότι τα μετόχια ήταν ισχυρές οικονομικές 
μονάδες. 

Θα πρέπει να θεωρηθεί βέβαιο ότι εκτός από τους αγιορείτικους, 
υπήρχαν και άλλοι πύργοι στη Χαλκιδική.  Άλλωστε είναι χαρακτηριστικό 
ότι ο παλαιότερος αναφερόμενος πύργος κτίσθηκε λίγα χρόνια 
πριν το 892, βρισκόταν στην Καρκάρα της Καλαμαρίας (σήμερα 
Σήμαντρα) και αναφέρεται ήδη σε κείμενο του 894. Υπολογίζεται 
ότι κατά τον 14ο αιώνα υπήρχαν στη Χαλκιδική περισσότεροι από 
70 πύργοι, από τους οποίους οι περισσότεροι καταστράφηκαν το 
1821 και λιθολογήθηκαν από το 1922 και εξής. Σήμερα σώζονται 
ολόκληροι μόνο δύο, και άλλοι 25 σε ερειπιώδη κατάσταση ή μόλις 
διακρινόμενοι.

Όλοι οι σωζόμενοι πύργοι έχουν ορθογώνια κάτοψη, είναι κτισμένοι 
με ασβεστοκονίαμα και αργολιθοδομή, στην οποία παρεμβάλλονται 
αρχαία αρχιτεκτονικά μέλη και οπτόπλινθοι. Κάποιοι έχουν 
κεραμοπλαστική διακόσμηση, ενώ μικρός αριθμός ενισχύεται με 
εξωτερικούς συμφυείς πεσσούς. 

Θα γίνει μια σύντομη αναφορά στους 27 διακρινόμενους πύργους 
ακολουθώντας την ακτογραμμή της Χαλκιδικής από τη Θεσσαλονίκη 
μέχρι τον Σταυρό. Στον κατάλογο2 αυτό δεν συμπεριλαμβάνονται οι 
πύργοι που αποτελούν οργανικά τμήματα κάστρων. 

1. Ο Πύργος Στομίου. Λιγοστά κατάλοιπα της βάσης του 
διακρίνονται στον κάμπο ΒΔ της Νέας Καλλικράτειας. Πρόκειται για 
τον πύργο που έκτισε η μονή Ξενοφώντος, πριν το 1338, για την 
προστασία του μεγάλου μετοχίου της, του «Στομίου». Το 1345 ο 
πύργος περιβαλλόταν από «έξω τοίχος» και αναφέρεται ότι τότε, 
πολλοί κάτοικοι της περιοχής κατέφευγαν στο οχυρό σε περίπτωση 
ανάγκης. Ο πύργος σωζόταν κατοικήσιμος μέχρι και τη δεκαετία του 
1930.

1 Ν.Κ. Μουτσόπουλος, Θέματα Αρχιτεκτονικής Μορφολογίας, Οικισμοί – 
Αρχοντικά – Μετόχια, Θεσσαλονίκη 1977, σ. 59-60

2 Ι.Α. Παπάγγελος, “Περί των πύργων της Χαλκιδικής”, Ελληνικό Πανόραμα 
18 (2000), σ. 136-160
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2. Ο Πύργος του Ζωγράφου. Αποτελεί μέρος του μετοχιακού 
συγκροτήματος της μονής Ζωγράφου και βρίσκεται στο ομώνυμο 
χωριό. Το μετόχι πρέπει να ονομαζόταν «Επάνω Βολβός». Δεν 
γνωρίζουμε πότε οικοδομήθηκε (ίσως μετά το 1325), αλλά κατά τα 
τέλη του 15ου αιώνα επισκευάσθηκε ριζικά ή ανακατασκευάσθηκε 
(εικ. 3).

3. Ο Πύργος της Σάνης. Δεν είναι βέβαιο σε ποιον άνηκε ο πύργος 
που βρίσκεται στον χαρακτηριστικό παραθαλάσσιο λόφο όπου 
εντοπίζεται η αρχαία πόλη Σάνη της Παλλήνης. Η ευρεία περιοχή 
μνημονεύεται με το τοπωνύμιο «Πύργος» ήδη από το 1346 και ήταν 
«χειμαδείον» της μονής Εσφιγμένου (εικ. 4). 

4. Ο Πύργος του Σωλήνος. Βρίσκεται στην ομώνυμη παραλία 
της Καλλιθέας και σώζεται σε ύψος μόλις 2 μέτρων. Θεμελιώθηκε 
πάνω στους στυλοβάτες που χώριζαν τα κλίτη ερειπωμένης 
παλαιοχριστιανικής βασιλικής. Πρόκειται για μικρό και ασθενή πύργο, 
ο οποίος φαίνεται να είναι κτίσμα του 13ου-14ου αιώνα, για τον 
οποίο δεν υπάρχει καμία ιστορική μαρτυρία (εικ. 5).

5. Ο Πύργος του Αγίου Παύλου. Είναι ο μοναδικός πύργος της 
Χαλκιδικής που σώζεται μέχρι και τις επάλξεις του. Βρίσκεται στα 
ΝΑ όρια του οικισμού της Νέας Φώκαιας, σε θέση προϊστορικής 
εγκατάστασης, στην κορυφή χαρακτηριστικού παραθαλάσσιου 
υψώματος με απόκρημνη την προς τη θάλασσα πλευρά. Αποτελεί 
τμήμα του μεγάλου μετοχιακού συγκροτήματος της μονής Αγίου 
Παύλου. Ο πύργος κτίστηκε γύρω στο 1407 και πυρπολήθηκε το 
1821 (εικ. 6).

6. Ο πύργος της Ολύνθου. Στο φρύδι της αρχαίας Ολύνθου 
διακρίνονται τα λιγοστά κατάλοιπα της βάσης του. Άνηκε στο μετόχι 
της μονής Κασταμονίτου το λεγόμενο «Μυριόφυτον». Σε έγγραφο 
του 1459 αναφέρεται ότι «εν τω υψεί του πύργου τούτου (ευρίσκεται) 
σταυροθόλιος ναός της ομοουσίου και ζωοποιού Τριάδος».

7. Ο Πύργος των Μαριανών. Περίπου 2.5 χιλιόμετρα βόρεια της 
Ολύνθου βρίσκεται η περιοχή Μαριανά, αναφερόμενη σε έγγραφα 
του 996. Το 1373 η περιοχή περιήλθε στη μονή Δοχειαρίου, η οποία 
το 1375 είχε ήδη οικοδομήσει τον σωζόμενο πύργο. Πρόκειται για 
τον έχοντα την καλύτερη τοιχοποιία από όλους τους πύργους της 
Χαλκιδικής. Είναι κτισμένος με οικοδομικό υλικό προερχόμενο από 
αρχαία κτίρια και με προσεγμένη παρεμβολή πλίνθων. Στη δυτική 
πλευρά του βρίσκεται το κεραμοπλαστικό συντομογράφημα του 
ονόματος της μονής. Η είσοδός του, όπως σε όλους τους πύργους, 
είναι υπερυψωμένη και η άνοδος προς τους υπερκείμενους ορόφους 
γινόταν με καλοκτισμένη κοχλιωτή κλίμακα, η οποία διατηρείται 
μισοκατεστραμμένη (εικ. 7).

Εικ. 2. Θέσεις των σωζόμενων πύργων της Χαλκιδικής.

Εικ. 3. Ο πύργος του μετοχίου της μονής Ζωγράφου.

Εικ. 4. Ο πύργος της Σάνης στον ομώνυμο λόφο.

Εικ. 5. Ο πύργος του Σωλήνος.
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8. Ο ξηροποταμινός Πύργος της Ορμύλιας. 1 χιλιόμετρο νότια 
της Ορμύλιας και ΝΑ της τούμπας του Ανεμόμυλου, διακρίνονται 
τα λιγοστά κατάλοιπα της βάσης του μετοχιακού πύργου της μονής 
Ξηροποτάμου, ο οποίος αναφέρεται ήδη το 1414. Ο εύφορος κάμπος 
της Ορμύλιας ήταν, στο μεγαλύτερο μέρος του, μετοχιακός και 
αναφέρεται η ύπαρξη και άλλων πύργων στην περιοχή (εικ. 8).

9. Ο Πύργος στην Ψαλίδα. Περί τα 2 χιλιόμετρα νοτίως της 
Νικήτης και στη μέση του ισθμού της Σιθωνίας, διακρίνεται η βάση 
του πύργου, ο οποίος ανασκάφηκε το 1992. Σώζεται σε ύψος 3 
μέτρων, δηλαδή μόνο η στάθμη κάτω από την υπερυψωμένη είσοδο. 
Πρόκειται για κτίσμα του 13ου-14ου αιώνα, το οποίο καταστράφηκε 
από πυρκαγιά κατά τα μέσα του 14ου αιώνα. Από τα ευρήματα 
συμπεραίνουμε ότι πρόκειται για μη μοναστηριακό πύργο (εικ. 9).

10. Ο Πύργος του Λογγού. Μέσα στη Συκιά και δίπλα στον ενοριακό 
ναό υπήρχε μέχρι και τον 19ο αιώνα ένας «παλαιός πύργος», ο 
οποίος κατεδαφίσθηκε για να κτιστεί στη θέση του σχολείο. Ίσως να 
πρόκειται για τον πύργο του μεγάλου μετοχίου που είχε η Μεγίστη 
Λαύρα στην περιοχή κατά το 14ο αιώνα.

11. Ο Πύργος του Αγίου Νικολάου του Χρυσοκαμάρου. Στην 
περιοχή «Πύργος» του Αγίου Νικολάου σώζονται τα λιγοστά ερείπια 
ενός πύργου, ο οποίος οχύρωνε το στενό ισθμό της χερσονησίδας 
«Μυτάρι». Εκεί, σε θέση κατοικημένη ήδη από τα προϊστορικά 
χρόνια, διακρίνονται τα ερείπια αρχαίας πόλης, πιθανώς της Σίγγου. 
Στις αρχές του 11ου αιώνα υπήρχε εκεί μονύδριο του Αγίου 
Νικολάου του Χρυσοκαμάρου, το οποίο παραχωρήθηκε στο μετόχι 
στη νεοσύστατη μονή Ξενοφώντος. Ο πύργος και το μετόχι φαίνεται 
να καταστράφηκαν κατά τον 14ο-15ο αιώνα (εικ. 10).

12. Ο Πύργος στα Πυργαδίκια. Η περιοχή ήταν μετόχι της μονής 
Δοχειαρίου ήδη από το 1037, αλλά η πρώτη αναφορά στον πύργο 
είναι μόλις το 1409. Βρίσκεται στη μέση του κάμπου, βόρεια του 
χωριού Πυργαδίκια. Πάνω από το σωρό της καταστροφής σώζεται 
η πλευρά με την υπερυψωμένη είσοδο του πύργου, ο οποίος πρέπει 
να καταστράφηκε το 1821 (εικ. 11).

13. Ο Πύργος στο Δεβελίκι. Στην παραθαλάσσια θέση «Πύργος», 
ΝΔ από το Δεβελίκι, στο φρύδι του λόφου, όπου υπήρχε προϊστορικός 
οικισμός, διακρίνονται τα λιγοστά ερείπια θεμελίων πύργου. Η θέση 
του βρίσκεται στα όρια των παλαιών μετοχίων της Μεγίστης Λαύρας 
και της μονής του Ζυγού (μετά το 1198 της μονής Χελανδαρίου). 
Για τον πύργο δεν υπάρχει κάποια πληροφορία ούτε γνωρίζουμε την 
μονή στην οποία άνηκε. 

14. Ο Πύργος στο Γομάτι. Ανατολικά των ερειπίων του παλαιού 

Εικ. 6. Ο πύργος του Αγίου Παύλου στη Νέα Φώκαια.

Εικ. 7. Ο πύργος των Μαριαννών.

Εικ. 8. Ο Ξηροποταμινός πύργος της Ορμύλιας. Σώζονται μόνο υπολείμμα-
τα της βάσης του.

Εικ. 9. Ο πύργος της Ψαλίδας. 

Ιστορικό πλαίσιο
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Γοματίου, το οποίο εγκαταλείφθηκε μετά τον καταστροφικό σεισμό 
του 1932, στη θέση Άγιος Αθανάσιος, σώζονται σε ικανό ύψος τα 
ερείπια του πύργου. Θεωρείται ότι άνηκε στο μεγάλο μετόχι που είχε 
εκεί η Μεγίστη Λαύρα (εικ. 12).

15. Ο Πύργος του Οζόλιμνου. Ανατολικά του προσφυγικού 
οικισμού Ξηροποτάμου της Ιερισσού, πάνω στο λόφο, διακρίνονται 
τα λιγοστά ερείπια του μετοχίου της μονής Ξηροποτάμου, η οποία 
είχε ιδιοκτησία εκεί ήδη από τα μέσα του 10ου αιώνα. Από το μεγάλο 
πύργο του μετοχίου σώζεται μόνο ο ισόγειος χώρος, στον οποίο είναι 
ενσωματωμένα αρχιτεκτονικά μέλη προερχόμενα από τα ερείπια της 
προς ανατολάς γειτονικής αρχαίας «Ουρανιδών πόλεως» (εικ. 13). 

16. Οι πύργοι του Πρόβλακα. «Πρόβλακας» ονομαζόταν η περιοχή 
του ισθμού της αθωνικής χερσονήσου, στην οποία διανοίχθηκε από 
τον Ξέρξη η γνωστή διώρυγα. Σε αυτήν την εύφορη περιοχή είχαν 
μετόχια οι περισσότερες αγιορείτικες μονές και για την ασφάλειά 
τους οικοδόμησαν και πύργους. Οι πύργοι πυρπολήθηκαν το 1821 και 
λιθολογήθηκαν από το 1922 και εξής, και στις θέσεις τους υπάρχουν 
σήμερα μόνο τυμβόσχημοι σωροί.

17. Ο Πύργος του Προσφορίου. Στην παραλία του προσφυγικού 
οικισμού της Ουρανούπολης δεσπόζει ο επιβλητικός όγκος του πύργου 
και των προσκτισμάτων του. Πρόκειται για το μοναδικό κατοικήσιμο 
πύργο της Χαλκιδικής. Άνηκε στο μετόχι «Προσφόριον», το οποίο 
κατείχε η μονή Βατοπεδίου ήδη από το 1018. Ο πύργος υπήρχε 
ήδη το 1344 και φαίνεται να μην είναι πολύ παλαιότερος. Πρέπει να 
έπαθε σοβαρές ζημιές από το σεισμό του 1585 και να ακολούθησαν 
εκτεταμένες επισκευαστικές εργασίες. Το 1821 πυρπολήθηκε και 
επισκευάσθηκε στη σημερινή του μορφή το 1860. Φαίνεται ότι του 
λείπει ο τελευταίος όροφος ή τουλάχιστον ο όροφος των επάλξεων 
(εικ. 14).

18. Ο Πύργος του Σκορπίου. Σε βραχώδη χερσονησίδα στην 
παραλία του κόλπου της Ιερισσού, όπου βρισκόταν το μετοχιακό 
συγκρότημα της μονής Χελανδαρίου, διακρίνονται τα ερείπια της 
μονής του Σκορπίου, η οποία περιήλθε στη μονή Χελανδαρίου το 
1325. Στη νότια πλευρά της μονής βρίσκεται ο τυμβόσχημος σωρός 
του λιθολογημένου πύργου, ο οποίος πρέπει να είναι κτίσμα του 
11ου αιώνα.

19. Ο Πύργος στα Πυργούδια. Ανάμεσα στου Σκορπίου και 
στα Νέα Ρόδα, σε χαμηλό λόφο κοντά στη θάλασσα, υψώνονται 
τα λιγοστά ερείπια του πύργου του μετοχίου της μονής Ιβήρων, 
που ονομάζεται «Πυργούδια». Το μετόχι, αρχικά ονομαζόμενο «του 
Αγίου Νικολάου», περιήλθε στη μονή το 979-980, ο πύργος, κτίσμα 
του 12ου αιώνα, μνημονεύεται πρώτη φορά το 1259 (εικ. 15).

Εικ.10. Ο πύργος του Αγίου Νικολάου του Χρυσοκαμάρου.

Εικ. 11. Ο πύργος της μονής Δοχειαρίου στα Πυργαδίκια. Εικ. 13. Ο ξηροποταμινός πύργος του Οζολίμνου στην Ιερισσό.

Εικ. 12. Ο πύργος του Αγίου Αθανασίου στο Γομάτι.
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20. Ο Πύργος του Κουτσακίου. Το «Κουτσάκι» ήταν ένα σύνολο 
χωραφιών της μονής Ιβήρων, κατάλοιπο των μεγάλων ιδιοκτησιών 
της μονής του Κολόμβου, η οποία ενσωματώθηκε στη νεοσύστατη 
μονή Ιβήρων το 979-980. Στα χωράφια αυτά κτίσθηκε, κατά το 
μεγαλύτερο μέρος, η Ιερισσός μετά την καταστροφή του παλαιού 
οικισμού από τον σεισμό του 1932. Ο πύργος βρίσκεται ανάμεσα 
στην παλιά και νέα Ιερισσό και κτίσθηκε μεταξύ των ετών 1259 
και 1283, πιθανώς το 1264-1265. Πυρπολήθηκε το 1821, δεν 
επισκευάσθηκε και σωζόταν ερειπωμένος μέχρι τη δεκαετία του 
1920, οπότε κατεδαφίσθηκε με δυναμίτιδα, προκειμένου να κτισθεί 
με τις πέτρες του το νέο σχολείο του χωριού (εικ. 16). 

21. Ο Πύργος της Κρούνας. Βρίσκεται 1 χιλιόμετρο ΒΔ της 
Ιερισσού. Περιβάλλεται από λιθολογημένο τειχόκαστρο και 
διατηρείται σε ύψος 10 μέτρων, καθώς του λείπει τουλάχιστον ένας 
όροφος. Πρόκειται για τον πύργο του μετοχίου που κατείχε στην 
περιοχή η μονή Χελανδαρίου μέχρι τα τέλη του 19ου αιώνα. Θα 
πρέπει να θεωρηθεί κτίσμα του 14ου-15ου αιώνα (εικ. 17).

22. Ο Πύργος του Κοκκινόλακκα. Βρίσκεται στην αριστερή όχθη 
του Κοκκινόλακα, 5 χιλιόμετρα από την Ιερισσό προς το Στρατώνι, 
κοντά στο Χελανδαρινό Μύλο. Σώζεται σε ύψος περίπου 3 μέτρων και 
πρόκειται για τη βάση μικρού πύργου της πρώιμης Τουρκοκρατίας, ο 
οποίος έλεγχε την κίνηση στον παλιό δρόμο Ιερισσού-Στρατονίκης.

23. Οι Πύργοι των Σιδηροκαυσίων. Μέσα στο πάρκο με το 
άγαλμα του Αριστοτέλη, βρίσκεται ο πύργος του Μαδέμ-Αγά και 
δίπλα το πυργόσπιτό του, ερειπωμένα και λιθολογημένα. Απέναντι, 
προς τα ΒΑ, δίπλα στο εξωκλήσι της Παναγίας, υπάρχει ακόμη ένας 
πύργος στην ίδια κατάσταση. Προς τα ΒΔ, κοντά στο εξωκλήσι του 
Αγίου Αθανασίου, στην περιοχή «Πιάβιτσα», διακρίνεται ο σωρός 
πύργου, προφανώς σύγχρονου με τους άλλους (εικ. 18-19).

24. Ο Πύργος του Μπούργκας. Βρίσκεται στην κορυφή λόφου. 
Κοντά στη δεξιά όχθη του ομώνυμου χειμάρρου, ο οποίος κατεβαίνει 
προς το Μελισσουργό, το παλιό Λοτζίκι. Η μια γωνία του σώζεται σε 
ικανό ύψος και δίνει σημαντικές πληροφορίες για την αρχιτεκτονική 
του πύργου. Μαζί με το τειχόκαστρο που τον περιβάλλει αποτελούσαν 
την «καθέδρα» του μετοχίου της μονής Χελανδαρίου, του οποίου η 
οργάνωση άρχισε το 1262 (εικ. 20).

25. Ο Πύργος του Αγίου Βασιλείου. Βρίσκεται στη νότια όχθη 
της λίμνης Κορώνειας. Φαίνεται να είναι κτίσμα παλαιότερο του 14ου 
αιώνα (εικ. 21).

26. Ο Πύργος της Ψιώνας. Βρίσκεται στην ομώνυμη περιοχή 
των Βασιλικών, όπου εκτεινόταν το βυζαντινό χωριό «Πινσών». 

Εικ. 14. Ο πύργος του Προσφορίου στην Ουρανούπολη.

Σώζεται μέχρι το ύψος της υπερυψωμένης εισόδου του και διατηρεί 
την αρχική θύρα του, ξύλινη, επενδυμένη με σιδερένια ελάσματα. 
Αποτελεί μέρος του μεγάλου οικοδομικού συγκροτήματος, στο 
οποίο συμπεριλαμβανόταν μικρό ερειπωμένο λουτρό και ήταν η έδρα 
μεγάλου τουρκικού τσιφλικιού. Πρόκειται για κτίσμα της πρώιμης 
Τουρκοκρατίας (16ος αιώνας).

27. Ο Πύργος της Γαλάτιστας. Δεσπόζει μέσα στον οικισμό της 
Γαλάτιστας. Θα πρέπει να ήταν κτισμένος ήδη τον 12ο αιώνα, αλλά 
ο τελευταίος όροφος μετασκευάσθηκε το 14ο αιώνα (εικ. 22). 

Εικ. 15. Ο Ιβηρίτικος πύργος στα Πυργούδια.

Εικ. 16. Ο πύργος του Κουτσακίου στην Ιερισσό. Τα απομεινάρια του 
διακρίνονται κάτω από πυκνή βλάστηση.

Ιστορικό πλαίσιο



20| 

Ιστορικό πλαίσιο

Εικ. 17. Ο πύργος της Κρούνας στην Ιερισσό.

Εικ. 18. Ο πύργος του Μαδέμ-Αγά στα Σιδηροκαύσια.

Εικ. 19. Ο πύργος της Παναγίας της Σπηλαιώτισσας στα Σιδηροκαύσια.

Εικ. 20. Ο πύργος του Μπουργκάς στο Μελισσουργό. Εικ. 22. Ο πύργος της Γαλάτιστας.

Εικ. 21. Ο πύργος του Αγίου Βασιλείου.
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2.1. Ο λόφος του μετοχίου

Στον παραθαλάσσιο λόφο όπου σήμερα υψώνεται ο πύργος της Νέας 
Φώκαιας, υπολογίζεται ότι γύρω στο 5000 π.Χ. υπήρχε αξιόλογος 
προϊστορικός οικισμός, ο οποίος μέσα από διαδοχικές καταστροφές 
και αναγεννήσεις έζησε περίπου 3000 χρόνια. Με σημαντικότερες 
φάσεις του την νεολιθική και την εποχή του χαλκού, δε γνωρίζουμε 
ακριβώς πότε εγκαταλείφθηκε οριστικά αλλά φαίνεται 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 10 μ. τουλάχιστον, με αποτέλεσμα η ακτογραμμή να βρίσκεται 
πολύ πιο μέσα από τη σημερινή.

Στα πρώτα χριστιανικά χρόνια φαίνεται ότι δημιουργήθηκε στην ίδια 
θέση ένας μικροσυνοικισμός, του οποίου τα ίχνη είναι ελάχιστα και 
δυσδιάκριτα. Η ντόπια λαϊκή παράδοση διασώζει μία ενδιαφέρουσα 
ιστορία για την περιοχή που αφορά τον πρώτο μεταχριστιανικό 
αιώνα: Ο απόστολος Παύλος μετέβη στην Ιερισσό για να διδάξει τον 
χριστιανισμό αλλά οι κάτοικοι δεν τον δέχτηκαν και τον καταδίωξαν. 
Τότε εκείνος αφού δεν έβρισκε μέρος να κρυφτεί παρακάλεσε τον 
Θεό να τον σώσει και κατά θαυμαστό τρόπο ανοίχθηκε μπροστά 
του χάσμα μέσα στο οποίο κατέλυσε και γλίτωσε από τους διώκτες 
του. Έπειτα κινούμενος μέσα από σήραγγα βγήκε με αντίστοιχο 
χάσμα στην Κασσάνδρα. Τα δύο χάσματα από τα οποία αναβλύζει 
αγίασμα υπάρχουν μέχρι και σήμερα, διαμορφωμένα ως εξωκκλήσια 
και είναι αφιερωμένα στον απόστολο Παύλο. Το αγίασμα μάλιστα 
της Κασσάνδρας βρίσκεται στη μικρή κοιλάδα αμέσως δυτικά του 
πύργου. Εκεί, στο μαλακό ασβεστολιθικό βράχο είναι σκαμμένο 
ένα μικρό σπήλαιο διαμορφωμένο ως παρεκκλήσιο, από το οποίο 
ξεκινάει ένας χαμηλός και ευθύς διάδρομος μήκους περίπου 10 
μ. που οδηγεί στη μικρή και ανοικτή δεξαμενή του αγιάσματος, 
μία δηλαδή μικρή και σκοτεινή αίθουσα στο ύψος περίπου ενός 
ανθρώπου, που είναι πολύ πιθανό να ανήκε σε σκαπτό μακεδονικό 
τάφο και μάλιστα στον αρχικό λατρευτικό του χώρο του, ο οποίος 
ήταν διακοσμημένος με τοιχογραφίες. Σήμερα σώζονται ελάχιστα 
λείψανα των τοιχογραφιών αυτών στις γωνίες της αίθουσας και η 
μαρμάρινη βάση ενός περιρραντηρίου που μάλλον συνδέθηκε με 
την Αγία Τράπεζα του εξωκκλησιού3. 

2.2. “Μετόχιον Αγίου Παύλου“

2.2.1. Το μετόχι

Η σύσταση του μετοχίου στη Κασσάνδρα εντάσσεται σε μία ευρύτερη 
πολιτική ανασυνοικισμού της χερσονήσου από τον δεσπότη της 
Θεσσαλονίκης Ιωάννη Ζ΄ Παλαιολόγο που όπως φαίνεται από τα 
αγιορείτικα έγγραφα, ξεκίνησε να την εφαρμόζει στο 1407-1408. 
Έτσι, το Φεβρουάριο του 1407 εκδίδει χρυσόβουλο, σύμφωνα 
με το οποίο ένα μεγάλο μέρος των κρατικών εισοδημάτων της 
Κασσανδρείας παραχωρείται σε πέντε αγιορείτικες μονές, μία από τις 
οποίες ήταν και η νεοσύστατη μονή του Αγίου Παύλου. Με αυτό το 
επίσημο έγγραφο φαίνεται ότι ξεκίνησαν τα δικαιώματα της μονής 
στη περιοχή, όπου βρίσκεται σήμερα το μετόχι. Από άλλα έγγραφα, 
σχεδόν σύγχρονα με το προαναφερθέν, πληροφορούμαστε ότι στη 
μονή παραχωρήθηκε επίσης «παλαιοχώριον» με καλλιεργήσιμη 
γη εκτάσεως «δέκα ζυγαρίων» και επιπλέον δόθηκε στο κτήμα το 
δικαίωμα αλιείας στη θάλασσα και η άδεια να συγκεντρώσει 15 
οικογένειες και να τις εγκαταστήσει στο κτήμα για να το καλλιεργούν. 
Για το «παλαιοχώριον» δεν έχουμε κάποια άλλη πληροφορία ούτε 
γνωρίζουμε την ακριβή θέση του. Με βάση ωστόσο ένα έγγραφο της 
μονής Βατοπεδίου μπορεί να ταυτιστεί με το χωριό «Άγιος Παύλος» 
το οποίο το 1321 συνέδεε αμαξιτή οδό με την Άθυτο, και πρέπει να 
βρισκόταν κοντά στη σημερινή Νέα Φώκαια. 

Η πολιτική του Ιωάννη Ζ’ Παλαιολόγου συνεχίστηκε από τον διάδοχό 
του Ανδρόνικο, τελευταίο βυζαντινό δεσπότη της Θεσσαλονίκης, ως 
μια ύστατη προσπάθεια οχύρωσης της Κασσάνδρας προκειμένου 
να αντισταθεί αποτελεσματικά  στις επιδρομές των Οθωμανών. Η 
αποτελεσματική εξάλλου οχύρωση της χερσονησίδας θα εξασφάλιζε 
ένα πλησιέστατο τόπο παροχής σίτου για την Θεσσαλονίκη 
ενισχύοντας την αμυντική ικανότητα της πόλης. Το 1415 με ορισμό 
του Ανδρόνικου Παλαιολόγου παραχωρήθηκαν στη μονή Αγίου 
Παύλου 30 ζευγάρια γη, ο λειμώνας του Σουρού (πιθανόν η σημερινή 
Σύβιρη), 3/24 από τα κρατικά έσοδα κάποιων παλαιοχωρίων και 6 
κιλά αλάτι από τις δημόσιες αλυκές της χερσονήσου. Από αυτές τις 
εισοδηματικές πηγές η μονή διατήρησε μόνο τη γη στο παλαιοχώρι 
που έγινε αργότερα το γνωστό μετόχι του πύργου.

Το 1423 η Θεσσαλονίκη μαζί με την Κασσάνδρα παραχωρήθηκαν 
στους Ενετούς και το 1429/30, όταν η χερσόνησος καταλήφθηκε 
από τους Οθωμανούς, βρισκόταν ήδη σε κατάσταση εγκατάλειψης. 
Μετά την Οθωμανική κατάκτηση και μέχρι τα τέλη του 16ου αι. 

Το μετόχι φαίνεται εγκαταλειμμένο. Κανένα έγγραφο της μονής δεν 
σώθηκε για την περίοδο 1430-1590.

2.2.2. Ανασυνοικισμός

Μετά την Οθωμανική κατάληψη της Κασσάνδρας και μέχρι τα τέλη 
του 16ου αιώνα, το μετόχι φαίνεται ότι παρέμεινε εγκαταλειμμένο. 
Λίγο πριν το 1590 ο σουλτάνος Μουράτ Γ’ παραχώρησε στον 
λευκό αρχιευνούχο του παλατιού Ğazanfer ağa τη χερσόνησο 
της Κασσάνδρας ως βακούφι. Αιτία της πράξης ήταν προφανώς η 
ανταμοιβή του υψηλού αξιωματούχου του, αλλά και η αξιοποίηση 
της περιοχής. Πιθανώς πριν τη βακουφοποίηση η χερσόνησος 
αποτελούσε μουκατά, αλλά η ιστορία της είναι σκοτεινή. Η ενδημική 
στην περιοχή πειρατεία ίσως είναι ένας από τους λόγους που η 
Κασσάνδρα παρέμεινε για πάνω από 150 χρόνια εγκαταλειμμένη. Από 
τις πρώτες ενέργειες του Ğazanfer ήταν να καταστήσει το βακούφι 
προσοδοφόρο και για αυτό το σκοπό υπήρχε ένας δοκιμασμένος 
τρόπος. Απόδοση των εγκαταλελειμμένων εκτάσεων σε αγιορείτικες 
μονές. Ουσιαστικά επρόκειτο για επαναγορά από τους μοναχούς των 
βυζαντινών τους μετοχίων που είχαν περιπέσει σε εγκατάλειψη μαζί 
με όλη τη χερσόνησο. Από πρωτότυπα και αντίγραφα ταπού που 
σώζονται στο αρχείο της μονής πληροφορούμαστε για την έκδοση 
αυτή την εποχή τίτλων στις μονές Αγίου Παύλου, Δοχειαρίου, 
Διονυσίου και Σιμωνόπετρας. Ο λόγος ύπαρξης των ταπού αυτών 
των μονών στο αγιοπαυλίτικο αρχείο είναι προφανής: ήταν όμορα τα 
μετόχια τους στην Κασσάνδρα και ο σαφής καθορισμός των ορίων 
τους απαραίτητος.

2.2.3. Τοπογραφία

Οχτώ έγγραφα φυλάσσονται στο τουρκικό αρχείο της μονής για το 
μετόχι του πύργου Κασσάνδρας. Κάποια μάλιστα, από αυτά είναι 
αντίγραφα του 19ου αιώνα, και δεν αναφέρονται σε αγιοπαυλίτικα 
μετόχια, αλλά σε άλλα γειτονικά αγιορείτικα. Είναι σαφές ότι τα 
έγγραφα του μετοχιού χάθηκαν ή καταστράφηκαν από άγνωστη 
αιτία.

Τέσσερα πρωτότυπα έγγραφα των ετών 1591, 1594 και 1598 
αναφέρονται στο αγιοπαυλίτικο μετόχι και αφορούν τις παραχωρήσεις 
και επικυρώσεις των γαιών του από την οθωμανική εξουσία. Σε αυτά 
τα έγγραφα δίνονται σχεδόν με πανομοιότυπο τρόπο και τα όρια 
του μετοχιού που έχουν ως εξής: από τη μικρή θάλασσα (Τορωναίος 

2. Ο λόφος του μετοχίου. Διαχρονική ανάλυση
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κόλπος) το σύνορο φτάνει στη Δάφνη, από κει κατά μήκος του 
δρόμου φτάνει στη στρόγγυλη πέτρα στα δεξιά του δρόμου, μετά 
το γαλάζιο μάρμαρο και καταλήγει στη θάλασσα. Τα οροθέσια αυτά 
σχεδόν ταυτίζονται με τα αντίστοιχα βυζαντινά. Το τοπωνύμιο 
Δάφνη είναι σταθερό στους δύο περιορισμούς. 

Ένα σχεδιάγραμμα της περιοχής, πιθανώς του 20ου αιώνα, που 
σώζεται στο αρχείο της μονής, παρουσιάζει το αγιοπαυλίτικο μετόχι 
(ένα σπιτάκι με τον πύργο) (εικ. 23) να έχει στα ανατολικά τη 
μικρή θάλασσα, στα νότια το λάκκο της Δάφνης που καταλήγει στη 
στρόγγυλη πέτρα και το γαλάζιο μάρμαρο, ενώ στα δυτικά υπάρχουν 
το εσφιγμενίτικο και το διονυσιάτικο μετόχι. Είναι σαφές πως η μονή 
Αγίου Παύλου επαναγόρασε ουσιαστικά το βυζαντινό μετόχι της 
στην Κασσάνδρα το 1591. 

Πιο λεπτομερές είναι ένα άλλο σχεδιάγραμμα του μετοχιού και της 
περιοχής του, που σώζεται επίσης στο αρχείο της μονής. Σε αυτό 
αναφέρονται αναλυτικά όλα τα οροθετικά σημεία του μετοχιού με 
τα γειτονικά αγιορείτικα και με το χωριό Άθυτος. Εκτός από τον 
πύργο και το οίκημα που εμφανίζεται και στο σχεδιάγραμμα του 
20ου αιώνα, παριστάνονται δύο ελαιώνες (ο ένας μαζί με περιβόλι) 
στα βόρεια του μετοχιακού συγκροτήματος, ο βορειότερος μάλιστα 
από αυτούς ονομάζεται «Πάλος». 

Αυτές είναι και οι μόνες ενδείξεις για την παραγωγική ικανότητα του 
μετοχιού. Το γεγονός ότι και στα δύο σχεδιαγράμματα αναφέρονται 
τα ίδια κτίσματα θα πρέπει να είναι κάτι παραπάνω από μια 
απεικονιστική σύμβαση, φαίνεται ότι το συγκρότημα αποτελούνταν 
από τον βυζαντινό πύργο και από ένα μεγάλο κτίριο. Σε αυτούς 
τους χώρους εντάχθηκαν όλα τα απαραίτητα για τη λειτουργία ενός 
μετοχιού κτίσματα (ναός, αχυρώνας, δωμάτια, κελάρι κτλ.). Σταθερό 
οροθετικό σημείο για τη δυτική πλευρά του μετοχιού και στις δύο 
απεικονίσεις του είναι ο «πεγλίδικος δρόμος» (κρατικός δρόμος), 
ο οποίος έχει από τη μια πλευρά το λαυριώτικο και αγιοπαυλίτικο 
μετόχι και από την άλλη το εσφιγμενίτικο και το διονυσιάτικο.

2.2.4 Φορολογία 

Από το 1590 μέχρι την Επανάσταση η Κασσάνδρα και φυσικά το 
αγιοπαυλίτικο μετόχι ανήκαν στο βακούφι του Ğazanfer ağa. Οι 
μοναχοί πλήρωναν κανονικά τους φόρους που προβλεπόταν από τον 
ιερό νόμο στον φοροεισπράκτορα του βακουφιού και οποιαδήποτε 
συναλλαγή επικυρωνόταν από τον αντιπρόσωπο του βακουφιού στη 
χερσόνησο. Για την αγορά του μετοχιού τους οι Αγιοπαυλίτες είχαν 
πληρώσει για έκδοση τίτλου 3.000 άσπρα. Στα έγγραφα αναφέρεται 
ότι η γη ήταν χέρσα και ακαλλιέργητη και ότι οι μοναχοί μπορούσαν 
να εκμεταλλευτούν όση γη ήταν κατάλληλη για καλλιέργεια, ενώ 

την υπόλοιπη μπορούσαν να τη χρησιμοποιήσουν ως βοσκότοπο. 
Και στις δύο περιπτώσεις θα πλήρωναν κανονικά στο βακούφι τις 
δεκάτες και τους φόρους βοσκής αντίστοιχα.

Στο μοναδικό έγγραφο του 17ου αιώνα πληροφορούμαστε για μια 
σημαντική εξέλιξη. Το 1615 πέντε Αγιοπαυλίτες πουλούν χωράφια 
του μετοχιού σε επτά χριστιανούς της Αθύτου. Δεν αναφέρονται 
τα όρια, γιατί κατά την έκφραση του εγγράφου είναι γνωστά, 
πρόκειται πάντως για καλλιεργήσιμες γαίες, όπως δηλώνεται ρητά 
στο έγγραφο. Το ποσό που δίνεται από τους κατοίκους της Αθύτου 
είναι 50.000 άσπρα.

Το μοναδικό πρωτότυπο έγγραφο του πρώτου μισού του 18ου 
αιώνα αφορά σε μια διαμάχη των Αγιοπαυλιτών με έναν κάτοικο 
της Αθύτου για κάποιο κήπο στο χωριό. Με τη σύμφωνη γνώμη 
του ζαμπίτη οι μοναχοί αφιέρωσαν το διαφιλονικούμενο κήπο στο 
μοναστήρι τους και διατήρησαν την κυριότητά του. Ένα άλλο 
έγγραφο του ελληνικού αρχείου βοηθάει στην καλύτερη κατανόηση 
της υπόθεσης. Πρόκειται για ένα επιτίμιο του πατριάρχη Νεόφυτου 
ΣΤ’ του 1375 απευθυνόμενο προς τον αρχιεπίσκοπο Κασσανδρείας 
και τους γέροντες του χωριού Άθυτος. Σύμφωνα με το έγγραφο, οι 
μοναχοί παραπονέθηκαν στον πατριάρχη ότι ο κάτοικος του χωριού 
Γαρύφαλλος του παπα-Τριαντάφυλλου κατέλαβε τον αγιοπαυλίτικο 
κήπο. Οι μοναχοί έσπευσαν και απέδειξαν με έγγραφα, που δε 
σώζονται σήμερα, την κυριότητά τους επί του κήπου και για να τον 
εξασφαλίσουν από μεταγενέστερες αμφισβητήσεις τον αφιέρωσαν 
στη μονή.

Το τελευταίο έγγραφο που αναφέρεται στο μετόχι είναι ένα συνοδικό 
και πατριαρχικό επιτίμιο του Κυρίλλου ΣΤ’ (Σεπτέμβριος 1815) και 
αφορά τη διαμάχη μεταξύ Αγιοπαυλιτών και Εσφιγμενιτών σχετικά με 
ένα δάνειο 1.100 γροσιών που είχε συνάψει ο αποθανών μετοχιάριος 
των πρώτων με τους δεύτερους, το οποίο δεν είχε εξοφληθεί μέχρι 
το θάνατό του και τώρα το απαιτούσαν οι Εσφιγμενίτες4.  

2.3 Από το «Μετόχιον Αγίου Παύλου» στη «Νέα Φώκαια»

Το μετόχι ήταν από τα αξιολογότερα της μονής Αγίου Παύλου. Με 
την πάροδο των αιώνων προσκυρώθηκαν στον αρχικό πυρήνα πολλά 
κτίσματα. Το οικοδομικό συγκρότημά του, σε θέση δεσπόζουσα και 
φυσικώς οχυρωμένη, ήταν από τα επιβλητικότερα του είδους στην 
Κασσάνδρα. Ο πύργος του δεν γνωρίζουμε πότε κτίστηκε, αν και 
επικρατεί η άποψη ότι πρόκειται για κτίσμα του 1407. Κατά την 
Επανάσταση του 1821 ο Εμμανουήλ Παπάς το χρησιμοποίησε ως 
στρατηγείο.

Το μετόχι διατηρήθηκε στην κυριότητα της μονής μέχρι την έλευση 
των προσφύγων από τη Μικρά Ασία. Μέχρι το 1925 το μετόχι και 
ο προσφυγικός οικισμός υπάγονταν στην Κοινότητα της γειτονικής 
Αθύτου. Με το Διάταγμα της 30-6-1923 (ΦΕΚ Α’ 163/1925) ο 
συνοικισμός «Μετόχιον Αγίου Παύλου» μετονομάστηκε σε «Νέα 
Φώκαια» και αναγνωρίσθηκε ως αυτοτελής κοινότητα. Το 1928 
απογράφηκαν στον οικισμό 617 κάτοικοι, το 1940 έδειξε αύξηση 
στους 1139, ενώ η απογραφή του 2001 έδειξε 2050 κατοίκους.

Το 1996 ανασκάφηκε το εσωτερικό του πύργου, με βασικό στόχο 
την ανεύρεση στοιχείων που να βοηθούν στη χρονολόγησή του. Το 
μόνο που βρέθηκε ήταν ένα στρώμα πυρκαγιάς στο υπόγειο που 
αποδίδεται σε πυρκαγιά του 1821. Κάτω από αυτό, το υπόγειο ήταν 
καθαρό, με κάποιες ενδείξεις που θα μπορούσαν να ανάγονται στο 
17ο αιώνα. Από τα υπόλοιπα μετοχιακά κτίσματα σώζονται μόνο 
τμήματα δύο μεγάλων ισόγειων πτερύγων του 19ου αιώνα και ο 
μετοχιακός ναός, ο οποίος έχει 2 οικοδομικές φάσεις.

Το 1966 τα κτίσματα και η περιοχή του μετοχίου μεταβιβάζονται από 
τη μονή Αγίου Παύλου στην κοινότητα της Νέας Φώκαιας με την 
(26339/25-10-66) Απόφαση.

4 Φ.Π. Κοτζαγεώργης, σ. 114-119 και Ι.Α. Παπάγγελος, 1998, σ. 21-24. 

5 Φορέας προστασίας για τα 3 κτίσματα και τον λόφο ορίζεται η 10η Ε.Β.Α. 
και η ΙΣΤ΄ Ε.Π.Κ.Α.
6 Υπάρχει διπλή κήρυξη για το κτίσμα του Παλιού Σχολείου που δεν έχει 
εξακριβωθεί που οφείλεται. Επίσης, από λάθος αναφέρεται ότι τα κτίσματα 
είναι ιδιοκτησία της “Ι.Μ. Αγίου Παύλου (Αγ. Όρους)”. 
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Το 1968 κηρύσσεται αρχαιολογικός χώρος ολόκληρος ο λόφος μαζί 
με τα κτίριά του (ΥΑ 24597/25-10-1968 ΦΕΚ 608/Β/8-11-1968).Ο 
Πύργος,ο ναός των Αγίων Αποστόλων το “μοναστηριακό κτίσμα” 
(Παλιό Σχολείο) συμπεριλαμβάνονται στην Απόφαση κήρυξης του 
λόφου  και προστατεύονται (ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/31754/1601/19-
7-2000 ΦΕΚ 979/Β/9-8-2000)5. Επίσης το σωζόμενο κτίριο της 
ανατολικής πτέρυγας (Παλιό Σχολείο) και τα κολληγόσπιτα, 
κηρύχθηκαν ιστορικά διατηρητέα μνημεία από την 4η Εφορεία 
Νεοτέρων Μνημείων με την  (ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/41877/2584/24-
10-88 ΦΕΚ 818/Β/7-11-88) Απόφαση6.

Η περιοχή γύρω από τον χώρο βρισκόταν μέχρι το 1991 εκτός οικισμού. 
Η μέχρι σήμερα οικοδόμηση, αν και υπήρξε αρκετά αραιή αρχικά, έχει 
αρχίσει να πυκνώνει σε μεγάλο βαθμό. Το 1991 εξεδόθη Νομαρχιακή 
Απόφαση σύμφωνα με την οποία η περιοχή γύρω από τον αρχαιολογικό 
χώρο εντάχθηκε στην επέκταση του οικισμού της Νέας Φώκαιας ως 
τομέας III (ΦΕΚ 302/Δ/24.5.1991). Για την επέκταση αυτή η 10η 
Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων έκανε κάποιες προτάσεις οι οποίες 
συμπεριλήφθηκαν μετά από γνωμοδότηση του Τοπικού Συμβουλίου 
Μνημείων, σε σχετική  Απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού 
(ΥΠΠΟ/ ΑΡΧ/ Β1/ Φ35/ 13198/ 237/ 3-5-1991), με την οποία 
καθορίζονται αυστηροί όροι δόμησης στη συγκεκριμένη περιοχή�. 

Εικ. 23. Σχεδιάγραμμα του μετοχίου.

� Στην τελική Απόφαση του Υπουργείου Πολοτισμού έγιναν κάποιες 
διαφοροποιήσεις. Ο συντελεστής δόμησης καθορίστικε από 0.2 σε 0.3 και 
τα οικοδομικά τετράγωνα του δρόμου, τα οποία καθορίστηκαν από την 
Απόφαση του ΥΠΠΟ ως χώρος πρασίνου και χώρος στάθμευσης εντάχθηκαν 
ως οικοδομήσιμα στον πολεοδομικό ιστό του τελικού τομέα III. 
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3.1 Η σχέση του μνημείου με την ευρύτερη περιοχή

Από την αρχή της λειτουργίας του το μετόχι επιβεβαίωσε τα 
πλεονεκτήματά του ως προς τη δομή και τη θέση του. Η θέση του 
πάνω στο λόφο, δίπλα στη θάλασσα και κοντά στην κεντρική οδό 
που οδηγεί στο νότιο τμήμα της χερσονήσου, λειτούργησε κατά 
τρόπο ιδανικό. Χωροθετημένο στη συγκεκριμένη θέση, αξιοποίησε 
τους λόγους και σκοπούς για τους οποίους ιδρύθηκε. Σήμερα, έμεινε 
ο πύργος να ξεχωρίζει από μακριά σε μια προσπάθειά του να δηλώσει 
στους περαστικούς κάτι από την ιστορία του τόπου.

3.1.1. Το σύγχρονο περιβάλλον 

Η μεγάλη τουριστική ανάπτυξη της Κασσάνδρας και ειδικότερα της 
Νέας Φώκαιας, έδρασαν ταυτόχρονα θετικά και αρνητικά για το 
μετοχιακό συγκρότημα. Θετικά γιατί ως αξιοθέατο πλέον, είχε ένα 
λόγο περισσότερο η «επιβίωσή» του, και αρνητικά, γιατί αν και η 
επέκταση του οικισμού της Ν.Φώκαιας έγινε σε απόσταση από το 
λόφο του μετοχίου, με το νέο πολεοδομικό σχέδιο που αφορούσε 
την επέκταση του οικισμού, νέες κατοικίες κατασκευάστηκαν 
πολύ κοντά, αλλάζοντας σε μεγάλο βαθμό το τοπίο. Βέβαια, είναι 
καθησυχαστικό το γεγονός ότι ως επί το πλείστον, τηρούνται τα 
όρια δόμησης.

3.1.2. Οι χρήσεις 

Από τα τέσσερα κτίσματα του μετοχίου που σώζονται, μόνο τα δύο 
έχουν σήμερα κάποια χρήση. Η εκκλησία των Αγίων Αποστόλων 
που λειτουργεί περιστασιακά και το κτίριο του «Παλιού Σχολείου» 
που μετά την αποκατάστασή του, αν και έγινε μια προσπάθεια να 
λειτουργήσει ως πολιτιστικός χώρος, σήμερα χρησιμοποιείται ως 
αποθήκη (σχέδιο 1).

Όσον αφορά το οδικό δίκτυο της περιοχής και τις προσβάσεις δεν 
υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Ο κεντρικός δρόμος που οδηγεί στο 
νότιο τμήμα της χερσονήσου περνάει έξω από τον οικισμό της 
Ν.Φώκαιας και σε πολύ μικρή απόσταση από τον λόφο του μετοχιού. 
Η πρόσβαση στον λόφο γίνεται από το λιμάνι του οικισμού, όπου 
μπορεί ο επισκέπτης να σταθμεύσει και στη συνέχεια να επισκεφθεί 
πεζός το χώρο. Βέβαια, υπάρχει δυνατότητα για τα αυτοκίνητα να 
περάσουν μέσα στον χώρο όπου βρίσκονται τα μνημεία, εφόσον το 

μόνο περιοριστικό μέτρο είναι ο άσχημος χωματόδρομος που οδηγεί 
εκεί (σχέδιο 2).

Οι χρήσεις των κτιρίων που βρίσκονται σε άμεση επαφή με το λόφο 
αφορούν μόνο κατοικίες από τη νότια πλευρά, και εστιατόρια από 
δυτικά (λιμάνι). Οι κατοικίες αυτές ανήκουν στον τομέα III της 
επέκτασης του οικισμού και παρά τις προσπάθειες που έγιναν από τη 
10η Ε.Β.Α. για περιορισμό του συντελεστή δόμησης στο 0.2, αυτός 
ορίστηκε στο 0.3. Τα ύψη των κτιρίων αυτών, ευτυχώς παρέμειναν 
χαμηλά, ενώ οι νέοι ιδιοκτήτες έχουν δείξει μεγάλο ενδιαφέρον όσον 
αφορά τις φυτεύσεις στις αυλές τους και τον καλλωπισμό του χώρου 
γύρω τους.

Δυτικά από τον λόφο βρίσκεται το λιμάνι. Ο παλιός χωματόδρομος 
που οδηγεί στον λόφο στρώθηκε με χρωματιστούς κυβόλιθους, 
ενώ μια ταβέρνα (με τα τραπέζια και τις τέντες δίπλα στη θάλασσα) 
και δύο σπίτια αμφίβολης αισθητικής, οδηγούν το βλέμμα του 
επισκέπτη για να συναντήσει στην είσοδο του λόφου ένα εστιατόριο 
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Σχέδιο 1. Τοπογραφικό του λόφου. Σε πλαίσιο τα τέσσερα (4) κτίσματα 
της μελέτης.

που ξεκίνησε πριν από 30 χρόνια ως μια μικρή κατασκευή και έχει 
φτάσει σήμερα με τις συνεχείς επεμβάσεις να αλλοιώσει τον χώρο 
σε μεγάλο βαθμό.

Ο κεντρικός δρόμος που περνάει βόρεια και ανατολικά του οικισμού, 
πλησιάζοντας στο λιμάνι, περιβάλλεται από ταβέρνες, καφέ και λίγα 
καταστήματα. Η χαμηλή δόμηση που βλέπει ο περαστικός από το 
δρόμο, ακολουθεί τον ίδιο ρυθμό και μέσα στον οικισμό. Στην πλατεία 
του χωριού και τους δρόμους που οδηγούν σε αυτήν, όπου είναι 
και η μεγάλη εκκλησία, βρίσκονται όλα τα καταστήματα (εμπορικά, 
ταβέρνες, καφέ κλπ). Στους ορόφους των ίδιων κτιρίων συναντάμε 
τις κατοικίες των ιδιοκτητών. Χαρακτηριστικό στοιχείο είναι η 
κεραμοσκεπή, ενώ σε σπάνιες περιπτώσεις το ύψος των κτιρίων 
ξεπερνάει αυτό του ενός ορόφου. Βέβαια, αποκρινόμενοι από το 
κέντρο, στα όρια του χωριού, πολλοί ιδιοκτήτες, εκμεταλλευόμενοι 
κάποια μικρή πολλές φορές κλίση του οικοπέδου, καταφέρνουν να 
υψώσουν πέρα του επιτρεπτού τα κτίριά τους (σχέδια 3-4).

Δυστυχώς το οδικό δίκτυο εντός του οικισμού δεν είναι σε καλή 
κατάσταση, σε αντίθεση με την στρωμένη με κυβόλιθους πλατεία 
που δείχνει μια εικόνα πολύ καλή. Σε αντιπαράθεση με την εικόνα 
της κεντρικής πλατείας έρχεται το παραλιακό μέτωπο. Ένας άσχημος 
χώρος στάθμευσης μπροστά στο λιμάνι, οδηγεί σε ταβέρνες της 
παραλίας ή στον λόφο του μετοχίου μέσα από μία «απεριποίητη» 
διαδρομή (εικ. 24-29).

Εικ. 24. Ο κεντρικός δρόμος της Νέας Φώκαιας.
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Εικ. 26. Άποψη της πλατείας.

Εικ. 27. Το λιμάνι από τον δρόμο.

Εικ. 25. Ο λόφος από τον δρόμο.

Εικ. 28. Το λιμάνι από τον λόφο. 

Εικ. 29. Ο Πύργος καταφέρνει ακόμη και σήμερα να ξεχωρίζει ανάμεσα στα νέα κτίρια που σταδιακά τον πλησιάζουν. 
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3.2. Μεθοδολογία Αποτύπωσης

Τα όσα προαναφέρθηκαν παρέχουν μια ενδεικτική εικόνα της 
ιστορίας και της θέσης του μετοχίου, αλλά όχι και του πλήθους και 
της πολυπλοκότητας των λεπτομερειών που διαφάνηκαν κατά την 
προσπάθεια της αποτύπωσης και ανάλυσής του. Τέσσερα κτίρια, σε 
έναν λόφο με μεγάλη ιστορία, δύσκολα προσβάσιμα στο εσωτερικό 
τους, έκαναν το έργο της αποτύπωσης ακόμη πιο χρονοβόρο και 
δύσκολο.

Η εκκλησία των Αγίων Αποστόλων και το «Παλιό Σχολείο» 
αποτυπώθηκαν σχετικά εύκολα σε σχέση με τα υπόλοιπα, γιατί ήταν 
εύκολα προσβάσιμα. Στα Κολληγόσπιτα υπήρξε μεγάλη δυσκολία 
λόγω της πυκνής βλάστησης και της άσχημης κατάστασης διατήρησης. 
Αποτυπώθηκαν οι τρεις όψεις (δυτική, βόρεια, ανατολική), ενώ η 
πρόσβαση στο εσωτερικό ήταν εφικτή μόνο σε δύο από τα επτά 
δωμάτια. 

Όσον αφορά τον πύργο, αποτυπώθηκε εξωτερικά, ενώ το εσωτερικό 
του, λόγω της έλλειψης δαπέδων (και οποιουδήποτε άλλου τρόπου 
πρόσβασης), αποτυπώθηκε από το ύψος της εισόδου.

Έτσι, σε κάποιες περιπτώσεις η αποτύπωση έγινε επιλεκτικά, 
καταγράφοντας μεγάλο αριθμό  σημείων  των βασικών 
χαρακτηριστικών και λεπτομερειών των κτιρίων. Ο όγκος των 
συλλεγμένων πληροφοριών και σχεδίων από διάφορες πηγές οδήγησε 
στη δημιουργία σχεδίων και σε σχετικά κριτικά συμπεράσματα.

3.2.1. Τοπογραφική Αποτύπωση

Οι εργασίες πεδίου με σκοπό την τοπογραφική αποτύπωση του 
μετοχίου, η οποία έγινε σε τρία στάδια, ξεκίνησαν με την αυτοψία 
και την προσέγγιση των κτιρίων ως αντικειμένων αποτύπωσης. Κατά 
την αυτοψία αποφασίστηκε ο τρόπος αντιμετώπισης του ζητήματος 
και πραγματοποιήθηκε μια ανεξάρτητη αποτύπωση. Το πρώτο στάδιο 
ολοκληρώθηκε με την εξάρτηση όλων των κτιρίων μεταξύ τους.

Στο επόμενο στάδιο και όσον αφορά στις όψεις των κτιρίων, έγινε 
προσπάθεια να συγκεντρωθούν βασικές πληροφορίες και καίριες 
λεπτομέρειες, ώστε να δημιουργηθούν τα σχέδια από την αρχή και 
να δοθεί η δυνατότητα εκτεταμένης αρχιτεκτονικής αποτύπωσης 
των κτιρίων.

Για τις ταχυμετρικές εργασίες πεδίου, χρησιμοποιήθηκε ένα Total 
Station της Nikon, το NPL-362, με χρήση ανακλαστήρα. 

Όσον αφορά την επεξεργασία των δεδομένων, τα στοιχεία 
που συλλέχθηκαν, επιλύθηκαν, όσον αφορά στις οδεύσεις που 
καταστρώθηκαν, με ανεκτά σφάλματα, δίνοντας συντεταγμένες 
σε ΕΓΣΑ’87 και απόλυτα υψόμετρα στο σύνολο των σημείων 
λεπτομερειών. 

Τέλος, και δεδομένου ότι ο αριθμός των σημείων ήταν μικρός για 
πλήρη απόδοση σχεδίων, έγινε εξαρχής σχεδιασμός, καταλήγοντας 
σε πλήρη παραγωγή όψεων, κατόψεων και τομών όπου ήταν 
δυνατό8. 

3.2.2. Φωτογραμμετρική αποτύπωση

Η φωτογραμμετρική αποτύπωση κρίθηκε αναγκαία για την 
αποτελεσματικότερη  μελέτη  των όψεων  του Πύργου. Έγιναν 
αναγωγές εικόνων, δηλαδή αναλυτικοί ή γεωμετρικοί μετασχηματισμοί 
εικόνων σε επίπεδο «κεντρικής προβολής» με απαλοιφή οπτικών 
σφαλμάτων παραμόρφωσης ή κλίσης των αρχικών εικόνων. Ως τελικό 
προϊόν των αναγωγών ήταν η παραγωγή εικόνων που παρέχουν 
σημαντική πληροφορία των λεπτομερειών των όψεων του Πύργου.

Το πρώτο βήμα της διαδικασίας προσέγγισης αφορούσε τη 
φωτογράφηση των τεσσάρων όψεων του κτιρίου για την αναγνώριση 
των ιδιαιτεροτήτων και την επιλογή πιθανών χαρακτηριστικών 
σημείων ως φωτοσταθερά. Τα προβλήματα που διαπιστώθηκαν 
από την πρώτη φωτογράφηση σχετίζονται με το μεγάλο ύψος του 
Πύργου και την αδυναμία φωτογράφησης της βόρειας όψης από 
ικανοποιητική απόσταση. 

Για τον χωρικό προσδιορισμό των χαρακτηριστικών σημείων 
λεπτομέρειας των τεσσάρων όψεων, χρησιμοποιήθηκαν στάσεις της 
όδευσης που υλοποιήθηκε κατά την ταχυμετρική αποτύπωση και 
αποδόθηκαν συντεταγμένες σε ΕΓΣΑ’87.

Για τον μετασχηματισμό των τρισδιάστατων συντεταγμένων των 
σημείων αυτών σε δυσδιάστατες επίπεδων όψεων, έγινε η επιλογή 
δύο σημείων σε κάθε όψη, τα οποία κρίθηκε ότι προσδιορίζουν τον 
βασικό όγκο του Πύργου. Βάσει αυτών, έγινε η αναγωγή όλων των 
υπολοίπων σε κατακόρυφες όψεις, των οποίων τα επίπεδα ορίζουν 
τα ζεύγη των εν λόγω σημείων και σε τοποκεντρικό σύστημα 
συντεταγμένων με αφετηρία το ένα εξ αυτών. Οι αναγωγές των 
εικόνων έγιναν στο λογισμικό RDF. 

Τα αποτελέσματα των αναγωγών συνδέθηκαν με το AutoCAD όπου 
έγινε και ο τελικός προσδιορισμός της ακρίβειας των αναγωγών από 
τη σύγκλιση ή απόκλιση των ανηγμένων εικόνων από τα αντίστοιχα 
ραπορταρισμένα χαρακτηριστικά σημεία. Τα αποτελέσματα ήταν 
αρκετά ικανοποιητικά, ενώ οι αποκλίσεις πολύ μικρές.

3.3 Περιγραφή - Αποτύπωση

Παλιές φωτογραφίες του μετοχίου, βοήθησαν ώστε να γίνει μια προ-
σπάθεια σχεδιαστικής αναπαράστασης του συνόλου των κτισμάτων. 
Νέο φωτογραφικό υλικό βρέθηκε πολύ αργότερα που όμως φάνηκε 
εξαιρετικά χρήσιμο.

Περίπου στο κέντρο της αυλής βρισκόταν ο ναός των Αγίων Απο-
στόλων, ενώ στο βόρειο τμήμα και σε επαφή με τον πύργο υπήρχε 
διώροφο κτίσμα με θέα προς τη θάλασσα. Η ανατολική πλευρά που 
κατέληγε στον πύργο αποτελούνταν από μονώροφα κτίσματα εκτός 
από ένα μικρό διώροφο που ακουμπούσε στον πύργο. Το «Παλιό 
σχολείο» αποτελεί τμήμα της πτέρυγας αυτής. Η νότια πτέρυγα, 
όπως και η δυτική, είναι και αυτή μονώροφη ενώ διακρίνεται το 
χαγιάτι σε ένα τμήμα της. Στη βόρειοανατολική γωνία του Πύργου 
υπήρχε τείχος ύψους περίπου 3 μέτρων που κατέληγε σε κτιστό κιό-
σκι. Δύο παράλληλα τείχη στη δυτική πλευρά κατέληγαν στο χαμηλό 
σημείο του λόφου. Τέλος, τα Κολληγόσπιτα, βρίσκονταν στο νότιο 
τμήμα του μετοχίου και έξω από αυτό.

Τα κτίσματα αυτά που χρησιμοποιήθηκαν από τους νέους κατοίκους 
το 1922 διατηρούνταν μέχρι το 1930. Από τότε όμως άρχισε σιγά 
σιγά η φθορά. Τα κτίρια καταστράφηκαν, ώστε το υλικό τους να 
χρησιμοποιηθεί στις καινούριες κατασκευές του αναπτυσσόμενου 
οικισμού της Νέας Φώκαιας. 

Σήμερα, σώζεται ο Πύργος, η εκκλησία των Αγίων Αποστόλων, τμή-
μα της ανατολικής πτέρυγας, το λεγόμενο «Παλιό Σχολείο»9 , τα 
Κολληγόσπιτα και ένα μικρό τμήμα του δυτικού τείχους. Ίχνη από 
το μετοχιακό συγκρότημα συναντάμε σε πολλά σημεία επάνω στον 
λόφο. Δεν έχει γίνει όμως ανασκαφή για να είμαστε σε θέση να το 
τοποθετήσουμε στον χώρο με ακρίβεια (εικ. 30-46).

8 Η τοπογραφική αποτύπωση του μετοχίου πραγματοποιήθηκε από το 
γράφοντα. 

9 Χρησιμοποιήθηκε ως σχολείο μετά την Μικρασιατική Καταστροφή. 
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Σχέδιο 2. Το βασικό οδικό δίκτυο που πλαισιώνει τον οικισμό.
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Σχέδιο 4. Μέτωπο χρήσεων (εμπόριο - ψυχαγωγία)

Σχέδιο 3. Σχέση δομημένου - αδόμητου χώρου στον οικισμό και το λόφο.
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Εικ. 30-34. Φωτογραφίες του 20ου αι.
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Εικ. 35. Το μετόχι ενώ έχει αρχίσει η κατεδάφιση.

Εικ. 36. Το μετόχι το 1923. 

Εικ. 37. Η νότια και η δυτική πτέρυγα έχουν κατεδαφιστεί (1943). 
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Εικ. 38. Νότια και ανατολική όψη (1923).

Εικ. 39-42. Το μετόχι με τα κτίσματα που απέμειναν μέχρι και σήμερα.
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Εικ. 43-46. Το μετόχι με τα κτίσματα που απέμειναν μέχρι και σήμερα.
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3.3. Περιγραφή υφιστάμενης κατάστασης. Αποτύπωση - Συ-
γκριτική προσέγγιση σχεδιασμού. Τυπολογικά και μορφολο-
γικά χαρακτηριστικά. Παθολογία

3.3.1. Ο Πύργος. Τυπολογία – Μορφολογία

Ο Πύργος της Νέας Φώκαιας είναι ο μοναδικός πύργος στη Χαλκιδική 
που σώζεται μέχρι τις επάλξεις. Αν και δεν γνωρίζουμε ακριβή χρονο-
λογία κατασκευής, με σιγουριά μπορούμε να πούμε ότι έχει μία μόνο 
κατασκευαστική φάση και είναι αυτή που βλέπουμε σήμερα. Έχει 
εξωτερικές διαστάσεις 6,65x6,60μ. στη βάση του και 6,50x6,30μ. 
στην κορυφή. Ύψος 15μ. από το σημείο όπου η θεμελίωση είναι 
εμφανής μέχρι την κορυφή. Το πάχος της τοιχοποιίας είναι 1,5μ. στη 
βάση και 1,25 στην κορυφή (εικ. 47). 

Πρόκειται για αργολιθοδομή με ασβεστοκονίαμα και οριζόντιες ξυ-
λοδεσιές σε όλο το ύψος της. Τα άκρα των πλευρών της τοιχοποι-
ίας αλλά και τα ανοίγματα δομούνται με γωνιόλιθους (εικ. 48). Στο 
εσωτερικό, σωζόμενες δοκοθήκες μαρτυρούν την ύπαρξη τεσσάρων 
(4) ξύλινων πατωμάτων. Τα πατώματα σχηματίζονταν με σχάρα ξύ-

λινων δοκών η οποία καλυπτόταν από σανίδες, ενώ το σύνολό τους 
συνδέονταν στις ξυλοδεσιές των τοίχων δημιουργώντας ισχυρά δι-
αφράγματα και στα τέσσερα επίπεδα του πύργου (εικ. 49). Όπως 
φαίνεται, υπήρχε τζάκι στο δεύτερο επίπεδο, ενώ η καμινάδα του 
ανεβαίνει εσωτερικά στον ανατολικό τοίχο (εικ. 50). Ίχνη από τις 
δύο ζεματίστρες διακρίνονται στο βόρειο και δυτικό τοίχο (εικ. 51-
52).

Η κατάσταση που παρουσίαζε στις αρχές της δεκαετίας του 1980 
ήταν αρκετά ανησυχητική. Υπήρχαν πολλά κενά στην τοιχοποιία, 
επικίνδυνη ρηγμάτωση στην υποθεμελίωση, καθώς και σε όλο το 
ύψος του νότιου τοίχου (εικ. 53). Το 1972 η 10η Εφορεία Βυζαντι-
νών Αρχαιοτήτων ξεκίνησε μία σειρά εργασιών για την στερέωση και 
συντήρηση του πύργου. Αρχικά κατασκευάστηκε ισχυρό πέλμα από 
οπλισμένο σκυρόδεμα κάτω από τη νότια πλευρά και τη νοτιοδυτική 
γωνία και συμπληρωθήκαν κενά τοιχοποιίας στη βάση του (εικ. 54).  
Η δεύτερη φάση εργασιών ξεκίνησε το 1976. Τοποθετήθηκε σκαλω-
σιά (εικ. 55), στην οποία πολύ πιθανόν να οφείλονται κυκλικές οπές 
που παρατηρήθηκαν κατά την αποτύπωση της εξωτερικής τοιχο-
ποιίας, και έγιναν εμποτισμοί στις ρωγμές, συμπληρώσεις τοιχοποι-
ίας σε κατεστραμμένα τμήματα και κατασκευάστηκαν κρυφοσενάζ 
οπλισμένα στη θέση φθαρμένων ξυλοδεσιών10. 

Η τοπογραφική αποτύπωση των όψεων σε συνδυασμό με τη φωτο-
γραμμετρία, που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο αυτής της μελέ-
της οδήγησαν στον λεπτομερή σχεδιασμό τους, δίνοντας παράλληλα 
στοιχεία για τη σημερινή κατάσταση του πύργου. Μεγάλο πρόβλημα 
αποτέλεσε το γεγονός ότι δεν υπήρχε δυνατότητα προσέγγισης στα 
ψηλότερα σημεία των όψεων. Όσον αφορά το εσωτερικό, εκεί η 
κατάσταση ήταν ακόμη ποιο δύσκολη. Η είσοδος του πύργου βρί-
σκεται αυτή τη στιγμή σε ύψος 5 μέτρων από την επιφάνεια (3,85 
μέτρα από το σημείο της εμφανούς θεμελίωσης). Τοποθετήθηκε μία 
μεγάλη σκάλα που χρειάστηκε να δεθεί στην είσοδο του πύργου για 
εξασφάλιση σταθερότητας. Από το σημείο της εισόδου έγινε πλέον 
κατανοητό ότι οι επιπλέον μετρήσεις θα έπρεπε να γίνουν με παρα-
τήρηση και πολύ καλή φωτογράφηση των εσωτερικών όψεων. Αυτό 
ήταν σχετικά εύκολο για την ανατολική όψη που βρίσκεται απέναντι 
από την είσοδο, αλλά εξαιρετικά δύσκολο για τις άλλες τρεις εσω-
τερικές όψεις. Με διάφορες μεθόδους πάρθηκε ένα πλήθος φωτο-
γραφιών που βοήθησαν στην κατανόηση της βασικής δομής του 
εσωτερικού του πύργου. Σε συνδυασμό με τη λεπτομερή τοπογρα-
φική και φωτογραμμετρική εξωτερική αποτύπωση, έγινε εφικτή η 
απόδοση της μορφής του. Εξαιρετικά βοηθητικά είναι δύο σημαντι-

Εικ. 47. Νότια και ανατολική όψη του πύργου σήμερα.

Εικ. 48. Γωνιόλιθοι στα άκρα της τοιχοποιίας.

Εικ. 49. Οι άδειες σήμερα δοκοθήκες.

Σχέδιο 5. Τοπογραφικό του λόφου.

κά σχέδια του αρχιτέκτονα μηχανικού της 10ης Ε.Β.Α., Πλούταρχου 
Θεοχαρίδη. Πρόκειται για μία τομή του πύργου η οποία επαλήθευσε
τις μετρήσεις, και μία κάτοψη, όπου διακρίνεται η διάταξη της κο-
ρυφής (στέγη, πολεμίστρες). Τα σχέδια αυτά βοήθησαν ώστε να 
συμπληρωθεί η τελική μορφή των δικών μου σχεδίων για τμήματα 
του πύργου που δεν ήταν ορατά ή προσβάσιμα.

10 Τα στοιχεία που αφορούν στις εργασίες του Πύργου κατά την περίοδο 
1972-1976 προέρχονται από το Ερευνητικό Πρόγραμμα του Α.Π.Θ. (βλ. 
βιβλιογραφία), και από το φωτογραφικό αρχείο της 10ης Ε.Β.Α. 
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Εικ. 50. Η θέση του τζακιού και της καμινάδας στον ανατολικό τοίχοι.

Εικ. 51. Δυτικός τοίχος. Ζεματίστρα της εισόδου.

Εικ. 52. Βόρειος τοίχος. Ζεματίστρα.

Εικ. 53. Η νότια όψη του πύργου (1968). Εικ. 55. Εργασίες στερέωσης (1977). 

Εικ. 54. Πέλμα από σκυρόδεμα που εφάρμοσε η 10η Ε.Β.Α. (1975).
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3.3.2. Ο Πύργος. Παθολογία

Θεμελίωση
Όπως αναφέρθηκε, μέρος της θεμελίωσης που ήταν εμφανές (κυρί-
ως στη νότια πλευρά του πύργου) καλύφθηκε με ισχυρό πέλμα από 
οπλισμένο σκυρόδεμα, το οποίο σήμερα έχει μια ρωγμή κεντρικά 
και σε όλο το ύψος του. Περιμετρικά, η θεμελίωση είναι εμφανής σε 
μικρό ύψος (εικ. 56-59).

Βόρεια όψη
Στη βάση της όψης διακρίνονται υπολείμματα από παλαιότερες κα-
τασκευές που έρχονταν σε επαφή με τον πύργο. Μέχρι τη μέση του 
ύψους διακρίνονται καθαρά κυκλικές οπές που πιθανόν να οφείλο-
νται στη σκαλωσιά που τοποθετήθηκε το 1976 για τις εργασίες απο-
κατάστασης. Μέχρι το ίδιο ύψος επίσης σώζονται υπολείμματα επι-
χρίσματος. Από τη ζεματίστρα του κάτω παραθύρου σώζεται μόνο 
ένας πρόβολος, ενώ παρατηρείται απώλεια δομικού υλικού στα δύο 
ανοίγματα και στις πολεμίστρες. Το άνω τμήμα του επάνω παρα-
θύρου ανακατασκευάστηκε στις αναστηλωτικές εργασίες του 1976. 
Μεγάλη ανησυχία προκαλεί μία ρωγμή που ξεκινάει από τη βορειο-
ανατολική γωνιακή πολεμίστρα και καταλήγει σχεδόν κατακόρυφα 
στη βάση του πύργου. Ρωγμή παρατηρείται και στη βορειοδυτική 
γωνιακή πολεμίστρα. Όσον αφορά τον τρόπο απορροής των υδάτων 
της στέγης, αυτός ήταν ο ίδιος για όλες τις όψεις. Κάθε όψη έχει δύο 
οπές στην τοιχοποιία από όπου έφευγε το νερό της βροχής και με 
έναν λίθο που προεξείχε 10-12 εκατοστά έφευγαν τα νερά κάτω. 
Στη βόρεια όψη δεν σώζονται οι λίθοι αυτοί, και ίσως να είναι αυτός 
ο λόγος που στο σημείο κάτω από τα ανοίγματα απορροής η φθορά 
στην τοιχοποιία είναι μεγαλύτερη. Τέλος, υπάρχει έντονη αποσά-
θρωση υλικού σε όλη την όψη που δεν είναι δυνατό να καταγραφεί 
(εικ. 60).

Δυτική όψη (όψη εισόδου)
Πρόκειται για την όψη όπου βρίσκεται και η είσοδος. Στη βάση της 
υπάρχει ένα τμήμα από την ενίσχυση της θεμελίωσης του 1972, ενώ 
ακανόνιστα τοποθετημένοι λίθοι δημιουργούν την εντύπωση εμφα-
νούς θεμελίωσης, χωρίς όμως να μπορούμε να επιβεβαιώσουμε το 
στοιχείο αυτό. Κυκλικές οπές εμφανίζονται και στην ανατολική όψη. 
Ρωγμές εντοπίστηκαν στη στέψη της, ενώ μία ακόμη ξεκινάει από 
τη βόρεια γωνιακή πολεμίστρα και καταλήγει σχεδόν κατακόρυφα 
στη βάση της όψης. Φωτογραφίες του 1968 - 1976 δείχνουν μεγάλη 
απώλεια δομικού υλικού σε πολλά τμήματα. Σε πολλά σημεία όμως 
έγινε αποκατάστασή του το 1976. Από την ζεματίστρα που υπήρχε 
στο παράθυρο πάνω από την είσοδο σώζονται οι δύο κυλινδρικοί 
μαρμάρινοι πρόβολοι. Πάνω από τον βόρειο πρόβολο σώζεται ένα 
μικρό τμήμα μόνο από τον προστατευτικό τοίχο της ζεματίστρας. 
Όσον αφορά την απορροή των υδάτων της στέγης, ο βόρειος λίθος 

που οδηγούσε τα νερά εκτός πύργου λείπει, πράγμα που σημαίνει 
ότι το νερό βγαίνοντας από τη στέγη καταλήγει να τρέχει επάνω 
στον πύργο (εικ. 61-62).

Ανατολική όψη
Δεν παρατηρήθηκε κάποιο πρόβλημα στην τοιχοποιία. Είναι η μονα-
δική πλευρά που δε φέρει ανοίγματα (είναι ο τοίχος στον οποίο βρί-
σκεται η καμινάδα εσωτερικά), με εξαίρεση ένα μικρό στο ανώτερο 
επίπεδο. Κυκλικές οπές παρατηρούνται και εδώ (εικ. 63). 

Εικ. 58. Η ρωγμή στο πέλμα από μπετόν του νότιου τοίχου.

Εικόνα 57. Η θεμελίωση πριν την αποκατάσταση (1972).

Εικ. 56. Η θεμελίωση πριν την απακατάσταση (1972).

Εικ. 59. Ενίσχυση της θεμελίωσης περιμετρικά κατά την αποκατάσταση 
του 1975.
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Εικ. 61-62. Η δυτική όψη το 1972 και 2009 αντίστοιχα. Εικ. 60. Η βόρεια πλευρά.
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Νότια όψη
Χαμηλά στην όψη υπάρχουν υπολείμματα επιχρίσματος. Μέχρι το 
1976 υπήρχε μεγάλη απώλεια δομικού υλικού στα δύο παράθυρα, το 
οποίο όμως συμπληρώθηκε κατά την αποκατάσταση. Απώλεια υλι-
κού παρατηρείται και στις πολεμίστρες. Μικρές ρωγμές υπάρχουν σε 
διάφορα σημεία της όψης, ενώ μία ακόμη ξεκινώντας από την τρίτη 
κατά σειρά πολεμίστρα, καταλήγει κεντρικά στη βάση της όψης. Στη 
ρωγμή αυτή έγινε εμποτισμός κατά την αποκατάσταση του 1976 
(εικ. 64). 

Εσωτερικό πύργου
Όπως αναφέρθηκε, όλες οι μετρήσεις και οι φωτογραφίες λήφθη-
καν από το σημείο της εισόδου του πύργου. Στον ανατολικό τοίχο 
φαίνεται η θέση στην οποία υπήρχε η καμινάδα του τζακιού, που, 
όπως φανερώνει η κατασκευή της τοιχοποιίας ανήκει στη μοναδική 

κατασκευαστική φάση του πύργου. Διακρίνονται σε πολλά σημεία οι 
ανακατασκευές του 1976 και είναι ορατή η ξύλινη στέγη που προ-
στατεύει το εσωτερικό του πύργου. Η ρωγμή του νότιου πύργου 
που επισκευάστηκε το 1976 διακρίνεται και στο εσωτερικό. Σε γε-
νικές γραμμές και με μόνη εξαίρεση τον τοίχο όπου βρισκόταν η 
καμινάδα, δεν έχουμε απώλειες υλικού από την αποκατάσταση του 
πύργου και έπειτα.

Στέγη - Πολεμίστρες
Η ξύλινη κεραμοσκεπής στέγη κατασκευάστηκε το 1976 και οι πολε-
μίστρες επισκευάστηκαν την ίδια χρονιά. Χωρίς να έχουν μελετηθεί 
από κοντά μόνο υποθέσεις μπορούν να γίνουν. Οι ρωγμές βέβαια 
στην τοιχοποιία που φτάνουν μέχρι και τις πολεμίστρες φανερώνουν 
ότι χρίζουν άμεσης προστασίας.

Εικ. 63. Η ανατολική πλευρά. Εικ. 64. Η νότια πλευρά.

Εικ. 66. Η στέγη από μέσα, όπως φαίνεται σήμερα.

Εικ. 65. Κατασκευή της στέγης το 1977.
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3.3.3. Ο Ναός των Αγίων Αποστόλων. Τυπολογία-Μορφολο-
γία

Ο Ναός των Αγίων Αποστόλων είναι μονόχωρος με δύο υπόστεγους 
ατύμπανους ημισφαιρικούς τυφλούς τρούλους και ολοκληρώθηκε σε 
δύο τουλάχιστον φάσεις. Έχει εξωτερικές διαστάσεις 10,45x4,90μ. 
(χωρίς την κόγχη), με ύψος 4,15μ στη βόρεια όψη και 5,60μ στη 
νότια. 

Στους πρώτους αιώνες της Τουρκοκρατίας κτίσθηκε ένας μικρός 
τρουλαίος ναός, με αβαθή κόγχη στο πάχος του ανατολικού τοίχου. 
Το 1868, όπως μαρτυρείται σε εγχάρακτο λίθο (εικ. 70) στο άνω δυ-
τικό άκρο του νότιου τοίχου, προστέθηκε ανατολικά ο ημικύλινδρος 
της κόγχης και ο νάρθηκας με το δεύτερο τρούλο. Η τυφλή κόγχη 
αποτελεί σπάνιο παράδειγμα, αν όχι μοναδικό11. Η τοιχοποιία του 
είναι από χονδρολάξευτο πωρόλιθο, περισσότερο προσεγμένη στη 
νεότερη φάση. Στην κάλυψη έχει κεραμίδια παλαιού τύπου. 

Ένα λιθόστρωτο (υπόλειμμα του παλαιού) και μερικά σκαλοπάτια 
δίπλα σε αυτό, οδηγούν σε μια υπερυψωμένη τοξωτή είσοδο. Το 
λιτό εσωτερικό του ναού, ενισχύει την απλότητα του μνημείου. Είναι 
όλο σοβατισμένο εσωτερικά με αποτέλεσμα να χάνει λίγο από την 
ομορφιά που του προσδίδει η εμφανής λίθινη τοιχοποιία εξωτερικά. 
Έξι φωτιστικά ανοίγματα με ξύλινα πλαίσια (τα δύο από τα οποία 
βρίσκονται στο ιερό), μοιρασμένα βόρεια και νότια, διαφόρων τύ-
πων (τοξωτά και διακοσμημένα) και μεγεθών φωτίζουν το εσωτε-
ρικό του. Το δάπεδο τέλος είναι στρωμένο με λίθινες και πλίνθινες 
πλάκες. 

3.3.4. Ο Ναός των Αγίων Αποστόλων. Παθολογία

Το 1982 η 10η Ε.Β.Α. πραγματοποίησε εργασίες συντήρησης στο 
ναό. Αυτές αφορούσαν επισκευή της στέγης, του δαπέδου (μετακι-
νημένες και σπασμένες πλάκες), συντήρηση κονιαμάτων, πλαισίων, 
καθώς και διαμόρφωση των κλίσεων του εδάφους γύρω από το ναό. 
Εξωτερικά παρουσίαζε εκτεταμένες φθορές και ιδιαίτερα στο νότιο 
τοίχο και στα πλάγια αντερείσματα της κόγχης12.

Περίπου τριάντα χρόνια μετά, το μνημείο χρίζει άμεσης προστασίας. 
Συγκεκριμένα:

Ανατολική όψη
Φάση Α’. Ο ναός παρουσιάζει απόκλιση από την κατακόρυφο και 
από τις δύο πλευρές της. Εντοπίζονται ρωγμές σε πολλά σημεία με 
μεγαλύτερη συγκέντρωση κεντρικά. Είναι πολύ πιθανό να οφείλε-
ται στο γεγονός ότι το τμήμα αυτό του τοίχου, εσωτερικά έχει μια 
μεγάλη εσοχή (είναι ο τοίχος του ιερού). Ρωγμές εμφανίζονται και 
στην ψευδοκόγχη που ανήκει στη δεύτερη φάση. Ο διακοσμητικός 
λίθος στην κορυφή της κόγχης εμφανίζεται και στη δυτική όψη. Τα 
αντερείσματα της κόγχης συντηρήθηκαν το 1982 (εικ. 69).

Νότια όψη
Το ανατολικό τμήμα της νότιας όψης ανήκει στη φάση Α’. Έχει εμ-
φανή απόκλιση από την κατακόρυφο. Ο διαχωριστικός αρμός των 
φάσεων είναι ευδιάκριτος, ενώ οι ρωγμές εμφανίζονται σε ολόκληρο 
σχεδόν το τμήμα της φάσης Α’ και στο τμήμα του ανοίγματος στη 
φάση Β’. Δυτικά από το κεντρικό τοξωτό άνοιγμα διακρίνεται ίχνος 
τόξου που κινεί υποψίες για δίλοβο παράθυρο σε κάποια ενδιάμεση 
φάση του μνημείου. Δίπλα στο ίχνος αυτό και μέχρι τον διαχωριστι-
κό αρμό υπάρχει τμήμα επιχρισμένο (εικ. 68).

Δυτική όψη
Η δυτική όψη ανήκει στη δεύτερη φάση του κτιρίου13. Υπάρχει ρωγ-
μή στο κέντρο της όψης που καταλήγει στην κορυφή του τόξου της 
εισόδου (εικ. 67). 

Βόρεια όψη
Στην πρώτη φάση ανήκει το ανατολικό τμήμα της και φέρει ρωγμές 
κυρίως στη βάση και μέχρι το ύψος των ανοιγμάτων. Ο διαχωρι-
στικός αρμός των δύο φάσεων και πάλι είναι ευδιάκριτος. Έντονη 
ρηγμάτωση παρατηρείται και στην περιοχή του δυτικού ανοίγματος 
(εικ. 71).

Εικ. 68. Νότια όψη. Διακρίνεται ο κατακόρυφος αρμός της δεύτερης φά-
σης.

Εικ. 67. Δυτική όψη.

Εσωτερικό
Ρωγμές στους θόλους και σε σημεία των τοίχων και στις δύο φάσεις. 
Απουσία υγρασίας.

Στέγη
Δεν γνωρίζουμε την κατάστασή της. Το γεγονός ότι δεν υπάρχει 
υγρασία στο εσωτερικό του ναού μαρτυρεί στεγανότητα. Ως προς τη 
σταθερότητά της όμως δεν μπορούμε να εκφέρουμε άποψη.

Σχέδιο 6. Τοπογραφικό του λόφου.

11 Για την επισήμανση ευχαριστώ τον κ. Μ. Πολυβίου. 

12 Τα στοιχεία αυτά προέρχονται από το αρχείο της 10ης Ε.Β.Α.
13 Χαρακτηριστική η διακοσμητική σκαλιστή λίθος που εντοπίστηκε και στην 
κόγχη. 
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Εικ. 69. Ανατολική όψη. Η κόγχη ανήκει στη δεύτερη φάση του μνημείου.

Εικ. 70. Νότιος τοίχος. Εγχάρακτος λίθος όπου αναγράφεται το έτος κατα-
σκευής (1868) του δυτικού τμήματος της εκκλησίας. 

Εικ. 72. Διακοσμητικός λίθος στο κέντρο της κόγχης. Εικ. 74. Απακατάσταση του δαπέδου (1982).

Εικ. 71. Βόρειος τοίχος. Εικ. 73. Το εσωτερικό της εκκλησίας.
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3.3.5. Το Παλιό Σχολείο. Τυπολογία-Μορφολογία

Το ‘Παλιό Σχολείο’14 είναι κατασκευή από αδρά λαξευμένους λίθους 
που μιμείται ελεύθερο πλινθοπερίκλειστο σύστημα και χρησιμοποιεί 
το ένα επάνω στο άλλο θραύσματα κεραμιδιών στους κατακόρυ-
φους αρμούς στη θέση πλίνθων. Η τοξωτή από λαξευμένο πωρό-
λιθο είσοδος που σωζόταν μέχρι το 1983 (και ανακατασκευάστηκε 
το 1992) και το πώρινο γείσο των τοίχων, αποτελούν αξιοσημείω-
τα μορφολογικά χαρακτηριστικά. Από τα παράθυρα, μόνο ένα στον 
δυτικό τοίχο (το βόρειο) είναι αρχικό. Έχει εξωτερικές διαστάσεις 
15,00x8,65μ. και ύψος τοίχου στο νότιο τμήμα 2,95μ. και στο βό-
ρειο 2,40μ. Στον νότιο τοίχο υπάρχει προσθήκη (1992) που είχε ως 
στόχο να στεγάσει βοηθητικές ως προς την κύρια λειτουργία (πολι-
τιστικός χώρος) του Παλιού Σχολείου χρήσεις. Πρόκειται για κουζίνα 
και w.c.15. Τμήμα του νότιου τοίχου της προσθήκης αποτελεί τμήμα 
τοίχου που ανήκει σε παλαιότερη φάση που όμως ήταν αδύνατο να 

χαρακτηρισθεί. 
Σήμερα το κτίριο του Παλιού Σχολείου χρησιμοποιείται ως αποθηκευ-
τικός χώρος. Πλαστικές καρέκλες, ξύλινοι πάγκοι, μεταλλικές βάσεις 
για τα φώτα και ηχεία των ελάχιστων καλοκαιρινών εκδηλώσεων, 
βρίσκονται στοιβαγμένα μέσα στον χώρο.

Γυρίζοντας αρκετά χρόνια πίσω, στη νεότερη όμως ιστορία του μνη-
μείου, μιας και από την παλαιότερη ιστορία του δεν υπάρχει κανένα 
στοιχείο, σταματάμε στο 1923. Μια φωτογραφία λοιπόν της εποχής 
αυτής δείχνει το κτίριο να αποτελεί τμήμα της ανατολικής πτέρυγας 
του μετοχιακού συγκροτήματος.

Η επόμενη εικόνα που έχουμε είναι από μία φωτογραφία του 1972 
όπου διακρίνεται ολόκληρη η τοξωτή δυτική είσοδος (εικ. 76), και 
συγχρόνως φαίνεται να έχει κάποια χρήση. Φωτογραφίες του 1974 
δείχνουν σταθερή την κατάστασή του (εικ. 77), ενώ το 1983 έχει 
αρχίσει να είναι εμφανής η περεταίρω φθορά. Το 1989, φωτογραφί-
ες του Ερευνητικού προγράμματος του Α.Π.Θ. δείχνουν ότι το κτίριο 
οδηγείται ταχύτατα προς κατάρρευση. Η τοξωτή δυτική είσοδος δεν 
υπάρχει πλέον. Τμήμα της στέγης και της ανατολικής τοιχοποιίας 
έχει καταπέσει, ενώ είναι εμφανής στο εσωτερικό ένας εγκάρσιος 
τοίχος από ωμές πλίνθους (εικ.78-83). 

Το 1992 πραγματοποιήθηκαν εργασίες αποκατάστασης στο κτίριο, 
που προστατεύεται από την 4η Εφορεία Νεοτέρων Μνημείων, με 
σκοπό τη μετατροπή του σε αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και γρα-
φεία του συλλόγου Νέας Φώκαιας. Ανακατασκευάστηκε ο ανατολι-
κός και ο δυτικός τοίχος όπου είχαν καταρρεύσει και ως όριο από τον 
βορρά κτίστηκε ο τοίχος που βλέπουμε σήμερα16. Τοποθετήθηκαν 
κουφώματα και καθαιρέθηκε ο πλίνθινος εσωτερικός τοίχος, αν και 
διατηρούνταν ακέραιος. Ως δάπεδο τοποθετήθηκαν κεραμικά πλα-
κίδια 27x27εκ, τα οποία αντικατέστησαν ξύλινο δάπεδο17. Το ίδιο 
συνέβη και με το σκελετό της στέγης. Αν και η πρόταση αποκατά-
στασης προέβλεπε τη συντήρηση και επανατοποθέτηση όλων των 
ξύλινων στοιχείων που ήταν σε καλή κατάσταση, τελικά κατασκευ-
άστηκε εξ ολοκλήρου. Τα κεραμίδια που σώζονταν επανατοποθετή-
θηκαν. Η προσθήκη των w.c. στο νότιο τοίχο, κρατώντας ένα μικρό 
τμήμα παλαιότερης τοιχοποιίας στη βάση τους, αποτελεί ένα πολύ 
αρνητικό στοιχείο στη συνολική εικόνα του μνημείου.

Εικ.75. Η ανατολική πτέρυγα το 1923.

Εικ. 77. Η δυτική πλευρά το 1974.

Εικ. 76. Η δυτική πλευρά το 1972.

Σχέδιο 7. Τοπογραφικό του λόφου.

14 Το τμήμα αυτό της ανατολικής πτέρυγας είναι γνωστό με το όνομα αυτό 
γιατί χρησιμοποιήθηκε ως σχολείο από τους πρόσφυγες του 1922.
15 Στην πραγματικότητα δεν λειτούργησε ποτέ γιατί δεν δόθηκε άδεια για 
κατασκευή αποχετευτικού αγωγού. 

16 Ο τοίχος αυτός κατασκευάστηκε εκεί χωρίς να προηγηθεί κάποια 
ανασκαφική μελέτη ή έρευνα για την αρχική μορφή του κτίσματος.
17 Το μοναδικό στοιχείο για ύπαρξη ξύλινου δαπέδου είναι η αναφορά στο 
Ερευνητικό πρόγραμμα του Α.Π.Θ. σελ.5 
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Εικ. 78. Δυτική όψη 1983.

Εικ. 79. Ανατολική όψη 1983.

Εικ. 80. Δυτική όψη 1989.

Εικ. 81. Νότια όψη 1989.

Εικ. 82. Νοτιοδυτική γωνία, 1989.

Εικ. 83. Άποψη του κτιρίου. 1989.
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3.3.6. Το Παλιό Σχολείο. Παθολογία

Το κτίριο που βλέπουμε σήμερα είναι προϊόν της αποκατάστασης 
του 1992. Ο σκελετός της στέγης διατηρείται σε άριστη κατάσταση, 
ενώ μικρές ρωγμές παρατηρηθήκαν στο δυτικό τοίχο. Οι δύο φά-
σεις του μνημείου είναι εύκολα διακριτές με την διαφοροποίηση στο 
χρώμα αλλά και τον τρόπο κατασκευής. Κάποια άλλα στοιχεία που 
να προβληματίζουν ως προς την κατάσταση διατήρησης δεν παρα-
τηρήθηκαν (εικ. 84-86).

Αναλυτικότερα, ο βόρειος τοίχος αποτελεί ανακατασκευή, ο δυτικός 
μόνο ως προς το βόρειο τμήμα του, ενώ ανακατασκευάστηκε τμήμα 
της αντηρίδας στο νότιο μέρος. Όσον αφορά το λόγο κατασκευής 
αυτής της αντηρίδας δεν υπάρχουν αρκετά στοιχεία για να δοθεί 
σίγουρη απάντηση. Αν παρατηρήσει κανείς το νότιο τοίχο τότε θα 
διακρίνει ότι οι λίθοι της αντηρίδας μπλέκονται με την τοιχοποιία. 
Επίσης, από την κατασκευή της διακρίνουμε ότι δεν αποτελεί μέρος 
τοίχου, εφόσον δεν συνεχιζόταν ούτε προς τα επάνω, ούτε προς 
δυτικά. Ο νότιος τοίχος φέρει την προσθήκη του κτιρίου των υγρών 
χώρων, και ο ανατολικός, στο νότιο τμήμα του αποτελεί την πα-
λαιότερη σωζόμενη φάση του κτίσματος, ενώ το υπόλοιπο, καθώς 
και το άνοιγμα του νότιου τμήματος, αποτελούν ανακατασκευή (εικ. 
87-92). 

Εικ. 84. Βόρεια όψη μετά την αποκατάσταση του 1992.

Εικ. 85. Δυτική όψη.

Εικ. 86. Ανατολική όψη.
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Εικ. 87. Η προσθήκη w.c. και κουζίνας που δεν λειτούργησαν ποτέ.

Εικ. 88. Τμήμα τοίχου του παλιού κτίσματος, ενσωματώθηκε στη νέα 
κατασκευή και καταστρέφεται σταδιακά.

Εικ. 90. Το ενδιαφέρον προκαλεί η κατασκευή της στέγης.

Εικ. 91. Η νέα στέγη (1992).

Εικ. 92. Το εσωτερικό του κτιρίου χρησιμοποιείται ως αποθηκευτικός 
χώρος.

Εικ. 89.Σιδεριές έχουν τοποθετηθεί σε όλα τα ανοίγματα για την προστα-
σία του κτιρίου.
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3.3.7. Τα Κολληγόσπιτα. Τυπολογία-Μορφολογία

Πρόκειται για ένα ισόγειο κτίσμα εμβαδού 291,87 τμ. Με ορθογωνι-
κή κάτοψη διαστάσεων 6,25x46,70μ. αποτελείται από επτά ανεξάρ-
τητους χώρους (κελιά) οι οποίοι έχουν άμεση πρόσβαση από τον 
υπαίθριο χώρο στη νότια πλευρά του κτιρίου. Κάθε κελί φέρει κτιστό 
τζάκι με δύο εκατέρωθεν κόγχες. Είναι κατασκευασμένο από αργολι-
θοδομή, με ξύλινη στέγη και επικάλυψη βυζαντινών κεραμιδιών. Σε 
ορισμένα κελιά υπάρχουν χωρίσματα από μπαγδατότοιχους, μάλλον 
μεταγενέστερης φάσης. Το δάπεδο είναι απλό πατημένο χώμα. Στα 
δύο άκρα της νότιας πλευράς η πέτρινη τοιχοποιία συνεχιζόταν δη-
μιουργώντας ψηλό μαντρότοιχο. Φωτογραφίες του 1989 δείχνουν 
υπόλειμμα από χαγιάτι στη νότια όψη, ενώ με επιτόπου παρατήρηση 
(και σε συνδυασμό με φωτογραφίες του 1989), χωρίς όμως δυνα-
τότητα πρόσβασης, φαίνεται ότι υπήρχε λιθόστρωτο στο τμήμα της 
αυλής που καλυπτόταν από το χαγιάτι. (εικ. 93-95) 

Πρόκειται για μονώροφη φέρουσα τοιχοποιία από αργολιθοδομή 
(μαλακού ασβεστόλιθου) και ξυλοδεσιές γενικά στο επίπεδο της πο-
διάς των ανοιγμάτων, των πρεκιών και της έδρασης της στέγης. 
Μεταγενέστερες επεμβάσεις με διάνοιξη ανοιγμάτων, διέκοψαν τη 
συνέχεια των ξυλοδεσιών και διατάραξαν τη συνοχή της τοιχοποιί-

ας στη βόρεια πλευρά. Οριζόντιος φέρων οργανισμός δεν υπάρχει. 
Το δάπεδο έχει χώμα και στην οροφή οι αμείβοντες είναι εμφανείς 
χωρίς ελκυστήρες και ταβάνωμα. Όσον αφορά τη θεμελίωση, είναι 
αργολιθοδομή, με άγνωστο βάθος και αμφιβολία για διαπλάτυνση. Η 
στέγη τέλος, έχει εμφανείς αμείβοντες, χωρίς ταβάνωμα, που εδρά-
ζονται κατά κανόνα σε ξυλοδεσιές στη στέψη της αργολιθοδομής 
(εικ. 97-99).

Η αποτύπωση του κτιρίου έγινε τμηματικά. Αποτυπώθηκαν λεπτο-
μερώς οι τρεις από τις τέσσερεις όψεις, βόρεια, ανατολική και δυτι-
κή. Η νότια όψη, μαζί με την αυλή της έχει περιφραχθεί αυθαίρετα 
από κάτοικο της περιοχής και έχει δημιουργήσει στο δυτικό τμήμα 
της θερμοκήπιο. Στο υπόλοιπο τμήμα υπάρχουν ελιές, μικρής ηλικίας 
(κάτι που αποδεικνύεται και από φωτογραφίες του 1989), ενώ όλη η 
περιφραγμένη αυλή, μαζί με κάποια από τα κελιά του κτιρίου, χρησι-
μοποιούνται ως ορνιθώνας. Μια δεύτερη περίφραξη, νοτιότερα της 
παραπάνω, από άλλο ιδιώτη που αυθαίρετα χρησιμοποιεί το χώρο, 
προστατεύει ελαιόδεντρα και λαχανόκηπο. Και οι δύο περιφράξεις 
φέρουν συρματόπλεγμα και κλειδαριές στις εισόδους τους. Όπως 
είναι φυσικό ήταν αδύνατη όχι μόνο η πρόσβαση, αλλά και η φω-
τογράφηση της νότιας όψης. Όσον αφορά την κάτοψη του κτιρίου, 
αυτή μελετήθηκε ως εξής:

Κελί Ι18: Δεν υπήρχε δυνατότητα πρόσβασης αλλά ούτε και οπτικής 
επαφής. Υπάρχει μία αναφορά για εσωτερικό μπαγδατότοιχο19 (είναι 
το μοναδικό από τα επτά κελιά που έχει δύο εισόδους από τη νότια 
όψη). Δεν σώζεται η στέγη του, ενώ ένα δέντρο ξεπροβάλει από το 
εσωτερικό. Δεν γνωρίζουμε αν σώζεται το τζάκι. Διακρίνεται όμως η 
καμινάδα στον ανατολικό τοίχο, και αυτό αποτελεί εξαίρεση γιατί σε 
όλα τα κελιά η καμινάδα βρίσκεται στο δυτικό. Ο χώρος χρησιμοποι-
είται σήμερα ως ορνιθώνας.

Κελί II: Προσβάσιμος χώρος. Μετρήθηκαν όλα τα ανοίγματα και 
βοήθησαν στο σχεδιασμό της συνολικής κάτοψης. Σώζεται το τζάκι, 
ενώ η στέγη έχει καταρρεύσει στο εσωτερικό του κελιού. Πυκνή 
βλάστηση και δέντρα έκαναν την πρόσβαση πολύ επικίνδυνη.

Κελί III: Δεν υπήρχε δυνατότητα πρόσβασης άλλα ούτε και οπτι-
κής επαφής. Παρόλα αυτά ο βόρειος τοίχος λόγω της άσχημης κα-
τάστασής του μετρήθηκε και εσωτερικά. Σώζεται το τζάκι και τμήμα 
της στέγης σε ποσοστό 30%. Ο χώρος χρησιμοποιείται σήμερα ως 
ορνιθώνας.

Σχέδιο 8. Τοπογραφικό του λόφου. 

Κελί IV: Προσβάσιμος χώρος. Μετρήθηκαν όλα τα ανοίγματα και 
βοήθησαν στο σχεδιασμό της συνολικής κάτοψης. Υπάρχει μπαγδα-
τότοιχος σε πολύ άσχημη κατάσταση διατήρησης. Σώζεται το τζάκι, 
ενώ διακρίνονται μόνο κάποια υπολείμματα της στέγης. 

Κελί V:  Δεν υπήρχε δυνατότητα πρόσβασης άλλα ούτε και οπτικής 
επαφής. Σώζεται η καμινάδα, όχι όμως η στέγη. Ο χώρος χρησιμο-
ποιείται σήμερα ως ορνιθώνας.

Κελί VI: Υπήρχε μόνο δυνατότητα οπτικής επαφής. Παρατηρήθηκε 
ότι τα στοιχεία που φάνηκαν στα κελιά II και IV, επαναλαμβάνονται. 
Σώζεται η καμινάδα, όχι όμως η στέγη. Ο χώρος χρησιμοποιείται 
σήμερα ως ορνιθώνας.

Κελί VII: Δεν υπήρχε δυνατότητα πρόσβασης άλλα ούτε και οπτι-
κής επαφής. Σώζεται η καμινάδα και η στέγη Ο χώρος χρησιμοποιεί-
ται σήμερα ως ορνιθώνας.

Έχοντας λοιπόν την αποτύπωση τριών όψεων και τμηματικά του 
εσωτερικού του κτιρίου, έγινε προσπάθεια όσο το δυνατόν καλύτε-
ρης αναπαράστασης της σημερινής κατάστασής του.

Εικ. 93. Τα Κολληγόσπιτα τη δεκαετία του 1930. 

Εικ. 94. Τα Κολληγόσπιτα το 1989. Ανατολική και βόρεια όψη.

18 Η αρίθμηση των κελιών γίνεται από τον γράφοντα ονομάζοντας ως Ι το 
ανατολικό και καταλήγοντας στο VII, το δυτικό.
19 Βλ. Ερευνητικό Πρόγραμμα Α.Π.Θ., σ. 6. 
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Εικ. 95. Ανατολική και νότια όψη (1989).

Εικ. 96. Η στέγη (1989).

Εικ. 97. Βόρεια όψη (2009)

Εικ. 98. Ίχνος από το παλιό λιθόστρωτο στη νότια πλευρά.

Εικ. 98. Τμήμα της νότιας πλευράς έχει χρησιμοποιείται ως θερμοκήπιο.

Εικ. 99. Ένα από τα τζάκια που σώζονται.
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3.3.8. Τα Κολληγόσπιτα. Παθολογία

Η κατάσταση του μνημείου τα τελευταία 20 χρόνια επιδεινώθηκε 
τρομακτικά. Αυτό αποδεικνύεται από τις περιγραφές της ομάδας με-
λέτης του ερευνητικού προγράμματος του Α.Π.Θ.20 Εμφανίζει τυπικές 
για μακρύ κτίριο γενικές αστοχίες, στο οποίο τα εν σειρά μονόχωρα 
διαμερίσματα με τις διαχωριστικές τους τοιχοποιίες δεν λειτούργη-
σαν επαρκώς ως αντιστηρίξεις της μεγάλης διάστασης. Όσον αφορά 
τον κατακόρυφο φέροντα οργανισμό, υπάρχουν εκτεταμένες τοπι-
κές καταρρεύσεις της τοιχοποιίας. Απώλειες εξωτερικών ξυλοδεσιών 
στο επίπεδο της ποδιάς των ανοιγμάτων, μη συνέχεια στο επίπεδο 
των πρεκιών καθώς και στη στέψη της αργολιθοδομής. 

Ειδικότερα:
Ανατολική όψη 
Παρατηρούμε ρωγμές, κυρίως το βόρειο τμήμα της, αποκόλληση 
επιχρίσματος, απώλεια ξυλοδεσιών και χαμηλή βλάστηση στη βάση 
της, σε επαφή με τον τοίχο.

Δυτική όψη 
Ρωγμές σε όλη την επιφάνειά της. Γήρανση ξυλοδεσιάς και απώλεια 
επιχρίσματος. Πυκνή βλάστηση μέχρι το μέσο του τοίχου σε επαφή 
με αυτόν, ενώ σε ορισμένα σημεία υπάρχει βλάστηση επάνω στην 
τοιχοποιία. Υγρασία όπου τα φυτά έρχονται σε επαφή με τον τοίχο.

Βόρεια όψη
Βρίσκεται σε πολύ άσχημη κατάσταση. Εκτεταμένες καταρρεύσεις, 
απώλεια επιχρίσματος, ρωγμές, πυκνή βλάστηση που σε κάποια ση-
μεία αποκρύπτει εντελώς το μνημείο και υγρασία, είναι τα πρώτα 
που αντιλαμβάνεται ο επισκέπτης στην πρώτη επαφή με το κτίριο.

Νότια όψη 
Όπως αναφέρθηκε, η πρόσβαση αλλά και η οπτική επαφή με την 
όψη αυτή είναι αδύνατη. Κάποιες εικόνες μόνο ανάμεσα σε δέντρα, 
βαρέλια, πάγκους και φράχτες, που δηλώνουν την τραγική κατάστα-
ση στην οποία οδηγείται και το τμήμα αυτό του κτιρίου, το οποίο 
όμως δείχνει να διαιρείται σε καλύτερη κατάσταση από τη βόρεια 
όψη.

Εικ. 100. Δυτική όψη. Εικ. 102. Τμήμα της βόρειας πλευράς.

Εικ. 101. Τμήμα της βόρειας πλευράς. Εικ. 103. Το Κελί IV.

20 Ερευνητικό πρόγραμμα Α.Π.Θ., στα περιεχόμενα του τεύχους γίνεται 
αναφορά για μία κάτοψη και τρεις όψεις αποτύπωσης του κτιρίου από την 
ομάδα μελέτης. Δυστυχώς, κανένα σχέδιο από τα παραπάνω, αλλά ούτε και 
από τα υπόλοιπα του ερευνητικού προγράμματος βρέθηκε.
 

Κάτοψη – Στέγη
Η κατάσταση στο εσωτερικό είναι απογοητευτική. Δέντρα, πυκνή 
βλάστηση, κατεστραμμένα ανοίγματα και κουφώματα. Η στέγη έχει 
καταρρεύσει σε ποσοστό 80%. Πολλά από τα κεραμίδια βρίσκονται 
ακόμη επάνω στο έδαφος. 





Μέρος ΙΙΙ - Πρόταση αποκατάστασης

4. Στο λόφο της Νέας Φώκαιας

4.1. Γενικές αρχές και στόχοι της πρότασης
4.2. Οργάνωση νέων χρήσεων

5. Αρχιτεκτονικές επεμβάσεις

5.1. Ο Πύργος
5.2. Ο Ναός των Αγίων Αποστόλων
5.3. Το Παλιό Σχολείο
5.4. Τα Κολληγόσπιτα
5.5. Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου
     





|53

Πρόταση αποκατάστασης

4. Ο λόφος του μετοχίου. Συγχρονική ανάλυση

4.1 Γενικές αρχές και στόχοι της πρότασης

Η μελέτη των τεσσάρων κτιρίων ανέδειξε την άμεση αναγκαιότητα 
προστασίας και συντήρησής τους, προκειμένου να διασωθούν. Προς 
την κατεύθυνση αυτή και με στόχο τη διατύπωση προτάσεων συμ-
βατών με την κατασκευή και τη φυσιογνωμία των ίδιων των κτιρίων, 
λήφθηκαν υπόψη τα ακόλουθα δεδομένα:

Οι σύγχρονες αρχές που διέπουν την αποκατάσταση μνημείων, 
και αφορούν στη διατήρηση και ανάδειξη των ιστορικών και 
καλλιτεχνικών αξιών τους, στην απομάκρυνση προσθηκών που 
προσβάλλουν τις αξίες και την αισθητική τους, αλλά και σε επεμ-
βάσεις οι οποίες, αποφεύγοντας την επίδειξη «αρχιτεκτονικών 
δεξιοτήτων», είναι ήπιες, συμβατές με τη φυσιογνωμία αυτών, 
διακριτές και κατά το δυνατόν αναστρέψιμες.
Η «ανάγνωση» των ίδιων των μνημείων κατά τη διάρκεια της 
ιστορικής και διαχρονικής προσέγγισής τους, της αρχιτεκτονικής 
τεκμηρίωσης και της ανάλυσης του φέροντα οργανισμού τους, 
καθώς και κατά την καταγραφή της παθολογίας τους.
Οι ανάγκες που αναδείχθηκαν μέσα από τις επαφές και τις συ-
ζητήσεις με τους εμπλεκόμενους, όπως η κοινότητα της Νέας 
Φώκαιας, οι αρμόδιες Εφορείες μνημείων, οι περίοικοι και οι επι-
σκέπτες, οι οποίοι προσδοκούν με αγωνία την αναβίωση του χώ-
ρου. 

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 των κτιρί-
ων, καθώς και στον «εκσυγχρονισμό» της μορφής και των χρήσεών 
τους. Ειδικότερα, οι σκοποί της πρότασης αφορούν τα ακόλουθα:

1) Προστασία των μνημείων από τη φθορά του χρόνου και τις αυ-
θαίρετες επεμβάσεις. 
2) Ενίσχυση του φέροντα οργανισμού τους, ο οποίος παρουσιάζει 
σημαντικά προβλήματα στατικότητας.
3) Αποκατάσταση των μορφολογικών χαρακτηριστικών τους και 
ανάδειξη της τυπολογίας τους.
4) Απομάκρυνση των μεταγενέστερωνν επεμβάσεων που αλλοιώ-
νουν τη φυσιογνωμία τους. 
5) Ανάδειξη με νέες χρήσεις που συνδυάζουν πολιτιστικό χαρακτήρα 
και αναψυχή.

•

•

•

4.2. Οργάνωση νέων χρήσεων

Κρίνεται απαραίτητη η στατική ενίσχυση του πύργου και της εκκλη-
σίας, η ανακατασκευή των τμημάτων των κολληγόσπιτων που έχουν 
καταρρεύσει και ένας έλεγχος της κατάστασης του παλιού σχολείου 
ώστε να δεχτούν τόσο τα κτίρια όσο και ο λόφος τις νέες χρήσεις.

Στόχος της πρότασης είναι να δοθεί χρήση τόσο στα κτίρια όσο και 
στον λόφο για ένα μεγάλο διάστημα του χρόνου και όχι μόνο κατά 
τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου. 

Έχοντας ως βασικό χώρο το τμήμα ανατολικά του λόφου, προτεί-
νεται να διαμοεφωθεί ένα πρόγραμμα οργάνωσης λειτουργιών. Με 
συμαντικό πλεονέκτημα την κλίση του εδάφους στο σημείο αυτό, 
δημιουργείτε ένα φυσικό αμφιθέατρο το οποίο τους καλοκαιρινούς 
κυρίως μήνες, μπορεί να φιλοξενήσει θεατρικές και μουσικοχορευ-
τικές παραστάσεις. Αξιοζήλευτο παράδειγμα αποτελεί ο λόφος της 
Σάνης όπου κάθε καλοκαίρι διοργανώνεται με πολύ μεγάλη επιτυχία 
το “Sani festival” (εικ. 104-105). Ως βοηθητικό κτίριο για όλες αυ-
τές τις εκδηλώσεις μπορεί να χρησιμοποιηθεί το Παλιό Σχολείο. Το 
κτίριο αυτό είναι ελεύθερο στο εσωτερικό του, με αποτέλεσμα να 
μπορεί πολύ εύκολα να διαμορφωθεί ο χώρος του ανάλογα με τις 
ανάγκες. Έτσι σε περιόδους παραστάσεων μπορεί να χρησιμοποιεί-
ται από τους καλλιτέχνες (καμαρίνια) καθώς και για την αποθήκευση 
κάποιων εξαρτημάτων (ηχεία, μουσικά όργανα κ.λ.π.). Τους χειμε-
ρινούς μήνες μπορεί να διαμορφώνεται ανάλογα για να υποδεχτεί 
συγκεντρώσεις των τοπικών συλλόγων.

Επίσης, με στόχο την προώθηση προϊόντων του τόπου (κρασί, ελιές, 
μέλι κ.λ.π), και γενικότερα της Χαλκιδικής αλλά και του κόσμου, γεν-
νήθηκε η ιδέα της δημιουργίας κάποιων εβδομαδιαίων εκδηλώσεων 
που θα αφορούν ακριβώς την προβολή και προώθηση αυτών των 
προϊόντων για να τα γνωρίσει ο κόσμος. Έτσι, μπορεί να οριστεί 
μία εβδομάδα («Εβδομάδα του Κρασιού») όπου κάθε μέρα θα πα-
ρουσιάζονται κρασιά από διάφορα μέρη του κόσμου σε  ειδικά δια-
μορφωμένες θέσεις στο ελεύθερο χώρο που οριοθετείται ανάμεσα 
στην εκκλησία και το Παλιό Σχολείο το οποίο κατά τη διάρκεια της 
εβδομάδας αυτής θα χρησιμοποιείται ως πωλητήριο, ενώ ο χώρος 
ανατολικά θα δίνει τη δυνατότητα συγκέντρωσης του κόσμου ώστε 
να πραγματοποιούνται κάποιες παρουσιάσεις κρασιών ή μαθήματα 
γευσιγνωσίας. 

Σε άμεση σύνδεση με τις εκδηλώσεις του λόφου βρίσκονται τα 

Κολληγόσπιτα που τους δίνεται ξανά η αρχική τους χρήση, δηλαδή 
κατοικίες. Εδώ θα φιλοξενούνται οι συντελεστές των εκδηλώσεων 
του λόφου, οι καλλιτέχνες, οι εκθέτες κ.λπ. για όσο διαρκεί η κάθε 
εκδήλωση.

Ο ναός των Αγίων Αποστόλων που σήμερα χρησιμοποιείται σπάνια 
ενώ τους καλοκαιρινούς μήνες παραμένει ανοιχτός στους επισκέ-
πτες, είναι θεμιτό να διατηρήσει τη χρήση του.

Ο πύργος, στην κορυφή του λόφου, προτείνεται να αποτελέσει μου-
σείο του εαυτού του. Ο επισκέπτης του λόφου, πέρα από τις ενημε-
ρωτικές πινακίδες που θα τοποθετηθούν σε επιλεγμένα σημεία, δεν 
είναι σε θέση να αντιληφθεί τη λειτουργία του πύργου, παρά μόνον 
εάν μπει μέσα. Το υπόγειο παραμένει κλειστό για το κοινό, διατη-
ρώντας είσοδο μόνο με καταπακτή, ενώ στο επίπεδο της εισόδου 
που υπάρχει και μεγάλο ύψος δημιουργείται ένας χώρος όπου με 
μακέτες, σχέδια και αναπαραστάσεις θα παρουσιάζεται η ιστορία του 
λόφου και του μετοχίου. Τα επόμενα δύο επίπεδα θα μείνουν χωρίς 
χρήση λόγω της χαμηλής τους οροφής (1,65 και 1,75) και του μι-
κρού ελεύθερου χώρου που αφήνουν τα κλιμακοστάσια. Αυτό όμως 
δεν αποτελεί πρόβλημα, γιατί ο επισκέπτης μπορεί να εισέλθει με 
προσοχή, να σταθεί για λίγο σκυφτός κοιτάζοντας από τα παράθυρα, 
παίρνοντας έτσι μια ιδέα του πως ζούσαν οι μοναχοί όταν έμπαιναν 
στο πύργο για να προφυλαχτούν από τους επιδρομείς. Το συναίσθη-
μα αυτό ενισχύεται με τα σχετικά στενά και απότομα κλιμακοστάσια. 
Το τελευταίο επίπεδο, λόγω τις στέγης, είναι αρκετά άνετο και εκεί ο 
επισκέπτης κοιτάζοντας από τα παράθυρα σε βορρά, νότο και δύση 
βλέπει άλλη εικόνα κάθε φορά. Αυτές θα εμφανίζονται και σε σύντο-
μες παρουσιάσεις δίπλα από τα ανοίγματα.  

Εικ. 104. “Sani Festival”

Εικ. 105. (επόμενη σελίδα). Ο λόφος της Σάνης. Η σκηνή είναι τοποθετη-
μένη μπροστά από τον πύργο. Το κοινό κάθεται είτε στο έδαφος, είτε στα 
καθίσματα που τοποθετούνται αποκλειστικά για τις εκδηλώσεις.
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5. Αρχιτεκτονικές επεμβάσεις

5.1. Ο Πύργος

Η αποτύπωση του πύργου, στο βαθμό που μπόρεσε να προχωρήσει, 
έδειξε ότι το μνημείο χρίζει άμεσης προστασίας. Η πρόταση που 
πραγματοποιήθηκε για την προστασία του, έγινε σε συνδυασμό με 
την ανάγκη μιας νέας χρήσης, ώστε να ζωντανέψει για μία ακόμη 
φορά έπειτα από πάρα πολλά χρόνια. 

Τους τελευταίους μήνες εκπονήθηκε μελέτη αποκατάστασης του 
πύργου από τη 10η Ε.Β.Α. Για τη μελέτη αυτή χρησιμοποιήθηκαν 
όλα τα σχέδια αποτύπωσης του γράφοντα, ενώ οι επεμβάσεις που 
αφορούν την στήριξή του έγιναν έπειτα από συνεργασία με την κ. 
Κωνσταντία Δρόσου, πολιτικό μηχανικό-αναστηλώτρια. 

Θεμελίωση
Το πέλμα από μπετόν του νότιου τοίχου θα αφαιρεθεί και θα ενισχυ-
θεί περιμετρικά η θεμελίωση με οπλισμένο σκυρόδεμα. Το ίδιο θα 
γίνει και στο εσωτερικό του υπογείου. Αυτή η επέμβαση γίνεται γιατί 
έχουμε ένα υψίκορμο κτίσμα που εμφανίζει  σε περίπτωση σεισμού 
μεγάλη πιθανότητα αστοχίας του υλικού της βάσης και πρέπει να 
προστατευτεί. 
Η επέμβαση της θεμελίωσης δεν είναι εμφανής ενώ συγχρόνως συ-
νεισφέρει στις διαμορφώσεις των κλίσεων γύρο από τον πύργο. 

Υπόγειο
Στο υπόγειο κατασκευάζεται τσιμεντοκονία κλίσης. Επειδή δεν υπάρ-
χουν ανοίγματα στο υπόγειο, προβλέπεται μια μικρή κλίση στο δάπε-
δο που θα καταλήγει στη νοτιοανατολική γωνία και εκεί θα υπάρχει 
αγωγός ο οποίος θα διώχνει τα νερά σε περίπτωση ανάγκης. Το-
ποθετείται τέλος μα κλίμακα μεγάλης κλίσης. Ο χώρος δε θα είναι 
επισκέψιμος στο κοινό.

Επίπεδο 1 (είσοδος)
Είναι το επίπεδο της εισόδου. Ανακατασκευάζεται το δάπεδο του 
επιπέδου αυτού το οποίο βρίσκεται 0,47μ. χαμηλότερα από την εί-
σοδο. Οι δοκοθήκες που σώζονται σε όλο το ύψος του κτιρίου κα-
θόρισαν και τη θέση των νέων δαπέδων. Ξύλινες δοκοί διαστάσεων 
0,14x0,14μ. με σανίδωμα αποτελούν το νέο πάτωμα. Η ανακατα-
σκευή των δαπέδων στις αρχικές τους θέσεις λειτουργεί ως διάφραγ-
μα που εξασφαλίζει τη σταθερότητα του πύργου. Μπαίνοντας λοιπόν 
ο επισκέπτης θα περάσει από μια ξύλινη πόρτα και αφού κατέβει δύο 
σκαλοπάτια θα βρεθεί στο πρώτο επίπεδο. Εκεί, απέναντί του ξεκι-

νάει το κλιμακοστάσιο που οδηγεί στο επάνω επίπεδο. Η θέση του 
δεν είναι τυχαία. Τοποθετήθηκε έτσι ώστε να κοπούν το δυνατότερο 
λιγότεροι δοκοί στο άνοιγμα του επάνω επιπέδου. Μια καταπακτή, 
κάτω από το κλιμακοστάσιο, στη βορειοανατολική γωνία, οδηγεί στο 
υπόγειο. Οι τρεις τοίχοι του επιπέδου αυτού είναι τυφλοί, ενώ το 
καθαρό ύψος είναι 3,17μ. Κάτω από το ξύλινο δάπεδο, ανάμεσα στις 
δοκούς, τοποθετούνται ελκυστήρες σταυρωτά (στα άκρα και στο 
κέντρο) με αγκυρώσεις στις όψεις του πύργου. 

Επίπεδο 2
Πρόκειται για το χώρο όπου βρίσκεται το τζάκι και είναι ενδιαφέ-
ρον το γεγονός ότι έχει καθαρό ύψος 1,65μ. Ανεβαίνοντας λοιπόν ο 
επισκέπτης στο επίπεδο αυτό έχει τη δυνατότητα είτε να συνεχίσει 
στο επόμενο επίπεδο, είτε να μπει μέσα στο χώρο. Το δάπεδο έχει 
την ίδια δομή με τα υπόλοιπα, ενώ τέσσερεις μεταλλικοί ελκυστή-
ρες, τοποθετημένοι σταυρωτά τοποθετούνται ανάμεσα στις δοκούς 
του δαπέδου. Στον ανατολικό τοίχο όπου βρισκόταν το τζάκι, αλλά 
και η καμινάδα στα ανώτερα επίπεδα γίνονται συμπληρώσεις υλικού 
που έχει καταρρεύσει ώστε να προληφθεί η περεταίρω φθορά. Στα 
ανοίγματα του νότιου και δυτικού τοίχου τοποθετούνται μεταλλικά 
ανοξείδωτα κουφώματα. Πρόκειται για πολύ λεπτά πλαίσια (3 εκ.) 
τα οποία δεν είναι ορατά από έξω, ενώ ταυτόχρονα αντιλαμβάνε-
ται ο επισκέπτης ότι είναι μια νέα κατασκευή και όχι ανακατασκευή 
παλαιότερης φάσης (όπως έγινε με τα δάπεδα). Η λύση αυτή των 
κουφωμάτων έχει εφαρμοστεί και σε άλλες περιπτώσεις (πύργος Γα-
λάτιστας). 

Επίπεδο 3
Οι επεμβάσεις έχουν την ίδια δομή με τα κατώτερα επίπεδα και το 
καθαρό ύψος είναι 1,75μ. Στο σημείο όπου βρίσκεται η εσοχή της 
καμινάδας τοποθετείται μεταλλικό πλαίσιο με τζάμι, έτσι ώστε να γί-
νεται κατανοητό ότι υπάρχει σύνδεση με το κάτω επίπεδο και ταυτό-
χρονα να προστατεύει τους επισκέπτες. Στο ύψος αυτό βρίσκονται 
και οι δύο ζεματίστρες στο βόρειο και δυτικό τοίχο. διατηρούνται 
μόνο κάποια υπολείμματα, ενώ προσπάθεια μερικής ανακατασκευής 
ώστε να μπορεί κανείς να καταλάβει τη μορφή τους είναι αδύνατη.

Επίπεδο 4
Το ανώτερο επίπεδο έχει ύψος 2,27μ δίπλα στους τοίχους και 3,00μ. 
στο κέντρο (λόγω της κλίσης της στέγης). Κατασκευαστικά έχει την 
ίδια δομή με τον κάτω όροφο και φέρει ανοίγματα και στις τέσσερεις 
πλευρές του.

Στέγη - Επάλξεις
Για την κατάσταση της στέγης ή το χώρο εντός των επάλξεων μόνο 
υποθέσεις μπορούν να γίνουν εφόσον η πρόσβαση ήταν αδύνατη. 
Τοποθετείται στο ύψος της στέγης εξωτερικά στον τοίχο, ελκυστή-
ρας περίδεσης για να παραλάβει τις οριζόντιες ωθήσεις της στέγης. 

Τα λίθινα λούκια που βοηθούσαν στην απορροή των υδάτων της 
στέγης ανακατασκευάζονται όπου έχουν καταστραφεί. 

Στις επάλξεις κατασκευάζεται ανοξείδωτη μεταλλική ενίσχυση που 
αντιστηρίζει κάθε πολεμίστρα ξεχωριστά και τις συνδέει όλες με ένα 
στεφάνι στο επίπεδο της στέγης. Αυτό έχει ως στόχο την προστασία 
από τοπικές καταρρεύσεις.

Εξωτερικό κλιμακοστάσιο
Σταθερά συνδεδεμένο με τον πύργο, ενώ στο σημείο της βάσης 
του έχει προβλεφθεί σύνδεση με τη νέα ενίσχυση της θεμελίωσης 
του πύργου. Πρόκειται για μεταλλική ανοξείδωτη κατασκευή με λιτό 
σχεδιασμό. Σχεδιάστηκε όσο το δυνατόν ελαφρύτερο στο μάτι και 
διάτρητο (πατήματα) ώστε να μην αποσπά την προσοχή του επι-
σκέπτη. Η λύση ενός ξύλινου κλιμακοστασίου απορρίφθηκε από την 
αρχή γιατί θα δημιουργούσε σύγχυση για το αν πρόκειται για ανα-
κατασκευή. 

Αρμολογήματα όπου λείπει κονίαμα, ενέματα στις ρωγμές και συ-
μπληρώσεις δομικού υλικού είναι απαραίτητο να γίνουν σε όλο το 
κτίριο, μέσα και έξω. Όλες οι προτεινόμενες επεμβάσεις γίνονται με 
στόχο την ασφάλεια του ίδιου του μνημείου, αλλά και των επισκε-
πτών. Έγινε μεγάλη προσπάθεια ώστε να βρεθούν λύσεις που θα 
κάνουν τη μικρότερη ‘ζημιά’ στο κτίριο αλλά και που θα είναι όσο το 
δυνατόν λιγότερο εμφανείς. 

21 Τους τελευταίους μήνες εκπονήθηκε μελέτη αποκατάστασης του πύργου 
από τη 10η Ε.Β.Α. Για τη μελέτη αυτή χρησιμοποιήθηκαν όλα τα σχέδια 
αποτύπωσης του γράφοντα, ενώ οι επεμβάσεις που αφορούν την στήριξή 
του έγιναν έπειτα από συνεργασία με την κ. Κωνσταντία Δρόσου, πολιτικό 
μηχανικό-αναστηλώτρια.
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5.2. Ο Ναός των Αγίων Αποστόλων

Οι επεμβάσεις που απαιτείται να γίνουν στο κτίριο αφορούν τη στή-
ριξή του. Αρμολογήματα θα γίνουν όπου είναι απαραίτητο καθώς 
και ενέματα στις ρωγμές. Οι ρωγμές αυτές εμφανίζονται κυρίως στο 
ανατολικό τμήμα που χρονολογείται στην Α’ φάση. Η διεύρυνση 
του δυτικού τοίχου της Α’ φάσης, ώστε να γίνει η επέκταση του 
ναού και η απουσία ελκυστήρα κατά πλάτος, είχε ως αποτέλεσμα τη 
ρηγμάτωση στην καμάρα μεταξύ νάρθηκα και κυρίως ναού. Επίσης 
οι ρωγμές στους τρούλους δημιουργούν ερωτήματα για την κατά-
στασή τους. 

Το δάπεδο που αποκαταστάθηκε το 1982, αλλά και τα κουφώματα 
διατηρούνται σε καλή κατάσταση.

Μόνο έπειτα από στατική μελέτη θα είμαστε σε θέση να ορίσουμε 
ποιες ακριβώς θα πρέπει να είναι οι επεμβάσεις αποκατάστασης και 
πόσο θα επηρεάσουν αυτές τη μορφή ή ακόμη και τη χρήση του.

5.3. Το Παλιό Σχολείο

Το κτίριο είναι σχετικά πρόσφατα αποκαταστημένο (1992) και πέρα 
από δύο σχετικά μικρές ρωγμές στο δυτικό τοίχο δεν εμφανίζει κά-
ποιο πρόβλημα. Θεωρήθηκε σημαντικό να καθαιρεθεί η προσθήκη 
στο νότιο τοίχο και να διατηρηθεί το υπόλειμμα τοίχου που είχε 
ενσωματωθεί στη νέα κατασκευή. Δυστυχώς η αποκατάσταση που 
έγινε το 1992 αλλοίωσε κατά πολύ τη μορφή του στη βόρεια και 
νότια όψη ώστε ο επισκέπτης να μην μπορεί να αντιληφθεί ότι κά-
ποτε το κτίριο αυτό αποτελούσε τμήμα μιας ολόκληρης πτέρυγας. 
Προτείνεται να παραμείνει έτσι και να φιλοξενήσει τη νέα του χρή-
ση. Κρίθηκε απαραίτητη μια μικρή επέκταση στο πλατύσκαλο της 
δυτικής εισόδου, καθώς και η απομάκρυνση των κιγκλιδωμάτων στα  
ανοίγματα. 

5.4. Κολληγόσπιτα

Το σύνολο του φέροντα και μη οργανισμού του κτιρίου βρίσκεται σε 
προχωρημένο στάδιο αποδιοργάνωσης, απώλειας συνοχής και φυσι-
κής γήρανση των υλικών. Η ιδιαίτερα κακή κατάσταση διατήρησης 
του κτίσματος, το οποίο παρουσιάζει εκτεταμένες φθορές και ση-
μειακές καταρρεύσεις με σημαντικότερη αιτία την απουσία χρήσης 
του για μεγάλο χρονικό διάστημα, συνηγορεί προς την κατεύθυνση 
των εκτεταμένων ανακατασκευών. Επειδή πρόκειται για μικρή κατα-
σκευή, σχετικά απλή σε υλικά και τεχνολογία, δεν παρουσιάζονται 
ιδιαίτερες δυσκολίες στην αποκατάστασή της. 

Πρώτο μέτρο προστασίας είναι η απομάκρυνση του ορνιθώνα, του 
θερμοκηπίου και όλων των πρόσθετων αυθαίρετων επεμβάσεων 
στις οποίες προέβησαν κάτοικοι της περιοχής, σε συνδυασμό με τον 
καθαρισμό του περιβάλλοντος χώρου, την καθαίρεση κάθε σαθρού 
και μη ευσταθούς τμήματος της κατασκευής, την αποκατάσταση 
και ενίσχυση των αργολιθοδομών (αρμολόγημα, αντικατάσταση ξυ-
λοδεσιών, ενέματα). Θα πρέπει επίσης να γίνει ανακατασκευή των 
απολύτως απαραίτητων για την ευστάθεια του κτιρίου τμημάτων 
των αργολιθοδομών. Ως δάπεδο κατασκευάζεται ισχυρή τσιμεντοκο-
νία. Τέλος, θα πραγματοποιηθεί ανακατασκευή του φέροντα οργανι-
σμού της στέγης, όπως αμείβοντες, σανίδωμα και επανάχρηση των 
υφιστάμενων κεραμιδιών.

Όσον αφορά τη νέα του χρήση, για την καλύτερη εξυπηρέτηση τον 
φιλοξενούμενων, τοποθετείται σε κάθε ένα από τα δίκλινα δωμάτια 
ένα w.c. με νιπτήρα. Το κεντρικό δωμάτιο χρησιμοποιείται ως κου-
ζίνα και καθιστικό.

Γνωρίζουμε ότι υπήρχε ψηλός περίβολος, χωρίς όμως να ξέρουμε 
τα ακριβή όριά του. Ίσως, με την απομάκρυνση των αυθαίρετων 
επεμβάσεων στο νότιο τμήμα, να είμαστε σε θέση να είμαστε σε 
θέση να αποκαλύψουμε το όριο του περιβόλου. Ένας νέος λοιπόν 
προτείνεται να κατασκευαστεί, σε χαμηλό ύψος, καλυμμένος με ξύ-
λινη πέργκολα ώστε να ιδιωτικοποιείται κατά κάποιο τρόπο ο χώρος 
και ουσιαστικά να απομονώνει τους φιλοξενούμενους από τους επι-
σκέπτες του λόφου.

5.5 Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου

Η κεντρική ιδέα για τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου αφο-
ρά ήπιας μορφής επεμβάσεις με στόχο την προβολή των μνημείων 
και την καλύτερη εξυπηρέτηση των επισκεπτών και των φιλοξενού-
μενων. 

Προτείνεται η πεζοδρόμηση των τριών δρόμων (ο δρόμος που ξεκι-
νά από την παραλία είναι ήδη πεζόδρομος ως ένα σημείο) που δια-
σταυρώνονται στο νότιο τμήμα του λόφου και η δημιουργία χώρου 
στάθμευσης νότια από τα Κολληγόσπιτα και κοντά στον κεντρικό 
δρόμο. Έτσι, θα μπορέσει να απαγορευτεί η στάθμευση στο λιμάνι, 
που εμποδίζει τη διέλευση των πεζών ώστε να χρησιμοποιείται ο 
συγκεκριμένος χώρος από όλους.

Από τη δυτική είσοδο του λόφου, η πρώτη ενέργεια αφορά την απο-
μάκρυνση του εστιατορίου που πριν από τριάντα χρόνια πήρε μια 
άδεια αναψυκτήριου και σιγά σιγά επεκτάθηκε καλύπτοντας και αλ-
λοιώνοντας μια αρκετά μεγάλη επιφάνεια (κάτω από την στρωμένη 

με πλακάκια αυλή του βρίσκεται τμήμα από τον περίβολο του μετο-
χιακού συγκροτήματος). Ο στόχος είναι λοιπόν να απομακρυνθούν 
όλες οι επεμβάσεις αυτές, να φυτευτεί ο χώρος ώστε να αποτελέσει 
συνέχεια του λόφου. Θα μπορούσε ίσως να τοποθετηθεί ένα μικρό 
αναψυκτήριο (όχι μόνιμη κατασκευή) που θα εξυπηρετεί τους επι-
σκέπτες του λόφου και το κοινό των διαφόρων εκδηλώσεων. 

Ανηφορίζοντας προς το λόφο, στην πλαγιά κάτω από τα Κολληγό-
σπιτα υπάρχει δυνατότητα κατασκευής w.c. για το κοινό που θα 
είναι “θαμμένα”, εκμεταλλευόμενα την κλίση του εδάφους.

Πάνω στο λόφο, μονοπάτια που έχουν δημιουργηθεί από την ελεύ-
θερη πορεία του κόσμου στο χώρο αξιοποιούνται ώστε να γίνουν οι 
βασικές διαδρομές των νέων χρήσεων.

Το ανατολικό τμήμα του λόφου θα μπορέσει με μια μικρή διαμόρ-
φωση των κλίσεων του εδάφους να συγκεντρώσει κόσμο για τις 
προτεινόμενες εκδηλώσεις στο πλάτωμα ανατολικά του Παλιού Σχο-
λείου.
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Στις σελίδες αυτού του τεύχους παρουσιάστηκε η ιστορία του βυ-
ζαντινού μετοχίου της αγιορείτικης μονής Αγίου Παύλου μπλεγμένη 
ανάμεσα σε παλιά χειρόγραφα, έγγραφα δεκαετιών και εικόνες μιας 
ξεχασμένης εποχής, και θα μπορέσει να ολοκληρωθεί μόνο όταν κά-
ποιος αφουγκραστεί τη σιωπή του λόφου και ακούσει τι έχουν να 
πουν τα ίδια τα κτίρια για το παρελθόν τους.

Πολλά είναι τα στοιχεία που χάθηκαν για πάντα με το πέρασμα του 
χρόνου, ακόμη περισσότερα όμως είναι αυτά που σώζονται, σε μια 
τελευταία ίσως προσπάθεια να παραμείνουν εκεί, μάρτυρες της ιστο-
ρίας του τόπου. Η ανάγκη της προστασίας τους, μετατρέπεται σε 
έκκληση, ώστε να βρεθεί αυτός που θα αναλάβει, σεβόμενος τη δε-
δομένη και αναμφισβήτητη μοναδικότητα και αξία του λόφου, να τα 
προστατέψει αφήνοντας πίσω προσωπικά συμφέροντα και ματαιο-
δοξία.

Ένα ταξίδι που ξεκίνησε το Μάιο του 2009 φτάνει σήμερα, έπειτα 
από 14 μήνες, στο τέλος του. Η ιδέα της διπλωματικής, με θέμα το 
λόφο του Πύργου, στη Νέα Φώκαια, ξεκίνησε δειλά. Πολύ γρήγο-
ρα όμως ξεπέρασε το όρια του ‘πρέπει’ και αποτέλεσε το μέσο για 
να μπορέσω να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου σε έναν τόπο που 
τόσο αγαπώ. 
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Προέλευση εικόνων

Μέρος I

Κεφάλαιο 1
Εικόνα 1: http//www.google-earth.com
Εικόνα 2: Ελληνικό Πανόραμα, Τεύχος 18, 2000, σ.136
Εικόνα 3: Φωτογραφικό αρχείο 10ης Ε.Β.Α.
Εικόνα 4: Φωτογραφικό αρχείο 10ης Ε.Β.Α.
Εικόνα 5: Φωτογραφικό αρχείο 10ης Ε.Β.Α.
Εικόνα 6: Προσωπικό αρχείο 
Εικόνα 7: Φωτογραφικό αρχείο 10ης Ε.Β.Α. 
Εικόνα 8: Φωτογραφικό αρχείο 10ης Ε.Β.Α.
Εικόνα 9: Ελληνικό Πανόραμα, σ.149
Εικόνα 10: Φωτογραφικό αρχείο 10ης Ε.Β.Α.
Εικόνα 11: Ελληνικό Πανόραμα, σ.151
Εικόνα 12: Φωτογραφικό αρχείο 10ης Ε.Β.Α. 
Εικόνα 13: Φωτογραφικό αρχείο 10ης Ε.Β.Α. 
Εικόνα 14: Φωτογραφικό αρχείο 10ης Ε.Β.Α.
Εικόνα 15: Φωτογραφικό αρχείο 10ης Ε.Β.Α. 
Εικόνα 16: Προσωπικό αρχείο 
Εικόνα 17: Φωτογραφικό αρχείο 10ης Ε.Β.Α. 
Εικόνα 18: Φωτογραφικό αρχείο 10ης Ε.Β.Α.
Εικόνα 19: Φωτογραφικό αρχείο 10ης Ε.Β.Α. 
Εικόνα 20: Ελληνικό Πανόραμα, σ.159
Εικόνα 21: Ενημερωτικό φυλλάδιο 9ης Ε.Β.Α.
Εικόνα 22: Φωτογραφικό αρχείο 10ης Ε.Β.Α. 

Κεφάλαιο 2
Εικόνα 23: Φ.Π. Κοτζαγεώργης, σ.295 

Μέρος II

Κεφάλαιο 3
Εικόνα 24: Προσωπικό αρχείο
Εικόνα 25: Προσωπικό αρχείο
Εικόνα 26: Προσωπικό αρχείο
Εικόνα 27: Προσωπικό αρχείο
Εικόνα 28: http//www.google-earth.com
Εικόνα 29: Προσωπικό αρχείο
Εικόνα 30: http://www.neafokea.gr
Εικόνα 31: http://www.neafokea.gr
Εικόνα 32: http://www.neafokea.gr
Εικόνα 33: http://www.neafokea.gr

Εικόνα 34: http://www.neafokea.gr
Εικόνα 35: http://www.neafokea.gr
Εικόνα 36: Φωτογραφικό αρχείο 10ης Ε.Β.Α. 
Εικόνα 37: Φωτογραφικό αρχείο 10ης Ε.Β.Α. 
Εικόνα 38: Φωτογραφικό αρχείο 10ης Ε.Β.Α. 
Εικόνα 39: http://www.neafokea.gr
Εικόνα 40: http://www.neafokea.gr
Εικόνα 41: http://www.neafokea.gr
Εικόνα 42: http://www.neafokea.gr
Εικόνα 43: http://www.neafokea.gr
Εικόνα 44: http://www.neafokea.gr
Εικόνα 45: http://www.neafokea.gr
Εικόνα 46: http://www.neafokea.gr
Εικόνα 47: Προσωπικό αρχείο 
Εικόνα 48: Προσωπικό αρχείο 
Εικόνα 49: Προσωπικό αρχείο 
Εικόνα 50: Προσωπικό αρχείο
Εικόνα 51: Προσωπικό αρχείο
Εικόνα 52: Προσωπικό αρχείο
Εικόνα 53: Φωτογραφικό αρχείο 10ης Ε.Β.Α. 
Εικόνα 54: Φωτογραφικό αρχείο 10ης Ε.Β.Α. 
Εικόνα 55: Φωτογραφικό αρχείο 10ης Ε.Β.Α. 
Εικόνα 56: Φωτογραφικό αρχείο 10ης Ε.Β.Α. 
Εικόνα 57: Φωτογραφικό αρχείο 10ης Ε.Β.Α. 
Εικόνα 58: Προσωπικό αρχείο
Εικόνα 59: Προσωπικό αρχείο
Εικόνα 60: Φωτογραφικό αρχείο 10ης Ε.Β.Α. 
Εικόνα 61: Φωτογραφικό αρχείο 10ης Ε.Β.Α. 
Εικόνα 62: Φωτογραφικό αρχείο 10ης Ε.Β.Α. 
Εικόνα 63: Φωτογραφικό αρχείο 10ης Ε.Β.Α. 
Εικόνα 64: Προσωπικό αρχείο
Εικόνα 65: Φωτογραφικό αρχείο 10ης Ε.Β.Α. 
Εικόνα 66: Προσωπικό αρχείο
Εικόνα 67: Προσωπικό αρχείο
Εικόνα 68: Προσωπικό αρχείο
Εικόνα 69: Προσωπικό αρχείο
Εικόνα 70: Προσωπικό αρχείο
Εικόνα 71: Προσωπικό αρχείο
Εικόνα 72: Προσωπικό αρχείο
Εικόνα 73: Προσωπικό αρχείο
Εικόνα 74: Προσωπικό αρχείο
Εικόνα 75: Φωτογραφικό αρχείο 10ης Ε.Β.Α. 
Εικόνα 76: Φωτογραφικό αρχείο 10ης Ε.Β.Α.
Εικόνα 77: Φωτογραφικό αρχείο 10ης Ε.Β.Α.

Εικόνα 78: Φωτογραφικό αρχείο 10ης Ε.Β.Α.
Εικόνα 79: Φωτογραφικό αρχείο 10ης Ε.Β.Α.
Εικόνα 80: Φωτογραφικό αρχείο 10ης Ε.Β.Α.
Εικόνα 81: Φωτογραφικό αρχείο 10ης Ε.Β.Α.
Εικόνα 82: Φωτογραφικό αρχείο 10ης Ε.Β.Α.
Εικόνα 83: Φωτογραφικό αρχείο 10ης Ε.Β.Α.
Εικόνα 84: Προσωπικό αρχείο
Εικόνα 85: Προσωπικό αρχείο
Εικόνα 86: Προσωπικό αρχείο
Εικόνα 87: Προσωπικό αρχείο
Εικόνα 88: Προσωπικό αρχείο
Εικόνα 89: Προσωπικό αρχείο
Εικόνα 90: Προσωπικό αρχείο
Εικόνα 91: Προσωπικό αρχείο
Εικόνα 92: Προσωπικό αρχείο
Εικόνα 93: http://www.neafokea.gr
Εικόνα 94: Ερευνητικό Πρόγραμμα Α.Π.Θ., 1989
Εικόνα 95: Ερευνητικό Πρόγραμμα Α.Π.Θ., 1989
Εικόνα 96: Ερευνητικό Πρόγραμμα Α.Π.Θ., 1989
Εικόνα 97: Προσωπικό αρχείο
Εικόνα 98: Προσωπικό αρχείο
Εικόνα 99: Ερευνητικό Πρόγραμμα Α.Π.Θ., 1989
Εικόνα 100: Προσωπικό αρχείο
Εικόνα 101: Προσωπικό αρχείο
Εικόνα 102: Προσωπικό αρχείο
Εικόνα 103: Προσωπικό αρχείο

Μέρος IIΙ

Κεφάλαιο 4
Εικόνα 104: Διεύθυνση Οργάνωσης και Παραγωγής Sani Festival
Εικόνα 105: Διεύθυνση Οργάνωσης και Παραγωγής Sani Festival
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Αποτύπωση

ΣΧΕΔΙΟ: Α01

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ

IV

 I : Πύργος
 II : Εκκλησία Αγίων Αποστόλων
 III : Ανατολική πτέρυγα μετοχίου                               
(Παλιό Σχολείο)
 IV : Κολληγόσπιτα

I

III

II



Αποτύπωση

66| 

ΠΥΡΓΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ: Α02

ΚΑΤΟΨΗ
(ΣΤΑΘΜΗ 1.50Μ)

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:75
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Αποτύπωση

ΠΥΡΓΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ: Α03

ΚΑΤΟΨΗ
(ΣΤΑΘΜΗ 3.85Μ)

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:75



Αποτύπωση

68| 

ΠΥΡΓΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ: Α04

ΚΑΤΟΨΗ
(ΣΤΑΘΜΗ 8.00Μ)

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:75
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Αποτύπωση

ΠΥΡΓΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ: Α05

ΚΑΤΟΨΗ
(ΣΤΑΘΜΗ 9.20Μ)

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:75



Αποτύπωση

70| 

ΠΥΡΓΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ: Α06

ΚΑΤΟΨΗ
(ΣΤΑΘΜΗ 12.00Μ)

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:75
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Αποτύπωση

ΠΥΡΓΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ: Α07

ΚΑΤΟΨΗ
(ΣΤΑΘΜΗ 15.00Μ)

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:75



Αποτύπωση

72| 

ΠΥΡΓΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ: Α08

ΌΨΗ
ΔΥΤΙΚΗ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:75



 |73

Αποτύπωση

ΠΥΡΓΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ: Α09

ΌΨΗ
ΝΟΤΙΑ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:75



Αποτύπωση

74| 

ΠΥΡΓΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ: Α10

ΌΨΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:75
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Αποτύπωση

ΠΥΡΓΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ: Α11

ΌΨΗ
ΒΟΡΕΙΑ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:75



Αποτύπωση

76| 

ΠΥΡΓΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ: Α12

ΤΟΜΗ
Α-Α’

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:75
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Αποτύπωση

ΠΥΡΓΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ: Α13

ΤΟΜΗ
Β-Β’

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:75



Αποτύπωση

78| 

ΠΥΡΓΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ: Α14

ΤΟΜΗ
Γ-Γ’

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:75
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Αποτύπωση

ΠΥΡΓΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ: Α15

ΤΟΜΗ
Δ-Δ’

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:75



Αποτύπωση

80| 

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓ.ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ: Α16

ΚΑΤΟΨΗ
(ΣΤΑΘΜΗ 1.50Μ)

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:75



 |81

Αποτύπωση

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓ.ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ: Α17

ΌΨΗ
ΔΥΤΙΚΗ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:75



Αποτύπωση

82| 

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓ.ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ: Α18

ΌΨΗ
ΝΟΤΙΑ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:75
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Αποτύπωση

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓ.ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ: Α19

ΌΨΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:75



Αποτύπωση

84| 

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓ.ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ: Α20

ΌΨΗ
ΒΟΡΕΙΑ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:75
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Αποτύπωση

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓ.ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ: Α21

ΤΟΜΗ
Α-Α’

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:75



Αποτύπωση

86| 

ΠΑΛΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΣΧΕΔΙΟ: Α22

ΚΑΤΟΨΗ
(ΣΤΑΘΜΗ 1.5Μ)

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:75
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Αποτύπωση

ΠΑΛΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΣΧΕΔΙΟ: Α23

ΌΨΗ
ΔΥΤΙΚΗ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:75



Αποτύπωση

88| 

ΠΑΛΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΣΧΕΔΙΟ: Α24

ΌΨΗ
ΝΟΤΙΑ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:75



 |89

Αποτύπωση

ΠΑΛΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΣΧΕΔΙΟ: Α25

ΌΨΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:75



Αποτύπωση

90| 

ΠΑΛΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΣΧΕΔΙΟ: Α26

ΌΨΗ
ΒΟΡΕΙΑ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:75
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Αποτύπωση

ΠΑΛΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΣΧΕΔΙΟ: Α27

ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ



Αποτύπωση

92| 

ΠΑΛΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΣΧΕΔΙΟ: Α28

ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ



ΚΟΛΛΗΓΟΣΠΙΤΑ

ΣΧΕΔΙΟ: Α29

ΚΑΤΟΨΗ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:75
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Αποτύπωση

ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

ΑΠΟΤΥΠΩΜΕΝΑ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ





ΚΟΛΛΗΓΟΣΠΙΤΑ

ΣΧΕΔΙΟ: Α30

ΌΨΕΙΣ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:75
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ΔΥΤΙΚΗ ΌΨΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΌΨΗ

ΒΟΡΕΙΑ ΌΨΗ

Αποτύπωση





Παθολογία
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ΠΥΡΓΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ: Α31

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ

ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ ΥΛΙΚΟΥ

ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΡΩΓΜΕΣ

Α’ ΦΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (1972)

Β’ ΦΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (1976)



Παθολογία

98| 

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓ.ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ: Α32

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΡΩΓΜΕΣ

ΒΛΑΣΤΗΣΗ

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ



Παθολογία
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ΠΑΛΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΣΧΕΔΙΟ: Α33

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΡΩΓΜΕΣ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (1992)



Παθολογία

100| 

ΚΟΛΛΗΓΟΣΠΙΤΑ

ΣΧΕΔΙΟ: Α34

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΌΨΗ ΔΥΤΙΚΗ ΌΨΗ

ΒΟΡΕΙΑ ΌΨΗ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΟΣ

ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΡΩΓΜΕΣ

ΒΛΑΣΤΗΣΗ

ΥΓΡΑΣΙΑ
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Πρόταση αποκατάστασης

ΣΧΕΔΙΟ: Π01

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ

IV

 I : Πύργος
 II : Εκκλησία Αγίων Αποστόλων
 III : Ανατολική πτέρυγα μετοχίου                               
(Παλιό Σχολείο)
 IV : Κολληγόσπιτα

I

III

II



102| 

Πρόταση Αποκατάστασης

ΠΥΡΓΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ: Π02

ΚΑΤΟΨΗ
(ΣΤΑΘΜΗ 1.50Μ) 

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:75
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Πρόταση αποκατάστασης

ΠΥΡΓΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ: Π03

ΚΑΤΟΨΗ
(ΣΤΑΘΜΗ 4.00Μ) 

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:75



104| 

Πρόταση Αποκατάστασης

ΠΥΡΓΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ: Π04

ΚΑΤΟΨΗ
(ΣΤΑΘΜΗ 5.35Μ) 

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:75
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Πρόταση αποκατάστασης

ΠΥΡΓΟΣ
ΣΧΕΔΙΟ: Π05

ΚΑΤΟΨΗ
(ΣΤΑΘΜΗ 8.15Μ) 

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:75



106| 

Πρόταση Αποκατάστασης

ΠΥΡΓΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ: Π06

ΚΑΤΟΨΗ
(ΣΤΑΘΜΗ 9.95Μ) 

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:75
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Πρόταση αποκατάστασης

ΠΥΡΓΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ: Π07

ΚΑΤΟΨΗ
(ΣΤΑΘΜΗ 12.00Μ) 

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:75



108| 

Πρόταση Αποκατάστασης

ΠΥΡΓΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ: Π08

ΑΝΟΨΗ
(ΣΤΑΘΜΗ 12.00Μ) 

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:75



 |109

Πρόταση αποκατάστασης

ΠΥΡΓΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ: Π09

ΚΑΤΟΨΗ
(ΣΤΑΘΜΗ 15.00Μ) 

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:75



110| 

Πρόταση Αποκατάστασης

ΠΥΡΓΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ: Π10

ΌΨΗ
ΔΥΤΙΚΗ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:75



 |111

Πρόταση αποκατάστασης

ΠΥΡΓΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ: Π11

ΌΨΗ
ΝΟΤΙΑ 

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:75



112| 

Πρόταση Αποκατάστασης

ΠΥΡΓΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ: Π12

ΌΨΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:75



 |113

Πρόταση αποκατάστασης

ΠΥΡΓΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ: Π13

ΌΨΗ
ΒΟΡΕΙΑ 

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:75



114| 

Πρόταση Αποκατάστασης

ΠΥΡΓΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ: Π14

ΤΟΜΗ
Α-Α’

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:75



 |115

Πρόταση αποκατάστασης

ΠΥΡΓΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ: Π15

ΤΟΜΗ
Β-Β’

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:75



116| 

Πρόταση Αποκατάστασης

ΠΥΡΓΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ: Π16

ΤΟΜΗ
Γ-Γ’

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:75



 |117

Πρόταση αποκατάστασης

ΠΥΡΓΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ: Π17

ΤΟΜΗ
Δ-Δ’

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:75



118| 

Πρόταση Αποκατάστασης

ΠΥΡΓΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ: Π18

ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ



 |119

Πρόταση αποκατάστασης

ΠΥΡΓΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ: Π19

ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ



120| 

Πρόταση Αποκατάστασης

ΠΥΡΓΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ: Π20

ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ



 |121

Πρόταση αποκατάστασης

ΠΥΡΓΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ: Π21

ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ



122| 

Πρόταση Αποκατάστασης

ΠΥΡΓΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ: Π22

ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ



 |123

Πρόταση αποκατάστασης

ΠΥΡΓΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ: Π23

ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ



124| 

Πρόταση Αποκατάστασης

ΠΥΡΓΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ: Π24

ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ

(ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ)



 |125

Πρόταση αποκατάστασης

ΠΥΡΓΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ: Π25

ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ

(ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ)



126| 

Πρόταση Αποκατάστασης

ΠΥΡΓΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ: Π26

ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ

ΥΠΟΓΕΙΟ



 |127

Πρόταση αποκατάστασης

ΠΥΡΓΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ: Π27

ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ

ΕΠΙΠΕΔΟ 1ο



128| 

Πρόταση Αποκατάστασης

ΠΥΡΓΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ: Π28

ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ

ΕΠΙΠΕΔΟ 2ο



 |129

Πρόταση αποκατάστασης

ΠΥΡΓΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ: Π29

ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ

ΕΠΙΠΕΔΟ 3ο



130| 

Πρόταση Αποκατάστασης

ΠΥΡΓΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ: Π30

ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ

ΕΠΙΠΕΔΟ 4ο



 |131

Πρόταση αποκατάστασης

ΠΥΡΓΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ: Π31

ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΑΛΞΕΩΝ



132| 

Πρόταση Αποκατάστασης

ΠΥΡΓΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ: Π32

ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΑΛΞΕΩΝ



 |133

Πρόταση αποκατάστασης

ΠΥΡΓΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ: Π33

ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΑΛΞΕΩΝ



134| 

Πρόταση Αποκατάστασης

ΠΥΡΓΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ: Π34

ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΑΛΞΕΩΝ



 |135

Πρόταση αποκατάστασης

ΠΥΡΓΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ: Π35

ΤΟΜΗ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:20

Φ12/15

Συνδετήρας Φ8/20

Ανοξείδωτος χάλυβας
#200x200x20

Συνδετήρας Φ8/20

C 16/20

Ανοξείδωτος χάλυβας
Φ20/50

#12/15

#12/15

Συνδετήρας Φ8/20

Μήκος υπερκάλυψης
διαμήκους οπλισμού >1m

Ανοξείδωτος χάλυβας
#200x200x20

#8/15

Τσιμεντοκονία κλίσεων
Τσιμεντοκονία

Φ12/15



136| 

Πρόταση Αποκατάστασης

ΠΥΡΓΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ: Π36

ΤΟΜΗ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ
(θέση κλιμακοστασίου)

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:20

Φ12/15

Ανοξείδωτος χάλυβας
#200x200x20

Συνδετήρας Φ8/20 C 16/20

Ανοξείδωτος χάλυβας
Φ20/50

#12/15

#12/15
Συνδετήρας Φ8/20

Μήκος υπερκάλυψης
διαμήκους οπλισμού >1m

Ανοξείδωτος χάλυβας
#200x200x20

#8/15

Τσιμεντοκονία κλίσεων
Τσιμεντοκονία

Φ12/15Συνδετήρας Φ8/20

#12/15



 |137

Πρόταση αποκατάστασης

ΠΥΡΓΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ: Π37

ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ

ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ

ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ

ΣΙΛΙΚΟΝΗ

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ  ΜΕΤΑΛΛΟ



138| 

Πρόταση Αποκατάστασης

ΠΥΡΓΟΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟ

ΣΧΕΔΙΟ: Π38

ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΟΥ



 |139

Πρόταση αποκατάστασης

ΠΥΡΓΟΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟ

ΣΧΕΔΙΟ: Π39

ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ



140| 

Πρόταση Αποκατάστασης

ΠΥΡΓΟΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟ

ΣΧΕΔΙΟ: Π40

ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ



 |141

Πρόταση αποκατάστασης

ΠΥΡΓΟΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟ

ΣΧΕΔΙΟ: Π41

ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ



142| 

Πρόταση Αποκατάστασης

ΠΥΡΓΟΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟ

ΣΧΕΔΙΟ: Π42

ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ



 |143

Πρόταση αποκατάστασης

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓ.ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ: Π43

ΚΑΤΟΨΗ
(ΣΤΑΘΜΗ 1.50Μ)

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:75



144| 

Πρόταση Αποκατάστασης

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓ.ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ: Π44

ΌΨΗ
ΔΥΤΙΚΗ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:75



 |145

Πρόταση αποκατάστασης

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓ.ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ: Π45

ΌΨΗ
ΝΟΤΙΑ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:75



146| 

Πρόταση Αποκατάστασης

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓ.ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ: Π46

ΌΨΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:75



 |147

Πρόταση αποκατάστασης

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓ.ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ: Π47

ΌΨΗ
ΒΟΡΕΙΑ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:75



148| 

Πρόταση Αποκατάστασης

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓ.ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ: Π48

ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ



 |149

Πρόταση αποκατάστασης

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓ.ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ: Π49

ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ



150| 

Πρόταση Αποκατάστασης

ΠΑΛΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΣΧΕΔΙΟ: Π50

ΚΑΤΟΨΗ
(ΣΤΑΘΜΗ 1.5Μ)

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:75



 |151

Πρόταση αποκατάστασης

ΠΑΛΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΣΧΕΔΙΟ: Π51

ΌΨΗ
ΔΥΤΙΚΗ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:75



152| 

Πρόταση Αποκατάστασης

ΠΑΛΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΣΧΕΔΙΟ: Π52

ΌΨΗ
ΝΟΤΙΑ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:75



 |153

Πρόταση αποκατάστασης

ΠΑΛΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΣΧΕΔΙΟ: Π53

ΌΨΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:75



154| 

Πρόταση Αποκατάστασης

ΠΑΛΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΣΧΕΔΙΟ: Π54

ΌΨΗ
ΒΟΡΕΙΑ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:75



 |155

Πρόταση αποκατάστασης

ΠΑΛΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΣΧΕΔΙΟ: Π55

ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ



156| 

Πρόταση Αποκατάστασης

ΠΑΛΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΣΧΕΔΙΟ: Π56

ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ



ΚΟΛΛΗΓΟΣΠΙΤΑ

ΣΧΕΔΙΟ: Π57

ΚΑΤΟΨΗ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:75

Πρόταση αποκατάστασης

 | 157





ΚΟΛΛΗΓΟΣΠΙΤΑ

ΣΧΕΔΙΟ: Π58

ΌΨΕΙΣ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:75

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΌΨΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΌΨΗ

ΒΟΡΕΙΑ ΌΨΗ

Πρόταση αποκατάστασης

 | 159





ΚΟΛΛΗΓΟΣΠΙΤΑ

ΣΧΕΔΙΟ: Π59

ΚΑΤΟΨΗ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:75

ΤΟΜΉ Α-Α’

ΝΟΤΙΑ ΌΨΗ

Πρόταση αποκατάστασης

 | 161





 |163

Πρόταση αποκατάστασης

ΚΟΛΛΗΓΟΣΠΙΤΑ

ΣΧΕΔΙΟ: Π60

ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ



164| 

Πρόταση Αποκατάστασης

ΚΟΛΛΗΓΟΣΠΙΤΑ

ΣΧΕΔΙΟ: Π61

ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ



 |165

Πρόταση αποκατάστασης

ΚΟΛΛΗΓΟΣΠΙΤΑ

ΣΧΕΔΙΟ: Π62

ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ



166| 

Πρόταση Αποκατάστασης

ΚΟΛΛΗΓΟΣΠΙΤΑ

ΣΧΕΔΙΟ: Π63

ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ



 |167

Πρόταση αποκατάστασης

ΚΟΛΛΗΓΟΣΠΙΤΑ

ΣΧΕΔΙΟ: Π64

ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ





Ο ΛΟΦΟΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ: Π65

ΤΟΜΗ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:200

Πρόταση αποκατάστασης

 | 169
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