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Πρόλογος

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

Έχει τίτλο «Ανακατασκευής Ι. Καλύβης “Υπαπαντή” και προσθήκη 
νέου κτιρίου ξενώνα στην Ι. Σκήτη Αγίου Παντελεήμονος της Ι. 
Μονής Κουτλουμουσίου».

Πρόκειται για την αρχιτεκτονική αποτύπωση και πρόταση 
αποκατάστασης - ανακατασκευής των κτισμάτων που βρίσκονται 
στο χώρο και συνοδεύεται από στατική μελέτη, μελέτη 
ηλεκτομηχανολογικών εγκαταστάσεων και μελέτη περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων.

Αναλυτικότερα, το τεύχος χωρίζεται σε οκτώ μέρη. Το πρώτο 
μέρος περιλαμβάνει μια σύντομη ιστορική προσέγγιση του κτιρίου 
και της περιοχής. Το δεύτερο μέρος την αρχιτεκτονική ανάλυση 
και τεκμηρίωση όπου περιγράφεται η μέθοδος αποτύπωσης πεδίου, η 
φωτογράφηση, τα χαρακτηριστικά του κτιρίου, παθολογία κ.ά. Στο 
τρίτο μέρος παρουσιάζεται η πρόταση ανακατασκευής του κτιρίου 
και στο τέταρτο μέρος μια συνοπτική περιγραφή εργασιών. Το 
πέμπτο μέρος περιέχει φωτογραφικό υλικό από το διάστημα. Στο 
έκτο και έβδομο μέρος, σε σμίκρυνση, εκτός κλίμακας, τα σχέδια 
της αποτύπωσης και πρότασης αποκατάστασης αντίστοιχα. Τέλος, 
στο όγδοο μέρος είναι η τρισδιάστατη απεικόνιση της πρότασης.
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Εισαγωγή

Η Ιερά Σκήτη του Αγίου Παντελεήμονος είναι εξάρτημα της Ιεράς 
Μονής Κουτλουμουσίου και βρίσκεται, σε αμφιθεατρική τοποθεσία, 
ανάμεσα σε αυτή και την Ιερά Μονή Ιβήρων περίπου στο κέντρο της 
χερσονήσου του Αγίου Όρους. (Εικ.1). 

Δεν είναι γνωστός ο ακριβής χρόνος ίδρυσής της, σίγουρα όμως 
τοποθετείται στο δεύτερο μισό του 18ου αιώνα. Έγγραφο του 1842 
τοποθετεί την ίδρυσή της το 1778, ενώ το συμφωνητικό γράμμα 
της Ι. Μ. Κουτλουμουσίου, που αναγνώρισε επίσημα τη Σκήτη, 
την τοποθετεί στο 1780. Σύμφωνα με το μοναχό Χρυσόστομο το 
Κυριακό θεμελιώθηκε το 1782 και εγκαινιάσθηκε το 1790. Πριν από 
το 1780, υπήρχε στη θέση αυτή το κελλί του Αγίου Παντελεήμονος 
από όπου πήρε και το όνομά της1.

Σήμερα στη Σκήτη σώζονται περίπου είκοσιτρεις Καλύβες, πολλές 
από τις οποίες έχουν αποκατασταθεί.

Η πρόσβαση στη Σκήτη γίνεται είτε με τα πόδια, είτε με αυτοκίνητο 
καθώς υπάρχει διαμορφωμένος δρόμος, αρχικά με επίστρωση 
τσιμέντου και στη συνέχεια χωματόδρομος.

Η Ιερά Καλύβη της “Υπαπαντής” είναι κτισμένη βόρεια του Κυριακού, 
ακριβώς πίσω από αυτό (Εικ.2). 

1  Βαρβούνης Μ. Γ. (2008), Η Κουτλουμουσιανή Σκήτη του Αγίου 
Παντελεήμονος στο Άγιον Όρος, Χελάνδιον, Αθήνα.
Μοναχός Χρυσόστομος (1966), Σκήτη Αγίου Παντελεήμονος, Άγιον 
Όρος.

Εικ.1: Άγιο Όρος. Ι. Σ. Αγίου Παντελεήμονος (Πηγή: επεξεργασμένος χάρτης από το Googlemaps)

Εικ.2: Ιερά Καλύβη ¨Υπαπαντή¨ (Πηγή: επεξεργασμένος χάρτης από το Googlemaps)
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1. Ιστορική Προσέγγιση - Μελέτη

1.1 Ιερά Καλύβη ¨Υπαπαντή¨

Δεν υπάρχουν πληροφορίες για την Καλύβη που να προσδιορίζουν 
φάσεις κατασκευής της ή χρονολογίες επεμβάσεων. Γραπτά στοιχεία 
που έχουμε διαθέσιμα είναι η αναφορά στο βιβλίο του Βαρβούνη 
(2008) ότι το 1965 γκρεμίστηκε από το χιόνι και τελευταίος ένοικος 
ήταν ο πατέρας Μόδεστος ο οποίος εκοιμήθει το 1970. 

Τέσσερα χρόνια αφού εγκαταλείφθηκε η Καλύβη, πέρασε από εκεί 
το συνεργείο του Παύλου Μυλωνά που κατέγραψε πολύ σημαντι-
κά στοιχεία για την Καλύβη. Στο αρχείο του Παύλου Μυλωνά, που 
βρίσκεται στο Μουσείο Μπενάκη στην Αθήνα, βρέθηκε κάτοψη του 
κτιρίου, περιγραφή και λίγες φωτογραφίες. 

Δυστυχώς δεν υπάρχει αποτύπωση ή φωτογραφική τεκμηρίωση του 
εσωτερικού, ενώ τα στοιχεία αυτά συγκεντρώθηκαν μόλις μετά την 
ολοκλήρωση της εκπόνησης της μελέτης. 

Τα δεδομένα αυτά όμως επιβεβαιώνουν την εγκατάλειψη της Κα-
λύβης λόγω καταστροφής της στέγης, η οποία δεν επισκευάστηκε 
ποτέ.

1.2 Ιστορικό μελέτης

Η εκπόνηση της μελέτης προέκυψε έπειτα από αίτημα της Ιεράς Μο-
νής Κουτλουμουσίου προς το Κε.Δ.Α.Κ. με το με αρ. πρωτ. 127/10-
23.06.2018 έγγραφό της. 

Με το με αρ. πρωτ. Φ2/10α/1673/ 17-30.06.2018 η Ιερά Κοινότητα 
ζήτησε από την Υπηρεσία τον ορισμό μηχανικού για την εκπόνηση 
της μελέτης. 

Με το με αρ. πρωτ. 930/05.09.2018 η Υπηρεσία αναθέτει την εκπό-
νηση της αρχιτεκτονικής μελέτης στον Φ. Καραγιώργο, αρχιτέκτονα 
μηχανικό. Την εκπόνηση μελέτης ηλεκτομηχανολογικών εγκαταστά-
σεων στους Α. Κάππη, ηλεκτρολόγο μηχανικό και Θ. Ντικολιάκο, 
μηχανολόγο μηχανικό ΤΕ.

Με το με αρ. πρωτ. 1055/12.10.2018 η Υπηρεσία αναθέτει την εκ-
πόνηση της στατικής μελέτης στον Α. Σενικίδη, πολιτικό μηχανικό.

Με το με αρ. πρωτ. 1577/26.11.2019 η Υπηρεσία αναθέτει στον αρ-
χιτέκτονα μηχανικό Δ. Βαμβακά τον εκπόνηση της μελέτης μαζί με 

τον Φ. Καραγιώργο.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο κ. Δ. Βαμβακάς παρα-
κολούθησε τη μελέτη από το ξεκίνημά της ενώ συμμετείχε ενεργά 
στη διαμόρφωση της πρότασης ανακατασκευής παρά το γεγονός ότι 
η επίσημη ανάθεση έγινε ένα χρόνο μετά (2019).

Με το με αρ. πρωτ. 607/02.06.2020 η Υπηρεσία αναθέτει την εκπό-
νηση της τεχνικής περιβαλλοντικής μελέτης στον Μ. Τομπαζιώτη, 
δασολόγο.

Το διάστημα 09.2018 - 11.2019 ολοκληρώθηκε η αρχιτεκτονική 
μελέτη που περιλαμβάνει την έρευνα, την αποτύπωση πεδίου, τα 
σχέδια αποτύπωσης, τα σχέδια πρότασης, το τρισδιάστατο μοντέλο 
και η ηλεκτρομηχανολογική μελέτη. Στο διάστημα που ακολούθησε 
και μέχρι τον Οκτώβριο του 2020 ολοκληρώθηκαν και οι υπόλοιπες 
μελέτες (στατική και τεχνική περιβαλλοντική).

1.3 Ανάλυση μεθόδου μελέτης

Η εκπόνηση της μελέτης από την ημέρα της χρέωσης (Σεπτέμβριος 
2018) οργανώθηκε με στόχο την ταχύτερη και ορθότερη διεκπεραί-
ωσή της σε συγκεκριμένα βήματα τα οποία και εκτελέστηκαν ένα 
προς ένα:

Βήμα 1ο  (Σεπτέμβριος 2018)

Πραγματοποιήθηκαν συζητήσεις με τους πατέρες Νικόλαο και Σω-
κράτη της Ι. Μ. Κουτλουμουσίου και επίσκεψη στο χώρο. Εκεί ενη-
μερωθήκαμε για υπάρχουσα πρόταση ανακατασκευής που είχε πα-
λαιότερα ανατεθεί σε ιδιώτη μηχανικό τον κ. Τρυφίδη.

Πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον αρχιτέκτονα μηχανικό κ. Τρυ-
φίδη, όπου διαπιστώθηκε ότι τόσο η αποτύπωσή του όσο και η πρό-
ταση ανακατασκευής δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ούτε στο 
ελάχιστο. 
 
Κατά τη δεύτερη επίσκεψη στο χώρο ζήτησα να γίνει καθαρισμός 
του περιβάλλοντος χώρου καθώς τα κτίσματα αλλά και το ανάγλυφο 
του εδάφους ήταν καλυμμένα από βλάστηση. Παράλληλα, η Ιερά 
Μονή ανέλαβε να αναθέσει σε δικό της τοπογράφο μηχανικό, την 
τοπογραφική αποτύπωση. 

Μετά από το βασικό καθαρισμό του χώρου από την πυκνή βλάστη-
ση ακολούθησαν οι εργασίες καθαρισμού γύρω από το κτίριο και 
σε επιλεγμένα σημεία της αυλής, τις οποίες και επέβλεψα ώστε να 
υπάρχει σωστή καθοδήγηση. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να βρεθούν 
κάτω από τα ερείπια, τα επίπεδα των δαπέδων, η θεμελίωση, το 
πλακόστρωτο της αυλής και άλλα στοιχεία τα οποία βοήθησαν σε 
πολύ μεγάλο βαθμό στην κατανόηση του κτιρίου και την εκπόνηση 
της μελέτης.

Μέσα στον ίδιο μήνα πραγματοποιήθηκε η τοπογραφική αποτύπωση 
από μηχανικό της Ιεράς Μονής.

Βήμα 2ο (Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2018)

Παραλαβή τοπογραφικής αποτύπωσης. Πραγματοποιείται η σχεδί-
αση υφιστάμενης κατάστασης ενώ παράλληλα γίνεται έρευνα να 
βρεθούν στοιχεία για την Καλύβη. Ακολουθούν συζητήσεις με τον 
πατέρα Παΐσιο που θα είναι και ο μελλοντικός ένοικος της Καλύβης 
για τις ανάγκες που έχει και θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στην πρό-
ταση αποκατάστασης.

Βήμα 3ο (Ιανουάριος - Ιούνιος 2019)

Ολοκλήρωση σχεδίων υφιστάμενης κατάστασης και διεξοδική ανα-
ζήτηση στοιχείων που θα βοηθήσουν στην σύνθεση της αρχικής 
μορφής του κτιρίου. 

Συνεργασία με τον πολιτικό μηχανικό Α. Σενικίδη.
Συνεργασία με τον ηλεκτρολόγο μηχανικό Α. Κάππη σχετικά με όλα 
τα σημεία που αφορούν Η/Μ εγκαταστάσεις.
Προσχέδια πρότασης και συζητήσεις με τους πατέρες της Μονής.

Βήμα 4ο (Ιούλιος - Νοέμβριος 2019)

Ολοκλήρωση σχεδίων αποτύπωσης.
Ολοκλήρωση σχεδίων πρότασης.
Ολοκλήρωση τρισδιάστατου μοντέλου.

Βήμα 5ο (Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2020)

Σύνταξη τεύχους μεγέθους Α3 αρχιτεκτονικής μελέτης.
Εκτύπωση τεύχους Α3 και σχεδίων αποτύπωσης και πρότασης.
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2. Αρχιτεκτονική Ανάλυση και Τεκμηρίωση

2.1 Μεθοδολογία αποτύπωσης 

2.1.1 Τοπογραφική Αποτύπωση
Η τοπογραφική αποτύπωση ανατέθηκε στον αγρονόμο και τοπογρά-
φο μηχανικό Π. Ζαχαρούλη από την Ι. Μ. Κουτλουμουσίου.

Έγινε χρήση γεωδετικού σταθμού και drone και υπήρξε συνεργασία 
με τον γράφοντα σε όλη τη διάρκεια των εργασιών.

2.1.2 Αρχιτεκτονική Αποτύπωση
Για την κατανόηση της μορφής και δομής του κτιρίου, λόγω της 
κατάστασής του, ήταν αναγκαίο να αφιερωθεί πολλαπλάσιος χρόνος 
από το συνηθισμένο, στο πεδίο. 

Δεν κρίθηκε αναγκαίο να γίνουν μετρήσεις στο πεδίο καθώς η πολύ 
ακριβής τοπογραφική αποτύπωση κάλυψε πλήρως την ανάγκη αυτή.

Αναλυτικότερα, οι εργασίες πεδίου που πραγματοποιήθηκαν είναι οι 
εξής:

α. Περιβάλλων χώρος: Καθαρισμός του χώρου από την πυκνή 
βλάστηση σε σημείο που να είναι ορατά τα επίπεδα του εδάφους και 
οι αναλημματικοί τοίχοι.  Πραγματοποιήθηκε εκ νέου φωτογράφιση 
σε σημεία ενδιαφέροντος τα οποία βοηθούν τόσο στην κατανόη-
ση του χώρου όσο και στη δημιουργία των σχεδίων αποτύπωσης 
(Εικ.3). 

β. Κτίριο Ιεράς Καλύβης: Τις ημέρες του καθαρισμού του περι-
βάλλοντος χώρου έγινε και ο καθαρισμός του περιγράμματος του 
κτιρίου σε σημεία που ήταν σκεπασμένο από χώμα έτσι ώστε να 
είναι ευδιάκριτο και να βοηθήσει την τοπογραφική αποτύπωση που 
θα ακολουθούσε. Επίσης σε επιλεγμένα σημεία έγιναν βαθύτεροι κα-
θαρισμοί καθώς βασικά στοιχεία του κτιρίου ήταν κρυμμένα κάτω 
από τα ερείπια. 

Τομή έγινε στη βορειοανατολική πλευρά του κτιρίου όπου βρέθηκε 
το επίπεδο δαπέδου του ισογείου. Στο βόρειο τοίχο του κτιρίου έγινε 
τομή και βρέθηκε επίσης η θεμελίωση. Στο δυτικό τοίχο του κτιρίου, 
εξωτερικά, βρέθηκε πλακόστρωση. Τέλος, πραγματοποιήθηκε καθα-
ρισμός στο σημείο κεντρικής εισόδου και διαπιστώθηκε ότι κτιστά 
σκαλοπάτια οδηγούσαν στο υπερυψωμένο ισόγειο.
Όλα τα παραπάνω βέβαια σώζονται σε ερειπιώδη κατάσταση.

γ. Ιερός Ναός: Πραγματοποιήθηκε έλεγχος σύνδεσης του ναού με 
το κτίριο της Ι. Καλύβης καθώς δεν ήταν εύκολο να διαπιστωθεί αν 
οι τοιχοποιίες συνδέονται ή όχι. Όπως διαπιστώθηκε, συνδέονται.

Έγινε μία τομή στην κόγχη του Ιερού για να διαπιστωθεί το επίπεδο 
του δαπέδου και εξωτερικά στον ανατολικό τοίχο του ναού όπου 
βρέθηκε η θεμελίωση. 

2.2 Περιγραφή υφιστάμενης και αρχικής κατάστασης, 
τυπολογία - μορφολογία

Η περιγραφή που ακολουθεί προκύπτει από το σχέδιο αποτύπωσης, 
τα σχόλια και τις φωτογραφίες του 1969 του Παύλου Μυλωνά:

Η Ι. Καλύβη της Υπαπαντής είναι κτισμένη με λιθοδομή, με κονίαμα, 
σε ακανόνιστο σύστημα. Αποτελείται από υπόγειο, σε ένα τμήμα 
μόνο, ισόγειο και όροφο (Εικ.4).  

Έχει διαστάσεις 10.95x8.30μ στο κύριο κτίσμα και 7.81x5.60 στο 
ναό. Εμβαδό 90.88μ2 και 43.73μ2 αντίστοιχα, και συνολική επιφάνεια  
135μ2.

Στην ανατολική όψη ο ναός δεν έχει ανοίγματα. Η ανατολική όψη 
του κυρίως κτιρίου έχει ένα παράθυρο στον όροφο και ένα στο ισό-
γειο. 

Η νότια όψη έχει τρία παράθυρα στον όροφο, μία πόρτα που προ-
φανώς οδηγούσε σε εξώστη και ένα παράθυρο πάνω από την πόρτα. 
Υποθέτουμε ότι υπήρχε σοφίτα στην πλευρά αυτή. Το ισόγειο έχει 
τρία παράθυρα και μία πόρτα που προφανώς είναι η κεντρική είσο-
δος. Το υπόγειο έχει μία πόρτα και δύο παράθυρα.

Η δυτική όψη έχει στον όροφο, σύμφωνα με την περιγραφή Μυλω-
νά τέσσερα παράθυρα, ενώ στη φωτογραφία διακρίνονται μόνο τα 
τρία. Στο ισόγειο υπάρχουν δύο παράθυρα, μία πόρτα, και φούρνος 
στο βόρειο τμήμα.

Η βόρεια όψη είναι γκρεμισμένη. Φαίνεται όμως από τα ερείπια στο 
σημείο του φούρνου ότι μπορεί να υπήρχαν επιπλέον δωμάτια εκεί. 
Ανατολικά, υπάρχει κτίσμα γκρεμισμένο, με τζάκι και πόρτα προς τη 
γειτονική Καλύβη.

Σήμερα, σώζεται μόνο τμήμα του Ναού και τμήμα των τοίχων του 
ισογείου. Τα ερείπια φανερώνουν την ύπαρξη ορόφου και υπογείου 

Εικ.3: Άποψη από Κυριακό 2018. (Πηγή: Αρχείο Κε.Δ.Α.Κ., φωτογραφία Φ. 
Καραγιώργος)

Εικ.4: Άποψη από Κυριακό 2018. (Πηγή: Αρχείο Κε.Δ.Α.Κ., φωτογραφία Φ. 
Καραγιώργος)
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σε τμήμα του κτιρίου. Ο συνδυασμός αποτύπωσης, παρατήρησης, 
και του αρχείου Μυλωνά οδηγεί με ασφάλεια στα παρακάτω συμπε-
ράσματα για την Ι. Καλύβη:

2.2.1 Κυρίως Κτίριο και Ναός
Διώροφο κτίσμα, σε υπερύψωση από το έδαφος με υπόγειο σε τμή-
μα του. Η κύρια όψη του ήταν αναπτυγμένη προς το νότο από όπου 
γινόταν η πρόσβαση. Το υπόγειο, στην πλευρά αυτή, βρισκόταν στο 
επίπεδο της αυλής. Λίγα σκαλοπάτια οδηγούσαν στην κεντρική εί-
σοδο του κτίσματος όπου ήταν οι βασικοί καθημερινοί χώροι και η 
πρόσβαση στο ναό. Στο πίσω μέρος υπήρχε φούρνος και πιθανόν  
δωμάτια. Ο χώρος του φούρνου δεν είχε όροφο. 

α. Κατασκευαστικές φάσεις: Ο ναός φαίνεται στη φωτογραφία 
του 1969 να εφάπτεται σε ερείπιο που ανήκει στο ανατολικό κτίσμα 
με το τζάκι. Το κτίσμα αυτό τόσο από τον τρόπο δόμησης, όσο και 
από τη θέση του φαίνεται ότι είναι προγενέστερο της Καλύβης χω-
ρίς όμως να έχουμε άλλα στοιχεία για αυτό. Η Καλύβη φαίνεται να 
κατασκευάστηκε εξ’ ολοκλήρου σε μία φάση με εξαίρεση το τμήμα 
του φούρνου που μπορεί να αποτελεί προσθήκη. Αυτό το διαπι-
στώνουμε από το γεγονός ότι το τμήμα αυτό ανατολικά και δυτικά 
φαίνεται να μην συνδέεται με το κυρίως κτίσμα. Βέβαια, αν δεν γίνει 
καθαρισμός του χώρου από τα πεσμένα δομικά υλικά δεν θα είμαστε 
σε θέση να γνωρίζουμε με σιγουριά. 

β. Τοιχοποιίες: Η φέρουσα κατασκευή του κυρίως κτιρίου είναι 
από λιθοδομή με κονίαμα σε ακανόνιστο σύστημα με εξαίρεση το 
νότιο τοίχο του ορόφου που είναι ξυλόπηκτος. Κανένας από τους 
εσωτερικούς τοίχους δεν σώζεται σήμερα, ενώ σε φωτογραφία του 
1969 διακρίνεται ένας εσωτερικός πέτρινος τοίχος. 

γ. Δάπεδα: Το δάπεδο του ορόφου ήταν ξύλινο, όπως και του ισο-
γείου στο σημείο όπου υπήρχε υπόγειο από κάτω. Το υπόλοιπο δεν 
γνωρίζουμε. Το δάπεδο του ναού αποκαλύφθηκε με τον καθαρισμό 
που κάναμε στο σημείο της κόγχης του Ιερού. Πρόκειται για πήλινα 
πλακίδια διαστάσεων 38x38εκ. τα οποία είναι πιθανό να σώζονται σε 
πολύ καλή κατάσταση (Εικ.5, 6). 

δ. Κουφώματα: Δεν σώζονται τα κουφώματα. Υπάρχουν τμήματα 
από τις σιδεριές των κουφωμάτων στο έδαφος. Στη φωτογραφία 
του 1969 διακρίνονται τα κουφώματα σε άσχημη κατάσταση, ενώ 
όλα τα παράθυρα είχαν σιδεριά. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι 
οι σιδεριές των παραθύρων του ορόφου της νότιας όψης είναι τοπο-
θετημένες εσωτερικά. 

ε. Διακόσμηση: Εξωτερικά στο νότιο τμήμα του ναού υπήρχαν 
ίχνη, σύμφωνα με τον Παύλο Μυλωνά, από διακοσμητικά πιάτα σε 
σχήμα σταυρού. Σήμερα ο τοίχος αυτός δεν σώζεται. Εσωτερικά 

υπήρχαν τοιχογραφίες στο ναό καθώς και στασίδια με σκαλίσματα.  
Ο τρούλος είχε πλούσια διακόσμηση. 

Προφορικές μαρτυρίες αναφέρουν ότι η Καλύβη θεωρούνταν πως  
είχε «πλούσια» διακόσμηση κινητή και ακίνητη.

στ. Στέγη: Σήμερα δεν σώζεται καθόλου. Οι φωτογραφίες του 1969 
δείχνουν ξύλινη στέγη με σχιστόπλακα στο κυρίως κτίριο. Ο ναός 
είναι επίσης με επικάλυψη σχιστόπλακας με τον τρούλο να είναι κτι-
σμένος επάνω σε τόξα του βόρειου και νότιου τοίχου (Εικ.7-10). 

Εικ.5: Δάπεδο κόγχης Ιερού, 2018 (Πηγή: Αρχείο Κε.Δ.Α.Κ., φωτογραφία 
Φ. Καραγιώργος)

Εικ.6: Δάπεδο κόγχης Ιερού, 2018 (Πηγή: Αρχείο Κε.Δ.Α.Κ., φωτογραφία 
Φ. Καραγιώργος)

Εικ.7: Άποψη από δυτικό, 2018 (Πηγή: Αρχείο Κε.Δ.Α.Κ., φωτογραφία Φ. 
Καραγιώργος)
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Εικ.8: Άποψη της Καλύβης από νοτιοδυτικά, 2018 (Πηγή: Αρχείο Κε.Δ.Α.Κ., 
φωτογραφία Φ. Καραγιώργος)

Εικ.9: Ορθοφωτογραφία, 2018 (Πηγή: Τοπογραφική αποτύπωση, Π. Ζα-
χαρούλης)

Εικ.10: Άποψη ναού, 2018 (Πηγή: Αρχείο Κε.Δ.Α.Κ., φωτογραφία Φ. Κα-
ραγιώργος)

Εικ.11: Λήψη από τη βόρεια πλευρά, 2018 (Πηγή: Αρχείο Κε.Δ.Α.Κ., φω-
τογραφία Φ. Καραγιώργος)
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2.2.2 Περιβάλλων χώρος
Ένα στενό μονοπάτι πίσω από το Κυριακό της Σκήτης οδηγεί στην 
αυλή της Καλύβης. Τα όρια ιδιοκτησίας της Καλύβης είναι τα εξής: Η 
νοτιοανατολική πλευρά ορίζεται από έναν αναλημματικό τοίχο, ενώ 
το νοτιοδυτικό φθάνει ως το δρόμο δυτικά του Κυριακού. Ανατολικά 
υπάρχει άλλη Καλύβη με ψηλή περίφραξη. Βόρεια αν και ο ανα-
λημματικός τοίχος δημιουργεί την εντύπωση του τέλους της αυλής. 
στην πραγματικότητα αυτή συνεχίζεται και αρκετά μέτρα ψηλότερα. 
Ομοίως στα δυτικά. Το κατεστραμμένο μονοπάτι που περιβάλλει όλη 
τη δυτική πλευρά δεν αποτελεί όριο του οικοπέδου το οποίο εκτείνε-
ται και κάποια μέτρα πέρα από αυτό. 

Συνολικά, η έκταση φαίνεται να ξεπερνάει τα 1200μ2, ενώ ο κύριος 
χώρος όπου βρίσκεται το κτίσμα είναι περίπου 700μ2.

Λόγω της πολύ μεγάλης κλίσης στη θέση αυτή, η αυλή είναι δια-
μορφωμένη με πολλούς αναλημματικούς τοίχους. Στο κέντρο της 
αυλής, στο δυτικό τοίχο του κτιρίου, όπου σώζεται κάτω από τα χώ-
ματα ένα πλακόστρωτο μονοπάτι, μετά από δυνατή βροχή υπάρχει 
έντονη ροή υδάτων, ενώ κάτω από τον βόρειο αναλημματικό τοίχο 
έχει διαμορφωθεί θολωτός χώρος για συγκέντρωση νερού (Εικ.12-
13).

2.3 Παθολογία

Η Ιερά Καλύβη από το 1965 που κατέρρευσε η στέγη της, δεν χρησι-
μοποιήθηκε ξανά. Στα χρόνια που ακολούθησαν, η καταστροφή της 
ήταν ιδιαίτερα γρήγορη και αυτό φαίνεται και από τις φωτογραφίες 
του Παύλου Μυλωνά όπου πέρα από την καταστροφή τμήματος της 
στέγης του ναού και του κυρίως κτιρίου, αναφέρεται η καταστροφή 
του βόρειου τοίχου. Επίσης βλέπουμε και τις φθορές στην όψη.

Σήμερα, η κατάσταση είναι τελείως απογοητευτική καθώς κάποια 
τμήματα που σώζονται δεν είναι σε θέση να διατηρηθούν.

2.3.1 Κυρίως κτίριο
Στο κυρίως κτίριο έχει καταρρεύσει το ισόγειο και ο όροφος. Σώ-
ζεται μόνο τμήμα του τοίχου στο σημείο που ενώνεται με το ναό. 
Μάλιστα, σώζεται σε τέτοιο ύψος που αποτελεί μάρτυρα ύπαρξης 
ορόφου. Ο λόγος που ακόμη στέκεται το συγκεκριμένο τμήμα είναι 
ένα αναρριχόμενο φυτό το οποίο κρατάει την τοιχοποιία από την 
κατάρρευση. Η νότια όψη σώζεται μέχρι το δάπεδο του ορόφου.

Όλο το κτίριο έχει καταρρεύσει προς το εσωτερικό με αποτέλεσμα 
να μη γίνεται κατανοητό αν το υπόγειο καταλάμβανε όλη την κάτο-
ψη. Από τη μελέτη του κτιρίου και τις τομές σε επιλεγμένα σημεία 
διαπιστώνουμε πως υπόγειο υπήρχε μόνο στο δυτικό τμήμα.

Η βλάστηση έχει δημιουργήσει ανεπανόρθωτες ζημιές στα τμήματα 
τοιχοποιίας που σώζονται, ενώ ταυτόχρονα είναι αυτή που τα δια-
τηρεί στη θέση τους (Εικ.16). Είναι βέβαιο πως αν γίνει απόπειρα 
καθαρισμού τον σωζόμενων τμημάτων από τη βλάστηση, αλλά και 
απομάκρυνση του χώματος και των υλικών κατάρρευσης, δεν υπάρ-
χει καμία περίπτωση να παραμείνουν στη θέση τους. 

Το υπόλοιπο κτίριο, που κατέρρευσε και πρώτο, σώζεται σχεδόν σε 
επίπεδο θεμελίωσης. 

2.3.2 Ιερός Ναός
Ο βόρειος και ο ανατολικός τοίχος του ναού σώζονται σε όλο τους 
το ύψος. Αυτό έδωσε αρχικά και την ελπίδα ότι θα μπορέσουν να 
διατηρηθούν ώστε να γίνει αποκατάσταση του υπόλοιπου ναού. Δυ-
στυχώς όμως, η φθορά από την εσωτερική πλευρά των τοίχων, οι 
ρωγμές, η βλάστηση, το ξέπλυμα του συνδετικού κονιάματος κά-
νουν αδύνατη τη διατήρησή τους (Εικ.14). 

Τίποτα δεν σώζεται από τη στέγη του ναού ή το νότιο τοίχο. Βέβαια, 
κάτω από τα υλικά κατάρρευσης θα υπάρχει μάλλον τμήμα του νό-
τιου τοίχου. 

Εικ.12: Τόξο στον αναλημματικό τοίχο, 2018 (Πηγή: Αρχείο Κε.Δ.Α.Κ., 
φωτογραφία Φ. Καραγιώργος)

Εικ.13: Θολωτός χώρος κάτω από το έδαφος για συγκέντρωση νερού, 
2018 (Πηγή: Αρχείο Κε.Δ.Α.Κ., φωτογραφία Φ. Καραγιώργος)
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Για να διαπιστωθεί αν ο ναός είχε υπόγειο ή όχι, έγινε μια τομή στο 
σημείο της κόγχης του ιερού. Εκεί βρέθηκε σε βάθος 1-1,5 μέτρο 
από το σημερινό επίπεδο εδάφους, το δάπεδο του ναού. Πρόκειται 
για πήλινα πλακίδια διαστάσεων 38x38εκ τα οποία σώζονται σε πολύ 
καλή κατάσταση. Βγαίνει το συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει υπόγειο 
και πως είναι πολύ πιθανό να σώζεται σε καλή κατάσταση και το 
υπόλοιπο δάπεδο του ναού.

2.3.5 Περιβάλλων χώρος
Η αυλή όπου βρίσκεται το κτίσμα έχει πλήθος αναλημματικών τοί-
χων καθώς η κλίση του εδάφους σε όλο το οικόπεδο είναι αρκετά 
μεγάλη. Οι αναλημματικοί τοίχοι, όλοι κατασκευασμένοι με ξερολι-
θιά, είναι κατεστραμμένοι ή σε πολύ άσχημη κατάσταση διατήρησης 
στο σύνολό τους (Εικ.15). 

Έξω από το δυτικό τοίχο του κτιρίου υπάρχει πλακόστρωτο, το 
οποίο σήμερα είναι θαμμένο με χώμα και υλικά κατάρρευσης και όλα 
δείχνουν ότι από εκεί γίνεται η διέλευση των ομβρίων που κατευθύ-
νονται από βορρά προς νότο ακολουθώντας την κλίση του λόφου.

Το πέτρινο μονοπάτι που οδηγεί στο πίσω μέρος του οικοπέδου είναι 
κατεστραμμένο, όπως επίσης και μια κλίμακα στη βορειοανατολική 
πλευρά. 

Σώζονται ερείπια ενός κτίσματος προγενέστερης κατασκευής της 
Καλύβης σε ακόμη χειρότερη κατάσταση. Στην ίδια κατάσταση πρέ-
πει να ήταν και το 1969 όταν πέρασε από εκεί η ομάδα του Παύλου 
Μυλωνά.

Η συνολική εικόνα τόσο του κτιρίου όσο και του περιβάλλοντος χώ-
ρου καθοδήγησαν σε μεγάλο βαθμό τις βασικές ιδέες για την εκπό-
νηση της μελέτης.

Εικ.14: Βόρειος τοίχος ναού, 2018 (Πηγή: Αρχείο Κε.Δ.Α.Κ., φωτογραφία 
Φ. Καραγιώργος)

Εικ.15: Κατεστραμμένοι αναλημματικοί τοίχοι, 2018 (Πηγή: Αρχείο 
Κε.Δ.Α.Κ., φωτογραφία Φ. Καραγιώργος)

Εικ.16: Τμήμα τοιχοποιίας που σώζεται λόγω του αναρριχώμενου φυτού, 
2018 (Πηγή: Αρχείο Κε.Δ.Α.Κ., φωτογραφία Φ. Καραγιώργος)
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3. Πρόταση αποκατάστασης

3.1 Γενικές αρχές και στόχοι της πρότασης

Η μελέτη της Ιεράς Καλύβης προέκυψε έπειτα από ανάγκη της Ι.Μ. 
Κουτλουμουσίου να αξιοποιήσει το συγκεκριμένο χώρο καλύπτοντας 
ανάγκες στέγασης. 

Από την πρώτη κιόλας συνάντηση με τους πατέρες της Ι.Μ. Κουτ-
λουμουσίου και με το μελλοντικό ένοικο της Καλύβης τέθηκε ως 
προϋπόθεση, κατά τη μελέτη, να γίνει προσπάθεια διατήρησης των 
τμημάτων που σώζονται.

Ως μελετητές, έχουμε συνεχώς ως βάση τις σύγχρονες αρχές που 
διέπουν την αποκατάσταση μνημείων, και αφορούν στη διατήρηση 
και ανάδειξη των ιστορικών και καλλιτεχνικών αξιών τους, στην απο-
μάκρυνση προσθηκών που προσβάλλουν τις αξίες και την αισθητική 
τους, αλλά και σε επεμβάσεις οι οποίες, αποφεύγοντας την επίδειξη 
«αρχιτεκτονικών δεξιοτήτων», είναι ήπιες, συμβατές με τη φυσιο-
γνωμία αυτών, διακριτές και κατά το δυνατόν αναστρέψιμες. 

Όπως επίσης και την «ανάγνωση» του ίδιου του μνημείου κατά τη 
διάρκεια της ιστορικής και διαχρονικής προσέγγισής του, της αρχι-
τεκτονικής τεκμηρίωσης και της ανάλυσης του φέροντα οργανισμού 
του, καθώς και την καταγραφή της παθολογίας του.

Τις ανάγκες που αναδείχθηκαν μέσα από τις επαφές και τις συζη-
τήσεις με τον εμπλεκόμενο, που δεν είναι άλλος από τον ίδιο το 
μελλοντικό χρήστη του κτιρίου, ο οποίος προσδοκεί με αγωνία την 
αποκατάστασή του.

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

Όλα τα παραπάνω, προδιέγραψαν σε μεγάλο βαθμό τη νέα πρόταση 
και καθόρισαν τους σκοπούς που τέθηκαν για τη διαμόρφωση της 
παρούσας πρότασης αποκατάστασης του χώρου και ανακατασκευής 
του κτιρίου, οι οποίοι αφορούν κατά κύριο λόγο στην κατασκευή 
ενός νέου κτιρίου, όσο το δυνατό ίδιο με το παλαιό, λαμβάνοντας 
υπόψη τις ανάγκες που έχει ο χρήστης στη σημερινή εποχή. Ειδικό-
τερα, οι σκοποί της πρότασης αφορούν τα ακόλουθα:

1. Ανακατασκευή του μνημείου όσο το δυνατόν πλησιέστερα στην 
αρχική του μορφή.

2. Διατήρηση όσων στοιχείων βρίσκονται σε καλή κατάσταση (π.χ 
δάπεδο ναού)

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

4. Αποκατάσταση μονοπατιού περιβάλλοντος χώρου.

5. Αναδιαμόρφωση αυλής

Σε όλα τα στάδια τις εκπόνησης της αρχιτεκτονικής μελέτης έγιναν 
πολλές συζητήσεις τόσο με τους πατέρες Νικόλαο και Σωκράτη της 
Ι.Μ. Κουτλουμουσίου, όσο και με τον πατέρα Παΐσιο, μελλοντικό 
ένοικο της Καλύβης.

Οι ανάγκες σε χώρους τόσο για τους ενοίκους, όσο και φιλοξενίας 
επισκεπτών, οι χρήσεις κ.ά. συζητήθηκαν διεξοδικά ώστε να προκύ-
ψει ένα αποτέλεσμα που θα εξυπηρετεί πλήρως τον ένοικο συμβαδί-
ζοντας παράλληλα με το χώρο στον οποίο κατασκευάζεται. 

Επίσης, έγιναν συζητήσεις με τον πατέρα Χριστόφορο, ένοικο της 
γειτονικής Καλύβης των Αγίων Πάντων. Βασικός στόχος από την 
αρχή ήταν να μην υπάρξουν ζητήματα καταπάτησης χώρου. Μάλι-
στα, έγινε προσπάθεια να εξυπηρετηθεί με την παραχώρηση χώρου 
πρόσβασης στην Καλύβη του από τμήμα  της αυλής της «Υπαπα-
ντής». 

3.2 Οργάνωση των χώρων – Κτιριολογικό πρόγραμμα

Με βάση όλα τα παραπάνω δεδομένα οργανώθηκε η πρόταση για 
την ανακατασκευή της Ιεράς Καλύβης. Τα δεδομένα για την αρχική 
μορφή του κτίσματος ήταν πολύ λίγα και μόλις πρόσφατα, ενώ είχε 
ολοκληρωθεί η μελέτη, βρέθηκαν στοιχεία της αρχικής μορφής που 
ήρθαν να επιβεβαιώσουν, προς μεγάλη χαρά των μελετητών, τις 
προτάσεις ανακατασκευής που σε πολλά σημεία στηρίχθηκαν απο-
κλειστικά στην εμπειρία τους.

Γενική ιδέα της πρότασης αποκατάστασης ήταν να ενταχθούν οι 
αναγκαίες χρήσεις των χώρων σε μια νέα διαμόρφωση που όμως θα 
επεκτείνει την αρχική κάλυψη, τόσο σε επιφάνεια όσο και σε όγκο, 
κατά το λιγότερο δυνατό.

Έχοντας πλέον στην κατοχή μας το περίγραμμα του κτίσματος λίγο 
μετά την εγκατάλειψή του, με σιγουριά διαπιστώθηκε η αρχική επι-
φάνειά του στα 135μ2, ενώ η πρόταση προβλέπει κάτοψη 160μ2 και 

συγκεκριμένα διαπλάτυνση μόνο της μίας πλευράς του νέου κτίσμα-
τος (νότια) μόλις κατά 2 μέτρα. Βέβαια, δημιουργήθηκε ένα μικρό 
ισόγειο κτίσμα που θα χρησιμοποιηθεί ως ξενώνας καθώς δεν ήταν 
δυνατό να συμπεριληφθούν τέτοιες χρήσεις στο αρχικό κτίριο, παρά 
μόνο αν αλλάξει εντελώς το μέγεθός του.

Όσον αφορά την αυλή, λόγω της άσχημης κατάστασης διατήρησης 
του μονοπατιού και των αναλημματικών τοίχων κρίθηκε αναγκαία 
η ανακατασκευή τους με μικρές τροποποιήσεις κυρίως στη βόρεια 
πλευρά της αυλής. 

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

3.2.1 Κυρίως Κτίριο
Το νέο κτίριο θα διαθέτει υπόγειο σε όλη την κάτοψή του και όχι 
τμηματικά όπως το αρχικό. Το υπόγειο από νότια (κύρια όψη κτιρί-
ου) θα είναι προσβάσιμο, ενώ από τις άλλες 3 πλευρές του βρίσκεται 
κάτω από το έδαφος, συνολικά ή μερικώς. Στο σημείο εισόδου του 
υπογείου με απόλυτο υψόμετρο +223μ θεωρούμε το 0.00 από όπου 
λαμβάνονται υπόψη όλες οι στάθμες.

Το ισόγειο βρίσκεται σε ύψος +3.00μ, και ταυτίζεται με το αρχικό 
επίπεδο δαπέδου του κτιρίου. 

Ο όροφος είναι στο +6.00μ, εκτείνεται σε όλη την κάτοψη του κτί-
σματος (χωρίς το ναό) και διαθέτει 3 εξώστες και ένα σαχνισί στο 
δυτικό τοίχο.

Αναλυτικότερα, το υπόγειο περιλαμβάνει τα εξής:

Χώρος Υ1: Κύρια αποθήκη Καλύβης με πρόσβαση από την αυλή και 
το κλιμακοστάσιο. 

Χώρος Υ2: Χώρος ξυλολέβητα. Έχει προβλεφθεί φυσικός φωτι-
σμός και αερισμός. Απαραίτητα μέτρα πυροπροστασίας η τοιχοποιία  
οπτοπλινθοδομή, η οροφή με σκυρόδεμα και η πόρτα μεταλλική.

Χώρος Υ3: Χώρος για τις μπαταρίες. Αερισμός μέσω του βόρειου 
τοίχου. Απαραίτητα μέτρα πυροπροστασίας η τοιχοποιία  οπτοπλιν-
θοδομή, η οροφή με σκυρόδεμα και η πόρτα μεταλλική.

Χώρος Υ4: Τουαλέτα για να εξυπηρετεί ανάγκες όποιου βρίσκεται 
εκτός κτιρίου (πχ κατά τις εργασίες στην αυλή).
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Χώρος Υ5: Εσωτερικό ξύλινο κλιμακοστάσιο

Χώρος Υ6: Χώρος διέλευσης και αποθήκη

Χώρος Υ7: Υπόγειος χώρος κάτω από το ναό. Στο νότιο τοίχο έχει 
δύο θυρίδες φωτισμού και αερισμού. Μπορεί να χρησιμοποιείται για 
αποθήκευση τροφίμων καθώς απομονώνεται εύκολα από τους υπό-
λοιπους χώρους του υπογείου.

Χώρος Υ8: Αποθήκη ξυλείας. Τοποθετημένη κάτω από την είσοδο 
του κτιρίου. έχει εξωτερική πρόσβαση για τοποθέτηση ξυλείας αλλά 
και χρήση από τον ξενώνα. Εσωτερική, μεταλλική πόρτα για μετα-
φορά ξυλείας καθημερινής χρήσης στο λέβητα. Υπολογίστηκε ότι 
χωράει 20μ3 ξυλείας.

Χώρος Ι1: Χώρος εισόδου. Είναι ο βασικός χώρος κίνησης - μετάβα-
σης στα κελλιά, το ναό, τους βοηθητικούς χώρους. Έχει προβλεφθεί 
να υπάρχει δυνατότητα συγκέντρωσης αρκετών ατόμων (μοναχών, 
επισκεπτών) όταν είναι απαραίτητο χωρίς να υπάρχει πρόβλημα στις 
μετακινήσεις τους. 

Χώρος Ι2: Διάδρομος κίνηση με έξοδο στη βόρεια πλευρά

Χώρος Ι3: Αρχονταρίκι. Τοποθετημένο στην κύρια όψη του κτιρί-
ου. Διαθέτει αρκετό χώρο για τις ανάγκες των ενοίκων αλλά και κατά 
τις περιόδους φιλοξενίας επισκεπτών. Το τζάκι είναι τοποθετημένο 
έκκεντρα καθώς υπάρχουν πολλοί περιορισμοί λόγω του ορόφου. 
Προβλέπεται όμως να ζεσταίνει με αεραγωγούς τόσο την τράπεζα 
όσο και το επάνω κελλί.

Χώρος Ι4: Τράπεζα. Προσβάσιμη από το διάδρομο και από την κου-
ζίνα. Στην κουζίνα τοποθετήθηκε συρόμενη πόρτα για εξοικονόμηση 
χώρου. Μπορεί να φιλοξενήσει έως και 21 άτομα.

Χώρος Ι5: Κουζίνα. Πρόσβαση από το διάδρομο και επικοινωνία με 
την τράπεζα. 

Χώρος Ι6: Χώρος νιπτήρα.

Χώρος Ι7: Τουαλέτα 

Χώρος Ι8: Εσωτερικό ξύλινο κλιμακοστάσιο

Χώρος Ι9: Ναός με θόλο. Υπάρχει δυνατότητα 14 καθήμενων. 

Χώρος Ι10: Ιερό
Χώρος Ο1: Καθιστικό ορόφου. Ο όροφος αποτελεί ιδιωτικό χώρο 

των ενοίκων. Διαθέτει τζάκι στον ανατολικό τοίχο, πρόσβαση στο 
νότιο εξώστη και βιβλιοθήκη.

Χώρος Ο2: Κελλί 1. Στη νοτιοδυτική πλευρά του κτιρίου με πρό-
σβαση στον εξώστη.

Χώρος Ο3: Κελλί 2. Στη δυτική πλευρά του κτιρίου. Είναι το μικρό-
τερο από τα τρία κελλιά. Διαθέτει μικρό εξώστη.

Χώρος Ο4: Κελλί 3. Το μεγαλύτερο σε μέγεθος κελλί. Βρίσκεται στο 
βορειοδυτικό τμήμα του ορόφου και διαθέτει εξώστη και τουαλέτα 
- μπάνιο.

Χώρος Ο5: Τουαλέτα και μπάνιο κελλιού 3

Χώρος Ο6: Τουαλέτα και μπάνιο για την εξυπηρέτηση των ενοίκων 
στα κελλιά 1 και 2.

Χώρος Ο7: Εσωτερικό ξύλινο κλιμακοστάσιο

Χώρος Ο8: Νότιος εξώστης

Χώρος Ο9: Δυτικός εξώστης

Χώρος Ο10: Βόρειος εξώστης

3.2.2 Ξενώνας
Ο ξενώνας σχεδιάστηκε για να καλύψει τις ανάγκες φιλοξενίας 
επισκεπτών, έως έξι συνολικά. Είναι ισόγειο κτίσμα, σε υψόμετρο 
+1.00μ ώστε να μην καλύπτει την ορατότητα από τους χώρους της 
Καλύβης. 

Χώρος Ι-ν1: Καθιστικό και διάδρομος κίνησης. Διαθέτει τζάκι.

Χώρος Ι-ν2: Δωμάτιο 1. Διαθέτει 2 κλίνες

Χώρος Ι-ν3: Δωμάτιο 2. Διαθέτει 2 κλίνες

Χώρος Ι-ν4: Δωμάτιο 3. Διαθέτει 2 κλίνες

Χώρος Ι-ν5: Χώρος κίνησης - νιπτήρες

Χώρος Ι-ν6: Τουαλέτα

Χώρος Ι-ν7: Τουαλέτα

Χώρος Ι-ν8: Τουαλέτα

Χώρος Ι-ν9: Αποθήκη

Χώρος Ι-ν10: Μπάνιο

Χώρος Ι-ν11: Μπάνιο

3.2.5 Περιβάλλων χώρος
Ο χώρος στον οποίο τοποθετούνται τα κτίσματα είναι περίπου 700μ2, 
ενώ το σύνολο της ιδιοκτησίας υπολογίζεται στα 1200μ2, χωρίς αυτό 
να είναι σίγουρο.

Οι απότομες κλίσεις, οι αναλημματικοί τοίχοι και η δέσμευση για τη 
δημιουργία ενός κεντρικού άξονα διέλευσης, όπως υπήρχε και αρχι-
κά, αποτέλεσαν δεσμευτικά στοιχεία για τη χωροθέτηση των κτιρίων 
και τις διαμορφώσεις. 

Η πρόσβαση στην αυλή γίνεται με αυτοκίνητο ή με τα πόδια. Έχει 
υπολογιστεί ο χώρος που χρειάζεται ένα αυτοκίνητο για να μπει και 
να σταθμεύσει στο χώρο στάθμευσης. Επίσης υπολογίστηκε ο χώ-
ρος που χρειάζεται ένα μικρό φορτηγάκι για να αφήσει ξυλεία ή ένα 
μικρό βυτιοφόρο για να γεμίσει τη δεξαμενή πετρελαίου. 

Το μονοπάτι ανάμεσα στα δύο κτίρια έχει διάσταση ικανοποιητική 
για να μπει ένα αυτοκίνητο με καρότσα που μεταφέρει υλικά ή τρό-
φιμα, και να φτάσει μέχρι το πίσω μέρος της αυλής. Ταυτόχρονα, 
σε περίπτωση που τα νερά της βροχής, τα οποία πάντα από αυτό το 
σημείο περνούσαν, δεν μπορούν να διοχετευθούν, από το μονοπάτι 
αυτό θα καταλήγουν νότια της αυλής στο ρέμα.

Η πρόσβαση στα δύο κτίρια γίνεται με λιθόστρωτες ράμπες. Μπρο-
στά από την Καλύβη υπάρχει χώρος περίπου 75μ2 που θα χρησι-
μοποιείται για φυτεύσεις. Πίσω από το κτίριο υπάρχει ακόμη ένας 
χώρος πρασίνου επιφάνειας περίπου 35μ2. 

Ομοίως, στον ξενώνα, οι τρεις πλευρές περικλείονται με πράσινο σε 
μια έκταση περίπου 110μ2. 

Η Καλύβη βρίσκεται σε τέτοια θέση που περιορίζεται από όλες τις 
πλευρές της. Η αξιοποίηση όλων των επιπέδων για χρήση πρασίνου 
(δέντρα, οπωροκηπευτικά κ.ά.) αποτέλεσε από την πρώτη στιγμή 
του σχεδιασμού βασικό στόχο. 

Για το λόγο αυτό, πέρα από τα επίπεδα όπου βρίσκονται τα κτίρια, 
αξιοποιείται ο χώρος στη βόρεια πλευρά και πάνω από τον αναλημ-
ματικό τοίχο. Πρόκειται για χώρο επιφάνειας περίπου 200μ2. 
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Η πρόσβαση στο επίπεδο αυτό που είναι σε ύψος +6.00μ από την 
αυλή (ή +3.00μ από την πίσω αυλή), γίνεται είτε από μια κτιστή 
κλίμακα στη βορειοανατολική γωνία της αυλής που ανεβάζει από το 
+3.00 μ στο +6.00μ, είτε από το κεκλιμένο μονοπάτι στα δυτικά, 
μήκους περίπου 45 μέτρων που καταλήγει στο πίσω επίπεδο στα 
+6.00μ από το -0.70μ.

Το μονοπάτι αυτό ανήκει στην Καλύβη αλλά θα χρησιμοποιείται 
ελεύθερα από οποιονδήποτε καθώς θα είναι προσβάσιμο από το 
νότο, εκτός αυλής Καλύβης και από δυτικά, όπου και συνδέεται με 
άλλο μονοπάτι. Κατά τη μελέτη ανακατασκευής του υπολογίστηκε 
η κλίση ώστε και πεζός αλλά και κάποιος που  μεταφέρει καρότσι 
εργοταξιακό να μπορεί να κινηθεί εύκολα.

Τέλος, νοτιοανατολικά της αυλής, προβλέπεται η δημιουργία κτιστής 
ράμπας που θα οδηγεί στην πλευρική είσοδο της γειτονικής Καλύ-
βης. Η ράμπα αυτά κατασκευάζεται εντός των ορίων ιδιοκτησίας της 
Καλύβης της «Υπαπαντής» αλλά θα βρίσκεται εκτός της αυλής της.  
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4. Προτεινόμενες επεμβάσεις

4.1 Μελέτη σκοπιμότητας

Η μη υλοποίηση του έργου δεν αποτελεί λύση καθώς η Καλύβη σή-
μερα είναι σε ερειπιώδη κατάσταση και υπάρχει ανάγκη αξιοποίησης 
και αποκατάστασης του χώρου.

Τόσο το φυσικό περιβάλλον, όσο και οι παλαιότερες διαμορφώσεις 
στο χώρο δεν δίνουν επιλογές ως προς τη χωροθέτηση των κτιρίων. 
Μάλιστα τα ερείπια της Καλύβης υποδηλώνουν όχι μόνο την θέση 
αλλά και την επιφάνεια κάλυψης η οποία θα μεταβληθεί ελάχιστα, 
τουλάχιστον ως προς το κυρίως κτίριο. Δίπλα, θα δημιουργηθεί ένα 
μικρός ξενώνας ως ξεχωριστό αυτόνομο κτίσμα.

Όσον αφορά τα υλικά, για την Καλύβη θα χρησιμοποιηθούν όμοια 
με τα αρχικά, ενώ για τον ξενώνα σύγχρονα.

Επίσης, η θέση του χώρου που προβλέπεται για τις ηλεκτρομηχα-
νολογικές εγκαταστάσεις του κτιρίου, έχει επιλεγεί με κριτήριο την 
ελαχιστοποίηση της αλλοίωσης του τοπίου, της περιβαλλοντικής επί-
πτωσης και του κόστους-λειτουργικότητας των συνδέσεων.

4.2 Συνοπτική τεχνική περιγραφή

Το έργο παρουσιάζεται αναλυτικά στο παρόν τεύχος αλλά και στα 
υπόλοιπα που το συνοδεύουν (Στατική μελέτη, Μελέτη ηλεκτρομη-
χανολογικών εγκαταστάσεων, Περιβαλλοντική μελέτη). 

Οι εργασίες για την υλοποίηση του έργου χωρίζονται σε δύο φάσεις. 
Κατά την πρώτη φάση θα γίνει καθαρισμός όλου του χώρου (βλά-
στηση, υλικά δόμησης κ.ά). Στη δεύτερη φάση γίνεται η κατασκευή 
αναλημματικών τοίχων και μετά η κατασκευή του κτιρίου.

Τα υλικά των εκσκαφών θα συσσωρεύονται προσωρινά σε χώρους 
που θα υποδείξει η Μονή για την περαιτέρω διαλογή, επεξεργασία, 
χρησιμοποίηση ή μεταφορά τους. 

Ο τελικός προορισμός των μη χρήσιμων χύδην υλικών και μπάζων, 
θα είναι εκτός Αγίου Όρους, σε ενδεδειγμένους χώρους (ΧΥΤΑ, ερ-
γαστήρια ανακύκλωσης ή καταστροφής υλικών κλπ), που είναι κα-
τάλληλοι για την ορθή περιβαλλοντικά διαχείριση τέτοιων υλικών. Η 
μεταφορές, θα γίνονται με φορτηγά οχήματα, μέσω ακτοπλοϊκού και 
οδικού δικτύου (Ουρανούπολη-Δάφνη-Μονή και αντίστροφα), όπως 
θα προβλέπεται από την κάθε είδους εργασία.

4.3 Κατασκευαστικές φάσεις

Λόγω της ιδιαιτερότητας των συνθηκών, στην περιοχή του Αγίου 
Όρους, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η φύση και το μέγεθος των κα-
τασκευαστικών εργασιών, καθώς και η τοποθέτηση του εργοταξίου 
κατά τη φάση κατασκευής. 

Οι θέσεις του εργοταξίου και των εργασιών φορτοεκφόρτωσης θα 
επιλεγούν με προσοχή ώστε να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό απο-
τέλεσμα υλοποίησης του έργου, με την ηπιότερη επέμβαση και τη 
χαμηλότερη όχληση προς την υπόλοιπη κοινότητα. 

Οι κατασκευαστικές εργασίες μπορούν να γίνουν χωρίς ιδιαίτερη 
εποχιακή χρονική δέσμευση, όμως θα πρέπει να τηρείται το αγιορεί-
τικο τυπικό των ωρών ησυχίας. Εξαίρεση αποτελεί η καθαίρεση και 
ανακατασκευή του βόρειου αναλημματικού τοίχου, οι εργασίες του 
οποίου θα πρέπει να γίνουν σε περίοδο ξηρή καθώς λόγω της κλίσης 
του εδάφους θα είναι επικίνδυνη η έκθεση του χώρου σε περίοδο 
βροχοπτώσεων.

Η χωροθέτηση του εργοταξίου, μπορεί να δημιουργηθεί δυτικά από 
το Κυριακό στον ελεύθερο σήμερα χώρο.

Όσον αφορά το ηλεκτρομηχανολογικό μέρος του έργου, αυτό εξ 
αρχής θα καλυφθεί από το δίκτυο της Σκήτης και έπειτα η Καλύβη 
θα είναι ανεξάρτητη καθώς θα έχει δικό της εξοπλισμό. Επιπλέον 
για τη χρήση των μηχανημάτων, απαιτείται ενισχυτικά η λειτουργία 
γεννήτριας.

Τα μηχανήματα που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν, θα ακολουθούν 
τα πρότυπα της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και θα είναι επαρκώς 
συντηρημένα, ώστε να μην επιβαρύνουν τα βιοτικά και αβιοτικά χα-
ρακτηριστικά της ευρύτερης περιοχής, κατά τη λειτουργία τους, ενώ 
οποιαδήποτε συντήρηση ή καθαρισμός τους, θα γίνεται σε κατάλλη-
λους για αυτό, αδειοδοτημένους χώρους, που θα υποδειχθούν από 
τη Μονή.

Η υλοποίηση του έργου θα γίνει σε δύο φάσεις. 

Φάση Α: Καθαρισμός από βλάστηση. Καθαρισμός από κατεστραμ-
μένα υλικά του κτιρίου μέχρι να φτάσουμε σε επίπεδο δαπέδου.  Με-
γάλη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στον καθαρισμό του ναού καθώς 
τα πλακίδια δαπέδου θα επαναχρησιμοποιηθούν. Επίσης, είναι πολύ 
πιθανό μέσα στα ερείπια να υπάρχουν σημαντικά στοιχεία της ιστο-
ρίας του κτιρίου. Στο σημείο αυτό θα γίνει προσεκτική φωτογράφη-

ση ώστε να καταγραφούν τα στοιχεία που θα προκύψουν. 

Αφού καταγραφούν όλα τα νέα δεδομένα θα γίνει ολική απομάκρυν-
ση των ερειπίων. Παράλληλα, θα απομακρυνθούν τα υλικά δόμησης 
του μονοπατιού και των αναλημματικών τοίχων.

Φάση Β: Ανακατασκευή του μονοπατιού και του βόρειου αναλημ-
ματικού τοίχου. Θα ακολουθήσει η κατασκευή των δύο νέων κτισμά-
των και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.

4.4 Επεμβάσεις - Κατασκευή

4.4.1 Κυρίως Κτίριο - Ναός
Το κτίριο είναι διώροφο με υπόγειο. Η θεμελίωση είναι με οπλισμένο 
σκυρόδεμα, ενώ το κτίριο έχει οριζόντια και κατακόρυφα φέροντα 
στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα. Η φέρουσα τοιχοποιία είναι λι-
θοδομή με ξύλινα στοιχεία στα δάπεδα. Κατασκευάζεται περιμετρικά 
κανάλι αποστράγγισης (ανατολικά, βόρεια, δυτικά). 

Αναλυτικότερα:

Δάπεδα: Όλο το δάπεδο του υπογείου είναι πατητή τσιμεντοκονία. 
Το συγκεκριμένο υλικό επιλέχθηκε καθώς η χρήση του χώρου κυρί-
ως για αποθήκες το ευνοεί. Στο ισόγειο και τον όροφο, όλοι οι χώροι 
έχουν ξύλινα δάπεδα, εκτός από τους υγρούς χώρους, κουζίνα και 
μπάνιο που έχουν κεραμικά πλακίδια. Όλα τα δάπεδα είναι μονωμέ-
να.

Στο δάπεδο του ναού τοποθετούνται τα πήλινα πλακίδια που υπάρ-
χουν και σήμερα στη θέση τους. Εφόσον σώζονται σε καλή κατά-
σταση θα τοποθετηθούν ξανά. 

Σε περίπτωση που κάποια είναι κατεστραμμένα, τότε θα τοποθετη-
θούν τα παλιά και θα συμπληρωθεί το δάπεδο με νέα, ίδιων διαστά-
σεων διαφορετικής όμως απόχρωσης ώστε να ξεχωρίζουν από τα 
παλιά. Αν διαπιστωθεί ότι δεν είναι εφικτό να επανατοποθετηθούν 
θα κατασκευαστούν νέα.

Οροφές: Ο οροφές είναι όλες επιχρισμένες. Η οροφή του υπογείου 
όπου βρίσκονται ο λέβητας και οι μπαταρίες είναι κατασκευασμένη 
από σκυρόδεμα με ελαφρύ οπλισμό, για πυροπροστασία. 

Η οροφή του ναού είναι επιχρισμένη. Έχει θόλο διαμέτρου 2.2μ.
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Εσωτερικοί τοίχοι: Υπάρχει ένας κεντρικός τοίχος από λιθοδομή, 
επιχρισμένος. Όλοι οι υπόλοιποι εσωτερικοί τοίχοι είναι ξυλόπηκτοι, 
με εξαίρεση αυτούς στο υπόγειο όπου βρίσκεται ο ξυλολέβητας και 
οι μπαταρίες που είναι με οπτοπλινθοδομή.

Στέγη: Η στέγη του κτιρίου και του ναού κατασκευάζεται με ξύλινο 
σκελετό και επικάλυψη σχιστόπλακα.

Κουφώματα: Με εξαίρεση τις εσωτερικές θύρες του υπογείου που 
είναι μεταλλικές, για προστασία, τα υπόλοιπα κουφώματα είναι ξύ-
λινα. Όλα τα εξωτερικά κουφώματα έχουν διπλούς υαλοπίνακες. Τα 
παράθυρα έχουν σίτες. Σιδεριά έχουν τα παράθυρα του υπογείου και  
αυτά εκατέρωθεν των εισόδων του ισογείου και του ναού.

Εξωτερικοί τοίχοι: Λιθοδομή χωρίς επίχρισμα στο κυρίως κτίριο. 
Στη νότια όψη του ορόφου ο τοίχος του κελλιού 1 είναι ξυλόπη-
κτος, όπως και στο αρχικό κτίριο. Στο δυτικό τοίχο του ορόφου, 
στη βόρεια πλευρά, όπου υπάρχει το σαχνισί, ο τοίχος είναι επίσης 
ξυλόπηκτος.

Ο ναός είναι επιχρισμένος.

4.4.2 Ξενώνας
Το κτίριο είναι ισόγειο, με θεμελίωση οπλισμένου σκυροδέματος, 
κατακόρυφα και οριζόντια φέροντα στοιχεία από οπλισμένο σκυ-
ρόδεμα και πλήρωση τοίχων από οπτοπλινθοδομή. Κατασκευάζεται 
περιμετρικά κανάλι αποστράγγισης (ανατολικά, βόρεια, δυτικά).
Αναλυτικότερα:

Δάπεδα: Ξύλινο δάπεδο στα τρία δωμάτια του ξενώνα, ενώ στο 
καθιστικό, το διάδρομο και των χώρο του μπάνιου τοποθετούνται 
κεραμικά πλακίδια. Όλα τα δάπεδα είναι μονωμένα.

Οροφές: Η οροφή είναι επιχρισμένη. 

Εσωτερικοί τοίχοι: Όλοι οι τοίχοι είναι με οπτοπλινθοδομή

Στέγη: Η στέγη του κτιρίου κατασκευάζεται με ξύλινο σκελετό και 
επικάλυψη λαμαρίνα.

Κουφώματα: Εξωτερικά ξύλινα κουφώματα με διπλούς υαλοπίνα-
κες, σίτα και σιδεριά. Εσωτερικά ξύλινα κουφώματα χωρίς υαλοπί-
νακες.

4.4.3 Περιβάλλων χώρος
Οι αναλημματικοί τοίχοι κατασκευάζονται με ξερολιθιά, όπως ήταν 
και οι υφιστάμενοι. Τα επίπεδα της αυλής αναδιαμορφώνονται ενώ 
το κυρίως κτίριο παραμένει στην ίδια στάθμη.

Η κυρίως αυλή και τα τρία κεκλιμένα μονοπάτια που οδηγούν στο 
κυρίως κτίριο, τον ξενώνα και την πίσω αυλή, είναι κατασκευασμένα 
με λιθόστρωτο. Όπως και το μεγάλο μονοπάτι περιμετρικά της δυ-
τικής πλευράς.

Το επίπεδο εισόδου του ξενώνα, ο χώρος γύρω από το κυρίως κτίριο 
και ο χώρος στάθμευσης είναι καλυμμένα με σχιστόπλακα.  

Ανάμεσα στα δύο κτίσματα, στον αναλημματικό τοίχο, ο θολωτός 
χώρος για τη συγκέντρωση των ομβρίων ανακατασκευάζεται και 
χρησιμοποιείται. Για την αποφυγή υπερχείλισης κατασκευάζεται 
αγωγός υπογείως που θα διοχετεύει το νερό στο ρέμα νότια. 
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5. Φωτογραφική τεκμηρίωση

5.1 Φωτογράφηση 2018

Κατά τις επισκέψεις στο χώρο έγιναν φωτογραφήσεις είτε για την 
καταγραφή μιας γενικής εικόνας του χώρου είτε εστιάζοντας σε ση-
μεία ενδιαφέροντος.

Οι πρώτες λήψεις έγιναν αφού είχε ολοκληρωθεί ο καθαρισμός του 
χώρου από την πυκνή βλάστηση.

Ακολούθησε δεύτερη φωτογράφηση κατά τις εργασίες καθαρισμού 
ώστε να φανούν τα σκεπασμένα από χώμα και δομικά υλικά όρια 
του κτιρίου.

Στο τοπογραφικό της αποτύπωσης του Π. Ζαχαρούλη, που ακολου-
θεί, έχουν τοποθετηθεί τα σημεία λήψης των εικόνων που παρουσιά-
ζονται στο τεύχος. Για προφανείς λόγους στο παρόν παρουσιάζονται 
ενδεικτικά φωτογραφίες που βοηθούν ώστε να γίνει αντιληπτύ η 
κατάσταση και μορφή του κτιρίου και του γύρω χώρου το διάστημα 
της φωτογράφησης. 

Όλες είκονες που ακολουθούν είναι από τη φωτογράφηση το 2018.

Εικ.1: Ορθοφωτογραφία Ι. Καλύβης (Πηγή: Τοπογραφική αποτύπωση, Π. 
Ζαχαρούλης)
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Εικ.2: Νότια είσοδος στην αυλή (Πηγή: Αρχείο Κε.Δ.Α.Κ, φωτογραφία Φ. 
Καραγιώργος)

Εικ.3: Νότια όψη κτιρίου (Πηγή: Αρχείο Κε.Δ.Α.Κ, φωτογραφία Φ. Καρα-
γιώργος)
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Εικ.4: Νότια όψη ναού (Πηγή: Αρχείο Κε.Δ.Α.Κ, φωτογραφία Φ. Καραγι-
ώργος)

Εικ.5: Μονοπάτι που οδηγεί στην πίσω πλευρά του οικοπέδου (Πηγή: Αρ-
χείο Κε.Δ.Α.Κ, φωτογραφία Φ. Καραγιώργος)

Εικ.9: Μονοπάτι που οδηγεί στην πίσω πλευρά του οικοπέδου. Αναλημμα-
τικοί τοίχοι  (Πηγή: Αρχείο Κε.Δ.Α.Κ, φωτογραφία Φ. Καραγιώργος)

Εικ.7: Μονοπάτι που οδηγεί στην πίσω πλευρά του οικοπέδου. Αναλημμα-
τικοί τοίχοι (Πηγή: Αρχείο Κε.Δ.Α.Κ, φωτογραφία Φ. Καραγιώργος)

Εικ.6: Ερείπιο στο ανατολικό τμήμα του οικοπέδου (Πηγή: Αρχείο Κε.Δ.Α.Κ, 
φωτογραφία Φ. Καραγιώργος)

Εικ.8: Ανατολικό τμήμα αυλής. Είσοδος στη διπλανή Καλύβη (Πηγή: Αρ-
χείο Κε.Δ.Α.Κ, φωτογραφία Φ. Καραγιώργος)
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Εικ.10: Όψη βόρειας πλευράς αυλής (Πηγή: Αρχείο Κε.Δ.Α.Κ, φωτογραφία Φ. Καραγιώργος) Εικ.12: Όψη βορειοανατολικής πλευράς αυλής (Πηγή: Αρχείο Κε.Δ.Α.Κ, 
φωτογραφία Φ. Καραγιώργος)

Εικ.11: Όψη βόρειας πλευράς αυλής (Πηγή: Αρχείο Κε.Δ.Α.Κ, φωτογραφία Φ. Καραγιώργος) Εικ.13: Άποψη Καλύβης από δυτικά (Πηγή: Αρχείο Κε.Δ.Α.Κ, φωτογραφία 
Φ. Καραγιώργος)
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Εικ.14: Άποψη Καλύβης από δυτικά (Πηγή: Αρχείο Κε.Δ.Α.Κ, φωτογραφία 
Φ. Καραγιώργος)

Εικ.15: Βόρειο τμήμα τοιχοποιίας (Πηγή: Αρχείο Κε.Δ.Α.Κ, φωτογραφία Φ. 
Καραγιώργος)

Εικ.16: Άποψη Καλύβης από δυτικά (Πηγή: Αρχείο Κε.Δ.Α.Κ, φωτογραφία 
Φ. Καραγιώργος)

Εικ.17: Τμήμα τοίχου που σώζεται λόγω αναρριχώμενου φυτού (Πηγή: 
Αρχείο Κε.Δ.Α.Κ, φωτογραφία Φ. Καραγιώργος)

Εικ.19: Τμήμα τοίχου που σώζεται λόγω αναρριχώμενου φυτού (Πηγή: 
Αρχείο Κε.Δ.Α.Κ, φωτογραφία Φ. Καραγιώργος)

Εικ.18: Εσωτερικό ισογείου και υπογείου (Πηγή: Αρχείο Κε.Δ.Α.Κ, φωτο-
γραφία Φ. Καραγιώργος)
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Εικ.20: Ερείπιο ναού εσωτερικά (Πηγή: Αρχείο Κε.Δ.Α.Κ, φωτογραφία Φ. 
Καραγιώργος)

Εικ.22: Ερείπιο ναού εσωτερικά (Πηγή: Αρχείο Κε.Δ.Α.Κ, φωτογραφία Φ. Καραγιώργος)

Εικ.23: Ερείπιο κτιρίου δίπλα στην Καλύβη (Πηγή: Αρχείο Κε.Δ.Α.Κ, φωτογραφία Φ. Καραγιώργος)Εικ.21: Ερείπιο κτιρίου δίπλα στην Καλύβη (Πηγή: Αρχείο Κε.Δ.Α.Κ, φωτο-
γραφία Φ. Καραγιώργος)
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Εικ.24: Πλακόστρωση μονοπατιού έξω από το δυτικό τοίχο (Πηγή: Αρχείο 
Κε.Δ.Α.Κ, φωτογραφία Φ. Καραγιώργος)

Εικ.25: Κατεστραμμένος φούρνος στη βορειοδυτική γωνία του κτιρίου 
(Πηγή: Αρχείο Κε.Δ.Α.Κ, φωτογραφία Φ. Καραγιώργος)

Εικ.26: Θεμελίωση βόρειου τοίχου (Πηγή: Αρχείο Κε.Δ.Α.Κ, φωτογραφία 
Φ. Καραγιώργος)

Εικ.27: Υπόγεια κατασκευή πριν την είσοδο στην Καλύβη. Μάλλον για την 
συγκέντρωση και απομάκρυνση ομβρίων (Πηγή: Αρχείο Κε.Δ.Α.Κ, φωτο-
γραφία Φ. Καραγιώργος)

Εικ.29: Θεμελίωση ναού (Πηγή: Αρχείο Κε.Δ.Α.Κ, φωτογραφία Φ. Καρα-
γιώργος)

Εικ.28: Δάπεδο ναού (Πηγή: Αρχείο Κε.Δ.Α.Κ, φωτογραφία Φ. Καραγιώρ-
γος)
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6. Σχέδια Αρχιτεκτονικής Αποτύπωσης
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“Ανακατασκευή Ι. Καλύβης ¨Υπαπαντή¨ και προσθήκη νέου κτιρίου ξενώνα στην Ι. Σκήτη Αγίου Παντελεήμονος της Ι. Μονής Κουτλουμουσίου”

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ

Α1: ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
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Στύλοι : Δ.Ε.Η.  -  Ο.Τ.Ε. - Φωτισμού

Υπόμνημα

Δρόμος

Αγωγός

Κτίριo

Κ :  Κεραμοσκεπής
αριθμός ορόφων / είδος στέγης

Σχ : Σχιστόπλακες

Λ :  Λαμαρίνα

1/K

Στέγαστρο

Δένδρο

Ερείπιο

Ισοϋψής Κύρια

Ισοϋψής Δευτερεύουσα
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“Ανακατασκευή Ι. Καλύβης ¨Υπαπαντή¨ και προσθήκη νέου κτιρίου ξενώνα στην Ι. Σκήτη Αγίου Παντελεήμονος της Ι. Μονής Κουτλουμουσίου”

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ

Α2: ΚΑΤΟΨΗ
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“Ανακατασκευή Ι. Καλύβης ¨Υπαπαντή¨ και προσθήκη νέου κτιρίου ξενώνα στην Ι. Σκήτη Αγίου Παντελεήμονος της Ι. Μονής Κουτλουμουσίου”

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ

Α3: ΤΟΜΗ 1
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“Ανακατασκευή Ι. Καλύβης ¨Υπαπαντή¨ και προσθήκη νέου κτιρίου ξενώνα στην Ι. Σκήτη Αγίου Παντελεήμονος της Ι. Μονής Κουτλουμουσίου”

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ

Α4: ΤΟΜΗ 2
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“Ανακατασκευή Ι. Καλύβης ¨Υπαπαντή¨ και προσθήκη νέου κτιρίου ξενώνα στην Ι. Σκήτη Αγίου Παντελεήμονος της Ι. Μονής Κουτλουμουσίου”

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ

Α5: ΤΟΜΗ 3
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“Ανακατασκευή Ι. Καλύβης ¨Υπαπαντή¨ και προσθήκη νέου κτιρίου ξενώνα στην Ι. Σκήτη Αγίου Παντελεήμονος της Ι. Μονής Κουτλουμουσίου”

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ

Α6: ΤΟΜΗ 4
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“Ανακατασκευή Ι. Καλύβης ¨Υπαπαντή¨ και προσθήκη νέου κτιρίου ξενώνα στην Ι. Σκήτη Αγίου Παντελεήμονος της Ι. Μονής Κουτλουμουσίου”

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ

Α7: ΤΟΜΗ 5
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“Ανακατασκευή Ι. Καλύβης ¨Υπαπαντή¨ και προσθήκη νέου κτιρίου ξενώνα στην Ι. Σκήτη Αγίου Παντελεήμονος της Ι. Μονής Κουτλουμουσίου”

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ

Α8: ΤΟΜΗ 6
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“Ανακατασκευή Ι. Καλύβης ¨Υπαπαντή¨ και προσθήκη νέου κτιρίου ξενώνα στην Ι. Σκήτη Αγίου Παντελεήμονος της Ι. Μονής Κουτλουμουσίου”

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ

Α9: ΤΟΜΗ 7
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“Ανακατασκευή Ι. Καλύβης ¨Υπαπαντή¨ και προσθήκη νέου κτιρίου ξενώνα στην Ι. Σκήτη Αγίου Παντελεήμονος της Ι. Μονής Κουτλουμουσίου”

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ

Α10: ΤΟΜΗ 8
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“Ανακατασκευή Ι. Καλύβης ¨Υπαπαντή¨ και προσθήκη νέου κτιρίου ξενώνα στην Ι. Σκήτη Αγίου Παντελεήμονος της Ι. Μονής Κουτλουμουσίου”

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ

Α11: ΤΟΜΗ 9
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“Ανακατασκευή Ι. Καλύβης ¨Υπαπαντή¨ και προσθήκη νέου κτιρίου ξενώνα στην Ι. Σκήτη Αγίου Παντελεήμονος της Ι. Μονής Κουτλουμουσίου”

7. Σχέδια Πρότασης Αποκατάστασης
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“Ανακατασκευή Ι. Καλύβης ¨Υπαπαντή¨ και προσθήκη νέου κτιρίου ξενώνα στην Ι. Σκήτη Αγίου Παντελεήμονος της Ι. Μονής Κουτλουμουσίου”

ΠΡΟΤΑΣΗ

Π1: ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ
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“Ανακατασκευή Ι. Καλύβης ¨Υπαπαντή¨ και προσθήκη νέου κτιρίου ξενώνα στην Ι. Σκήτη Αγίου Παντελεήμονος της Ι. Μονής Κουτλουμουσίου”

ΠΡΟΤΑΣΗ

Π2: ΚΑΤΟΨΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ
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“Ανακατασκευή Ι. Καλύβης ¨Υπαπαντή¨ και προσθήκη νέου κτιρίου ξενώνα στην Ι. Σκήτη Αγίου Παντελεήμονος της Ι. Μονής Κουτλουμουσίου”

ΠΡΟΤΑΣΗ

Π3: ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ
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“Ανακατασκευή Ι. Καλύβης ¨Υπαπαντή¨ και προσθήκη νέου κτιρίου ξενώνα στην Ι. Σκήτη Αγίου Παντελεήμονος της Ι. Μονής Κουτλουμουσίου”

ΠΡΟΤΑΣΗ

Π3: ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ
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“Ανακατασκευή Ι. Καλύβης ¨Υπαπαντή¨ και προσθήκη νέου κτιρίου ξενώνα στην Ι. Σκήτη Αγίου Παντελεήμονος της Ι. Μονής Κουτλουμουσίου”

ΠΡΟΤΑΣΗ

Π4: ΚΑΤΟΨΗ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ - ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ 
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“Ανακατασκευή Ι. Καλύβης ¨Υπαπαντή¨ και προσθήκη νέου κτιρίου ξενώνα στην Ι. Σκήτη Αγίου Παντελεήμονος της Ι. Μονής Κουτλουμουσίου”

ΠΡΟΤΑΣΗ

Π5: ΚΑΤΟΨΗ ΟΡΟΦΟΥ
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“Ανακατασκευή Ι. Καλύβης ¨Υπαπαντή¨ και προσθήκη νέου κτιρίου ξενώνα στην Ι. Σκήτη Αγίου Παντελεήμονος της Ι. Μονής Κουτλουμουσίου”

ΠΡΟΤΑΣΗ

Π6: ΚΑΤΟΨΗ ΣΤΕΓΩΝ





 |71

“Ανακατασκευή Ι. Καλύβης ¨Υπαπαντή¨ και προσθήκη νέου κτιρίου ξενώνα στην Ι. Σκήτη Αγίου Παντελεήμονος της Ι. Μονής Κουτλουμουσίου”

ΠΡΟΤΑΣΗ

Π7: ΝΟΤΙΑ ΟΨΗ
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“Ανακατασκευή Ι. Καλύβης ¨Υπαπαντή¨ και προσθήκη νέου κτιρίου ξενώνα στην Ι. Σκήτη Αγίου Παντελεήμονος της Ι. Μονής Κουτλουμουσίου”

ΠΡΟΤΑΣΗ

Π8: ΔΥΤΙΚΗ ΟΨΗ Α
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“Ανακατασκευή Ι. Καλύβης ¨Υπαπαντή¨ και προσθήκη νέου κτιρίου ξενώνα στην Ι. Σκήτη Αγίου Παντελεήμονος της Ι. Μονής Κουτλουμουσίου”

ΠΡΟΤΑΣΗ

Π9: ΔΥΤΙΚΗ ΟΨΗ Β
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“Ανακατασκευή Ι. Καλύβης ¨Υπαπαντή¨ και προσθήκη νέου κτιρίου ξενώνα στην Ι. Σκήτη Αγίου Παντελεήμονος της Ι. Μονής Κουτλουμουσίου”

ΠΡΟΤΑΣΗ

Π10: ΒΟΡΕΙΑ ΟΨΗ
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“Ανακατασκευή Ι. Καλύβης ¨Υπαπαντή¨ και προσθήκη νέου κτιρίου ξενώνα στην Ι. Σκήτη Αγίου Παντελεήμονος της Ι. Μονής Κουτλουμουσίου”

ΠΡΟΤΑΣΗ

Π11: ΤΟΜΗ Α-Α
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“Ανακατασκευή Ι. Καλύβης ¨Υπαπαντή¨ και προσθήκη νέου κτιρίου ξενώνα στην Ι. Σκήτη Αγίου Παντελεήμονος της Ι. Μονής Κουτλουμουσίου”

ΠΡΟΤΑΣΗ

Π12: ΤΟΜΗ Β-Β
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“Ανακατασκευή Ι. Καλύβης ¨Υπαπαντή¨ και προσθήκη νέου κτιρίου ξενώνα στην Ι. Σκήτη Αγίου Παντελεήμονος της Ι. Μονής Κουτλουμουσίου”

ΠΡΟΤΑΣΗ

Π13: ΤΟΜΗ Γ-Γ
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“Ανακατασκευή Ι. Καλύβης ¨Υπαπαντή¨ και προσθήκη νέου κτιρίου ξενώνα στην Ι. Σκήτη Αγίου Παντελεήμονος της Ι. Μονής Κουτλουμουσίου”

ΠΡΟΤΑΣΗ

Π14: ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ - ΘΥΡΕΣ
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“Ανακατασκευή Ι. Καλύβης ¨Υπαπαντή¨ και προσθήκη νέου κτιρίου ξενώνα στην Ι. Σκήτη Αγίου Παντελεήμονος της Ι. Μονής Κουτλουμουσίου”

ΠΡΟΤΑΣΗ

Π15: ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ - ΠΑΡΑΘΥΡΑ





 |89

“Ανακατασκευή Ι. Καλύβης ¨Υπαπαντή¨ και προσθήκη νέου κτιρίου ξενώνα στην Ι. Σκήτη Αγίου Παντελεήμονος της Ι. Μονής Κουτλουμουσίου”

ΠΡΟΤΑΣΗ

Π16: ΥΠΟΓΕΙΟ: ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΙΝΑΚΑΚΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ
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“Ανακατασκευή Ι. Καλύβης ¨Υπαπαντή¨ και προσθήκη νέου κτιρίου ξενώνα στην Ι. Σκήτη Αγίου Παντελεήμονος της Ι. Μονής Κουτλουμουσίου”

ΠΡΟΤΑΣΗ

Π17: ΙΣΟΓΕΙΟ: ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΙΝΑΚΑΚΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ
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“Ανακατασκευή Ι. Καλύβης ¨Υπαπαντή¨ και προσθήκη νέου κτιρίου ξενώνα στην Ι. Σκήτη Αγίου Παντελεήμονος της Ι. Μονής Κουτλουμουσίου”

ΠΡΟΤΑΣΗ

Π18: ΟΡΟΦΟΣ: ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΙΝΑΚΑΚΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ
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“Ανακατασκευή Ι. Καλύβης ¨Υπαπαντή¨ και προσθήκη νέου κτιρίου ξενώνα στην Ι. Σκήτη Αγίου Παντελεήμονος της Ι. Μονής Κουτλουμουσίου”

8. Τρισδιάστατη απεικόνιση πρότασης
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“Ανακατασκευή Ι. Καλύβης ¨Υπαπαντή¨ και προσθήκη νέου κτιρίου ξενώνα στην Ι. Σκήτη Αγίου Παντελεήμονος της Ι. Μονής Κουτλουμουσίου”

Απεικόνιση πρότασης με αναφορά θέσης. Ώρα: 14.00, Ημερομηνία: 21 Ιουνίου
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“Ανακατασκευή Ι. Καλύβης ¨Υπαπαντή¨ και προσθήκη νέου κτιρίου ξενώνα στην Ι. Σκήτη Αγίου Παντελεήμονος της Ι. Μονής Κουτλουμουσίου”

Απεικόνιση πρότασης με αναφορά θέσης. Ώρα: 14.00, Ημερομηνία: 21 Ιουνίου
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“Ανακατασκευή Ι. Καλύβης ¨Υπαπαντή¨ και προσθήκη νέου κτιρίου ξενώνα στην Ι. Σκήτη Αγίου Παντελεήμονος της Ι. Μονής Κουτλουμουσίου”

Απεικόνιση πρότασης με αναφορά θέσης. Ώρα: 14.00, Ημερομηνία: 21 Ιουνίου
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“Ανακατασκευή Ι. Καλύβης ¨Υπαπαντή¨ και προσθήκη νέου κτιρίου ξενώνα στην Ι. Σκήτη Αγίου Παντελεήμονος της Ι. Μονής Κουτλουμουσίου”

Απεικόνιση πρότασης με αναφορά θέσης. Ώρα: 14.00, Ημερομηνία: 21 Ιουνίου
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“Ανακατασκευή Ι. Καλύβης ¨Υπαπαντή¨ και προσθήκη νέου κτιρίου ξενώνα στην Ι. Σκήτη Αγίου Παντελεήμονος της Ι. Μονής Κουτλουμουσίου”

Απεικόνιση πρότασης με αναφορά θέσης. Ώρα: 14.00, Ημερομηνία: 21 Ιουνίου
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“Ανακατασκευή Ι. Καλύβης ¨Υπαπαντή¨ και προσθήκη νέου κτιρίου ξενώνα στην Ι. Σκήτη Αγίου Παντελεήμονος της Ι. Μονής Κουτλουμουσίου”

Απεικόνιση πρότασης με αναφορά θέσης. Ώρα: 09.00, Ημερομηνία: 21 Ιουνίου
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“Ανακατασκευή Ι. Καλύβης ¨Υπαπαντή¨ και προσθήκη νέου κτιρίου ξενώνα στην Ι. Σκήτη Αγίου Παντελεήμονος της Ι. Μονής Κουτλουμουσίου”

Απεικόνιση πρότασης με αναφορά θέσης. Ώρα: 09.00, Ημερομηνία: 21 Ιουνίου
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“Ανακατασκευή Ι. Καλύβης ¨Υπαπαντή¨ και προσθήκη νέου κτιρίου ξενώνα στην Ι. Σκήτη Αγίου Παντελεήμονος της Ι. Μονής Κουτλουμουσίου”

Απεικόνιση πρότασης με αναφορά θέσης. Ώρα: 14.00, Ημερομηνία: 21 Ιουνίου
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“Ανακατασκευή Ι. Καλύβης ¨Υπαπαντή¨ και προσθήκη νέου κτιρίου ξενώνα στην Ι. Σκήτη Αγίου Παντελεήμονος της Ι. Μονής Κουτλουμουσίου”

Απεικόνιση πρότασης με αναφορά θέσης. Ώρα: 17.00, Ημερομηνία: 21 Ιουνίου
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“Ανακατασκευή Ι. Καλύβης ¨Υπαπαντή¨ και προσθήκη νέου κτιρίου ξενώνα στην Ι. Σκήτη Αγίου Παντελεήμονος της Ι. Μονής Κουτλουμουσίου”

Απεικόνιση πρότασης με αναφορά θέσης. Ώρα: 14.00, Ημερομηνία: 21 Ιουνίου
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“Ανακατασκευή Ι. Καλύβης ¨Υπαπαντή¨ και προσθήκη νέου κτιρίου ξενώνα στην Ι. Σκήτη Αγίου Παντελεήμονος της Ι. Μονής Κουτλουμουσίου”

Απεικόνιση πρότασης με αναφορά θέσης. Ώρα: 14.00, Ημερομηνία: 21 Ιουνίου
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“Ανακατασκευή Ι. Καλύβης ¨Υπαπαντή¨ και προσθήκη νέου κτιρίου ξενώνα στην Ι. Σκήτη Αγίου Παντελεήμονος της Ι. Μονής Κουτλουμουσίου”

Ομάδα Μελετητών

Αρχιτεκτονική Μελέτη
Φώτιος Καραγιώργος, Αρχιτέκτονας Μηχανικός
Δημήτριος Βαμβακάς, Αρχιτέκτονας Μηχανικός

Τοπογραφική αποτύπωση
Παναγιώτης Ζαχαρούλης, Αγρονόμος και Τοπογράφος 

Μηχανικός

Στατική Μελέτη
Αντώνιος Σενικίδης, Πολιτικός Μηχανικός

Μελέτη Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων
Αχιλλέας Κάππης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Θέμελης Ντικολιάκος,  Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ

Τεχνική Περιβαλλοντική Μελέτη
Μόσχος Τομπαζιώτης, Δασολόγος
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