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1. Εισαγωγή - βίος Αγίου Ηρακλειδίου

Οι πληροφορίες σχετικά με τον βίο και τη δράση του Αγίου, 
πηγάζουν από έργα του 5ου αιώνα (Γεωργίου, Σ.Γ., 2011, 
5). Ο Άγιος Ηρακλείδιος έζησε κατά τον 1ο αιώνα μ.Χ. (___, 
2016, 9). Γενέτειρά του ήταν το χωριό Λαμπαδού ή Λαμπαδι-
στού, το οποίο κάποιες πηγές το τοποθετούν δυτικά της αρ-
χαίας Ταμασού και κάποιες άλλες στην περιοχή της Μαραθά-
σας. Από αυτές επικρατέστερη είναι της Ταμασού (Κληρίδης, 
Ν., 1963, 137-151).   
Περί το 45 μ.Χ., σύμφωνα με μια άποψη, ή το 49 μ.Χ., σύμ-
φωνα με μια άλλη, έφτασαν στην Κύπρο οι Απόστολοι Βαρ-
νάβας και Μάρκος (Τσεχόνιν, Ο. & al. 2016, 236· Νικολαΐδης, 
Χ., 2016, 39). Σκοπός της έλευσής τους ήταν η διάδοση του 
χριστιανισμού. Στη διάρκεια επίσκεψής τους στο νησί πέρα-
σαν από μεγάλα εμπορικά και κοσμοπολίτικα κέντρα. Ένα 
από αυτά ήταν και η Ταμασός. Κατά την παραμονή τους στην 
Ταμασό, συνάντησαν τον Ηρακλείδιο, ο οποίος θέλοντας να 
εμβαθύνει στη θρησκεία του Χριστιανισμού, αποφάσισε να 
ακολουθήσει τους Αποστόλους στην πορεία τους στο νησί. 
Ταυτόχρονα, εφόσον γνώριζε τους συντομότερους δρόμους, 
τους καθοδηγούσε στο εσωτερικό δρομολόγιο του  νησιού 
(Πασχάλη,  Μ., 2013, 83-84).
Ο Ηρακλείδιος μυήθηκε στη νέα θρησκεία και πριν από την 
αποχώρηση τους από το νησί, οι Απόστολοι, χειροτόνησαν  
τον Άγιο ως Επίσκοπο Ταμασού (Νταντάλια– Δράκου, Φ., 
2017).
Καθόλη τη μετέπειτα της βάπτισης και χειροτονίας ζωής του, 
περιόδευσε στο νησί αρκετές φορές, διδάσκοντας τον χρι-
στιανισμό και χειροτονώντας επισκόπους και σε άλλες πόλεις 
(Νικολαΐδη, Ν., 2002). 
Το τέλος του Αγίου σε κάποιες πηγές καταγράφεται ως μαρ-
τυρικό. Κάποιες άλλες πηγές αναφέρουν πως ο Άγιος κοι-
μήθηκε οσιακά, σε ηλικία 60 ετών (___, 2016, 16). Και οι 
δύο πηγές συμφωνούν στο χώρο ταφής του, το σπήλαιο, στο 
οποίο μέχρι πρότινος συνήθιζαν να προσεύχονται και να τε-
λούν τα μυστήρια (Τσικνόπουλλος, Ι. Π., 1993, 36-38). 
Τον Άγιο στον επισκοπικό θρόνο διαδέχτηκε ο Άγιος Μνάσω-
νας, που ερείπια μοναστηριού αφιερωμένο σε αυτόν, υπήρ-
χαν νοτιοδυτικά του Αγίου Ηρακλειδίου, σε κοντινή απόστα-
ση (Gunnis, R., 1936, 397). 

Οψοτομές και κατόψεις Σπήλαιου - 
τάφου Άγιου Ηρακλείδιου
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2. Βασικά στοιχεία – ταυτότητα έργου

¨Η Μονή αυτή εκτίσθη κατά τους αρχαίους χρόνους, όταν εξουσιασταί ήσαν 
Χριστιανοί πρίγκιπες, από ευσεβείς Κύπριους, προς τιμήν του εν Χριστώ 
Αγίου Ηρακλειδίου, του κάποτε Επισκόπου της Κύπρου εις την Επαρχίαν 
αυτήν της Ταμασίας¨

 (Στυλιανού, Α., 1957, 97-98).  

2.1. Τοποθεσία

Είκοσι χιλιόμετρα νότια της Λευκωσίας, στις παρυφές της αρ-
χαίας πόλεως της Ταμασσού είναι κτισμένη η μονή του Αγίου 
Ηρακλειδίου (Φιλοθέου, Γ., 2011). Είναι κτισμένη στα νοτι-
οανατολικά του χωριού Πολιτικό και στα νότια της αρχαίας 
πόλης Ταμασσού (___, Ιερά Μονή Αγίου Ηρακλειδίου, 9).

Για να μπορέσει κανείς να κατανοήσει την ανέγερση της Μο-
νής στο συγκεκριμένο χώρο και χρόνο, πρέπει να γνωρίζει, 
όχι μόνο τον  βίο του Αγίου αλλά και το ιστορικό πλαίσιο, 
εφόσον συνδέονται άρρηκτα με τη Μονή. 

Η ιστορία της Ταμασού πάει πολύ βαθιά στο χρόνο, καθώς τα 
πρώτα δείγματα οικισμού ανάγονται στη χαλκολιθική εποχή 
(3900-2500 π.Χ.). Εξαιτίας των ορυχείων χαλκού η Ταμασός 
ακμάζει και στα 1400-1300 π.Χ., με την άφιξη των Αχαιών, 
οργανώνεται σε σημαντική πόλη βασίλειο. Η ακμάζουσα αυτή 
πορεία συνεχίζει και στα πρωτοχριστιανικά χρόνια και η Τα-
μασός στο β΄μισό του 1ου αιώνα, γίνεται μια από τις πρώτες 
και σημαντικές επισκοπές της Κύπρου (___, Αρχαία Ταμα-
σός). Σε αυτό το σημείο, η ιστορία συναντά το Χριστιανισμό 
και κατ’ επέκταση την αρχική οικοδόμηση της Μονής.

2.2. Γενικά

Το υφιστάμενο οικοδομικό συγκρότημα της μονής χρονολο-
γείται στα πρώιμα βυζαντινά χρόνια (330-350 μ.Χ.) ή ίσως 
και κάπως αργότερα κατά τον 5ο αιώνα. 

Τα σημερινά σωζόμενα κτίσματα είναι το σπήλαιο, που είναι 
ο τάφος του Αγίου, το Μαρτύριο ή Μαυσωλείο πάνω από 
το σπήλαιο, και το καθολικό, δηλαδή ο κεντρικός ναός. Ο 
δίκλιτος κεντρικός ναός περιλαμβάνει τον ναό του Αγίου 
Ηρακλειδίου (τέλη 15ου- αρχές 16ου αιώνα) καθώς και το 
παρεκκλήσιο της Αγίας Τριάδας (17ου αιώνα). Παρόλο που 

Σπήλαιο - τάφος Άγιου Ηρακλείδιου Κεντρική Πύλη Συγκροτήματος Πύλη Μοναστηριού
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χρονολογούνται σε διαφορετικές περιόδους, τα σωζόμενα 
αυτά κτίσματα, συμφωνούν με τις συνθήκες και τις απαιτή-
σεις της εκάστοτε εποχής (___, 2016, 19). Στη μονή σώζο-
νται ακόμα πολύ καλά δείγματα φορητών εικόνων, κυρίως 
των χρόνων της Τουρκοκρατίας, αφού στο δεύτερο μισό 
του 17ου αι., γίνεται κέντρο ζωγραφικής και τοιχογραφιών 
(Φιλοθέου, Γ., 2011). Ουσιαστικά, η μονή άρχισε να αποκτά 
την σύγχρονη μορφή της τον 15ο αιώνα (Τσεχόνιν, Ο. & al. 
2016, 240).

Η μονή αρχικά λειτουργούσε ως ανδρική αδελφότητα, αλλά 
οι δυσχερείς καταστάσεις της Τουρκοκρατίας, οδήγησαν 
στην παρακμή της κατά τον 19ο αιώνα. Μέχρι τις αρχές του 
20ού αιώνα στη μονή παρέμενε μόνο ένας μοναχός. Αρκε-
τά χρόνια αργότερα και συγκεκριμένα τον Ιούλιο του 1962, 
αναβιώνει ως γυναικείο μοναστήρι (___, 2016, 23). Αυτό 
είχε επιτευχθεί χάριν των προσπαθειών της τότε μοναχής 
Χαριθέας και ανασυστάθηκε υπό την φροντίδα του Αρχιεπι-
σκόπου Μακαρίου Γ΄ (Τσικνόπουλλος, Ι. Π., 1993, 41).

Στη μονή περιλαμβάνονται χώροι που εξυπηρετούν την 
ιδιωτική ζωή των μοναχών, άρα την ιδιωτική χρήση, αλλά 
και το κοινό, συνεπώς τη δημόσια χρήση. Τα κτίσματα που 
εξυπηρετούν το κοινό είναι το αρχονταρίκι, οι ξενώνες 
φιλοξενίας, ο ναός και το μαυσωλείο, αλλά και ένα βιβλιο-
πωλείο - κατάστημα στην είσοδο της μονής. Το αρχονταρίκι 
λειτουργεί ως χώρος υποδοχής για το κοινό όπου μπορεί 
κάποιος να καθίσει και να συνομιλήσει με τις μοναχές.
Οι χώροι που αφορούν την αποκλειστικά ιδιωτική ζωή των 
μοναχών είναι τα κελιά, τα εργαστήρια και οι βοηθητικοί 
χώροι. Μάλιστα με το χτίσιμο του άβατου η μοναστηριακή 
ζωή γίνεται ακόμη πιο ιδιωτική, καθώς ο χώρος κατοίκησης 
είναι πλέον το νέο συγκρότημα. Ωστόσο στο αρχικό μονα-
στηριακό συγκρότημα, συνεχίζουν να υπάρχουν μερικά κα-
τοικήσιμα κελιά, ώστε να φυλάσσετε ο χώρος. Τα υπόλοιπα 
χρησιμοποιούνται ως αποθηκευτικοί χώροι. 

Μπαίνοντας από την κύρια πύλη, μια καθορισμένη με  δρόμο 
πορεία, καταλήγει σε μικρή πλατεία που χρησιμοποιείται ως 
χώρος στάθμευσης. Στα δυτικά αυτού του χώρου βρίσκεται 
το περιτοιχισμένο συγκρότημα της μονής που μέσα σε αυτό 
υπάρχουν  ο ναός, το μαυσωλείο, το αρχονταρίκι, τα κελιά 
και οι βοηθητικοί χώροι (παλαιότερα ήταν όλα κελιά - βό-
ρεια και δυτική πτέρυγα αλλά με μεταγενέστερη επέμβαση 
αφαιρέθηκαν τοίχοι και δημιούργησαν το αρχονταρίκι, τα 
υπόλοιπα κελιά μετατράπηκαν σε αποθήκες κ.τ.λ.). Στα 
νότια της μονής χτίστηκε το άβατο. Στο νέο μοναστηριακό 

Μεσαιωνικό Μαυσωλείο Εσωτερικό Αρχονταρικίου Σπίτι ΙερέαΣπίτι Ιερέα
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συγκρότημα οικοδομήθηκαν κελιά για κατοίκηση, ναός που 
χρησιμοποιούν οι μοναχές τις καθημερινές και  τραπεζαρία. 
Στα νοτιανατολικά του χώρου στάθμευσης βρίσκετε η εκ-
κλησία του Τίμιου Προδρόμου. 

Όσο αφορά τον προσανατολισμό των επιμέρους στοιχείων 
του μοναστηριού, βόρεια του ναού βρίσκεται η πτέρυγα 
που περιλαμβάνει το αρχονταρίκι και κάποιους βοηθητικούς 
χώρους. Η δυτική πτέρυγα περιλαμβάνει βοηθητικούς χώ-
ρους και μερικά κελιά των μοναχών. Η νότια πτέρυγα είναι 
οι ξενώνες φιλοξενίας. Τέλος, ανατολικά του ναού βρίσκεται 
το βιβλιοπωλείο. 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΣΕΩΝ
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3. Ανάλυση της Λειτουργίας

Μελετώντας την ιεράρχηση των χώρων της μονής, συμπε-
ραίνεται πως τα σημαντικότερα κτίσματα είναι ο ναός και το 
μαυσωλείο. Το καθολικό, δηλαδή ο σημερινός κύριος ναός, 
χωροθετείται στη μέση ενός αιθρίου. Γύρω από αυτό, σε δι-
άταξη Γ, είναι κτισμένες οι δύο πτέρυγες του μοναστηριού, 
δυτική και βόρεια οι οποίες αρχικά χρησιμοποιούνταν για την 
κατοίκηση και εργασία των μοναχών. Με την πάροδο των 
χρόνων και την αύξηση των αναγκών για νέους χώρους, επε-
κτάθηκε η δυτική πτέρυγα και ενσωματώθηκε σε αυτή η νό-
τια πτέρυγα. Έτσι ο σχηματισμός Γ αλλάζει σε Π. 

Άξιο αναφοράς είναι η προσπάθεια αντικατοπτρισμού του 
άβατου. Η διάταξη του νέου κτίσματος είναι ίδια με το πα-
λιό.Ο ναός τοποθετήθηκε στο κέντρο του συγκροτήματος, 
και γύρω από αυτόν, σε σχηματισμό Π, χτίστηκαν τα κελιά 
και οι βοηθητικοί χώροι. 

Κατά μήκος των δύο πτέρυγων υπάρχει ένας στεγασμένος 
διάδρομος, που αποτελεί περιμετρικό άξονα κίνησης, και 
ταυτόχρονα κατευθύνει τον επισκέπτη προς το καθολικό. Η 
θέση του καθολικού στο κέντρο του υπαίθριου χώρου προσ-
δίδει στο ναό την ισχύουσα σημασία, ορίζοντάς τον ως σημείο 
αναφοράς στο συγκρότημα. Η σημασία του ως κύριος χώρος 
του μοναστηριού, συμπληρώνεται με το γεγονός, ότι ο ναός 
είναι υπερυψωμένος σε σχέση με τον υπαίθριο χώρο και τις 
δύο πτέρυγες περιμετρικά του. 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΕΛΙΩΝΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
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4. Ανάλυση της κατασκευής

Για την ανέγερση του μοναστηριού χρησιμοποιήθηκαν παρα-
δοσιακά υλικά. Κύριο υλικό δόμησης ήταν η πέτρα, ενώ για 
τα κουφώματα χρησιμοποιήθηκε το ξύλο. Μαρμαροθετήματα 
και βοτσαλωτά ψηφιδωτά είναι μερικά απο τα υλικά που κα-
λύπτουν επιμέρους στοιχεία της μονής. Αξιοσημείωτη είναι η 
χρήση γυάλινων κουτιών στο δάπεδο, κατά την αποκατάστα-
ση, ώστε να αναδεικνύονται στοιχεία που άνηκαν στο ναό σε 
προηγούμενες φάσεις του. Τέλος, οι στέγες τόσο του ναού, 
όσο και των κελιών καλύπτονται απο κεραμίδι σκούρου χρώ-
ματος, ενώ στο εσωτερικό διακρίνονται οι ξύλινοι δοκοί στις 
οποίες εδράζονται. Οι οροφές των κλιτών εδράζονται στους 
τοίχους της εκκλησίας. Στο κεντρικό και βόρειο κλίτος, οι δύο 
σειρές πεσσών που τα οριοθετούν, ενώνονται με εγκάρσια 
τόξα, και στην οριζόντια διεύθυνση σχηματίζοντας καμάρες 
ανάμεσα στα δύο κλίτη. 

Στο άβατο έγινε χρήση οπλισμένου σκυροδέματος για την 
ανέγερση του νέου ναού (Ναός Παναγίας). Για τα κελιά χρη-
σιμοποιήθηκε κυρίως οπλισμένο σκυρόδεμα και μερική χρή-
ση πέτρας. 

Στο σπίτι του ιερέα και στα εργαστήρια δεν χρησιμοποιήθη-
καν οι παραδοσιακές τεχνικές δόμησης που χρησιμοποιήθη-
καν στη μονή. Για κύριο υλικό δόμησης χρησιμοποιήθηκε το 
οπλισμένο σκυρόδεμα. 

Όσο αφορά το στατικό σύστημα του ναού, κύρια φέροντα 
στοιχεία είναι οι πεσσοί, που είναι εμφανείς αφού προεξέχουν 
από την υπόλοιπη τοιχοποιία, καθώς και οι αντηρίδες στο νό-
τιο κλίτος του ναού. Για περεταίρω ενίσχυση του στατικού 
συστήματος του ναού, κατά την οθωμανική περίοδο, προστέ-
θηκαν οι αντηρίδες που προαναφέρθηκαν και η πεσσοστοιχία 
του νότιου τοίχους μετατράπηκε σε τοξοστοιχία. 

5. Μορφολογική ανάλυση

Λόγω της συγκεκριμένης χωροθέτησης παρατηρείται η εναλ-
λαγή κενού και πλήρους. Η διάταξη του καθολικού και του 
περιμετρικού κέλυφους, το οποίο φιλοξενούσε τα πρώτα 
κελιά των μοναχών, διαμορφώνουν έναν ανοικτό υπαίθριο 
χώρο τον οποίο και ορίζουν.

ΙΧΝΟΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΠΕΣΣΟΣΤΟΙΧΙΑΣ ΣΕ ΤΟΞΟΣΤΟΙΧΙΑ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΕΝΟΥ - ΠΛΗΡΕΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΟΜΗ ΚΕΝΟΥ - ΠΛΗΡΕΣ
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6. Φάσεις ναού

Η ιστορία των φάσεων του ναού ξεκινάει από το σπήλαιο, το 
χώρο κατοίκησης και τάφο του Αγίου Ηρακλειδίου. Αποτελεί 
τύπο απλού θαλαμοειδούς τάφου, λαξευμένος στο φυσικό 
πέτρωμα της περιοχής, με δρόμο και σκαλιά, όπου βρίσκεται 
τμήμα από τη μαρμάρινη λάρνακα, στην οποίαν είχε ενταφι-
αστεί.

332-342 μ.Χ

Τον 4ο αιώνα (332-342 μ.Χ.) Στη πρώτη φάση, το 332-342 
μ.Χ, κτίζεται πάνω από τον τάφο το μαρτύριο τύπου βασι-
λικής με εγκάρσιο κλίτος. Σε αυτό το σκέλος έχει διασωθεί 
ψηφιδωτός διάκοσμος της ίδιας φάσης και περιόδου.

5ος αιώνας

Η δεύτερη φάση χρονολογείται τον 5ο αιώνα μ.Χ, στην οποία 
κτίζεται μια δεύτερη μονόκλιτη βασιλική με μεγαλύτερη αψί-
δα στο σημείο που είναι σήμερα ο υφιστάμενος ναός. Ο κ. 
Παπαγεωργίου αναφέρει συσχετισμένα κάποια ψηφιδωτά δά-
πεδα εντός του ημικυκλίου της αψίδας αυτής. Στην ίδια φάση 
ανήκει ένα κοιμητήριο ad sanctos στα δυτικά, μια τάση που 
αντανακλά την επιθυμία των αγίων να παραμείνουν κοντά 
στον άγιο.

Τέλη 6ου-αρχές 7ους αιώνα

Μετά τους καταστρεπτικούς σεισμούς του 6ου αιώνα, παρα-
τηρείται πλήρης ανακατασκευή στα τέλη του 6ου ή τις αρχές 
του 7ου αιώνα. Στα τέλη του 6ου αιώνα με αρχές του 7ου αι-
ώνα, πραγματοποιείται πλήρης ανακατασκευή με οικοδόμηση 
τρίκλιτης ξυλόστεγης βασιλικής με δύο κιονοστοιχίες.

Σε αυτήν την φάση ανήκουν κατά πάσαν πιθανότητα κάποια 
σωζόμενα σπόλια, όπως το κορινθιακό κιονόκρανο. Επίσης 
βρέθηκαν τμήματα των ψηφιδωτών διακοσμήσεων, στα πλά-
για κλίτη που χρονολογούνται στην ίδια περίοδο και ανήκουν 
στη φάση αυτήν, καθώς και το δάπεδο με τα κίτρινα μαρμα-
ροθετήματα στη θέση του νεότερου μαρτυρίου.

Σπήλαιο 1ος μ.Χ. αιώνας

332-342 μ.Χ

5ος αιώνας

Τέλη 6ου-αρχές 7ους αιώνα

ΕΡΕΙΠΙΑ 1ης ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ 
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8ος-12ος αιώνας

Κατά την περίοδο των αραβικών επιδρομών, ο ναός είχε 
υποστεί αρκετές ζημιές και ανοικοδομήθηκε. Η μορφή και οι 
διαστάσεις παρέμειναν ίδιες, αντικαταστάθηκαν οι δύο κιο-
νοστοιχίες με ισχυρές πεσσοστοιχίες καθώς επίσης κατασκευ-
άζεται και μία νέα ξύλινη στέγη. 

Τέλη 12ου/αρχές 13ου- 15ος /16ος αιώνας

Στα τέλη του 12ου ή τις αρχές του 13ου αιώνα ο ναός αυ-
τός μικραίνει σε μήκος και γίνεται δίκλιτος, με επίσης ξύλινη 
στέγαση. Οι πεσσοί, που διαχώριζαν το κεντρικό από το νότιο 
κλίτος, συνδέθηκαν με έναν λεπτό τοίχο πάχους 0.26 μ. και 
έτσι το νότιο κλίτος μετατρέπεται πλεόν σε εξωτερικό χώρο. 
Στο ανατολικό του άκρο οικοδομήθηκε ένα τρουλλαίο εγγε-
γραμμένο σταυροειδές συνεπτυγμένο μαρτύριο, με ελαφρώς 
οξυκόρυφα τόξα.

15ος/16ος- 1773

Στην αρχή της Τουρκοκρατίας, γύρω στον 15ο με 16ο αιώνα, 
και οπωσδήποτε πριν από το 1735, η παλαιά ξύλινη στέγη 
του ναού αντικαταστάθηκε με χαμηλή, ελαφρώς οξυκόρυφη 
καμάρα. Για το λόγο αυτό χρειάστηκε να ενισχυθεί ο νότιος 
τοίχος και οι πεσσοί που διαχώριζαν τα δύο κλίτη , το πλάτος 
των οποίων διπλασιάστηκε. Τα μεταξύ τους ανοίγματα γεφυ-
ρώθηκαν με χαμηλή οξυκόρυφη τοξοστοιχία και προστέθηκε 
κλειστός νάρθηκας στα δυτικά και διάδρομος στα νότια. Οι 
αλλαγές αυτές απεικονίζονται στο σκίτσο του ρώσου μονα-
χού Βασίλειου Μπάρσκυ που πέρασε από εκεί το 1735. 

Τα έργα της εποχής αυτής θα πρέπει να είχαν περισσότερο 
στατικό χαρακτήρα παρά αρχιτεκτονικό. Έγιναν έργα στήρι-
ξης και ενίσχυσης τόσο των καμαρών, όσο και αντιστήριξης, 
μέσα από ένα σύστημα διασύνδεσης των πεσσών της μεσο-
βυζαντινής φάσης μεταξύ τους, με σειρά αψιδωμάτων, ώστε 
να λειτουργούν ως ενιαίο σύστημα αντηρίδων συνδεδεμένων 
με μία νέα σειρά αντστηρικτιών τεταρτοκυκλικών τόξων για 
την ανακούφιση τους και τη μεταφορά από τα μέτωπα των 
αψιδωμάτων δυνάμεων προς τα νότια. Επίσης οι δύο σχεδόν 
κλειστοί χώροι στα δυτικά και στα νότια μετατράπηκαν σε 
ανοικτές στοές, για τον καλύτερο αερισμό του μνημείου, οι 
δε στέγες ενοποιήθηκαν κάτω από ομοιόμορφη κεραμοσκε-
πή.

....Οι αναλύσεις φάσεων έχουν παρθεί απο το ερευνητικό 
έργο της κ. Ελένης Προκοπίου.

8ος-12ος  αιώνας

Τέλη 12ου/αρχές 13ου- 15ος /16ος αιώνας 

15ος/16ος- 1773

20ος αιώνας

Αναπαράσταση εξέλιξης μορφής νότιου τοίχους και 
εξάστηλης κοινοστοιχίας
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Σύγχρονες επεμβάσεις και προσπάθειες συντήρησης 
και αποκατάστασης της μονής

Περιορισμένες και δωρικές πληροφορίες για τις επεμβάσεις 
που έγιναν κατά το πρώτο διάστημα της επαναλειτουργίας 
της μονής, αντλούνται από το αυτοβιογραφικό έργο της τότε 
ηγουμένης. Η μακαριστή ηγουμένη είχε καταγράψει πως αρ-
χικά οι μοναχές μαζί με εργάτες, διόρθωσαν κάποια δωμάτια 
και χώρους πρώτης ανάγκης. Ένα παλιό δωμάτιο το διαμόρ-
φωσαν σε κουζίνα, τραπεζαρία και πλυσταριό. Τα εσωτερικά 
δωμάτια χαλάστηκαν και έγιναν τα πρώτα κελιά  (___, 2015, 
92-100).

Αρωγός τους υπήρξε το Τμήμα Αρχαιοτήτων που φρόντισε και 
οικοδομήθηκε νέο κτηριακό συγκρότημα για να εξυπηρετήσει 
τις ανάγκες των μοναχών. Μέσα σε δύο χρόνια στεγάστηκαν 
και αναστηλώθηκαν οι βεράντες, κτίστηκαν από την αρχή 
νέα δωμάτια όπως Συνοδικόν, τραπεζαρία, αποθήκες, φούρ-
νοι, πλυσταριό περιτριγυρισμένα από πέτρινους τοίχους. Η 
εκκλησία πλακοστρώθηκε με μαρμαράκια και σοβατίστηκε. 
Επίσης επισκευάστηκαν οι νάρθηκες και πλακοστρώθηκαν τα 
δάπεδα. Ταυτόχρονα το Τμήμα διεξήγαγε ανασκαφές κατά τις 
οποίες ήλθαν στο φως τάφοι και λείψανα στην αυλή και στο 
νάρθηκα της εκκλησίας. Οι μοναχές συνέχισαν προσθέτοντας 
ορνιθώνες, μάντρες, ντεπόζιτα νερού, ξενώνες και τραπεζα-
ρία για ξένους, κοιμητήριο και δόμες. Επίσης κτίστηκε έξω 
από τη Μονή το σπίτι του ιερέα. Το 1976 φτιάχτηκε βοτσαλω-
τός διάδρομος, από την είσοδο της μονής μέχρι και την γωνιά 
της βεράντας. Το 1980 φιλοτεχνήθηκε από τις μοναχές, ο 
νάρθηκας της εκκλησίας με μωσαϊκό δάπεδο. Για εικοσιοκτώ 
χρόνια μετά την επαναλειτουργία υπήρχε μια συνεχής επι-
διόρθωση και κτισίματος στο χώρο της Μονής (___, 2015, 
100-116). 

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Μεταξύ 2008 και 2010, με αρωγό το Τμήμα Αρχαιοτήτων, 
πραγματοποιήθηκαν έργα αποκατάστασης τόσο στο καθολικό 
της μονής καθώς και στο μαυσωλείο. Στόχος ήταν να αναδει-
χθούν στοιχεία των παλαιότερων φάσεων. 

Σε αρχική φάση αφαιρέθηκαν, από μεγάλο μέρος της επι-
φάνειας του ναού, νεότερα κονιάματα. Επίσης αφαιρέθηκε, 
από τη νότια στοά, το ψηφιδωτό του 20ου αιώνα. Αμέσως 
μετά στο χώρο αυτό διεξήχθη ανασκαφή, που έφερε στο φώς 
ψηφιδωτό δάπεδο της πρωτοβυζαντινής φάσης του ναού και 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ 2007 -2009 ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΣΗΜΕΡΑ 

Φωτογραφίες Τμήματος Αρχαιοτήτων - Νότιου κλίτους το 2007 και 2009 Φωτογραφία Προσωπικό αρχείο - 
Νότιου κλίτους το 2017 

Φωτογραφία τμ. Αρχαιοτήτων -
Νότιο κλίτος το 2009 - Είσοδος 
μαυσωλείου 

Φωτογραφία Προσωπικού αρχείου 
Νότιο κλίτος το 2017  - Είσοδος 
μαυσωλείου 

Φωτογραφία  Τμήματος αρχαιοτήτων- 
Εξωτερικής όψης Νότιου κλίτους το 2009 

Φωτογραφία - Προσωπικού αρχείου 
Eξωτερικής όψης Νότιου κλίτους το 2017

Φωτογραφία  Τμήματος αρχαιοτήτων- 
Ανύψωσης νότιου τοίχου το 2009 
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νεότερες ταφές της μεσαιωνικής περιόδου.

Το παλαιότερο νότιο κλίτος, που τον 18ο αιώνα είχε μετατρα-
πεί σε στοά, εντάχθηκε στον λειτουργικό χώρο του καθολι-
κού. Ακριβώς το ίδιο έγινε και με την δυτική στοά. Αυτό επι-
τεύχθηκε με την διάνοιξη ενός παλιού ανοίγματος στον νότιο 
τοίχο και την μετατροπή, στον νότιο τοίχο του Ιερού βήμα-
τος, ενός παραθύρου σε θύρα. Αποτέλεσμα των πιο πάνω 
ήταν να μεγαλώσει ο εσωτερικός χώρος του καθολικού.

Τα επιχρίσματα του 20ου αιώνα, αφαιρέθηκαν από τις επιφά-
νειες του ναού καθώς και εξωτερικά αρμολογήματα. Έπειτα 
οι εσωτερικές κυρίως επιφάνειες της τοιχοποιίας του κυρίως 
ναού, επιχρίστηκαν με ειδικό ασβεστοκονίαμα. Επιπρόσθετα 
εσωτερικά του ναού, τοποθετήθηκε νέο μαρμάρινο δάπεδο.

Στο κτίσμα του μαυσωλείου, αφαιρέθηκαν από τους αρμούς 
τα τσιμεντοκονιάματα και συμπληρώθηκαν με αρμούς από 
ασβεστοκονίαμα, τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά  του κτί-
σματος.

Συντήρηση έγινε επίσης σε σωζόμενες τοιχογραφίες. Οι νεό-
τερες θύρες αντικαταστάθηκαν με ξύλινες θύρες παραδοσια-
κού τύπου· το ίδιο ακριβώς και τα παράθυρα.

Μέσα από το έργο αυτό της αποκατάστασης αφενός λύθηκαν 
ουσιώδεις ανάγκες του λειτουργικού χώρου και αφετέρου 
απαντήθηκαν ερωτήματα που αφορούσαν τη διαδοχή των 
φάσεων, αρχιτεκτονικών και οικοδομικών. 

Φωτογραφία  Τμήματος αρχαιοτήτων - 
Εξωτερικής όψης Δυτικού κλίτους 

Φωτογραφία - Προσωπικού αρχείου 
Eξωτερικής όψης Δυτικού κλίτους το 2017

Επεμβάσεις Τμήματος αρχαιοτήτων σε Δυτικό κλίτος 

Φωτογραφία  Τμήματος αρχαιοτήτων - 
Δυτικού κλίτους - 2007

Φωτογραφία  Τμήματος αρχαιοτήτων - 
Δυτικού κλίτους - 2008

Φωτογραφία  Τμήματος αρχαιοτήτων - 
Δυτικής στοάς πριν και μετά που κλείστηκε με υαλοστάσια - 
2008
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Περιγραφή Μοναστηριού απο Μπάρσκυ 

Όταν  το  1736,  ο  Ρώσος  μοναχός  BasilGrigorovi-
chBarsky,  επισκέφτηκε  τη  μονή  σε  αυτήν  ήταν  
εγκατεστημένη  ανδρική  Αδελφότητα.  Ο  Barsky  
περιέγραψε  ένα  μεγάλο  ναό  με  ωραίο  τρούλο  
(μαυσωλείο).  Ο  ναός  εσωτερικά  ήταν  στρωμένος  
με  πέτρινες  πλάκες  και  φρεσκοβαμμένος  με  
ασβέστη.  Εφόσον  ο  Barsky  αναφέρθηκε  σε  
φρεσκοβαμμένο  ναό,  ενδεχομένως  ο  ναός  να  
μην  είχε  τοιχογραφίες.  Επίσης  κατέγραψε  δύο  
εισόδους, μία στο βορρά και μία στη δύση. Οι τρείς 
λίθινες λάρνακες (Αγίων Ηρακλειδίου, Μνάσωνος 
και  Ρόδωνος)  βρίσκονται  ήδη,  από  τα  χρόνια  
του  Barsky,  εντός  του  μαυσωλείου.  Συνεχίζοντας  
ο  μοναχός,  αναφέρθηκε  σε  δυο  άλλους  
συνεχιζόμενους ναούς, περιγράφοντας τον μεν ως 
χαμηλό  και  καινουριοκτισμένο,  τον  δε  άλλον  ως  
ψηλό  με  καμαρόσχημη  στέγη.  Επίσης  παράθεσε  
τρείς πύλες εισόδου, ανατολικά, βόρεια και νότια. 
(¨Αι  περιηγήσεις του Μπάρσκυ¨,  μετάφραση στα 
Αγγλικά από Al. Onou, 1934 και στα Ελληνικά από 
τον Ανδρέα Στυλιανού, τ. ΚΑ΄1957, των Κυπριακών 
Σπουδών, σελ. 97-98)    

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΚΙΤΣΟΥ BARSKY ME ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΕΡΟΦΩ-
ΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ (ΒΟΡΕΙΑ ΟΨΗ)

Ίσως η παλαιότερη απεικόνιση της μονής να είναι το σκί-
τσο του Barsky, του 1736. Συγκρίνοντας την με πανοραμική 
φωτογραφία του σήμερα μπορεί κανείς να εντοπίσει αρκετές 
διαφορές. Αρχίζοντας από τον περιβάλλοντα χώρο, η μεγα-
λύτερη διαφορά που δεν αφορά άμεσα το οικιστικό συγκρό-
τημα της μονής είναι η οικοδόμηση του άβατου στα νότιά 
της. Επίσης στο σημείο που απεικονίζεται ένα μαντρί σήμερα 
μέρος του χώρου είναι χώρος στάθμευσης και ένα μικρό δα-
σάκι. Παρατηρώντας το σκίτσο διαπιστώνεται πως κατά τον 
18ο αιώνα υπήρχαν πιθανόν δυο σημεία εισόδου στην μονή. 
Το ένα βρισκόταν στη βορειοδυτική γωνία του συγκροτήμα-
τος, όπου και φαίνεται επίσης μια εσοχή. Το δρομάκι ανατολι-
κή και συνεχίζει με βόρεια κατεύθυνση σταματά ακριβώς στο 
σημείο που είναι η σημερινή είσοδος. Η εσοχή που υπάρχει 
στην εσωτερική πλευρά σε αυτό το σημείο του περιμετρικού 
κτίσματος πιθανότατα να δηλώνει, μια είσοδο στα ανατολικά, 
που είναι και η σημερινή. Τα κελιά στα δυτικά δεν υπάρχουν 
στο σκίτσο εφόσον οικοδομήθηκαν τα τελευταία χρόνια. Εν 
καιρώ Barsky τα καλιά ήταν επιπεδόστεγα, εν αντιθέσει με 
σήμερα που η στέγη, αν και παραμένει ενιαία, είναι δίρριχτη 
καλυμμένη με κεραμίδια. Το τοιχαράκι, που σήμερα υφίστα-
ται, στα ανατολικά και εφάπτεται του βιβλιοπωλείου και των 
νοτίων κελιών δεν απεικονίζεται στο σκίτσο. Επίσης παρατη-
ρώντας το νοτιοδυτικό άκρο των κελιών στο σκίτσο, εντοπί-
ζεται μια αρχιτεκτονική διαφορά σε σχέση με σήμερα.

Σχετικά με τον κυρίως ναό ξεχωρίζουν σημαντικές αλλαγές. 
Αρχίζοντας από τα βόρεια του ναού, μεταξύ δεύτερης και τρί-
της αντηρίδας –μετρώντας από αριστερά προς δεξιά- σήμερα 
υπάρχει μια θύρα η οποία στο σκίτσο είναι καμαρόσχημη. Τα 
δύο από τα τρία καμαρόσχημα παράθυρα υπάρχουν αλλά σε 
τετράγωνο σχήμα. Το δε τρίτο, το πιο ανατολικό, έχει μετα-
τραπεί σε θύρα. Η κρήνη που εφαπτόταν της βορειοδυτικής  
γωνιάς του ναού, σήμερα εφάπτεται της νοτιοδυτικής. 

Προχωρώντας στα δυτικά, όπου είναι και η είσοδος του ναού, 
ο παραδοσιακός ηλιακός με κεντρική καμάρα και δυο παρά-
θυρα ένθεν και ένθεν, πλέον έχει αλλάξει. Η κεντρική καμά-
ρα έχει μεν διατηρηθεί αλλά έχει κλείσει με γυαλί και χρησι-
μοποιείται ως η κεντρική είσοδος του ναού. Τα δε παράθυρα 
έχουν μετατραπεί σε καμάρες κλεισμένες με γυαλί.  
Η νότια όψη του ναού δεν είναι ορατή.

Παρατηρώντας σήμερα την ομοιόμορφη κεραμοσκεπή στέγη 
του ναού, διαφαίνονται τα ενοποιημένα τρία κλίτη, η οποία 

ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΡΩΣΟ ΜΟΝΑΧΟ ΒΑΣΙΛΗ ΜΠΑΡΣΚΥ (1735)

ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΜΟΝΗΣ
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ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΑΠΟ ΑΓΝΩΣΤΗ ΠΗΓΗ - ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΜΟΝΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΠΡΟΣΤΘΗΚΗ ΤΩΝ ΝΟΤΙΩΝ ΚΕΛΙΩΝ

είναι καλυμμένα με κεραμίδια. Το βορειότερο και το μεσαίο 
κλίτος έχουν καμαρόσχημη στέγη ενώ το νότιο επικλινή.
 

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΑΠΌ ΑΓΝΩΣΤΗ ΠΗΓΗ 
ΜΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΟΨΗ) 

Σε σύγκριση μιας φωτογραφίας με ένα σχέδιο – αγνώστου 
πηγής – που και οι στα δυο απεικονίζεται η ανατολική όψη 
της μονής, δεν παρατηρούνται ιδιαίτερες διαφορές μεταξύ 
τους.  Η ασυμφωνία εντοπίζεται στο κτίσμα (βιβλιοπωλείο) 
αριστερά της εισόδου, όπου ενώ στη φωτογραφία διακρίνο-
νται τέσσερα ορθογώνια παράθυρα, στο σχέδιο τα παράθυρα 
είναι τρία και πιθανώς καμαρόσχημα. Επίσης το παραθυράκι 
στον ανατολικό τοίχο του ναού, αν και στη φωτογραφία φαί-
νεται μικρό, στο σχέδιο είναι πολύ μεγαλύτερο. 

Μετά από επί τόπου παρατήρηση της μονής και του περι-
βάλλοντα χώρου, είναι πιθανόν  ο δημιουργός του σχεδίου 
να αυτοσχεδίασε. Σημαντική παρατήρηση για το πιο πάνω 
συμπέρασμα είναι η απεικόνιση μιας ακόμη εκκλησίας στα βο-
ρειοδυτικά, εξωτερικά του μοναστηριακού συγκροτήματος, η 
οποία και δεν. Παρόλα αυτά η ζωγραφιά σίγουρα έχει σχεδια-
στεί πριν το 1999 εφόσον δεν απεικονίζονται τα νότια κελιά. 
Ίσως ακόμη και πριν την επανίδρυση το 1962, εφόσον δεν 
απεικονίζεται ούτε το λιθόστρωτο πλακόστρωτο εφάπτεται 
κάθετα της εισόδου της μονής και ούτε η κατάφυτη αυλή.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΟΨΗΣ ΜΟΝΗΣ
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ΑΝΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ 18ΟΥ ΑΙΩΝΑ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΤΟ 
ΣΥΝΟΔΙΚΟ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ. Ο ΑΓΙΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΔΙΟΣ ΔΕΟΜΕΝΟΣ 
ΕΙΣΑΓΕΙ ΣΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΤΟΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ ΧΡΥΣΑΝΘΟ, 
ΑΝΑΚΑΙΝΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ (1773)

ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΣΚΙΤΣΑ ΠΟΥ ΑΠΕΙΚΟΝΙΖΟΥΝ ΤΗ 
ΜΟΝΗ ΣΕ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ Περιγραφή Μοναστηριού απο Τσικνόπουλλο

Η ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΗΣ όπως δίνεται  από τον Τσικνόπουλλο στο 
βιβλίο του που εκδόθηκε για 1η φορά το 1967: Μπαίνοντας από την 
πλατιά ξύλινη πύλη, που είναι η είσοδος της μονής, στα δεξιά υπάρχει 
ένας  σκεπαστός  ανθοστόλιστος  διάδρομος,   με  κατεύθυνση  στα  
δυτικά μήκους 55.5μ και πλάτους 2.86μ. Ο διάδρομος αυτός συνεχίζει 
προς νότια άλλα 45.5μ. Εντός της Μονής, εκτός της εκκλησίας του 
Αγίου Ηρακλειδίου, βρίσκονται και άλλοι ευκτήριοι οίκοι. Βόρεια, και  
ενωμένη με αυτή του Αγίου Ηρακλειδίου, είναι η εκκλησία της Αγίας 
Τριάδας. Τις δύο αυτές εκκλησίες ενώνει ενδιάμεσος τοίχος με πέντε 
αψιδόσχημα  ανοίγματα.  Η  κοινή  οροφή  τους  είναι  καμαρόσχημη  
και  εντοιχισμένη  με  τέσσερις  στενές  κτιστές  ζώνες.   Οι  άλλοι  δύο  
ευκτήριοι οίκοι είναι το κοιμητήριο (σελ.55 φωτο κοιμ. Αγ) Αγίων και 
το σπήλαιο (Τσικνόπουλος σελ.45).

Το κοιμητήριο Αγίων Ο διάδρομος που είχε η πρόσβαση στο Μαυσωλείο 
-κοιμητήριο  των  Αγίων  κατά  τον  Τσικνόπουλλο-  είχε  διαφορετική  
εικόνα  το  1962,  από  αυτή  που  περιέγραψε  ο  Τσικνόπουλλος  λίγα  
χρόνια  αργότερα.  Βγαίνοντας  από  την  νότια  πλάγια  πόρτα  της  
εκκλησίας  του  Αγίου  Ηρακλειδίου,  υπήρχε  ένας  στεγασμένος  
διάδρομος,  ανοικτός  σε  δύση  και  νότο.  Το  κοιμητήριο  Αγίων  
βρισκόταν στο ανατολικό άκρο αυτού του διαδρόμου (Τσικνόπουλος 
σελ.55). Το κοιμητήριο είναι σταυρόσχημο και θολωτό με το μέγιστο 
ύψος του θόλου να φτάνει τα 9.90μ. Η θόλος υποβαστάζεται από 4 
τυφλές αψίδες. Το δάπεδο του κοιμητηρίου καλύπτεται με οκτάγωνα 
και τετράγωνα πλακάκια. Στο μέσω του είναι στημένη η ξύλινη Αγία 
Τράπεζα ενώ δεξιά και αριστερά της βρίσκονται οι δύο λάρνακες των 
Αγίων Ηρακλειδίου και Μνάσωνος (Τσικνόπουλος σελ.55). Στη νότια 
εξωτερική πλευρά του κοιμητηρίου, είχε εντοπιστεί τμήμα κτίσματος 
του  4ου  μ.Χ.  αιώνα  και  ήταν  καλυμμένο  με  μωσαϊκό  δάπεδο  
γεωμετρικών συνθέσεων (Τσικνόπουλος σελ.57).

Ο διάδρομος προς το κοιμητήριο Αγίων και ο νάρθηκας: Ο διάδρομος 
πλάτους 3.15μ. εκτεινόταν κατά μήκος της εξωτερικής νότιας πλευράς 
του  Αγίου  Ηρακλειδίου.  Αύτος  ήταν  σκεπασμένος  με  βολίκια,  
ψαθαρκές και κεραμίδια, στο ύψος του ναού. Η στέγη στηριζόταν σε 
ημιαψιδωτούς τοίχους, οι οποίοι προς την αυλή βασίζονταν σε πέντε 
παλιές πέτρινες στήλες. Στην δυτική πλευρά αυτού του διαδρόμου και 
των δύο ναών στεγαζόταν νάρθηκας, που στα δυτικά σχηματίζει τρεις 
μεγάλες  αψίδες  και  μια  μικρότερη  στα  βόρεια.  Νότια  του  νάρθηκα  
υπήρχε παλιά κρήνη από πελεκητή πέτρα (Τσικνόπουλος σελ.57).
Κωδωνοστάσι:  Το  κωδωνοστάσι  βρίσκεται  στο  βορειοδυτικό  άκρο  
της στέγης της εκκλησίας της Αγίας Τριάδας ( Τσικνόπουλος σελ.57).
Το σπήλαιο: Το σπήλαιο που έζησε και τάφηκε ο Άγιος Ηρακλείδιος 
έχει έκταση 52τ.μ. Βρίσκεται νότια της κεντρικής εισόδου της Μονής, 
ανατολικά των ιερών των δυο εκκλησιών  και βόρεια του Κοιμητηρίου 
Αγίων. Η οροφή του στηρίζεται σε κτιστή τετράπλευρη στήλη και σε 
17 πασσάλους. Οι τέσσερίς του προεκτάσεις, μια προς την έξοδο, μια 
στην άνοδο –που οδηγεί στο Κοιμητήριο Αγίων-, μια προς τον Τάφο 
και μια προς το Προσκυνητάρι, σχηματίζουν σταυρό ( Τσικνόπουλλος 
σελ.58).

Περιγραφή Μοναστηριού απο Χαριθέα

Με  την  άδεια  του  Αρχιεπισκόπου  Μακαρίου  του  Γ΄   το  μοναστήρι  
άρχισε να επαναλειτουργεί με ηγουμένη τη γερόντισσα Χαριθέα τον 
Ιούλιο  του  1962.  Όπως  η  ίδια  καταγράφει  το  μοναστήρι  αυτό  ήταν  
¨παλαιόν,  ερειπωμένον,  ακατοίκητον¨.  Συγκεκριμένα,  υπήρχε  μόνο  
ένα  επισκευασμένο  δωμάτιο.  Έτσι,  καθημερινό  έργο  των  μοναχών  
ήταν ο καθαρισμός και αναστήλωση της μονής. Το πρώτο διάστημα 
της  επαναλειτουργίας  της  μονής  ,  οι  μοναχές  μαζί  με  εργάτες,  
διόρθωσαν κάποια δωμάτια και χώρους πρώτης ανάγκης. Ένα παλιό 
δωμάτιο  το  διαμόρφωσαν  σε  κουζίνα,  τραπεζαρία  και  πλυσταριό.  
Τα  εσωτερικά  δωμάτια  χαλάστηκαν  και  έγιναν  τα  πρώτα  κελιά   
(γερόντισσα Χαριθέα σελ. 92-100).

Αρωγός  υπήρξε  το  Τμήμα  Αρχαιοτήτων  που  φρόντισε  και  
οικοδομήθηκε  νέο  κτηριακό  συγκρότημα  για  να  εξυπηρετήσει  
τις  ανάγκες  των  μοναχών  (  Τσικνόπουλος  σελ.42).  Μέσα  σε  δύο  
χρόνια  στεγάστηκαν  και  αναπαλαιώθηκαν  οι  βεράντες,  κτίστηκαν  
από την αρχή νέα δωμάτια όπως Συνοδικόν,  τραπεζαρία,  αποθήκες,  
φούρνοι,  πλυσταριό  περιτριγυρισμένα  από  πέτρινους  τοίχους  (  
Τσικνόπουλος σελ.78 φωτογραφία). Η εκκλησία πλακοστρώθηκε με 
μαρμαράκια  και  σοβατίστηκε.  Επίσης  επισκευάστηκαν  οι  νάρθηκες  
και  πλακοστρώθηκαν  τα  δάπεδα.  Ταυτόχρονα  το  Τμήμα  διεξήγαγε  
ανασκαφές  κατά  τις  οποίες  ήλθαν  στο  φως  τάφοι  και  λείψανα  
στην  αυλή  και  στο  νάρθηκα  της  εκκλησίας.  Οι  μοναχές  συνέχισαν  
προσθέτοντας  ορνιθώνες,  μάντρες,  ντεπόζιτα  νερού,  ξενώνες  και  
τραπεζαρία  για  ξένους,  κοιμητήριο  και  δόμες.  Επίσης  κτίστηκε  έξω  
από  τη  Μονή  το  σπίτι  του  ιερέα.  Από  την  εξώπορτα  μέχρι  και  την  
γωνιά της βεράντας, φτιάχτηκε βοτσαλωτός διάδρομος από βότσαλα 
που περισυνέλεξαν οι μονάχες από τα παράλια, καθώς και ο νάρθηκας 
της εκκλησίας με μωσαϊκές ψηφίδες του 1980. Για εικοσιοκτώ χρόνια 
μετά  την  επαναλειτουργία  υπήρχε  μια  συνεχής  επιδιόρθωση  και  
κτισίματος στο χώρο της Μονής. (γερόντισσα Χαριθέα σελ. 100-116)
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7. Κριτική Αποκατάστασης

7.1. Συγκριτική Θεώρηση

Άγιος Νικόλαος στην Ορούντα

Η μονή που επιλέχθηκε για σύγκριση με την μονή του Αγίου 
Ηρακλειδίου, είναι αυτή του Αγίου Νικολάου, καθώς εντυπω-
σιάζει η ομοιότητα του καθολικού της μονής, με το μαυσω-
λείο στη μονή του Αγίου Ηρακλειδίου.

Η μονή βρίσκεται στα δυτικά του ποταμού Σεράχη. Κάποιες 
πηγές αναφέρονται στην οικοδόμηση μικρός ναός και κάποια 
υποστατικά να οικοδομήθηκαν το 900 μ.Χ. Οι ίδιες πηγές 
μαρτυρούν την ανακαίνιση της μονής από του Λουζινιανούς 
το 1200 (http://www.orounta.org/gr/what-to-know-tgr/
religious-life-tgr/monastery-agios-nikolaos-tgr).

Σύμφωνα με άλλες πηγές ,το μικρό καθολικό είχε οικοδομη-
θεί κατά το 16ο αιώνα και ανήκει στον αρχιτεκτονικό ρυθμό 
του μονόκλιτου με τρούλο. Είναι κτισμένος με πελεκητούς 
πωρόλιθους. Αντίθετα τα κτήρια της μονής έχουν δομηθεί με 
πλίνθο. Η εσωτερική αυλή του μοναστηριακού συγκροτήμα-
τος είναι λιθόστρωτη (Βικέτου, Α., 2012). Με την ίδρυση του 
ναού, πιθανότατα να ιδρύθηκε και το μοναστήρι. 

Κατά τα χρόνια της τουρκοκρατίας η μονή λεηλατήθηκε και 
οι αγιογραφίες της καταστράφηκαν.

Μια  εγχάρακτη χρονολογία του 1733, στον ίδιο τοίχο με 
το λιοντάρι του Αγίου Μάρκου, μαρτυρεί πως πιθανόν να 
έγιναν έργα ανακαίνισης της μονής. Επίσης η μονή εγκαι-
νιάστηκε το 1913, από τον τότε Μητροπολίτη Κυρηνείας 
Κύριλλο (http:palioahrista.blogspot.com.cy/2009/11/blog-
post_1276.htm ).

Η πορεία της μονής από τον 19ο αιώνα μέχρι πρόσφατα, 
υπήρξε ταυτόσημη με του Αγίου Ηρακλειδίου, αφού από τα 
μέσα του 19ου αιώνα το μοναστήρι εγκαταλείφθηκε. Μετά 
από προσπάθειες των κατοίκων, φορέων και του τμήματος 
αρχαιοτήτων η μονή αποκαταστάθηκε και εγκαταστάθηκε σε 
αυτό γυναικεία αδελφότητα (Τσεχόνιν, Ο. & al. 2016, 267-
270)

Άγιος Νικόλαος στην Ορούντα
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Το 2012 έχει οικοδομηθεί το άβατο,  όπως και στη μονή του 
Αγίου Ηρακλειδίου. 

Ιερά Βασιλική και Σταυροπηγιακή μονή της Παναγίας 
του Κύκκου: 

Τέλη 11ου αιώνα κτίστηκε ο ναός και αργότερα το μοναστή-
ρι. Το μοναστήρι αρχικά είχε κατασκευαστεί από ξύλο αλλά 
εξαιτίας πυρκαγιών, είχε υποστεί πολλές αλλαγές. Η μεγάλη 
πυρκαγιά του 1541 οδήγησε στην εξολοκλήρου ανοικοδό-
μησή του με πέτρα. Προσέλαβε την σύγχρονη όψη του  το 
1745, όταν ο ναός από μονόκλιτος μετατράπηκε σε τρίκλιτο 
και απέκτησε τρούλο.  Είναι καταφανές πως τα κτίσματα του 
μοναστηριακού συγκροτήματος ανάγονται σε διαφορετικές 
εποχές Την περίοδο της λατινικής κυριαρχίας στο μοναστήρι 
λειτούργησε εργαστήριο αντιγραφής χειρογράφων (Τσεχό-
νιν, Ο. & al. 2016, 21-38).

Μοναστήρι Αρχαγγέλου Μιχαήλ: Τον 11ον -12ον αιώνα κτί-
στηκε δίκλιτος ναός στο χώρο όπου υπήρχε άλλος παλαιότε-
ρος. Ο ναός ανοικοδομήθηκε και επεκτάθηκε μετά τον σεισμό 
του 1491. Κατά τον 16ο αιώνα χτίστηκε το βόρειο κλίτος του 
ναού και ο νάρθηκας στα μέσα του 17ου. Μετά από ρωσική 
βοήθεια ο ναός αποκαταστάθηκε το 1636. Η πιο σύγχρονη 
ανακαίνιση και προσθήκη νέων κτηρίων έγινε το 1980 (Τσε-
χόνιν, Ο. & al. 2016, 41-44).   

…….Εν κατακλείδι συμπεραίνεται πως οι μονές, μέσα στο διά-
βα των αιώνων δέχτηκαν πολλές και διάφορες αλλαγές. Οι 
λόγοι ήταν και αυτοί με τη σειρά τους διαφορετικοί. Καταρχήν 
οι μονές έπρεπε να προσαρμόζονται στις ανάγκες αφενός της 
εκάστοτε εποχής και αφετέρου του μεγέθους της αδελφότη-
τας που κατοικούσε σε αυτές. Επίσης αλλαγές ή ανακαινίσεις 
στις μονές γίνονταν μετά από μεγάλες φυσικές καταστρο-
φές, όπως σεισμός και πυρκαγιά. Επιπροσθέτως οι διάφοροι 
κατακτητές που πέρασαν από το νησί είχαν προκαλέσει με-
γάλες καταστροφές οι οποίες και έπρεπε να διορθωθούν για 
να μπορούν οι μονές να συνεχίζουν να είναι τόσο στέρεες 
όσο και βιώσιμές. Φυσικά σημαντικό ρόλο στις ανά εποχές 
οικοδομήσεις, ανακαινίσεις και αλλαγές, είχε το κατά πόσον 
υπήρξαν χορηγοί και ποίοι ήταν αυτοί, εφόσον οι αλλαγές 
ήταν ανάλογες με την οικονομική αυτή ευχέρεια. Φτάνοντας 
στο σήμερα, αναγνωρίζοντας την ιστορική αξία των μονα-
στηριών και την άρρηκτη σχέση του λαού με την θρησκεία 
και κατ΄επέκταση με τα μνημεία που την αντιπροσωπεύουν,   
διάφορα τμήματα και φορείς φροντίζουν για την συντήρηση 
και αποκατάστασή τους.

Ιερά Βασιλική και Σταυροπηγιακή μονή της Παναγίας του Κύκκου
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Φωτογραφία  Τμήματος αρχαιοτήτων -  Αντικατάστασης κονιαμάτων 
Μαυσωλείου 2009 

Φωτογραφία Προσωπικού αρχείου - Eσωτερικό Μαυσωλείου το 
2017

Φωτογραφία  Τμήματος αρχαιοτήτων -  Αντικατάστασης επιχρισμάτων απο εσωτερικό ναού - κεντρικό κλίτος - 
2009 

Φωτογραφία Προσωπικού 
αρχείου - Eσωτερικό 
Κεντρικού κλίτους το 2017

Φωτογραφία  Τμήματος αρχαιοτήτων -  Αντικατάστασης 
επιχρισμάτων απο εσωτερικό ναού Βόρειο κλίτος - 2009 

Κριτικη Θεώρηση Μονής 

Το μοναστήρι είναι ένα από τα αρχαιότερα μοναστηριακά κτί-
σματα της Κύπρου. Η μοναδικότητά του άπτεται της ιστορι-
κότητάς του, εφόσον είναι αφιερωμένο στον Άγιο, που έζη-
σε και τάφηκε στο χώρο. Μιάς ιστορικότητας που βυθίζεται 
στους αιώνες καθώς ο Άγιος ήταν από τους πρώτους επισκό-
πους που ορίστηκαν στο νησί και συνεπώς η Ταμασός υπήρξε 
από τις πρώτες επισκοπές. Αυτό το καθιστά σημαντικά ιερό 
μνημείο για τον Χριστιανισμό, και σημείο αναφοράς για τους 
κατοίκους της Ταμασού και των γύρω περιοχών. Με τα κελιά 
διατεταγμένα γύρω από το καθολικό, παρέχοντάς του προ-
στασία και προσδίδοντας την αίσθηση του φρουρίου, εξυπη-
ρετούσε την ανάγκη για εσωστρέφεια.   

Η χρηστική αξία της μονής είναι πασιφανής, δεδομένου πως 
ακόμη και από την εποχή του σπηλαίου κατοικείται από μονα-
στηριακή κοινότητα. Συνεπώς τα κελιά έκτοτε αποτελούσαν 
το χώρο στέγασης των μοναχών. Την επιθυμία της αδελφό-
τητας -και όχι μόνο- για εκκλησιασμό, καλύπτει ο ναός, ενώ 
τα εργαστήρια συνεισφέρουν στην κάλυψη των διαφόρων 
αναγκών της μονής. Επίσης η ιερότητά της, με την στέγαση 
της μοναστηριακής αδελφότητας συνυπάρχουν, έστω κι αν 
στο πέρασμα του χρόνου εκφράζονται σε διαφορετικά  και 
διάφορα κτίσματα. Επομένως, αναγνωρίζεται η ιδιότητα της 
ίδιας χρήσης σε διαφορετικά όμως κελύφη. 

Μέσα  από το πέρασμα των αιώνων η κοινωνική αξία της μο-
νής παραμένει εφάμιλλή της ιστορικότητας της. Από τα πρω-
τοχριστιανικά ακόμη χρόνια συγκεντρώνει γύρω της τόσο ως 
χτίσμα, όσο και ως αξία το πλήθος των πιστών. Η ανάγκη των 
χριστιανών για εσωτερική πλήρωση τους οδηγεί στη μονή. 
Οι επισκέψεις αυτές δεν αρκούνται μόνο στον εκκλησιασμό, 
αλλά και για συναναστροφή με τη μοναστηριακή κοινότητα, 
γεγονός που δηλώνει και την κοινωνική αξία της μονής.

Είναι εκπληκτικό τι  θα διαπιστώσει κανείς αν παρατηρήσει 
την  επισκεψιμότητα της μονής. Το όλο κτηριακό συγκρό-
τημα με τον μουσειακό χαρακτήρα, είναι πλέον πόλος έλξης 
όχι μόνο για τους Κυπρίους αλλά και τους απανταχού χρι-
στιανούς, εφόσον  πολλοί είναι οι τουρίστες που σπεύδουν 
να την επισκεφθούν. Αξίζει να σημειωθεί πως οι Ρώσοι έχουν 
επιδείξει μεγάλο ενδιαφέρον για την μονή. Ως εκ τούτου οι-
κοδόμησαν δίπλα από την μητρόπολη Ταμασού και Ορεινής, 
στο χωριό Επισκοπειό, τον Ιερό ναό Αποστόλου Ανδρέα και 
Πάντων των εν τη Ρωσική γη διαλαψάντων Αγίων. Επιπρο-
σθέτως την τουριστική της αξία, ενισχύει και η ένταξη βιβλι-
οπωλείου στις εγκαταστάσεις της μονής.
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Φωτογραφία  Τμήματος αρχαιοτήτων -  Μετατροπή παραθύρου, που βρίσκεται στο νότιο τοίχο 
ναού, σε πόρτα για να συνδέθεί το νότιο με το κεντρικό κλίτος-  2008

Φωτογραφία - Προσωπικού αρχείου - 
Ανοίγματος στο νότιο τοίχο - 2017

Φωτογραφία  Τμήματος αρχαιοτήτων -  Μετατροπή παραθύρου, που βρίσκεται στο νότιο τοίχο σε ιερό ναού, σε πόρτα για να συνδέθεί το νότιο 
με το κεντρικό κλίτος -  2008

Η περιβαλλοντική αξία της μονής δηλώνεται με την τοποθέ-
τησή της στο χώρο και την εναρμόνισή ως στοιχείο του δο-
μημένου περιβάλλοντος. Τα δύο κελύφη (ναός και κελιά) δί-
νουν υπόσταση στην κεντρική αυλή και ορίζουν την κεντρική 
αυλή (κενό – πλήρες). Η εναλλαγή πλήρες – κενό – πλήρες 
ορίζουν το κενό.

Του αρχικού μοναστηριακού συγκροτήματος δεσπόζει η αρ-
χιτεκτονική αξία, καθώς έχει οικοδομηθεί με παραδοσιακό 
δομικό υλικό και αρχιτεκτονικό τύπο που εναρμονίζεται με 
το περιρρέον περιβάλλον. Παρόλο που οι εκάστοτε εποχές 
και ανάγκες επέβαλλαν παρεμβάσεις, αυτές ακολούθησαν μια 
συνοχή και εναρμόνιση, που δεν αφαιρούσαν την αυθεντικό-
τητα του ναού. Τα κελία που προσκτίστηκαν το 2002 στα νό-
τια του μοναστηριακού χώρου, διακρίνονται από μια τάση μι-
μητισμού, ως προς την μορφή αλλά και την υλικότητα, εξού 
και η αδυναμία εμφανούς διάκρισης από το μοναστηριακό 
σύνολο.  Αυτό έρχεται σε αντίθεση με οικοδομικό συγκρότη-
μα του άβατου, στη νότια πλευρά του αρχικού μοναστηρια-
κού συγκροτήματος. Αν και η διάταξή του και η σχέση των 
κελιών με το καθολικό, σαν αρχιτεκτονικό σχέδιο, κυριολε-
κτικά καθρεφτίζει την αρχική μονή,  προβάλει αταίριαστο στο 
χώρο. Η απουσία του παραδοσιακού δομικού του υλικού και 
η αντικατάστασή του με μπετόν, αποκαλύπτει τον χαρακτήρα 
της σύγχρονής εποχής κατά την οποία έχει κτιστεί. 

Οι εκάστοτε επεμβάσεις στον ναό, παρατηρείται πως δεν είναι 
εμφανώς διακριτές, προσδίδοντας του έτσι μια ενιαία στιλι-
στική ενότητα. Συγκεκριμένα η δομή του νότιου κλίτους και 
του δυτικού, με τις αντηρίδες και τις τοξοστοιχίες, δίνουν την 
εντύπωση ότι αποτελούσαν την αρχική μορφή του κτηρίου, 
έστω κι αν έγιναν σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα.

Οι επεμβάσεις στο ναό μιμούνται την μορφή των παλαιότε-
ρων, μια μορφή η οποία ανάγεται στα χρόνια του βυζάντιου 
και αναπαράγεται με το πέρασμα των αιώνων. Οι θεωρίες 
των δογμάτων περί αποκατάστασης έπονται των διαφόρων 
επεμβάσεων που είχαν γίνει κατά καιρούς στο ναό. Μολονότι 
απουσιάζει το θεωρητικό υπόβαθρο, η μοναστηριακή αδελ-
φότητα δρούσε εμπειρικά, καταλήγοντας οι  επεμβάσεις να 
ανασυνθέτουν την αρχική μορφή του κτηρίου. Παρόλο που 
οι προσεγγίσεις είναι εμπειρικές, μπορούμε να εντοπίσουμε 
σημεία τους που ανταποκρίνονται σε απόψεις θεωρητικών, 
όπως του Viollet let Duc. Δηλαδή μπορούν να αναγνωστούν 
προσθήκες και επεμβάσεις που συνειδητά ανταποκρίνονται 
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στη δράση του αρχικού δημιουργού του κτίσματος. Αυτό το 
σημείο αντιστοιχεί στην άποψη του Viollet let Duc, πως ο 
κάθε αρχιτέκτονας πριν προχωρήσει σε οποιανδήποτε πρά-
ξη επέμβασης στο κτήριο, θα πρέπει πρώτα να μελετήσει το 
ρυθμό της αρχιτεκτονικής της εποχής που κτίστηκε και να 
μπει στη θέση του δημιουργού του, ώστε να πράξει όπως αυ-
τός θα έπραττε, προσαρμόζοντάς το έτσι στην αρχική μορφή 
του.  Αυτό αντιτίθεται τις απόψεις, του Ruskin, οποίος αρνεί-
ται τις μιμητικές αποκαταστάσεις και καταδικάζει την στιλιστι-
κή αποκατάσταση. Σύμφωνα με τον Ruskin «….. η μεγαλύτε-
ρη αξία του μνημείου είναι η παλαιότητά του….»

Παρατηρώντας τον ναό πανοραμικά, διακρίνεται ένα ενιαίο 
καθολικό, χωρίς να γίνεται αντιληπτή η σύνδεση και αρχική 
ύπαρξη δύο ναών. Επίσης μή αντιληπτές είναι οι επεμβάσεις 
στις ανοιχτές στοές που κλείστηκαν και έχουν μια νέα μορφή 
λόγω ανάγκης για μεγαλύτερο εσωτερικό. Κοιτάζοντας όμως 
τη δυτική πρόσοψη οι μεταγενέστερες επεμβάσεις, όπως τα 
κουφώματα της στοάς, διαφαίνονται και η διάκριση μεταξύ 
αυθεντικών στοιχείων και νέων γίνεται πλέον σαφής.

Εσωτερικά του ναού γίνεται αντιληπτή η πρώιμη μορφή του, 
εφόσον οι προηγουμένως εξωτερικοί τοίχοι του δυτικού και 
νότιου κλίτους, με την τελευταία αποκατάσταση ενώ έχουν 
καταστεί εσωτερικοί, παραμένουν ανεπίχριστοι.

Σχετικά με τα αρχικά κελιά στις πτέρυγες περιμετρικά του 
ναού, είναι ξεκάθαρο ότι η  μοναστηριακή κοινότητα θέλο-
ντας να καλύψει τις χρηστικές της ανάγκες, έχτιζε με μορφή, 
τεχνικές και υλικά που ανταποκρίνονταν στην αρχιτεκτονι-
κή παράδοση. Αποτέλεσμα ήταν να υπάρχει μια καθαρότητα 
στο στυλ, αρχή της θεωρίας της στιλιστικής αποκατάστασης, 
που έντονα υποστηρίζεται από τον Viollet let Duc. Σημαντι-
κότερες για την αδελφότητα ήταν οι χρηστικές και αισθητι-
κές αξίες του κτηρίου, χωρίς έτσι να προβληματίζονται για 
την αυθεντικότητά του. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η 
εσωτερική διαμόρφωση της βόρειας πτέρυγας κελιών, όπου 
κατεδαφίζοντας ενδιάμεσους τοίχους δημιούργησαν το αρχο-
νταρίκι, τον χώρο υποδοχής των επισκεπτών.
 
ΧΑΡΤΕΣ

Με βάση το άρθρο 11 του χάρτη της Βενετίας (άρθρο 11), της 
Αθήνας (άρθρο I) και του ICOMOS (Principles of Conservation 
και Guidelines in Practiceb) κρίνεται σημαντική η διατήρηση 
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ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥΔΥΤΙΚΗ ΣΤΟΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΟΨΗ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 2017

2017

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 
ΝΑΟΥ

20172017

των προσθηκών όλων των εποχών. Στο ναό, παρατηρείται 
ότι παραμένουν και συνδυάζονται όλες οι ιστορικές φάσεις 
του κτηρίου. Παράδειγμα, η διατήρηση αντηρίδων του νότι-
ου κλίτους, καθώς και η διατήρηση και ταυτόχρονο κλείσιμο 
καμάρων, στα δυτικά του ναού, με ξύλινα κουφώματα.  

Η χρήση ίδιας πέτρας για την ανύψωση του τοίχου στο νότιο 
μέρος του ναού, δεν επιτρέπει να είναι διακριτές οι επεμβά-
σεις. Αυτό αντιτίθεται με το άρθρο 9 του Χάρτη της Βενε-
τίας όπου Η διαδικασία της αποκατάστασης είναι μια επέμ-
βαση υψηλής εξειδικεύσεως που επιβάλλεται να γίνεται κατ’ 
εξαίρεση. Έχει σαν στόχο να διατηρήσει και να αποκαλύψει 
τις αισθητικές και ιστορικές αξίες του μνημείου και βασίζεται 
στον σεβασμό προς την αρχική του υπόσταση και τα αυθεντι-
κά του στοιχεία [....] οποιαδήποτε εργασία που ενδεχομένως 
θα θεωρηθεί απαραίτητη για αισθητικούς ή τεχνικούς λόγους, 
θα πρέπει να διαχωρίζεται από την (αρχική) αρχιτεκτονική 
και να φέρει τη σφραγίδα της εποχής μας...[...]
 
Παρόλο που οι ιστορικές φάσεις του ναού δεν είναι ιδιαίτε-
ρα διακριτές, η ενσωμάτωση των ξύλινων κουφαμάτων στη 
δυτική στοά του ναού, χαρακτηρίζει μια μεταγενέστερη προ-
σθήκη, και διαχωρίζεται από την αυθεντική αρχιτεκτονική 
σύνθεση, ικανοποιώντας έτσι την Χάρτα της Αθήνας,[...] the 
new materials used for this purpose should all incases be 
recognizable[..]. Επίσης διαπιστώνεται και η αρχή της ανα-
στρεψιμότητας που εκφράζεται στο άρθρο 15.2 του Χάρτη 
του Μπούρα, εφόσον μπορούν εύκολα και οποιανδήποτε 
στιγμή να αφαιρεθούν. 

Η συντήρηση και η αποκατάσταση των μνημείων αποσκο-
πούν να τα διασώσουν τόσο σαν έργα τέχνης όσο και σαν 
ιστορικές μαρτυρίες [...]

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Χάρτη της Βενετίας, η αντικα-
τάσταση του τσιμεντοκονιάματος με άλλο κονίαμα κρίνεται 
σωστή, εφόσον το τσιμέντο δεν θεωρείται συμβατό υλικό με 
την πέτρα, και μπορεί να ενεργεί καταστρεπτικά. Επομένως, 
η αντικατάσταση αυτή διασώζει το κτήριο, και τίθεται πλέον 
σε ισχύ η συντήρηση και αποκατάστασή του.

Τα γλυπτικά, ζωγραφικά ή διακοσμητικά στοιχεία, που είναι 
αναπόσπαστα δεμένα με το μνημείο, δεν μπορούν να διαχω-
ριστούν παρά μόνο αν το μέτρο αυτό είναι η μοναδική διέξο-
δος για να εξασφαλιστεί η διάσωσή τους.

Η αφαίρεση του ψηφιδωτού από το δάπεδο του ναού αντιτί-
θεται, στο άρθρο 8 του Χάρτη τηςΒενετίας. 



22

Σύμφωνα με το άρθρο ΙΙ του Χάρτη της Αθήνας η διατήρηση 
της αρχικής χρήσης, δηλ. η θρησκευτική χρήση και η έννοια 
της κατοίκησης διατηρούνται. Επομένως έτσι εξασφαλίζεται η 
συνέχεια της ζωής του μνημείου.

Προτείνεται η διατήρηση της αρχικής χρήσης όσο γίνεται για-
τί εξασφαλίζει τη συνέχεια της ζωής τους. Σε περίπτωση νέας 
χρήσης, προτείνεται να γίνεται σεβαστός ο ιστορικός και καλ-
λιτεχνικός χαρακτήρας τους(άρθρο ΙΙ, Μπούρα)

Στο άρθρο 1.1 του Χάρτη του Μπούρα, όταν η χρήση έχει 
κοινωνική αξία πρέπει να παραμένει και να μην υποβαθμίζε-
ται. 

Θεωρείται αποδεκτή η τοποθέτηση στεγάστρου πάνω από τα 
ερείπια της πρώτης βασιλικής για την προστασία της, καθώς 
αυτό ικανοποιεί το άρθρο 15 του Χάρτη της Βενετίας [...] 
επιβάλλεται να γίνεται διευθέτηση των ερειπίων και να λαμ-
βάνονται τα αναγκαία μέτρα για τη συντήρηση και τη μόνιμη 
προστασία των αρχιτεκτονικών στοιχείων και των ευρημάτων 
[...]

Οι χάρτες Faro, την συγκεκριμένη χρονική στιγμή, ταυτίζο-
νται απόλυτα με το σπήλαιο, εφόσον αυτό  για στατικούς 
λόγους παραμένει κλειστό για το κοινό. Έτσι διασφαλίζεται η 
προστασία της ανθρώπινης ζωής. 

2017

2017

ΕΊΣΟΔΟΣ ΣΠΗΛΑΙΟΥ 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ - ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙΟΥ     2017



ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ
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1    ΣΠΗΛΑΙΟ

2    ΜΑΥΣΩΛΕΙΟ

3    ΕΡΕΙΠΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ Α΄

4    ΝΟΤΙΟ ΚΛΙΤΟΣ ΝΑΟΥ

5    ΚΑΜΑΡΕΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΤΟΑΣ

6    ΨΗΦΙΔΩΤΟ 

7    ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙ

ΨΗΦΙΔΩΤΟ

ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΜΕΝΟ
ΔΑΠΕΔΟ

ΦΥΤΕΥΣΗ

ΥΦΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ

8. Συνθετική Πρόταση

Όπως προαναφέρθηκε στην ανάλυση του μνημείου, η μονή 
έχει εξαιρετική θρησκευτική αξία και αυτό προσελκύει πολ-
λούς τουρίστες. Το κοινό επισκέτεται το μέρος για να δεί το 
τάφο του Αγίου αλλά και την εκκλησία αυτή με τη τόση ιστο-
ρικότητα. Τα πολλά γεγονότα που έχουν διαδραματιστεί και 
το ίχνος του χρόνου φαίνονται απο τα ερείπια αλλά και τα 
διάσπαρτα στοιχεία μέσα στο ναό. 

Με την επίσκεψη μας στο χώρο διαπιστώσαμε ότι ο περιβάλ-
λοντας χώρος δεν έχει διαμορφωθεί σωστά. Υπάρχουν αρκε-
τά σημεία στον υπάιθριο χώρο του μοναστηριακού συγκροτή-
ματος που απλά είναι χώροι χωρίς χρήση, ορισμένοι δύσκολα 
προσβάσιμοι και χωρίς ιδιαίτερη αισθητική αξία. Έχουμε πα-
ρατηρήσει ότι ο υπάιθριος χώρος της νότιας αυλής δεν είναι 
τόσο επισκέψιμος από το κοινό όσο υπάιθριος χώρος βόρεια 
του ναού. Ως εκ τούτου οι επισκέπτες χρησιμοποιούν μόνο το 
ναό και το αρχονταρίκι.

Επιπλέον, όσο αφορά τα άτομα με αναπηρία, δεν υπάρχει 
καμία πρόνοια στο χώρο, εφόσον oι υψομετρικές διαφορές 
και τα διάφορα επίπεδα που δημιουργούνται δεν είναι προ-
σβάσιμα απο αυτούς και κατά συνέπεια δεν μπορούν να τα 
επισκεφτούν. Άτομο με αναπηρία κατά την επίσκεψή του στη 
μονή θα περιοριζόταν μόνο στο επίπεδο του αρχονταρικιού, 
των κελιών και του εσωτερικού του ναού. 

Τέλος, όσο αφορά την υλικότητα, έχουμε παρατηρήσει ότι σε 
σχέση με παλαιότερα έχει χαθεί το ανάγλυφο της περιοχής. 
Οι μοναχές έχουν καλύψει με πλακοστρωμένο δάπεδο όλη 
την αυλή, εκτός ενός σημείου όπου υπάρχει ψηφιδωτό δάπε-
δο. Η τοποθέτηση του πλακοστρωμένου δαπέδου σε όλο το 
χώρο έχει δημιουργήσει μια μονοτονία χωρίς να κυριαρχού-
νται οι κύριοι χώροι και χωρίς να κατευθύνονται νοητά οι επι-
σκέπτες απο μια διαδρομή, ως προς τα σημεία ενδιαφέροντος 
το οποία είναι το σπήλαιο και το Μαυσωλείο. Εκτός αυτού, 
θεωρήσαμε αμήχανο το ότι τοποθετήθηκε στο δυτικό μέρος 
της αυλής ο τάφος της ηγουμένης Χαριθέας, δημιουργώντας 
απορίες στους επισκέπτες για την ύπαρξή του στο συγκεκρι-
μένο χώρο. 

Λόγω των πιο πάνω προβλημάτων που εντοπίστηκαν, απο-
φασίσαμε να επικεντρωθούμε στην αναβάθμιση του άμεσου 
περιβάλλοντος χώρου για την καλύτερη προβολή και ανάδει-
ξη του μνημείου. 
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ΨΗΦΙΔΩΤΟ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ
ΔΑΠΕΔΟ

ΠΕΤΡΑ

CORTEN STEEL

RAMMED EARTH

ΦΥΤΕΥΣΗ

ΚΑΤΟΨΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ

ΠΑΓΚΑΚΙ & ΣΗΜΑΝΣΗ

ΠΑΓΚΑΚΙ ΣΗΜΑΝΣΗ

Στη συνθετική πρόταση  προτείνεται η δημιουργία μιας δια-
δρομής που θα ‘’εξιστορεί’’ τα γεγονότα. Ένα απο τα προβλή-
ματα που θελήσαμε να επιλύσουμε ήταν η άτακτη διακίνηση 
μέσα στο χώρο χάνοντας το νόημα της ιστορικότητας του. 
Προτείνετε μια διαδρομή όπου ο επισκέπτης θα ζήσει μέσα 
απο τα γεγονότα, η διαδρομή του θα είναι η αφήγηση της 
ιστορίας του τόπου, ώστε να αντιληφθεί πως έφτασε στην 
υπάρχουσα κατάσταση ο ναός και ο περιβάλλοντας του χώ-
ρος.  

Η προτεινόμενη διαδρομή ξεκινά απο το σημείο όπου ξεκίνά 
και η ιστορία της μονής, το σπήλαιο. Με αυτό το τρόπο καθι-
στά επισκέψιμο και το ανατολικό μέρος της αυλής της μονής 
που προηγουμένως δεν είχε κάποια χρήση. Στη συνέχεια ο 
επισκέπτης θα οδηγείται στα ερείπια της Πρώτης Βασιλικής 
που κτίστηκε πάνω απο το σπήλαιο. Σε αυτό το σημείο μια με-
ταλλική υπερυψωμένη κατασκευή περιλαμβάνει τη διαδρομή 
και ο επισκέπτης μπορεί να παρατηρήσει τα ερείπια από ένα 
ορισμένο ύψος. Για την προστασία των ερειπίων προτείνεται 
ένα μεταλλικό στέγαστρο που θα αντικαταστήσει το υφιστά-
μενο που υπάρχει. Επίσης, να διευκρινιστεί ότι στη περιοχή 
της ανατολικής αυλής που υπάρχει υψομετρική διαφορά για 
να φτάσεις στην δυτική αυλή τοποθετείται μια μεταλλική ρά-
μπα.   Στη συνέχεια ο επισκέπτης προχωρά κατά μήκος του 
νότιου κλίτους του ναού, του τμήματος με τη μεγαλύτερη 
ιστορία και αρχιτεκτονικές μετατροπές. Έπειτα η διαδρομή 
καταλήγει στο δυτικό υπαίθριο χώρο της μονής όπου βρίσκε-
ται η κύρια είσοδος του ναού. Σε αυτό το σημείο βρίσκεται 
και ο τάφος της ηγουμένης Χαριθέας, σημαντικού προσώπου 
για τη μονή, αφού αυτή ευθύνεται για την αναστύλωσή της 
το 1962 και την επαναφορά της σε χρήση. Για να πληροφο-
ρηθεί ο επισκέπτης για τα γεγονότα του 1962 και το ρόλο της 
ηγουμένης Χαριθέας σε αυτά, προτείνεται  η τοποθέτηση μιας 
κατασκευής που θα λειτουργεί ως στάση και σήμανση ταυ-
τόχρονα. Συγκεκριμένα, τοποθετείται μια κατακόρυφη πλατ-
φόρμα από διάτηρητη λαμαρίνα Corten, πάνω στην οποία θα 
εγγράφονται οι πληροφορίες.   Στη συνέχεια της διαδρομής, 
ο επισκέπτης οδηγείται στο διάδρομο με το ψηφιδωτό δάπε-
δο, το μοναδικό δάπεδο του υπαίθριου χώρου που διατηρή-
θηκε και δεν άλλαξε με την απόφαση της πλακόστρωσης των 
υπαίθριων χώρων της μονής. Τέλος, η διαδρομή καταλήγει 
στο αρχονταρίκι, το χώρο υποδοχή του κοινού που αποτελεί 
την τελευταία προσθήκη που κτίστηκε ώστε να ολοκληρωθεί 
το συγκρότημα της μονής.
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          ΥΠΕΡΥΨΩΜΕΝΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ & 
ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΕΡΕΙΠΙΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΉΣ Α’ 

Καθόλη τη διάρκεια της διαδρομής ξεπροβάλουν απο αυτή 
διάφορες κατασκευές που είτε χρησιμεύουν ως σήμανση για 
ενημέρωση του επισκέπτη για το τι βλέπει, είτε ως χώροι στά-
σεις και ξεκούρασης. Προτείνονται λοιπόν 3 είδη εφήμερων 
κατασκευών, διακριτικών ώστε να μην κλέβουν από την αί-
γλη του μνημείου. 

Όσο αφορά την υλικότητα της διαδρομής και της τοπιοτέ-
χνησης, προτείνονται φυσικά υλικά. Συγκεκριμένα, χρησιμο-
ποιείται πατημένη γη και πλάκες απο πέτρα για τη διαδρομή, 
ενώ προτείνονται και χώροι πρασίνου σε μερικά σημεία. Τέ-
λος, όσο αφορά της περιοχές που θεωρούμε ότι δεν χρει-
άζονται κάποια αλλαγή για την αναβάθμιση τους, παραμέ-
νουν ως έχει, με το υφιστάμενο πλακοστρωμένο δάπεδο. Οι 
κατασκευές που τοποθετούνται στο χώρο είναι απο μέταλλο 
corten, ώστε να έχουν μικρές διατομές , να είναι διακριτικές 
και να διακρίνεται η διαφορετικότητα τους, ως κάτι πρόσθετο 
στο χώρο. 
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ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ BLINDS ΣΤΟ 
ΔΙΑΚΕΝΟ ΔΙΠΛΟΥ ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΟΥ

ΚΑΜΑΡΕΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΤΟΑΣ

Εκτός απο τη προβληματική διαχείριση του υπαίθριου χώρου 
της μονής, εντοπίστηκε και το πρόβλημα αλλοίωσης της ει-
κόνας του ναού με τις επεμβάσεις του τμήματος Αρχαιότητων 
στη δυτική στοά και στο νότιο κλίτος που πραγματοποιήθη-
καν το 2007-2009. Συγκεκριμένα θεωρούμαι λανθασμένη τη 
χρήση κουφωμάτων για να κλειστούν οι καμάρες της δυτικής 
στοάς αλλά και ο νότιος τοίχος που υπάρχουν οι αντηρίδες. Η 
επιλογή αυτών των συμπαγών κουφωμάτων με υαλοστάσια 
με ημιδιαφάνεια κρίνεται λανθασμένη αφού αποκρύπτουν τις 
όψεις του ναού. Η ενέργεια του κλεισίματος των ανοιγμά-
των αυτών λόγο απαίτησης χώρου, γίνεται σεβαστή, ωστόσο 
προτείνεται η αντικατάσταση των κουφωμάτων με υαλοστά-
σια με περισσότερη διαφάνεια. Επίσης, για αποφυγή χώρου 
χωρίς θερμική άνεση, προτείνεται στο διάκενο των διπλών 
υαλοστασίων να υπάρχουν ενσωματωμένες περσίδες. Οι περ-
σίδες θα κλείνουν όταν προσπίπτει ηλιακή ακτινοβολία έτσι 
ώστε να μην συσσωρεύεται η θερμότητα στο εσωτερικό. Με 
αυτή τη λύση οι όψεις του ναού είναι ορατές. Τέλος τα πλαί-
σια αυτών των υαλοστασίων προτείνεται να είναι πίσω απο 
τις καμάρες και όχι μέσα σε αυτές, έτσι τονίζεται ότι το υαλο-
στάσιο αυτό είναι μεταγενέστερη προσθήκη.  

Η συνθετική πρόταση είναι σύμφωνη με τον Χάρτη της Βε-
νετίας, σε ότι αφορά τον τρόπο που πρέπει να διαχειριστεί 
η υλικότητα. Στα σημεία όπου είναι η επεμβάσεις μας, αλλά 
και οι προσθήκες, όπως είναι οι κατασκευές, διαφοροποιούμε 
το παλιό με το νέο στοιχείο. Στη πρόταση μας επιτυγχάνε-
ται η διαφοροποίηση της προτεινόμενης διαδρομής απο τον 
υφιστάμενο υπαίθριο χώρο, με τη χρήση διαφορετικών υλι-
κών. Επίσης η πρότασή μας για τη δυτική στοά, τονίζεται με 
τη τοποθέτηση των πλαισίων, έτσι ώστε να είναι σε δεύτερο 
επίπεδο, κι επομένως οι καμάρες να φαίνονται όπως ήταν 
παλαιότερα, πριν κλειστούν.  Για την επιλογή των υλικών της 
πρότασής μας, είχαμε ως κύριο μέλημα να είναι συμβατά με 
το μνημείο, κάτι το οποίο επίσης προτείνεται στο χάρτη της 
Βενετίας. Στη περίπτωση που το πλαίσιο των υαλοστασίων 
της δυτικής στοάς τοποθετείται πίσω απο τους κίονες για να 
μην είναι ορατό, συμφωνούμε με το χάρτη της Αθήνας. Τέλος 
σύμφωνα με το χάρτη Μπόυρα, τα υλικά και οι κατασκευές 
είναι αναστρέψιμα, χωρίς να είναι δύσκολο να αφαιρεθούν ή 
όταν αφαιρεθούν να μην δημιουργούν αναστρέψιμες ζημιές 
στο μνημείο.
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