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1. Ιστορικά στοιχεία 
 
1.1 Νέα Σκήτη 

Η Νέα Σκήτη βρίσκεται σε παραθαλάσσια περιοχή της νοτιοανατολικής πλευράς του Αγίου 
Όρους, μεταξύ της μονής Αγίου Παύλου, στην οποία ανήκει, και της σκήτης της Αγίας Άννης. 
Ιδρύθηκε το 18ο αιώνα και το Κυριακό της, το οποίο είναι αφιερωμένο, ύστερα από όραμα 
ασκητού, στο Γένεσιο της Θεοτόκου, κτίσθηκε το 1757. Η περιοχή της Νέας Σκήτης είναι μια 
ωραία και εύκρατη τοποθεσία, η οποία καταλήγει σε ένα επικλινές επίπεδο στην ακτή και 
απέχει 20 λεπτά από την Ι.Μ. Αγίου Παύλου. Στις αρχές του 19ου αιώνα η Νέα Σκήτη ήταν 
γνωστή ως σκήτη του Πύργου, εξαιτίας του βυζαντινού πύργου, που βρίσκεται στη νοτιοδυτική 
είσοδό της. Ο πύργος αναφέρεται ως κτίσμα της εποχής του Ιουστινιανού, αλλά πιθανόν είναι 
της περιόδου των Κομνηνών. 

Κατά την περίοδο 1817–1819 οριακές διενέξεις μεταξύ των μονών Αγίου Παύλου και 
Μεγίστης Λαύρας οδηγούν, μέσω του σιγγιλίου του Πατριάρχου Γρηγορίου του Ε΄ (Απρίλιος 
1819), στην παραχώρηση της Νέας Σκήτης και της Σκήτης του Αγίου Δημητρίου (ή Λακκοσκήτης) 
στην μονή Αγίου Παύλου. 

Γύρω στο 1900 η σκήτη κατοικείται από 70 μοναχούς και απαρτίζεται από 27 καλύβες, από 
τις οποίες οι δύο είναι νεόδμητες (μία από αυτές λογικά είναι και η υπό μελέτη καλύβη) και 
έχουν όλες, πλην δύο, ναΐδριο. 

Σήμερα η σκήτη αποτελείται από 25 περίπου καλύβες κατοικούμενες από 40 μοναχούς, οι 
οποίοι ασχολούνται με την αγιογραφία, την κατασκευή μοσχοθυμιάματος και άλλα εργόχειρα. 

Εικ.1 Νέα Σκήτη. Άποψη από τη θάλασσα 
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1.2 Ιερά Καλύβη Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά 
Είναι από τις παλαιότερες στη Νέα Σκήτη σύμφωνα με μαρτυρίες μοναχών. Η κατασκευή 

της τοποθετείται στο δεύτερο μισό του 18ου αιώνα, γεγονός που την κατατάσσει στις 
σπουδαιότερες καλύβες της περιοχής. Δυστυχώς όμως τη νύχτα της 16ης Ιανουαρίου 2014 το 
κτίριο υπέστη μεγάλης κλίμακας καταστροφή από πυρκαγιά που προκλήθηκε από άγνωστη 
αιτία. 

Σήμερα η καλύβη είναι σχεδόν ετοιμόρροπη, χωρίς στέγη και με ένα τμήμα των 
τοιχοποιιών της κατεστραμμένο. Οι εργασίες συντήρησης και αναστήλωσης θα πρέπει να 
μεθοδεύσουν αθόρυβα και με τη δέουσα σεμνότητα τη σωτηρία του κτίσματος από τη 
φυσιολογική φθορά του χρόνου και της φωτιάς. 

  

Εικ.2 Η θέση της καλύβης του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά στο κτιριακό σύνολο της Νέας Σκήτης. 
Φωτογραφία πριν από την πυρκαγιά 

4 



Ανακατασκευή και μερική αναστήλωση της Ι. Καλύβης ¨Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς¨ της Ι. Μ. Αγίου Παύλου 

Αρχιτεκτονική Μελέτη 

2. Αρχιτεκτονική ανάλυση – Τεκμηρίωση 
 
2.1 Γενικά στοιχεία 

Η καλύβη του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά στη Νέα Σκήτη ανήκει στην επικρατέστερη 
κατηγορία καλύβης, όπου το ναΐδριο και το οίκημα ανήκουν στο ίδιο κτίριο και στην ίδια 
οικοδομική φάση. Το συμπέρασμα αυτό προέκυψε μετά από λεπτομερή εξέταση των ακμών 
επαφής των δύο κτιρίων, όπου φαίνεται καθαρά η σύνδεση μεταξύ των τοιχοποιιών τους, με 
εμπλοκή των λιθοσωμάτων.  

Το κτίσμα είναι δομημένο σε επικλινές έδαφος, με αποτέλεσμα η βορειοανατολική και η 
νοτιοανατολική τοιχοποιία του ισογείου να είναι σχεδόν εξολοκλήρου σε επαφή με το έδαφος, 
ενώ στη βορειοδυτική τοιχοποιία η κλίση του εδάφους ακολουθεί την αντίστοιχη του όμορου 
ανηφορικού μονοπατιού. Η έντονη κλίση του φυσικού εδάφους έχει οδηγήσει και στην 
ανάπτυξη πέντε επιπέδων τοίχων αντιστήριξης από οπλισμένο σκυρόδεμα απέναντι από τη 
βορειοανατολική τοιχοποιία του ορόφου και σε απόσταση 2,10 μέτρα από αυτήν. Η νοτιοδυτική 
όψη της καλύβης, είναι προς την πλευρά της θάλασσας και είχε τα περισσότερα ανοίγματα και 
τους εξώστες. Οι βασικές διαστάσεις του είναι 25,65 x4,95 μέτρα.  

 
2.2 Περιγραφή όψεων και μορφολογικά στοιχεία 

Το οίκημα είναι κτίσμα του 18ου αιώνα, όπως προκύπτει από τις μαρτυρίες των μοναχών, 
οι οποίες το κατατάσσουν στα πρώτα κτίρια της Σκήτης. Οι όψεις του δεν παρουσιάζουν κάποιο 
ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Πρόκειται για επιχρισμένες αργολιθοδομές, από μεγάλες κυρίως 
πέτρες, στις οποίες τα ελάχιστα ανοίγματα εξυπηρετούν κατά κανόνα λειτουργικές ανάγκες. 
Εξαίρεση αποτελεί η νοτιοδυτική τοιχοποιία, στην οποία παρατηρούνται πολλά και μεγάλα 
ανοίγματα. Στην πλευρά αυτή, η οποία βλέπει στη θάλασσα, υπήρχε η πόρτα εισόδου του 
οικήματος, άλλες τρεις θύρες και μάλλον τέσσερα παράθυρα στο ισόγειο, όπως επίσης δύο 
μπαλκονόπορτες και έξι παράθυρα στον όροφο. Κύριο χαρακτηριστικό των ανοιγμάτων αυτών 
ήταν η έλλειψη συμμετρίας στην τοποθέτησή τους στην όψη του κτιρίου, όπως επίσης και η 
σημαντική διαφοροποίηση των διαστάσεων των παραθύρων του ισογείου από αυτά του 
ορόφου. Τα παραπάνω στοιχεία προκύπτουν από την εξέταση παλαιών φωτογραφιών, αφού η 
συγκεκριμένη όψη έχει υποστεί σημαντική καταστροφή, με το μεγαλύτερο τμήμα της να μην 
υφίσταται πλέον. 

Για τον τύπο των παραθύρων δεν έχουμε στοιχεία, λόγω του ότι έχουν καεί πλήρως. Από 
τις φωτογραφίες και πάλι εξάγεται το συμπέρασμα ότι τα παράθυρα μεγάλων διαστάσεων ήταν 
ανωσυρόμενα και τα μικρότερα ήταν μονόφυλλα ανοιγόμενα περί κατακόρυφου άξονα. 
Εντύπωση προκαλεί ότι στα σωζόμενα ανοίγματα δεν παρατηρείται μείωση των διαστάσεων 
τους κατά το πάχος του τοίχου, χαρακτηριστικό το οποίο αποτελεί βασικό στοιχείο της 
παραδοσιακής αρχιτεκτονικής και που ως σκοπό είχε την ορθή διάχυση του φυσικού φωτός στο 
χώρο. Τέλος όλα τα παράθυρα του κτιρίου χαρακτηρίζονταν από απλά ξύλινα εξωτερικά 
πλαίσια, χωρίς κάποιο ιδιαίτερο διάκοσμο. Σε αυτά προς την πλευρά του μονοπατιού σώζονται 
οριζόντιες μεταλλικές σιδεριές, εξωτερικά του κινητού μέρους του κουφώματος.  
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Από τις θύρες της καλύβης δε σώζεται κανένα ίχνος. Πρέπει να ήταν όλες ξύλινες, 
καρφωτές και ταμπλαδωτές, ανάλογα με το χώρο που διαχώριζαν. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί 
η αυλόθυρα, η οποία είναι ξύλινη, δίφυλλη, καρφωτή, διαστάσεων 1,60 x 1,70 μέτρα. Στις 
παλαιότερες φωτογραφίες διακρίνονται ξύλινες θύρες με υαλοστάσιο στην νοτιοδυτική όψη 
του ορόφου, οι οποίες οδηγούσαν στους δύο στεγασμένους με λαμαρίνα, ξύλινους εξώστες 
εκατέρωθεν της προεξοχής. Η τελευταία αναπτυσσόταν σε όλο το ύψος της καλύβης.  

Ο ναός βρίσκεται στο νοτιοανατολικό τμήμα της καλύβης, ενταγμένος απόλυτα στο 
κτιριακό σύνολο αυτής. Είχε δύο νοτιοδυτικά και δύο βορειοανατολικά παράθυρα φωτισμού, 
όπως επίσης και μικρά, ορθογώνια παραθυράκια στις δύο από τις τρεις κόγχες του ιερού. Από 
τις φωτογραφίες φαίνεται ότι η στέγασή του ήταν ενιαία με αυτή της καλύβης. Σήμερα 
σώζονται μόνο οι κόγχες του ιερού και το ίχνος της θέσης του τέμπλου. 

Τέλος, η στέγη της καλύβης που σήμερα είναι τελείως κατεστραμμένη, ήταν τρικλινής, με 
επικάλυψη σχιστόπλακας κατά το ήμισυ και κεραμιδιών κατά το υπόλοιπο. Είχε δύο καμινάδες 
και όχι φεγγίτες, ύψος περίπου 1,80 μέτρα μετρούμενο στην βορειοδυτική τριγωνική όψη. Οι 
σωζόμενες σχιστόπλακες σε ορισμένες περιοχές περιμετρικά της τοιχοποιίας προδίδουν ότι η 
στέγη προεξείχε κατά 40 εκατοστά από τις κατακόρυφες επιφάνειες του κτιρίου. Η αλλαγή του 
υλικού επικάλυψης ενισχύει την ύπαρξη αρχιτεκτονικής φάσης.  

Εικ.3 Νοτιοδυτική άποψη της καλύβης πριν από την πυρκαγιά 

Εικ.4 Νοτιοανατολική τοιχοποιία της καλύβης, με 
τα ανοίγματα των κογχών του ναού 
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2.3 Περιγραφή εσωτερικών χώρων 
Η περιγραφή των εσωτερικών χώρων γίνεται με βάση τα ίχνη των δομικών στοιχείων που 

είναι ορατά. Η καλύβη είχε δύο στάθμες δαπέδων, με καθαρό ύψος 2,00 μέτρα για το ισόγειο 
και 2,20 μέτρα για τον όροφο. Η πρώτη στάθμη, βρισκόταν 0,15 μέτρα ψηλότερα από τη 
στάθμη του εδάφους και χωριζόταν σε δύο μεγάλους χώρους (νοτιοανατολικός και 
νοτιοδυτικός), από μία ενδιάμεση, σωζόμενη λιθοδομή. Ο νοτιοανατολικός, με βοηθητικές 
χρήσεις αποθήκης και εργόχειρου και ο νοτιοδυτικός με χρήσεις κουζίνας και τράπεζας. Ο 
διαχωρισμός των παραπάνω χώρων γινόταν με χρήση μπαγδατότοιχων. Οι θύρες εισόδου στο 
ισόγειο ήταν τέσσερις, όλες στη νοτιοδυτική τοιχοποιία του.  

Στον όροφο υπήρχε ο ναός, τα κελιά των μοναχών και οι χώροι υγιεινής. Ο ναός 
καταλάμβανε το νοτιοανατολικό τμήμα της κάτοψης, έχοντας καθαρά ορθογώνιο σχήμα, χωρίς 
τόξα και τρούλο. Τα κελιά διατάσσονταν στο μπροστά τμήμα της καλύβης, επικοινωνώντας 
μεταξύ τους μέσω ενός μακρόστενου διαδρόμου στο πίσω τμήμα της. Ο φωτισμός και ο 
αερισμός των κελιών επιτυγχανόταν με τα διατεταγμένα σε σειρά παράθυρα της νοτιοδυτικής 
όψης, έχοντας εκπληκτική θέα στη θάλασσα. Είχαν ξύλινα πατώματα, ξύλινες οροφές, καρφωτές 
θύρες και διαχωριστικούς μπαγδατότοιχους. Οι εσωτερικές, κατακόρυφες επιφάνειες του 
ορόφου ήταν επιχρισμένες και τα χρώματα που επικρατούσαν ήταν το λευκό και η ώχρα. 
Αντίθεση με τα παραπάνω αποτελούσε ο χώρος υγιεινής, ο οποίος είχε πλάκα οπλισμένου 
σκυροδέματος στο δάπεδο και οι τοίχοι του είχαν επικάλυψη πλακιδίων πορσελάνης. 
 
2.4 Κατασκευαστικές φάσεις 

Οι φάσεις κατασκευής της καλύβης δεν μπορούν να καθοριστούν με ευκολία σήμερα 
λόγω των μεγάλων καταρρεύσεων που προκάλεσε η πυρκαγιά. Εξετάζοντας τις παλαιότερες 
φωτογραφίες εξάγεται το συμπέρασμα ότι η καλύβη παρουσιάζει δύο μεγάλης έκτασης 
κατασκευαστικές φάσεις. Η πρώτη είναι η οικοδόμηση του βασικού όγκου του κτιρίου και η 
δεύτερη η επέκταση αυτού προς τα βορειοδυτικά, με την κατασκευή ενός αντίστοιχου μεγέθους 
κτίσματος. Απόδειξη της παραπάνω φάσης αποτελεί η διαφοροποίηση του υλικού επικάλυψης 
της στέγης των δύο δομικών τμημάτων, ο μεταξύ τους διαχωρισμός με λιθοδομή σε όλο το 
ύψος του κτιρίου και η εμφάνιση αρμού στη συναρμογή της βόρειας λιθοδομής της προσθήκης 
με αυτήν της μεσοτοιχίας. Η φάση αυτή είναι σίγουρα η σημαντικότερη του κτιρίου, αφού 
άλλαξε σε μεγάλο βαθμό τον όγκο του, την τυπολογία του και τις όψεις του.  

Η 2η φάση της καλύβης τοποθετείται χρονικά κοντά στην 1η με βάση τη φιλοσοφία της 
κατασκευαστικής δομής της. Οι περιμετρικοί τοίχοι ήταν είτε μπαγδατιά, είτε λιθοδομές 
δομημένες με πηλοκονίαμα και ασβεστοκονίαμα, με καλή εμπλοκή των λιθοσωμάτων στις 
γωνίες και οριζόντια στοιχεία από ξυλεία καστανιάς.  

Οι υπόλοιπες φάσεις της καλύβης αφορούσαν εσωτερικές διαρρυθμίσεις και αλλαγές 
υλικών, όπως η πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος, και δύσκολα μπορούν σήμερα να 
αναγνωριστούν και να ενταχθούν στο κτιριακό σύνολο. Παράλληλα βέβαια με τις επιτόπου 
παρατηρήσεις υπήρξαν και μαρτυρίες μοναχών, οι οποίες επιβεβαίωσαν την παραπάνω 
αλληλουχία των οικοδομικών φάσεων της καλύβης.   
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3. Κατασκευαστική δομή και παθολογία 
 
3.1 Κατασκευαστική δομή 

Ο φέρων οργανισμός του κτιρίου αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα των καλυβιώτικων 
δομικών συστημάτων. Οι περιμετρικές λιθοδομές, οι οποίες αποτελούν τα κύρια κατακόρυφα, 
επιφανειακά, δομικά στοιχεία, έχουν πάχος 60 εκατοστών και είναι δομημένες με 
ασβεστόλιθους και πρασινοσχιστόλιθους προερχόμενους από την περιοχή της Νέας Σκήτης. Το 
συνδετικό υλικό είναι πηλοκονίαμα, με επιφανειακό αρμολόγημα ασβεστοκονιάματος και το 
επίχρισμα όπου υπάρχει είναι ασβεστοκονίαμα, πάχους 1 εκατοστού. Στην ίδια κατασκευαστική 
φιλοσοφία ανήκει και η λιθοδομή της προσθήκης. 

Η σύνδεση των περιμετρικών λιθοδομών επιτυγχανόταν με τις ξυλοδεσιές, οι οποίες είναι 
από ξυλεία καστανιάς και αναπτύσσονται σε δύο επίπεδα, σε κάθε όροφο του κτιρίου. 
Δυστυχώς σήμερα, λόγω της σήψης των συνδετικών κλαπών, της πυρκαγιάς και της 
αποδιοργάνωσης των ενώσεων των κάθετα διασταυρούμενων ξυλοδεσιών, οι τελευταίες δεν 
είναι σε θέση να αναλάβουν τα σεισμικά φορτία και να τα μεταφέρουν με επιτυχία στους 
εγκάρσιους τοίχους. 

Οι εσωτερικές τοιχοποιίες της καλύβης υποθέτουμε ότι ήταν μπαγδατιά ή τσατμάδες 
δομημένοι με λίθους, καθώς δεν βρέθηκαν ίχνη από οπτόπλινθους στα χαλάσματα. Λόγω του 
ξύλινου σκελετού τους σήμερα είναι τελείως κατεστραμμένοι από την πυρκαγιά. Για τον ίδιο 
λόγο δε σώζονται σήμερα και τα οριζόντια δομικά στοιχεία του κτιρίου. Ο φέρων οργανισμός 
των πατωμάτων του δευτέρου επιπέδου αποτελούνταν από πατόξυλα, μέσης διατομής 15x15 
εκατοστά, από ξυλεία καστανιάς, τοποθετημένα ανά 80 εκατοστά περίπου. Το σανίδωμα τους 
πρέπει να ήταν μονό, όπως και αυτό των ξύλινων οροφών. Στο πρώτο επίπεδο δεν υπάρχει 
διαμορφωμένο δάπεδο, παρά μόνο μία στρώση μπετόν πάνω στο φυσικό έδαφος, η οποία 
εξυπηρετεί λόγους καθαριότητας. Η ξύλινη κλίμακα μέσω της οποίας επικοινωνούσαν τα δύο 
επίπεδα δεν σώζεται.   

Η στέγη της καλύβης ήταν ξύλινη και είχε ύψος 1,50 μέτρα, μετρούμενο από το κάτω 
επίπεδο των ελκυστήρων της. Ήταν τρίριχτη, με κλίση α=29ο και το φέρον σύστημά της 
αποτελούνταν από δύο τύπους ζευκτών ανά 0,8 μέτρα. Η διαφοροποίηση στα ζευκτά οφειλόταν 
στη μικρή αλλαγή του πλάτους της προσθήκης σε σχέση με αυτό του αρχικού κτιρίου, με τον 
κορφιά όμως να είναι ενιαίος. Διαφοροποίηση υπήρχε και στο υλικό επικάλυψης. Η στέγη του 
αρχικού κτιρίου είχε επικάλυψη σχιστόπλακας ενώ της προσθήκης είχε επικάλυψη κεραμιδιών. 
Κύριο χαρακτηριστικό της στέγης ήταν ο μη εγκιβωτισμός της, με τους ελκυστήρες να 
προεξέχουν της λιθοδομής μεταβιβάζοντας τα φορτία τους στο κτίριο με τη βοήθεια 
στρωτήρων.  

Εικ.5 Λεπτομέρεια των κατεστραμμένων 
λιθοδομών της καλύβης 
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3.2 Παθολογία 
Η καλύβη βρίσκεται σε ερειπιώδη κατάσταση εξαιτίας της πυρκαγιάς. Το δομικό της 

σύστημα δεν σώζεται αναλλοίωτο καθώς έχει υποστεί μεγάλες καταστροφές οι οποίες απειλούν 
σε μεγάλο βαθμό την ευστάθειά της. Η στέγη, τα πατώματα και όλοι οι εσωτερικοί τοίχοι έχουν 
καταρρεύσει ενώ όλα τα ξύλινα δομικά στοιχεία του κτιρίου έχουν απανθρακωθεί.  

Η φωτιά όμως έχει προκαλέσει σημαντικές φθορές και στα εναπομείναντα δομικά 
στοιχεία των λιθοδομών, με αποτέλεσμα την απώλεια του μεγαλύτερου μέρους της φέρουσας 
ικανότητάς τους, τη διατάραξη της συνέχειας δομής τους, την απώλεια της σύνδεσης των 
κάθετα διασταυρούμενων στοιχείων, τη διαρροή του χαλαρού συνδετικού υλικού τους και την 
εκτός επίπεδου παραμόρφωση τους. 

Παράλληλα τα ισχυρά φυσικά φαινόμενα, όπως οι έντονες βροχοπτώσεις, οι χιονοπτώσεις 
που χαρακτηρίζουν τη Νέα Σκήτη και η υγρασία, έχουν ως αποτέλεσμα την περαιτέρω 
αποδιοργάνωση των υφιστάμενων λιθοδομών. Όλα τα παραπάνω οδηγούν στο συμπέρασμα ότι 
ο σωζόμενος, περιμετρικός, φέρων οργανισμός του κτιρίου, με τα έντονα φαινόμενα 
ασυνέχειας και αποδιοργάνωσης που εμφανίζει, κρίνεται ανεπαρκής απέναντι στις απαιτήσεις 
σχεδιασμού της υπάρχουσας κατασκευής, οι οποίες είναι ιδιαίτερα αυξημένες, τόσο λόγω των 
νέων κανονισμών φορτίσεως, όσο και λόγω της σεισμικής συμπεριφοράς και του σεισμικού 
σχεδιασμού. 

Εικ.6 Γενική άποψη του φέροντος οργανισμού της καλύβης από ψηλά, μετά την πυρκαγιά 
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Εικ.6 Γενική άποψη του φέροντος οργανισμού της καλύβης από ψηλά, μετά την πυρκαγιά 

Εικ.7 Απανθρακωμένα και κατεστραμμένα δομικά στοιχεία στο εσωτερικό 

Εικ.8 Απανθρακωμένα πατόξυλα του 1ου επιπέδου 
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5. Πρόταση αποκατάστασης 
 
5.1 Γενικές αρχές και φιλοσοφία επεμβάσεων 

Η πρόταση αποκατάστασης του κτιρίου έχει ως στόχο τη στερέωση των υφιστάμενων 
δομικών στοιχείων του σκελετού, με παράλληλη ανακατασκευή των κατεστραμμένων 
αρχιτεκτονικών τμημάτων του, βασιζόμενη στη διαμόρφωση χώρων αγιορείτικης χρήσης και στο 
σεβασμό προς την αρχική του υπόσταση και τα αυθεντικά του στοιχεία. Η υπό μελέτη καλύβη 
βρίσκεται σήμερα σε άθλια κατάσταση και οι εργασίες αποκατάστασης κρίνονται επείγουσες και 
αναγκαίες για τη σωτηρία του κτιρίου. 

Στόχος βέβαια της πρότασης αποκατάστασης δεν είναι η δημιουργία ενός πλαστού 
μνημείου. Τα ανακατασκευαζόμενα τμήματα θα είναι όσο το δυνατόν διακριτά και δε θα 
αποτελούν ένα ενιαίο σώμα με όσα αυθεντικά δομικά στοιχεία έχουν πλέον απομείνει. Με τον 
τρόπο αυτό και με την παράλληλη αποτύπωση στα αρχιτεκτονικά σχέδια της υφιστάμενης 
κατάστασης, σε συνδυασμό με τις προτάσεις ανακατασκευής, κάθε προσθήκη θα είναι εύκολα 
αναγνωρίσιμη από τον καθένα και δε θα δημιουργούνται συγχύσεις.  

Oι απαραίτητες επεμβάσεις για τη στατική επάρκεια του κτιρίου θα είναι διακριτές και θα 
δηλώνουν με σαφήνεια την εποχή τους και το σύγχρονο χαρακτήρα τους. Μη αναστρέψιμες θα 
είναι μόνο οι επεμβάσεις στη θεμελίωση και αυτό επειδή δεν υπάρχει εναλλακτική λύση. 

 
5.2 Συμβατότητα της νέας χρήσης 

Η χρήση του κτιρίου δεν αλλάζει, αφού πρόκειται να αποτελέσει την κατοικία μοναχών. Σε 
όλους του χώρους προτείνονται χρήσεις, που ταιριάζουν στο χαρακτήρα του Αγίου Όρους, όπως 
εργόχειρου, αρχονταρικιού, τράπεζας, κουζίνας και διαμονής. 
 
5.3 Αρχιτεκτονικές επεμβάσεις 
5.3.1 Επεμβάσεις στους εσωτερικούς χώρους 

Το εσωτερικό του κτιρίου επανασχεδιάζεται, καθώς είναι κατεστραμμένο, σεβόμενο την 
τυπολογία της καλύβης και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σύγχρονες συνθήκες διαβίωσης απαιτούν 
μεγαλύτερους χώρους, πιο φωτεινούς και πιο λειτουργικούς. Η μελέτη προτείνει τη διάταξη δύο 
κελιών στο δυτικό τμήμα του ορόφου και τη διαμόρφωση των χώρων υγιεινής στην προσθήκη 
στο πίσω τμήμα της καλύβης. Το αρχονταρίκι καταλαμβάνει τον κεντρικό χώρο με το τζάκι, στην 
περιοχή της σκάλας, έχοντας ένα βοηθητικό κουζινάκι δίπλα του, ενώ ο ναός παραμένει στη θέση 
που ήταν, χωρίς διαφοροποίηση των διαστάσεών του. Τέλος ένα μικρό κελί δημιουργείται κοντά 
στο ναό, αφήνοντας όμως έναν ικανοποιητικό κοινόχρηστό χώρο μπροστά από αυτόν. Η 
επικοινωνία των χώρων γίνεται μέσω ενός διαδρόμου στο πίσω μέρος της καλύβης και η 
πρόσβαση στους εξώστες επιτυγχάνεται μέσω κοινόχρηστων θυρών. 

Στο χώρο του ισογείου στεγάζονται το μαγειρείο, η τράπεζα και οι χώροι υγιεινής στο ένα 
τμήμα και ο χώρος του εργόχειρου με ένα κελί φιλοξενίας στο άλλο. Στο ανατολικό τμήμα 
διαμορφώνεται μια αποθήκη. Η ξύλινη σκάλα ανακατασκευάζεται στην ίδια θέση, διατηρώντας 
την απλή μορφή της με δύο δοκάρια να στηρίζουν τα πατήματα με κατάλληλες εντορμίες. 

Προτείνεται η ανακατασκευή των ξύλινων πατωμάτων του ορόφου, με μονό σανίδωμα από 
την επάνω και την κάτω πλευρά των δοκαριών, και η επίστρωση κεραμικών πλακιδίων στους 
χώρους του ισογείου. Τα εσωτερικά χωρίσματα θα είναι δρομικές οπτοπλινθοδομές και μόνο η 
νοτιοδυτική τοιχοποιία της προεξοχής θα είναι ξυλόπηκτη (τσατμάς). Η επίχρισή τους θα γίνει με 
ασβεστοτσιμεντοκονίαμα, οπλισμένο με ίνες πολυπροπυλενίου, οι οποίες θα αντικαταστήσουν 
τα άχυρα που είχε το αυθεντικό επίχρισμα. Με παρόμοιο υλικό θα επιχριστούν οι τοίχοι του 
ναού. Οι τοίχοι των χώρων υγιεινής θα καλυφθούν από κεραμικά πλακίδια. 
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Όλες οι θύρες της καλύβης θα είναι μονόφυλλες, ξύλινες, ταμπλαδωτές με ή χωρίς 
υαλοστάσιο, εκτός από τις δύο θύρες της βορειοανατολικής πλευράς του ορόφου  οι οποίες θα 
είναι ξύλινες, καρφωτές. Τα μεγάλα παράθυρα φωτισμού θα είναι ξύλινα, ανασυρόμενα και τα 
μικρά θα είναι ξύλινα, ανοιγόμενα περί κατακόρυφου άξονα. 
 
5.3.2 Επεμβάσεις στις όψεις 

Κύριο χαρακτηριστικό της πρότασης είναι τα όμοια, μεσαίου μεγέθους και συμμετρικώς 
διατεταγμένα ανοίγματα στη νοτιοδυτική τοιχοποιία της καλύβης, ακολουθώντας τις 
πληροφορίες των παλαιών φωτογραφιών. Στις υπόλοιπες όψεις τα ανοίγματα παραμένουν ίδια.  

Οι ξύλινοι, στεγασμένοι εξώστες της νοτιοδυτικής όψης ανακατασκευάζονται στην ίδια 
θέση και έχοντας τις ίδιες διαστάσεις με τους αρχικούς, δημιουργώντας δύο χαγιάτια στο 
ισόγειο. Οι στύλοι στήριξης των εξωστών και των στεγάστρων θα είναι ξύλινοι, τετραγωνικής 
διατομής. 

Οι λιθοδομές του ισογείου παραμένουν ανεπίχριστες και υπόκεινται σε βαθύ 
αρμολόγημα, ενώ αυτές του ορόφου επιχρίονται. Βαθύ αρμολόγημα πραγματοποιείται και στην 
τοιχοποιία του ναού, με χρήση κονιάματος συμβατού με το αυθεντικό. 

Τέλος, η στέγη διατηρεί τη φιλοσοφία της αφού παραμένει τρίριχτη. Η νέα στέγη 
χωρίζεται σε δύο τμήματα από λιθοδομή πυρασφάλειας στην περιοχή διαχωρισμού των δύο 
φάσεων του κτιρίου, καλύπτει όλο το κτιριακό σύνολο της καλύβης και έχει επικάλυψη 
σχιστόπλακας.  
 
5.3.3 Η/Μ εγκαταστάσεις 

Η μελέτη των Η-Μ εγκαταστάσεων (του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Αχιλλέα Κάππη) 
περιλαμβάνει τις ομάδες: α) ύδρευση, β) αποχέτευση, γ) κεντρική θέρμανση, δ) ηλεκτρολογικά 
και ε) πυροπροστασία (πυρόσβεση και πυρανίχνευση).  

Για την κάλυψη των αναγκών του κτιρίου θα κατασκευαστεί νέο λεβητοστάσιο με δύο 
ανεξάρτητους χώρους. Στον πρώτο θα τοποθετηθούν ο λέβητας θέρμανσης, ο εναλλάκτης 
ζεστού νερού χρήσης και το πιεστικό συγκρότημα ύδρευσης και στον δεύτερο η δεξαμενή 
πετρελαίου. Η πυροπροστασία των κτιρίων θα γίνει με μικρές πυροσβεστικές φωλιές και 
φορητούς πυροσβεστήρες. Επίσης σύστημα πυρανίχνευσης προβλέπεται στους επικίνδυνους 
χώρους του λέβητα και της δεξαμενής. Σε ότι αφορά την αποχέτευση, τα λύματα θα οδηγηθούν 
σε σηπτική–απορροφητική δεξαμενή κατασκευασμένη σε απόσταση τουλάχιστον 6 m από τα 
θεμέλια του κτιρίου.  

Η ηλεκτροδότηση του κτιρίου θα γίνει από τις υπάρχουσες πηγές της Σκήτης, ενώ για τη 
συνεχή τροφοδότηση των φορτίων προβλέπεται ένας αντιστροφέας/φορτιστής ισχύος 6 kW και 
μία συστοιχία είκοσι τεσσάρων συσσωρευτών χωρητικότητας 900 Ah. 
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6. Ενδεικτικά σχέδια υφιστάμενης κατάστασης 

Εικ.9 Σχέδιο κάτοψης ισογείου 

Εικ.10 Σχέδιο νότιας όψης 

Εικ.11 Σχέδιο βόρειας όψης 
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7.  Ενδεικτικά σχέδια πρότασης αποκατάστασης 

Εικ.12 Σχέδιο κάτοψης ισογείου 

Εικ.13 Σχέδιο νότιας όψης 

Εικ.14 Σχέδιο τομής κατά μήκος 
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8.  Τρισδιάστατη απεικόνιση πρότασης αποκατάστασης 
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