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Α) ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ  

 

Στα σύνορα της βορειοδυτικής Ελλάδας με την Αλβανία και τη Γιουγκοσλαβία βρίσκονται δύο γραφικές λίμνες. 
Η Μικρή και η Μεγάλη Πρέσπα φιλοξενούν το λεγόμενο τριεθνές, το σημείο δηλαδή που τα τρία έθνη ενώνονται. 
Κοντά στις λίμνες υπάρχει πλήθος παραδοσιακών οικισμών μεγάλης ιστορικής και αρχιτεκτονικής σημασίας, 
κάποιοι από τους οποίους ειναι ο Άγιος Γερμανός, ο Λαιμός, οι Ψαράδες, ο Άγιος Αχίλλειος και το Πλατύ. 

 

Ο Άγιος Γερμανός απέκτησε την ονομασία του κατά το 1926, ενώ προηγουμένως κατά την Οθωμανική 
περίοδο η ονομασία του χωριού ήταν Γέρμαν. Αποτελεί το κεφαλοχώρι της περιοχής των Πρεσπών και στο 
παρελθόν γνώρισε μεγάλη ακμή, ιδίως στον οικοδομικό του όγκο. Η ίδρυση του χωριού χρονολογείται περίπου 
στις αρχές του 10ου αιώνα, χρονικά κοντά στην ανέγερση του ομώνυμου ναού που φιλοξενεί η κεντρική του 
πλατεία. Ο ναός είναι προσβάσιμος μέχρι και σήμερα, έχοντας αποκτήσει πλέον υψηλή ιστορική σημασία, ως 
αντιπροσωπευτικό δείγμα μεταβατικού σταυροειδούς εγγεγραμμένου ναού με νάρθηκα. 

 

 

Οι κάτοικοι των Πρεσπών οργανώνονταν κυρίως ανά οικογενειακές μονάδες γνωστές και ως 
πατριές ή ζάντρουγκες. Κάθε πατριά, η οποία μπορεί να αποτελούταν απο 30-40 ή και περισσότερα 
άτομα, ζούσε σε μια συνήθως διώροφη κατοικία, ενώ στην περιφραγμένη αυλή υπήρχαν 
μικρότερα βοηθητικά κτίρια. Παρόλο που δεν είναι δυνατό να έχουμε σαφή εικόνα της αρχικής 
μορφής του οικισμού στον 10ο-11ο αιώνα, σύμφωνα με προφορική παράδοση, ο Άγιος Γερμανός 
αποτελούταν από 12 βασικές πατριές. Οι χώροι εγκατάστασης αυτών των πατριών εξελίχθηκαν 
στη συνέχεια σε 12 ομώνυμες γειτονιές  (ή αλλιώς μαχαλάδες) του χωριού. Κάθε μαχαλάς είχε τη 
δική του βρύση, από την οποία καλύπτονταν οι ανάγκες για πόσιμο νερό. 

 

Σταδιακά, το πρώτυπο των πατριών άρχισε να εγκαταλείπεται και η ευρύτερη οικογένεια να 
διασπάται σε περισσότερα σπίτια, αν και η διάταξη των κτιρίων μέσα στον οικισμό εξακολουθούσε 
να είναι αραιή. Καθώς όμως ο πλυθυσμός συνεχώς αυξανόταν, τα σπίτια άρχισαν να χτίζονται 
όλο και πιο πυκνά μεταξύ τους, ορίζοντας ακανόνιστα στενά σοκάκια ανάμεσά τους. Στις αρχές 
του 20ου αιώνα η περιοχή του Αγίου Γερμανού εμφανίζει σημαντική ανοικοδόμηση, κυρίως 
αντικαθιστώντας προγενέστερα κτίρια.  

Εικόνα 1 Γεωγραφική θέση οικισμών Πρεσπών 

Εικόνα 2 Οικισμός Αγίου Γερμανού
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Τη δεκαετία του 1940 ο Άγιος Γερμανός έφτασε να ξεπεράσει τους 2.000 κατοίκους. Ωστόσο, μετά τα γεγονότα του Εμφυλίου Πολέμου το χωριό εγκαταλείφθηκε 
και ερημώθηκε. Από την δεκαετία του 1950 και μετά, όταν το χωριό επανακατοικήθηκε από ακτήμονες Βλάχους, άρχισε και πάλι να αλλάζει μορφή,χωρίς όμως 
ποτέ να ξεπεράσει την προπολεμική του άνθηση. Λόγω μειωμένου κατά πολύ πλυθυσμού, δεν υπήρχε πλέον ανάγκη τόσων πολλών κατοικιών και επομένως 
αρκέτα κτίρια έμειναν εγκατελελημένα και παραδόθηκαν στη φθορά του χρόνου. Τα πολύ στενά σοκάκια μεταξύ κτιριών  αντικαταστάθηκαν από φαρδύτερους 
δρόμους. 

 

 

 

Β) ΣΥΓΧΡΟΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

Από την εγκατάληψη του Αγίου Γερμανού και την επανακατοίκησή του, ο 
πληθυσμός του χωριού εξακολουθεί να είναι μικρός. Σύμφωνα με τους 
σημερινούς ανθρώπους του χωριου, ο πλυθυσμός φτάνει τους τρεις κατοίκους 
ανά τετραγωνικό μέτρο. Οι κύριες ασχολίες τους είναι ακόμα η γεωργία, η 
κτηνοτροφία και πλέον ο τουρισμός. ` 

 

Παρόλο που ο Άγιος Γερμανός αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους και 
βασικότερους οικισμούς του Δήμου Πρεσπών, το δημαρχείο βρίσκεται στον 
οικισμό του Λαιμού αλλά σε απόσταση που διανύεται εύκολα με περπάτημα πέντε 
με δέκα λεπτών. Υπάρχει κεντρικός δρόμος που διακατέχει όλο τον οικισμό του 
Αγίου Γερμανού και τον ενώνει με αυτόν του Λαιμού. Από αυτόν τον δρόμο 

προεκτίνονται άλλοι μικρότεροι με ακανόνιστο τρόπο. Αυτό συμβαίνει καθώς τα στενά και τα σοκάκια πιθανώς προέκυψαν έπειτα της οικοδόμησης του χωριού 
προκειμένου να υπάρχει σύνδεση μεταξύ των κτιρίων. 

 

Η διάταξη των κτισμάτων μέσα στον οικισμό δεν έχει πάντα σχέση με τον καλό (νότιο) προσανατολισμό, αλλά σχετίζεται περισσότερο με την κλίση του εδάφους 
και τη θέα προς τις λίμνες ή τον χώρο εργασίας. Επομένως, τα πεπλατισμένα σπίτια είναι τοποθετημένα συνήθως παράλληλα με την κλίση του εδάφους. 
Υπάρχουν όμως και αρκετές περιπτώσεις που η στενότητα του χώρου στο κέντρο των οικισμών οδήγησε στην τοποθέτηση κατοικιών κάθετα στην κλίση. 

Εικόνα 3 Μεταβολή πλυθυσμού Αγίου Γερμανού 

Εικόνα 4 Προοπτικό σκίτσο Αγίου Γερμανού 
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Γύρω από την κεντρική πλατεία του οικισμού συγκεντρώνονται ο ναός, η αγορά και τα εστιατόρια του 
οικισμού. Συνεπώς, στην περιοχή αυτή συγκεντρώνεται μεγάλο πλήθος κτιρίων το ένα δίπλα στο άλλο, 
γεγονός που έρχεται σε αντίθεση με την αραιή και τυχαία οργάνωση των υπόλοιπων ιδιωτικών κτιρίων. 
Η πλατεία φαίνεται να ήταν ανέκαθεν κεντρικό σημείο του οικισμού και εξακολουθεί να συγκεντρώνει 
το μεγαλύτερο αριθμό ανθρώπων. Αυτό φαίνεται ιδιαίτερα και από την προσεγμένη διατήρηση 
κάποιων κτιρίων της πλατείας, τα οποία ακόμη χρησιμοποιούνται καθ’όλη τη διάρκεια του χρόνου, σε 
αντίθεση με άλλα που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για δεκαετίες. 

 

Στην περιοχή συναντώνται διάφοροι κατασκευαστικοί τύποι σπιτιών. Τα χαρακτηριστικά των σπιτιών 
της Πρέσπας παρουσιάζουν πολλές ομοιότητες με την παραδοσιακή αρχιτεκτονική του 
βορειοελλαδικού, αλλά και του ευρύτερου βαλκανικού χώρου. Για την κατασκευή τους 
χρησιμοποιήθηκαν κυρίως φυσικά υλικά: πέτρα, ξύλο και λάσπη. Με πέτρα χτίζονται κυριώς τα θεμέλια 
και οι εξωτερικοί τοίχοι είτε όλων των ορόφων, είτε μόνο του ισογείου, είτε μόνο του βορινού τοίχου για 
προστασία. Στα περισσότερα κτίρια ιδιαίτερα επιμελημένα είναι τα αγκωνάρια, μεγάλα πελεκητά 
λιθάρια συνήθως σε σχήμα παρηλλογράμμου, τα οποία δένουν τις γωνίες του κτίσματος. Οι 
ξυλοδεσιές που «δένουν» τους πέτρινους τοίχους έχουν ιδιαίτερη σημασία στην αντοχή και αντισεισμική 
συμπεριφορά των κτιρίων. 

Πολλές φορές για ευκολία, οικονομία ή μικρότερο βάρος, οι κάτοικοι χρησιμοποιούσαν άψητα πλιθιά φτιαγμένα από πηλόχωμα ανακατεμένο με ψιλοκομμένο 
άχυρο και κοπριά αγελάδας. Τους έδιναν το σχημα τούβλου με ξύλινα καλούπια και έπειτα τα στέγνωναν στον ήλιο. Τα πλιθιά είναι εύκολα στην χρήση και 
έχουν εξαιρετική μονωτική συμπεριφορά στο κρύο και στη ζέστη.Οι διαχωριστικοί τοίχοι των κατοικιών είναι συνήθως κατασκευασμένοι από ένα σκελετό από 
πελεκητά ξύλα με γέμισμα από πλιθιά (τσατμάς), ενώ σε κάποιες περιπτώσεις χρησιμοποιούνται και πρόχειρα κλαδόπλεκτα χωρίσματα σοβατισμένα με 
πηλόχωμα και άχυρο. Εκτός από τα γνωστά επιμέρους στοιχεία του κτίσματος (σκάλα, πόρτες, παράθυρα) κατασκευάζονταν τα χαγιάτια, οι εξώστες και τα 
μεσοδάπεδα. 

 

Παρά τις όποιες μεταβολές,  το χωριό διατηρεί σε μεγάλο βαθμο τον αρχιτεκτονικό χαρακτήρα του 19ου και 20ου αιώνα. Με την εγκατάληψη του χωριού τη 
δεκαετία του ́ 40 σταμάτησε κάθε οικοδομική δραστηριότητα, γεγονός που, σε συνδυασμό με την περιορισμένη  ανοικοδόμηση από το 1952 και μετά, συντέλεσε 
στη διατήρηση των οικισμών μέχρι και σήμερα. Η παραπάνω εγκατάληψή τους όμως από εδώ και πέρα μπορεί να αποβεί καταστροφική, αν δεν ληφθούν 
κατάλληλα μέτρα. Για την προστασία των ιδιαίτερων αρχιτεκτονικών και πολεοδομικών του χαρακτηριστικών, ο οικισμός χαρακτηρίστηκε «παραδοσιακός» το 
2015. Με το Προεδρικό Διάταγμα ο Άγιος Γερμανός γίνεται ο δεύτερος παραδοσιακός οικισμός στο Δήμο Πρεσπών, μετά τους Ψαράδες, και ο τρίτος της 
Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας. Έτσι μαζί με τα μνημεία των Πρεσπών αρχίζει πλέον να διαμορφώνεται ένα σημαντικό πλαίσιο προστασίας του 
ανθρωπογενούς περιβάλλοντος στην περιοχή. 

Σχέδιο 1 Τοπογραφικό Αγίου Γερμανού 
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ΧΑΡΤΗΣ 1   
 

ΟΡΟΦΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ 

 
ΥΠΟΜΝΗΜΑ 

 
 

 

 

 
Το  μεγαλύτερο μέρος των κτιρίων της περιοχής είναι διώροφα.  

Τα μονόροφα κτίρια είναι είτε παλαιότερες κατοικίες από την 
αρχική οργάνωση του πλυθυσμού, είτε αποτελούν 
βοηθητικούς χώρους των βασικών κατοικιών. 

Κοντά στηο οικόπεδο μελέτης της ομάδας παρατηρήθηκε μία 
τριώροφη κατοικία. 
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 ΧΑΡΤΗΣ 2 
 

ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ 

 
ΥΠΟΜΝΗΜΑ 

 

 

 

 
Πολλές κατοικίες που βρίσκονται πολύ κοντά μεταξύ τους 
αποτελούν πιθανόν προεκτάσεις των αρχικών πατριών, 
καθώς εξελίχθηκαν παροδικά σε γειτονιές. 

Συμπληρωματικά, κοντά στις κατοικίες υπάρχουν βοηθητικοί 
χώροι ή αποθήκες για εξυπηρέτηση των αναγκών των 
ιδιοκτητών. 
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ΧΑΡΤΗΣ 3 
 

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ 

 
ΥΠΟΜΝΗΜΑ 

 
 

 

 

Στον οικισμό συνυπάρχουν κτίρια διαφορετικών 
καταστάσεων. Κοντά στην πλατεία τα κτίρια είναι πιο πυκνά και 
έχουν αποκατασταθεί σε μεγάλο μέρος. 

 Όσο περισσότερο απομακρύνεται κανείς από το κέντρο του 
οικισμού, παρατηρούνται αρκετά κτίρια που είτε έχουν ανάγκη 
απκατάστασης, είτε είναι ερείπια που έχουν εγκαταλειφθεί εδώ 
και δεκαετίες.  
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Δίαγραμμα 1 Οικοδομικές φάσεις κτιρίου 
στην τωρινή διαρρύθμιση χώρων

ΟΙΚΙΑ ΧΑΤΖΑΡΑ 

 

Το κτίριο που μελετήθηκε ενδέχεται να είχε ανέκαθεν ρόλο κατοικίας ως κύρια λειτουργία του. Στα πρώτα 
χρόνια της ζωής του ο χώρος του ισογείου χρησιμοποιούταν για στέγαση ζώων και αποθήκευση, ενώ 
ο όροφος αποτελούσε τον κύριο χώρο κατοίκησης μιας πατριαρχικής οικογένειας δεκαπέντε περίπου 
ατόμων.  
 

Σύμφωνα με τον τωρινό ιδιοκτήτη του οικοπέδου, η κατασκευή του κτιρίου χρονολογείται γύρω στο 
1930, εγκαταλείφθηκε στα τέλη της δεκαετίας του ‘70 και από τότε παραμένει ανενεργό. Ο κύριος 
Λευτέρης Χατζάρας είναι ο ιδιοκτήτης του οικοπέδου περίπου από το 1980 μέχρι και σήμερα, οπού το 
αγόρασε από την αρχική οικογένεια ιδιοκτητών. 

 

Η σύνθεση της κατοικίας βασίζεται στην παραδοσιακή βαλκανική αρχιτεκτονική του 19ου αιώνα με 
ορισμένα όμως ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Η διάταξή του κτιρίου, όπως και πολλών άλλων στους 
οικισμούς των Πρεσπών ακολουθεί το ανάγλυφο του εδάφους. Έχει δηλαδή τοποθετηθεί παράλληλα 
στη κλίση και όχι με βάση τον βέλτιστο προσανατολισμό, αφού η  πλατιά όψη ΑΒ, στρέφεται προς τα 
βορειοδυτικά. 

 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΦΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 

 

Η κατασκευή του κτιρίου εικάζεται πως έχει γίνει σε 3 οικοδομικές φάσεις. 

Σύμφωνα και με το διπλανό διάγραμμα, σε κάθε φάση παρατηρούνται 

παρεμβάσεις στις εξωτερικές και εσωτερικές τοιχοποιίες, με αποτέλεσμα να 

μεταβάλλονται αντίστοιχα η οργάνωση και οι χρήσεις των δωματίων,τόσο  

στο ισόγειο όσο και στον όροφο.  

Εικόνα 5 Οικία Χατζάρα υπό γωνία 



 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ 
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Εικόνα 7  Τρισδιάστατη αναπαράσταση δεύτερης οικοδομικής φάσης κτιρίου 

 

Στην πρώτη φάση το κτίριο ήταν διώροφο με χαγιάτι σε σχήμα "Τ" και στους δύο ορόφους.  Το χαγιάτι του ορόφου καταλάμβανε όλη την όψη ΑΒ αλλά και 
ένα μικρό μέρος της όψης ΔΑ.  

 

 

Στην δεύτερη φάση το χαγιάτι του ισογείου έκλεισε πλήρως με τοιχοποιία (αργολιθοδομή) η οποια προστέθηκε  ανάμεσα στα ντιρέκια. Το χαγιάτι του ορόφου 
άλλαξε και δημιουργήθηκαν δύο νέα δωμάτια τα Ο1, Ο3 και Ο5 (τσατμαδότοιχο και μπαγδατί). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 6 Τρισδιάστατη αναπαράσταση πρώτης οικοδομικής φάσης κτιρίου 
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Εικόνα 8 Τρισδιάστατη αναπαράσταση τρίτητς οικοδομικής φάσης κτιρίου 

 

Στην τρίτη φάση χτίστηκε ένας εσωτερικός τοίχος (αργολιθοδομή) στο ισόγειο και δημιουργήθηκε το δωμάτιο Ι4 ,ενώ καταστράφηκε και ο μικρός εξώστης με 
το μέρος της στέγης που τον κάλυπτε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι στην αυλή του οικοπέδου παρατηρήθηκε ένα πλήθος πετρών, οι οποίες ενδέχεται να  έχουν παραμείνει  είτε από κάποια 
καταστροφή, είτε από κάποια προσθήκη/αντικατάσταση στοιχείων της κατοικίας. 
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ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ Κ.ΧΑΤΖΑΡΑ ΚΛΙΜΑΚΑ 1:250 
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ΤΟΜΗ ΑΑ ΚΛΙΜΑΚΑ 1:50 

   



 3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΥΠΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ 
 

 21 

ΤΟΜΗ ΒΒ ΚΛΙΜΑΚΑ 1:50 
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ΟΨΗ ΑΒ ΚΛΙΜΑΚΑ 1:50  
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ΟΨΗ ΒΓ ΚΛΙΜΑΚΑ 1:50 
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ΟΨΗ ΓΔ ΚΛΙΜΑΚΑ 1:50 
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ΟΨΗ ΔΑ ΚΛΙΜΑΚΑ 1:50 
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ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΚΤΙΡΙΟΥ 

Οι διαφορετικές οικοδομικές φάσεις του κτιρίου έχουν επηρεάσει έντονα τη μορφολογία και τυπολογία του. Πιο συγκεκριμένα, στην αρχική φάση, το κτίριο ήταν 
διώροφο, δίχωρο και παρουσίαζε χαγιάτι σε σχήμα Τ, τόσο στο ισόγειο όσο και στον όροφο. Το χαγιάτι, δηλαδή ο στεγασμένος ημιυπαίθριος χώρος, 
καταλάμβανε το σύνολο της μεγάλης όψης ΑΒ και τον ενδιάμεσο χώρο μεταξύ των δύο δωματίων, προσδίδοντας στη κατοικία εξωστρεφή χαρακτήρα.   

Στον όροφο η εξωτερική τοιχοποιία αργολιθοδομής δεν επεκτείνεται σε ολόκληρη τη στενή πλευρά ΔΑ, αντίθετα με ότι συνηθίζεται και συμβαίνει στη ΒΓ, αλλά 
διακόπτεται στο όριο του δωματίου, αφήνοντας έτσι ανοιχτή τη μικρή πλευρά του χαγιατιού. Επιπλέον, στην όψη ΓΔ υπήρχε τμηματική προεξοχή, εξώστης 
(Σκίτσο 1) ίίδιου πλάτους με τον ενδιάμεσο χώρο, ο οποίος πιθανότατα στεγαζόταν με δίρριχτη ή τρίρριχτη στέγη που στη προέκταση της ενωνόταν με αυτή 
του σπιτιού. 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ   
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Η ανάγκη για περισσότερους εσωτερικούς χώρους σε συνδυασμό με τον αυξημένο αριθμό των ατόμων που έμεναν στην κατοικία, οδήγησαν αργότερα στη 
μετασκευή του.  

Στη δεύτερη οικοδομική φάση του κτιρίου, το χαγιάτι στο ισόγειο «κλείνεται» με εξωτερική τοιχοποιία, και προστίθεται ένας επιπλέον εσωτερικός τοίχος 
αργολιθοδομής, δημιουργώντας ένα ακόμη δωμάτιο (Ι4). Στον όροφο μειώνεται σημαντικά η επιφάνειά του χαγιατιού, καθώς προστίθενται εξωτερικοί τοίχοι 
ξυλόπηκτης τοιχοποιίας, δημιουργώντας δύο από τους εξωτερικούς τοίχους του δωματίου Ο1 και τρείς του δωματίου Ο5. Ακόμη, ο ενδιάμεσος  χώρος πίσω 
από τη σκάλα εξελίσσεται σε ένα επιπλέον δωμάτιο (Ο3) αρκετά μικρότερου μεγέθους. 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ  

  



 3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΥΠΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ 
 

 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΚΤΙΡΙΟΥ 

 

 

 

 

Το κτίριο απαρτίζεται από τον κορμό και τη στέγη, ενώ απουσιάζει το στοιχείο της βάσης. Το 
ύψος του ορόφου είναι κατά 40 εκατοστά μικρότερο από αυτό του ισογείου.  

 

 

 

 

Σκίτσα 1, 2 Αρχική μορφή εξώστη στην όψη ΓΔ Σκίτσο 3  Σαχνισί όψης ΓΔ 

Δίαγραμμα 2 Μέλη κτιρίου 
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Η κατοικία εμφανίζει τριμερή συμμετρία, διαχωρισμένη και στα δυο επίπεδα σε ένα 
κεντρικό ενδιάμεσο χώρο και δύο πλευρικά τμήματα δωμάτιων. Ιδίως στην αρχική φάση 
κατασκευής οι επιμήκεις όψεις ΑΒ και ΓΔ είχαν  απόλυτη γεωμετρική διάθεση.  

 

Σχετικά με την οργάνωση των χωρών, η είσοδος χωροθετείται στο μέσο της 
νοτιοανατολικής  πλευράς  ΓΔ, κάτω από των εξώστη και οδηγεί σε έναν κλειστό κεντρικό 
χώρο. Εκατέρωθέν του βρίσκονται δύο ξεχωριστοί χώροι, το αχούρι και το κελάρι. 
Επιπλέον, στο τέλος του χώρου Ι1β υπάρχει ακόμη ένα δωμάτιο και στην πλευρά ΑΒ 
εξώθυρα που οδηγεί στην πίσω αυλή του οικοπέδου. Μια απότομη ξύλινη σκάλα στην 
πλευρά του διαδρόμου (Ι1β) καταλήγει στον όροφο, στο χαγιάτι. Στον όροφο, 
λαμβάνουν χώρα όλες οι δραστηριότητες της οικογένειας όπως συνάντηση, μαγείρεμα, 
φαγητό, ύπνος και άλλα. Τα  δωμάτια είναι ανεξάρτητες μονάδες που δεν επικοινωνούν 
απευθείας μεταξύ τους αλλά μέσω του χαγιατιού. 

 

 

 

 

 

Σχετικά με τις όψεις, προκύπτει ρυθμική επανάληψη και αξονικότητα από τις 
οριζόντιες χαράξεις των ξυλοδεσιών κυρίως στην πλατιά πλευρά ΓΔ και στις 
στενές πλευρές ΒΓ και ΔΑ και τα ισομεγέθη παράθυρα του ορόφου και του 
ισογείου αντίστοιχα. Τέλος στις άκρες της πλατιάς όψης ΑΒ εμφανίζονται 
κατακόρυφες λωρίδες από ξεστούς ασβεστόλιθους μικρής-μέτριας 
επεξεργασίας, που διαφοροποιούνται ως προς το σχήμα και το μέγεθος από 
τους ασβεστόλιθους που συνθέτουν το υπόλοιπο τμήμα της τοιχοποιίας. 
Έχοντας επομένως ως αποτέλεσμα πέρα από τον στατικό τους ρόλο τον 
τονισμό των ακμών του κτιρίου. 

  

Δίαγραμμα 3 Τριμερής συμμετρία κτιρίου 

Δίαγραμμα 4 Ρυθμική επανάληψη - Αξονικότητα κτιρίου
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Σκίτσο 4  Σκαριφήματα αποθήκης 

ΑΠΟΘΗΚΗ 

 

Στο οικόπεδο βρίσκεται και ένα ακόμα κτίσμα: αποθήκη-στάβλος-αχυρώνας. Έχει ορθογωνική κάτοψη και δύρριχτη στέγη από ξύλινο σκελετό, που δημιουργεί 
πλέγμα το οποίο καλύπτεται με  λαμαρίνες. Σε κάποια σημεία, τα στεγόξυλα επικαλύπτονται με συστάδες αχύρου, προστατεύοντας τον εσωτερικό χώρο της 
αποθήκης. Τέλος, οι τοιχοποιίες της δεν φέρουν επιχρίσματα, για καλύτερο αερισμό. 
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ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

 

Για την κατασκευή, χρησιμοποιούνται: 

-αργοί ασβεστόλιθοι (μικρής-καθόλου επεξεργασίας) στην γενική τοιχοποιία 

-ξεστοί ασβεστόλιθοι (μικρής-μέτριας επεξεργασίας) στις γωνίες (αγκωνάρια) της τοιχοποιίας 

-πυλοκονίαμα για τη σύνδεση των ασβεστόλιθων 

-ωμόπλινθοι σε συνδυασμό με πυλοκονίαμα στις ξυλόπηκτες τοιχοποιίες 

-ξύλο: κορμοί χωρίς ή με ελάχιστη επεξεργασία (δοκίδες, πατόξυλα, στρωτήρες, στοιχεία στέγης), λαξευμένοι κορμοί (ντιρέκια, στρωτήρες και ξυλοδεσιές), 
σανίδες και άλλα μικρότερα σε μήκος στοιχεία (πόρτες, παράθυρα, πατώματα) 

-μεταλλικά στοιχεία (κάγκελα και συναρμολόγηση κουφωμάτων) 

-καλάμια (οροφές δωματίων ορόφου) 

-υβριδικό λασποκονίαμα με πρόσμειξη αχύρου και γιδότριχας 

-χώμα (έδαφος ισογείου και δωματίων ορόφου) 

-επιχρίσματα και χρώματα (φινίρισμα ξυλόπηκτων τοιχοποιιών και οροφών) 

-κεραμίδια (τελική στρώση στέγης) 
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ΥΛΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΟΨΕΙΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 
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ΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ 

Τον στατικό φορέα κατά τον κατακόρυφο άξονα συγκροτούν:  

α) η τοιχοποιία πάχους 0.6μ από  αργές ασβεστόλιθους και  

β) τα κατακόρυφα ξύλινα υποστυλώματα (ντιρέκια) διατομής 0.15 x 0.15 μ, με ξύλινα κεφαλάρια (μαξιλάρια). Κατά τον οριζόντιο άξονα, το στατικό φορέα 
συγκροτούν οι κύριες δοκοί (ελάχιστης ή καθόλου επεξεργασίας κορμοί δέντρων, διατομής διαμέτρου 0.10-0.20μ). 

 

Τοιχοποιία από αργές ασβεστόλιθους υπάρχει στους εξωτερικούς τοίχους στη νοτιοανατολική 
όψη (εκτός του εξωτερικού τοίχου του χώρου Ο3), στην νοτιοδυτική όψη, σε μέρος της 
βορειοανατολικής όψης και στους εσωτερικούς τοίχους του ισογείου. Όπως φαίνεται, στην 
βορειοδυτική όψη υπήρχε χαγιάτι σχήματος Τ, οπότε, αρχικά δομήθηκε η λιθοδομή του ισογείου, 
με πρώτο βήμα την θεμελίωση, όπου σκάβεται αυλάκι βάθους 0.5-1μ και πλάτους 0.8-0.9μ που 
πληρώνεται από ασβεστόλιθους αρμολογημένους με πηλοκονίαμα. Έπειτα συνεχίζεται η δόμηση 
των τοιχοποιιών καθ’ ύψος, με τον ίδιο τρόποΣτις γωνίες όπου συναντώνται δύο τοίχοι, η 
τοιχοποιία δομείται με ξεστές ασβεστόλιθους (μικρής-μέτριας επεξεργασίας),που το σχήμα τους 
προσεγγίζει αυτό του ορθογώνιου παραλληλεπίπεδου πρίσματος. Οι ακρογωνιαίες αυτές λίθοι 
(αγκωνάρια) τοποθετούνται οριζόντια (με την πλατιά τους πλευρά κατά τον οριζόντιο άξονα), η 
μία πάνω από την άλλη, με διαφορετική διεύθυνση κάθε φορά (η πρώτη κατά τον χ, η επόμενη 
κατά τον ζ), έτσι ώστε οι ακμές τους να σχηματίζουν την κατακόρυφο της γωνίας της τοιχοποιίας. 
Με αυτόν τον τρόπο, δημιουργείται ένα είδος λίθινου υποστυλώματος στις ακμές των τοίχων, με 
ιδιαίτερη στατική αξία. 

 

 

Ανά 1-1.30μ της τοιχοποιίας τοποθετούνται ξυλοδεσιές (χατίλια), σε οριζόντιο επίπεδο της λιθοδομής. Οι ξυλοδεσιές είναι επιμήκεις 
λαξευμένοι κορμοί δέντρων (τετραγωνικής διατομής 0.07-0.1μ) που τοποθετούνται κατά μήκος του τοίχου, στην εσωτερική και εξωτερική 
πλευρά. Τα χατίλια συνδέονται μεταξύ τους εγκάρσια με μικρότερου μήκους δοκίδες περίπου ίδιας διατομής (κλάπες), ανά τακτά 
διαστήματα, δημιουργώντας ένα είδος δικτυώματος ανάμεσα σε κάθε στρώση λιθοδομής. Με αυτόν τον τρόπο, “δένεται” περιμετρικά 
το κτίριο και επιτυγχάνεται η καλύτερη στήριξη και αντισεισμική συμπεριφορά του. 

Όταν χρειάζεται να δημιουργηθεί άνοιγμα στην τοιχοποιία για παράθυρα ή πόρτες, κατά κανόνα, φροντίζεται οι ξυλοδεσιές να 
“πέφτουν” ακριβώς πάνω από το πρέκι της πόρτας ή του παραθύρου και κάτω από την ποδιά του παραθύρου. Οι ποδιές εδράζονται 
πάνω στις ξυλοδεσιές, ενώ το πρέκι, που αποτελείται από δοκίδες οι οποίες τοποθετούνται η μία δίπλα στην άλλη, με τις άκρες τους να 
εδράζονται στην τοιχοποιία, γεφυρώνει το χάσμα και φέρει τα φορτία παραπάνω λιθοδομής. 

Εικόνα 13  Αγκωνάρι, ξυλοδεσιές και τοιχοποιία 
αργών ασβεστόλιθων 

Σκίτσο 5  Αγκωνάρια

Σκίτσο 6  Σύνδεση 
ξυλοδεσιών με εντορμίες
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Στο τέλος της κατασκευής των τοίχων του ισογείου τοποθετούνται στρωτήρες (ελάχιστης ή καθόλου επεξεργασίας κορμοί 
δέντρων, διατομής διαμέτρου 0.10-0.20μ) κατά μήκος τους, οι οποίοι εξισώνουν το επίπεδο και υποδέχονται στη συνέχεια 
τις βασικές δοκούς και τα πατόξυλα του δαπέδου του ορόφου. Με τον ίδιο τρόπο δομούνται και οι εσωτερικές τοιχοποιίες 
του ισογείου, περιμετρικά των χώρων Ι3 και Ι4. 

 

 

Στην βορειοδυτική όψη (όψη ΑΒ), ο εξωτερικός τοίχος έχει δομηθεί με μία υβριδική τεχνική που συνδυάζει αργή λιθοδομή 
και τσατμά. Επειδή προϋπήρχε χαγιάτι (οι χώροι Ι1α και Ι4 αποτελούσαν ημιυπαίθριο χώρο), στην πρόσοψη και το 
ακάλυπτο (χωρίς τοιχοποιία αργής λιθοδομής) μέρος της βορειοανατολικής όψης (όψη ΑΔ) , στατικό ρόλο στην 
κατακόρυφο  έχουν τα ξύλινα υποστυλώματα (ντιρέκια), που εδράζονται πάνω σε πλακωτές πέτρες που τα 
προστατεύουν από τη υγρασία του εδάφους. Στην κορυφή τους έχουν μαξιλάρια, τα οποία, λόγω της μειούμενης 
διατομής τους από πάνω προς τα κάτω (ξεκινούν από 0.60 x 0.15μ και καταλήγουν σε 0.30x0.15μ), βοηθούν τα 
κατακόρυφα στοιχεία να παραλάβουν τα φορτία του ορόφου. Αργότερα, για να “κλείσει” με τοίχο το χαγιάτι στο ισόγειο, 
τα κενά ανάμεσα στα υποστυλώματα πληρώθηκαν (τεχνική τσατμά) με την τεχνική της αργής λιθοδομής και συνεπώς, οι 
λίθοι της τοιχοποιίας έχουν βοηθητικό ρόλο, παραλαμβάνοντας μέρος των κατακόρυφων φορτίων.  

 

 

Πάνω στα μαξιλάρια των ντιρεκιών εδράζονται στρωτήρες, όμοιοι με εκείνους της 
τοιχοποιίας αργής λιθοδομής, που έχουν τον ίδιο ρόλο. Έτσι, με όλους τους 
στρωτήρες συνολικά δημιουργείται ένα “ξύλινο πλαίσιο” στην οριζόντια διεύθυνση, 
έτοιμο να υποδεχθεί τις δοκίδες στη συνέχεια. Ακόμη, στην ίδια φάση προστέθηκε και 
ο τοίχος που χωρίζει τους χώρους Ι4 και Ι1α, ο οποίος, επίσης, παραλαμβάνει μέρος 
των κατακόρυφων φορτίων. Γι’ αυτό και παρατηρείται αρμός στην τοιχοποιία 
ανάμεσα στους χώρους Ι1β και Ι3-ι4.  

 

Το οριζόντιο στατικό σύστημα της οροφής του ισογείου αποτελείται από: α) τις κύριες δοκούς που εδράζονται στους 
στρωτήρες των τοιχοποιιών και β) τα πατόξυλα του δαπέδου του ορόφου που εδράζονται αμφιέρειστα στις κύριες 
δοκούς και σε δοκούς οι οποίες καρφώνονται πάνω στα πατόξυλα, κατά τον ίδιο άξονα με αυτά, ώστε να φέρουν τα 
πατόξυλα σε οριζόντια θέση.  Οι δοκοί της οροφής του ισογείου είναι ξύλινες, όμοιες με τους στρωτήρες και γεφυρώνουν 
τη στενή διάσταση κάθε χώρου έχοντας μεταξύ τους απόσταση 0.5-0.6μ. 

Εικόνα 14  Στρωτήρας 

Εικόνα 15  Υβριδική τοιχοποιία τσατμά και 
αργολιθοδομής - Ντιρέκια και μαξιλάρια

Εικόνα 16 Έδραση πατόξυλων σε κύρια δοκό

Σκίτσο 7 Μαξιλάρια 
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Αφού τοποθετηθούν οι στρωτήρες στο τέλος της λιθοδομής του ισογείου και δημιουργηθεί το οριζόντιο πλέγμα, συνεχίζεται η κατασκευή των τοιχοποιιών του 
ορόφου. Οι τοιχοποιίες από αργές ασβεστόλιθους, κατασκευάζονται με ακριβώς τον ίδιο τρόπο, όπως και στο ισόγειο, με τη μόνη διαφορά ότι οι ξυλοδεσιές 
στην τοιχοποιία αυτή τη φορά τοποθετούνται ανά μεγαλύτερα μήκη, για να υποστηρίξουν τα ανοίγματα των παραθύρων των ορόφων, που είναι ψηλότερα 
από αυτά του ισογείου. Στις τοιχοποιίες με την τεχνική του τσατμά (στο Ο5 βορειοανατολική και βορειοδυτική όψη, στο Ο1 βορειοδυτική όψη και στο Ο3 
νοτιοανατολική όψη) και μπαγδατί (όλες οι εσωτερικές τοιχοποιίες των δωματίων του ορόφου), αρχικά, δημιουργείται ένα οριζόντιο πλαίσιο από δοκίδες 
(διατομής 0.08 x 0.08 μ), οι οποίες καρφώνονται εγκάρσια στα πατόξυλα από τη μία και κατά μήκος τους από την άλλη, και υποδέχονται στη συνέχεια τα 
ντιρέκια της τοιχοποιίας. Αυτά τα ξύλινα υποστυλώματα, είναι παρόμοια με αυτά της ΑΒ όψης του ισογείου και ,παρομοίως, φέρουν αντίστοιχα μαξιλάρια στις 
κορυφές τους. Ανά διαστήματα, ανάμεσα στα ντιρέκια καρφώνονται και οριζόντιες δοκίδες μικρότερης διατομής κατά τον οριζόντιο άξονα, δημιουργώντας 
ένα πλέγμα που καθιστά τον στατικό φορέα της τοιχοποιίας. Όταν αυτά στερεωθούν κατακόρυφα στις δοκίδες που προαναφέρθηκαν, κατασκευάζεται η 
πλήρωση της τοιχοποιίας. 

 

Στην τεχνική του μπαγδατί, οριζόντιες σανίδες (0.10-0.15 x 0.04 μ) καρφώνονται εγκάρσια στα ντιρέκια, κατά τον οριζόντιο άξονα, δημιουργώντας τη βάση για 
το υβριδικό λασποκονίαμα με πρόσμειξη αχύρου και γιδότριχας (πλάτους 0.02-0.03 μ), που τοποθετείται στη συνέχεια σε όλη την επιφάνεια του τοίχου και 
λειτουργεί ως μονωτικό υλικό. Στο τέλος, εφαρμόζεται ασβεστοκονίαμα και χρώμα (λουλακί ή γαλάζιο) για φινίρισμα. 

Στην τεχνική του τσατμά, στοιχεία πλήρωσης αποτελούν οι ωμές πλίνθοι, που με τη βοήθεια συνδετικού κονιάματος, συναρμολογούνται πληρώνοντας από το 
πλέγμα του ξύλινου στατικού φορέα. Οι τοιχοποιίες αυτού του είδους στο κτίριο, με εξαίρεση την εξωτερική τοιχοποιία του Ο3 δεν επιχρίονται, αλλά αφήνονται 
εμφανείς.  

Αυτά τα δύο είδη τοιχοποιίας, χρησιμοποιούνται στους τοίχους του πάνω ορόφου, χάρη στο μικρό βάρος τους, και αποσκοπούν στην ελάχιστη δυνατή 
καταπόνηση του στατικού φορέα του ισογείου. Αφού ολοκληρωθούν οι τοιχοποιίες του ορόφου, ή έστω το κατακόρυφο στατικό σύστημα, τοποθετούνται 

Σκίτσο 8  Ξηλόπηκτη τοιχοποιία: Μπαγδατί Εικόνα 17 Λεπτομέρεια μπαγδατί Σκίτσο 9 Ξυλόπηκτη τοιχοποιία: Τσατμάς Εικόνα 18 Τοιχοποιία τσατμά 
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Σκίτσο 10 Λεπτομέρεια πατόξυλου με επάλληλη διάστρωση 

Σκίτσο 11 Λεπτομέρεια ταβανιού 

στρωτήρες, όμοιοι με αυτούς του ισογείου και της ίδιας λογικής, που εδράζονται είτε στις αργολιθοδομές, είτε στα μαξιλάρια των ντιρεκιών και υποδέχονται τα 
στεγόξυλα του στατικού συστήματος της στέγης. 

ΠΑΤΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΡΟΦΕΣ  

Στην οροφή του ισογείου, πάνω στα πατόξυλα του πατώματος του ορόφου, καρφώνονται ξύλινες σανίδες (0.10-0.20 x 0.04 μ), η μία δίπλα στην άλλη και 
εγκάρσια στα πατόξυλα, δημιουργώντας το σανίδωμα, που αποτελεί και το δάπεδο του ορόφου. Στους χώρους Ο1 και Ο3, πάνω από το σανίδωμα του 
δαπέδου υπάρχει επιπλέον στρώση πατημένου χώματος. Το πάτωμα του ισογείου αποτελείται μόνο από πατημένο χώμα, και ακολουθεί την φυσική κλίση του 
εδάφους. Στις οροφές των χώρων του ορόφου, υπάρχουν δύο ειδών ταβάνια: α) αυτά όπου, στα στεγόξυλα στερεώνονται σειρές από καλάμια μαζί με μεικτό 
λασποκονίαμα και στη συνέχεια επιστρώνονται με επίχρισμα και β) εκείνα όπου στα στεγόξυλα καρφώνονται σανίδες, η μία δίπλα στην άλλη, εγκάρσια σ’ 
αυτά, και δημιουργούν το πέτσωμα του ταβανιού. Και στα δύο είδη χρησιμοποιείται χρώμα για τελικό φινίρισμα και ομοιομορφία.  
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ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΤΟΙΧΟΥ (SCALE ΑΠΟ Α2 ΣΕ Α3)  
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ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
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Σχέδιο 2  Βάση Στέγης Σχέδιο 3 Στέγη με χρωματικές ενδείξεις στοιχείων της 

ΣΤΕΓΗ ΚΤΙΡΙΟΥ 

 

Η στέγη κατασκευάστηκε στην πρώτη φάση του κτιρίου και η δομή της αποτελεί στοιχείο 
του κτιρίου που διατηρείται μέχρι και σήμερα. 

Είναι απλή τετράρριχτη , με πλάτος 9.94 μέτρα, ύψος 2,20 μέτρα και μήκος 14.90, με την 
προεξοχή (κέρπιδα ή στρέα) της από τον τοίχο του κτιρίου να είναι μισό μέτρο. 

 

 

 

 

 

 

ΔΟΜΗ ΣΤΕΓΗΣ 

Υπάρχει απλό καδρόνιασμα στη βάση της, που αποτελείται από στρωτήρες(νταμπάνια, περαστές). Το καδρόνιασμα δεν είναι μονοκόμματο, αφού 
χρησιμοποιούνται δύο ξύλα κατά μήκος κάθε πλευράς.  

Υπάρχει μία ακόμη περαστή στη μέση περίπου του μήκους της στέγης η οποία αποτελείται από ξύλα μικρότερης διατομής όπου στηρίζονται οι δύο μπαμπάδες 
και οι πέντε ορθοστάτες της στέγης.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνες  19, 20  Τρισδιάστατη αναπαράσταση στέγης κτιρίου ανά επίπεδο και βασικές διαστάσεις 
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Οι μπαμπάδες είναι αυτοί που καθορίζουν το ύψος της στέγης. Στην κορυφή του μπαμπά 
καρφώνονται οι αμείβοντες (τσιμπίδια) και οι μαχίες, που καθορίζουν την κλίση της.  

Οι αμείβοντες είναι μονοκόματα ξύλα τα οποία καρφώνονται στην κορυφή του μπαμπά 
και στους ελκυστήρες (γρεντιά), ενώ μαχίες είναι τα διαγώνια ξύλα τα οποία καρφώνονται 
στη κορυφή του μπαμπά και στην σύνδεση των δύο κάθετων περαστών. Οι υπόλοιποι 
αμείβοντες στηρίζονται στην κορυφή των ορθοστατών και την άκρη των στρωτήρων 
αντίστοιχα.  

 

 

Κατά μήκος της στέγης υπάρχουν οι ελκυστήρες, οι οποίοι στηρίζουν τον μεσαίο στρωτήρα και διαπερνούν 
την τοιχοποιία του κτιρίου. Οι ελκυστήρες δεν διαπερνούν την στέγη σε όλο το πλάτος της, αλλά 
χρησιμοποιούνται δύο ξύλα τα οποία διαστρώνονται επάλληλα πάνω στον βοηθητικό στρωτήρα στο πάτημα 
τον τσιμπιδιών. Τα δύο τσιμπίδια ενός ορθοστάτη με την αντίστοιχη γρεντιά σχηματίζουν το ζευκτό (ψαλίδι). Η 
στήριξη ενισχύεται με τις αντηρίδες που συνδέουν τον μπαμπά με τα τσιμπίδια και καρφώνονται πάνω σε αυτά. 

Σκίτσο 12 Σκαρίφημα δομής στέγης 
Εικόνα 21 Δομικά στοιχεία στέγης

Εικόνα 22 Κόμβος ζευκτού

Εικόνα 23 Ελκυστήρες στέγης 



 4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 
 

 52 
Εικόνες 26,27,28  Φωτογραφίες στέγης από το εσωτερικό του ορόφου 

 

Η προεξοχή της στέγης (κέρπιδα ή στρέα) έξω από τους τοίχους του κτιρίου σχηματίζεται από την προέκταση 
των αμειβόντωνν και των ελκυστήρων κατά 0.5 μ. κατά τον οριζόντιο άξονα. Η σύνδεση των ακμών των 
ξύλων γίνεται καρφωτά με εξαίρεση τους ορθοστάτες και τους μπαμπάδες οι οποίοι συνδέονται με εντορμίες 
με το νταμπάνι.  

Ο φέροντας οργανισμός επικαλύπτεται με πέτσωμα, από σανίδες οι οποίες καρφώνονται στα τσιμπίδια, και 
κεραμίδια βυζαντινού τύπου τα οποία τοποθετούνται κολυμβητά στο πέτσωμα  για στεγάνωση και 
θερμομόνωση.  

 

 

 

Τα ζευκτά συνδέονται μεταξύ τους με χωροδικτυώματα, με μεγάλα ανοίγματα έδρασης καθιστώντας την 
στέγη αυτοφερόμενη. Το φορτίο μεταφέρεται μέσω του αμείβοντα στους πλευρικούς τοίχους ώστε να μην 
εφελκύεται η γρεντιά. Η γρεντιά αναρτάται από τον κόμβο της κορυφής του ζευκτού. 

Παρατηρείται έλλειψη του κορφιά.  

Παρεμβάσεις στην δομή της στέγης παρατηρούνται στα σημεία που υπήρχαν οι δύο καμινάδες όπου 
προστέθηκαν επιπλέον κεραμίδια, καθώς και η αντικατάσταση των σανιδιών του πετσώματος στο ίδιο 
σημείο και προσθήκες αντιστήριξης στα στεγόξυλα της στέγης.   

Εικόνα 24 Κέρπιδα (προεξοχή) στέγης 

Εικόνα 25 Σύνδεση ορθοστάτη - εκλυστήρα
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ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΚΤΙΡΙΟΥ: 

 

ΠΑΡΑΘΥΡΑ 

Τα παράθυρα της κατοικίας, όταν αυτά αποτελούν ανοίγματα στην αργολιθοδομή, τοποθετούνται στην εξωτερική περασιά του τοίχου και άλλες φορές 
εξαρτώνται από τις ξυλοδεσιές και άλλες όχι. Πιο συγκεκριμένα, στην όψη ΒΓ το παράθυρο του ισογείου (Ιπ6) είναι ανεξάρτητο από τις ξυλοδεσιές, έχει αυτόνομο 
πρέκι (ξύλινη δοκίδα που γεφυρώνει το άνοιγμα) που ενισχύει την άνω κάσα του παραθύρου, ενώ η κάτω κάσα λειτουργεί και ως ποδιά. Τα οριζόντια στοιχεία 
του κουφώματος καρφώνονται στα κατακόρυφα για τη δημιουργία του 
πλαισίου. Αντιθέτως, παράθυρα του ισογείου στην όψη ΓΔ, έχουν παρόμοια 
κατασκευή κασώματος και αυτόνομο πρέκι, όμως στο κάτω μέρος τους, η 
ξυλοδεσιά λειτουργεί ως ποδιά. Στην όψη ΑΒ, αφού δεν υπάρχουν ξυλοδεσιές 
λόγω της υβριδικής φύσης της τοιχοποιίας, τα παράθυρα έχουν αυτόνομα 
πρέκια και ποδιές, με τετράξυλα κουφώματα των οποίων τα στοιχεία 
συνδέονται με εντορμίες. Στα παράθυρα του ορόφου, τόσο στην όψη ΒΓ , 
όσο και την ΓΔ χρησιμοποιούν τις ξυλοδεσιές για πρέκι και ποδιά και έχουν 
τετράξυλα κουφώματα με εντορμίες.  
 

 
 
Επιπλέον, κάποια από αυτά κλείνονται με σταθερό τρόπο, εσωτερικά ή 
εξωτερικά, με σανίδες που καρφώνονται κατά τον κατακόρυφο άξονα στις 
κάσες των παραθύρων και άλλα έχουν δίφυλλες κινούμενες σφραγίσεις, από 
ξύλινα στοιχεία που συνδέονται με τις κάσες μέσω μεταλλικών μεντεσέδων. Τέλος, 
σε πολλά από αυτά υπάρχουν μεταλλικά κιγκλιδώματα (απλές κατακόρυφες 
σιδερόβεργες συνδεδεμένες με οριζόντια μεταλλικά στοιχεία), που δεν 
συνδέονται απευθείας με τα οριζόντια στοιχεία του κασώματος, αλλά σε 
ξεχωριστές ξύλινες οριζόντιες δοκίδες που καρφώνονται στα κουφώματα.   
 

Τα παράθυρα του ορόφου, που αποτελούν ανοίγματα στην αργολιθοδομή, 
είναι πάντοτε εξαρτώμενα από τις ξυλοδεσιές και τις χρησιμοποιούν τόσο για 
πρέκι, όσο και για ποδιά. Είναι τετράξυλα, συνδεδεμένα με εντορμίες και φέρουν 
κιγκλιδώματα με διάκοσμο. Επιπλέον, έχουν δύο φύλλα, ανοιγόμενα προς το 
εσωτερικό, με μεταλλικά στοιχεία σύνδεσης.   

 

Σκίτσο 13 Παράθυρα ισογείου όψης ΑΒ.   Αυτόνομα πρέκια και ποδιές.   Σφραγισμα καρφωτά με σανίδες. 

Σκίτσο 14 Λεπτομέρεια κατασκευής παραθύρων ορόφου 
Σκίτσο 15 Πάνω: Ξυλοδεσία ως πρέκι και ποδία  
Κάτω: Άνοιγμα ανεξάρτητο ξυλοδεσιάς 
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Τα ανοίγματα των ξυλόπηκτων τοιχοποιιών είναι πάντοτε εξαρτώμενα από τον 
ξύλινο στατικό φορέα, ο οποίος δημιουργεί πλαίσια τα οποία υποδέχονται τις 
κάσες οι οποίες είναι συνδεδεμένες άλλοτε με εντορμίες, άλλοτε με 
φαλτσογωνιές και άλλοτε καρφωτά. Επίσης άλλες φορές κλείνονται με 
κινούμενα φύλλα ή κιγκλιδώματα με τον ίδιο τρόπο που προαναφέρθηκε.  

Στο δωμάτιο Ο3, το στατικό σύστημα του τσατμά, από ελάχιστα 
επεξεργασμένα ξύλινα κατακόρυφα και οριζόντια στοιχεία, αποτελεί τις κάσες 
των ανοιγμάτων. Επιπλέον, στο παράθυρο υπάρχουν κατακόρυφα 
κιγκλιδώματα που πακτώνονται στην τοιχοποιία στο κάτω μέρος του 
ανοίγματος. Στην θύρα, υπάρχει φύλλο που αποτελείται από κατακόρυφες 
σανίδες και οριζόντιες τραβέρσες, και συνδέεται στο κούφωμα με μεταλλικούς 
μεντεσέδες και κλειδώνει με μεταλλική κλειδωνιά.   

 

ΘΥΡΕΣ 

 

Η μπροστινή δίφυλλη εξώθυρα χρησιμοποιεί την ξυλοδεσιά ως ενίσχυση και, επιπλέον, 
το πρέκι κάτω από την ξυλοδεσιά αποτελείται από δύο σειρές πελεκητών δοκών, η μία 
πάνω στην άλλη, μήκους περίπου 3μ και διατομής 0.15 x 0.15μ, που γεφυρώνουν το 
μεγάλο άνοιγμα της αργολιθοδομής. Το κάσωμα αποτελείται από τρείς κατακόρυφες 
δοκούς, δύο στις άκρες και μία στο κέντρο του μήκους της, πάνω στις οποίες εδράζεται 
η χαμηλότερη σειρά από το πρέκι. Τα δύο φύλλα, αποτελούνται από κατακόρυφες 
σανίδες που συνδέονται μέσω δύο ή τριών οριζόντιων σανίδων μικρότερου μήκους 
(τραβέρσες), που καρφώνονται στο εσωτερικό μέρος των φύλλων, με περίπου ίσες 
αποστάσεις μεταξύ τους. Μεταλλικά στοιχεία χρησιμοποιούνται ως μεντεσέδες και 
σφραγίσεις.  

Η πίσω εξώθυρα φέρει αυτόνομο πρέκι από ελάχιστης επεξεργασίας δοκούς. Το 
κάσωμα αποτελείται από δύο κατακόρυφες δοκίδες ,από τη μία, που συνδέονται με 
εντορμία με τις δύο άνω και κάτω οριζόντιες, και μία από την άλλη, που συνδέεται με τις 
οριζόντιες με φαλτσογωνιά. Το φύλλο έχει κατασκευή παρόμοια με αυτή των φύλλων 
της μπροστινής εξώθυρας, με μεταλλικά στοιχεία σύνδεσης.  

Εικόνες 29, 30 Ανοίγματα σε ξυλόπηκτη τοιχοποιία τσατμά 

Εικόνα 31 Ανοίγματα δωματίου Ο3 Εικόνα 32 Εσωτερική πόρτα δωματίου Ο1 
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Οι εσωτερικές θύρες του ισογείου έχουν αυτόνομα πρέκια, κασώματα με 
καρφωτές συνδέσεις και ,κυρίως, μόνο πάνω οριζόντιο μέρος κάσας. Τα 
φύλλα, όπου υπάρχουν, κατασκευάζονται με τον ίδιο τρόπο, με κατακόρυφες 
σανίδες και τραβέρσες.   

Στον όροφο, οι εσωτερικές θύρες χρησιμοποιούν τον ξύλινο σκελετό των 
ξυλόπηκτων τοιχοποιιών ως πρέκια, τα οποία, μάλιστα, κρύβονται στο 
εσωτερικό της τοιχοποιίας. Τα κασώματα έχουν άνω και κάτω οριζόντια 
στοιχεία τα οποία συνδέονται με τα κατακόρυφα καρφωτά, είτε με τα 
κατακόρυφα να φέρουν τα οριζόντια, είτε να τα εμπεριέχουν, και με 
φαλτσογωνιές. Τα φύλλα, όπου υπάρχουν κατασκευάζονται από οριζόντιες 
σανίδες και τραβέρσες. Επιπλέον, συχνά τα κασώματα επενδύονται με 
επίχρισμα και χρώμα για ομοιομορφία. 

 

 

ΣΚΑΛΑ 

 

 

Η σκάλα αποτελείται από τρία κυρίως μέρη, τις δύο κεκλιμένες βαθμιδοφόρους, τα πατήματα-
βαθμίδες και το πέτσωμα πλήρωσης. Οι βαθμιδοφόροι κατασκευάζονται από τρείς ενωμένες στη 
σειρά  λαξευμένες ξύλινες δοκούς ( διατομής 0.075 x 0.075 μ), που εδράζονται στο πάνω μέρος της 
σκάλας σε μία από τις κύριες δοκούς του οριζόντιου στατικού συστήματος και στο κάτω μέρος της 
στο πλατύσκαλο και αποτελούν τον στατικό φορέα της σκάλας. Στις εσωτερικές πλευρές τους 
καρφώνονται δοκίδες (διατομής 0.03 x 0.03 και μήκους 0.26 μ) ,κατά τον οριζόντιο άξονα, και πάνω 
σ’ αυτές εδράζονται τα οριζόντια πατήματα, τα οποία αποτελούνται από δύο σανίδες (περίπου 
0.15 x 0.03 x 0.9 μ). 

 

 

 

Σκίτσα 16, 17 Αριστερά: Εξώπορτα όψης ΑΒ   Δεξιά: Εξώπορτα όψης ΓΔ 

Σκίτσο 18 Σκαρίφημα σκάλας 
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Το πλατύσκαλο, αποτελείται από ένα ξύλινο πλαίσιο (1.35 x 1.35) από ξύλινες δοκίδες, που πληρώνεται 
με πέτσωμα από σανίδες. Στη μία του πλευρά, εδράζεται πάνω σε άξεστους λίθους, ώστε να παραμένει 
οριζόντιο παρά την κλίση του εδάφους.  

Κιγκλιδώματα απουσιάζουν κατά μήκος της σκάλας, ωστόσο, στον όροφο, υπάρχει κιγκλίδωμα που 
αποτελείται από δύο οριζόντιες σανίδες μήκους 1.80 μ και διατομή 0.7 x 0.7 μ, οι οποίες εδράζονται σε 
δύο κατακόρυφους στύλους ύψους 0.8μ και διατομής 0.7 x 0.7 μ.  

Το ξύλινο πλαίσιο που τα παραπάνω δημιουργούν πληρώνεται με κατακόρυφες σανίδες διατομής 
περίπου 0.10 - 0.12 x 0.03 μ, οι οποίες καρφώνονται στα οριζόντια στοιχεία και έχουν μεταξύ τους 
αποστάσεις 0.15 – 0.20 μ κάθε φορά. 

 

 

 

 

 

ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ ΧΑΓΙΑΤΙΟΥ 

 

 

 

 

 

 

Στο χώρο του χαγιατιού, η κατασκευή των κιγκλιδωμάτων προστασίας είναι απλή, από πελεκητά μέρη ξύλου. 
Συγκεκριμένα, μία δοκός διατομής 0.10 x 0.11 μ τρέχει οριζόντια σε όλο το μήκος της ανοιχτής πλευράς του 
ημιυπαίθριου χώρου, σε ύψος 0.66μ  και στηρίζεται στις τοιχοποιίες εκατέρωθεν και στο ξύλινο υποστύλωμα (ντιρέκι), 
στο κέντρο της. Πάνω σε αυτή τη δοκό καρφώνονται κατακόρυφες σανίδες μήκους 0.69μ και πλάτους περίπου 0.10μ, 
σε σειρά, χωρίς κενά μεταξύ τους, δημιουργώντας το προστατευτικό κιγκλίδωμα. 

Εικόνες 33, 34 Φωτογραφίες σκάλας 
στην άνοδο και στην κάθοδο 

Σκίτσο 19 Λεπτομέρειες σκάλας

Σκίτσο 20 Λεπτομέρεια κιγκλιδώματος 
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ΕΣΤΙΕΣ 

Στα δωμάτια Ο2 και Ο4 υπάρχουν εστίες, με ιδιαίτερη κατασκευή στη βάση τους, για λόγους πυρασφάλειας. Η βάση 
αποτελείται από καμπυλωμένες σανίδες που στηρίζονται σε δύο καμπύλες δοκούς, που εδράζονται στα πατόξυλα από 
τη μία και στον τοίχο από την άλλη. Το κενό που δημιουργείται (στρογγύλι) γεμίζεται με αργές λίθους .Το επάνω μέρος, 
τόσο των λίθων, όσο και του υπόλοιπου δαπέδου των δωματίων καλύπτεται με πατημένο χώμα ώστε η φωτιά να μην 
έρχεται σε επαφή με τα ξύλινα στοιχεία του δαπέδου. Η μπάτζα (αρχή καμινάδας στο εσωτερικό) κατασκευάζεται από 
πελεκητά ξύλα και επενδύεται με λασποκονίαμα στο εσωτερικό. Τα οριζόντια ξύλινα στοιχεία πακτώνονται στην 
τοιχοποιία και συγκρατούν τα κατακόρυφα. Η διατομή της όλο και μειώνεται προς τα πάνω και καταλήγει να γίνεται ίση 
με αυτή της καμινάδας, η οποία εξέρχεται από την οροφή. Επιπλέον, επενδύεται εξωτερικά με επίχρισμα όμοιο της 
τοιχοποιίας, για ομοιομορφία. 

 

 

 

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΕΞΩΣΤΗ  

Μια ακόμη ιδιαίτερη κατασκευαστική λεπτομέρεια αποτελεί η κατασκευή του εξώστη στον χώρο Ο3, που μπορούμε να υποθέσουμε ότι υπήρχε, λόγω των 
σπασμένων δοκών που εξέχουν πάνω από την κεντρική είσοδο του κτιρίου. Πιο συγκεκριμένα, στα δύο πατόξυλα που τρέχουν κατά μήκος του χώρου Ι1β, 
προς την εξώθυρα και τους αντίστοιχους παράλληλους σε αυτά στρωτήρες στις κορυφές των τοιχοποιιών ενδιάμεσα στους Ι2,13 και Ι1β, μπορούμε να 
παρατηρήσουμε πως έχουν προστεθεί ίδιας περίπου διατομής αλλά μικρότερου μήκους (2.25 μ) δοκοί, πάνω από τα πατόξυλα και τους στρωτήρες και κατά 
μήκος αυτών. Τα πατόξυλα εδράζονται εκατέρωθεν σε μία κύρια δοκό που τρέχει εγκάρσιά τους, κατά τη μικρή διάσταση του χώρου Ι1β, και στο πρέκι της 
διπλής εξώθυρας που αποτελείται από δοκούς διατομής 0.13 x 0.14 μ, σε συνδυασμό με την εξωτερική ξυλοδεσιά. Οι επιπλέον δοκοί που τοποθετούνται πάνω 
τους , χρησίμευαν ως ενίσχυση της στήριξης του εξώστη και έχουν αποτέλεσμα την ανύψωση του χώρου Ο3 κατά 0.15μ, όσο και το ύψος των δοκών. Τα κενά 
που δημιουργούνται ανάμεσα στις δοκούς πληρώνονται με αργές λίθους, χωρίς συνδετικό κονίαμα. Στον εξυψωμένο χώρο Ο3, το ξύλινο πέτσωμα του 
δαπέδου εκτείνεται και εξωτερικά της τοιχοποιίας ( υποθέτουμε πως αποτελούσε την τελική επένδυση του δαπέδου του εξώστη) και επιπλέον, προστίθεται χώμα 
και πατιέται για την εξίσωση του επιπέδου του χώρου. 

 

Ακολουθούν λεπτομέρεια εστίας, κατακόρυφη κατασκευαστική λεπτομέρεια τομής σε κλιμακα 1:20 και αναλυτικοί πίνακες κουφωμάτων. 

  

Εικόνα 35 Προσοψη τζακίου δωματίου Ο4 
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ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΤΖΑΚΙ (SCALE ΑΠΟ Α2 ΣΕ Α3) 
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ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΤΟΜΗΣ (SCALE ΑΠΟ Α2 ΣΕ Α3)  



 4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 
 

 60 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ (SCALE ΑΠΟ Α2 ΣΕ Α3) 
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ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ (SCALE ΑΠΟ Α2 ΣΕ Α3) 
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ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ (SCALE ΑΠΟ Α2 ΣΕ Α3) 
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ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ (SCALE ΑΠΟ Α2 ΣΕ Α3) 
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Έπειτα από την πλήρη αναγνώριση και αποτύπωση των εξωτερικών όψεων του κτιρίου, έγινε επιπλέον πλήρης 
φωτογράφιση και αποτύπωση των εσωτερικών χώρων ανά δωμάτιο. 

Ακολουθούν αναπτύγματα των εσωτερικών χώρων του ισογείου και του ορόφου.  
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ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ  ΦΘΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΛΛΟΙΩΣΕΩΝ 

 
Από το 1970 το κτίριο έχει εγκαταλειφθεί. Οι φθορές και οι αλλοιώσεις που έχει υποστεί το κτίριο με το πέρασμα των χρόνων έχουν αποτυπωθεί τόσο στις 
εξωτερικές όσο και στις εσωτερικές του όψεις. Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που παρατηρεί κανείς στο εξωτερικό του κτιρίου είναι η απόκλιση του 
από τον κατακόρυφο και οριζόντιο άξονα, κάτι που οφείλεται πιθανώς σε φυσικά φαινόμενα. Ακόμη, υπάρχουν έντονες φθορές στον φέροντα οργανισμό, 
δηλαδή αποσάθρωση του συνθετικού κονιάματος, πράγμα που επιφέρει αποδιοργάνωση και απώλειες στην λιθοδομή, ενώ ακόμη λείπει ένα κομμάτι του 
κτιρίου από την δυτική όψη.  

Ακολουθεί διαγραμματική απεικόνιση των φθορών και αλλοιώσεων στις εξωτερικές όψεις του κτιρίου. 
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ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΟΨΗΣ ΑΒ ΚΛΙΜΑΚΑ 1:50 
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ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΟΨΗΣ ΒΓ ΚΛΙΜΑΚΑ 1:50 
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ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΟΨΗΣ ΓΔ ΚΛΙΜΑΚΑ 1:50 
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ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΟΨΗΣ ΔΑ ΚΛΙΜΑΚΑ 1:50 
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ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  ΦΘΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΛΛΟΙΩΣΕΩΝ 

 

Οι φθορές συνεχίζονται και στο εσωτερικό του κτιρίου τόσο στο ισόγειο όσο και στον όροφο. Οι αλλοιώσεις του φέροντα οργανισμού είναι ιδιαίτερα εμφανείς 
και στο εσωτερικό, κάτι που οφείλεται στην υγρασία, στους πιθανούς σεισμούς, στις μετασκευές που έχει δεχθεί το κτίριο από ανθρώπινο παράγοντα καθώς 
και στην εγκατάλειψη του κτιρίου. Αξίζει να σημειωθεί ότι η πλειοψηφία των ξυλοδεσιών και των κουφωμάτων είναι σχετικά διαβρωμένα και κατεστραμμένα και 
στα δύο επίπεδα του κτιρίου, πράγμα που αποδίδεται στην ανερχόμενη υγρασία από το έδαφος. Στο επίπεδο του ορόφου παρατηρείται έντονη αποφλοίωση 
των χρωματισμών και πτώση των επιχρισμάτων, ενώ ακόμη παρατηρώντας κανείς την οροφή του κτιρίου από το εσωτερικό μπορεί να διακρίνει ότι στα 
περισσότερα σημεία της, η επιχρισμένη καλαμωτή έχει πέσει και έτσι είναι ορατή η στέγη του. Τέλος, σε δύο δωμάτια του ορόφου υπάρχουν τζάκια τα οποία 
έχουν φραγμένες καμινάδες, κάτι που δεν μπόρεσε να ερμηνευθεί.  

Ακολουθεί διαγραμματική και φωτογραφική απεικόνιση των φθορών και αλλοιώσεων των εξωτερικών και εσωτερικών αναπτυγμάτων του χώρου.  
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Εικόνες 37, 38, 39, 40 Διαβρωμένα 
ξύλινα στοιχεία πορτών,παραθύρων - 
Ανάγκη νέων επιχρισμάτων 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 

 
Από κατασκευαστική άποψη αναγκαία θεωρείται, αρχικά, η επισκευή της στέγης, αφού μεγάλο μέρος της 
παθολογίας των χώρων του ορόφου οφείλεται στην κατερχόμενη υγρασία που διαπερνούσε τη στέγη.  

Προτείνεται η αντικατάσταση των κατεστραμμένων ξύλινων στοιχείων, τόσο των στατικών, όσο και του πετσώματος 
και η προσθήκη κορφιά (που δεν υπήρχε), με ενίσχυση των κεραμιδιών.  

 

 

 

 

Επιπλέον, και από άποψη ασφάλειας, απαραίτητη θα ήταν η επισκευή των στοιχείων του στατικού συστήματος, 
δηλαδή, αντικατάσταση των ξύλινων δοκών και υποστυλωμάτων που έχουν διαβρωθεί και ενίσχυση της 
αργολιθοδομής.  

 

 

Ιδιαίτερα χρήσιμη θα ήταν και η αντικατάσταση των υπολοίπων διαβρωμένων ξύλινων στοιχείων στη σκάλα, τις πόρτες και τα παράθυρα και τα σανιδώματα 
των πατωμάτων και των οροφών.  

Τέλος, προτείνεται η ξύλινη επένδυση του πατώματος του ισογείου , όπως και η εκ νέου προσθήκη επιχρισμάτων στις τοιχοποιίες για την αποκατάσταση της 
όψης τους. 

 

 

  

Εικόνα 35 Υγρασία στέγης 

Εικόνα 36 Ξύλινα υποστυλώματα και αργολιθοδομή
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ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 

Για την πρόταση αποκατάστασης του κτιρίου που μελετήθηκε, αποφασίστηκε η τροποποίησή του με τέτοιο τρόπο ώστε να λειτουργεί ως ξενώνας που θα 
μπορεί να φιλοξενεί έως και 10 άτομα.  

 

 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ 

Για τη γενικότερη ομοιομορφία του, καθώς και για την επίτευξη καλύτερης στατικής συμπεριφοράς, είναι αναγκαίο να αντικατασταθούν οι εξωτερικές 
ξυλόπηκτες τοιχοποιίες του ορόφου με αργολιθοδομή, παρόμοια με εκείνη της όψης ΑΒ του ισογείου. 

 

 

ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΛΙΜΑΚΑ 1:100  

 

Η κεντρική είσοδος παραμένει στα νοτιοανατολικά (όψη 
ΓΔ), οδηγώντας στα δύο τρίκλινα δωμάτια, το ένα δίκλινο 
και το κοινόχρηστο μπάνιο του ισογείου. Παρέχεται, 
επίσης πρόσβαση στον πίσω κήπο μέσω της πίσω 
εξώθυρας. Τα παράθυρα στο ισόγειο, εκτός του 
μπάνιου, μεγαλώνουν σε ύψος για τον καλύτερο 
φωτισμό των δωματίων. 
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Στον όροφο, οι χώροι Ο2 και Ο4 μετατρέπονται σε κοινόχρηστους χώρους διημέρευσης, ως κουζίνα και καθιστικό, αντίστοιχα. Θεωρήθηκε πως οι χώροι αυτοί 
ενδείκνυνται για κοινόχρηστη λειτουργία, αφού η ύπαρξη των εστιών, που διατηρείται, κάνει την ατμόσφαιρα πιο ζεστή και φιλική. Ακόμη, οι δύο αυτοί χώροι 
επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω του ημιυπαίθριου χώρου Ο3, με κινούμενα υαλοστάσια. Υπάρχει, επιπλέον, ένα ακόμη δίκλινο δωμάτιο (Ο2) και κοινόχρηστο 
μπάνιο (Ο5). 

 

Η ανοικοδόμηση του εξώστη με στέγη 
επιλέχθηκε για την καλύτερη εναρμόνιση του 
κτιρίου με τον υπόλοιπο οικισμό. Το στοιχείο 
αυτό αποτελεί τμήμα της αρχικής 
κατασκευαστικής φάσης του κτιρίου, πρότου 
καταστραφεί με την πάροδο του χρόνου και 
γενικότερα η παρουσία του είναι αισθητή στην 
παραδοσιακή αρχιτεκτονική της περιοχής. 

 

Τέλος, η διατήρηση του χαγιατιού ως 
ημιυπαίθριο κοινόχρηστο χώρο και, η επιπλέον 
επέκτασή του με την κατεδάφιση του τοίχου 
ανάμεσα στους χώρους Ο6 και Ο3 κρίθηκε 
απαραίτητη, καθώς και η ανοικοδόμηση του 
σαχνισιού. 

 

 

 

 

                         

ΚΛΙΜΑΚΑ 1 :100 
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ΔΙΚΤΥΟΓΡΑΦΙΑ 

 

Διαδικτυακή έρευνα για διεύρυνση γνώσεων σχετικά με την περιοχή μελέτης – Άγιος Γερμανός 

 

 Βικιπαίδεια 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82_%CE%A6%CE%
BB%CF%8E%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CF%82 

 Ιστοσελίδα Δήμυ Πρεσπών 

http://www.prespes.gr/prespa/index.php/2015-05-03-15-45-25 

 Άρθρο από «Ράδιο Λέχοβο». Ραδιόφωνο δυτικής Μακεδονίας 

https://radio-lehovo.gr/o-agios-germanos-prespon-charaktiristike-paradosiakos-ikismos/ 

 Ιστοσελίδα «Πελεκάνος», Αγροτικός συνεταιρισμός φασολοπαραγωγών εθνικού δήμου Πρεσπών 

http://www.prespabeans.gr/index.php/oi-prespes 

 Άρθρο από περιοδικό «Autoτρίτη» 

https://www.autotriti.gr/touring/news/data/ekdromes/Des,-kane,-dokimase_141456_26233.asp 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 «Πρέσπες» 

Καραδέδος Γ., & Τσολάκης Π. (1998), Εκδόσεις Μέλισσα 

 

ΠΗΓΕΣ ΕΙΚΟΝΩΝ 

 Εικόνα 1: χάρτης από Google 
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https://www.google.gr/search?q=%CF%87%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%B7%CF%82+%CF%80%CF%81%CE%B5%CF%83%CF%80%CF%89%CE%BD&source=ln
ms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjLkvLm0I3jAhXDlosKHd3vDRwQ_AUIESgC&biw=1280&bih=606#imgrc=sytuxGvU1rRhjM: 

 Εικόνα 3: Πίνακας από βικιπαίδεια 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82_%CE%A6%CE%
BB%CF%8E%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CF%82 

 Εικόνα 4: Βιβλίο κ. Καραδέδου  

Σχέδιο 66: Προοπτικό Αγίου Γερμανού 

 

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ 

 

Επίσημες ονομάσίες στοιχείων καθ’όλη τη διάρκεια του τεύχους έγιναν με συμβουλή των διαλέξεων που διεξάχθηκαν στη διάρκεια του μαθήματος κάθως και 
με επιτόπου συνομιλία και διόρθωση από τους επιβλέποντες καθηγητές. 

Χρονολογικά στοιχεία που δεν λήφθηκαν από τις παραπάνω πηγές, οφείλονται σε συζήτηση τόσο με κατοίκους του οίκισμου, όσο και με καθηγητές και 
αναφέρονται προσεγγιστικά. 

Το υπόλοιπο υλικό σχεδίων, διαγραμμάτων, σκίτσων και φωτογραφιών αποτελεί υλικό που μαζεύτηκε από όλα τα μέλη της ομάδας εργασίας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ! 

 


