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Ορούντα 

H Ορούντα, είναι χωριό της επαρχίας Λευκωσίας, και απέχει μόλις 36 χιλιόμετρα από την πόλη.  
Είναι κτισμένη  στην ευρύτερη περιοχή της Μεσαορίας,  σε μια τοποθεσία με  κλίση στα βόρεια  
και σε μέσο υψόμετρο 290 μέτρα (βλ. εικ. 1,2). Το χωριό βρίσκεται στα ανατολικά του ποταμού 
Σερράχη και παλαιότερα είχε έντονη βλάστηση και δάσος (βλ. εικ. 3).

Ονομασία 
ΤΤο όνομα της προκύπτει είτε από τον όρο «Οροβούντα» λόγω της παραγωγής ροβιού (ροδιού) – 
Ορόβουν  είτε και από τον όρο «Νερούντα» που συνδέεται με την αφθονία σε νερό. Μια τρίτη 
εκδοχή αναφέρει ότι προέρχεται από την λέξη όρος  καθώς εκεί αρχίζουν οι λόφοι που 
καταλήγουν στην οροσειρά της Μαδαρής. Αξίζει να σημειωθεί πως ο Louis de Mas Latrie  
αναφέρεται στο χωριό με το  όνομα Orondes.

Τοποθεσία 
Η ΟρούΗ Ορούντα αρχικά ήταν κτισμένη στην τοποθεσία «Λούκκα» που βρίσκεται στα νοτιοδυτικά του 
σημερινού χωριού, στις όχθες του ποταμού Σερράχη. Στις αρχές του 1ου αιώνα, το 17 μ.Χ. οι 
κάτοικοι μετοίκησαν από την τοποθεσία «Λούκκα» στη σημερινή τοποθεσία  του χωριού.  Οι 
κάτοικοι οδηγήθηκαν στην απόφαση να μετακινηθούν στη σημερινή τοποθεσία για να γλιτώσουν 
είτε από μια επιδημία είτε από τις συχνές πλημμύρες. Ειδικότερα, η περιοχή «Λούκκα» 
πλημμύριζε συχνά  λόγω της εγγύτητας της με τον ποταμό αλλά και λόγω του ότι το έδαφος είχε 
πολλά κοιλώματα.  

Οι Οι κάτοικοι μετακινήθηκαν από την περιοχή «Λούκκα» στη σημερινή θέση του χωριού, όχι τυχαία 
όπως φαίνεται, καθώς το χωριό χτίστηκε αμφιθεατρικά σε ένα λόφο, έτσι ώστε να προστατεύεται 
από τις πλημμύρες αλλά και για να έχει θέα (βλ. εικ. 4).

Ο πληθυσμός της Ορούντας τα τελευταία χρόνια ανέρχεται σε 800 περίπου κατοίκους.  Μέχρι το 
1974 εκεί ζούσαν και αρκετοί Τουρκοκύπριοι ενώ μετά την τουρκική εισβολή τη θέση τους πήραν 
πολλοί πρόσφυγες, έτσι δημιουργήθηκε ο συνοικισμός αυτοστέγασης.

Ασχολίες κατοίκων
Οι Οι κάτοικοι της Ορούντας από πολύ παλιά ασχολούνται με την καλλιέργεια σιτηρών, 
εσπεριδοειδών, πατάτας, ελιών αλλά κυρίως με την κτηνοτροφία. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε πως 
η Ορούντα αποτελεί το πρώτο χωριό σε όλο το νησί στην παραγωγή χοιρινού κρέατος, ενώ 
παρασκευάζονται διάφορα γαλακτοκομικά προϊόντα, όπως γιαούρτι,  χαλούμι και αναρή. Τέλος, 
όπως μαρτυρούν οι δυο νερόμυλοι στις όχθες του ποταμού, στο παρελθόν επιβίωσε ένα από τα 
παραδοσιακά επαγγέλματα, αυτό του μυλωνά.

_Τοποθεσία

Πηγή εικ.3: Google Earth

Ορούντα

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Ποταμός
Σερράχης

Εικ. 1: Η Μεσαορία στον χάρτη

Εικ. 3: Σχέση χωριού Ορούντας, ποταμού Σερράχη και Μονής 

Εικ. 4: Εικόνες από το χωριό, χαρακτήρας περιοχής

Εικ. 2: Το χωριό Ορούντα στον χάρτη
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_Ιστορική ανάλυση Μονής

Στα δυτικά του ποταμού Σεράχη βρίσκεται το βυζαντινό Μοναστήρι, αφιερωμένο στον Άγιο 
Νικόλαο. Το 900 μ.Χ. οικοδομήθηκε ένας μικρός ναός καθώς και κάποια υποστατικά. Το 1200 μ.Χ. 
η περιουσία του Μοναστηριού μετατράπηκε σε φέουδο των Λουζινιανών. Οι τελευταίοι μάλιστα 
τον κατεδαφίζουν και στη θέση του κτίζεται νέος Ναός που αφιερώνεται στον Άγιο Νικόλαο. 
Ακολούθως μετατρέπεται σε Ελληνορθόδοξο ανδρικό  Μοναστήρι το οποίο από την εποχή της 
φραγκοκρατίας, τη βενετοκρατία αλλα και την τουρκοκρατία (1200-1800 μ.Χ.), αποτελεί κέντρο 
προσκυνήματος και το επίκεντρο της περιοχής. Την ίδια, όμως, περίοδο το Μοναστήρι υπέστη 
λεηλεηλασίες και καταστροφές, κυρίως λόγω της περιουσίας που διέθετε. Η παράδοση αναφέρει 
πως εκείνη την εποχή στη Μονή υπήρχαν πολλοί μοναχοί. 

Στις αρχές του 19ου αιώνα, οι Αγαρηνοί Τούρκοι επιδιώκοντας να οικειοποιηθούν τον υλικό 
πλούτο του μοναστηριού, απαίτησαν από τον ηγούμενο να τους παραδώσει το θησαυρό της 
Μονής . Όταν ο ηγούμενος αρνήθηκε να υπακούσει στην απαίτηση τους, τον έριξαν στο πηγάδι 
που βρίσκεται δυτικά του Μοναστηριού. Αμέσως μετά, λεηλάτησαν τη μονή, χωρίς όμως να 
καταφέρουν να εξασφαλίζουν τους θησαυρούς. Για πολλά χρόνια παρέμενε άγνωστο που ήταν 
κρυμμένοι οι θησαυροί αυτοί, μέχρι που τους ανακάλυψε τυχαία ένας γεωργός, ο οποίος 
βασανίστηκε από τους Τούρκους και αναγκάστηκε τελικά να τους παραδώσει.

ΑΑκολούθως ο Γιουσούφ Αγά εγκατέστησε υποστατικούς και ζώα και φρόντισε να καταστρέψει τις 
αγιογραφίες που στόλιζαν το εσωτερικό της μικρής μονής.

Το 1828, το μοναστήρι και η περιουσία του πωλήθηκαν στον Παΐσιο από το Νικητάρι, ο οποίος 
αργότερα το δώρισε στη Μητρόπολη Κερύνειας. 

Τα κτήματα του μοναστηριού σταδιακά πωλήθηκαν από τη Μητρόπολη Κερύνειας και 
μετατράπηκαν σε αστική περιουσία στην Κερύνεια, ενώ το μοναστήρι και μικρή έκταση γης, το 
1954, πωλήθηκε στην εκκλησία του Αποστόλου Λουκά της Ορούντας. 

ΤΤο μοναστήρι για πολλά χρόνια παρέμενε σε ερειπιώδη κατάσταση. Όμως μετά από προσπάθειες 
των κατοίκων, της Χωρητικής Αρχής, της Εκκλησιαστικής Επιτροπής, και του Ομίλου Φίλων 
Ορούντας, το Τμήμα Αρχαιοτήτων άρχισε εργασίες αποκατάστασης το 1998. (βλ. εικ. 5,6,7)

Εικ. 5: Κατα τις εργασίες των κατοίκων, 1998 Εικ. 6,7: Μετά τις εργασίες, 1998

Πηγή εικ.5-13: Τμήμα Αρχαιοτήτων 

Εικ. 8,9,10: Διώροφο μοναστηριακό κτίσμα, 1998 

Εικ. 11: Είσοδος  του Μοναστηριού, 1998 Εικ. 12,13: Ημι-υπαίθριος, εκκλησία, διώροφο κτίσμα

Αναφορές για ύπαρξη βυζαντινού 
ναού δυτικά του ποταμού 

Οι Τούρκοι ερειμώνουν τον χώρο
Σκοτώνουν τον ηγούμενο 
Χρησιμοποιούσαν τον χώρο για φύλαξη προβάτων
Γίνονται επιδιορθόσεις στην εκκλησία  
Οι Οθωμανοί την πούλησαν στον μοναχό Παϊσιο

1913 Ο μοναχός την δώρισε στην Μητρόπολη Κυρηνείας
Το 1913 γίνετε επιδιόρθωση της εκκλησίας του μοναστηριού 
Η Μητρόπολη Κυρηνείας ενοικίαζε την περιοχή σε χωρικούς
Ο Ιερομόναχος Ιωακείμ ίδρυσε στο χώρο του μοναστηριού σχολείο και 
δίδασκε ελληνικά γράμματα
Τέλος του 19ου αιώνα  ζούσε ιερομόναχος 
ΈκΈκταση μοναστηριού σε καλλιεργήσιμη γη  400 σκάλες
1954, πωλήθηκε στην εκκλησία του Αποστόλου Λουκά της Ορούντας. 

Περιοχή του ναού μετατρέπεται σε φράγκικο φέουδο 
Ο  Ναός κατεδαφίζεται  μετατρέπεται σε εκκλησιαστική περιουσία
Κτίζεται νέος Ναός που αφιερώνεται στον Άγιο Νικόλαο
Μετατρέπεται σε Ελληνορθόδοξο Ανδρικό  Μοναστήρι
1200-1800 περίπου λειτουργεί ως κέντρο προσκυνήματος 



_Ιστορική ανάλυση

Με το τέλος των εργασιών το 2001 γίνονται σχέδια επέκτασης από την κ. Μαρία Φιλοκύπρου 
Ιωάννου σε συνεργασία με την κ. Ελένη Πετροπούλου Παναγιώτου. 

Στίς 4 Ιουνίου του ίδιου έτους και ανήμερα της εορτής του Αγίου Πνεύματος, επαναλειτούργησε 
το μοναστήρι και εγκαταστάθηκαν 5 μοναχές οι οποίες ζούνε προσωρινά στα δωμάτια που 
δημιουργήθηκαν μετά την αποκατάσταση. Πρώτα κατασκευάζεται το Ανατολικό τμήμα της 
προσθήκης, ακολούθως το Δυτικό και μέρος του Νότιου τμήματος και τέλος το υπόλοιπο 
Ανατολικό τμήμα.

 Οι ε Οι εργασίες συνεχίζονται μέχρις ότου κατασκευαστεί και το τελευταίο Νότιο τμήμα της 
επέκτασης (βλ. εικ. 14-19).

Εικ. 14 - 19: Φωτογραφίες από την περίοδο κατασκευής της επέκτασης
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Πηγή εικ. 14-19: Προσωπικό αρχείο Δρ. Μαρίας Φιλοκύπρου 

Διάσωση του μοναστηριού από κατοίκους Ορούντας
4 χρόνια εργασίας μεχρι το 1998  

Το 1998 το έργο ανέλαβε η Ιερά Μητρόπολη Μόρφου 
Απρίλιο του 1998 Μελέτη αποκατάστασης του μοναστηριού
από το Τμήμα Αρχαιοτήτων και το Τμήμα Δημόσιων Έργων

Εκπόνηση σχεδίων επέκτασης 
4 Ιουνίου επαναλειτούργησε το μοναστήρι /εγκατάσταση 5 μοναχών
Ζούνε στα δωμάτια που δημιοουργήθηκαν μετά την αποκατάσταση
Κατασκευάζεται το Ανατολικό τμήμα της προσθήκης

Κατασκευάζεται ττο υπόλοιπο τμήμα της επέκτασης
εκτός του νότιου που εκκρεμεί
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Μορφολογία

Το μοναστηριακό συγκρότημα μέσα από τα χρόνια έχει αλλάξει αρκετά τόσο σε μορφή όσο και σε 
χρήση. Το τελικό αποτέλεσμα αποτελεί ένα μωσαϊκό πολλών εποχών που όμως δεν αλλοιώθηκε ο 
χαρακτήρας του. Η κτιριακή του δομή αναδιπλώνεται μέσα σε ένα ορθογωνικό σχήμα με το 
δομημένο του περιβάλλον να τοποθετείται περιμετρικά του ορθογωνίου, αφήνοντας έτσι μια 
μεγάλη αυλή στο εσωτερικό (βλ. διαγρ.1,4). Η αίσθηση που σου δίνει ο χώρος είναι μίας νοητής 
αγκαλιάς που θέλει να σε κάνει να περιπλανηθείς μέσα σε αυτήν ώστε να ανακαλύψεις όλους τους 
χώρους που σε περιβάλλουν. Κατά την είσοδό σου στο μοναστήρι μέσω μίας χαρακτηριστικής για 
το το χωριό πύλης, στέκεται στο βάθος η εκκλησία του μοναστηριού. Χωροθετείται σε μία από τις 
πλευρές της ορθογωνικής κάτοψης αφήνοντας έτσι την αυλή ελεύθερη, πράγμα σπάνιο σε 
μοναστηριακά συγκροτήματα αφού ως επί το πλείστον οι εκκλησίες τοποθετούνται σε κεντρικό 
σημείο δηλώνοντας αισθητά την παρουσία τους (βλ. διαγρ.2,3)  

Η Εκκλησία του Αγίου Νικολάου είναι ένα επιβλητικό αλλά μικρό κτίσμα που αναδεικνύει την 
εποχή που χτίστηκε.  Ανήκει στον αρχιτεκτονικό τύπου του μονόκλιτου ναού με τρούλο του οποίου 
η στέγη διαμορφώνεται σε σχήμα σταυρού.  Είναι κατασκευασμένη από τετραγωνισμένους λίθους 
με πολύ καλή και επιμελημένη κατασκευή. Το στέγαστρο στην είσοδο της εκκλησίας είναι ένα 
μοναδικό στοιχείο φτιαγμένο με ξύλινη κατασκευή και κεραμικές πλάκες, τα οποία διασώζονται 
μέχρι και σήμερα. Το στέγαστρο αυτό τονίζει την είσοδο της εκκλησίας και  την καθιστά μοναδική 
στο είδος της. Ο τρούλος έχει 8 μακρόστενα παράθυρα ενώ εσωτερικά στηρίζεται με οξυκόρυφα 
τότόξα, στοιχείο της φράγκικης εποχής. 

Την εκκλησία περιβάλλουν κτίσματα τα οποία αναφέρονται σε μία άλλη αρχιτεκτονική. Αυτή της 
αγροτικής τοπικής αρχιτεκτονικής της Ορούντας. Αρχιτεκτονική μοναδική, που εμφανίζεται μόνο σε 
αυτή την πλευρά της Μεσαορίας. Τα δωμάτια που φιλοξενούσαν την ζωή των μοναχών μοιάζουν 
με τα κτίσματα του υπόλοιπου χωριού τόσο σε μορφή όσο και σε υλικά. Δηλαδή αποτελούνταν από 
λίθινα θεμέλια με κροκάλες από τον ποταμού Σερράχη (πρώτη ύλη για την τότε εποχή), ενώ στη 
συνέχεια τοποθετούνται ωμόπλινθοι και επίχρισμα αχυροπηλού ο οποίος έχει χαρακτηριστική 
έντονη υφή και χρώμα από το κόκκινο χώμα της περιοχής. Η στέγη όπως και στο υπόλοιπο χωριό 
αποτελεαποτελείται από πολλά επίπεδα κεκλιμένων ή επίπεδων επιφανειών. Η κάθε μονάδα δηλαδή έχει  
την δική της στέγη δημιουργώντας έτσι ένα «παζλ» πολλών επιπέδων. Όλα αυτά τα στοιχεία που 
υπήρχαν στο χωριό συνθέτουν μια χαρακτηριστική μορφή που που εμφανίζονται και στο 
μοναστηριακό συγκρότημα. 

Τα υπόλοιπα λοιπόν κτίσματα, αγκαλιάζουν την εκκλησία και δημιουργούν ένα εσωτερικό 
μικρόκοσμο γύρω από μία μεγάλη αυλή. Τα κτίρια αυτά,  με το ύψος τους και τη λιτή τους 
αρχιτεκτονική δημιουργούν ένα ωραίο σύνολο σε συνδυασμό με την εκκλησία έστω και αν 
ανήκουν σε διαφορετικούς αρχιτεκτονικούς ρυθμούς. Η ένωση εκκλησίας και υπόλοιπου 
συγκροτήματος επιτυγχάνεται με τη δημιουργία κενών ημιυπαίθριων χώρων στις αρθρώσεις αλλά 
και σε άλλα σημεία του κτιριακού συγκροτήματος. Αυτοί οι ημιυπαίθριοι χώροι ήταν σημεία 
περάσματος από την μέσα μοναστηριακή ζωή στην έξω καλλιεργήσιμη περιοχή, που βοηθούσε 
τους ετους εκάστοτε μοναχούς μοναχές στην επιβίωση αλλά δημιουργούσε επίσης σημεία στάσης και 
ανάπαυσης (βλ. διαγρ. 6). Πλέον αυτοί οι χώροι χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ως στέγαστρα για 
τους επισκέπτες του μοναστηριού. 

Η νέα προσθήκη που ξεκίνησε το 2001 τοποθετείται στο πίσω μέρος του μοναστηριού σαν να θέλει 
να «κρυφτεί» από το μπροστά παλιό τμήμα χωρίς να υποδηλώνει την παρουσία του (βλ. διαγρ.5) 
Ακολουθεί ακριβώς την ίδια σύνθεση, πράγμα που προέκυψε από τα πολύ παλιά χρόνια. Πο\ιο 
συγκεκριμένα ο ιερομόναχος της μονής πριν εγκατασταθεί στο μοναστήρι είχε επισκεφθεί τον 
γέροντα Παΐσιο ο οποίος του είχε πει ότι θα χτίσει ένα μοναστήρι αφιερωμένο στην Αγιο Νικόλαο 
και κρατώντας μία πέτρα του σχεδίασε μία αφαιρετική ορθογωνική κάτοψη με μία γραμμή στη 
μέση αναφέροντας του ότι εδώ θα είναι το δημόσιο και θα προορίζεται για τους επισκέπτες γιατί 
το χτο χρειάζονται και εδώ θα είναι το ιδιωτικό που προορίζεται για τις μοναχές γιατί το χρειάζονται. 

Έτσι το τελικό αποτέλεσμα είναι δυο μικροί κόσμοι τοποθετημένοι ο ένας δίπλα από τον άλλον που 
και οι δύο αναπτύσσονται γύρω από μια αυλή. Το νέο κτίσμα ξεπερνά σε έκταση το παλιό, γεγονός 
που προέκυψε από τις ανάγκες των μοναχών.  Η ογκοπλασία των νέων κτισμάτων ακολουθεί την 
λογική των παλιών αφού και αυτή με τη σειρά της σπάει δημιουργώντας κενούς ημιυπαίθριους 
χώρους (βλ. διαγρ. 7). Για τη σωστή διακίνηση στους διαμήκεις χώρους δημιουργείται μία 
περιμετρική στοά, στοιχείο νέο ως προς το παλιό κτίσμα αλλά κοινό ως προς τα υπόλοιπα 
μοναστηριακά συγκροτήματα της Κύπρου. Οι στέγες της νέας πτέρυγας ακολουθούν την λογική του 
παπαλιού και συνθέτουν και αυτές ένα «παζλ» από πολλαπλού είδους στέγες  είτε κεκλιμένες δίκλινες 
είτε τρίκλινες είτε μονόριχτες και επίπεδες. 

Διάγραμμα 2: Χωροθέτηση εκκλησίας στον κέντρο του χώρου (συνήθες τοοθέτηση)Διάγραμμα 1: Εσωτερική αυλή
Διάγραμμα 3: Χωροθέτηση εκκλησίας σε μία από τις 4 πλευρές της αυλής

Διάγραμμα 4: Χωροθέτηση συνόλου Διάγραμμα 5: Χωροθέτηση προσθήκης

Διάγραμμα 6: Ημι-υπαίθριοι χώροι πριν την προσθήκη Διάγραμμα 7: Ημι-υπαίθριοι χώροι / στοές μετά την προσθήκη

Διάγραμμα 8: Πρόσβαση στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις



Πηγή εικ. 50,51,53,54: Προσωπικό αρχέιο Μαρίας Φιλοκύπρου
Πηγή εικ. 52,55,56: Προσωπικό αρχείο
Πηγή σχεδίου 13: Τμήμα Αρχαιοτήτων
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Μορφολογία

Ειδικότερα θα αναλύσουμε τα μορφολογικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν το μοναστηριακό 
συγκρότημα. Αυτά είναι οι ωμόπλινθοι και το επίχρισμα τους, τα ξύλινα κατακόρυφα στοιχεία με 
τις διαγώνιες στηρίξεις, οι μαντωσιές, το λίθινο θεμέλιο από κροκάλες, και οι αρσέρες.

Ωμόπλινθοι με αχυροπηλό 
ΤΤο πιο χαρακτηριστικό στοιχείο του μοναστηριού είναι η χρήση ωμόπλινθου. Είναι ένα μοναδικό 
στοιχείο που δεν εμφανίζεται σε κανένα άλλο μοναστηριακό συγκρότημα στην Κύπρο. Το τελικό 
επίχρισμα του αχυροπηλού, μαζί με το έντονο κοκκινοπό χρώμα, προσδίδει στο μοναστήρι την 
αίσθηση ενός αγροτικού συγκροτήματος και όχι του επιβλητικού μοναστηριού. (βλ. εικ. 22)

Ξύλινοι πάσαλοι στεγασμένων χώρων
ΧαρακτηριΧαρακτηριστικό μορφολογικό στοιχείο των κτισμάτων είναι οι ξύλινοι πάσσαλοι οι οποίοι  με τα 
διαγώνια στηρίγματα τους στηρίζουν τα στέγαστρα που αναφερθήκαμε πιο πάνω.  Τα ξύλινα 
αυτά στοιχεία τοποθετούνται με ρυθμό και σε καθοδηγούν στις διάφορες χρήσεις του 
μοναστηριού. (βλ. εικ. 20,21)

Μαντωσιά - Ανώφλια
ΑΑκόμα ένα ισχυρό συνθετικό στοιχείο που καθορίζει την μορφή του μοναστηριού είναι η 
μαντωσιά. Το στοιχείο αυτό δεν είναι επιχρισμένο και αποτελεί σημαντικό συνθετικό στοιχείο στις 
όψεις του κτιρίου. Μέσα από φωτογραφίες μπορούμε να παρατηρούμε ότι το κτίσμα είχε αυτά 
τα στοιχεία σε όλες του τις φάσεις και κατά την αποκατάσταση επιχειρούν να τα αναδείξουν 
αφήνοντας τα ανεπίχριστα. (βλ. εικ. 22,23)

Λίθινα θεμέλια από κροκάλες
ΣηΣημαντικό επίσης στοιχείο στην διαμόρφωση της ολοκληρωμένης αυτής σύνθεσης είναι η χρήση 
των κροκάλων και ο τρόπος δόμησης τους.  Οι κροκάλες αυτές οι οποίες ορυκτολογικά ανήκουν 
στα ηφαιστειογενή πετρώματα του Τροόδους μεταφέρθηκαν μέσω του ποταμού Σερράχη στις 
κάτω περιοχές και μέσα από τα χρόνια και την συνεχή επαφή με το νερό στρογγυλοποιήθηκαν και 
απέκτησαν αυτή την χαρακτηριστική όψη που βρίσκει κανείς μόνο σε αυτές τις περιοχές.  Το 
χρώμα τους εξακολουθεί να είναι το ίδιο με αυτή της πέτρας του Τροόδους , απλά 
διαφοροποιείται στο σχήμα. Όπως έχουμε αναφέρει πιο πάνω οι κροκάλες χρησιμοποιήθηκαν 
σαν θεμέσαν θεμέλια και χτίζονταν μέχρι και 1μ - 1.5μ ύψος  πάνω από το έδαφος, σε όλα τα κτίσματα 
εξαιρουμένης της εκκλησίας. Αυτό το κομμάτι μένει ανεπίχριστο δίνοντας έτσι την αίσθηση μιας 
γερής βάσης του κτιρίου.  Αυτό που τονίζει το κάτω μέρος της τοιχοποιίας είναι το συνδετικό 
κονίαμα το οποίο δεν φτάνει μέχρι την εξωτερική επιφάνεια της τοιχοποιίας δημιουργώντας μια 
έντονη τραχιά επιφάνεια με έντονες σκιές.  (βλ. εικ. 24,25)

Αρσέρες
Συνθετικό στοιχείο που βρίσκουμε στην μονή είναι η παρουσία αρσέρων. Μικρών παραθύρων σε 
ψηλά σχετικά ύψος της τοιχοποιίας με ξύλινο κούφωμα. Τα παράθυρα αυτά είναι τυπικό 
παράδειγμα λαϊκής αρχιτεκτονικής και τοποθετούνταν στους χώρους που χρησίμευαν ως κελιά 
για τον φυσικό φωτισμό και εξαερισμό του χώρου αλλά και για την διατήρηση της ιδιωτικής ζωής 
των μοναχών στα κελιά τους. (βλ. εικ. 22,23)

Εικ. 20,21: Ξύλινοι πάσαλοι στους ημι-υπαίθειους χώρους

Εικ. 22,23: Αχυροπηλός -  Μαντωσιά - Αρσέρα - Κροκάλες

Εικ. 24,25:  Λίθινα θεμέλια από κροκάλες
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Λειτουργική / τυπολογική  ανάλυση

Το μοναστήρι ακολουθεί μία τυπική διάταξη μοναστηριακής αρχιτεκτονικής και αναπτύσσεται 
γύρω από μία κεντρική αυλή. Κτιριακά αποτελείται από τον φραγκικού τύπου ναό του Αγίου 
Νικολάου, τα υποστατικά αγροτικού τύπου, τους ημιυπαίθριους χώρους και την κεντρική είσοδο.

Η είσοδος  πρΗ είσοδος  πραγματοποιείται από την πύλη που βρίσκεται στο βόρειο τμήμα του μονταστηριού 
και σε εισάγει στην περίκλειστη κεντρική αυλή  όπου γύρω της πραγματοποιούνται όλες οι 
λειτουργίες που εξυπηρετούν τη μονή. Πιο συγκεκριμένα ο ναός βρίσκεται στο νοτιοδυτικό τμήμα 
του μοναστηριού  και μπροστά του υπάρχει ένα στέγαστρο με απότομη μονόκλινη στέγη που 
αποτελεί τον ημιυπαίθριο χώρο της εισόδου της εκκλησίας. Δυτικά του ναού και εφαπτόμενος με 
αυτόν,  βρίσκεται ένας δεύτερος στεγασμένος χώρος ο οποίος σε εισάγει στο αρχονταρίκι, το 
οποίο χρησημοποιείται σαν  βοηθητικός χώρος της εκκλησίας, χώρος στον οποίο μπορεί κανείς 
να ανα ακούσει τη λειτουργία. Το δυτικό τμήμα της Μονής συμπληρώνουν το μοναδικό διώροφο 
κτίσμα που αποτελούσε το κελί του ιερομόναχου, ένας μικρότερος ημιυπαίθριος χώρος και η 
τραπεζαρία.  Η βόρεια πλευρά του μοναστηριού αποτελείται από μία μεγάλη αίθουσα με 
ελιόμυλο, στην οποία πραγματοποιούσαν κάποιες από τις καθημερινές εργασίες των μοναχών, 
όπως την άλεση των ελιών για την παραγωγή λαδιού, ενώ τον χρησιμοποιούσαν και ως αποθήκη. 
Βόρεια της αίθουσας του μύλου βρίσκονται δύο ακόμα κελιά τα οποία ανοίγονται και αυτά προς 
την κεντρική αυλή.  Όπως και στο δυτικό τμήμα έτσι και εδώ οι κλειστοί χώροι διασπώνται από 
μιμικρούς ημιυπαίθριου που λειτουργούν ως προθάλαμοι για τους κυρίως χώρους και πιθανόν να 
εξυπηρετούσαν τις καθημερινές εργασίες. Τέλος το νότιο τμήμα της μονής έχει την μικρότερη 
δόμηση καθώς αποτελείται από ένα μόνο μικρό χώρο που χρησιμοποιείται πιθανότατα ως 
κουζίνα και τον βοηθητικό του ημιυπαίθριο με μικρό χτιστό φούρνο για το ψήσιμο του ψωμιού. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι εκτός από την κεντρική πύλη η μονή έχει μικρότερες εξόδους σε όλες τις 
πλευρές της οι οποίες οδηγούσαν τους μοναχούς στις καλλιέργειές τους.

Σήμερα, ο τρόπος λειτουργίας της μονής έχει αλλάξει. Αυτό οφείλεται στις εργασίες 
αποκατάστασης που πραγματοποιήθηκαν, λόγω της πολύ κακής κατάστασης που βρέθηκε το 
μοναστήρι, αλλά και μετά τις εργασίες επέκτασης της στα Νότια. Πλέον κατοικείται από μοναχές 
ενώ λειτουργικά έχει χωριστεί σε δύο τμήματα (βλ. διαγρ. 9,10). Το βόρειο, δημόσιο, που μπορεί 
να δέχεται το πλήθος των πιστών που επισκέπτεται καθημερινά το μοναστήρι, και το νότιο πιο 
ιδιωτικό, που χρησιμοποιείται μόνο από τις μοναχές, που όπως έχει αναφερθεί και 
προηγουμένως είχε καθοριστεί έπειτα από τη συνάντηση του ιερομόναχου με τον γέροντα 
Παΐσιο. Παΐσιο. 

Το παλιό μοναστήρι, ή αλλιώς το βόρειο πιο δημόσιο κομμάτι, αποτελείται πλέον από κυρίως 
δημόσιες λειτουργίες προσβάσιμες από το κοινό. Ενώ οι πιο ιδιωτικές χρήσεις, όπως τα κελιά, 
μεταφέρονται στη νότια μεταγενέστερη προσθήκη (βλ. διαγρ. 11).

Διάγραμμα 9: Κίνηση καλόγριων στον χώρο πριν και μετά την επέκταση

Διάγραμμα 11:  Χρήσεις μετά την αποκατάσταση και μετά την προσθήκη

Διάγραμμα 10: Κίνηση επισκεπτών στον χώρο πριν και μετά την επέκταση

ΚΟΥΖΙΝΑ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ
δημόσιο

ιδιωτικό

ημι - υπαίθριοι χώροι
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Κατασκευαστικά

Σχολιασμός Κατασκευαστικών 

ΣΣτο σύμπλεγμα του Μοναστηριού του Αγίου Νικολάου στην Ορούντα, παρατηρούνται δύο 
διακριτοί τύπους δόμησης, η χρήση πελεκητής πέτρας όσο αφορά την δόμηση του ναού και 
ωμοπλινθοδομές με θεμελίωση από αργολιθοδομή στα περιμετρικά και μεταγενέστερα κτίρια 
του ναού. Επιπρόσθετα ένας τρίτος μεταγενέστερος τύπος δόμησης χρησιμοποιείται για την 
κατασκευή των επεκτάσεων της Μονής, ενώ ιδιαίτερη σημασία έχουν οι κατασκευαστικές 
λεπτομέρειες των οροφών τόσο στο παλαιό όσο και στο νεότερο κτίσμα.

Ανάλυση Κατασκευαστικών 

•• Ναός: 

Ο ναός είναι μια παραδοσιακή κατασκευή φέρων οργανισμού με κύριο υλικό τον λίθο. Ο λίθος 
δομείται πελεκητός και σε μερικά σημεία τα δομικά στοιχεία του φέροντα οργανισμού προδίδουν 
διακοσμητικές λεπτομέρειες. Κύρια δομικά στοιχεία στήριξής του ναού αποτελούν οι τέσσερις 
αντηρίδες- σημαντικά στοιχεία αντιστήριξης, δύο στην βόρεια και δύο στη νότια όψη. Το πάχος 
της τοιχοποιίας είναι 0.8 μέτρα και υποστηρίζει τις οροφές και τα δάπεδα του ναού είναι 
επενδυμένα με τοπικό γυψομάρμαρο.(βλ. εικ. 26)

•• Περιμετρικά Δωμάτια άλλων χρήσεων:

Ο Ναός Ο Ναός του Αγίου Νικολάου γειτνιάζει με 7-8 κλειστούς χώρους δημιουργώντας μια εσωτερική 
αυλή με μερικούς ανοικτούς αλλά στεγασμένους χώρους. Οι κατασκευές αυτές είναι 
πλινθόκτιστες με θεμέλιο από λίθο και ξύλινες οροφές. Η παρουσία θεμελίου από λίθο να φτάνει 
έως και 1 μέτρα ύψος προστατεύει και διατηρεί μερικώς τον ωμόπλινθο από τη διάβρωση λόγο 
υγρασίας. Επίσης είναι κατασκευές φέρουσας τοιχοποιίας που υποστηρίζουν τα δοκάρια των 
ξύλινων οροφών, ενώ όπου είναι απαραίτητη η υποστήριξη, παρουσιάζονται ξύλινα 
υποστυλώματα τετραγωνικής διατομής 50Χ50 εκατοστών. Η τοιχοποιία είναι επιχρισμένη με 
κονίακονίαμα και έχει πάχος περίπου 50 εκατοστών. (βλ. εικ. 27,28)

• Σύμπλεγμα Επέκτασης Μονής:

Τα πρόσφατα κτίρια της μονής του Αγίου Νικολάου ακολουθούν τις παραδοσιακές πρακτικές 
δόμησης και τη χρήση τοπικών υλικών, παράλληλα νέες τεχνικές εφαρμόζονται για αποφυγή των 
προβλημάτων που ήδη αντιμετωπίζει το προγενέστερο τμήμα της μονής. Το θεμέλιο των νέων 
κτισμάτων εδράστηκε σε στρώμα χαλικιού και σε πέδιλο σκυροδέματος, με υποδομές 
απομάκρυνσης των όμβρων υδάτων να εφαρμόζονται περιμετρικά των θεμελίων (βλ. εικ. 36, σχ. 
4). Σημαντικό ρόλο έχουν και οι αγωγοί εξαερισμού που τοποθετήθηκαν κοντά στο θεμέλιο, 
τεχνική που βοηθά το υλικό και τον φέροντα οργανισμό να διαπνέει μειώνοντας τα προβλήματα 
της ατης ανερχόμενης υγρασίας. Στα πατώματα των κτισμάτων επίσης γίνονται πρόνοιες την 
υγρομόνωση, αφού κάτω από το πλακοστρωμένο γυψομάρμαρο τοποθετήθηκε λεπτό στρώμα 
γύψου, λεπτό στρώμα άμμου και υγρόμονωτική μεμβράνη.Στις οροφές των πρόσφατων κτιρίων 
παρατηρείται τεχνική παρόμοια με αυτής των παλιών εγκαταστάσεων, με τη διαφοροποίηση στο 
μονωτικό υλικό όπου τώρα είναι υαλοβάμβακας. Η τεχνική των οροφών αντιγράφεται και στα 
μεσοπατώματα, όπου η διατομή μίας επίπεδης οροφής εμπλουτίζεται με στρώμα γύψου και 
δάπεδο γυψομαρμάρου. Καταληκτικά στο νέο συγκρότημα τα υλικά κυρίως παραδοσιακά με 
διαδιακριτική η χρήση νέων υλικών, τοποθετημένων σύμφωνα με τις απαιτήσεις σε αντίθεση με το 
παλαιό τμήμα της μονής. (βλ. εικ. 29) 

Εικ. 26: Ναός

Εικ. 27,28: Περιμετρικά δωμάτια

Εικ. 29: Σύμπλεγμα επέκτασης μονής

Πηγή εικ. 26-28: Προσωπικό αρχείο
Πηγή εικ. 29: Προσωπικό αρχείο Δρ. Μαρίας Φιλοκύπρου
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Κατασκευαστικά

Εργασίες αποκατάστασης - Χρονολογικός πίνακας
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Κατασκευαστικά

Πηγή εικ. 30-35: Τμήμα Αρχαιοτήτων
Πηγή εικ. 36,37: Προσωπικό αρχέιο Δρ. Μαρίας Φιλοκύπρου
Πηγή σχεδίου 3: Προσωπικό αρχείο Δρ. Μαρίας Φιλοκύπρου
Πηγή σχεδίου 1,2,4,5: Τμήμα Αρχαιοτήτων

Σχέδιο 3:  Λεπτομέρεια τοίχων υπογείου και πατώματος βεράνταςΣχέδιο 1,2:  Λεπτομέρειες οροφής

Σχέδιο 4:  Λεπτομέρεια μεσοπατώματος

Σχέδιο 5:  Τομή δυτικής πτέρυγας

Εικ. 36:  Κατασκευή επέκτασης, ενιαίο πέδιλο από μπετόν και
λίθινη τοιχοποίια από κροκάλες

Εικ. 37:  Τοποθέτηση γυψομάρμαρου στους ημι-υπαίθριους χώρους

Εικ. 30:  Ο ναός το 1978, με κόκκινο επισυνάπτονται 
ρηγματώσεις και ζημιές

Εικ. 31: Ο ναός το 1998, μετά τις επιδιορθώσεις

Εικ. 32:  Ο ναός το 1998, 2 από τις 4 αντηρίδες 
και ξύλινα κατακόρυφα στοιχεία

Εικ. 34:  Ο ναός το 2010, υγρασία στα 
κατώτατα σημεία

Εικ. 33:  Το 2012,αφαίρεση διαβρωμένων 
γυψομάρμαρων

Εικ. 35: Ο ναός το 2015, ρύσεις και οπές περιμετρικά του ναού
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Σχέδιο 6:  Κάτοψη αποτύπωσης πριν την αποκατάσταση της μονής

Σχέδιο 7:  Κάτοψη πρότασης αποκατάστασης

Σχέδιο 8:  Εσωτερική όψη / νότια πτέρυγα

Σχέδιο 9:  Οπίσθια όψη 

Σχέδιο 10:  Πλάγια όψη 

Σχέδιο 11: Εγκάρσιες τομές δυτικής πτέρυγας

Σχέδιο 12: Διαμήκης τομές δυτικής πτέρυγας

Πηγή σχεδίων 6-12: Τμήμα Αρχαιοτήτων
Με κόκκινο χρώμα υποδηλώνονται οι τροποποιήσεις της πρότασης αποκατάστασης
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Ανάλυση αποκατάστασης

Οι εργασίες αποκατάστασης που πραγματοποιήθηκαν από το Τμήμα Αρχαιοτήτων σεβάστηκαν σε 
μεγάλο βαθμό την ιερότητα και την αρχιτεκτονική του χώρου. Αναμφίβολα προσπάθησαν να 
δημιουργήσουν ένα περιβάλλον μέσα στο οποίο οι μοναχές θα μπορούσαν να εκτελούν με 
γαλήνη τις καθημερινές τους εργασίες βιώνοντας έτσι τον χώρο όπως τον βίωναν από το 1200 οι 
τότε μοναχοί. Πέραν όμως από την ιερότητα του χώρου θα μελετήσουμε επιμέρους τις εργασίες 
που έχουν πραγματοποιηθεί.

Οι εργασίες αποκατάστασης που πραγματοποιήθηκαν έγιναν σε πολλαπλά επίπεδα. 

Ο ναός ο οποίος έΟ ναός ο οποίος έχει χρονολογηθεί από τα Βυζαντινά χρόνια δεν έχει υποστεί μεγάλες αλλαγές. 
Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι έχει συντηρηθεί αρκετές φορές ανά καιρούς. Το στέγαστρο 
μπροστά στην είσοδο του ναού έχει κατασκευαστεί ξανά με τα αυθεντικά του μέλη όπως οι 
παλιοί ξύλινοι πάσσαλοι που το στηρίζουν. Μια ξύλινη σκάλα έχει τοποθετηθεί στην βόρεια 
είσοδο του ναού η οποία είναι μετακινούμενη και επομένως αναστρέψιμη (βλ. εικ. 35,36). 
Επέμβαση παρατηρείται στο εσωτερικό αλλά και στο εξωτερικό δάπεδο το οποίο έχει 
αντικατασταθεί από νέα γυψομάρμαρα. (βλ. εικ. 38)

ΣτΣτην πύλη του μοναστηριού έχει συμπληρωθεί μέρος της τοιχοποιίας πάνω στα υφιστάμενα 
λίθινα θεμέλια με ωμόπλινθους σύμφωνα με την τοπική αρχιτεκτονική, ενώ έχουν 
πραγματοποιηθεί εργασίες συντήρησης στην υφιστάμενη λιθοδομή.Ωστόσο από την 
φωτογραφία 39 παρατηρούμε οτι η μία πλευρά της πύλης δεν ήταν κατασκευασμένη από 
ωμόπινθους, ενώ στην αποκατάσταση έχει αφαιρεθεί τμήμα της λίθινης τοιχοποιίας και έχουν 
τοποθετηθεί νέοι ωμόπλινθοι. Επίσης έχουν προστεθεί κεραμίδια σε όλο το μήκος του περιβόλου 
στοιχείο που δεν υπήρχε σε παλαιότερη περίοδο.  Έχει επίσης προστεθεί χαμηλή λίθινη πεζούλα 
εφαπεφαπτόμενη με την τοιχοποιία, εκατέρωθεν της πύλης, η οποία αλλάζει λίγο την αίσθηση της 
μονής από έξω. Τέλος έχει αντικατασταθεί η παλιά, ξύλινη, παραδοσιακή πόρτα με μία νέα 
επίσης ξύλινη που μοιάζει αρκετά με την αυθεντική. (βλ. εικ. 39,40). 

Η πύλη βόρεια του ναού η οποία οδηγούσε στις καλλιέργειες, έχει τροποποιηθεί. Το άνοιγμα της 
έχει διευρυνθεί ενώ και εδώ έχουν τοποθετηθεί κεραμίδια στο πάνω μέρος της.(βλ. εικ. 37). 

Στο διώροφο κτίσμα, το οποίο όπως αναφέραμε έχει αλλάξει χρήση, παρατηρούμε κάποιες 
αρχιτεκτονικές προσθήκες. Αν και η γενική του εξωτερικά, μορφή παραμένει ίδια, εντούτοις ή 
αυθεντική σκάλα που σύνδεε το ισόγειο με τον όροφο δεν διασώζεται γι' αυτό και ήταν 
επιτακτική ανάγκη να κατασκευαστεί μια νέα. Δεν γνωρίζουμε κάποιες αναφορές που να 
μαρτυρούν τη μορφή της. Εντούτοις από μαρτυρίες μοναχών και από τις επιτόπου παρατηρήσεις 
στην τοιχοποιία γνωρίζουμε σίγουρα ότι ήταν ελαφριά κατασκευή και ξύλινη. Επομένως η ξύλινη 
σκάλα με λίθινη βάση, που κατασκευάζεται, μιμείται ίσως την παλιά. Η σκάλα αυτή καταλήγει στο 
μπμπαλκονάκι το οποίο αρχικά παρατηρούμε ότι στηριζόταν σε 3 ξύλινα δοκάρια. Τώρα όμως 
χρησιμοποιούνται μόνο τα 2 ακριανά. Το στέγαστρο που καλύπτει την βεράντα είναι ένα νέο 
στοιχείο που προστέθηκε κατά την αποκατάσταση ακολουθώντας ακριβώς την ίδια λογική. (βλ. 
εικ. 41,42). 

Το στέγαστρο που ενώνει την εκκλησία με το αρχονταρίκι έχει δεχτεί αρκετές επεμβάσεις. 
Πιθανότατα να έχει ανακατασκευαστεί στην ίδια μορφή. Οι ξύλινοι πάσσαλοι και τα βολίτζια 
έχουν αντικατασταθεί με νέα. Η κλίση επίσης του στέγαστρου έχει αλλάξει. Τα μόνα στοιχεία που 
διατηρούνται τα ίδια είναι οι λίθινες βάσεις που ήταν τοποθετημένοι οι ξύλινοι πάσσαλοι και τα 
κεραμίδια. Επίσης από ότι φαίνεται έχουν προστεθεί περιμετρικά λίθινα πεζούλια σε όλο τον 
ημιυπαίθριο χώρο. (βλ. εικ. 43,43). 

Η Η τραπεζαρία όπως μπορούμε να διαπιστώσουμε από φωτογραφίες αλλά και από την 
αποτύπωση, φαίνεται ότι σώθηκε μόνο η λίθινη της βάση, ύψους 1μ και μικρό τμήμα της 
ωμοπλινθοδομής. Η τοιχοποιία επισκευάστηκε και τοποθετήθηκαν σε αυτή, νέοι ωμόπλινθοι. Τα 
τρία παράθυρα που έχουν κατασκευαστεί για καλύτερο φωτισμό και αερισμό του χώρου πιθανόν 
να μην υπήρχαν παλαιότερα (βλ. εικ. 45,46).  Και σε αυτό το τμήμα ακολουθήθηκε ο ίδιος 
παραδοσιακός τρόπος δόμησης μιμούμενοι άλλα υφιστάμενα ανοίγματα στη μονή. Το στέγαστρο 
που ενώνει το διώροφο κτίσμα με το υπόλοιπο τμήμα φαίνεται πως έχει και αυτό 
αναανακατασκευαστεί με νέα βολίτζια νέα καλάμια και μερικά νέα κεραμίδια αφού τα παλιά 
φαίνεται να είναι σε πολύ κακή κατάσταση. Επίσης έχει ανοιχτεί και μία θύρα από το ισόγειο 
τμήμα του διώροφου κτίσματος στον ημιυπαίθριο χώρο (βλ. εικ. 47,48). 

Εικ. 38,39: Ο ναός το 1961 και σήμερα Εικ. 40: Η πύλη βόρεια του ναού Εικ. 41: Το νέο εσωτερικό γυψομάρμαρο

Εικ. 42,43: Η κεντρική πύλη - είσοδος του μοναστηριού το 1998 και σήμερα

Εικ. 44,45: Το διώροφο κτίσμα το 1998 και σήμερα

Εικ. 46,47: Το στέγαστρο που ενώνει την εκκλησία με το αρχονταρίκι το 1998 και σήμερα

Εικ. 48,49: Η τραπεζαρία το 1995 και σήμερα

Εικ. 50,51: Το στέγαστρο που ενώνει το διώροφο κτίσμα και την τραπεζαρία το 1998 και σήμερα
Πηγή εικ. 39,40,41,43,45,47,49,51: Προσωπικό αρχέιο 
Πηγή εικ. 38,42,44,46,48,50: Τμήμα Αρχαιοτήτων
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Ανάλυση αποκατάστασης

Το υπόλοιπο δυτικό τμήμα έχει υποστεί την μεγαλύτερη αλλαγή (βλ. σχ. 13). Όπως φαίνεται από 
την μακρινή φωτογραφία αλλά και από τα σχέδια αποκατάστασης , το μόνο που είχε βρεθεί ήταν 
η λιθοδομή 50εκ με 1μ ύψος ενώ δεν είχε σωθεί καθόλου το επάνω μέρος της ωμοπλινθοδομής, 
επομένως ούτε και στέγη. Σε αυτό το τμήμα τοποθετήθηκαν νέοι ωμόπλινθοι πάνω στην 
υπάρχουσα λιθοδομή που ακολουθούσαν το ακανόνιστο της σχήμα, δηλώνοντας έτσι την 
κατάσταση στην οποία βρέθηκε. Η στέγη είναι κατασκευασμένη από νέα ξύλα και κεραμίδια. (βλ. 
εικ. 50,51)

ΚΚουφώματα έχουν τοποθετηθεί ανάλογα με τις ανάγκες της νέας πρότασης χωρίς καμία ένδειξη 
για το πως ήταν η μορφή των παλιών ανοιγμάτων (βλ. εικ. 52). Επίσης μιμούμενοι τα παλιά 
κτίσματα του μοναστηριού τοποθετήθηκε ξύλινη ανεπίχριστη δοκός όπου χρειαζόταν, η γνωστή 
μαντωσιά. Εσωτερικά ο διαχωρισμός των χώρων καθορίζεται από τα αντίστοιχα ευρήματα 
τοιχοποιίας που εντοπίστηκαν, διατηρώντας έτσι τις ίδιες αναλογίες των χώρων. Ένας λίθινος 
μύλος που είχε βρεθεί εκεί, παρέμεινε στην ίδια θέση. 

ΤΤο στέγαστρο που ενώνει την δυτική με την νότια πτέρυγα δεν σώζεται οπότε κατασκευάζεται 
από την αρχή. Στο δάπεδο έχει τοποθετηθεί γυψομάρμαρο ενώ έχει επίσης τοποθετηθεί πεζούλι 
το οποίο εφάπτεται με την παλιά λιθοδομή. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται είναι τα ίδια με τα 
παλιά οπότε δεν είναι ξεκάθαρες οι φάσεις (βλ. εικ. 54). 

Η Η εσωτερική αυλή ήταν λιθοστρωμένη με κροκάλες από τον γειτονικό ποταμό. Αυτό το υλικό 
όμως δημιουργούσε ανώμαλο έδαφος το οποίο δυσκόλευε τις μοναχές στην καθημερινότητα 
τους. Έτσι μετά από δική τους πρωτοβουλία, κατασκευάζεται ένα πιο σταθερό και επίπεδο 
μονοπάτι που συνδέει τους χώρους. Το υλικό που επιλέχθηκε ήταν λίθινες πλάκες από πέτρα του 
Τροόδους (ίδιο πέτρωμα με τις κροκάλες) (βλ. εικ. 55,56). 

Εικ. 52,53: Δυτικό τμήμα πριν και μετά την αποκατάσταση

Εικ. 54,55: Δυτικό τμήμα μετά την αποκατάσταση Εικ. 56: Δυτικό τμήμα - ημι-υπαίθριος χώρος, 
τοποθέτηση γυψομάρμαρου

Εικ. 57,58: Εσωτερική αυλή πριν και μετά την αποκατάσταση

Σχέδιο 13: Συμπληρώσεις της δυτικής πτέρυγας

Πηγή εικ. ,53,55,56: Προσωπικό αρχέιο Δρ. Μαρίας Φιλοκύπρου
Πηγή εικ. 54,57,58: Προσωπικό αρχείο
Πηγή σχεδίου 13 και εικ. 52: Τμήμα Αρχαιοτήτων

Με κόκκινο χρώμα υποδηλώνονται οι τροποποιήσεις της πρότασης αποκατάστασης



Σύγκριση
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Κριτική αποκατάστασης

Το μοναστήρι του Αγίου Νικολάου στο παρελθόν για πολλά χρόνια λειτουργούσε  ως αντρικό 
μοναστήρι. Μετά από μια σειρά γεγονότων εγκαταλείφθηκε και η αποκατάσταση του ήταν 
απαραίτητη για την επιβίωση του.  Ακόμη και μετά την αποκατάσταση το κτίριο δεν άλλαξε 
λειτουργία και συνέχισε να είναι μοναστήρι για γυναίκες. Το γεγονός αυτό ήταν ένας σημαντικός 
παράγοντας ώστε κατά την αποκατάσταση να μην αλλοιωθεί ο ιερός χαρακτήρας του χώρου.  
Αυτό συμφωνεί με το άρθρο 2 του Χάρτη της Αθήνας. 

Τα κτίσΤα κτίσματα της μονής ήταν σε πολύ κακή κατάσταση, ενώ τοιχοποιίες στη δυτική πλευρά 
σώζονταν μόνο μέχρι 1μ ύψος γι’αυτό και χρειάστηκε μια ανακατασκευή με νέα μέλη τα οποία 
δεν είναι αναγνωρίσιμα αλλά μιμούνται τον παλιό τρόπο δόμησης. Εκτός από της τοιχοποιίες το 
ίδιο συμβαίνει και στις στέγες των κτιρίων όπου δεν βρέθηκαν τα αυθεντικά στοιχεία γι'αυτό και 
συμπληρώθηκαν με νέα. Αυτό έρχεται σε αντίθεση  με το άρθρο 4 του Χάρτη της Αθήνας. Οι 
τοιχοποιίες των ερειπίων κατά τη αποτύπωση του μνημείου φαίνεται να μην είχαν ανοίγματα 
προς την πλευρά της αυλής, ενώ στην αποκατάσταση για λειτουργικούς σκοπούς 
δημιουδημιουργήθηκαν ανοίγματα τα οποία μιμήθηκαν τον παλιό τρόπο κατασκευής.  Αυτό θεωρείται 
επέμβαση χωρίς κάποιο αποδεικτικό στοιχείο αλλά και μιμητισμός χωρίς την χρήση σύγχρονων 
υλικών γεγονός που αναφέρεται ο Χάρτης της Βενετίας στο άρθρο 9 και ο χάρτης της Burra στο 
άρθρο 3.2 και το Άρθρο 20.  

Στα σημεία που έχουμε επίπεδες στέγες τοποθετήθηκε  πάνω από τα καλάμια, πλάκα οπλισμένου 
σκυροδέματος αντί για πηλός, το οποίο αν και προνοήθηκε στα σχέδια να μην είναι εμφανές από 
κανένα σημείο του χώρου με την τοποθέτηση σαμαριού εξωτερικά και καλαμιών εσωτερικά, 
εντούτοις στην πράξη το σκυρόδεμα είναι εμφανές εξωτερικά καθώς δεν τοποθετήθηκε το 
σαμάρι. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με το άρθρο 5 του Χάρτη της Αθήνας. 

ΕκΕκτός από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου που είναι σημαντικής ιστορικής και αρχιτεκτονικής 
αξίας, τα υπόλοιπα κτίσματα ταπεινού αγροτικού τύπου αντιμετωπίζονται και αυτά ως εξίσου 
σημαντικά. Θεωρούνται όλα μαζί ένα σύνολο το οποίο θα πρέπει να θεωρηθεί ιστορικό μνημείο. 
Αυτό συνάδει με το άρθρο 1 και άρθρο 1α του χάρτη της Βενετίας. 

Η μελέτη Η μελέτη και η εργασία αποκατάστασης είχαν σεβαστεί το άμεσο και έμμεσο περιβάλλον του 
καθώς και την κλίμακα και τις αναλογίες των κτισμάτων.  Η μεταγενέστερη προσθήκη λόγω του 
μεγάλου μεγέθους της και των επιβλητικών κτισμάτων της έρχονται σε αντιπαράθεση με το παλιό 
κτίσμα αναταράσσοντας τις αναλογίες όλου του δομημένου περιβάλλοντος.  Αυτό 
αντιπαρατίθεται με το άρθρο 6 του Χάρτη της Βενετίας. 

Οι συμπληρώσεις όπου έγΟι συμπληρώσεις όπου έγιναν, ακολούθησαν τις τοπικές παραδοσιακές τεχνικές ενώ 
χρησιμοποιήθηκαν τα παραδοσιακά υλικά. Η χρήση όμως στις επίπεδες στέγες οπλισμένου 
σκυροδέματος ενός υλικού ασύμβατου με τα υπόλοιπα υλικά  φθείρει το μνημείο και γιαυτό δεν 
θα έπρεπε να χρησιμοποιηθεί. Άρθρο 4.2 του χάρτη της Burra. 

ΚαΚατά την αποτύπωση έχει εντοπιστεί ένας παλιός ελιόμυλος ο οποίος θεωρείται ιστορικό 
ντοκουμέντο γιαυτό και θεωρήθηκε πολύ σημαντικός αφού μαρτυρεί την χρήση του χώρου και τις 
εργασίες που γίνονταν μέσα στο μοναστήρι. Αυτός διατηρείται στο σημείο που βρέθηκε ενώ θα 
μπορούσε να τοποθετηθεί σε ένα πιο περίοπτο μέρος.  Αυτό συμφωνεί απόλυτα με τον άρθρο 10 
του χάρτη της Burra. 

ΤΤο 1994 οι κάτοικοι του χωριού οι οποίοι βίωναν καθημερινά την ερείπωση του μοναστηριού και 
την κατάρρευσή του αποφάσισαν να το διασώσουν με κάποιες εργασίες σε συνεργασία με το 
τμήμα Αρχαιοτήτων.  Αυτό συμφωνεί με το άρθρο 12 του χάρτη της Burra. 

(Χάρτης Αθήνας Άρθρο 2 Αναφέρεται στο ότι αν η αποκατάσταση είναι αναπόφευκτη θα πρέπει να σέβεται το ιστορικό και καλλιτεχνικό 
έργο του παρελθόντος. Προτείνεται τα μνημεία να διατηρούν όσο γίνεται τη χρήση τους γιατί αυτή εξασφαλίζει τη συνέχιση της ζωής τους.)

(Χάρτης Αθήνας, Άρθρο 5 γίνεται αποδεκτή η χρησιμοποίηση σύγχρονων υλικών για τη στερέωση των μνημείων και κυρίως οπλισμένου 
σκυροδέματος, με την προϋπόθεση όμως ότι τα υλικά αυτά θα βρίσκονται στο εσωτερικό των κατασκευών ώστε να μην φαίνονται και να μην 
αλλοιώνουν την όψη τους. )

(Χάρτης Βενετίας Άρθρο 1 Η έννοια ενός ιστορικού μνημείου δεν καλύπτει μόνο το μεμονωμέvο αρχιτεκτονικό έργο άλλό και την αστική ή 
αγροτική τοποθεσία πού μαρτυρεί έναν Ιδιαίτερο πολιτισμό, μια ενδεικτική εξέλιξη ή έvα ιστορικό γεγονός. Αυτό Ισχύει όχι μόνο για τις 
μεγάλες δημιουργίες άλλά και για τα ταπεινά έργα που με την καιρό απέκτησαν πολιτιστική σημασία.)

(χάρτης Βενετίας Άρθρο 1α Οι αξιόλογες προσθήκες όλων των εποχών θα πρέπει να γίνουν σεβαστές γιατί σκοπός της αποκατάστασης δεν 
είναι η στιλιστική ενότητα.)

(Χάρτης Βενετίας Άρθρο 6 Η συντήρηση ενός μνημείου συνεπάγεται τη διατήpηση του άμεσου περιβάλλοντός του, στην κλίμακα του. Αν το 
παραδοσιακό πλαίσιο δεν έχει εξαφανισθεί, έχουμε καθήκον vα το διατηρήσουμε άλλά και ταυτόχρονα να αποκλείσουμε, κάθε προσθήκη, 
κάθε κατεδάφιση και κάθε αλλαγή πού θα μπορούσε να αλλάξει τις σχέσεις των όγκων και των χρωμάτων.)

(Χάρτης Burra Άρθρο 4.2 Παραδοσιακές τοπικές τεχνικές και υλικά προτιμιούνται για την συντήρηση μνημείων.  Σε μερικές περιπτώσεις 
σύγχρονες τεχνικές και υλικά τα οποία όμως προσφέρουν ποιότητα στο μνημείο είναι αποδεκτά. Αυτά τα υλικά πρέπει να είναι επιστημονικά 
αποδεδειγμένο ότι δεν φθείρουν το μνημείο. )

(Χάρτης Burra Άρθρο 10 Αντικείμενα ή στοιχεία του μνημείου που συμβάλουν στην πολιτιστική και ιστορική του αξία θα πρέπει να 
παραμένουν στην ίδια θέση. )

(Χάρτης Burra Άρθρο 12 Οι άνθρωποι που σχετίζονται με τον τόπο και έχουν στενή σύνδεση με αυτόν  θα πρέπει να συμμετέχουν στην 
αποκατάσταση του μνημείου.)

(Χάρτης Αθήνας, Άρθρο 4 αναφέρεται στις αναστηλώσεις και προτείνει τη χρήση των αυθεντικών αρχιτεκτονικών μελών, καθώς και την 
περιορισμένη χρήση νέων, τα οποία όμως θα πρέπει να είναι αναγνωρίσιμα. Επίσης, προτείνει στις ανασκαφές και στις εργασίες διατήρησης 
τη στενή συνεργασία μεταξύ αρχαιολόγου και αρχιτέκτονα.)

(Χάρτης Βενετίας Άρθρο 9 Η αποκατάσταση σταματάει στο σημείο που αρχίζουν να υπάρχουν υποθέσεις. Οποιαδήποτε συμπλήρωση 
θεωρηθεί απαραίτητη για λόγους αισθητικής ή τεχνικούς θα πρέπει να φέρει την σφραγίδα της εποχής της.)

(Χάρτης Burra άρθρο 3.2 Αλλαγές σε ένα μνημείο δεν θα πρέπει να γίνονται αν βασίζονται σε εικασίες)

(Χά(Χάρτης Burra άρθρο 20 η Ανακατασκευή είναι αποδεκτή μόνο σε μνημεία που έχουν υποστεί φθορές και μόνο εκεί που υπάρχουν 
αποδεικτικά στοιχεία που μαρτυρούν την αρχική μορφή.)



Σχέδιο 15: Συμπληρώσεις της δυτικής πτέρυγας

Σχέδιο 14: Σχέδιο αποτύπωσης και αποκατάστασης ανατολικής πτέρυγας 

Πηγή σχεδίου 14,15: Τμήμα Αρχαιοτήτων -10.1-

Πρόταση

Κατά την μελέτη της αποκατάστασης και στηριζόμενοι στην κριτική που έγινε, εντοπίσαμε δύο 
σημεία στα οποία θεωρούμε ότι με την πρόταση μας μπορούμε να βελιτώσουμε, δίνοντας έτσι 
στο μοναστήρι την μορφή και λειτουργία που πιστεύουμε ότι θα έπρεπε να έχει σήμερα. Τα δύο 
σημεία είναι η υλικότητα της δυτικής πτέρυγας και ο λανθασμένος χαρακτήρας της παλιάς μονής.

ΥΥλικότητα: Η δυτική πτέρυγα βρέθηκε σε ερειπιώδη κατάσταση. Το μόνο που είχε απομείνει ήταν 
το λίθινο θεμέλιο που έφτανε σε ύψος το 1μ χωρίς την παρουσία ωμόπλινθων αλλά και χωρίς τις 
στέγες. Σαν αποτέλεσμα αυτού, κατά την αποκατάσταση χρειάστηκαν συμπληρώσεις μεγάλης 
κλίμακας οι οποίες έγιναν με παραδοσιακές τοπικές τεχνικές που δεν ακολουθούσαν την εποχή 
που έγιναν.   Σε αντίθεση, η νότια και ανατολική πτέρυγα του μοναστηριού πριν την 
αποκατάσταση, βρέθηκαν σε αρκετά καλή κατάσταση, σώθηκε όλη η τοιχοποιία μέχρι το ανώτατο 
τμήμα με σημειακές μόνο καταρρεύσεις. Έτσι κατά την αποκατάσταση χρειάστηκε απλή 
συσυντήρηση και μικρές εργασίες αναστήλωσης.

Χαρακτήρας: Ένας ακόμη λόγος που μας ώθησε στη πρόταση μας, ήταν η κακή λειτουργία των 
χώρων της μονής. Το παλιό μοναστήρι μετά την επέκταση, θεωρήθηκε δημόσιο και απευθύνεται 
στους επισκέπτες αφήνοντας την επέκταση ως το ιδιωτικό - άδυτο. Κατά την παρουσία μας στο 
μοναστήρι παρατηρήσαμε ότι ο επισκέπτης δεν μπορούσε να έχει πρόσβαση σε κανένα από τους 
χώρους της παλιάς μονής αφού οι περισσότεροι χρησιμοποιούνται στην καθημερινότητα ως 
αποθήκες και παραμένουν κλειστές. Έτσι αντικρίζει κανείς μια σειρά από κλειστές πόρτες, 
γεγονός που έρχεται σε αντίθεση με τον δημόσιο χαρακτήρα που θα έπρεπε να έχει. 

Για Για τους πιο πάνω λόγους επιλέγουμε στην πρόταση μας να αποκαταστήσουμε την δυτική 
πτέρυγα ακολουθώντας σύγχρονες τεχνικές με δημιουργική σκέψη αλλά και να επαναφέρουμε 
τον δημοσιο χαρακτήρα δίνοντας μια νέα χρήση.



Πρόταση

Η νέα χρήση του εκθεσιακού χώρου, έχει σκοπό να μεταφέρει στον επισκέπτη όλη την ιστορία 
του μοναστηριού μέσω εικόνων κειμένων και ιστορικών αρχείων που αναρτώνται στους χώρους 
της δυτικής πτέρυγας. Οι χώροι της πτέρυγας αυτής με την αποκατάσταση που προτείνουμε θα 
μετατραπούν σε  βιβλιοπωλείο, σε χώρο με φωτογραφικό υλικό, σε χώρο ιστορικών αρχείων και 
σε μουσειακό χώρο  -“η ζωή στο μοναστήρι”, με τον λίθινο μήλο στο κέντρο και περιμετρικά τα 
κειμήλια από την καθημερινότητα της ζωής των μοναχών. (βλ. σχ. 16) 

Η Η κίνηση στους χώρους  και ο τρόπος ανάπτυξης του εκθεσιακού μελετήθηκε με 4 διαφορετικούς 
τρόπους ώστε να επιλεγεί ο καλύτερος δυνατός. Σε αυτές τις 4 εναλλακτικές κρατήθηκαν οι 
λειτουργίες  σταθερές αλλά άλλαζε ο τρόπος κίνησης.  Μελετήθηκε η περίπτωση της εσωτερικής 
κίνησης είτε της εξωτερικής κίνησης.  Στην μια περίπτωση η κίνηση στους χώρους γίνετε χωρίς 
σύνδεση εσωτερικά μεταξύ τους γεγονός που θα διαταράσσει την ομαλή ανάγνωση της έκθεσης 
όμως θα διατηρεί την αρχική κίνηση των μοναχών. Σε άλλη περίπτωση μελετήθηκε η εσωτερική 
κίνηση με διαφοροποίηση στην τοποθεσία του ανοίγματος που θα ενοποιεί τους χώρους ώστε να 
διευδιευκολυνθεί η διάβαση από τον ένα χώρο στον άλλο ώστε να επιτευχθεί μία ενιαία ανάγνωση 
της έκθεσης, καταλήγοντας στον ημιυπαίθριο χώρο. Επιλέχθηκε η εσωτερική κίνηση με 
τοποθέτηση του ανοίγματος στο δυτικό μέρος της τοιχοποιίας αφού εξυπηρετεί πλήρως την νέα 
χρήση αλλά διατηρεί την εξωτερική μορφή της μονής. (βλ. σχ. 17)

Στην πρόταση μας, το δυτικό τμήμα θα αποκατασταθεί με την χρήση σύγχρονων υλικών, δηλαδή 
με μεταλλικό σκελετό και υαλοπίνακες όπου αυτά θα συμπληρώνουν το ερείπιο δίνοντας έτσι την 
εντύπωση της αρχική μορφής της μονής. Ο προβληματισμός μας ήταν κατά πόσο αυτά τα υλικά 
θα τοποθετηθούν επάνω στο λίθινο θεμέλιο ή εσωτερικά της τοιχοποιίας. Για την επιλογή έγινε 
σχεδιαστική διερεύνηση με 3 εναλλακτικές. Στην πρώτη, ο υαλοπίνακας τοποθετείτε επάνω στο 
λίθινο θεμέλιο ενώ ο μεταλλικός σκελετός που φέρει όλο το βάρος της κατασκευής εσωτερικά 
Αυτή η περίπτωση δημιουργεί ωραία όψη αφού συνδυάζει ωραία και ενοποιεί το λίθινο θεμέλιο 
και και τον υαλοπίνακα ενώ τοποθετώντας τον σκελετό εσωτερικά προστατεύεται το λίθινο ερείπιο.  
Στην δεύτερη περίπτωση και ο υαλοπίνακας και ο μεταλλικός σκελετός τοποθετούνται εσωτερικά 
αφήνοντας το λίθινο ερείπιο ανέπαφο γεγονός όμως που μειώνει τον ήδη μικρό εσωτερικό χώρο.  
Ενώ στην τρίτη εναλλακτική τοποθετούνται και τα δύο επάνω στο λίθινο θεμέλιο, που αισθητικά 
μπορεί να δίνει ωραίο αποτέλεσμα εντούτοις η η ζημιά που θα προκαλέσει σε αυτό είναι μεγάλη.  
Επιλέχθηκε η πρώτη εναλλακτική αφού θεωρήσαμε ότι θα δίνει ωραίο αισθητικά αποτέλεσμα και 
προκαλεί την λιγότερη δυνατή φθορά στην υπάρχουσα κατασκευή. (βλ. σχ. 18,19) 
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Σχέδιο 17: Διερεύνηση της κίνησης στους χώρους

Σχέδιο 18: Διερεύνηση της τοποθέτησης υαλοπίνακων και μεταλλικού σκελετού

Σχέδιο 16: Χρήσεις στους χώρους

Σχέδιο 19: Διερεύνηση όψεων (σχέδιο πριν τη αποκατάσταση αριστερα, σχέδιο με την πρόταση μας δεξια) 

Πηγή σχεδίου 16-19: Προσωπικό αρχείο



Τα Τα υλικά που επιλέξαμε να χρησιμοποιήσουμε και ο τρόπος που τοποθετούνται επιφέρει ένα 
αποτέλεσμα όψεων που κατά την άποψη μας επιτρέπει την ορθή ανάγνωση του κτίσματος από 
τους επισκέπτες. Βασικός μας στόχος ήταν ο σεβασμός του αυθεντικού, το οποίο άντεξε μέσα από 
τους αιώνες και έχει την ανάγκη να το αναδείξουμε χωρίς να το μετατρέψουμε σε κάτι άλλο. 
Ελάχιστες βασικές αναστηλώσεις λίθων που βρίσκονται τριγύρω και είμαστε απόλυτα σίγουροι 
για την ακριβή τους θέση μπορούν να επανατοποθετηθούν. Η χρήση του γυαλιού μας επιτρέπει 
την συμπλήρωση της τοιχοποιίας λειτουργικά, αλλά ταυτόχρονα δεν θα επηρεάζει το  οπτικό - 
συμβσυμβολικό - ιστορικό κομμάτι που αναφέραμε. Η στέγη το δώμα και το στέγαστρο επιβάλλονται 
να κατασκευαστούν για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι για να μας θυμίζει πως ήταν η μονή παλιά, 
και ο δεύτερος για να μας επιτρέπει την καλύτερη λειτουργία του χώρου από τους επισκέπτες 
αφού ο εκθεσιακός χώρος απαιτεί κλειστούς και στεγασμένους χώρους. 

Με τα πιο πάνω έχουμε περιορίσει αρκετά τις επιλογές που θα μελετήσουμε και καταλήξαμε σε 
τρεις εναλλακτικές οι οποίες διαφέρουν στην υλικότητα της στέγης και των κουφωμάτων, δύο 
στοιχεία τα οποία μπορούν να επηρεάσουν λόγω της κλίμακας και της σημαντικότητας τους, την 
αισθητική και την αίσθηση του χώρου μέσα και έξω. 

Η πρώτη εΗ πρώτη εκδοχή όψης που διερευνήσαμε είναι η χρήση σύγχρονων υλικών τόσο στην στέγη όσο 
και στα κουφώματα διατηρώντας έτσι την αρχική αρχή που θέσαμε για την υλικότητα των 
συμπληρώσεων.  Στην στέγη επιλέγουμε μεταλλικά πάνελ τύπου corten που είναι χρωματικά το 
πιο κοντινό στα κεραμίδια αλλά και παράλληλα διατηρεί το σύγχρονο στοιχειό χωρίς να μιμείται 
το παλιό. Τα κουφώματα αποτελούνται από μεταλλικά πλαίσια με γυάλινες πόρτες. Με αυτήν την 
πρόταση επιτυγχάνουμε την ανάδειξη της ιστορικής τοιχοποιίας. Ωστόσο θεωρούμε ότι η χρήση 
του corten μειώνει την ιερότητα του χώρου. (βλ. σχ. 21)

ΣτΣτην δεύτερη εναλλακτική επιλέγουμε δύο παραδοσιακά υλικά που θα θυμίζουν στους 
επισκέπτες την ιερότητα του χώρου. Η στέγη είναι κατασκευασμένη από μεταλλικό σκελετό με 
τοποθέτηση κεραμιδιών μοντέρνου τύπου σε χρωματισμούς που υπάρχουν στο υφιστάμενο 
μοναστήρι. Τα κουφώματα διατηρούν το μεταλλικό πλαίσιο όμως τα φύλλα της πόρτας είναι 
ξύλινα, ένα υλικό ζεστό και οικείο σε όλους, που παραπέμπει σε παραδοσιακές κατασκευές και 
ταυτόχρονα δίνει μια όμορφη αισθητικά αντίθεση με τους υαλοπίνακες αλλά και συνομιλεί πολύ 
όμορφα με την παλιά λιθοδομή και τα κεραμίδια. Αυτή η πρόταση ωστόσο αντιτίθεται με την 
αραρχή που θέσαμε για την υλικότητα των συμπληρώσεων. (βλ. σχ. 22)

Η τελευταία εναλλακτική είναι ουσιαστικά ένας συνδυασμός των δύο πρώτων. Η στέγη είναι 
σύγχρονη μεταλλική κατασκευή με κεραμίδια και τα κουφώματα με μεταλλικό πλαίσιο και φύλλα 
από γυαλί. Είναι η πρόταση που πιστεύουμε ότι είναι η πιο κοντινή στις αρχικές μας σκέψης και 
στόχους αφού το κεραμίδι θα ενοποιεί την πρόταση μας με το υπόλοιπο μοναστήρι χωρίς να το 
μιμείται και χωρίς να μειώνει την ιερότητα του χώρου. Τα κουφώματα είναι λειτουργικά ακέραια 
και οπτικά διάφανα όπως και η υπόλοιπη συμπλήρωση της τοιχοποιίας, πράγμα που επιτρέπει 
την ανάδειξη της παλιάς λιθοδομής και της ιστορικότητας της. (βλ. σχ. 23)

Πρόταση
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Σχέδιο 20: Κάτοψη πρότασης

Σχέδιο 21: Όψη 1

Σχέδιο 22: Όψη 2

Σχέδιο 23: Όψη 3
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