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ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
 

  Ο Άγιος Γερμανός είναι ένα ορεινό χωριό στα βόρεια σύνορα της Ελλάδος, κοντά στην 
μεγάλη Πρέσπα και σε υψόμετρο 1040 μέτρων. Διοικητικά ανήκει στο νομό Φλώρινας και 
πιο συγκεκριμένα στον δήμο Πρεσπών.  
  Κατά την διάρκεια της οθωμανικής περιόδου το χωριό ονομαζόταν "Γέρμαν". Το 1926 
ονομάστηκε "Άγιος Γερμανός" από τον ομώνυμο ναό, ο οποίος ανεγέρθηκε στις αρχές του 
10ου αιώνα. Μέχρι το 1913, μεγάλο μέρος του πληθυσμού ήταν σλαβόφωνοι. Ο Άγιος 
Γερμανός αποτελούσε το κεφαλοχώρι της περιοχής των Πρεσπών και γνώρισε μεγάλη 
οικονομική ακμή.  
  Τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα οι κάτοικοι του χωριού αγωνίστηκαν για την 
υπεράσπιση του ελληνισμού της περιοχής απέναντι στους Βούλγαρους κομιτατζήδες και 
την οθωμανική αυθαιρεσία, ενώ κατά την περίοδο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου εναντίον 
των Ιταλών και Γερμανών εισβολέων. 
  Η αύξηση του πληθυσμού στον Άγιο Γερμανό έγινε αισθητή μέχρι το 1940. Κατά τον 
εμφύλιο σημειώθηκε ραγδαία μείωση του πληθυσμού, με αποτέλεσμα η πολιτεία να 
φροντίσει για την μετοίκιση νέων κάτοικων απ’ την περιοχή της Θεσσαλίας. Τα επόμενα 
χρόνια λόγω της μετανάστευσης σημειώθηκε και πάλι σταδιακή μείωση του πληθυσμού. 



  Σήμερα ο άγιος Γερμανός κατοικείται από περίπου 250 κατοίκους, οι οποίοι 
επαγγελματικά ασχολούνται με τον τουρισμό καθώς και με την παραγωγή  αγροτικών 
προϊόντων. 
 

 
 



ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ 
 

Φάση Α). Δυο κατά μήκος τοιχοποιίες λιθοδομής  με ανοίγματα εισόδου στους δυο 
κύριους αποθηκευτικούς  χώρους του ισογείου. Οροθετούνται από δυο εγκάρσιες 
τοιχοποιίες λιθοδομής και μερική χρήση πλινθοδομής στο άνω τμήμα του ισογείου με 
κατάλληλες ξυλοδεσιές.  

Πιθανή ύπαρξη μερικής πλινθοδομής για κάποιο δώμα του ορόφου. 

  

 
Φάση Β). Προσθήκη δαπέδου από οπλισμένο σκυρόδεμα στους δυο κύριους 
αποθηκευτικούς χώρους του ισογείου. Πιθανόν μερική ανακατασκευή του κλιμακοστασίου 
με την προσθήκη ξύλινων στοιχείων. 

 Ανακατασκευή τμήματος του ξύλινου δαπέδουτου ορόφου . Επέκταση του κατοικήσιμου 
χώρου του ορόφου με διαμόρφωση καθιστικού και wc με τη χρήση υλικών δεύτερης 
χρήσης. Προσθήκη μουσαμά πάνω από το ξύλινο δάπεδο του ορόφου καθώς και στο 
ταβάνι που οριοθετεί το χώρο του ορόφου από την στέγη. 

 



 

 





 





 

ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ Α ΦΑΣΗ 0.5 2 
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ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ Β  ΦΑΣΗ 

 



 





   

ΤΥΠΟΛΟΓΙΚΑ / ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

 
 
 
Το κτίριο έχει την μορφή της διώροφης κατοικίας που διαρθρώνεται σε δύο στάθμες: α) 
ισόγειο με δύο αποθηκευτικούς χώρους  και ξύλινο κλιμακοστάσιο και β) όροφος με 
τουςκύριους χώρους κατοικίας (δωμάτια, κουζίνα, wc). 







 



 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΚΤΙΡΙΟΥ 

 
 
Το κτίριο αποτελείται από δύο στάθμες: 
α) Ισόγειο. Η τοιχοποιία του είναι κατασκευασμένη από λιθοδομή με ημιλαξευτούς λίθους, 
ενώ το δάπεδο των δύο κύριων αποθηκευτικών του χώρων είναι από οπλισμένο 
σκυρόδεμα. Στο υπόλοιπο τμήμα του ισογείου διατηρείται το χωμάτινο έδαφος πάνω στο 
οποίο εδράζεται το ξύλινο κλιμακοστάσιο ανόδου στον όροφο. 
β) Όροφος. Η τοιχοποιία του είναι κατασκευασμένη από πλινθοδομή  ενώ στο δυτικό 
τμήμα έχουν χρησιμοποιηθεί υλικά από δεύτερη χρήση (παλαιά κουφώματα και άλλα 
ξύλινα στοιχεία). Το δάπεδο είναι κατασκευασμένο από ξύλινες σανίδες οι οποίες 
εδράζονται πάνω σε ξύλινους δοκούς. Πάνω από το ξύλινο δάπεδο έχει τοποθετηθεί σε 
δεύτερη φάση μουσαμάς. Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι οι χώροι του ορόφου βρίσκονται 
σε διαφορετικό υψομετρικό επίπεδο μεταξύ τους 0,10m. 
   Επίσης σε κατάλληλα σημεία περιμετρικά του κτιρίου υπάρχει ξυλοδεσιά που διασφαλίζει  
τη στατικότητα της φέρουσας τοιχοποιίας.  



 



 





 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΟΨΗ 
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 0 1 

 
 
 
 



 
 
γ) Στέγη. Τριριχτή στέγη με κεραμοσκεπή με βυζαντινού τύπου κεραμικά στοιχεία. Η στέγη 
στηρίζεται σε ξύλινους δοκούς και διαχωρίζεται από τον χώρο του ορόφου με έναν 
μουσαμά στερεωμένο σε ξύλινους πήχεις. Εσωτερικά έχει την τυπολογία της 
παραδοσιακής ξύλινης στέγης με όλα τα μορφικά και δομικά στοιχεία. 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  





 

 ΤΟΜΗ Γ-Γ 0.5 2 

 
 0 1 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ 

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ 



 
 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ 

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΟΜΗΣ Α-Α 





 

 

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ 0.5 ΠΟΡΤΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ 0 1 

 



 



 
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΚΤΙΡΙΟΥ 

 
 
 
 
α) Το κτίριο παρουσιάζει ρωγμές στην εσωτερική του τοιχοποιία που μπορεί να οφείλονται 
στην λάθος χρήση κονιαμάτων, σοβά και βαφής. 



 



β) Σύγκλιση των εξωτερικών τοίχων και μείωση του συνολικού κτιρίου προς τα 
πάνω, η οποία οφείλεται στη διαφορά του εμβαδού ανάμεσα στη στάθμη του 
ισογείου και του ορόφου 0,17m. 

 

 ΤΟΜΗ Β-Β 0.5 2 
 0 1 



γ) Τα στοιχεία φέροντα οργανισμού του κτιρίου όπως τοιχοποιίες, σκάλες, δάπεδο, στέγη 
παρουσιάζουν απόκλιση και δημιουργούν θέματα ορθοστατικότητας και στατικής 
ανεπάρκειας του κτιρίου.      

 

 ΤΟΜΗ Γ-Γ 0.5 2 
 0 1 

 



 



δ) Παρουσιάζει θέματα θερμομόνωσης, ηχομόνωσης και υγρομόνωσης λόγω των υλικών 
από δεύτερη χρήση σε τμήματα της τοιχοποιίας. 

 

 

 



 
 



                
 
 
 
 
 

ε) Εμφανίζει θέματα στατικότητας στο δάπεδο του ορόφου καθώς και στο σύνολο του   
κλιμακοστασίου.                          



 



  



 
 
           στ) Ανομοιομορφία στην κατασκευή της στέγης με κλίσεις στην κεραμοσκεπή. 
 

 



 

ΒΟΡΕΙΑ ΟΨΗ 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

• Τα στοιχεία φέροντος οργανισμού του κτιρίου (τοιχοποιία, κλιμακοστάσιο, δάπεδο 
ορόφου, στέγη) παρουσιάζουν απόκλιση και δημιουργούν  θέματα στατικής 
ανεπάρκειας και ασφάλειας . 

• Απόκλιση εμβαδού ισογείου και ορόφου 0,17m. 
• Προβλήματα θερμομόνωση ,ηχομόνωση, υγρομόνωση του κτιρίου. 
• Πρόβλημα στην αισθητική του κτιρίου σε σχέση με τον υπόλοιπο παραδοσιακό οικισμό 

λόγω των υλικών δεύτερης χρήσεως σε εμφανή σημεία. 
 

 
 
 
 
 



 
ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
• Αποκατάσταση της κατεστραμμένης λιθοδομής και  πλινθοδομής στα σημεία που 

απαιτείται. 
• Αντικατάσταση των υλικών δεύτερης χρήσεως των όψεων από πλινθοδομή και 

κουφώματα ώστε να πληρούνται οι προϋποθέσεις της λειτουργικότητας, ασφάλειας και 
αισθητικής.   

• Επισκευή του κλιμακοστασίου και του ξύλινου δαπέδου του ορόφου ώστε να υπάρχει 
ευστάθεια και να πληρεί τους κανόνες της ασφαλείας.  

• Επισκευή της στέγης, εσωτερικά με ξύλινα στοιχεία όπου απαιτείται η αντικατάσταση 
των ήδη κατεστραμμένων, και εξωτερικά με κεραμικά στοιχεία.  

• Τοποθέτηση ειδών υγιεινής στο μπάνιο. 
• Κατασκευή νιπτήρα και επίπλου κουζίνας. 
• Τοποθέτηση κουφωμάτων (πόρτα εισόδου, παράθυρα, πόρτες εσωτερικών χώρων) 
• Διαμόρφωση του αυλείου χώρου.   

 

 



 


