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Οι πρώτες σκαλωσιές για την 
αναπαλαίωση του περιστεριώνα του 
Αρνάδου ( οικ. Κλάψη)



  

Ο τεχνίτης διακριτικά αφαιρεί τους
αποσαθρωμένους σοβάδες



  

Απομάκρυνση του παλιού σοβά 
από τα διακοσμιτικά τρίγωνα



  

Το έργο της απομάκρυνσηςτων
φθαρμένων σοβάδων 
συνεχίζεται



  

Μια αναμνηστική φωτογραφία κάτω από τις
σκαλωσιές ,διακρίνονται  ο Απόστολος ο 
Γιάννης και ο Μάρκος.



  

Ομοίως: Ο Απόστολος,
ο Γιάννης και ο Μάριος



  

Ο Ακης και ο Μάριος, τρίβουν το νέο σοβά.
Διακρίνεται: η βορεινή πλευρά του περιστεριώνα 
με τον κάναλο και στη μέση η βάση στην οποία 
κάθεται η σκάλα ανόδου στη στέγη 



  

Το εργοτάξιο σε πλήρη εξέλιξη



  

Οι λεπτομέρειες του σοβατίσματος,
 μέσα στα τρίγωνα και τους 
ρόμβους



  

Η απομάκρυνση των παλαιών σοβάδων και του 
χώματος από τα διακοσμητικά στοιχεία αποτελούν 
βασική προϋπόθεση για την σωστή αναπαλαίωση 
του περιστεριώνα. 



  

 Στη δυτική πλευρά του Περιστεριώνα 
συνεχίζεται η απομάκρυνση των 
αποσαθρωμένων υλικών ενώ στη νότια 
πλευρά προχωρεί το νέο σοβάτισμα



  

Οι ίδιες εργασίες 
επαναλαμβάνονται 
στην ανατολική πλευρά



  

Προετοιμασία για την κατασκευή 
των πυργίσκων της στέγης



  

Γενική εικόνα του εργοταξίου



  

Ο τεχνίτης εδώ  περνάει τη δεύτερη 
στρώση σοβά  



  

Ένα ακόμη πλάνο του εργοταξίου



  

Στο βάθος ο Τριαντάρος



  

Ο περιστεριώνας του Αρνάδου 
αναπαλαιωμένος,κάτασπρος 
παραδίδεται στους ενοίκους του, 
τα περιστέρια της Τήνου



  

 Νοτιοανατολική πλευρά



  

Νοτιοδυτική πλευρά



  

Ο περιστεριώνας χθες
Πάνω αριστερά

Ο Περιστεριώνας 
σήμερα ,κάτω δεξιά
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