


Αφορμή για την επιλογή αυτού του θέματος 
ήταν μια σειρά φιλοσοφικών μαθημάτων που είχα 
παρακολουθήσει πριν από περίπου ενάμιση χρόνο. 
Σε αυτά τα μαθήματα προβληματίστηκα για πρώτη 
φορά σχετικά με τα ζητήματα της πίστης. Ποιοί είναι 
οι λόγοι για παράδειγμα που οι άνθρωποι πιστεύουν 
σε μια ανώτερη δύναμη; Ποιά πίστη θα μπορούσε 
να αποτελέσει αφετηρία ώστε να καταφέρω να 
γίνω καλύτερος άνθρωπος; Υπάρχει αυτή; Κάποια 
στιγμή λοιπόν, άρχισα να προβληματίζομαι για 
τον Χριστιανισμό αλλά και την θέση της Εκκλησίας 
στην κοινωνίας μας. Μεγάλο ποσοστό των ελλήνων 
δηλώνουν Χριστιανοί αλλά στην πραγματικότητα 
είναι αδιάφοροι για τον Χριστιανισμό και 
απομακρυσμένοι. Αυτό, οφείλεται κατά κύριο λόγο 
στην Εκκλησία, η οποία παραμένει προσκολλημένη 
στο παρελθόν και αντιστέκεται σθεναρά και κάθε 
είδους εξέλιξης η διαφορετικότητας.

Σαν φοιτητής της αρχιτεκτονικής, σε ένα 
δεύτερο επίπεδο ανάλυσης, συνειδητοποίησα πως 
ακόμα και ορθόδοξοι ναοί, αντιπροσωπεύουν αυτή 
την στάση της εκκλησίας καθώς στην πλειοψηφίας 
τους είναι κακά αντίγραφα παλαιότερων 
πρότυπων ναών. Για τον λόγο αυτό προσπάθησα 
στην διάλεξη μου με τίτλο ¨Κριτική πάνω στην 
σύγχρονη Ορθόδοξη Ναοδομία¨ να καταλάβω την 
οπτική της Εκκλησίας η οποία δεν προβληματίζεται 
για την μορφή των σύγχρονων ναών, αλλά και να 
προτείνω μια μεθοδολογία σύμφωνα με την οποία 
ο αρχιτέκτονας θα μπορούσε να σχεδιάσει έναν 
σύγχρονο Ορθόδοξο Ναό, διατηρώντας τις βασικές 
αρχές ούτως ώστε μέσα σε αυτόν ο πιστός να 
μπορεί να προσεύχεται και να έρχεται σε επαφή με 
το Θείο.

Μέσα από όλη αυτή την έρευνα, διαπίστωσα 
πως οι Ναοί και τα μοναστήρια είναι κτίρια τα οποία 
μπορούν να έχουν μοναδικές χωρικές ποιότητες 
καθώς προορίζονται ως χώροι προσευχής και 
απομόνωσης. Έτσι λοιπόν αποφάσισα να σχεδιάσω 
για την διπλωματική μου ένα ορθόδοξο μοναστήρι, 
μιας και πίστευα πως θα έχω την ευκαιρία να 
πειραματιστώ στοιχεία όπως η ατμόσφαιρα των 
χώρων, το φως και τους συμβολισμούς.



Αρχική μου επιθυμία ήταν το μοναστήρι 
να σχεδιαστεί μέσα στην φύση, καθώς το 
φυσικό τοπίο είναι το καταλληλότερο για να 
φιλοξενήσει ένα κτίριο τέτοιας λειτουργίας 
μιας και το απομονώνει από τον πολιτισμό, 
κάτι το απαραίτητο για την λειτουργία του. 
Ταυτόχρονα βοηθά στην αγαλλίαση των 
μοναχών οι οποίοι έρχονται αντιμέτωποι με 
το υπέροχο και εκθαμβωτικό έργο του Θεού.

Για την επιλογή επιθυμητού τοπίου, 
βασίστηκα στις αναμνήσεις από τις 
πολυάριθμες εκδρομές με την οικογένεια 
μου αλλά και με φίλους σε όλη την Ελλάδα. 
Μοναδικά είχε χαραχτεί στην μνήμη μου το 
τοπίο της λίμνης Πλαστήρα, όπου η ομορφιά 
της αγνοεί της εποχές του χρόνου, ενώ το τοπίο 
καθώς μεταβάλλεται αποκτά διαφορετικά 
χαρακτηριστικά διατηρώντας την ομορφιά 
του αναλλοίωτη. Από τις εκδρομές μου στην 
περιοχή είχα την ευκαιρία να δω το τοπίο με 
πολλές διαφορετικές εκδοχές, χιονισμένο 
με παγωμένες περιοχές στο εσωτερικό της 
λίμνης, με ομιχλώδη ατμόσφαιρα, κατά το 
φθινόπωρο με τα βουνά να λειτουργούν ως 
φόντο στην απόχρωση του πορτοκαλί αλλά 
και κατά την άνοιξη που μετά τις βροχές 
η στάθμη της λίμνης είναι στην ανώτερη 
στάθμη της, όπου πολλά από τα παραλίμνια 
δέντρα βρίσκονται πλέον μέσα στο νερό.

Ταυτόχρονα, για να επιβεβαιώσω το 
αν είναι κατάλληλη η επιλογή του τοπίου 
αυτού, έψαξα να βρω τις ποιότητες του 
φυσικού τοπίου γύρω από είδη υπάρχοντα 
μοναστήρια στην Ελλάδα. Στις φωτογραφίες 
εδώ, μπορούμε να δούμε αυτές τις ποιότητες 
σε αναλογία με αντίστοιχες της λίμνης 
Πλαστήρα. Διαπιστώνουμε λοιπόν πως η 
φυσική ομορφιά και η ατμόσφαιρα της 
λίμνης, πέρα από τα προσωπικά μου θέλω, 
είναι όντως κατάλληλη για να φιλοξενήσει 
ένα μοναστήρι.

Χιονισμένη τοπίο στην λίμνη Πλαστήρα

Νυχτερινή άποψη λίμνης Πλαστήρα

Βάθος τοπίου, Λίμνη Πλαστήρα

Χιονισμένο τοπίο στα Μετέωρα

Νυχτερινή άποψη μοναστηριού στα Μετέωρα

Βάθος τοπίου,  Άγιο Όρος

Ομιχλώδες τοπίο, Λίμνη Πλαστήρα Ομιχλώδες τοπίο γύρω από Μονή, Μετέωρα

Ηλιβασίλεμα στην λίμνη Πλαστήρα Ηλιοβασίλεμα στο Άγιο Όρος

Ηλιαχτίδες ξεπροβάλλουν από τα σύννεφα, Λίμνη Πλαστήρα Ηλιαχτίδες ξεπροβάλλουν από τα σύννεφα, Άγιο Όρος



Ένα ακόμα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό 
της λίμνης είναι το γεγονός ότι η στάθμη της  
μεταβάλλεται, καθότι το νερό αξιοποιείται 
για να το πότισμα των καλλιεργειών αλλά και 
ύδρευση της πόλης της Καρδίτσας. Έτσι λοιπόν 
περιοδικά η στάθμη της λίμνης μεταβάλλεται 
έχοντας την ανώτερη στάθμη της, μετά 
τις βροχές και το λιώσιμο των χιονιών στα 
μέσα της άνοιξης και την κατώτερη της το 
φθινόπωρο. Για τον μοναχό που είναι στην 
καθημερινότητα της μονής και μακριά από 
τον πολιτισμό, η μεταβολή της στάθμης της 
λίμνης είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς 
μέσα από αυτή αντιλαμβάνεται τον χρόνο 
που περνά και τις εποχές που αλλάζουν. 
Θα μπορούσαμε να πούμε λοιπόν πως για 
τον μοναχό το εκκλησιαστικό ημερολόγιο 
ταυτίζεται με την ετήσια μεταβολή της 
στάθμης.

Στην ευρύτερη περιοχή και σε 
απόσταση από την λίμνη, υπάρχουν τρεις 
μονές, η Ιερά μονή Κορώνης και η Ιερά 
μονή Πελεκητής, όπου διαμένουν μοναχοί 
και η Ιερά μονή Αγιάς Τριάδας, μετόχι της 
Ιεράς μονής Κορώνης, όπου διαμένουν 
μοναχές. Πέρα από την πρόθεση μου 
λοιπόν να πειραματιστώ και να σχεδιάσω 
ένα μοναστήρι στην λίμνη, αν μπορούσε να 
υλοποιηθεί αυτό το έργο, θα δημιουργούσε 
ένα δίκτυο μεταξύ των υπόλοιπων μονών το 
οποίο θα προσέλκυε περισσότερους πιστούς 
και θα ανέπτυσσε τον θρησκευτικό τουρισμό 
στην συγκεκριμένη περιοχή. Ταυτόχρονα, 
η ανάπτυξη του θρησκευτικού τουρισμό θα 
μπορούσε να επωφελήσει και την οικονομία 
και τον οικισμών της λίμνης, όπως γίνεται για 
παράδειγμα στην Καλαμπάκα που βρίσκεται 
δίπλα στα Μετέωρα.

Ανατρέχοντας στο παρελθόν, βλέπουμε 
πως τα μοναστήρια ήταν απομακρυσμένα 
από τον πολιτισμό αλλά και η πρόσβαση 
σε αυτή ήταν δύσκολη. Στο Άγιος Όρος για 
παράδειγμα, για να επισκεφτεί κανείς τα 
μοναστήρια, μπορεί μονάχα μέσω  ταχύπλοου 
από την Ουρανούπολη ή την Ιερισσό. 
Αντίστοιχα βλέπουμε τα μοναστήρια στα 
μετέωρα, όπου η πρόσβαση στην εκάστοτε 
μονή γίνονταν είτε μέσω απότομων σκαλών 
είτε με σκοινιά είτε με την βοήθεια διχτυών.

Μονές Αγίου Όρους

Μονή Βαρλάαμ, Μετέωρα

Μονή Ρουσάνου, Μετέωρα

Μονή Αγίας Τριάδας, Μετέωρα



Θέλοντας λοιπόν να συνδυάσω το 
δυσπρόσιτο των μονών αλλά και την λίμνη 
με το νερό που μεταβάλλεται, αποφάσισα να 
σχεδιάσω το μοναστήρι σε ένα από τα νησιά 
της Λίμνης. Η δυνατότητα του να σχεδιαστεί 
το μοναστήρι σε ένα νησί μου προκάλεσε το 
ενδιαφέρον καθώς πίστευα πως θα έχω την 
δυνατότητα με την βοήθεια το περιβάλλοντος 
να σχεδιάσω ένα μοναστήρι με ιδιαίτερες 
ποιότητες. Μιας και είναι αδύνατο να 
κατασκευαστεί κάποια γέφυρα που θα 
ενώνει το νησί που θα επέλεγα με την στεριά 
η μεταφορά στα νησιά γίνεται μόνο μέσα 
από μηχανοκίνητες βάρκες κάτι το οποίο 
εντείνει ακόμα περισσότερο το χαρακτήρα 
της απομόνωσης του μοναστηριού.

Έκταση νησιού και απόσταση από στεριά
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Στην λίμνη υπάρχουν έξι νησιά. Για να 
επιλέξω το κατάλληλο νησί, θα πρέπει να δω 
ποιό έχει την απαιτούμενη έκταση, ποιά είναι 
η απόσταση του από την στεριά, και πόσο 
πυκνή είναι η βλάστηση έτσι ώστε να υπάρχει 
ελεύθερη επιφάνωεια για την κατασκευή του 
μοναστηριού χωρίς να αποψιλωθεί κανένα 
δέντρο. Έτσι λοιπόν, τα νησιά 3, 4, 5 και 6 
έχουν έκταση μικρότερη από 3.500 m² αλλά 
και σχετικά πυκνή βλάστηση, ενώ ταυτόχρονα 
τα 3,4 και 5 είναι σε μεγάλη απόσταση από 
το δρόμο, με αποτέλεσμα τα τέσσερα αυτά 
να μην είναι κατάλληλα για το μοναστήρι. 
Το νησί 1 ενώ έχει κατάλληλο μέγεθος το 
ανάγλυφο του δεν είναι πολύ έντονο με 
αποτέλεσμα να μειώνεται σημαντικά όταν 
η λίμνη είναι στην ανώτερη στάθμη της και 
ταυτόχρονα η βλάστηση είναι πολύ έντονη. 
Άρα και το νησί αυτό δεν είναι κατάλληλο για 
το μοναστήρι. Από την άλλη πλευρά, το νησί 
2 έχει κατάλληλη έκταση που κυμαίνεται στα 
5.000m², η βλάστηση είναι περιορισμένη 
περιμετρικά αφήνοντας ελεύθερη το 
μεγαλύτερο ποσοστό της επιφάνειας του 
νησιού, ενώ ο δρόμος είναι παραλίμνιος, 
καθιστώντας εύκολη την πρόσβαση προς το 
νερό. Ταυτόχρονα, η κυκλοφορία στον δρόμο 
είναι χαμηλή καθώς είναι χωματόδρομος και 
δεν αποτελεί τρόπος πρόσβασης για κάποιο 
οικισμό.



Προσπαθώντας να βρω την κεντρική 
ιδέα του θέματος μου, ανέτρεξα στο 
παρελθόν ούτως ώστε να δω ποια ήταν η 
βασική δομή και οργάνωση των μοναστηριών 
στον Ελλαδικό χώρο. Από τα διαγράμματα 
των κατόψεων ορισμένων μοναστηριών, 
παρατηρούμε πως ανεξάρτητα από την 
κλίμακα τους, έχουν έναν περίκλειστο 
χαρακτήρα, αλλά και ταυτόχρονα όλες οι 
χρήσεις είναι περιμετρικά οργανωμένες 
γύρω από το βασικότερο κτίριο, τον Ναό.

Στο διάγραμμα τύπου Word cloud, 
αναπαρίστανται η βαρύτητα των χρήσεων 
σε ένα τυπικό μοναστήρι αλλά και πως οι 
χρήσεις τοποθετούνται περιμετρικά του 
Ναού.

Μονή Μεγίστης Λαύρας

Μονή Φιλοθέου

Μονή Αγ.Παντελεήμονος

Μονή Κωνσταμονίτου

Μονή Ιβήρων

Μονή Καρακάλλου

Διάγραμμα Τριμερούς Δομής
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Βλέποντας την υπάρχουσα χωροθέτηση 
των χρήσεων από την δική μου σκοπιά, 
προσπάθησα να τις οργανώσω σε ενότητες. 
Έτσι λοιπόν δημιουργήθηκαν τρείς ενότητες, 
η αυστηρή μοναστική ενότητα, με τον Ναό 
και τα κελιά των μοναχών, η καθημερινή 
ενότητα, με χώρους όπως βιβλιοθήκη, 
γραφεία και τέλος την ενότητα φιλοξενίας με 
τους ξενώνες των πιστών – επισκεπτών.

Έμφαση δόθηκε και στην μεταξύ σχέση 
αυτών των τριών ενοτήτων. Ιδιαίτερη σημασία 
έχει η σχέση της μοναστικής ενότητας με αυτή 
των καθημερινών χρήσεων, έτσι λοιπόν αυτές 
ενότητες θα έπρεπε να χωροθετηθούν η μια 
πλευρικά στην άλλη. Ενώ αντίθετα η ενότητα 
της φιλοξενίας βρίσκεται αντιδιαμετρικά από 
την  μοναστική ενότητα και η ενότητα των 
καθημερινών χρήσεων λειτουργεί ως φίλτρο 
μεταξύ τους αλλά και ως συνδετικός κρίκος. 



01. Καθώς βασικός στόχος όπως 
έχει αναφερθεί και νωρίτερα είναι να μην 
αποψιλωθεί κανένα δέντρο, το μοναστήρι 
θα πρέπει να σχεδιαστεί προσεκτικά στην 
ελεύθερη επιφάνεια του νησιού.

02. Ταυτόχρονα η τριμερής δομή 
οργανώνεται μέσω χαράξεων που 
δημιουργούν μια σφηνοειδής κάτοψη ώστε 
το κτίριο να διαφέρει από το ανάγλυφο του 
νησιού.

03. Από τις χαράξεις δημιουργούνται 
τοιχία τα οποία δίνουν μορφή στον 
σφηνοειδή σχηματισμό και οργανώνουν τις 
τρείς ενότητες.

04. Στο εσωτερικό των τοιχίων 
αφαιρείται το ανάγλυφο του νησιού 
αφήνοντας επίπεδους τους χώρους, ενώ τα 
τοιχία γίνονται κεκλιμένα.

05. Στην συνέχεια, δημιουργείται ένα 
τούνελ που λειτουργεί ως είσοδος. Όπως 
στον πρόναο μιας εκκλησίας που μέσα από 
το ημίφως ο πιστός απομακρύνεται από τα 
κοινά και προετοιμάζεται για να εισέλθει 
σε έναν ιερό χώρο, έτσι μέσω της σκοτεινής 
πορείας στο εσωτερικό του τούνελ, ο πιστός 
προετοιμάζεται για να μπει στο μοναστήρι.

06. Πλευρικά και πριν το τέλος του 
τούνελ, δημιουργείται ένας πύργος, ο 
οποίος αναδύει τον πιστό στο επίπεδο του 
μοναστηριού, ενώ ταυτόχρονα είναι και το 
κωδωνοστάσιο.
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07. Έπειτα δημιουργείται στους άξονες 
Βορράς – Νότος και Ανατολή – Δύση μια 
στεγασμένη πορεία, όπου στην διασταύρωση 
των αξόνων δημιουργείται ο Ναός. Έτσι γα 
να μεταβεί κάποιος από τον πύργο στον 
χώρο του μοναστηριού χρησιμοποιεί την 
στεγασμένη κίνηση στον άξονα Ανατολής – 
Δύσης.

08. Σε αυτή την φάση χωροθετούνται 
τα κτίρια περιμετρικά στο εσωτερικό των 
τοιχίων, αφήνοντας ελεύθερους υπαίθριους 
χώρους πρασίνου.

09. Στην συνέχεια, τα τοιχία χαμηλώνουν 
στα σημεία όπου δεν είναι απαραίτητο να 
παραμένουν ψηλά.

10. Τέλος, μπορούμε να δούμε την 
τελική οργάνωση του μοναστηριού.  
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Τοπογραφικό - Κλίμακα 1 / 2500 Κάτοψη Υπογείου - Κλίμακα 1 / 500



Κάτοψη Ισογείου - Κλίμακα 1 / 500 Κάτοψη Ορόφου - Κλίμακα 1 / 500



Κάτοψη Δωμάτων - Κλίμακα 1 / 500 Τομή Α -Α - Κλίμακα 1 / 500 

Τομή Β - Β - Κλίμακα 1 / 500



Τομή Γ - Γ - Κλίμακα 1 / 500

Τομή Δ - Δ - Κλίμακα 1 / 500

Τομή Ε -Ε - Κλίμακα 1 / 500 

Τομή ΣΤ - ΣΤ - Κλίμακα 1 / 500



Βορειοανατολική Όψη - Κλίμακα 1 / 500

Ανατολική - Κλίμακα 1 / 500

Δυτική Όψη - Κλίμακα 1 / 500 

Νότια Όψη - Κλίμακα 1 / 500



Εξωτερικός Φωτορεαλισμός - Είσοδος Εξωτερικός Φωτορεαλισμός - Κελιά



Εσωτερικός Φωτορεαλισμός - Κεντρική Αυλή Εσωτερικός Φωτορεαλισμός - Ξενώνες



Φωτογραφίες Τελικής Μακέτας - Κλίμακα 1/100 Φωτογραφίες Τελικής Μακέτας - Κλίμακα 1/100



Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ.Γυφτόπουλο 
για την καθοδήγηση και βοήθεια που 
μου πρόσφερε ώστε να καταφέρω να 
ολοκληρώσω με επιτυχία την διπλωματική 
μου εργασία αλλά και τους φίλους μου: 
Γεωργιάδη Γεωργία, Γιαννακοπούλου Ίρις, 
Ιωάννου Χαράλαμπος, Κούνας Φαίδων, Λέκκα 
Υπατία, Μαλούτα Αλεξάνδρα, Μαυράκης 
Σταύρος, Παπαχαρίση Μαρία, Πετρόγγονας 
Μαριος, Σαββίδης Ευτύχιος, Τακόπουλος 
Μιχάλης, Τσεσματζόγλου Θοδωρής, που 
στην δύσκολη περίοδο της προετοιμασίας 
για την παρουσίαση, με βοήθησαν με πάθος 
και όρεξη παραμερίζοντας τις δικές τους 
υποχρεώσεις.


