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Περίληψη: Η προστασία και ανάδειξη της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς αφορά σε ένα πλούσιο 
κτιριακό απόθεμα, που σηματοδοτεί περιοχές του τόπου μας, συνθέτοντας τα ποιοτικά στοιχεία 
του περιβάλλοντος που συνδέονται άμεσα με την ταυτότητά μας. Η Θράκη θεωρείται προαύλιο 
της Κων/πολης και διακρίνεται για τον σεβασμό της στις βυζαντινές της παραδόσεις. Στην 
Ξάνθη διασώζονται μοναστήρια που ανάγουν την ίδρυσή τους στη μεσοβυζαντινή περίοδο. Η 
εργασία στόχο έχει την παρουσίαση των εφαρμοσμένων μελετών και εργασιών αποκατάστασης 
των δύο ιστορικών κτιρίων, δείγματα της τοπικής παραδοσιακής αρχιτεκτονικής, της Ι.Μ. 
Παναγίας Καλαμούς και της Ι.Μ. Παναγίας Αρχαγγελιώτισσας με το καθολικό της. Τα κτίρια 
είναι τριώροφα, το πρώτο κτισμένο εξ ολοκλήρου με πέτρα της περιοχής. Μετά την 
αποκατάστασή του, φιλοξενεί και το κέντρο της Πολιτιστικής Παράδοσης της Θράκης. Το 
δεύτερο στους δύο ορόφους έχει ξύλινο φέροντα σκελετό και, μετά την ανακατασκευή του, 
φιλοξενεί νέες χρήσεις και το Βυζαντινό Μουσείο της Ξάνθης. Ο Ναός της Αρχαγγελιώτισσας 
είναι σταυροειδής εγγεγραμμένος μετά τρούλου κτισμένος με πέτρα της περιοχής. Η 
αποκατάσταση-επανάχρηση των ιστορικών μνημείων έγινε με σεβασμό στα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά τους, ώστε να αποτελούν ιστορικές μαρτυρίες της αρχιτεκτονικής και έμμεσα 
των κοινωνικοοικονομικοπολιτιστικών και τεχνολογικών δεδομένων της εποχής τους. 
 
Λέξεις Κλειδιά: πολιτιστικό περιβάλλον, αρχιτεκτονική κληρονομιά, αποκατάσταση 
ιστορικών κτιρίων 
 

1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Σε κάθε ιστορική περίοδο, σε κάθε τόπο, οι κοινωνικές ομάδες που κατοίκησαν εκεί 
ανέδειξαν πολιτισμούς, οι υλικές εκφράσεις των οποίων συνίστανται από κατασκευές 
ή ίχνη αυτών που διασώθηκαν μέχρι και σήμερα. Οι ανθρώπινες αυτές δημιουργίες 
αποτελούν ζωντανές μαρτυρίες της αρχιτεκτονικής αλλά και των γενικότερων 
οικονομικοκοινωνικών αντιλήψεων του εκάστοτε πολιτισμού. Η οικοανάπτυξη και ο 
περιβαλλοντικός σχεδιασμός του χώρου έχουν ως βασική συνιστώσα τη διατήρηση 
και αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς με άμεση αποκατάσταση των 
ιστορικών πυρήνων και μνημείων [1]. Η προστασία και ανάδειξη της αρχιτεκτονικής 
κληρονομιάς, αφορά σε ένα πλούσιο κτιριακό απόθεμα, που σηματοδοτεί περιοχές 
του τόπου μας, συνθέτοντας τα ποιοτικά στοιχεία του πολιτιστικού περιβάλλοντος 
που συνδέονται άμεσα με την ταυτότητά μας. Το έργο της αποκατάστασης με 
κατάλληλες μεθοδολογικές επιλογές οφείλει να αναδείξει το ιστορικό μνημείο ως 
αρχιτεκτονικό προϊόν που μαρτυρεί τα κοινωνικοοικονομοπολιτιστικά και 
τεχνολογικά δεδομένα της εποχής του. Η μελέτη αποκατάστασης ενός ιστορικού 
κτιρίου ή ενός μνημείου ερευνά και καταγράφει την ιστορία, την ταυτότητά του, τη 
μορφολογία του, την τυπολογία του, την εν γένει αρχιτεκτονική του σύνθεση και την 
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κατασκευαστική του δομή. Καταλυτικό στάδιο είναι η διατύπωση και ο σχεδιασμός 
της πρότασης αποκατάστασης και επανάχρησης με τις νέες χρήσεις. Κατόπιν 
αποφασίζονται οι επεμβάσεις οι οποίες θα γίνουν στο μνημείο και στο άμεσο 
περιβάλλον του με τρόπο που να διατηρείται και να προβάλλεται η ιστορική και η 
αισθητική του αξία. 
 

2. Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ – ΣΥΝΤΟΜΗ 
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 

 
 Κατά τη μεσοβυζαντινή περίοδο ήκμασαν στη Θράκη μοναστικά κέντρα, όπως αυτό 
του Παπίκιου όρους, το οποίο βρίσκεται στις νότιες απολήξεις της Ροδόπης και είναι 
μια περιοχή με γλυκό κλίμα, υποβλητικό τοπίο και πλούσια βλάστηση. Στην πόλη της 
Ξάνθης και στους πρόποδες της Ροδόπης ιδρύονται τρία μοναστήρια. Η Ι.Μ. 
Παμμεγίστων Ταξιαρχών, βορειοδυτικά της πόλης ιδρύεται στο δεύτερο ήμισυ του 
9ου αιώνα, ενώ η ιστορία της Ι.Μ. Παναγίας Αρχαγγελιώτισσας στα βορειοανατολικά 
της πόλης ανάγει τις αρχές της στον 10ο ή 11ο αιώνα, εποχή από την οποία σώζεται 
μέχρι σήμερα σε άριστη κατάσταση μια κρύπτη, η οποία βρίσκεται κάτω και πίσω 
από το ιερό βήμα του καθολικού της. Η ίδρυση της Ι.Μ. Παναγίας Καλαμούς 
τοποθετείται πιθανόν την ίδια περίπου εποχή. Η περιοχή της Ξάνθης είναι ιστορικά 
στενά συνδεδεμένη με τα τρία αυτά μοναστήρια.  

Από τον 11ο μέχρι τον 14ο αιώνα η κατάκτηση της Μικρά Ασίας από τους 
Οθωμανούς Τούρκους ανάγκασε σημαντικό αριθμό μοναχών να καταφύγουν στα 
μοναστήρια της Θράκης. Με την κατάκτηση της σημερινής ελληνικής Θράκης από 
τους Οθωμανούς Τούρκους το δεύτερο μισό του 14ου αιώνα, ο μοναχισμός στην 
περιοχή αντιμετωπίζει δυσχέρειες. Ωστόσο, τα μοναστήρια της Ξάνθης, οι Ιερές 
Μονές των Παμμεγίστων Ταξιαρχών, της Παναγίας Αρχαγγελιώτισσας και της 
Παναγίας Καλαμούς, παραμένουν στη δικαιοδοσία της εκκλησίας συνεχίζοντας το 
πνευματικό και φιλανθρωπικό τους έργο. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι στην Ξάνθη 
υπήρξε περιορισμένη μουσουλμανική παρουσία καθ’όλο το διάστημα της 
τουρκοκρατίας. Μετά την αναγέννηση του ελληνισμού, η χριστιανική κοινότητα της 
Ξάνθης ελέγχοντας την καλλιέργεια και το εμπόριο του καπνού κυριαρχεί οικονομι-
κοπολιτιστικά  συγκεντρώνοντας αξιόλογο πλούτο, ο οποίος, όταν οι ανάγκες το 
απαιτούσαν, ετίθετο στη διάθεση της κοινότητας των χριστιανών. Η κοινοτική 
οργάνωση των Ελλήνων της Ξάνθης αυτή την εποχή θεωρείται υποδειγματική για το 
σύνολο της ελληνικής χώρας. Έτσι, με χρήματα της κοινότητας ανοικοδομήθηκε εκ 
βάθρων η Παλαιά Πόλη της Ξάνθης, οι ναοί και οι Μονές της, μετά τους ισχυρούς 
σεισμούς του 1829. Τον 20ο αιώνα, ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, η Μικρασιατική 
Καταστροφή και ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος δημιούργησαν μεγάλα 
προβλήματα στα μοναστήρια της Ξάνθης, όπως και σε ολόκληρη την ελληνική 
Θράκη. Ιδιαίτερα κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι κατακτήσεις της περιοχής 
αφαίρεσαν από τα μοναστήρια της Ξάνθης πολύτιμα χειρόγραφα και ιερά κειμήλια, 
τα οποία σήμερα φυλάσσονται στη Σόφια της Βουλγαρίας. Παρά τις δυσκολίες, τα 
μοναστήρια της Ξάνθης, ακολουθώντας τις βυζαντινές παραδόσεις, συνέχισαν το 
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πνευματικό, φιλανθρωπικό και κοινωνικό τους έργο. Ιδιαίτερη είναι η προσφορά τους 
στους πρόσφυγες που ήρθαν από τη Μικρά Ασία και την Ανατολική Θράκη. Εκτός 
από την προσφορά στέγης, τροφής και πνευματικής στήριξης, τα μοναστήρια αυτά 
διέθεσαν και την περιουσία τους για την κοινωνική αποκατάστασή τους [2]. 

Κατά τη βυζαντινή περίοδο, ο οχυρωμένος βυζαντινός οικισμός της Ξάνθειας 
καταλάμβανε το μεγαλύτερο μέρος του διατηρητέου από το 1974 παραδοσιακού 
οικισμού της Ξάνθης, της Παλιάς Πόλης. Ο οικισμός αυτός ανοικοδομήθηκε μετά 
τους καταστροφικούς σεισμούς του 1829, με πόλους τα θεμέλια των εκκλησιών της 
βυζαντινής Ξάνθειας και με γνώμονα την οργάνωση του χώρου σύμφωνα με τις 
νεοελληνικές κοινοτικές αντιλήψεις . Οφείλει την ανοικοδόμηση και την ακμή του 
στον πλούτο από την καλλιέργεια, την κατεργασία και το εμπόριο καπνού και στην  
προνομιακή της θέση πάνω σε σημαντικούς εμπορικούς δρόμους. Ανοικοδομήθηκε 
από εποχιακά μετακινούμενες ομάδες Ηπειρωτών, Μακεδόνων και Θρακών 
οικοδόμων ως ένα αρχιτεκτονικό υβρίδιο της λαϊκής μακεδονικής αρχιτεκτονικής, της 
«αρχοντικής» αρχιτεκτονικής του Ελλαδικού χώρου και της εκλεκτικιστικής 
αρχιτεκτονικής, η οποία μεταφέρεται από τα μεγάλα αστικά κέντρα της κεντρικής 
Ευρώπης και της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Είναι ένας χώρος γεωγραφικός, 
ιστορικός και πολιτισμικός. Αποτελεί το καλύτερα σωζόμενο, στον χώρο της 
Ελλάδας, δομημένο δείγμα κοινοτικής οργάνωσης των Ελλήνων. Ο οικισμός 
πολεοδομικά είναι κτισμένος σύμφωνα με τη βυζαντινή παράδοση για την καθαγίαση 
του χώρου . Όποιος βρίσκεται μέσα στην πόλη της Ξάνθης, ή όποιος κατευθύνεται 
προς την Ξάνθη από την πεδιάδα, βλέπει στα υψώματά της τα τρία μοναστήρια της, 
τα οποία ανάγουν, όπως αναφέρθηκε, την ίδρυσή τους στους βυζαντινούς χρόνους 
και τα οποία κτίζονται και ξανακτίζονται στις ίδιες βάσεις μετά από μεγάλες 
καταστροφές. Ολόκληρη η ευρεία περιφέρεια της πόλης καθαγιάζεται. Σύμφωνα με 
τη βυζαντινή παράδοση, περικλείεται σε νοερό σταυρό, τα άκρα του οποίου ορίζονται 
από τα τρία μοναστήρια της και το μικρό Ναό του Αγίου Νικολάου στη Βιστωνίδα 
λίμνη (η παρουσία του μετοχίου είναι παλαιοτάτη). Και η παλιά πόλη της Ξάνθης 
περικλείεται από νοερό σταυρό, τα άκρα του οποίου ορίζονται από τα τρία 
μοναστήρια και τη Μονή του Αγίου Γεωργίου, σε σημείο το οποίο βρισκόταν στις 
παρυφές της βυζαντινής Ξάνθειας, δυτικά της υπάρχουσας σήμερα ομώνυμης 
εκκλησίας του 19ου αιώνα. Κατά την ανάλυση της λαογράφου Άλκης Κυριακίδου-
Νέστορος, πρόκειται για βυζαντινό μυστικό συμβολισμό και για πολεοδομική 
αντίληψη, η οποία όχι μόνο χαρακτηρίζει τις βυζαντινές πόλεις, αλλά και τα χωριά 
και τους οικισμούς της Ελλάδας κατά τη βυζαντινή και τη νεότερη εποχή. Σύμφωνα 
με τις δημώδεις εκφράσεις η πόλη είναι «σταυρωμένη» και τα μοναστήρια της είναι 
«σταυράτα» (κτίσματα που φέρουν το σημείο του σταυρού) [3]. 

Οι δυο ιερές μονές, της Παναγίας Καλαμούς και της Παναγίας Αρχαγγελιώτισσας 
στην Ξάνθη, είναι ιστορικές Μονές της Θράκης που εκτός από την αρχιτεκτονική 
τους αξία, αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα της ιστορίας και του πολιτισμού της. Το 
1992 ο νυν Επίσκοπος της Ξάνθης και Περιθεωρίου κ.κ.Παντελεήμων αποφάσισε την 
αποκατάσταση και επαναχρησιμοποίησή τους με νέες χρήσεις.  
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 3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ-ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ 
ΚΤΙΡΙΩΝ 
 

3.1 Γενικές αρχές επεμβάσεων. 
 
Κατά τη διάρκεια της αποκατάστασης και ένταξης νέων χρήσεων σε ένα ιστορικό 
κτίριο κάθε νέα επέμβαση θα πρέπει να σέβεται και να αναδεικνύει τα τυπολογικά και 
μορφολογικά χαρακτηριστικά του κτιρίου λαμβάνοντας υπόψη τη δομοστατική του 
οργάνωση [4]. Η συμβολική αξία και ιεράρχηση των υφιστάμενων σχέσεων του 
χώρου που συχνά συνοδεύονται και τονίζονται από αντίστοιχες κατασκευές και υλικά 
δεν θα πρέπει να αλλοιώνονται αλλά να αναδεικνύονται. Μια τέτοια θεώρηση δρα 
καταλυτικά στο σχεδιασμό των επεμβάσεων και βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν 
και να εκτιμήσουν την ιστορική και αισθητική αξία του κτιρίου, η οποία εκφράζεται 
με τη συγκεκριμένη τυπολογική διάρθρωση και την αισθητική της εποχής του. Θα 
πρέπει να εξαντλείται κάθε προσπάθεια για τη διατήρηση, όσο το δυνατό, 
περισσότερων αυθεντικών στοιχείων του κτιρίου. Υλικά δόμησης και τρόποι 
κατασκευής είναι στοιχεία αναπόσπαστα από τον χαρακτήρα του κτιρίου και 
αποτελούν ιστορικές μαρτυρίες, όχι μόνο για το υπό μελέτη κτίριο αλλά και για την 
κατασκευαστική πρακτική της εποχής του. Η ανάδειξη των ιστορικών φάσεων του 
κτιρίου είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την προβολή της ιστορικής του ταυτότητας 
αλλά δε θα πρέπει να γίνεται εις βάρος της αισθητικής του. Οι προσθήκες ή 
συμπληρώσεις στοιχείων που καταστράφηκαν ή αφαιρέθηκαν, των οποίων οι 
διαστάσεις, η μορφή και η κατασκευή είναι γνωστά με βεβαιότητα, θα πρέπει να 
γίνονται με διακριτικό τρόπο, ώστε αφενός να μη συγχέονται με τα αυθεντικά 
τμήματα του κτιρίου, αφετέρου να αποτελούν αρμονικό σύνολο με τα υφιστάμενα 
στοιχεία του κτιρίου και να μη διασπούν το συνολικό του χαρακτήρα. Οι νέες 
αρχιτεκτονικές επεμβάσεις που αποσκοπούν είτε στη βελτίωση των λειτουργικών 
αναγκών του κτιρίου, είτε στον εκσυγχρονισμό του, είτε στην αισθητική του, θα 
πρέπει να είναι σαφώς διακεκριμένες, να εκφράζουν την εποχή τους ή να έχουν 
φανερά στοιχεία της εποχής τους και αν είναι δυνατό να είναι ανακλητές [4]. 
 

3.2 Συμβατότητα των νέων χρήσεων.  
 

Στον επανασχεδιασμό των ιστορικών κτιρίων, κύριος στόχος των επεμβάσεων είναι η 
διατήρησή τους μέσω της χρήσης. Η καινούργια χρήση του κτιρίου θα πρέπει να 
εξασφαλίζει στους χρήστες μια σωστή, σύγχρονη λειτουργία και συγχρόνως ο 
εξοπλισμός του θα πρέπει να δίνει την εντύπωση ότι «φιλοξενείται» σε αυτό. Σε 
οποιοδήποτε ιστορικό κτίριο ευνοϊκότερη περίπτωση αποτελεί η ένταξη ίδιων ή 
παρόμοιων χρήσεων με αυτές για τις οποίες κατασκευάστηκε και λειτούργησε. Τότε, 
η βασική τυπολογική του διάρθρωση, η γεωμετρία και ενδεχομένως η ιεράρχηση των 
σχέσεων των χώρων μεταξύ τους δε θα χρειαστεί να τροποποιηθούν σημαντικά. Ο 
σύγχρονος κτιριοδομικός κανονισμός επιβάλλει ορισμένες διατάξεις για την ασφαλή 
λειτουργία των νεοαναγειρόμενων κτιρίων. Η «κατά γράμμα» υιοθέτηση των 
προτεινόμενων διατάξεων όμως, θα είχε ίσως καταστροφικές συνέπειες για τη δομή 
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και το χαρακτήρα του. Έτσι, θα πρέπει να επιλέγονται λύσεις κατά περίπτωση, οι 
οποίες αφενός να εξασφαλίζουν τη σωστή και ασφαλή λειτουργία του, αφετέρου να 
εντάσσονται αρμονικά ώστε να μην αλλοιώνεται ο ιστορικός και αισθητικός 
χαρακτήρας του ιστορικού κτιρίου.  

 
3.3 Αποκατάσταση της δομοστατικής επάρκειας του κτιρίου.  
 

Σε στενή συνεργασία ο αρχιτέκτονας και ο πολιτικός μηχανικός, ανάλογα με την 
προβλεπόμενη χρήση του κτιρίου, αποφασίζουν εάν το κτίριο πρέπει να αποκτήσει 
ξανά την αρχική του αντοχή. Γενικά, θα πρέπει να αποφεύγονται ενισχύσεις του 
κτιρίου και να προτείνονται λύσεις οι οποίες αποκαθιστούν τη στατική του επάρκεια 
χωρίς να αλλοιώνουν την αρχική του δομοστατική οργάνωση. Καθοριστικό ρόλο στις 
αποφάσεις αυτές παίζει η προτεινόμενη χρήση. Η μέθοδος που θα επιλεγεί για την 
αποκατάσταση της στατικής επάρκειας είναι καθοριστική. Ανακλητές ή μη 
αναστρέψιμες επεμβάσεις θα χαρακτηρίσουν το κτίριο για την επόμενη «ζωή» του. 
Οι ορατές ανακλητές ενισχύσεις είναι γενικά προτιμότερες αρκεί να αντιμετωπίζονται 
ως νέα στοιχεία καλαίσθητα, εναρμονισμένα στο ιστορικό περιβάλλον του κτιρίου. 

 
3.4 Αποκατάσταση των κατεστραμμένων και αλλοιωμένων στοιχείων του 

κτιρίου.  
 

Οι ανακατασκευές στοιχείων που έχουν χαθεί είναι επιθυμητές, γιατί τα νέα αυτά 
στοιχεία ολοκληρώνουν την εικόνα του κτιρίου και αναδεικνύουν την ιστορική και 
αισθητική αξία του, στόχοι που είναι βασικοί στη διατήρηση της αρχιτεκτονικής 
κληρονομιάς. Τα ανακατασκευασμένα μορφολογικά στοιχεία του κτιρίου μπορούν να 
κατασκευαστούν με παραδοσιακά υλικά και τεχνικές, όμως, για τον προσεκτικό 
παρατηρητή, πρέπει να διαφέρουν και να δηλώνουν τη σύγχρονη κατασκευή τους. Οι 
μικροδιαφορές αυτές δε διασπούν τη συνολική εικόνα του κτιρίου αλλά επιτρέπουν 
την ανάγνωση των επεμβάσεων που πραγματοποιήθηκαν σε αυτό. Για τα διαβρωμένα 
ή αλλοιωμένα στοιχεία θα πρέπει να εξαντλείται κάθε προσπάθεια για τη διατήρησή 
τους [5]. Απαιτείται συστηματικός καθαρισμός και συντήρηση από ειδικά συνεργεία. 
Επίσης, η ανάδειξη και προβολή στοιχείων που ανήκουν σε προηγούμενες φάσεις του 
κτιρίου και για διάφορους λόγους έχουν επικαλυφθεί ή ενσωματωθεί με 
μεταγενέστερες κατασκευές είναι εξίσου ευαίσθητη και σημαντική εργασία. Εάν τα 
στοιχεία αυτά είναι κυρίως μορφολογικά (τοιχογραφίες, κορνίζες, ιδιαίτερα 
επιχρίσματα), επίσης κρίνεται απαραίτητη η ανάδειξή τους. 
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3.5 Αρχιτεκτονικές επεμβάσεις.  
 

Στις αποκαταστάσεις των κτιρίων οι λειτουργικές απαιτήσεις και εκσυγχρονισμός 
των εγκαταστάσεων, που οι νέες χρήσεις του κτιρίου επιβάλλουν, αντιμετωπίζονται 
με νέες σύγχρονες επεμβάσεις. Οι επεμβάσεις αυτές συνήθως είναι: Α) Αναδιάταξη 
των χώρων: σε αυτή την περίπτωση η μελέτη συμβατότητας των νέων χρήσεων 
αποσκοπεί ακριβώς στο να διερευνήσει τις ανάγκες του νέου κτιριολογικού 
προγράμματος σε σχέση με την υφιστάμενη διάταξη των χώρων του υπό μελέτη 
κτιρίου, ώστε να αποφευχθούν όσο το δυνατό μεγάλες αναδιατάξεις οι οποίες 
ενδεχομένως θα αλλοιώσουν την τυπολογία του κτιρίου. Όταν οι αναδιατάξεις που 
πρέπει να πραγματοποιηθούν στο κτίριο είναι μικρής κλίμακας, τότε αυτές θα πρέπει 
να γίνονται με τέτοιο τρόπο ώστε τα νέα χωρίσματα (τοίχοι, δάπεδα, ανοίγματα) να 
διακρίνονται με σαφήνεια από τα αυθεντικά. Η διαφοροποίηση της γεωμετρίας και 
των υλικών αυτών των νέων διατάξεων πρέπει να εξασφαλίζουν τη διάκριση από τα 
αρχικά τμήματα του κτιρίου. Β) Προσθήκη νέων χώρων: εάν η υφιστάμενη υποδομή 
των ιστορικών κτιρίων δεν επαρκεί για την ικανοποίηση σύγχρονων λειτουργικών 
αναγκών (χώροι υγιεινής, κουζίνες, χώροι τεχνικού εξοπλισμού κ.α.) απαιτείται η 
ένταξη ή προσθήκη των απαραίτητων αυτών χώρων. Η θέση, η μορφή και η διάταξη 
των νέων αυτών τμημάτων θα πρέπει να γίνονται ως εξής: α) στην περίπτωση των 
προσθηκών να μη διαταράσσεται η ογκοπλασία και η γενική διάταξη του κτιρίου. Το 
νέο τμήμα θα πρέπει να διακρίνεται από το αρχικό αλλά και να «συνδυάζεται» 
διαλεκτικά με αυτό ώστε ακόμη και μέσα από αντιθέσεις να επιτυγχάνεται ένα 
αρμονικό αρχιτεκτονικό σύνολο. β) στην περίπτωση που τα νέα τμήματα εντάσσονται 
στην υφιστάμενη διάταξη του ιστορικού κτιρίου, τότε θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη 
προσοχή στην ιεράρχηση των σχέσεων των χώρων ώστε σημαντικές λειτουργίες να 
εντάσσονται σε σημαντικά αξιολογημένους χώρους και βοηθητικές λειτουργίες να 
εντάσσονται σε δευτερεύοντες χώρους του κτιρίου. Και στις δυο περιπτώσεις, η 
γεωμετρία, οι διαστάσεις, η μορφή και τα υλικά των νέων τμημάτων θα πρέπει να 
διακρίνονται από τα αυθεντικά στοιχεία του κτιρίου αλλά και να συνδυάζονται 
αρμονικά ως σύνολο. Γ) Εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων. από τα κυριότερα 
θέματα της αποκατάστασης-επανάχρησης είναι η επιλογή του είδους των 
εγκαταστάσεων (ηλεκτροδότησης, υδροδότησης, αποχέτευσης, πυροπροστασίας, 
κλιματισμού κ.α.) που θα τοποθετηθούν στο ιστορικό κτίριο, για να βελτιωθεί η 
λειτουργικότητά του και να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες. Κάθε τύπος 
κτιρίου με συγκεκριμένη κατασκευαστική δομή απαιτεί διαφορετικούς χειρισμούς και 
επιλογές. Η κάθε περίπτωση επέμβασης είναι μοναδική. Βασική αρχή είναι η ελαχι-
στοποίηση των επεμβάσεων στις εντελώς απαραίτητες χωρίς να θίγονται ουσιαστικά 
οι λειτουργικές απαιτήσεις της νέας χρήσης. Τα ιστορικά κτίρια διαθέτουν ένα δικό 
τους ιδιαίτερο τρόπο ρύθμισης των συνθηκών του εσωτερικού περιβάλλοντος και θα 
πρέπει να εξαντλείται κάθε προσπάθεια ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις 
αυτές στον επανασχεδιασμό τους (διαμπερής αερισμός, φεγγίτες, μονώσεις, 
προστασία από την υγρασία κ.α.) [5,6]. 
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3.6 Δομή και υλικά κατασκευής.  
 

Συνήθως, η βασική δομή της κατασκευής των περισσότερων ιστορικών κτιρίων στην 
περιοχή της Ξάνθης είναι η ξυλόπηκτη τοιχοποιία, ένας συνδυασμός από ξύλινο 
σκελετό και χειροποίητους οπτόπλινθους (τσατμάς). Στα εσωτερικά χωρίσματα 
μετασχηματίζεται σε πιο ελαφριά κατασκευή από ξύλινο σκελετό, ο οποίος 
πληρώνεται με ξύλινους πήχεις (μπαγδατί). Η ξυλόπηκτη τοιχοποιία εδράζεται σε 
λιθοδομή, η οποία αποτελεί τους περιμετρικούς τοίχους του υπογείου και εκτείνεται 
και στους δυο ορόφους. Πατώματα και στέγες αποτελούνται  από ξύλινο σκελετό 
πάνω στον οποίο στερεώνονται ξύλινες σανίδες διαμορφώνοντας τα δάπεδα και το 
πέτσωμα της στέγης, το οποίο επικαλύπτεται από χειροποίητα κεραμίδια. Τα υλικά 
που έχουν χρησιμοποιηθεί στην κατασκευή είναι α) η τοπική πέτρα, β) ξυλεία από τα 
γύρω δάση, γ) πηλός που αποτελεί βασικό συστατικό των κονιαμάτων των λιθοδομών 
και των οπτόπλινθων των ξυλόπηκτων τοιχοποιιών, ο οποίος μαζί με άλλα πρόσμικτα 
αποκτούσε αυξημένες αντοχές, δ) τα διάφορα υλικά των ποικίλων κονιαμάτων για τα 
επιχρίσματα, που ανάλογα με τη θέση τους στο κτίριο, κατασκευάζονταν από 
ασβέστη, κεραμάλευρα, θηραϊκή γη και ζωικά πρόσμικτα και ε) τα υδροχρώματα με 
έμφαση στο λουλακί και στην ανοιχτόχρωμη ώχρα για τη χρωματική οργάνωση των 
εσωτερικών χώρων. Υπάρχουν και κτίρια που είναι κτισμένα εξολοκλήρου με πέτρα 
η κατασκευή των οποίων είναι ιδιαίτερα δαπανηρή. Οι τοιχοποιίες (σύνθεση 
λιθοσωμάτων τοποθετημένων σε καθορισμένη διάταξη και συνδεόμενων σε 
καθοριστική διάταξη μεταξύ τους με κονίαμα) διαχωρίζονται σε «φέρουσες» και 
τοίχους πλήρωσης. Οι φέρουσες τοιχοποιίες πρέπει να έχουν ικανοποιητικό πάχος, να 
δένονται με περιμετρικά διαζώματα ανά 1μ. του ύψους τους, οι κατακόρυφοι αρμοί 
να μην είναι συνεχείς και στην Ελλάδα δεν επιτρέπεται να έχουν ύψος περισσότερο 
των δυο ορόφων. Σπάνια συναντώνται με τρεις ορόφους. Στον 3ο όροφο το πάχος των 
τοίχων είναι συνήθως 45εκ. [7,8]. 

 
4. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  Ι.Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΛΑΜΟΥΣ 

 
4.1 Μεθοδολογία αποκατάστασης επανάχρησης και μετατροπής σε νέες 

χρήσεις του ιστορικού κτιρίου 
   
Το έτος 2000 άρχισαν οι εργασίες αποκατάστασης και επανάχρησης του 
εγκαταλειμμένου ιστορικού κτιρίου της Μονής και διήρκησαν δύο έτη. Το να 
επεμβαίνει κανείς σχεδιαστικά και κατασκευαστικά σε ιστορικό κτίριο ιδιαίτερης 
αρχιτεκτονικής αξίας, στο οποίο όμως έχουν γίνει κατά καιρούς δραστικές και 
αλλοπρόσαλλες κατασκευαστικές εργασίες από αναρμόδιους, είναι ένα δύσκολο, 
επίπονο διεπιστημονικό εγχείρημα. Ως γνωστό, βασική αρχή για κάθε μελέτη 
αποκατάστασης και ένταξης νέων χρήσεων σε ιστορικό κτίριο είναι η κάθε νέα 
επέμβαση να σέβεται και να αναδεικνύει τα τυπολογικά και μορφολογικά 
χαρακτηριστικά του κτιρίου, λαμβάνοντας υπόψη τη δομοστατική  του οργάνωση. 
Για την αποκατάσταση ή την ανακατασκευή (εάν χρειαστεί) ενός ιστορικού κτιρίου 
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προηγείται η μελέτη που ερευνά και καταγράφει την ιστορία, την ταυτότητά του, τη 
μορφολογία του, την τυπολογία του, την εν γένει αρχιτεκτονική του σύνθεση και την 
κατασκευαστική του δομή και ακολουθεί ο σχεδιασμός της πρότασης αποκατάστασης 
και επανάχρησης του κτιρίου με νέες χρήσεις. Μετά τη μελέτη, αποφασίζονται οι 
επεμβάσεις οι οποίες θα γίνουν στο μνημείο και στο άμεσο περιβάλλον του με στόχο 
τη διατήρηση και προβολή της ιστορικής και της αισθητικής του αξίας. 
 

4.1.α Ιστορικά στοιχεία.  
 

Η Ι.Μ. Παναγίας Καλαμούς βρίσκεται βόρεια της Ξάνθης σε υψόμετρο 170 μέτρων 
σ’ένα βράχο στο τέλος μιας χαράδρας και μέσα στο περιαστικό πράσινο της πόλης. 
Έχει πανοραμική θέα όλη την Ξάνθη και τον κάμπο της. Η Μονή ιδρύθηκε περί τον 
11ο αιώνα , όπως μαρτυρούν σπαράγματα θωρακίου του μαρμάρινου μεσοβυζαντινού 
τέμπλου και μια ανάγλυφη επιτύμβια στήλη, ενώ μαρτυρίες για την ιστορική 
παρουσία  της κατά την περίοδο από 13ο-15ο  αιώνα  αποτελούν τα λειτουργικά  
χειρόγραφα  που σήμερα βρίσκονται  σε συλλογές  στη Σόφια. Η Μονή ήκμασε μετά 
τα μέσα του 15ο και κατά τον 16ο αιώνα στον χώρο της λειτούργησε μικρό 
βιβλιογραφικό  εργαστήριο . Από τον 17ο  αιώνα σώζεται κώδικας με κτητορική  
σημείωση, που χρονολογείται στα 1612, καθώς και ένα Ευαγγέλιο, έκδοση της 
Βενετίας του έτους 1645, που σήμερα φυλάσσεται στο Σκευοφυλάκιο της 
Μητρόπολης . Η Μονή εξακολουθεί να ακμάζει τους αιώνες που ακολούθησαν, (18ο 
και 19ο αιώνα) και αυξάνει την περιουσία της, εξέλιξη που συμβαδίζει με την μεγάλη 
ανάπτυξη της καπνοκαλλιέργειας και του πλούτου της Ξάνθης [1,9,10]. Σε όλο το 
Ν.Δ. Ξάνθης παρατηρεί κανείς την ενότητα, την ομοιογένεια και την γνησιότητα της 
αυτογενούς αρχιτεκτονικής σε πλήθος κτισμάτων από τα τέλη του 17ου αιώνα. Μία 
τέτοια αρχιτεκτονική συναντά και το ιστορικό κτίριο της Ιεράς Μονής της Παναγίας 
Καλαμούς. Με τους σεισμούς του 1829 υπέστη μεγάλες καταστροφές. Τη διαχείριση 
της Μονής είχε επίτροπος που διόριζε η Δημογεροντία Ξάνθης, με συνέπεια να 
υπάρξουν σοβαρά προβλήματα στα οικονομικά της λόγω κακής διαχείρισης. Κατά τη 
διάρκεια των Βαλκανικών πολέμων, τα κειμήλιά της αφαιρέθηκαν  από τους 
Βούλγαρους κατακτητές της περιοχής και μεταφέρθηκαν στη Σόφια. Μετά την 
μικρασιατική καταστροφή, η περιουσία της Μονής παραχωρήθηκε για την 
αποκατάσταση των ακτημόνων προσφύγων. Από την παλαιότερη μορφή της Μονής 
δεν έχουν σωθεί πολλά πράγματα. Μετά από τις σημαντικές καταστροφές του 1829, 
άρχισε η ανοικοδόμησή του που ολοκληρώθηκε στα χρόνια της αρχιερατείας του 
μητροπολίτη Ξανθής Ιωακείμ Σγουρού [1]. Από το κτίριο αυτό διατηρούνται μέχρι 
σήμερα μόνο οι τέσσερις εξωτερικοί πετρόκτιστοι τοίχοι, σε πολύ καλή κατάσταση 
και η στέγη του. Δυστυχώς υπήρξε μια παλαιότερη επέμβαση από το Δήμο Ξάνθης 
στο εσωτερικό του κτιρίου με την οποία καθαιρέθηκαν όλα τα εσωτερικά στοιχεία 
του κτιρίου, ενώ θεμελιώθηκε και κατασκευάστηκε ένα σύστημα από υποστυλώματα 
δοκούς και πλάκες από οπλισμένο σκυρόδεμα και το κτίσμα παρέμεινε 
εγκαταλειμμένο μέχρι το 1994. Ο Μητροπολίτης Ξάνθης κ.κ. Παντελεήμων από τις 
πρώτες ημέρες της αρχιερατείας το 1995 έθεσε στόχο την εύρεση χρημάτων των 
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κοινοτικών προγραμμάτων για την ανακαίνιση του κτιρίου. Σε άριστη κατάσταση 
διατηρείται και η πέτρινη περίφραξη της Μονής ενώ στα νοτιοδυτικά, προσκο-
λλημένο τον τοίχο της παλαιάς πέτρινης περίφραξης υπάρχει ένα ισόγειο κτίσμα 
(σύγχρονο) που λειτουργεί ως αρχονταρίκι. Το σημερινό καθολικό της Μονής είναι 
σύγχρονο ανοικοδομήθηκε από τον σημερινό μητροπολίτη Ξάνθης και Περιθεωρίου 
κ.κ. Παντελεήμονα, έχει επένδυση με λεπτά φύλλα πέτρας και αντιγράφει τον Ναό 
του Πρωτάτου των Καρεών του Αγίου Όρους. Θεμελιώθηκε το έτος 1996 και 
εγκαινιάσθηκε το 2001. Ανοικοδομήθηκε στη θέση παλαιότερου ναού, στον τύπο της 
βασιλικής, του έτους 1965, ο οποίος με τη σειρά του είχε κτισθεί πάνω σε 
προγενέστερο της μεταβυζαντινής περιόδου. Στον περίβολο σώζεται νεότερος τάφος 
με μαρμάρινη ταφόπλακα η οποία χρονολογείται στον 11ο αιώνα. Από τα κειμήλια 
της Μονής σώζεται η εικόνα της Παναγίας της «Καλαμιώτισσας», στον τύπο της 
Οδηγήτριας, που βρίσκεται στο αριστερό προσκυνητάριο, έργο του 15ου αιώνα με 
νεότερες επιζωγραφίσεις, καθώς και εικόνα της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, έργο του 
19ου αιώνα. 

 
4.1.β Κτιριακή δομή του ιστορικού κτιρίου και υλικά δόμησης.  
 

Το υπό εξέταση κτίριο είναι διώροφο με ημιυπόγειο (από την εσωτερική αυλή) 
τριώροφο από την εξωτερική πλευρά μοναστηρίου, λόγω μεγάλης κλίσης του 
εδάφους. Οι εξωτερικοί τοίχοι του κτιρίου είναι λιθόκτιστοι και οι γωνίες είναι 
διαμορφωμένες από λαξευτές πέτρες με χαρακτηριστικό χρώμα. Είναι 
παραλληλεπίπεδο κλειστό με πολλά περιμετρικά ορθογώνια παράθυρα εξωτερικά. 
Κτισμένο παραδοσιακά με ντόπια υλικά είναι απλό, αλλά συγχρόνως και αισθησιακό. 
Δείχνει την αφηρημένη αισθητική της λειτουργίας του πέτρινου υλικού, της μορφής 
και υπάρχουν τεχνικές που ερεθίζουν τη σκέψη. Η δόμηση με πέτρα είναι το 
χαρακτηριστικό λεξιλόγιο του κτιρίου. Η μορφή και η δομή είναι στενά συνδεδεμένα 
μεταξύ τους. Όλο το κτίριο παρουσιάζει μια εσωστρέφεια, έχει κεραμοσκεπή 
επικάλυψη ενώ η στέψη της στέγης είναι ιδιαίτερα προσεγμένη. Με την παραδοσιακή 
αρχιτεκτονική προσπαθεί κανείς να βρει μια οπτική έκφραση. Ο περίτεχνος τρόπος 
κτισίματος του πέτρινου αυτού κτιρίου δείχνει ότι οι χτίστες είχαν αίσθηση από 
τέτοιες κατασκευές, αν και έκτιζαν χωρίς σχέδιο αλλά με τις δικές τους ιδέες. Πρέπει 
να υπήρχε πολλή ψυχή και αγάπη για το κτίριο από τους τότε κτίστες. Έτσι 
κληρονομήθηκε ένα ισχυρό σύμβολο πολιτιστικής ταυτότητας στην Ξάνθη, ένα 
περιβάλλον όχι μόνο να το βλέπει κανείς αλλά και να το ζει. Βλέποντας κανείς 
τέτοιου είδους κτίρια διαμορφώνει άποψη για την επίδραση της πολιτιστικής παιδείας 
των πολιτών, την εποχή της  κατασκευής τους. Στο κτίριο διακρίνει κανείς μια 
ολοκληρωμένη ανάπτυξη της αρχιτεκτονικής της εποχής του, η οποία σχετίζεται με 
την οικονομική ευμάρεια, την εμπορική αλλά και πνευματική άνθηση των πολιτών 
και της κοινωνίας της Ξάνθης [11]. 
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4.1.γ Διάγνωση. 
 

 Στις όψεις του κτιρίου έχουν γίνει μικροεπεμβάσεις, οι οποίες όμως είναι 
ανατρέψιμες. Τα παράθυρα του κτιρίου ήταν κλασικά ορθογώνια. Ενώ τα παράθυρα 
από την εξωτερική πλευρά του κτιρίου παραμένουν ορθογώνια, στα παράθυρα προς 
την αυλή υπήρξε μετατροπή τους με ημικυκλικούς φεγγίτες χρησιμοποιώντας 
«σύγχρονα» τούβλα. Σε όλα τα παράθυρα είχαν τοποθετηθεί μεταλλικές  κάσες και 
κάγκελα σύγχρονα. Παλαιότερα στο αριστερό τμήμα του κτιρίου από την πλευρά της 
αυλής θα πρέπει να υπήρχε και μπαλκόνι με σιδερένια φουρούσια και σιδερένια 
κάγκελα και ξύλινη κουπαστή, το οποίο όμως καταργήθηκε. Στο εσωτερικό του 
κτιρίου έχουν γίνει μη αναστρέψιμες δραστικές και αλλοπρόσαλλες επισκευαστικές 
εργασίες που έχουν αλλοιώσει πλήρως την αρχική μορφή και λειτουργία και 
προκαλούν σύγχυση. Δεν διασώζεται σχεδόν τίποτε από τα τζάκια, την παλιά ξύλινη 
στέγη, τους εσωτερικούς τοίχους, τα δάπεδα και τα λοιπά στοιχεία του κτιρίου. Με 
μια μελέτη που εκπονήθηκε παλαιότερα από τον Δήμο Ξάνθης, καθαιρέθηκαν όλα τα 
στοιχεία του κτιρίου στο εσωτερικό του και έχουν κατασκευασθεί και είναι εμφανή, 
μια σειρά από υποστυλώματα δοκοί και πλάκες από οπλισμένο σκυρόδεμα. Με τις 
επεμβάσεις αυτές είχε καταβληθεί προσπάθεια να ικανοποιηθούν σημερινές ανάγκες, 
και αναμείχθηκε με πλήρη αποτυχία η παράδοση με την «καινοτομία». Δυστυχώς οι 
επεμβάσεις αυτές από τον Δήμο έγιναν από ανθρώπους που δεν έδωσαν την 
πρέπουσα προσοχή που αρμόζει σε τέτοιου είδους κτίρια. Στο εσωτερικό του κτιρίου 
η ανακατασκευή έπρεπε να γίνει σύμφωνα με την τεχνολογία της εποχής που αυτό 
κατασκευάστηκε. Άλλωστε κατά την διάρκεια ανακατασκευής, τα υλικά δόμησης και 
οι τρόποι κατασκευής αποτελούν μαρτυρίες για την οικοδομική της εποχής του 
κτιρίου και πρέπει να αντιμετωπίζονται  με σεβασμό, όχι μόνο για να διατηρούνται 
όσο το δυνατόν περισσότερα αυθεντικά στοιχεία αλλά και για λόγους διατήρησης της 
στατικής δομής του κτιρίου.  

 
4.1.δ Περιγραφή του κτίσματος.  

 
Το κτίριο αποτελείται από δύο χώρους που έχουν ανεξάρτητες εξωτερικές 
προσπελάσεις αλλά συγκοινωνούν μεταξύ τους. Στο κεντρικό τμήμα του κτιρίου που 
προεξέχει αισθητά χωρίζοντας το κτίσμα σε δύο μέρη από τη πλευρά της αυλής, 
υπάρχει μια κεντρική σκάλα που οδηγεί στο υπερυψωμένο ισόγειο και δυο σκάλες 
που οδηγούν στο ημιυπόγειο. Δυο σκάλες οδηγούν από το ισόγειο στον όροφο. Εκτός 
από την εμφανή κεντρική είσοδο υπάρχει στην άκρη του δεξιού τμήματος του κτιρίου 
δεύτερη είσοδος με εξωτερικές σκάλες που οδηγεί στο ισόγειο. Οι σκάλες της 
κεντρικής εισόδου προστατεύονται από κιγκλιδωμένα με ξύλινη κουπαστή. Σήμερα 
γίνεται σαφής διάκριση των παλαιών και των νέων κατασκευών.  
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4.1.ε Μελέτη και εργασίες αποκατάστασης. 
 
 Η μελέτη επέμβασης περιέλαβε την αναδιάρθρωση παλαιών χώρων και την 
δημιουργία νέων, για τις λειτουργικές ανάγκες του κτιρίου με σκοπό την νέα του 
χρήση σαν Κέντρο Προβολής της Πολιτισμικής Παράδοσης της ευρείας περιοχής της 
Θράκης. Οι εξωτερικές επεμβάσεις αποφασίστηκε να γίνουν πολύ προσεκτικά, ώστε 
να αναδειχθεί η ομορφιά και η μοναδικότητα του κτιρίου. Σκοπός  των εξωτερικών 
εργασιών ήταν η εξωτερική συντήρηση της τοιχοποιίας και η ανάδειξή της. Ειδικές 
εργασίες συντήρησης προβλέπονται στους λίθους που διαμορφώνουν τα πλαίσια των 
κουφωμάτων, των κατακόρυφων και οριζόντιων σενάζ, των γωνιακών λίθων, στη 
στέγη, και γενικά όπου υπάρχει πρόβλημα σε λίθους των προσόψεων. Υπήρξε πρό-
βλεψη να καθαριστούν οι λίθοι με αμμοβολή με πίεση κατόπιν δοκιμής. Έγινε 
καθαρισμός των αρμών από το παλιό κατεστραμμένο κονίαμα σε βάθος 2 εκ. περίπου 
και τοποθέτηση νέου ασβεστοκονιάματος ίδιο με το παλιό. Τα κονιάματα που 
χρησιμοποιήθηκαν ήταν υδατοπερατά, έτσι ώστε το νερό να μη συγκρατείται αλλά να 
αποβάλλεται από τους λίθους, και της ίδιας απόχρωσης με τα προϋπάρχοντα. Τα 
υπάρχοντα κουφώματα αποφασίστηκε να αποξυλωθούν και να αντικατασταθούν με 
ξύλινα κουφώματα παραδοσιακού τύπου αλλά με δυνατότητα να δεχθούν δίδυμους 
θερμομονωτικούς υαλοπίνακες και να τοποθετηθούν παραδοσιακού τύπου 
κιγκλιδώματα στα παράθυρα τα οποία θα βαφτούν σε χρώμα μαύρο με 
αντισκουριακή βαφή.  

 
4.1.στ Νέες χρήσεις:  

Στο υπόγειο περιλαμβάνονται οι παρακάτω χώροι. Στο δεξιό τμήμα υπάρχει λεβη-
τοστάσιο με δεξαμενή καυσίμων και καυστήρα. Στο χώρο αυτό τοποθετήθηκε μια 
πόρτα πυρασφάλειας και έγινε κατασκευή της καπνοδόχου για τον καυστήρα ώστε να 
λειτουργεί σύμφωνα με τις  προδιαγραφές. Στον διπλανό υφιστάμενο χώρο στο 
κέντρο του υπογείου απέναντι από το κεντρικό κλιμακοστάσιο του κτιρίου 
διαμορφώθηκαν χώροι υγιεινής για τους ξένους. Στο αριστερό τμήμα του υπογείου 
υπάρχουν χώροι φιλοξενίας. Στο ισόγειο η δεξιά πτέρυγα φιλοξενεί το αρχονταρίκι 
και την τράπεζα με την κουζίνα ενώ στην αριστερή πτέρυγα, η οποία ήταν ήδη 
διαμορφωμένη υπάρχουν τα κελιά των μοναχών, ένα αρχονταρίκι και κουζίνα. Ο 
όροφος διασπάται σε δύο επιμέρους λειτουργικά τμήματα. Το ένα τμήμα αριστερά 
αφορά τη μεγάλη αίθουσα των συνεδρίων και προβολών του Κέντρου Πολιτιστικής 
Παράδοσης Θράκης και στον κεντρικό χώρο στη συνέχεια του χώρου του κεντρικού 
κλιμακοστασίου διαμορφώθηκε ο χώρος υποδοχής των συνέδρων (Σχεδιαγράμματα 
1-3). Το τμήμα δεξιά δεν επικοινωνεί με το τμήμα αριστερά. Στο τμήμα αυτό 
ανέρχεται κανείς από εσωτερική σκάλα από το αντίστοιχο τμήμα του ισογείου με το 
οποίο συνδέεται και λειτουργικά. Εκεί κατασκευάσθηκαν τρεις χώροι φιλοξενίας και 
ένα μικρό παρεκκλήσι. Στο υπόγειο και το ισόγειο τα δάπεδα καλύφθηκαν από 
μάρμαρα παλαιάς κοπής καθώς και ο χώρος συνεδρίων, ενώ στο δεξιό τμήμα του 
ορόφου υπήρξε κατασκευή ξύλινου πατώματος. Στον όροφο και στα δύο τμήματα 
κατασκευάστηκαν περίτεχνα παραδοσιακά ταβάνια (εικόνες 1,2). 
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Εικόνες 1: Παραδοσιακά ταβάνια. 
 

 Σχεδιάγραμμα 1: Κάτοψη ισογείου 
 

 Σχεδιάγραμμα 2: Κάτοψη ορόφου 
                      

 Σχεδιάγραμμα 3: Εξωτερική όψη (από την πλευρά της πόλης) 
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 Εικόνα 3: Όψη της Μονής(εσωτερικά από τον αύλειο χώρο) μετά την ανακατασκευή 
 

4.2 Διαμόρφωση αύλειου χώρου - Κατασκευή νέας εισόδου και 
καμπαναριού στη Μονή:  
Ο αύλειος χώρος (Εικόνα 3) ενοποιεί το ιστορικό πέτρινο κτίριο αντιπροσωπευτικό 
δείγμα της αρχιτεκτονικής της εποχής του και του Ναού «σύγχρονο» κτίσμα του 2000 
η κατασκευή του οποίου έγινε με οπλισμένο σκυρόδεμα και επενδύθηκε με λεπτές 
πέτρες επένδυσης σε γκρι χρώμα (χωρίς χρωματική σύνδεση με το κτίριο) και 
διακοσμητικά τουβλάκια σύγχρονα. Αφού σκάφτηκε όλη η αυλή για να περάσουν 
σωλήνες αποχέτευσης, ύδρευσης και όποιων άλλων σωληνώσεων απαιτούνταν, δόθη-
καν κλίσεις για την απορροή των υδάτων και η αυλή πλακοστρώθηκε ενώ έγιναν 
ειδικές κατασκευές, πέτρινα παρτέρια για φύτεψη (με εσωτερική μόνωση ώστε να 
προφυλαχθεί το υπόγειο από την υγρασία) και πέτρινα καθιστικά για την 
εξυπηρέτηση των προσκυνητών. Για να υπάρξει ένα αρμονικά αισθητικό αποτέλεσμα 
σ’ αυτό το χώρο που συνδέει τα δυο τόσο διαφορετικά αισθητικά και χρωματικά 
κτίσματα στην αυλή, έγινε επίστρωση πλάκας, στο σύνολο της αυλής, στο χρώμα της 
πέτρας του κτιρίου (και της ίδιας υφής) και στα σχέδια που έγιναν σ’ αυτό το 
εξωτερικό δάπεδο χρησιμοποιήθηκε πλάκα Ελευθερούπολης στην ίδια χρωματική 
γκάμα με την επένδυση του Ναού ενώ παράλληλα για τα περιγράμματα των σχεδίων 
χρησιμοποιήθηκαν τούβλα δαπέδων. Το αποτέλεσμα είναι αρκετά καλαίσθητο 
ενοποιώντας οπτικά το σύνολο. Παράλληλα έγινε αποκατάσταση του περιβάλλοντος, 
την αυλή και το μοναστήρι, υψηλού τοίχου στα τμήματα που είχε καταστραφεί. Έγινε 
η κατασκευή εξωτερικής  κύριας εισόδου της Μονής. Κατασκευάστηκε με 
παραδοσιακές τεχνικές και καλυμμένο  οπλισμένο σκυρόδεμα ένας τρούλος ο οποίος 
στηρίζεται σε τέσσερα τόξα που με τη σειρά τους στηρίζονται σε τέσσερις κολώνες. 
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Παράλληλα, στο βορειοδυτικό άκρο της πέτρινης περίφραξης της Μονής στον 
εξωτερικό χώρο σε άμεση επαφή, κατασκευάστηκε το νέο καμπαναριό της Ιεράς 
Μονής (Ι.Μ.). Η είσοδος (Εικόνα 4) και το καμπαναριό (Εικόνα 5) ακολούθησαν 
κατασκευαστικά τα πρότυπα του κτίσματος του κεντρικού κτιρίου.  

                                                                
                Εικόνα 4: .Είσοδος της Ι.Μ.                       Εικόνα 5: Το καμπαναριό της Ι.Μ.     

Όπου χρειάστηκε χρήση πέτρας για το κτίριο αλλά και την ανακατασκευή των 
τμημάτων του τοίχου περίφραξης του μοναστηριού (στα σημεία που ήταν 
κατεστραμμένος) αλλά και για τη δημιουργία (κτίσιμο εξαρχής) της εισόδου στον 
αύλειο χώρο και του καμπαναριού της Ι. Μονής καθώς και άλλων μικροκατασκευών, 
η πέτρα αυτή ειδικού χρώματος και υφής, όμοια με την πέτρα του ιστορικού κτιρίου, 
εξήχθη από την ευρύτερη περιοχή. Οι τεχνίτες υπέδειξαν την περιοχή όπου με ειδικά 
μηχανήματα κόπηκαν λίθινοι όγκοι οι οποίοι τεμαχίστηκαν (σύμφωνα με τα νερά της 
πέτρας) σε μικρότερα τεμάχια και υπέστησαν επεξεργασία ώστε να χρησιμοποιηθούν 
για το κτίσιμο. Από την ίδια περιοχή έγινε και η λήψη πλακών ίδιου χρώματος και 
υφής για την πλακόστρωση του υπαίθριου χώρου της αυλής έμπροσθεν του κτιρίου. 
Για την κατασκευή του τρούλου της εισόδου χρησιμοποιήθηκαν βυζαντινά τούβλα, 
χειροποίητα, πάχους 4εκ. Το αποτέλεσμα των επεμβάσεων κρίθηκε ιδιαίτερα 
καλαίσθητο. 

 
5. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΤΗΣ Ι.Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΙΩΤΙΣΣΑΣ 

 
Το 1995 ξεκίνησε η αποκατάσταση της Μονής Παναγίας Αρχαγγελιώτισσας. 
Ανακατασκευάστηκε το ιστορικό κτίριο της Μονής, αποκαταστάθηκε το καθολικό 
και το καμπαναριό της, έγιναν νέες κατασκευές (με σεβασμό στην αρχιτεκτονική της 
Ι.Μ.) και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. 
 

5.1 Μεθοδολογία ανακατασκευής-επανάχρησης και μετατροπής σε νέες 
χρήσεις του ιστορικού κτιρίου 

 
Το ιστορικό κτίριο της Ι.Μ. είχε υποστεί μεγάλες φθορές και έτσι αποφασίστηκε να 
γίνει ανακατασκευή του κτιρίου. Προηγήθηκε η μελέτη και η έρευνα της ιστορίας του 
της αρχιτεκτονικής του σύνθεσης και κατασκευαστικής του  δομής, έγινε ο 
σχεδιασμός της επανάχρησης του κτιρίου με νέες χρήσεις και αποφασίστηκαν οι 
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επεμβάσεις που έπρεπε να γίνουν στο ιστορικό μνημείο και στο περιβάλλον του. 
Κατά τη διάρκεια της ανακατασκευής, τα υλικά δόμησης και οι τρόποι κατασκευής 
αποτελούν μαρτυρίες για την οικοδομική της εποχής όπου κτίστηκε το κτίριο και 
πρέπει να αντιμετωπίζονται με σεβασμό και να διατηρούνται όσο το δυνατόν 
περισσότερα αυθεντικά στοιχεία του κτιρίου. 
 

5.1.α Ιστορικά στοιχεία.  
 

Η Ι.Μ. Παναγίας Αρχαγγελιώτισσας βρίσκεται στα βορειοανατολικά της Ξάνθης 
μέσα στο περιαστικό της δάσος, στους πρόποδες της Ροδόπης σε ύψος 160μ. και 
πάνω από τη συνοικία Σαμακώβ με θέα όλη την πόλη της Ξάνθης, του κάμπου της 
και όταν ο καιρός το επιτρέπει τη θάλασσα και τα νησιά της Θάσου και της 
Σαμοθράκης. Αν και δεν υπάρχουν γραπτές μαρτυρίες για την ίδρυση της Μονής, 
προφορική παράδοση που χρονολογείται στη βυζαντινή περίοδο, τη συσχετίζει με την 
επίδραση της μοναστικής κοινότητας της οροσειράς του Παπίκιου. Από την ιστορική 
πορεία της Μονής το παλαιότερο τμήμα που διασώζεται σε άριστη κατάσταση μέχρι 
σήμερα είναι η πλινθόκτιστη και λαξευμένη σε βράχο κρύπτη της Μονής, η οποία 
βρίσκεται πίσω και κάτω από το Ιερό Βήμα του καθολικού και χρονολογείται στο 10ο 
ή 11ο αιώνα. Η πρώτη σωζόμενη γραπτή μαρτυρία για τη Μονή χρονολογείται στο 
12ο ή 13ο αιώνα και στηρίζεται στην ύπαρξη χειρόγραφων κωδίκων. Πρόκειται για 36 
χειρόγραφους κώδικες του 12ου και 13ου αιώνα που σήμερα βρίσκονται στο 
εκκλησιαστικό μουσείο της Σόφιας. Εκεί αναφέρεται: «…… Παναγίας 
Αρχαγγελιωτίσσης». Η Μονή εκτός από την ονομασία της Παναγίας 
Αρχαγγελιώτισσας έφερε και τα ονόματα «Παναγία Χαλκαλιώτισσα» και «Παναγία 
Σαμακοβιανή». 1. Η Μονή με την ονομασία «Αρχαγγελιώτισσα» αναφέρεται σε 
σημείωση σε Μηναίο του 1559. 2. Η επωνυμία της Μονής «Παναγία 
Χαλκαλιώτισσα» απαντάται σε ενθυμήσεις σε δυο κώδικες του 1557 ο πρώτος και 
του 1558 ο δεύτερος. 3. Η σύνδεση της Μονής με την υποκείμενη συνοικία του 
Σαμακώβ εκφράζεται από μια ακόμη ονομασία της Μονής ως «Παναγία 
Σαμακοβιανή» αφού η Μονή από τον 18ο αιώνα λειτουργούσε και ως ενοριακή της 
συνοικίας μέχρι οι κάτοικοί της να οικοδομήσουν το δικό τους Ναό του Αγίου 
Δημητρίου. Τα τελευταία χρόνια της εποχής των Παλαιολόγων, τον 16ο αιώνα (το 
1549), η Μονή επανιδρύεται και πραγματοποιεί μεγάλο ανακαινιστικό πρόγραμμα. 
Κατά τη διάρκεια του 16ου αιώνα πρέπει να λειτουργούσε στη Μονή βιβλιογραφικό 
αντιγραφικό εργαστήριο. Από τους σεισμούς του 1829 φαίνεται ότι η Μονή 
καταστράφηκε σχεδόν ολοσχερώς εκτός από τη διώροφη βόρεια πτέρυγα. Με την 
οικονομική συμπαράσταση των Ξανθιωτών, ο μητροπολίτης Ευγένιος ανέλαβε την 
ανοικοδόμηση. Στις 19 Οκτωβρίου του 1841 εγκαινιάζεται το καθολικό. Κατά το 19ο 
αιώνα μέχρι τις αρχές του 20ου, η Μονή κατέχει μεγάλη περιουσία, γεγονός που 
συμβαδίζει με την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής. Την περιουσία της Μονής 
διαχειριζόταν επιτροπή που διόριζε η Δημογεροντία της Ξάνθης. Στα τέλη του 19ου 
αιώνα, το οικοδομικό συγκρότημα της Μονής αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα. 
Τμήματα των πτερύγων φαίνεται ότι ήταν ετοιμόρροπα αλλά υπήρχε και η ανάγκη 
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συμπλήρωσής τους με νέα δωμάτια για να παραθερίζουν σε αυτά οικογένειες. Έτσι, 
αποφασίστηκε η εκ βάθρων ανοικοδόμηση της ανατολικής πτέρυγας της Μονής και 
το Σεπτέμβριο του 1894 άρχισαν οι οικοδομικές εργασίες. Από τα τέλη του 19ου 
αιώνα μέχρι την πρώτη δεκαετία του 20ου, η Μονή έχει έντονη φιλανθρωπική δράση, 
που ανακόπηκε με την κατάκτηση της περιοχής από τους Βούλγαρους (1913-1919) 
αφού ερημώθηκε και λεηλατήθηκε. Το 1913 οι Βούλγαροι αφαίρεσαν τα κειμήλια της 
Μονής και τα μετέφεραν στη Σόφια. Με τη λήξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου 
και τη Μικρασιατική Καταστροφή το μοναστήρι στάθηκε αρωγός και βοηθός των 
προσφύγων από τη Μ. Ασία  και την Αν. Θράκη. Η απόδοση της κτηματικής 
περιουσίας της Μονής για την αποκατάσταση των προσφύγων και οι ζημιές που 
υπέστη το οικοδομικό συγκρότημα από τη φιλοξενία των προσφύγων είχε ως 
συνέπεια τον οικονομικό και πνευματικό μαρασμό της Μονής, η οποία περιήλθε στο 
Ταμείο Αλληλοβοήθειας Κληρικών Ελλάδας. [9,10]Το 1954-94 ο μητροπολίτης 
Ξάνθης Αντώνιος φρόντισε την επαναφορά της Μονής στη δικαιοδοσία της 
Μητρόπολης Ξάνθης και ανοικοδόμησε έναν τετραώροφο ξενώνα στη βορειοδυτική 
πλευρά. Το κτίριο έγινε χωρίς σχέδιο με αποτέλεσμα να αποτελεί ένα ξένο σώμα ως 
προς το σύνολο της προϋπάρχουσας ιστορικής Μονής. Ο Μητροπολίτης Ξάνθης κ.κ. 
Παντελεήμων (1995) ξεκίνησε   την  αποκατάσταση της Ι.Μ.  

 
5.1.β Κτιριακή δομή του ιστορικού κτιρίου.  

 
ο κτίριο του μοναστηριού είναι δείγμα Μακεδονικής αρχιτεκτονικής [11], κλειστό 

με πολλά περιμετρικά παράθυρα και είναι διώροφο, με υπόγειο (από την εσωτερική 
αυλή) τριώροφο από την εξωτερική πλευρά, λόγω μεγάλης κλίσης του εδάφους. Το 
υπόγειο είναι κτισμένο με πέτρα της περιοχής, ενώ το ισόγειο και ο όροφος έχουν 
ξύλινο φέροντα σκελετό. Οι εξωτερικοί τοίχοι με ξύλινο φέροντα σκελετό είναι 
κατασκευασμένοι με την τεχνική του «τσατμά», ενώ οι εσωτερικοί με «μπαγδατί». 
Στην περίπτωση κατασκευής με «τσατμά», τα κενά μεταξύ των ξύλινων ράβδων του 
δικτυώματος γέμιζαν με πέτρες, κομμάτια από κεραμίδια (πλινθιά ή τούβλα), τα 
οποία κτίζονταν με παχιές στρώσεις κονιάματος που εξασφάλιζε στο κτίριο ευλυγισία 
και το βοηθούσε να υποστεί τις σεισμικές καταπονήσεις. Αντίστοιχη μορφή ξύλινου 
φέροντα οργανισμού είναι το «μπαγδατί», με το ίδιο δικτύωμα από ντιρέκια, 
ταμπάνια και παγιάντες, όπου τα ενδιάμεσα του φέροντος οργανισμού καλύπτανε με 
εξωτερικές επιφάνειες από πλέγμα ξύλινων πήχεων [7]. Στο συγκεκριμένο κτίριο η 
μορφή αυτή χρησιμοποιήθηκε στους εσωτερικούς τοίχους, εκτός από τον τοίχο που 
χώριζε τα κελιά από τους διαδρόμους, που έγινε με την τεχνική του «τσατμά». Το 
κτίριο έχει σχήμα Γ με εσωτερικό διάδρομο που περιτρέχει το κτίριο από τη μια άκρη 
στην άλλη στους 2 ορόφους (ισόγειο και όροφος). Στην αρχή, ο διάδρομος του 
ορόφου ήταν ανοικτός και στεγασμένος (χαγιάτι) και αργότερα κλείστηκε με σειρά 
παραθύρων. Κατά μήκος του διαδρόμου, εξωτερικά με θέα στην πόλη και τον κάμπο 
της Ξάνθης βρίσκονται τα κελιά της Μονής. Στον όροφο, στη γωνία με θέα στην 
πόλη, είναι το αρχονταρίκι της Μονής. Το υπόγειο χωρίζεται σε δύο τμήματα που 
δείχνουν το διαφορετικό χρόνο κατασκευής τους. Το νότιο τμήμα είναι προγενέστερο 
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του ανατολικού. Στο βορειοανατολικό τμήμα του υπογείου και κάτω και πίσω από το 
ιερό βρίσκεται η κρύπτη του 10ου ή 11ου αιώνα. Το κτίριο έχει μία είσοδο για τον 
υπόγειο χώρο και δύο για τον ισόγειο. Η προσπέλαση στον όροφο γίνεται με 
εσωτερική σκάλα, η οποία συνεχίζεται και στο υπόγειο στο νοτιοδυτικό τμήμα. 
Εκατέρωθεν του κτιρίου αυτού υπάρχουν σε συνέχεια προσκολλημένα δύο διώροφα 
τμήματα, ενώ στο κέντρο της όλης διάταξης υπάρχει το καθολικό της Μονής. Για τη 
μελέτη του ιστορικού κτίσματος, έγινε πλήρης αποτύπωση των χώρων και στους 3 
ορόφους, και λεπτομερής φωτογραφική κάλυψη των όψεων (Εικόνες 6,7,8), των 
εσωτερικών χώρων (Εικόνες 9,10,11) και του αύλειου χώρου. 

 

 
Εικόνα 6: Άποψη της Ι.Μ. από 
την αυλή               

Εικόνες 7,8: Εξωτερικές όψεις του κτιρίου 
 

   
Εικόνες 9,10,11: Φωτογραφική αποτύπωση από το εσωτερικό του κτιρίου 
5.1.γ Περιγραφή του κτίσματος, υλικά και τρόπος δόμησης.  

 
Το υπόγειο είναι εξ ολοκλήρου κτισμένο με πέτρα της περιοχής πάχους 90 εκ., ενώ 
στα θεμέλια ο τοίχος συνεχίζεται κλιμακωτά μέχρι πάχους 130 εκ. Στο ισόγειο και 
στον όροφο, ο βορινός τοίχος στην ανατολική πτέρυγα του κτιρίου και ο δυτικός 
τοίχος στη νότια πτέρυγα είναι εξ ολοκλήρου κτισμένοι με πέτρα πάχους 70 και 55 
εκ. αντίστοιχα. Με πέτρα στο ισόγειο είναι και ο ανατολικός εξωτερικός τοίχος και 
τμήμα του νότιου τοίχου (σε συνέχεια του ανατολικού) πάχους 70 εκ. Στο ισόγειο, το 
υπόλοιπο του νότιου τοίχου και οι τοίχοι από την πλευρά του αύλειου χώρου είναι 
ξυλόπηχτοι (τσατμάς). Στον όροφο, ξυλόπηχτοι (τσατμάς) είναι οι εξωτερικοί τοίχοι 
(εκτός από το βόρειο τοίχο της ανατολικής πτέρυγας και το δυτικό της νότιας 
πτέρυγας). Οι εσωτερικοί διαχωριστικοί τοίχοι των δωματίων μεταξύ τους είναι 
ξυλόπηχτοι (μπαγδατί) ενώ με το διάδρομο στο ισόγειο και στον όροφο είναι 
ξυλόπηχτοι (τσατμάς). Στο δυτικό διώροφο κτίσμα (συνέχεια της νότιας πτέρυγας του 
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κύριου κτίσματος σε σχήμα Γ) το ισόγειο είναι κτισμένο με πέτρα, ενώ στον όροφο 
είναι κτισμένοι με τσατμά οι εξωτερικοί τοίχοι (πλην του δυτικού) και με μπαγδατί οι 
εσωτερικοί. 
 

5.1.δ Διάγνωση.  
 
Το κτίριο είχε μεγάλες φθορές. Ήδη, στη νότια πτέρυγα τμήμα της στέγης ήταν 
έτοιμο να καταρρεύσει. Πολύ μεγάλες φθορές υπήρχαν στους ξυλόπηχτους τοίχους, 
στα πατώματα και στα κουφώματα. Σε σχετικά καλή κατάσταση ήταν οι πέτρινοι 
τοίχοι, στους οποίους υπήρχαν μόνο 2-3 ρωγμές. Το δάπεδο του υπογείου ήταν στην 
ανατολική πτέρυγα διαμορφωμένο με τσιμέντο, ενώ στη νότια πτέρυγα ήταν με χώμα. 
Τα δυο τμήματα του υπογείου δεν επικοινωνούσαν μεταξύ τους. Από τον τρόπο που 
είναι κατασκευασμένοι οι πέτρινοι τοίχοι του υπογείου της νότιας πτέρυγας φαίνεται 
ότι η νότια πτέρυγα είναι προγενέστερα κατασκευασμένη από την ανατολική 
πτέρυγα. Επίσης, υπάρχει υψομετρική διαφορά μεταξύ των δυο δαπέδων των 
υπογείων που διατηρείται και στους άλλους ορόφους. Ένα πρόβλημα που έπρεπε να 
λυθεί ήταν οι απορροές των ομβρίων από τις αυλές του μοναστηριού. Η υπάρχουσα 
κατάσταση είχε σα λύση τη συγκέντρωση όλων των ομβρίων με ελεύθερη ροή στο 
χώρο του υπογείου και από εκεί με έναν αγωγό, έξω στην ύπαιθρο, με συνέπεια τα 
θεμέλια του οικοδομήματος να είναι σχεδόν μόνιμα βρεγμένα. Επίσης, έπρεπε να 
αντιμετωπιστεί και ο τρόπος προσπέλασης στο χώρο του υπογείου. Η είσοδος του 
υπογείου ήταν μικρή και χαμηλή λόγω της ύπαρξης ενός γρανιτένιου ογκόλιθου στην 
είσοδο. Στη λίθινη σκάλα του υπογείου, ο αναλημματικός τοίχος ήταν ετοιμόρροπος, 
ενώ ετοιμόρροπος ήταν και ένας τοίχος στο ορθογώνιο δυτικό κτίσμα, στο ισόγειο, 
από την πλευρά της αυλής. Φθορές είχαν υποστεί και τα εξωτερικά ξύλινα 
υποστυλώματα που στήριζαν την προέκταση του ορόφου του δυτικού αυτού 
κτίσματος προς την αυλή. 

 
5.1.ε Μελέτη αποκατάστασης.  

 
Με την αρχιτεκτονική μελέτη (Σχεδιαγράμματα 4,5,6) , αποφασίστηκε η ένταξη νέων 
χρήσεων και η πιστή διατήρηση της δομής και της μορφολογίας του κτιρίου κατά τη 
διάρκεια των εργασιών ανακατασκευής του. Οι νέες χρήσεις που αποφασίστηκαν 
ήταν: Στο υπόγειο, στην ανατολική πτέρυγα η μεγάλη τράπεζα φιλοξενίας, ένα μικρό 
αρχονταρίκι στη γωνία της Μονής καθώς και η ανάδειξη της κρύπτης του 11ου αιώνα, 
ενώ στη νότια πτέρυγα μια μικρή τράπεζα των μοναχών, κουζίνα, βοηθητικοί χώροι 
και χώροι υγιεινής. Παράλληλα, αποφασίστηκε διάνοιξη πόρτας στον τοίχο που 
χώριζε τα δύο τμήματα, ώστε να υπάρχει εσωτερική επικοινωνία. 
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 Σχεδιαγράμματα 4, 5: Κάτοψη ισογείου(1) και ορόφου(2).Πρόταση 

 Σχεδιάγραμμα 6: Ν.Α όψη. Πρόταση 
 

Στο ισόγειο, στην ανατολική πτέρυγα, αποφασίστηκε να γίνει σκευοφυλάκιο για 
την φιλοξενία ιερών εικόνων, βιβλίων και άλλων εκκλησιαστικών αντικειμένων που 
βρέθηκαν στο Ν. Δ. Ξάνθης. Στο εκκλησιαστικό μουσείο αποφασίστηκε να υπάρχει 
ένας χώρος για προβολές και συζητήσεις καθώς και ένα γραφείο. Στη νότια πτέρυγα, 
η οποία για λόγους ασφαλείας δεν επικοινωνεί με το μουσείο, αποφασίστηκε να 
υπάρχουν χώροι φιλοξενίας με ιδιαίτερους χώρους υγιεινής, βιβλιοθήκη και ένα 
εκκλησάκι το οποίο έγινε με την ένωση δυο δωματίων. Στο σημείο όπου υπήρξε 
τοίχος αποφασίστηκε να χρησιμοποιηθεί σιδηροδοκός στηριζόμενος σε δυο 
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σιδηροκολώνες για την ανάληψη των υπερκείμενων φορτίων.  Στον όροφο, στην 
ανατολική πτέρυγα διατηρήθηκαν 4 κελιά και στο βορινό δωμάτιο, αποφασίστηκε να 
διαμορφωθούν σε μια ενότητα οι χώροι υγιεινής των κελιών αυτών, ώστε οι 
αποχετεύσεις να μην διέρχονται μέσα από το χώρο του μουσείου. Το πρόβλημα κατα-
σκευαστικά αντιμετωπίστηκε με διπλό πάτωμα στον χώρο αυτό. Το παλιό μεγάλο 
αρχονταρίκι στη νοτιοανατολική γωνία του κτιρίου, αποφασίστηκε να φιλοξενεί το 
Μεγάλο Συνοδικό της Μονής. Παράλληλα, σχεδιάστηκαν δύο νέες είσοδοι 
εκατέρωθεν της πτέρυγας. Η μία είσοδος με εξωτερική σκάλα και μικρό ξύλινο 
μπαλκόνι που στηρίζεται σε πέτρινες καμάρες οδηγεί στο κεντρικό αρχονταρίκι, ενώ 
η άλλη, με εσωτερική σκάλα, στα κελιά. Στη νότια πτέρυγα, η οποία συνδέεται 
εσωτερικά με την ανατολική πτέρυγα, υπάρχουν 3 κελιά μοναχών, με τους 
ιδιαίτερους χώρους υγιεινής και στο τελευταίο δωμάτιο φιλοξενείται το γραφείο του 
Μητροπολίτη. Στο δυτικό διώροφο κτίσμα, στο ισόγειο τοποθετήθηκε το 
λεβητοστάσιο και διάδρομος που οδηγεί στον εξωτερικό χώρο στα δυτικά της Μονής, 
ενώ στον όροφο αποφασίστηκε να δημιουργηθεί ένα ημιανεξάρτητο διαμέρισμα ως 
χώρος φιλοξενίας. Παράλληλα, έγινε μελέτη για την απομάκρυνση των ομβρίων 
υδάτων από τον αύλειο χώρο με αγωγό που διέρχεται κάτω από το χώρο της τράπεζας 
του υπογείου της ανατολικής πτέρυγας. Ακολούθησε μελέτη διαμόρφωσης του 
εσωτερικού αύλειου χώρου, καθώς και των τοίχων αντιστήριξης στον εξωτερικό 
χώρο του κτιρίου. 

 
5.1.στ Βασικές αρχές της επέμβασης.  

 
Αποφασίστηκε η διατήρηση της αυθεντικότητας του συνόλου, ο σεβασμός στην 
αρχιτεκτονική του κτιρίου, στη χρήση παραδοσιακών υλικών και τρόπων δόμησης, 
εκτός από τις περιπτώσεις εκείνες, όπως η ένταξη σύγχρονων εγκαταστάσεων κ. ά. 
που επέβαλλαν την εφαρμογή νέων υλικών και τρόπων δόμησης. Ενδιαφέρον έχει η 
συνδυαστική τέχνη του παλιού με το καινούριο, της παραδοσιακής τεχνολογίας με 
στοιχεία σύγχρονης τεχνολογίας, χωρίς να αλλοιωθεί η εικόνα του κτιρίου. Η 
παραδοσιακή τεχνολογία κρατά τις μνήμες εκεί που είναι δυνατές, ενώ η διακριτική 
χρήση της νέας τεχνολογίας όπου απαιτείται για την κάλυψη των σύγχρονων 
αναγκών, πρέπει να γίνεται χωρίς να θιγεί αισθητικά η μνήμη του αρχιτεκτονικού 
πολιτισμού που εκφράζει το ιστορικό κτίριο. Ο σεβασμός στη διατήρηση της δομής 
του κτιρίου αποφασίστηκε και για να μη θιγεί η στατικότητα του κτιρίου. 

 
5.1.ζ Εργασίες ανακατασκευής του κτιρίου.  

 
Πρώτα, έγινε η διαμόρφωση του εσωτερικού αύλειου χώρου, ώστε να διοχετευθούν 
τα όμβρια ύδατα έξω από το κτίριο μέσω συλλεκτήριων αγωγών διά μέσου και κάτω 
του υπογείου της ανατολικής πτέρυγας. Το σύστημα απορροής των ομβρίων έγινε 
κατόπιν μελέτης, στηριζόμενο στα υδρολογικά στοιχεία της περιοχής σε ώρες αιχμής 
μεγάλων βροχοπτώσεων σε συνδυασμό με χαλάζι. Ο γρανιτένιος ογκόλιθος στην 
είσοδο του υπογείου εμπόδιζε τις εργασίες απορροής των ομβρίων, έτσι, 
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αποφασίστηκε να γίνει αποξήλωση τμήματος του ογκόλιθου με χρήση κομπρεσέρ και 
κατόπιν με σιδερένιες σφήνες. Χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της τμηματικής 
αποξήλωσης του βράχου για να μη δημιουργηθεί βλάβη στο λίθινο σκελετό της 
οικοδομής, επειδή τα θεμέλια πατούσαν πάνω στον ογκόλιθο. Έτσι, δημιουργήθηκε 
χώρος ώστε να μπορέσει να κατασκευαστεί το δίκτυο απορροής ομβρίων και να είναι 
άνετη η προσπέλαση στο χώρο του υπογείου που είναι απαραίτητη λόγω της χρήσης 
που του δίδεται. Επίσης, έγινε καθαίρεση του αναλημματικού  λίθινου τοίχου 
(ετοιμόρροπου) και της λίθινης σκάλας του υπογείου και εκσκαφή περιμετρικά του 
γρανιτένιου ογκόλιθου μέχρι του επιθυμητού σημείου για την κατασκευή νέου 
αναλημματικού τοίχου από μπετόν, ο οποίος θα επενδυθεί με πέτρα. Η επένδυση 
έγινε με επεξεργασμένες πέτρες της περιοχής και με χρήση σύγχρονων τούβλων, ως 
διακοσμητικά, για να φαίνεται η χρονολογία της πρόσθετης αυτής κατασκευής στο 
ιστορικό κτίριο ενώ, για τον ίδιο λόγο, χρησιμοποιήθηκε μαύρο τσιμέντο για 
αρμολόγημα. Διαμορφώθηκαν οι σκάλες και η είσοδος του υπογείου στο τμήμα της 
ανατολικής πτέρυγας και κατόπιν ξεκίνησαν οι εργασίες ανακατασκευής του κτιρίου. 
Το υπόγειο ήταν χωρισμένο σε δύο τμήματα με εσωτερικό πέτρινο τοίχο. Για λόγους 
λειτουργικούς, ανοίχθηκε πόρτα, ώστε να υπάρχει και εσωτερική επικοινωνία. Στο 
υπόγειο έγινε καθαρισμός των σαθρών κονιαμάτων των αρμών των εσωτερικών και 
εξωτερικών επιφανειών της περιμετρικής φέρουσας τοιχοποιίας με αμμοβολή και 
αρμολόγημα εκ νέου με υγιές κονίαμα. Υπήρξε μερική αντικατάσταση ξυλοδεσιών 
που υπήρχαν στις λιθοδομές. Οι λιθοδομές σε 2-3 σημεία ενισχύθηκαν με 
τσιμεντοενέματα και το αρμολόγημα της πέτρας έγινε με συνδετικό κονίαμα άσπρου 
τσιμέντου και άμμου με προσθήκη χρώματος σε σκόνη, ώχρας ή κεραμιδί αντίστοιχα, 
ώστε να πλησιάζει χρωματικά στο αρχικό κονίαμα κατά περίπτωση. Η ίδια 
διαδικασία έγινε και στους πέτρινους τοίχους που υπήρχαν στο ισόγειο και στον 
όροφο. Στο υπόγειο, έγινε αποκατάσταση των ξύλινων υποστυλωμάτων διαστάσεων 
22x22 εκ. από ξύλο οξιάς, τα οποία με τα φουρούσια τους και τη χρήση ενός 
στρωτήρα δοκού διαστάσεων 22x22 εκ. παρέλαβαν τα υπερκείμενα φορτία των 
δαπέδων και των τοίχων του ισογείου και του ορόφου, καθώς και της στέγης (οι 
προαναφερθέντες τοίχοι χωρίζουν στο ισόγειο και στον όροφο τα δωμάτια από το 
διάδρομο) αφού πρώτα έγινε υποστύλωση και παραλαβή των υπερκείμενων φορτίων 
των πατωμάτων και των τοίχων με μεταλλικές σκαλωσιές. Αξίζει να αναφερθεί ότι οι 
στύλοι του υπογείου εξήχθησαν από τα δάση της Ξάνθης, επεξεργάστηκαν και 
μεταφέρθηκαν στη Μονή από το Δασαρχείο Ξάνθης. Εξαιτίας της παλαιότητας των 
κτιριακών εγκαταστάσεων, αλλά και της τεχνολογίας με την οποία είναι κτισμένο, 
παρουσιάσθηκαν απρόβλεπτες καταστάσεις στη φέρουσα δομή των ξυλόπηκτων 
τοίχων ισογείου και ορόφου. Οι ξυλόπηκτοι τοίχοι είναι φέροντες και συγκρατούν 
όλα τα φορτία του 1ου ορόφου και της στέγης αντίστοιχα. Μετά την καθαίρεση των 
επιχρισμάτων διαπιστώθηκε ότι η ξυλοκατασκευή των τοίχων ήταν σάπια και έχριζε 
ολικής αντικατάστασης. Λόγω της επικινδυνότητας της απαιτούμενης (95%) ολικής 
αντικατάστασης, προτιμήθηκε να εφαρμοστεί η μέθοδος της τμηματικής 
αποκατάστασης των τοίχων με αντικατάσταση της ξυλείας με τη μέθοδο «ξήλωνε-
ράβε». Αυτό προϋποθέτει τη γενική υποστύλωση των φερόντων και φερόμενων 
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δομικών στοιχείων της Ιεράς Μονής, ούτως ώστε να αποφευχθούν ζημιές στο 
φέροντα οργανισμό του οικοδομήματος και να μην υπάρχουν και εργατικά 
ατυχήματα. Πραγματοποιήθηκε υποστύλωση όλης της Μονής εσωτερικά και 
εξωτερικά, τμηματικά και ανά δύο δωμάτια, αρχίζοντας από το υπόγειο και 
ανεβαίνοντας κατακόρυφα έως και τον πρώτο όροφο. Κατά αυτόν τον τρόπο, 
συγκρατήθηκαν όλα τα φορτία με μεταλλικές σκαλωσιές. Κατόπιν άρχισε η 
αντικατάσταση των φθαρμένων ξύλων των εξωτερικών και κατόπιν των εσωτερικών 
τοίχων, τμηματικά, από νέα ξυλεία καστανιάς χρησιμοποιώντας την ίδια τεχνοτροπία 
με την οποία κατασκευάστηκε η Μονή, εις τρόπον ώστε να μην υπάρξει αλλαγή στη 
στατικότητα και αντισεισμικότητα του όλου κτιριακού συγκροτήματος.  Αφού 
καθαιρέθηκαν τα επιχρίσματα των εξωτερικών τοίχων, ακολούθησε η καθαίρεση της 
πέτρας πλήρωσης των κενών καθώς και του ξύλινου σκελετού και ανακατασκευή με 
την ίδια τεχνοτροπία χρησιμοποιώντας καινούρια ξυλεία καστανιάς διαστάσεων 
10x10 εκ., κατακόρυφα, οριζόντια και διαγώνια. 

 

   Εικόνα 12: Ξύλινος σκελετός Εικόνα 13: Τσατμάς Εικόνα 14: Μπαγδατί 
 
Όλη αυτή η ανακατασκευή των τοίχων πραγματοποιήθηκε τμηματικά. Μετά την 

ανακατασκευή του ξυλόπηκτου σκελετού (Εικόνα 12) -και αφού κατασκευαστεί ένα 
σημαντικό μέρος της πλευράς- πραγματοποιείται η πλήρωση των κενών της 
κατασκευής με διπλούς διάτρητους οπτόπλινθους διαστάσεων 6x9x18 εκ., 
πραγματοποιώντας πάχος τοίχου 12-13 εκ. Έγιναν επιχρίσματα στα πρώτα και 
δεύτερα χέρια ως μέρος των εξωτερικών τοίχων όπου είχε τοποθετηθεί και το σύρμα 
περιφράξεως ½  (τοίχος τσατμάς) (Εικόνα 13). Παράλληλα και τμηματικά 
συνεχίστηκαν οι εργασίες αποκατάστασης των εσωτερικών τοίχων του ισογείου και 
του ορόφου με καθαίρεση των φθαρμένων ξύλων και ανακατασκευή των ξυλόπηκτων 
τοίχων με νέα ξυλεία καστανιάς. Στους εσωτερικούς ξύλινους σκελετούς 
τοποθετήθηκαν οριζόντια και από τις δυο πλευρές πήχεις διατομής 1,5x2,5 εκ. για την 
καλύτερη αγκύρωση των επιχρισμάτων (τοίχος μπαγδατί) (Εικόνα 14). Από μπαγδατί 
έγιναν και οι «νέοι» τοίχοι που χωρίζουν τα δωμάτια με τον εσωτερικό διάδρομο, 
ώστε η όλη κατασκευή να είναι πιο ελαφριά. Επίσης, έγιναν επιχρίσματα στους 
εσωτερικούς τοίχους. Τα επιχρίσματα αυτά επί των ξύλινων σκελετών όπου είχαν 
καρφωθεί οι πήχεις (μπαγδατί) πραγματοποιήθηκαν με ανάμιξη στο σοβά ποσότητας 
από αιγότριχα (λειτουργεί ως οπλισμός) για καλύτερη πρόσφυση και αποφυγή των 
ρηγματώσεων λόγω της ιδιαιτερότητας της κατασκευής των ξυλόπηκτων τοίχων. Στο 
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βορινό τοίχο της νότιας πτέρυγας (προς την αυλή) κατά την κατασκευή του 
ανοίχθηκαν περισσότερα παράθυρα. Έτσι, υπάρχει ομοιομορφία με τη σειρά των 
παραθύρων του δυτικού τοίχου της ανατολικής πτέρυγας  (Εικόνες 15,16,17). 

 

   Εικόνες 15,16,17: Όψεις του κτιρίου (από τη πλευρά του αύλειου χώρου) κατά τη διάρκεια 
των εργασιών ανά κατασκευή του ιστορικού κτιρίου. 
                                                               

Η όλη ανακατασκευή του ιστορικού κτιρίου έγινε τμηματικά σε δυο φάσεις. 
Πρώτα, ανακατασκευάστηκε η νοτιοανατολική πτέρυγα και στη συνέχεια η νότια 
πτέρυγα. Στην εσωτερική γωνία (από την εσωτερική αυλή) έγινε εσωτερική σκάλα 
από μπετόν και πέτρινη επένδυση και ξύλινο μπαλκονάκι που οδηγεί στη νέα 
κεντρική είσοδο του ορόφου. Έτσι, στην εσωτερική γωνία υπάρχει ο κόμβος που 
οδηγεί στο υπόγειο και στον όροφο. Τελευταία ανακατασκευάστηκε το τετράγωνο 
συνεχόμενο ημιανεξάρτητο κτίσμα με την ίδια τεχνική. Απλά αντικαταστάθηκαν οι 
στύλοι από ξύλο που στήριζαν το προεξέχον τμήμα του ορόφου με κολώνες και 
τοξοστοιχία από οπλισμένο σκυρόδεμα και επένδυση με πέτρες της περιοχής. 
Παράλληλα, χωρίστηκαν με τοίχους οι χώροι του υπογείου της νότιας πτέρυγας και 
εξοπλίσθηκε ο χώρος της κουζίνας. Ο χώρος του υπογείου της ανατολικής πτέρυγας 
αφέθηκε τελείως ελεύθερος. Τα ξύλινα υποστυλώματα χωρίζουν το διάδρομο που 
οδηγεί στην κρύπτη από την τράπεζα φιλοξενίας. Η κατασκευή του πατώματος του 
υπογείου της ανατολικής πτέρυγας έγινε με μάρμαρα παλαιάς κοπής, ενώ το τμήμα 
στο μικρό αρχονταρίκι, που δημιουργήθηκε σε συνέχεια της τράπεζας στη 
νοτιοανατολική γωνία του υπογείου, έγινε με υπερυψωμένο ξύλινο πάτωμα. Με 
ιδιαίτερη φροντίδα αναδείχθηκε η κρύπτη του 11ου αιώνα, που συνδέεται με το 
υπόγειο. Αλλαγή της αρχικής κατασκευής υπήρξε και στην είσοδο του μουσείου. 
Λόγω της ιδιαιτερότητας του σχεδιασμού στον ισόγειο χώρο στην είσοδο του 
μουσείου, έγινε υποχώρηση και μεταφορά του εξωτερικού ξυλόπηκτου τοίχου κατά 
70εκ. εσώτερου. Για την παραλαβή όμως των φορτίων των δαπέδων και των τοίχων 
του 1ου ορόφου, καθώς και αυτά της στέγης τα οποία βρίσκονταν στον 1ο όροφο στην 
αρχική τους θέση, τοποθετήθηκαν πέντε στύλοι διαστάσεων 22x22 εκ. οι οποίοι με τα 
φουρούσια τους και τη χρήση ενός στρωτήρα δοκού διαστάσεων και αυτού 22x22 
εκ., παρέλαβαν όλα τα προαναφερθέντα φορτία. Για την τοποθέτηση αυτών των 
στύλων, την αντικατάσταση του εξωτερικού τοίχου και τη μεταφορά εσώτερου κατά 
70εκ., έγινε υποστύλωση και παραλαβή των φορτίων με σκαλωσιές, με τον ίδιο τρόπο 
που έγινε και στην περίπτωση για την αντικατάσταση των στύλων του υπογείου. 
Επίσης, πριν την τοποθέτηση των στύλων, έγινε εκσκαφή, σκυροδέτηση των 
θεμελίων και τοποθέτηση επί του νωπού σκυροδέματος γρανιτοπλακών πάχους 20 
έως 30 εκ. για την έδραση των υποστυλωμάτων. Η προμήθεια των γρανιτοπλακών 
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έγινε με επιλογή από την κοίτη του γειτονικού χειμάρρου. Με την κατασκευή αυτή 
τονίστηκε η είσοδος του μουσείου.  Όσον αφορά στη στέγη, έγινε πλήρης αποκατά-
σταση της. Η φέρουσα κατασκευή της στέγης έγινε από ξυλεία καστανιάς.  

Για θερμομόνωση, τοποθετήθηκε πετροβάμβακας μεταξύ των δυο πετσωμάτων 
της στέγης, ενώ ασφαλτόπανο εξασφαλίζει την υγρομόνωσή της. Στη στέγη 
χρησιμοποιήθηκαν βυζαντινού τύπου κεραμίδια. Η κατασκευή νέων πατωμάτων έγινε 
στις θέσεις των παλιών πάνω σε ξύλινους δοκούς καστανιάς. Για την εξασφάλιση της 
πυροπροστασίας μεταξύ των ορόφων έγινε ειδική κατασκευή από περλομπετόν, η 
οποία και καλύφθηκε από το τελικό δρύινο πάτωμα. Επίσης, για πυροπροστασία έγινε 
ειδική κατασκευή από περλομπετόν, κατακόρυφα ανάμεσα σε διπλό τοίχο στους δυο 
ορόφους (ισόγειο και όροφο) μεταξύ της παλαιότερης χρονικά νότιας πτέρυγας και 
της νοτιοανατολικής πτέρυγας. Υπήρξε κατασκευή περίτεχνων ταβανιών με τοπικά 
διακοσμητικά σχέδια. Ακόμη, έγινε κατασκευή εσωτερικών και εξωτερικών 
κουφωμάτων από ξύλο δρυός. Ιδιαίτερη επιμέλεια είχε ο χώρος του μουσείου, όπου 
και υπήρξαν ειδικές περίτεχνες κατασκευές. Επιλέχθηκε να κρατηθεί τμήμα 
ξυλόπηκτου σκελετού (από παλαιά ξύλα της Μονής) διαχωριστικού δύο συνεχόμενων 
δωματίων, ως διαχωριστικό βιτρίνας εκθεμάτων, ώστε ο επισκέπτης να μπορεί να 
βλέπει και τα παραδοσιακά δομικά στοιχεία του κτιρίου. Επίσης, στο μουσείο 
βρέθηκε εσωτερικός τοίχος μπαγδατί με πλεκτά κλαδιά. Κατά την ανακατασκευή του, 
ακολουθήθηκε η ίδια μεθοδολογία χρησιμοποιώντας για το πλέξιμο κλαδιά φουν-
τουκιάς. Ο τοίχος δεν σοβαντίστηκε. Απλά, τοποθετήθηκε φύλλο πλεξιγκλάς, ώστε η 
κατασκευή να είναι εμφανής στον επισκέπτη. Αισθητικά, ο χώρος είναι ιδιαίτερα 
εντυπωσιακός. Η θεματική οργάνωση του μουσείου (Εικόνες 18,19) κατά χώρο έγινε 
με τη συνεργασία αρχιτέκτονα και ειδικού μουσειολόγου μοναχού και ακολουθήθηκε 
η ταξινόμηση των εικόνων κατά το εορτολόγιο. Όσον αφορά στην εγκατάσταση 
φωτισμού για την αξιοποίηση των εκθεμάτων έγινε κατόπιν ειδικής μελέτης. Επίσης, 
έγινε καλαίσθητη διαμόρφωση του προσκείμενου στην είσοδο του μουσείου αύλειου 
χώρου. Περίτεχνες κατασκευές έγιναν στο μικρό αρχονταρίκι και στην τράπεζα 
φιλοξενίας, στο υπόγειο της ανατολικής πτέρυγας και στο εκκλησάκι στο ισόγειο της 
νότιας πτέρυγας. Με ιδιαίτερη επιμέλεια στο σχέδιο κατασκευάστηκε το ταβάνι του 
Μεγάλου Συνοδικού και το τζάκι του. Περίτεχνα σχέδια υπάρχουν και στα ταβάνια 
των διαδρόμων της Μονής. Ακόμη, πρέπει να αναφερθεί ότι όπου έγιναν πρόσθετες 
κατασκευές στο κτίριο με οπλισμένο σκυρόδεμα, όπως η κεντρική είσοδος που 
οδηγεί στο υπόγειο όπου υπάρχει η τράπεζα φιλοξενίας, καθώς και οι σκάλες που 
οδηγούν στον όροφο στο κεντρικό αρχονταρίκι, επενδύθηκαν με πέτρες που 
εξήχθησαν από την περιοχή έξω από τη Μονή αφού έγινε επεξεργασία τους. Το 
αρμολόγημά τους έγινε με μαύρο τσιμέντο ώστε να διακρίνονται ότι είναι σύγχρονες 
πρόσθετες κατασκευές στο αρχικό κτίριο, ενώ σε 2-3 σημεία για τον ίδιο λόγο έγιναν 
σχέδια με σύγχρονα τούβλα. Με τον ίδιο τρόπο έγινε και η πρόσθετη κατασκευή με 
κολώνες και καμάρες στο ανατολικό τμήμα του δυτικού διώροφου κτίσματος, σε 
αντικατάσταση των παλαιότερων φθαρμένων ξύλινων υποστυλωμάτων. 
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  Εικόνα 18: Είσοδος του μουσείου Εικόνα 19: Εσωτερικό του μουσείου 
              

5.2 Διαμόρφωση προσκείμενου αύλειου χώρου 
 
 Σκάφτηκε όλη η αυλή για να περάσουν σωλήνες αποχέτευσης, ύδρευσης και όποιες 
άλλες σωληνώσεις απαιτούνταν, δόθηκαν κλίσεις για την απορροή των υδάτων και η 
αυλή πλακοστρώθηκε ενώ έγιναν ειδικές κατασκευές (παρτέρια για φύτευση) και 
πέτρινα καθιστικά. Για να υπάρξει ένα αρμονικά αισθητικό αποτέλεσμα σε αυτό το 
χώρο που συνδέει το κτίριο με το καθολικό της Μονής, η αυλή έγινε με επίστρωση 
πλάκας στο χρώμα της πέτρας του κτιρίου (και ίδιας υφής) και στα σχέδια που έγιναν 
σε αυτό το εξωτερικό δάπεδο χρησιμοποιήθηκαν πλάκες Πηλίου σε διάφορες 
αποχρώσεις, ενώ παράλληλα για τα περιγράμματα των σχεδίων χρησιμοποιήθηκαν 
μάρμαρα παλαιάς κοπής και βυζαντινά τούβλα δαπέδου. Τα σχέδια έγιναν μετά από 
μελέτη δαπέδων βυζαντινών ναών. Η πέτρα που χρησιμοποιήθηκε για τα παρτέρια, τα 
υπαίθρια καθιστικά και άλλες μικροκατασκευές εξήχθη από την περιοχή που 
βρίσκεται κοντά στην είσοδο του μοναστηριού. Με ειδικά μηχανήματα κόπηκαν 
λίθινοι όγκοι, οι οποίοι επεξεργάστηκαν και τεμαχίστηκαν (σύμφωνα με τα νερά της 
πέτρας) σε μικρότερα τεμάχια, ώστε να χρησιμοποιηθούν για το κτίσιμο. Ειδικά για 
τον αύλιο χώρο έμπροσθεν του μουσείου, χρησιμοποιήθηκαν για την πλακόστρωση 
οι παλαιές πλάκες επίστρωσης του καθολικού της Μονής (οι οποίες 
αντικαταστάθηκαν με μάρμαρα). Στον προσκείμενο περιβάλλοντα χώρο στο 
εξωτερικό του κτιρίου, αναστηλώθηκαν και συμπληρώθηκαν οι υπάρχοντες 
κατεστραμμένοι τοίχοι αντιστήριξης. 
 

5.3 Το καθολικό της Αρχαγγελιώτισσας 
 
Στο κέντρο της εσωτερικής αυλής της Μονής βρίσκεται το καθολικό. Ο Ναός είναι 
σταυροειδής εγγεγραμμένος μετά τρούλου, εξολοκλήρου κτισμένος με πέτρα της 
περιοχής, πάχους 1,20 εκ., εκτός από τον τρούλο του.  
 

5.3.α Ιστορικά στοιχεία και υπάρχουσα κατάσταση.  
 
Το καθολικό κατέπεσε στους σεισμούς του 1922. Το μνημείο στη σημερινή του 
μορφή είναι κτισμένο το έτος 1841 [2,3], σύμφωνα με δυο ανάγλυφες επιγραφές που 
βρίσκονται εξωτερικά στο μέτωπο του βόρειου και νότιου χορού. Οι εργασίες τής εκ 
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βάθρων ανοικοδόμησης του καθολικού άρχισαν το 1833 και ολοκληρώθηκαν το 1841 
και οι δαπάνες καλύφτηκαν από χρήματα που συνέλλεξαν οι κάτοικοι της περιοχής 
με εράνους. Ιδιαίτερα σημαντική υπήρξε η οικονομική υποστήριξη των καπνεμπόρων 
κατοίκων της Ξάνθης. Το καθολικό κτίστηκε πιθανότατα πάνω στα θεμέλια του 
παλαιότερου μεσοβυζαντινού καθολικού που φαίνεται να το αντιγράφει. Ο ευρύτερος 
εσωτερικός χώρος και ο μεγάλος του τρούλος συνηγορούν υπέρ της παραπάνω 
υπόθεσης. Ο τρούλος στηρίζεται σε ρηχά τόξα. Στην ανατολική πλευρά το Ιερό Βήμα 
απολήγει σε ημικυκλική κόγχη, ενώ εσωτερικά δυο αβαθείς κόγχες, της προθέσεως 
και του διακονικού, είναι ενσωματωμένες στον ανατολικό τοίχο. Την περίοδο 1888-
89 το καθολικό υπέστη πολλές ζημιές. Αναφέρεται ότι ο τρούλος κατέπεσε και 
ανακατασκευάστηκε. Στο δάπεδο διατηρήθηκε η μαρμάρινη πλάκα η οποία είναι 
διακοσμημένη με ανάγλυφο δικέφαλο αετό. Σε άριστη κατάσταση διατηρήθηκε ο 
άμβωνας στο βόρειο τοίχο του ναού. Η πρόσβαση σε αυτόν γίνεται με πέτρινα 
σκαλοπάτια ενσωματωμένα σε ελαχιστότατο άνοιγμα στο εσωτερικό της πέτρινης 
τοιχοποιίας. Η κεντρική πόρτα του ναού είναι δίφυλλη, ξύλινη, καρφωτή με γύφτικα 
χειροποίητα καρφιά με μεγάλο στρογγυλό κεφάλι (θυροκάρφια). Η πόρτα κλείνει από 
μέσα με βαριά σιδερένια χειροποίητη μπάρα. Στο βόρειο τμήμα υπάρχει μια χαμηλή 
ξύλινη καρφωτή πόρτα. Στα παράθυρα υπάρχουν χειροποίητες σιδεριές και 
διατηρούνται σε άριστη κατάσταση. Το εικονογραφικό πρόγραμμα του καθολικού δε 
σώζεται ολόκληρο. Καταστροφική πυρκαγιά κατά το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, 
αλλά και η υγρασία που προκάλεσαν τα όμβρια ύδατα κατέστρεψαν μεγάλο μέρος 
των τοιχογραφιών. Σήμερα σώζεται, με σημαντικές φθορές και απολεπίσεις της 
ζωγραφικής επιφάνειας, το εικονογραφικό πρόγραμμα στον τρούλο και στα σφαιρικά 
τρίγωνα. Οι τοιχογραφίες πρέπει να φιλοτεχνήθηκαν περί το 1874. Στον τρούλο 
παριστάνεται ο παντοκράτορας  που περιβάλλεται από τα αγγελικά τάγματα. Στο 
τύμπανο του τρούλου διακρίνεται ζωγραφικός διάκοσμος με βαριές κουρτίνες 
δίνοντας έτσι την εντύπωση του σκηνικού. Στα σφαιρικά τμήματα που σχηματίζονται 
από τις καμάρες πάνω στις οποίες στηρίζεται ο τρούλος σώζονται οι παραστάσεις των 
ευαγγελιστών με αρκετές φθορές από την υγρασία. Στο κλειδί της ανατολικής 
καμάρας, τοποθετείται στην παραδοσιακή του θέση το Άγιον Μανδύλιον. Στο τέμπλο 
του οι παλαιότερες εικόνες είναι του Χριστού Μεγάλου Αρχιερέα και της Θεοτόκου 
Οδηγήτριας, οι οποίες χρονολογούνται στα τέλη του 16ου αιώνα. Από τις υπόλοιπες, 
του αγίου Ιωάννη Προδρόμου, των Τριών Ιεραρχών, των Εισοδίων της Θεοτόκου και 
των αγίων Χαραλάμπους και Νικολάου, χρονολογούνται στα μέσα του 19ου αιώνα, 
ενώ στις πλάγιες εισόδους του Ιερού Βήματος, οι εικόνες των αρχαγγέλων Μιχαήλ 
και Γαβριήλ είναι έργα του 1874. Μια ακόμη εικόνα, του πρωτομάρτυρα αγίου 
Στεφάνου, έργο του Θασίτη αγιογράφου Μ. Ευαγγελίδη (1901) που 
δραστηριοποιείται στην Ξάνθη, είναι αναρτημένη στο βόρειο τοίχο του καθολικού 
[2]. 
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5.3.β Διάγνωση υπάρχουσας κατάστασης και προηγούμενων 
επεμβάσεων.  
 
 Αναλυτικότερα, αναφέρεται ότι το ιστορικό αυτό μνημείο είχε υποστεί κατά τη 
διάρκεια προηγούμενων ετών άστοχες επεκτάσεις -επεμβάσεις-αλλοιώσεις. Υπήρχαν 
ακόμη φθορές του μνημείου, ιδιαίτερα στον τρούλο. Άστοχες επεμβάσεις υπήρχαν 
και στον περιβάλλοντα χώρο. Ενώ το καθολικό ήταν στο μέσον του αύλειου χώρου 
πανταχόθεν ελεύθερο, έγινε επέκταση στο δυτικό τμήμα, στην πλευρά της κύριας 
εισόδου, ώστε να σχηματιστεί πρόναος. Η επέκταση έγινε χωρίς αρχιτεκτονική 
μελέτη με στατικά (σε σχέση με το υπάρχον καθολικό) αλλά και αισθητικά 
προβλήματα. Ακριβώς δίπλα σε αυτήν την επέκταση προς βορρά προσετέθη ένα 
μικρό βοηθητικό κτίσμα. Παράλληλα υπήρξε εξωτερικό σοβάτισμα των πέτρινων 
τοίχων του καθολικού, ενώ σοβαρές αλλοιώσεις υπάρχουν στο εσωτερικό του 
τρούλου. 
 

5.3.γ Μελέτη:  
 

Η μελέτη (Σχεδιάγραμμα 7) είχε στόχο την πλήρη αποκατάσταση του καθολικού και 
την ανάδειξή του ως αρχιτεκτονικό έργο τέχνης. Έπρεπε να μελετηθεί το πρόβλημα 
της αποκατάστασης: τι θα καθαιρεθεί, τι θα συντηρηθεί, τι θα προστεθεί. Η πιο 
σοβαρή επέμβαση που αποφασίστηκε ήταν η άρση και η αποκατάσταση των 
προηγούμενων επεμβάσεων θεωρώντας ότι αυτές αλλοίωναν δραματικά το μνημείο, 
καθώς και η συντήρηση του καθολικού. Καθορίστηκαν οι στόχοι των επεμβάσεων 
που ήταν: Η αντιμετώπιση των δομικών και οικοδομικών προβλημάτων του 
καθολικού προκειμένου να σταματήσει η φθορά και να επανορθωθούν οι ζημιές που 
έχει υποστεί. Η μορφολογική και αισθητική αποκατάσταση του μνημείου στα πλαίσια 
επιστημονικά τεκμηριωμένων επεμβάσεων αποκατάστασης των αυθαίρετων 
«ωραιοποιήσεων». Η ανάδειξη και η προβολή της ιστορικής αξίας του κτιρίου και η 
κάλυψη λειτουργικών αναγκών του καθολικού μετά από συνεκτίμησή τους με τις 
επιταγές των αρχών της  αποκατάστασης.  

 
5.3.δ Εργασίες αποκατάστασης του καθολικού:  

 
Οι εργασίες ξεκίνησαν με καθαρισμό της πέτρας και των σαθρών κονιαμάτων των 
αρμών των εξωτερικών και εσωτερικών επιφανειών της περιμετρικής φέρουσας 
τοιχοποιίας με αμμοβολή. Σκοπός της εργασίας αυτής ήταν η συντήρηση της 
τοιχοποιίας και η ανάδειξή της. Ο καθαρισμός των αρμών από το κατεστραμμένο 
κονίαμα έγινε σε βάθος 2εκ. και αντικαταστάθηκε με συνδετικό κονίαμα άσπρου 
τσιμέντου και άμμου με προσθήκη χρώματος ώχρας, ώστε να πλησιάζει χρωματικά 
το αρχικό κονίαμα, ενώ υπήρξε προσθήκη και στεγανωτικού υλικού. Μετά την 
αμμοβολή και το καθάρισμα των τοίχων στο εσωτερικό του καθολικού, στους 
πέτρινους τοίχους και σε κατάλληλες θέσεις βρέθηκαν και διατηρήθηκαν 
ενσωματωμένα μικρά κεραμικά πυθάρια με το στόμιο ανοιχτό προς το εσωτερικό του 
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ναού. Αυτά τα τοποθετούσαν στους ναούς για να υπάρχει καλύτερη ακουστική. Οι 
πλάκες του δαπέδου του καθολικού αποξηλώθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν για την 
επίστρωση τμήματος της αυλής στο πίσω μέρος του Ιερού του καθολικού. Κρατήθηκε 
μόνο η κεντρική μαρμάρινη πλάκα με σκαλισμένο το δικέφαλο αετό, έμβλημα του 
Βυζαντίου, η οποία και παρέμεινε στην ίδια θέση. Για το νέο δάπεδο χρησιμοποιήθη-
καν πλάκες μαρμάρου παλαιάς κοπής. Από τις πόρτες του καθολικού κρατήθηκε η 
κεντρική διπλή πόρτα, τα ξύλα της οποίας ήταν διατηρημένα σε καλή κατάσταση και 
απλά συντηρήθηκε. Κρατήθηκε επίσης η μικρή πόρτα στο βόρειο τμήμα του 
καθολικού και για να προφυλάσσεται από τη βροχή εξωτερικά τοποθετήθηκε διάφανο 
φύλλο πλεξιγκλάς. Τα τέσσερα παράθυρα και η πόρτα του ιερού αντικαταστάθηκαν 
με νέα κουφώματα από ξύλο δρυός και διπλά τζάμια σε σχέδια παραδοσιακά. 
Κρατήθηκαν επίσης οι υπάρχοντες χειροποίητες σιδεριές από ράβδους χυτοσιδήρου 
που υπήρχαν στα παράθυρα και συντηρήθηκαν. Το τέμπλο και η εσωτερική επίπλωση 
του ναού επειδή είχαν μεγάλες φθορές αντικαταστάθηκαν εξολοκλήρου. Από το 
τέμπλο διαφυλάχθηκαν μόνο ελάχιστα τμήματα στο σκευοφυλάκιο της Μονής (το 
βημόθυρο και ο κεντρικός ξύλινος σταυρός). Οι εικόνες του 16ου και 19ου αιώνα 
τοποθετήθηκαν στο νέο τέμπλο. Η στέγη του ναού ήταν σε καλή κατάσταση και 
διατηρήθηκε ως έχει. Ο τρούλος εξωτερικά ήταν επικαλυμμένος με μολύβι. Η 
επικάλυψη αυτή με την πάροδο του χρόνου παρουσίασε σοβαρά προβλήματα γι’ αυτό 
και αντικαταστάθηκε. Οι εργασίες αυτές ήταν και οι τελευταίες που έγιναν στο Ναό. 
Ειδικευμένο συνεργείο αφαίρεσε το μολύβι και στο υπάρχον υπόστρωμα από μπετόν 
τοποθετήθηκαν δυο στρώσεις από τσιμεντοειδές μονωτικό και δυο στρώσεις 
ακρυλικό λάστιχο. Πάνω σε νέο ξύλινο σκελετό από σύνθετο ξύλο και σανίδωμα, με 
ειδικά στηρίγματα, τοποθετήθηκαν φύλλα χαλκού.  

 

               Σχεδιάγραμμα 7: Κάτοψη καθολικού.       Εικόνα20. Β. όψη του καθολικού και ο 
πρόναος 

 
5.3.ε Αποκατάσταση – ανακατασκευή του πρόναου.  

 
Οι άστοχες εξωτερικές επεμβάσεις-επεκτάσεις (ο πρόναος και ο συνεχόμενος 
βοηθητικός χώρος) των τελευταίων χρόνων έπρεπε να ανακατασκευαστούν. Ο χώρος 
του πρόναου μετά την καθαίρεση της υπάρχουσας πλάκας από οπλισμένο σκυρόδεμα 
ανακατασκευάστηκε. Το ίδιο και ο βοηθητικός χώρος που υπήρχε για τα κεριά και 
αποφασίστηκε να γίνει ένα προσκυνητάρι και ένας χώρος για το άναμμα των κεριών. 
Τα νέα αρχιτεκτονικά τμήματα (πρόναος και προσκυνητάρι) κατασκευάστηκαν μετά 
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από μελέτη των βυζαντινών ναών της Θεσσαλονίκης με στόχο τα νέα μορφολογικά 
στοιχεία να γίνονται αντιληπτά με διακριτό τρόπο, ώστε αφενός να μη συγχέονται με 
τα αυθεντικά τμήματα και αφετέρου να μη διαταράσσουν τη μορφολογική ενότητα με 
το χαρακτήρα του ιστορικού καθολικού (Εικόνα 20). Οι νέες αυτές κατασκευές 
εξυπηρετούν κυρίως την οργάνωση των λειτουργικών αναγκών του ιστορικού ναού. 
Από τις υπάρχουσες κολώνες από οπλισμένο σκυρόδεμα οι οποίες στηρίζουν την 
οπλισμένη πλάκα του πρόναου διατηρήθηκαν οι τέσσερις στα άκρα του πρόναου και 
πάνω σ’ αυτές πάτησαν δυο σιδερένια δοκάρια (το ένα πάνω στις δυο κολώνες προς 
βορρά και το άλλο στις δύο νότιες κολώνες). Για την ανακατασκευή της στέγης του 
πρόναου χρησιμοποιήθηκαν σιδερένια ζευκτά τοποθετημένα παράλληλα με τη δυτική 
πλευρά του ναού που πάτησαν πάνω στις δυο σιδερένιες δοκούς. Για τη 
θερμομόνωση τοποθετήθηκε πετροβάμβακας μεταξύ των δυο πετασμάτων της στέγης 
ενώ ασφαλτόπανο εξασφάλισε την υγρομόνωσή της. Για την επικάλυψη 
χρησιμοποιήθηκαν βυζαντινά κεραμίδια ενώ τοποθετήθηκαν χάλκινες υδρορροές. Οι 
υπάρχουσες, στα άκρα του πρόναου τέσσερις κολώνες από οπλισμένο σκυρόδεμα που 
στηρίζουν τη στέγη, επενδύθηκαν με πέτρες πάχους 15εκ. οι οποίες είχαν εξαχθεί από 
χώρο έξωθεν της Μονής, του ίδιου χρώματος και της ίδιας υφής με τις πέτρες που 
είναι κτισμένο το καθολικό. Στο βορρά και στο νότο ανάμεσα στις υπενδεδυμένες 
κολώνες για τη διαμόρφωση των εισόδων τοποθετήθηκαν από δυο κίονες με τα 
αντίστοιχα κιονόκρανά τους. Κατασκευάστηκαν από μασίφ λευκό μάρμαρο παλαιάς 
κοπής σύμφωνα με βυζαντινά εκκλησιαστικά σχέδια και πάνω σε αυτά πατά η 
τοξοστοιχία κτισμένη με πέτρα, ενώ ενδιάμεσα τοποθετήθηκαν ορισμένα βυζαντινά 
τούβλα για διακοσμητικούς λόγους. Εσωτερικά της στέγης τοποθετήθηκε ειδικό συρ-
μάτινο πλέγμα που σοβατίστηκε ενώ το δάπεδο στρώθηκε με μάρμαρα παλαιάς 
κοπής. Ο σχεδιασμός των νέων κουφωμάτων έγινε με αφετηρία ιστορικά στοιχεία 
αντίστοιχων κτιρίων, επανασχολιάζοντάς τα με σύγχρονες αρχιτεκτονικές μορφές, με 
τρόπο ώστε να αναπτυχθεί ένας διάλογος των νέων κατασκευών με το ιστορικό 
καθολικό. Σε μικρή απόσταση από τον πρόναο στο βορρά κτίστηκε με πέτρα της 
περιοχής, με ενδιάμεσα ένθετα μαρμάρινα σχέδια και βυζαντινά τουβλάκια, ένα 
μικρό προσκυνητάρι της Παναγίας για το άναμμα των κεριών. Οι νέες επεμβάσεις 
κρίνονται ιδιαίτερα επιτυχείς ενώ αναδεικνύουν την ιστορικότητα και την αισθητική 
του καθολικού.  

 
5.4 Αποκατάσταση του καμπαναριού 

 
Το νοτιοδυτικό τμήμα της αυλής είναι υπερυψωμένο κατά 2,70 μέτρα. Η πρόσβαση 
σε αυτό το τμήμα γίνεται με πετρόκτιστες σκάλες από το χώρο της αυλής που υπάρχει 
μεταξύ της νότιας πλευράς του καθολικού και της βόρειας πλευράς της νότιας 
πτέρυγας του ιστορικού κτιρίου. Από το τμήμα αυτό υπάρχει μια είσοδος στον όροφο 
του ορθογώνιου κτίσματος (συνέχεια του κεντρικού ιστορικού κτιρίου) ο οποίος όπως 
προαναφέρθηκε λειτουργεί ως ημιανεξάρτητος χώρος φιλοξενίας. Στο υπερυψωμένο 
αυτό τμήμα της αυλής υπήρχε ένα μικρό κτίσμα μονόχωρο που λειτουργούσε ως 
φούρνος και το οποίο γκρεμίστηκε. Κρατήθηκε μόνο το τζάκι που ήταν 
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ενσωματωμένο στον εξωτερικό πετρόκτιστο τοίχο ο οποίος αποτελεί και την 
περίφραξη της Μονής σε αυτό το χώρο. Διαμορφώθηκε και αξιοποιήθηκε αυτό το 
τμήμα της αυλής με προσθήκη πετρόκτιστων καθιστικών, τραπεζιού και βρύσης, ως 
ένας υπαίθριος χώρος για χρήση από τους μοναχούς όταν ο καιρός το επιτρέπει. Εκεί 
υπάρχει και το κωδωνοστάσιο της Μονής το οποίο είναι βαρύ, πετρόκτιστο και 
θυμίζει μοναστηριακό πύργο. Το πυργοειδές αυτό κωδωνοστάσιο επιστέφεται από 
ελαφρύ φανό σοβαντισμένο. Κατασκευάστηκε το 1844 όπως φαίνεται από επιγραφή 
που είναι σκαλισμένη σε γρανιτόλιθο. Η πυργοειδής κατασκευή του κωδωνοστασίου 
αποτελεί μια ιδιαιτερότητα που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι μοναχοί της Μονής το 
ανοικοδόμησαν επίσημα ως μοναστηριακό πύργο για να επιτύχουν την άδεια των 
οθωμανικών αρχών. Η αξιόλογη λιθοδομή του από τοπικό γρανίτη και τα 
λιθανάγλυφα του κωδωνοστασίου μαρτυρούν ότι η κατασκευή του έγινε από 
Ηπειρώτες «Κουδαραίους» μαστόρους, οι οποίοι ανοικοδόμησαν και κτίσματα της 
Παλαιάς Ξάνθης [2]. Στο καμπαναριό έγινε καθάρισμα των πέτρινων τοίχων με 
αμμοβολή και στη συνέχεια νέο αρμολόγημα. Το τελευταίο τμήμα του καμπαναριού 
ανακατασκευάστηκε χρησιμοποιώντας πέτρες της περιοχής (Εικόνα21). 
 

5.5 Διαμόρφωση εσωτερικού αύλειου χώρου βόρεια του καθολικού 
 
Σκάφτηκε όλη η αυλή για να περάσουν σωλήνες αποχέτευσης, ύδρευσης και όποιων 
άλλων σωληνώσεων απαιτείτο και δόθηκαν κλίσεις για την απορροή των υδάτων. Στο 
βόρειο τμήμα της αυλής, όταν αφαιρέθηκαν τα μπάζα μετά την εκσκαφή, 
αποκαλύφθηκε μέρος της αρχικής αυλής, η οποία ήταν στρωμένη με την τεχνοτροπία 
που στρώνανε τα καλντερίμια. Από το διαμορφωμένο αυτό τμήμα της αυλής με την 
τεχνοτροπία του καλντεριμιού αποφασίστηκε να κρατηθεί και να συντηρηθεί ένα 
κομμάτι πλάτους περίπου δυο μέτρων, κατά μήκος της βόρειας πλευράς που 
εφάπτεται του καθολικού, ενώ όλη η άλλη αυλή πλακοστρώθηκε με πλάκες 
Ελευθερουπόλεως και Πηλίου, με στόχο την άνετη πρόσβαση των επισκεπτών στο 
καθολικό. Το τμήμα αυτό της αυλής διακοσμήθηκε με περίτεχνα σχέδια με τη χρήση 
μαρμάρων, βυζαντινών χειροποίητων κεραμικών τούβλων πάχους 4εκ. και έγχρωμων 
πλακών. Στα σχέδια χρησιμοποιήθηκαν μοτίβα που σχεδιάστηκαν επιτόπου, μετά από 
τη μελέτη των δαπέδων βυζαντινών ναών της Κωνσταντινούπολης και της 
Θεσσαλονίκης. Το αισθητικό αποτέλεσμα παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, 
δημιουργώντας ένα ευχάριστο περιβάλλον, ενώ αναδεικνύει το καθολικό. Η είσοδος 
στο χώρο αυτό της αυλής η οποία είναι συγχρόνως και η εσωτερική είσοδος της Ι.Μ., 
γίνεται από στοά που βρίσκεται στη βόρεια πτέρυγα, η οποία δεν κατέπεσε από τους 
σεισμούς του 1829. Η πτέρυγα ήταν διώροφη και είχε επτά κελιά σε κάθε όροφο. Η 
πτέρυγα αυτή το 1995 «ανοικοδομήθηκε» ως «σύγχρονο» οικοδόμημα και αποτελεί 
το αρχονταρίκι της Μονής. Δυστυχώς, η ανοικοδόμηση έγινε από απλούς τεχνίτες, 
χωρίς μελέτη και επίβλεψη από αρχιτέκτονα και χάθηκαν όλα τα ιστορικά 
αρχιτεκτονικά στοιχεία του. Ο πρώτος όροφος, που ήταν κτισμένος από πέτρα της 
περιοχής, εγκλωβίστηκε εκατέρωθεν με τοίχους από τούβλο, ενώ μεταξύ του παλαιού 
τοίχου από πέτρα και του «νέου» από τούβλο υπάρχει οπλισμένο σκυρόδεμα. Τα 
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ξύλινα πατώματα αφαιρέθηκαν και έγινε πλάκα από οπλισμένο σκυρόδεμα, ενώ ο 
δεύτερος όροφος έγινε με τούβλο. Το κτίσμα αυτό φιλοξενεί σήμερα το αρχονταρίκι 
της Μονής. 
 

 
  

Εικόνα 21: Καμπαναριό. Εικόνα22: Φιάλη. Εικόνα 23: Εξωτερική αυλή 

5.6 Διαμόρφωση εξωτερικού αύλειου χώρου 
 
Ο χώρος αυτός βρίσκεται αμέσως μετά την εσωτερική είσοδο στο χώρο της Μονής 
(μέσω θολωτού διαδρόμου του βόρειου κτίσματος της Μονής που φιλοξενεί το 
αρχονταρίκι) πριν από την εξωτερική είσοδο και είναι περιφραγμένος. Στο χώρο αυτό 
αποφασίστηκε να παραμείνει ο χώρος πώλησης των κεριών και να κατασκευαστεί η 
νέα φιάλη (Εικόνα 22) της Μονής. Για να δημιουργηθεί χώρος για την κατασκευή της 
φιάλης αποφασίστηκε η διαπλάτυνση του χώρου στη δεξιά πλευρά αυτής της αυλής 
αμέσως μετά το χώρο πώλησης των κεριών δημιουργώντας έναν ημικυκλικό χώρο. 
Στη συνέχεια κατασκευάστηκαν τοίχοι αντιστήριξης ύψους 5,5 μέτρων για τη 
συγκράτηση των εδαφών του δάσους (λόγω υψομετρικής διαφοράς) που βρίσκεται 
έξω από τη Μονή. Οι τοίχοι κτίστηκαν με πέτρα της περιοχής. Επίσης, η αυλή 
σκάφθηκε για να περάσουν οι απαραίτητες σωληνώσεις και να δοθούν οι κατάλληλες 
κλίσεις. Στη βόρεια πλευρά της εσωτερικής εισόδου της Μονής, ανάμεσα στα μπάζα, 
αποκαλύφθηκαν σπασμένα τμήματα και 2-3 ολόκληρα βυζαντινά οκταγωνικά 
χειροποίητα κεραμικά πάχους 4εκ. (η ίδρυση της Μονής ανάγεται στα βυζαντινά 
χρόνια) τα οποία καθαρίστηκαν και τοποθετήθηκαν σε ένα μικρό τμήμα της τελικής 
πλακόστρωσης της εξωτερικής αυλής και δίπλα στο πρόπυλο. Λόγω της υψομετρικής 
διαφοράς που υπάρχει μεταξύ της στάθμης αυτής της αυλής και του άμεσα 
εξωτερικού χώρου της Μονής (ανατολικά), δημιουργήθηκε με εκσκαφή ένας, 
υπόγειος από την αυλή, ισόγειος από την εξωτερική πλευρά, χώρος για τη δημιουργία 
χώρων υγιεινής προς εξυπηρέτηση των επισκεπτών. Η πρόσβαση στον υπόγειο 
(ισόγειο εξωτερικά) χώρο, που δημιουργήθηκε λόγω κλίσης του εδάφους, γίνεται με 
ελαφρά κεκλιμένη ράμπα έξω από την κεντρική είσοδο της Μονής (πρόπυλο). Αφού 
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έγιναν όλες αυτές οι εργασίες, η αυλή τσιμεντοστρώθηκε, ενώ συγχρόνως έγιναν οι 
προεργασίες για την κατασκευή του χώρου της φιάλης έμπροσθεν του τοίχου 
αντιστήριξης του ημικυκλικού χώρου. Θεμελιώθηκαν τέσσερις κολώνες από 
οπλισμένο σκυρόδεμα, οι οποίες επενδύθηκαν με πέτρες πάχους 15εκ. και δέθηκαν με 
τέσσερα τόξα, τα οποία στηρίζουν το θόλο που έγινε με ειδική κατασκευή και 
εσωτερικά φέρει οριζόντιες κυκλικές στρώσεις από βυζαντινά τούβλα. Στο χώρο που 
στεγάστηκε με το θόλο και είναι διαστάσεων περίπου 4,5x4,5 μέτρα, τοποθετήθηκε 
μια περίτεχνη φιάλη από μασίφ λευκό μάρμαρο, ενώ στο τμήμα του τοίχου αντιστή-
ριξης, που εφάπτεται με την κατασκευή της φιάλης, τοποθετήθηκε η εικόνα της 
Ζωοδόχου Πηγής. Ο ημικυκλικός τοίχος αντιστήριξης φέρει περίτεχνα βυζαντινά 
σχέδια. Παράλληλα, και οι ήδη υπάρχοντες τοίχοι αντιστήριξης εκατέρωθεν του 
ημικυκλικού επενδύθηκαν με τις ίδιες πέτρες και σχέδια με βυζαντινά χειροποίητα 
τούβλα. Είναι σχέδια που έγιναν μετά από μελέτη αντίστοιχων σχεδίων σε τοίχους 
βυζαντινών ναών της Θεσσαλονίκης και της Κωνσταντινούπολης. Στη συνέχεια, η 
αυλή (Εικόνα 23) πλακοστρώθηκε με τον ίδιο τρόπο που έγινε η πλακόστρωση της 
εσωτερικής αυλής, ενώ έγιναν ειδικές κατασκευές (παρτέρια για φύτευση, καθιστικά 
και βρύσες). Στη πλακόστρωση το αρμολόγημα ενισχύθηκε με κεραμάλευρο και 
θηραϊκή γη. Για την αισθητική αναβάθμιση του χώρου της εξωτερικής αυλής, 
αποφασίστηκε η επένδυση  με πέτρες της περιοχής πάχους 15εκ. και η δημιουργία 
κάποιων σχεδίων με βυζαντινά χειροποίητα τούβλα στον ισόγειο βορινό τοίχο του 
προϋπάρχοντος βορινού κτιρίου που φιλοξενεί το αρχονταρίκι της Μονής, ενώ 
επισκευάστηκε η πέτρινη περίφραξη της εξωτερικής αυλής από την αριστερή πλευρά 
και τοποθετήθηκαν νέα κάγκελα. Παράλληλα έγιναν μικρές αισθητικές παρεμβάσεις 
στο υπάρχον στη δεξιά πλευρά κτίριο που κτίστηκε χωρίς κανένα σχέδιο (αποτελεί 
ξένο σώμα σχέση με το σύνολο της ιστορικής Μονής) από τον προηγούμενο 
μητροπολίτη. 
 

5.7 Το πρόπυλο της Μονής 
 
 Η εξωτερική κεντρική είσοδος της Μονής, δημιουργία των τελευταίων δεκαετιών 
στη βορινή πλευρά της εξωτερικής αυλής, κατεδαφίστηκε και στη θέση της 
αποφασίστηκε να κατασκευαστεί ένα κεντρικό πρόπυλο και εκατέρωθεν, από την 
αριστερή πλευρά, ένας μικρός σταυροειδής εγγεγραμμένος μετά τρούλου μικρός 
ναΐσκος και από τη δεξιά, ένας μικρός εκθεσιακός χώρος για μελλοντικές εκδόσεις 
της Μητρόπολης Ξάνθης (Σχεδιάγραμμα 8). Το εκκλησάκι έχει είσοδο έξω από τη 
Μονή, ενώ η είσοδος του εκθεσιακού χώρου γίνεται από την εξωτερική αυλή. Η όλη 
κατασκευή είναι ενιαία, ιδιαίτερα περίτεχνη και έχει κτιστεί με πέτρα της περιοχής, 
ενώ στο κτίσιμο έχουν ενσωματωθεί βυζαντινά σχέδια με χειροποίητα βυζαντινά 
τούβλα και μικρά μαρμάρινα ένθετα σχέδια. Δεξιά και αριστερά της εισόδου 
τοποθετήθηκαν δυο μασίφ κολώνες με κιονόκρανα που φέρουν σταυρό, σύμφωνα με 
βυζαντινά εκκλησιαστικά σχέδια, ενώ στο πάνω τμήμα της εισόδου υπάρχει 
ζωγραφισμένη η εικόνα της Παναγίας Αρχαγγελιώτισσας (Εικόνα 24). 
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5.8 Διαμόρφωση ευρύτερου περιβάλλοντος χώρου περιμετρικά της Μονής 
 Ο χώρος έξω από την κεντρική είσοδο της Μονής διαπλατύνθηκε κατά 3 περίπου 
μέτρα με εκσκαφέα. Από τους ογκόλιθους που εξήχθησαν, ειδικοί πετράδες, αφού 
τους έκοψαν σε μικρότερα τμήματα με σφήνες, έχοντας οδηγούς τα νερά των 
ογκόλιθων, επεξεργάστηκαν τόνους πέτρας που χρησιμοποιήθηκαν για το κτίσιμο 
των νέων κατασκευών. Περίτεχνοι τοίχοι αντιστήριξης έγιναν και έξω από την 
κεντρική είσοδο της Μονής με πέτρα, ενώ τα σχέδια έγιναν με βυζαντινά χειροποίητα 
τούβλα και λίγα μαρμάρινα ένθετα σχέδια (Εικόνα25). Οι τοίχοι αυτοί έγιναν κατόπιν 
επισταμένης μελέτης των βυζαντινών τειχών της Κωνσταντινούπολης (εν είδει 
βυζαντινού σκηνικού). Επίσης, έγινε περίτεχνη πλακόστρωση, ενώ έγιναν 
εκατέρωθεν πέτρινα καθιστικά και μια βρύση για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών.  

  
Εικόνα 24: Πρόπυλο. Εικόνα 25: Τοίχος αντιστήριξης. 

Στον άμεσο χώρο της Μονής που βρίσκεται περιμετρικά των κτιρίων και της 
κλειστής αυλής, διαμορφώθηκαν με τοίχους αντιστήριξης κλιμακωτά επίπεδα και για 
τη στατική ασφάλεια των κατασκευών (συγκράτηση του περιμετρικού εδάφους από 
διάβρωση) αλλά και για περιμετρική πρόσβαση στον ευρύτερο ιδιοκτησιακό χώρο 
της Μονής που δεν είναι άμεσα περιφραγμένος. Ξανακτίστηκαν επίσης και 
υπάρχοντες από παλιά μισογκρεμισμένοι τοίχοι αντιστήριξης, ενώ στο δυτικό 
ιδιοκτησιακό τμήμα της Μονής και έξω από τον πέτρινο τοίχο περίφραξής της, 
διαμορφώθηκαν με αναβαθμίδες χώροι για μικροκαλλιέργειες, ενώ διατηρήθηκε η 
υπάρχουσα πέτρινη στέρνα της Μονής. Στο τέλος έγινε αποκατάσταση του παλιού 
καλντεριμιού που οδηγούσε στη Μονή. 

 

 

Σχεδιάγραμμα 8: Όψη της εξωτερικής 
εισόδου της Ι.Μ. Πρόταση. 
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Στις εικόνες 26, 27 και 28 που ακολουθούν φαίνονται οι απόψεις του κτιρίου μετά 
την ανακατασκευή του. 

 

  Εικόνες 26-27: Απόψεις του κτιρίου μετά την ανακατασκευή από την εσωτερική αυλή.    
        

 
Εικόνα 28: Άποψη της Μονής μετά την ανακατασκευή από το δρόμο. 
 

6.  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 Η σύγχρονη πολιτιστική ανάπτυξη πρέπει να είναι θεμελιωμένη στην έννοια της 

διατήρησης και προστασίας της πολιτιστικής κληρονομάς. Διατήρηση, όμως, δεν 
σημαίνει μόνο να προφυλαχθεί από την ερείπωση ή να διατηρηθεί σε ζωή ένα 
πολιτισμικό αγαθό. Κυρίως, πρέπει να διατηρηθούν οι αξίες του παρελθόντος, να 
αναδειχθούν και να προβληθούν, πράγμα το οποίο είναι δεμένο με τις έννοιες της 
μνήμης του ατόμου, της συλλογικής μνήμης, καθώς και της παράδοσης. Κάθε 
κοινωνία διατηρώντας την ιστορική της μνήμη διατηρεί τη συλλογική της μνήμη και 
έχει τη συνείδηση του εαυτού της. 

Το να σχεδιάζει και να επεμβαίνει κανείς κατασκευαστικά σε παλιά ιστορικά 
κτίρια κάποιας ιδιαίτερης αξίας είναι ένα δύσκολο και επίπονο εγχείρημα. Θα 
μπορούσε να αναφερθεί ότι κάθε επέμβαση σε ιστορικό κτίριο για αποκατάσταση και 
επανάχρησή του είναι μια μεγάλη αρχιτεκτονική εμπειρία, διαφορετική κάθε φορά, 
γιατί αντιμετωπίζονται διαφορετικά κάθε φορά προβλήματα σε σχέση με την 
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κατάσταση στην οποία βρίσκεται το κτίριο και σε σχέση με το αν έχουν γίνει καλές ή 
κακές επιλογές σε μετέπειτα επεμβάσεις και αν αυτές είναι ανακλητές ή μη. Στη 
δεύτερη περίπτωση τα πράγματα για το μελετητή-επιβλέποντα είναι ιδιαίτερα 
δύσκολα. 

Όσον αναφορά στην αποκατάσταση της Ι.Μ. Παναγίας Καλαμούς, η όλη 
επέμβαση κρίθηκε αρκετά ικανοποιητική. Η νέα χρήση στο κτίριο αυτό σχεδιάστηκε 
με δεδομένη τη θέληση ότι θα έπρεπε να απουσιάσει κάθε αρχιτεκτονική επέμβαση 
εξωτερικά, ενώ στο εσωτερικό θα έπρεπε να προχωρήσει κανείς με ένα συναίσθημα 
σεβασμού στο παλιό. Πιστεύεται ότι επιτεύχθηκε με την προτεινόμενη λύση να μη 
διαταραχθεί η ισορροπία ανάμεσα στον έξω και μέσα χώρο. Στην κατασκευή της 
αυλής και μέσω αυτής έγινε προσπάθεια αισθητικής σύνδεσης των τόσο 
διαφορετικών (μορφολογικά και αισθητικά) κτιρίων του κεντρικού ιστορικού κτιρίου 
και του «σύγχρονου» ναού τα οποία εξαρχής συνυπήρχαν δίπλα-δίπλα. Για  την 
αποκατάσταση της Ι.Μ. Παναγίας Αρχαγγελιώτισσας  καταναλώθηκε περισσότερος 
χρόνος, περίπου δέκα έτη. Το ιστορικό κτίριο της Ι.Μ. Παναγίας Αρχαγγελιώτισσας 
ήταν και είναι έργο τέχνης, δείγμα Μακεδονικής αρχιτεκτονικής (Εικόνες 26,27). Η 
ανακατασκευή-επανάχρηση του ιστορικού κτιρίου που διήρκεσε συνολικά τέσσερα 
έτη έγινε με πλήρη σεβασμό στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του (ιστορικά, 
μορφολογικά, τυπολογικά και δομοστατικά), ώστε το κτίριο να αποτελεί ιστορική 
μαρτυρία της αρχιτεκτονικής και οικοδομικής της εποχής του. Με τον ίδιο τρόπο 
έγινε και η αποκατάσταση του καθολικού και του καμπαναριού της Μονής. Οι 
πρόσθετες κατασκευές στην ιερά Μονή έγιναν με πλήρη σεβασμό στις αρχές των 
επεμβάσεων σύμφωνα με τις οποίες πρέπει να γίνονται αυτές στα αντίστοιχα ιστορικά 
κτίσματα. Με τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου έγινε προσπάθεια να 
ικανοποιηθούν οι ανάγκες της Μονής για υπαίθριους χώρους ενώ συγχρόνως 
συμβάλλει στην ανάδειξη των υπαρχόντων ιστορικών κτισμάτων. 

Η καθημερινή ζωή επηρεάζεται από τη μορφολογία του δομημένου χώρου. Κατά 
τον Βιτρούβιο, η αρχιτεκτονική πρέπει να ικανοποιεί τρεις συνθήκες: την αισθητική 
απόλαυση, τη σκοπιμότητα (λειτουργικότητα) και την αντοχή. Όταν ικανοποιεί μόνο 
τις δυο τελευταίες συνθήκες, την ονομάζουν τεχνικό έργο. Η πρώτη συνθήκη 
μετατρέπει το τεχνικό έργο σε «έργο τέχνης». Κάθε έργο τέχνης έχει δυο θεμελιώδεις 
απαιτήσεις, την αισθητική και την ιστορική. Τα δυο συγκεκριμένα μοναστήρια έγιναν 
από τεχνίτες με πολύ μεράκι και αποτελούσαν έργα τέχνης. Η αποκατάστασή τους, η 
οποία σεβάστηκε και τις δυο θεμελιώδεις απαιτήσεις, την αισθητική και την ιστορική, 
συνέβαλε στο να αναδειχθούν ακόμη περισσότερο ως ιστορικά έργα τέχνης. Σήμερα, 
μετά την αποκατάσταση και επανάχρηση τους, οι Ι.Μ.  Παναγίας Καλαμούς και  
Παναγίας  Αρχαγγελιώτισσας  αποτελούν πόλο έλξης μεγαλύτερου αριθμού 
περιηγητών, συμβάλλοντας θετικά στην αύξηση του τουρισμού της περιοχής. 
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