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1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ

Θέμα της εργασίας είναι η αποτύπωση του κτιρίου Χρηστάκη στο πλαίσιο του εργαστηρίου
04ΕΕ10. Το κτίριο βρίσκεται στο χωριό Άγιος Γερμανός, στις Πρέσπες.
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1.Πρέσπες, προσωπικό αρχείο

“Η πρώτη εντύπωση που δημιουργείται στον επισκέπτη όταν πρωτοαντικρίζει την Πρέσπα είναι μίας περιοχής χαμένης, απόμακρης,
αυτόνομης μέσα στον κλοιό των βουνών που την περιβάλλουν σα να βρίσκεται στην άκρη της γης. Όμως η Πρέσπα δεν βρίσκεται στην άκρη
της γης αλλά μόνο στην καρδιά των Βαλκανίων.”
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Φυσικό περιβάλλον και τοπίο
Στη βορειοδυτική γωνία της Μακεδονίας, στη συμβολή των
συνόρων της με την Αλβανία και τη ΠΓΔΜ, βρίσκονται δύο
γραφικές λίμνες, η Μικρή και η Μεγάλη Πρέσπα (υψόμ. 853μ.)
με την ομώνυμη γύρω περιοχή.
Περιμετρικά, σε μικρές αποστάσεις από τις όχθες ορθώνονται
τρεις ανεξάρτητες μεταξύ τους ορεινοί υψηλοί όγκοι, που
σχηματίζουν μια υψίπεδη λιμνολεκάνη. Τα βουνά αυτά,
πλούσιασε δάση δρυός, οξιάς, ελάτης και κέδρου είναι, στα
δυτικά το Βροντερό(1456 μ.), στα νότιατο Τρικλάριο(Σφήκα,
1756 μ.) και στα ανατολικά ο Βαρνούντας (Περιστέρι, 2156 μ.).
Άφθονα νερά ξεκινούν από ψηλά και με ρέματα, μικρά ποτάμια
ή υπόγειες διαρροέςκαταλήγουν στις λίμνες.
Μία επίπεδη προσχωσιγενής λουρίδα γης, πλάτους 200μ. Και
μήκους 3 χλμ., χωρίζει τις δύο λίμνες που όμως επικοινωνούν
με μικρή δίαυλο(κανάλι) στη θέση Κούλα. Η περιοχή αυτή, που
ονομάζεται Βρωμολίμνη ή Βιρό, αλλά και όλη η Μικρή Πρέσπα
αποτελούν μοναδικό υδροβιότοπο, ο οποίος μαζί με τις γύρω
πλαγιές χαρακτηρίστηκε Εθνικός Δρυμός και τόπος ιδιαίτερου
φυσικού κάλλους.

1. Βασιλική Αγίου Αχιλλείου (976-1014 μ.Χ.) / Discover Greece

2. Αργυροπελεκάνοι / A.Bonetti, WWF Ελλάς

Πολλοί είναι οι λόγοι που δίνουν στην Πρέσπα ιδιαίτερη
αξία. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν το πλούσιο φυσικό περιβάλλον
και το υποβλητικό τοπίο, τα πουλιά, οι παραδοσιακοί οικισμοί
και τα αξιόλογα βυζαντινά μνημεία. Το πιο σημαντικό όμως
χαρακτηριστικό είναι ότι συγκεντρώνει πάρα πολλές μορφές
ζωής σε τόσο μικρή έκταση.
Στην Πρέσπα η ποικιλία των ενδιαιτημάτων και των μορφών ζωής
συνθέτει ένα πραγματικό εργαστήρι της φύσης: από τις λίμνες και
τα υγρά λιβάδια, ως τα δάση της βελανιδιάς και της οξιάς και τα
αλπικά λιβάδια των βουνών. Ανάμεσα στην ποικιλία των σπάνιων
ειδών χλωρίδας και πανίδας ξεχωρίζουν η ενδημική πέστροφα
των Πρεσπών (Salmo peristericus), η ενδημική Κενταύρια της
Πρέσπας (Centaurea prespana) και η σημύδα (Betula pendula).
Μέσα σε όλο αυτό το φυσικό πλούτο ξεχωρίζουν επίσης τα
σπάνια υδρόβια πουλιά που φωλιάζουν εδώ, δηλαδή τα δύο είδη
πελεκάνων, ο αργυροπελεκάνος και ο ροδοπελεκάνος.
3. Πρέσπες, DiscoverGreece
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Γεωγραφικά στοιχεία και οικισμοί
Οι Πρέσπες ανήκουν στο νομό Φλώρινας. Κοντά στις λίμνες υπάρχουν
αξιόλογοι παραδοσιακοί οικισμοί, οι σπουδαιότεροι από τους οποίους
είναι ο Ά γιος Γερμανός, οι Ψαράδες, ο Λαιμός, η Καλλιθέα, οι Καρυές
και το Βροντερό.

4. Νησάκι Αγίου Αχιλλείου / Προσωπικό αρχείο

5. Χάρτης περιοχής των Πρεσπών/ Βικιπαίδεια

6.Ψαράδες / Προσωπικό αρχείο

7. Άγιος Γερμανός
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Ιστορικό περίγραμμα
Από την προϊστορική εποχή, στην περιοχή
κατοικούσαν οι Βρύγες, λαός συγγενικός με τους
Θράκες. Στα 1200 π.Χ. οι κάτοικοι οργανώνονται και
σταδιακά ιδρύονται ανεξάρτητα βασίλεια, έως την
εποχή του Φιλίππου Β΄, ο οποίος καταλαμβάνει την
περιοχή στα μέσα του 4ου π.Χ. αι. Οι οικισμοί είναι
παραλίμνιοι και οι κάτοικοι φιλήσυχοι.
Η περιοχή καταλαμβάνεται από τους Ρωμαίους μαζί
με ολόκληρη τη Μακεδονία το 148 π.Χ.

8. Αρχαιολόγοι ανασύρουν προϊστορική βάρκα

9. Ασκηταριό Μεταμόρφωσης (13ος αι.)

Γύρω στο 300 μ.Χ. άρχισε να διαδίδεται ο
Χριστιανισμός. Στην εποχή του Ιουστινιανού η
ευρύτερη περιοχή ονομάστηκε Πρώτη Ιουστινιανή,
γιατί θεωρήθηκε πατρίδα του. Από τον 9ο έως τον
11ο αιώνα, Σλάβοι επιδρομείς προκάλεσαν αρκετές
καταστροφές μέχρι το 1018, όταν ο Βασίλειος Β ο
Βουλγαροκτόνος νίκησε εδώ οριστικά τον Τσάρο
Σαμουήλ. Το όνομα Πρέσπα εμφανίζεται τον 10ο
αιώνα. Από το 1334 για πενήντα περίπου χρόνια
κυριαρχούν εδώ οι Σέρβοι με τον Στέφανο Δουσάν.
Το 1386 οι Πρέσπες πέφτουν στα χέρια των Τούρκων
μαζί με την υπόλοιπη Δυτική Μακεδονία. Η φυσική
ομορφιά αλλά και η απομόνωση της περιοχής λόγω
γεωγραφικής θέσης προσέλκυσε κατά την περίοδο
της Τουρκοκρατίας πολλούς μοναχούς οι οποίοι
κατασκεύαζαν τα ασκητήριά τους κατά μήκος της
παραλίας της Μεγάλης Πρέσπας. Έτσι, σήμερα μπορεί
κανείς να θαυμάσει μικρές μοναστικές συγκεντρώσεις
αλλά και βραχογραφίες του 14ου- 16ου αιώνα
σκαρφαλωμένες στα βράχια της παραλίας της
Μεγάλης Πρέσπας στην Ελλάδα και την Αλβανία,
μνήμες μιας άλλης εποχής.

10. Βραχογραφία Παναγίας Βλαχερνίτισσας (15ος αι.)

11. Παναγία Ελεούσα (15ος αι.)
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Σε περιγραφή που μας δίνει για την ευρύτερη περιοχή, που την
επισκέφτηκε στα μέσα του 17ου αιώνα, ο Τούρκος περιηγητής
Έλβιγια Τσελεμπή αναφέρει ότι είναι ‘καζάς’ (μικρή διοικητική
περιφέρεια) και ότι δεν έχει κωμοπόλεις, αλλά 40 εύφορα χωριά
το καθένα όμοιο με κωμόπολη.
Ο περιηγητής F.C.L. Pouqueville, αναφέρει ότι τα χωριά των
Πρεσπών στις αρχές του 19ου αιώνα ήταν 46 και 11.500 κατοίκους.
Στην καταγραφή του 1864 η Οθωμανική διοίκηση αναφέρει 29
χωριά.Οι κάτοικοι ασχολούνται πρωτίστως με τη γεωργία, την
κτηνοτροφία και την αλιεία, ενώ η εμπορική δραστηριότητα
εμφανίζεται καθυστερημένα και σε μικρό βαθμό.

ΤΑ ΔΎΣΚΟΛΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ 20ΟΥ ΑΙΏΝΑ (Ο
ΕΜΦΎΛΙΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΏΣΕΙΣ ΤΟΥ)
Ο Εμφύλιος στιγματίζει την περιοχή, καθώς εδώ
δόθηκαν οι σκληρότερες και τελικές μάχες, ενώ μετά τη
λήξη του, οι πλέον 12 οικισμοί των Πρεσπών αριθμούν
μόλις 3.000 κατοίκους περίπου
Δυστυχώς στη δεκαετία του ‘40 η περιοχή πέρασε
δύσκολα χρόνια, εγκαταλείφθηκε κατερημώθηκε. Μετά
το 1951 το κράτος μετέφερε Βλάχους εποίκους από την
Ήπειρο και τους έδωσε σπίτια και χωράφια, χωρίς όμως
ποτέ να φτάσει την προπολεμική άνθησή της.

Τις τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα παρατηρείται μια
έντονη δραστηριότητα με τοπικές επαναστάσεις στην ευρύτερη
περιοχή Μοναστηρίου-Φλώρινας-Καστοριάς. Ο ένοπλος
Μακεδονικός Αγώνας παίρνει τη σκληρότερη μορφή του. Αρκετοί
κάτοικοι μεταναστεύουν.
Μετά τον Α Βαλκανικό πόλεμο (1912), το ΝΑ τμήμα της
ευρύτερης περιοχής των Πρεσπών περιήλθε στο ελληνικό κράτος.
Ο πληθυσμός της έφτασε τους 12.000 κατοίκους και χτίστικαν
τότε πολλά και μεγάλα σπίτια.
Ο Μεσοπόλεμος είναι περίοδος ακμής, καθώς αναπτύσσεται το
συνεταιριστικό κίνημα (κυρίως της καλλιέργειας) και αυξάνεται η
εμπορική δρταστηριότητα.

12.
12. Η “σπηλιά του Κόκκαλη”, νοσοκομείο Δημοκρατικού Στρατού

Ο Εθνικός Δρυμός Πρεσπών ανακηρύχτηκε το 1974 και αποτελεί
έναν από τους πρώτους της Ελλάδας και τον μεγαλύτερο μέχρι
σήμερα. Σε αυτόν προστατεύονται σπάνια είδη πανίδας και
χλωρίδας.
Ιδιωτικές πρωτοβουλίες του ’70 και ’80 θα τονώσουν πρόσκαιρα τ
ην τοπική οικονομία (λατομείο μαρμάρου κ.α), ενώ η αναγνώριση
της αξίας των τοπικών προιόντων (όσπρια) κυρίως μετά το ’90 θα
στηρίξει την αγροτική παραγωγή και εμπορεία.
Ο τουρισμός εμφανίζεται αρκετά καθυστερημένα και μετά
την κήρυξη του Εθνικού Δρυμού και την αναγνώριση του
αρχιτεκτονικού πλούτου. Σε συνδυασμό με το δυσπρόσιτο
της περιοχής, η ήπια ανάπτυξη βοήθησε στη διατήρηση της
αρχιτεκτονικής κληρονομιάς και του φυσικού περιβάλλοντος.
Σήμερα η περιοχή αριθμεί 1.500 κατοίκους και είναι ο μικρότερος
Δήμος στην Ελλάδα σε έκταση.

14.
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13.

ΤΟΠΙΚΉ ΟΙΚΟΝΟΜΊΑ, ΑΣΧΟΛΊΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΊΚΩΝ,
ΠΡΟΙΌΝΤΑ
Οι δραστηριότητες των κατοίκων στο πέρασμα των χρόνων
εναλλάσσονται επηρεαζόμενες από παράγοντες όπως η εξέλιξη
της τεχνολογίας και των μοντέλων ανάπτυξης οικονομίας
της κάθε χώρας. Παλιότερα, στο μοντέλο της οικονομίας της
αυτάρκειας, η γη, το δάσος, η γεωργία, η κτηνοτροφία και
η αλιεία έδιναν στους ανθρώπους ότι χρειάζονταν για να
ζήσουν. Στη συνέχεια και κυρίως από τη δεκαετία του ’60 και
μετά τα πράγματα άλλαξαν.
16. Κτηνοτροφία

17.Βοοειδή νάνοι στον Αγ. Αχίλλειο / Προσωπικό αρχείο

18. Καλάμια, για το στράγγισμα των φασολιών
Προσωπικό αρχείο
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Συγκεκριμένα στην Ελληνική Πρέσπα, το 70% περίπου
των επαγγελματικά ενεργών ατόμων απασχολείται στον
πρωτογενή τομέα και ιδιαίτερα στη γεωργία, κυρίως την
εντατική καλλιέργεια του φασολιού. Καταλυτικό ρόλο σε
αυτό έπαιξε το αρδευτικό δίκτυο, του οποίου η κατασκευή
ολοκληρώθηκε στα μέσα της δεκαετίας του ’80. Ωστόσο
ευοίωνες είναι οι πρόσφατες κινήσεις προς την κατεύθυνση
της ολοκληρωμένης γεωργίας και την εφαρμογή φιλικότερων
προς το περιβάλλον μεθόδων καλλιέργειας. Η αλιεία ενώ
παλιότερα είχε ιδιαίτερη σημασία, σήμερα έχει εγκαταλειφθεί
σε μεγάλο βαθμό ενώ χάνονται πια και οι τελευταίοι που
εφάρμοζαν μοναδικές μεθόδους αλιείας όπως είναι τα
πελαΐζια και τα πεζόβολα. Τέλος η κτηνοτροφία αιγοπροβάτων
ενώ στο παρελθόν αποτελούσε μία από τις κύριες ασχολίες
των κατοίκων της Πρέσπας ακολούθησε και αυτή μία πτωτική
πορεία αντίστροφη με την άνοδο της γεωργίας. Παρ’όλα αυτά
στα βουνά της περιοχής έχει αυξηθεί ο συνολικός αριθμός
αγελάδων κρεοπαραγωγής, ενώ επιβιώνει ακόμη η παλιά
πρακτική της νομαδικής κτηνοτροφίας αφού από την άνοιξη
μέχρι και το φθινόπωρο κάποιοι, λίγοι πλέον, κτηνοτρόφοι
μετακινούν τα κοπάδια τους στα ορεινά λιβάδια.
Στο Δ. Πρεσπών επικρατεί η καλλιέργεια φασολιών που είναι
η κύρια πηγή εισοδήματος της περιοχής. Υπάρχει μάλιστα
Μονάδα Τυποποίησης και Συσκευασίας Φασολιών που έχει
βοηθήσει σημαντικά στην βελτίωση της ποιότητας τους και
της σωστής διάθεσης τους. Ακόμη και άλλα αγροτικά προϊόντα
όπως το μέλι αλλά και τα προϊόντα και υποπροϊόντα που
προέρχονται από μια ντόπια φυλή μικρόσωμων αγελάδων
που έχουν εξαιρετική ποιότητα λόγω της βιολογικής εκτροφής
τους.

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΊΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΈΣ
ΣΥΝΘΉΚΕΣ
Ο Δήμος Πρεσπών είναι δήμος της περιφέρειας
Δυτικής Μακεδονίας που συστάθηκε με το Πρόγραμμα
Καλλικράτης. Προέκυψε από την συνένωση του
Καποδιστριακού δήμου Πρεσπών με την Κοινότητα
Κρυσταλλοπηγής. Γύρω από τις Πρέσπες στην περιοχή
που σήμερα βρίσκεται ο αντίστοιχος Δήμος πριν από τον
πόλεμο του 1940 κατοικούσαν 7000 άνθρωποι.
Η έλευση του πολέμου και ο εμφύλιος έφερε την
καταστροφή, έτσι στην απογραφή του 1951 καταγράφονται
μόλις 1500 κάτοικοι. Η μετανάστευση και η αστυφιλία που
ακολούθησε δεν επέτρεψε ποτέ την περιοχή να συνέλθει.
Στην απογραφή του 2011 η δημοτική ενότητα του Δ.
Πρεσπών αριθμούσε 1201 κατοίκους και μαζί με τους
κατοίκους της Δημοτικής ενότητας Κρυσταλλοπηγής που
έχουν 359 σύνολο 1560 ανθρώπους. Τα τελευταία χρόνια
ωστόσο, καθώς η Πρέσπα έχει αναδειχθεί σε περιοχή
διεθνούς ενδιαφέροντος. Λίγο τα Πρέσπεια, λίγο η Εταιρία
Προστασίας Πρεσπών, λίγο το Βαλκανικό ∆ιασυνοριακό
Πάρκο των Πρεσπών και λίγο η αναπαλαίωση παλαιών
κατοικιών ενεθάρρυναν την ανάπτυξη του αγροτουρισμού
προσελκύοντας όλο και περισσότερους επισκέπτες.
Υπάρχουν κάποιες πρώτες ενδείξεις δημογραφικής
ανάκαμψης. Εξάλλου, η περιοχή χαρακτηρίζεται από την
εντυπωσιακή γραφικότητα των παραδοσιακών οικισμών
που περιβάλλουν τις λίμνες Μικρή και Μεγάλη Πρέσπα.
Οι σπουδαιότεροι από αυτούς είναι ο Άγιος Γερμανός,
οι Ψαράδες, ο Λαιμός, η Μικρολίμνη, η Καλλιθέα, οι
Καρυές και το Βροντερό. Και έχει όλα τα προσόντα για μια
προοπτική ανάπτυξης.

19. Ψαράδες / Discover Greece

20. Ακρωτήριο Ρότι, κοντά στην περιοχή Ψαράδες / Discover Greece

21. Η μικρή Πρέσπα / Discover Greece
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2.ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ
Ο ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΜΑΝΟΥ

11

1. ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΉ ΑΝΆΛΥΣΗ
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ο Άγιος Γερμανός βρίσκεται στο Β.Δ. τμήμα του νομού Φλώρινας, σε
απόσταση περίπου ενός χιλιομέτρου από τα σύνορα με τη ΠΓΔΜ. Είναι
κτισμένος στους πρόποδες του Τρικλάριου όρους με προσανατολισμό
δυτικό και βλέπει στις λίμνες των Πρεσπών από τις οποίες απέχει περίπου
2 χιλιόμετρα. Διασχίζεται από δύο ρέματα, ανάμεσα στα οποία βρίσκεται
το κύριο μέρος του οικισμού. Πάνω από τον οικισμό υπάρχει δάσος ενώ
μπροστά του εκτείνεται η κοιλάδα των Πρεσπών.
Με την καλλιέργεια της γης αυτής ασχολείται και ο πληθυσμός της
περιοχής. Επίσης ένα μέρος του οικισμού ασχολείται και με την
κτηνοτροφία. Σημειώνουμε την έλλειψη βιομηχανίας επεξεργασίας
προϊόντων της περιοχής. Σύμφωνα με την απογραφή του 1981 οι κάτοικοι
είναι 237, ενω ο πληθυσμός πριν την κατοχή ήταν περίπου 3000.

22. Χωρίον Γερμαν

23. Άγιος Γερμανός / Προσωπικό αρχείο

ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΉΣ ΙΣΤΟΡΊΑΣ
Ο Άγιος Γερμανός αποτελούσε το κεφαλοχώρι της περιοχής των
Πρεσπών και γνώριζε μεγάλη ακμή κατά το παρελθόν. Μέχρι το 1913,
μεγάλο μέρος του πληθυσμού ήταν οι Σλαβόφωνοι. Η ονομασία του
χωριού οφείλεται στον ομώνυμο ναό του 10ου αιώνα, και διατηρήθηκε
καθ’ όλη τη διάρκεια της Οθωμανικής περιόδου, με τον παρεφθαρμένο
τύπο “Γέρμαν”, ενώ το 1926 καθιερώθηκε η ονομασία Άγιος Γερμανός. Η
ύπαρξη του χωριού πιθανολογείται από τις αρχές του 10ου αιώνα.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΎ:
Η ΑΠΕΙΚΌΝΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΟΡΓΆΝΩΣΗΣ ΣΤΟΝ
ΟΙΚΙΣΤΙΚΌ ΙΣΤΌ
Οι πρώτοι κάτοικοι γεωργοί και κτηνοτρόφοι, οργανωμένοι σε πατριές
(zadruga), ένα σύστημα που διατηρήθηκε στην περιοχή μέχρι τις αρχές
του αιώνα μας, εγκαταστάθηκαν σε νέες τοποθεσίες, συνήθως δίπλα σε
ρέματα. Η εγκατάστασή τους έγινε κατά πατριές, σε περιοχές σχετικά
απομακρυσμένες αρχικά μεταξύ τους, οι οποίες αποτέλεσαν τους
πυρήνες των μετέπειτα μαχαλάδων των οικισμών. Έτσι, για παράδειγμα,
στον Άγιο Γερμανό έχουμε δώδεκα ομώνυμες γειτονιές από τις οποίες
αποτελείται και σήμερα το χωριό.

24. Άγιος Γερμανός / Προσωπικό αρχείο
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Η ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΊΑ ΤΟΥ ΔΟΜΗΜΈΝΟΥ ΧΏΡΟΥ
Μπαίνοντας στον οικισμό παρατηρούμε γραμμική
ανάπτυξη κατά μήκος του ρέματος ως τη πλατεία με
την εκκλησία. Εδώ αλλάζει η ανάπτυξη πλησιάζοντας
την ακτινωτή. Στο πάνω μέρος, όμως, ο οικισμός
αναπτύσσεται
ακανόνιστα
ακολουθώντας
την
μορφολογία του εδάφους και τα δύο ρέματα που
διασχίζουν τον οικισμό, είναι φυσικά όρια, που τον
χωρίζουν, αυτά τα ίδια, σε επιμέρους οικιστικές ενότητες.
Αρχικά, ο οικισμός περιορίζονταν ανάμεσα στα δύο
ρέματα. Αργότερα, επεκτάθηκε δυτικά προς το Λαιμό και
ανατολικά.
25. Αυλή που μοιράζονται δύο κατοικίες / Προσωπικό αρχείο

Η ανέγερση των κατοικιών γίνεται σύμφωνα με τις
εκάστοτε ανάγκες, χωρίς συγκεκριμένο πολεοδομικό
σχέδιο, με ελεύθερη και αραιή χωροθέτηση. Οι δρόμοι
είναι ακανόνιστοι, μεταβλητού πλάτους και συχνά
οδηγούν σε αδιέξοδα. Η πλατεία, η οποία συγκεντρώνει
τις κοινόχρηστες λειτουργίες, βρίσκεται στο κέντρο του
χωριού.
Κτίσματα σε επαφή συναντούμε στον οικισμό μας
κατά μήκος του κεντρικού δρόμου. Κυρίως στο κεντρικό
μέρος που είναι περισσότερο πυκνοδομημένο, τα σπίτια
βρίσκονται σε παράθεση, αλλά όχι σε επαφή, διατηρώντας
μικρές αποστάσεις της τάξεως του ενός με δύο μέτρα το
πολύ. Η απόσταση αυτή αφήνεται για τα νερά από τις
στέγες και επίσης για το άνοιγμα των παραθύρων.
Κατά μήκος του κεντρικού δρόμου δεν υπάρχει μεγάλη
εναλλαγή όγκου, ενώ προχωρώντας στους άλλους και
ανάλογα με τον προσανατολισμό, που φέρνει την αυλή
δίπλα στην όψη των κτιρίων, αρχίζει το παίξιμο των κενών
και των πλήρων που εμφανίζεται συνεχώς. Επειδή συνήθως
τα σπίτια του οικισμού είναι διώροφα, εναλλαγές κατά
την έννοια του ύψους δεν παρουσιάζονται έντονες, ιδίως
στο επίπεδο μέρος αυτού. Στο επάνω μέρος όμως λόγω
της μεγαλύτερης κλίσης του εδάφους παρουσιάζονται
εναλλαγές στο ύψος των κτιρίων. Ποικιλία στα επί μέρους
μορφολογικά στοιχεία των κτισμάτων παρουσιάζεται
στα χαγιάτια (όπως θα αναφερθούμε αργότερα στην
τυπολογία).

ΙΔΙΩΤΙΚΟΊ ΕΛΕΎΘΕΡΟΙ ΧΏΡΟΙ - ΑΥΛΈΣ

26. Άποψη Άγιου Γερμανού από τον κεντρικό δρόμο / Προσωπικό αρχείο
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Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του οικισμού είναι η διαμόρφωση
των ιδιωτικών εξωτερικών χώρων και των αυλών. Η αυλή
αποτελεί βασικό στοιχείο του κάθε κτίσματος, ιδιαίτερα
στις κατοικίες. Λόγω του ανάγλυφου του εδάφους και της
διαμόρφωσης των μονοπατιών, τα όρια των αυλών δεν
είναι σαφή μεταξύ τους. Στις περισσότερες περιπτώσεις
τα σχήματα των αυλών δημιουργούνται από τον ελεύθερο
χώρο, που προκύπτει από τα κτίσματα και τις χαράξεις των
μονοπατιών. Οι αυλές και οι ιδιωτικοί χώροι διαχωρίζονται
μεταξύ τους και με το δημόσιο χώρο συνήθως με μάντρες από
ξερολιθιές, ξύλινους φράχτες ή μεταλλικά κιγκλιδώματα.
Πολλές φορές οι αυλές των σπιτιών επικοινωνούν μεταξύ
τους ή ταυτίζονται.

Κατά κανόνα οι αυλές βρίσκονται μπροστά από το
χαγιάτι, αλλά μερικές φορές εφ’όσον η όψη προς τον
δρόμο δεν καταλαμβάνει όλο το όριο ιδιοκτησίας, έρχεται
και συμπληρώνει η αυλή με μια ψηλή μάντρα που την
απομονώνει από τον έξω χώρο. Έτσι ο οπτικός έλεγχος
είναι αδύνατος και το σπίτι χαρακτηρίζεται από μεγάλη
ιδιωτικότητα.Η αυλή εκτός από το σπίτι, πλαισιώνεται και
με βοηθητικά κτίσματα (φούρνος, αποθήκες, αχυρώνες
κ.λ.π.).

27. Οικισμός Αγ. Γερμανού- Χάρτης 1968 / ΕΜΠ- Αρχιτεκτονική ανάλυση παραδοσιακών κτιρίων
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ΒΑΣΙΚΟΊ ΤΎΠΟΙ ΚΑΤΟΙΚΊΑΣ
Η μορφή των σπιτιών του Αγίου Γερμανού εξαρτάται
σε μεγάλο βαθμό από την εποχή κατά την οποία
χτίστηκαν.
Επικρατέστερος τύπος σπιτιού είναι ο ορθογωνικός
με χαγιάτι κατά μήκος της όψης προς την αυλή (τύπος
Α). Το μεγάλο χαγιάτι του -το στεγασμένο μπαλκόνι
στην πρόσοψη του σπιτιού, που λειτουργούσε κυρίως
ως χώρος επεξεργασίας των αγροτικών προϊόντων,
υπογραμμίζει τον έντονο αγροτικό χαρακτήρα του. Το
ισόγειο λειτουργούσε ως στάβλος για τα ζώα, ενώ ο
όροφος χωριζόταν συνήθως σε δύο ή τρία δωμάτια.
Με το πέρασμα των χρόνων, τα ζώα σταδιακά
μετακινούνται σε εξωτερικούς στάβλους και οι
κατοικίες αρχίζουν να αποκτούν έναν πιο αστικό
χαρακτήρα (τύπος Β). Το ισόγειο με τα μικρά του
παράθυρα στεγάζει πλέον την αποθήκη, ενώ τη θέση
του χαγιατιού παίρνει το σαχνισί (προεξοχή πάνω από
την κύρια είσοδο του σπιτιού).
απομονώνει από τον έξω χώρο. Έτσι ο οπτικός έλεγχος
είναι αδύνατος και το σπίτι χαρακτηρίζεται από μεγάλη
ιδιωτικότητα.Η αυλή εκτός από το σπίτι, πλαισιώνεται
και με βοηθητικά κτίσματα (φούρνος, αποθήκες,
αχυρώνες κ.λ.π.).
31, 32. Τύπος Α / Προσωπικό αρχείο

28, 29, 30. Σκίτσα / ΕΜΠ- Αρχιτεκτονική ανάλυση παραδοσιακών κτιρίων

33. Τύπος Β / Προσωπικό αρχείο
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Μεταγενέστερος τύπος που παρουσιάζεται από
την απελευθέρωση (1921) ως την κατοχή, είναι ο
ορθογωνικός τύπος, κλειστός και απ’ τις δύο όψεις με
μόνα ανοίγματα τα παράθυρα κι ένα μικρό μπαλκόνι.
Σ’ αυτόν τον τύπο σπιτιού, τα δωμάτια του ισογείου
δεν χρησιμοποιούνται ως στάβλοι ή αποθήκες,
όπως στους προηγούμενους τύπους, αλλά είναι
δωμάτια διημέρευσης. Έτσι, στις αρχές του 20ου αι.
οι κατοικίες απομακρύνονται ακόμα πιο πολύ από
τα αγροτικά πρότυπα και υιοθετούν περισσότερα
χαρακτηριστικά των αστικών κέντρων, προκειμένου να
αντικατοπτρίσουν την αυξημένη οικονομική ευμάρεια
της εποχής.

Τα σπίτια της περιόδου αυτής (τύπος Γ), έχουν
μεγαλύτερα παράθυρα, διακοσμημένα με τούβλα
και σιδεριές, ενώ το σαχνισί μετατρέπεται σε μικρό
εξώστη. Κάποιες φορές εμφανίζεται ένα αέτωμα
στο μέσο της κύριας όψης. Τα στοιχεία αυτά, καθώς
συνδυάστηκαν από τους ντόπιους μαστόρους με τα
στοιχεία της τοπικής αρχιτεκτονικής, δεν επηρέασαν
ουσιαστικά τον παραδοσιακό χαρακτήρα των σπιτιών.
Οι παραπάνω αρχιτεκτονικοί τύποι σπιτιών ωστόσο
είναι ενδεικτικοί και δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις
σπιτιών που συνδυάζουν χαρακτηριστικά και των
τριών βασικών αυτών τύπων.

35. Τύπος Γ/ Προσωπικό αρχείο

34. Τύπος Γ/ Προσωπικό αρχείο

36. Τύπος Γ / ΕΜΠ- Αρχιτεκτονική ανάλυση παραδοσιακών κτιρίων

37. Πίνακας Τυπολογίας / Καραδέδος, “Πρέσπες”
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ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΊΑ

Μπαλκόνια

Στέγες

Τα μπαλκόνια είναι σχετικά λίγα και σχεδόν πάντα
είναι προέκταση του χαγιατιού. Περισσότερα είναι τα
μικρά μπαλκόνια που εμφανίζονται σαν απολήξεις των
χαγιατιών και κατά κανόνα βγαίνουν στην όψη που κοιτά
στο δρόμο.

Οι στέγες είναι συνήθως τετράριχτες, έχουν ξύλινο
φέροντα οργανισμό και υλικό στέγασης βυζαντινά
κεραμίδια.

Χαγιάτια
Όσον αφορά τα χαγιάτια, υπάρχουν διάφορες
παραλλαγές. Επικρατέστερος είναι αυτός με το
χαγιάτι κατά μήκος της όψης, ή συνδυασμός αυτού
με το χαγιάτι και στη μέση. Υλικό κατασκευής είναι το
ξύλο.

Σαχνισιά και σκάλες
Σαχνισιά δεν συναντούμε
συχνά. Συνήθως προκύπτουν από
προέκταση δωματίων στον όροφο
και για να ελαφρώσουν τα φορτία
γίνονται από τσατμά.
Οι σκάλες είναι ξύλινες και
συνήθως εξωτερικές, αλλά μέσα
στο γενικό περίγραμμα της
κάτοψης και κάτω από το χαγιάτι,
που τελικά βγάζουν σ’ αυτό.

38, 39. Σκίτσα/ ΕΜΠ- Αρχιτεκτονική ανάλυση παραδοσιακών
κτιρίων

40, 41. Σκίτσα εξωστών / ΕΜΠ- Αρχιτεκτονική ανάλυση
παραδοσιακών κτιρίων
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42, 43. Σκίτσα σαχνισιών / ΕΜΠΑρχιτεκτονική ανάλυση παραδοσιακών
κτιρίων

ΤΟΠΙΚΆ ΥΛΙΚΆ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΈΣ
ΙΔΙΑΙΤΕΡΌΤΗΤΕΣ
Συνήθη υλικά κατασκευής είναι η πέτρα, η πλίνθος
και το ξύλο. Η πέτρα είναι καλής ποιότητας, δεν
απορροφά το νερό και γι’ αυτό δεν χρειάζεται
επίχρισμα. Πάντα, τουλάχιστον στο υπόγειο οι τοίχοι
είναι πέτρινοι. Στα πιο πολλά συνεχίζεται και στον
όροφο κυρίως όταν αυτόί είναι ορεινοί, άλλοτε πάλι
στον όροφο έχουμε πλίνθινη κατασκευή και στην
περίπτωση του σαχνισιού, ξύλινο τοίχο ή τσατμά.
Τα θεμέλια των σπιτιών σκάβονται αβαθή και,
όπου το χρώμα ήταν σαθρό, γινόταν συνήθως
υποθεμελίωση με μια οριζόντια στρώση από κορμούς
οξιάς για την ενίσχυση του εδάφους. Το πάχος των
πέτρινων τοίχων (θεμελίων και ανωδομής) είναι
συνήθως 0,60-0,70 μ. και των πλίνθινων 0,50-0,60 μ.
Οριζόντια ορατά ξύλινα ζωνάρια (πόγιας), διπλά στο
πάχος του τοίχου, δεμένα μεταξύ τους με μικρότερα
ξύλα (κλάπες), είναι τοποθετημένα στις ποδιές των
παραθύρων, στα πρέκια των ανοιγμάτων και στις
θέσεις όπου πατούν τα δοκάρια των πατωμάτων.
Οι ξυλοδεσιές αυτές είναι συνήθως πελεκητές (8x8
η 10x10 εκ.), από σκληρόξύλο (δρυς, κέδρος η οξιά)
για περισσότερη αντοχή. Για τους πέτρινους τοίχους
χρησιμοποιούνται ακατέργαστες ασβεστόπετρες
ή σιδηρόπετρες, χτισμένες με λάσπη από κοκκινό
χρωμα.

Όταν οι τοίχοι είναι κατασκευασμένοι από πλιθιά, τα
θεμέλια, που κατά κανόνα είναι πέτρινα, σταματούν
λίγο ψηλότερα από το έδαφος ακολουθώντας τη φυσική
κλίση του. Υπάρχουν όμως και μικτές κατασκευές, στις
οποίες οι τοίχοι του ισογείου είναι πέτρινοι, ενώ του
ορόφου από πλιθιά. Μερικές φορές οι πλίνθινοι τοίχοι
επιχρίζονται εξωτερικά με λάσπη από κοκκινόχρωμα για
προστασία από τη βροχή. Τα πλίθινα τα κατασκεύαζαν
από κοκκινόχωμα με την προσθήκη ψηλού αχύρου
(πλέβα) μέσα σε ξύλινα καλούπια 4-6 μαζί και τα
άφηναν στον ήλιο να στεγνώσουν. Οι διαστάσεις
τους ήταν περίπου 10x14x30εκ. Η ανακάλυψη των
εξωτερικών επιχρισμάτων στους τοίχους από πλιθιά
φαίνεται στη χαρακτηριστική φράση των ντόπιων
‘προστάτεψέ με από βροχή να σε προστατέψω από το
κρύο’.
Οι διαχωριστικοί τοίχοι του ορόφου είναι
κατασκευασμένοι συνήθως από τσατμά, ενώ υπάρχουν
και πρόχειρα χωρίσματα από οριζόντια κλαδιά
πλεγμένα σε κατακόρυφους πασσάλους (πλετ).

43. Αξονομετρικό δίχωρου πλατυμέτωπου σπιτιού με χαγιάτι / Καραδέδος,
“Πρέσπες”

ΔΌΜΗΣΗ ΜΕ ΧΏΜΑ
Η πιο γνωστή μορφή του χώματος ως οικοδομικού υλικού
είναι η ωμή πλίνθος. Η πλίνθος είναι γνωστή και στην
Ελλάδα από την αρχαιότητα. Όλοι μας έχουμε λίγο πολύ
υπόψη μας τα πλίνθινα σπίτια που υπάρχουν διάσπαρτα
στον ελλαδικό χώρο( στην πεδιάδα της Θεσσαλίας ή τα
χωριά των Κορεστιών στην Καστοριά).
Το υλικό που ονομάζουμε γενικά χώμα, στην περίπτωση
του οικοδομικού υλικού είναι εκείνο το μίγμα χώματος που
έχει ορισμένα χαρακτηριστικά όπως ορισμένο ποσοστό
πηλού αργιλικής σύστασης και ορισμένο ποσοστό άμμου
ανάλογα με την τεχνική που θα χρησιμοποιηθεί. Σε
γενικές γραμμές μιλάμε για μίγμα με 30% πηλό και 70%
αμμοχάλικο.

42. Λεπτομέρεια κατασκευής πέτρινου τοίχου με ξυλοδεσιές /
Καραδέδος, “Πρέσπες”

Στις ιδιότητες του υλικού ως τελικού προϊόντος
συμπεριλαμβάνεται η μεγάλη πυραντίσταση, η μεγάλη
διάρκεια ζωής όπως έχουν αποδείξει τα ιστορικά
παραδείγματα. Σε αυτό συμβάλλει και το γεγονός ότι
δεν χρειάζονται παρά ελάχιστη συντήρηση και μάλιστα
χαμηλού κόστους.
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44. Μικτή κατασκευή πλίνθου και πέτρας, Οικία Νικολάου, Άγ. Γερμανός

Έτσι, και σε περιοχές, όμως, όπου αφθονεί η πέτρα υπάρχουν
πλινθοδομές, γιατί παρουσιάζουν κάποια πλεονεκτήματα σε σχέση με
τις λιθοδομές. Τα βασικότερα είναι το μικρό βάρος των τούβλων σε σχέση
με τις πέτρες και η τυποποίηση των διαστάσεων. Τα τούβλα, δηλαδή,
καθώς μπορούν να βγουν κατά παραγγελία στο επιθυμητό ομοιόμορφο
μέγεθος, μπορούν να συσκευαστούν και να μεταφερθούν ευκολότερα,
αλλά και να δημιουργήσουν ομοιογενείς τοιχοποιίες, με κανονικούς και
σε κανονικές αποστάσεις αρμούς, πράγμα που σημαίνει και οικονομία
στο κονίαμα, αφού αυτό δεν χρειάζεται να χρησιμοποιηθεί για να
γεμίσει κενά. Επιπλέον, η κανονικότητα του σχήματος αποτρέπει και τη
σπατάλη υλικού, αφού δεν χρειάζεται απολάξευση όπως στις πέτρες.
Τέλος, η κανονικότητα επιτρέπει την κατασκευή τοίχων με μικρότερο
πάχος, με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση χώρου στο εσωτερικό των
κτιρίων.
Από την άλλη, όμως, απαιτείται πρόσθετη εργασία για την κατασκευή
των καλουπιών όπου χύνεται το μίγμα των υλικών που θα αποτελέσουν
τα τούβλα. Αυτά, στην παραδοσιακή αρχιτεκτονική είναι συμπαγή,
δηλαδή χωρίς τις κυλινδρικές οπές που έχουν τα σύγχρονα τούβλα, και
μπορεί να περιέχουν συνδετικά υλικά για την ενίσχυση της αντοχής
τους, όπως άχυρα ή τρίχες ζώων.
Στην ελληνική παραδοσιακή αρχιτεκτονική οι πέτρινοι και πλίνθινοι
τοίχοι έχουν συχνότατα εσωτερική ενίσχυση με ξυλοδεσιές, για τη
θωράκιση των κτιρίων απέναντι στους σεισμούς, καθώς οι λίθοι
παρουσιάζουν μεγάλη αντοχή σε θλίψη, αλλά μικρή σε ελκυσμό, ενώ
για τα ξύλα συμβαίνει το αντίθετο. Έτσι, ο συνδυασμός των δύο υλικών
παρείχε αυξημένη αντοχή του τοίχου και στις δύο δυνάμεις.
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2. ΣΥΓΧΡΟΝΙΚΉ ΑΝΆΛΥΣΗ: Ο ΟΙΚΙΣΜΌΣ
ΣΉΜΕΡΑ
ΚΑΘΕΣΤΏΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΚΉΡΥΞΗΣ ΣΕ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΌ ΟΙΚΙΣΜΌ
Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης (ΦΕΚ
251/2015) το Προεδρικό Διάταγμα που χαρακτηρίζει
τον οικισμό του Αγίου Γερμανού παραδοσιακό, με την
έννοια του ΠΔ 594/78, αναγνωρίζοντας με αυτόν τον
τρόπο τα αξιόλογα αρχιτεκτονικά και πολεοδομικά
χαρακτηριστικά του οικισμού και θεσπίζοντας ειδικούς
όρους και περιορισμούς δόμησης και χρήσεων γης.

ΔΡΌΜΟΙ (ΚΎΡΙΟΙ-ΔΕΥΤΕΡΕΎΟΝΤΕΣ),
ΠΑΡΑΤΗΡΉΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΊΑ
Η ρυμοτομία του οικισμού δεν
παρουσιάζει
κανονική χάραξη, αφού οι δρόμοι έχουν προκύψει
από συνεννόηση των κατοίκων. Είναι τεθλασμένοι,
καμπυλωτοί, σταθερού σχετικά πλάτους (6-7 μ.) ο
κεντρικός. Κυριαρχούν οι χωματόδρομοι (4-6 μ.) με
εξαίρεση ορισμένα σημεία που έχουν πλακοστρωθεί
πρόσφατα. Λόγω του αρκετού πλάτους των δρόμων,
της σχετικά αραιής δόμησης που υπάρχει και του
μικρού ύψους που έχουν τα σπίτια, οι δρόμοι είναι
αρκετά φωτεινοί. Οι δρόμοι αυτοί διακλαδίζονται
σε δευτερεύοντα στενά αδιέξοδα δρομάκια (3-4 μ.)
που οδηγούν σε σπίτια και παρουσιάζουν έντονη
ιδιωτικότητα δίνοντας ένα ιδιαίτερα γραφικό τόνο
στην περιοχή. Στις πλαγιές δεν χαράζονται κάθετα
στις ισουψείς ( δηλ. Όχι ευθύγραμμη χάραξη), αλλά
ακολουθούν τις ισουψείς, για να διευκολύνουν το
ανέβασμα ανθρώπων και ζώων.
Υπάρχουν δύο πατώματα στον οικισμό, χωρίς καμία
ιδιαίτερη διαμόρφωση. Το ένα από αυτά που βρίσκεται
μπροστά από την εκκλησία του Αγίου Γερμανού,
παρουσιάζει κάποια σχετική κίνηση τα απογεύματα
κυρίως, αφού υπάρχουν σε αυτό τα τρία μοναδικά
καφενεία του οικισμού.

ΔΥΟ ΡΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΙΑΤΡΕΧΟΥΝ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ

ΧΑΡΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗΣ ΔΡΟΜΩΝ

ΝΈΑ ΔΌΜΗΣΗ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΌ: ΧΑΡΑΚΤΉΡΑΣ,
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΉ ΣΤΑ ΥΦΙΣΤΆΜΕΝΑ
Υπάρχουν πολύ λίγα πρόσφατα κτίσματα τα οποία
όμως αγνοούν εντελώς τον μορφολογικό χαρακτήρα του
οικισμού. Επειδή δεν υπάρχουν κίνητρα οικονομικής
ανάπτυξης εγκαταλείπεται όλο και περισσότερο η περιοχή.
Σαν αποτέλεσμα, η αλλοίωση του χαρακτήρα προκύπτει
όχι από ανοικοδόμηση νέων κτισμάτων, αλλά από
εγκατάλειψη των παλιών, σε τέτοιο βαθμό, ώστε αυτά να
κατακτούν ερείπια. Μερικά, μάλιστα, χρησιμοποιούνται
και σαν σταύλοι, (παλιά υπήρχαν στάνες για τα πρόβατα
έξω από το χωριό). Από τα σπίτια που κατοικούνται, πολύ
λίγα απ’ αυτά έχουν δεχθεί κάποια αξιόλογη συντήρηση.
Σαν επιμέρους αλλοιώσεις του χαρακτήρα των
κτισμάτων θα μπορούσαν να σημειωθούν σοβατίσματα,
χρωματισμοί, αλουμινένια κουφώματα, αντικατάσταση
παλιών μπαλκονιών από μπετονένια, τσιμεντόστρωση
αυλών, αντικατάσταση ορισμένων στοιχείων από στοιχεία
αμιαντοτσιμέντου (όπως στέγασης μπαλκονιών, ή στύλοι
χαγιατιού). Επίσης, αντιαισθητικές είναι και οι κεραίες
τηλεόρασης στα μπαλκόνια, τα χαγιάτια και γενικά η σε
ακατάλληλα σημεία τοποθέτησή τους.
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ΧΑΡΤΗΣ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ - ΑΔΟΜΗΤΟΥ

ΧΑΡΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ - ΙΕΡΑΡΧΗΣΗΣ ΔΡΟΜΩΝ
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ΔΗΜΌΣΙΑ ΚΤΉΡΙΑ
Ο νερόμυλος του Αγ. Γερμανού (1930) βρίσκεται στην ορεινή
περιοχή του Εθνικού Πάρκου Πρεσπών, σε υψόμετρο 1.100 m και σε
απόσταση περίπου 400 m βόρεια του ομώνυμου οικισμού. Αποτελεί
συγκρότημα τριών χρήσεων με τρεις ανεξάρτητους μηχανισμούς.
Στον Άγιο Γερμανό λειτουργούσαν 9 υδρόμυλοι (εκ των οποίων
και ένα πριονιστήριο) κατά μήκος της παραποτάμιας ζώνης. Οι
υδρόμυλοι εγκαταλείφθηκαν και ερήμωσαν μετά τη δεκαετία του
1960, όταν και η καλλιέργεια των σιτηρών μειώθηκε αισθητά.
Σήμερα, από τους περισσότερους μύλους του Αγίου Γερμανού
διασώζονται μόνο ερείπια που καλύπτονται από πυκνή βλάστηση,
ενώ μύλοι υπάρχουν και στα χωριά Λαιμός και Καλλιθέα της
περιοχής των Πρεσπών.
Αξιοσημείωτης ιστορικής σημασίας είναι η μικρή σταυροειδής
εγγεγραμμένη με τρούλο εκκλησία του Αγίου Γερμανού κτισμένη
στις αρχές του 11ου αιώνα και χτισμένο με πέτρα και πλίνθο. Μαζί
με τη νεότερη βασιλική (τρίκλιτη καμαροσκεπής) του 18ου αιώνα
και το πλάτωμα που υπάρχει μπροστά αποτελεί το κέντρο του
οικισμού.

45. Νερόμυλος / Ktirio.gr

46. Ναός Αγ. Γερμανού (11ος αι.) / Προσωπικό αρχείο
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3.ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ
ΚΤΙΡΙΟ ΧΡΗΣΤΑΚΗ
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1. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΚΛ. 1: 1000

Το κτίριο τοποθετείται δίπλα στον δρόμο και γειτνιάζει με την κατοικία του ιδιοκτήτη και με το μέγαρο Χρηστάκη.
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48.

47.

49.

50.

51.
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2. ΙΣΤΟΡΙΚΉ ΑΝΆΛΥΣΗ:
Σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη, το κτίριο
οικοδομήθηκε την δεύτερη δεκαετία του 20ου
αιώνα. Αρχικά, το κάτω επίπεδο του κτηρίου
λειτουργούσε σαν στάβλος και το πάνω
επίπεδο ως αποθήκη του.

53. Εσωτερικό ορόφου / Προσωπικό αρχείο

3. ΤΥΠΟΛΟΓΙΚΉ & ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΉ
ΠΡΟΣΈΓΓΙΣΗ
i. Τυπολογική διερεύνηση: αρχική
τυπολογία και λειτουργία της κάτοψης
Το κτίσμα συγκαταλέγεται στον απλό τύπο
του μονόχωρου διώροφου με ορθογωνική
κάτοψη.

ii. Ογκοπλασία και μορφολόγηση
όψεων:
53. Εσωτερικό ορόφου / Προσωπικό αρχείο

55. Τύπος μονόχωρου διώροφου

Στην πρόσοψη διακρίνεται αξονική συμμετρία
όσον αφορά την τοποθέτηση των παραθύρων.
Στην βόρεια όψη, η κεντρική είσοδος είναι
τοποθετημένη στη δεξιά πλευρά της.

iii. Συγκριτική διερεύνηση: παρόμοια
παραδείγματα στον οικισμό
Το κτίριο παρουσιάζει ομοιότητες ως προς
την τυπολογία με το κτίριο Νικολάου, καθώς
και το δεύτερο είναι μονόχωρο διώροφο.

54. Εσωτερικό ισογείου / Προσωπικό αρχείο

56. Μορφολογική ανάλυση πρόσοψης
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57.Κάτοψη κατοικίας Νικολάου - τύπος μονόχωρου διώροφου

58.Πρόσοψη κατοικίας Νικολάου
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4. ΑΠΟΤΎΠΩΣΗ Υ.Κ.
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ΣΚΑΡΙΦΗΜΑΤΑ
ΣΚΑΡΙΦΗΜΑΤΑ
29

30

31

ΣΧΕΔΙΑ
ΚΛ. 1:50
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ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ
33

ΚΑΤΟΨΗ ΟΡΟΦΟΥ
34

ΚΑΤΟΨΗ ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΚΕΛΕΤΟΥ
35

ΚΑΤΟΨΗ ΣΤΕΓΗΣ
36

ΟΨΗ Ο1
37

ΟΨΗ Ο2
38

ΟΨΗ Ο3
39

ΟΨΗ Ο4
40

ΤΟΜΗ Τ1
41

ΤΟΜΗ Τ2
42

ΤΟΜΗ Τ4

ΤΟΜΗ Τ3
43

ΣΧΕΔΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ
ΚΛ. 1:20

44

45

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΟΜΗ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΠΟΡΤΑΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ
46

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΠΟΡΤΑΣ ΟΡΟΦΟΥ
47

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ
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5.ΥΛΙΚΆ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΉ ΔΟΜΉ
ΤΟΥ ΚΤΗΡΊΟΥ
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AΞΟΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
50

ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Α. ΛΙΘΟΔΟΜΗ - Β.ΠΛΙΝΘΟΔΟΜΗ

ΣΤΕΓΗ

Η κατασκευή είναι μικτή δεδομένου ότι οι τοίχοι του
ισογείου είναι πέτρινοι και σταματούν λίγο ψηλότερα από
το έδαφος ακολουθώντας τη φυσική κλίση του, ενώ του
ορόφου από πλιθιά. Τα θεμέλια είναι επίσης πέτρινα.

Η στέγη είναι τρίρριχτη, έχει ξύλινο φέροντα οργανισμό
και υλικό στέγασης βυζαντινά κεραμίδια. Η αναλογία του
ύψους της στέγης σε όψη είναι περίπου το ¼ της όψης του
κτίσματος.

H πλίνθινη τοιχοποιία συναντάται κυρίως στον όροφο και
σ΄ένα μέρος της πρόσοψης του ισογείου. Οι διαστάσεις των
πλίνθων είναι 10x14x30εκ.

Ο σκελετός της κατασκευάζεται από απλό τύπο ζευκτού.
Αυτό αποτελείται από την γρεντιά (ελκυστήρα), τον μπαμπά
(ορθοστάτη) και τα δύο τσιμπίδια (αμείβοντες). Οι ελκυστήρες
είναι τα οριζόντια ξύλινα στοιχεία που γεφυρώνουν το
μικρότερο άνοιγμα και εδράζονται απ΄ευθείας στις δύο
μακρύτερες τοιχοποιίες. Επάνω στις γρεντιές και στο κέντρο
τους πατάει ο “μπαμπάς’’, που λειτουργεί ως ορθοστάτης.
Όλοι τους είναι ισοϋψείς και στηρίζουν τον κορφιά. Στις
ευθείες που ορίζουν το πάνω άκρο του ορθοστάτη και τα
άκρα των ελκυστήρων εδράζονται κεκλιμένα στοιχεία, οι
αμείβοντες.

Γ.ΞΥΛΟΔΕΣΙΕΣ
Οι ξυλοδεσιές λειτουργούν ως ενισχυτικά στοιχεία της
λιθοδομής. Στην εσωτερική παρεία είναι είτε εμφανείς
είτε καλύπτονται από το επίχρισμα. Πρόκειται για μια
κατασκεύη απο δύο ξύλινα στοιχεία, ένα στην εξωτερική και
ένα εσωτερική παρεία, που τρεχούν κατά μήκος του τοίχου
και ενώνονται μεταξύ τους με κλάπες. Η κατασκεύη αύτη
συναντάται στο ύψος του πατώματος, της στέγης και ενίοτε
στο ύψος του πρεκιού και της ποδιάς του παράθυρου, ή του
πρεκιού της πόρτας.

60. Λεπτομέρεια κατασκευής ξυλοδεσιάς

Δ.ΞΥΛΙΝΑ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ- ΝΤΙΡΕΚΙΑ
Στον όροφο λόγω καθίζησης της γρεντιάς ενός εκ των
ζευκτών, έχει τοποθετηθεί κατακόρυφο ξύλινο υποστύλωμα.
Στην κάτω πλευρά του δημιουργείται διαπλάτυνση.

59. Αξονομετρικό σύνδεσης ξύλινου
υποστυλώματος με τη βάση του

61. Υλικά κατασκευής / Προσωπικό αρχείο
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Όλα αυτά τα ξύλα έχουν κατάλληλες εγκοπές, ώστε να
αγκυρώνονται το ένα μέσα στο άλλο.
Για την ανέγερσή της η στέγη πατάει πάνω σε μία στρώση
ξυλοδεσιάς («στρωτήρας»), η οποία ‘τρέχει’ περιμετρικά στο
ανώτατο μέρος της πλινθοδομής.
Επίσης, τα ζευκτά τοποθετούνται παράλληλα μεταξύ τους
και σε τέτοιες αποστάσεις, ώστε να μπορεί να καρφωθούν
πάνω τους ξύλινες σανίδες. Αυτές αποτελούν και την
βάση (πέτσωμα) πάνω στην οποία θα τοποθετηθούν τα
κεραμίδια με συνδετική κονία την λάσπη. Τα κεραμίδια που
χρησιμοποιούνται είναι βυζαντινά, στρωτήρες-καλυπτήρες.
τοποθετούνται κολυμβητά στο πέτσωμα.

62. Λεπτομέρεια εξωτερικού τμήματος στέγης

H προεξοχή της στέγης διαμορφώνεται σε ένα είδος γείσου
από τρεις εκφορικές στρώσεις πλακόπετρας.
Όσον αφορτά την εξωτερική προέκταση της στέγης στηρίζεται
στο σύστημα δοκού επί στύλου. Πάνω στις ξύλινες δοκούς
τοποθετούνται τεγίδες και επιτεγίδες. Πάνω σε αυτές
τοποθετείται πέτσωμα και σε ορισμένα σημεία λαμαρίνες.

64. Σκίτσο κεραμιδιών

63. Λεπτομέρειες ζευκτού και πατώματος

65. Σύνδεση ζευκτού - τοιχοποιίας
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66. Σύνδεση ξύλινων στοιχείων στο εξωτερικό στέγαστρο
69. Σύνδεση ξύλινων στοιχείων στο εξωτερικό στέγαστρο

67, 68. Σύνδεση μαχιά με το ζευκτό
70. Σύνδεση μαχιά με το ζευκτό
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74. Σύστημα στήριξης εξωτερικού στεγάστρου

71. Συνδεσμολογία ξύλινων στοιχείων (φωτ.75)

72. Ένωση ζευκτού με κορφιά

75. Συνδεσμολογία ξύλινων στοιχείων

73. Σύστημα στήριξης
εξωτερικού στεγάστρου
(φωτ. 74)
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76. Ξύλινος φορέας εξωτερικού τμήματος στέγης

ΠΑΤΩΜΑ
Το πάτωμα αποτελεί τη βασικότερη οριζόντια φέρουσα κατασκευή η οποία
μάλιστα επιτυγχάνεται με ξύλινους φορείς. Αποτελείται από 2 συστήματα.
Το ένα είναι φέρον (κύριες δοκοί) ενώ το άλλο φερόμενο (σανίδες) που
αποτελεί το δάπεδο. Οι κύριες δοκοί έχουν διατομή που κυμαίνεται από 7
έως 9 εκατοστά. Πάνω σ’ αυτές καρφώνονται οι ξύλινες σανίδες.
Οι δοκοί που φέρουν το ξύλινο δάπεδο εδράζονται στις άκρες τους
σε ξυλοδεσιές που διατρέχουν το μήκος του τοίχου, ώστε τα φορτία να
κατανέμονται ομοιόμορφα σε όλο τον τοίχο. Επίσης, οι δοκοί πακτώνονται
ανάμεσα στις πλίνθους.

78,79. Εξωτερικό τμήμα

81. Λεπτομέρεια εξωτερικού τμήματος

80. Λεπτομέρεια πατώματος

82. Λεπτομέρεια πατώματος στον όροφο

77. Λεπτομέρεια πατώματος
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85. Λεπτομέρεια σύνδεσης κάσας πόρτας ισογείου

83. Πόρτα ορόφου (εξωτερική όψη)

84. Παράθυρο ισογείου με ενσωματωμένες σιδεριές
(εξωτερική όψη)

86. Πόρτα ισογείου (εξωτερική όψη)
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87. Λεπτομέρεια μαντάλου πόρτας

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ
Τα ανώφλια των ανοιγμάτων και οι ποδιές των
παραθύρων είναι από ξύλινες δοκίδες και εκτείνονταν
πάντα πέραν του ανοίγματος ώστε να επιτευχθεί η
καλύτερη ενσωμάτωσή τους στην τοιχοποιία.
Οι πόρτες έχουν χαμηλό ύψος και αποτελούνται
από τεσσερις-πέντε φαρδιές σανίδες πάχους 2,5 εκ.
καρφωμένες σε τρεις οριζόντιες τραβέρσες. Ιδιαίτερο
στοιχείο αποτελεί η τοποθέτηση μαντάλου στο πρέκι για
να συγκρατεί την πόρτα ανοιχτή.
Τα παράθυρα του ισογείου δεν έχουν υαλοστάσια,
αλλά σιδεριές και πίσω από αυτές ξύλινα καρφωτά
σκούρα που ανοίγουν προς τα μέσα. Απ’ τα παράθυρα
του ορόφου απουσιάζει επίσης το τζαμιλίκι, ενώ έχουν
ενσωματωθεί σιδεριές στις κάσες και το άνοιγμα έχει
καλυφθεί αυτοσχεδίως με ναυλον.
ΤΖΑΚΙ
Η βάση του έχει την ίδια κατασκευή με τη βάση της εστίας.
Έχει μικρή κόγχη στον τοίχο και καμινάδα ενσωματωμένη
στο πάχος της τοιχοποιίας.
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6. ΚΑΤΑΓΡΑΦΉ ΠΑΘΟΛΟΓΊΑΣ
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Ανάπτυγμα όψεων ισογείου

Ανάπτυγμα όψεων ορόφου
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7. ΑΡΧΙΚΉ ΜΟΡΦΉ ΚΤΗΡΊΟΥ

ΚΑΤΑΓΡΑΦΉ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΏΝ ΦΆΣΕΩΝ
Παρατηρούνται δύο οικοδομικές φάσεις. Η πρώτη χρονολογείται στις αρχές της δεκαετίας του ’20, ενώ η
δεύτερη περιλαμβάνει την προσθήκη του εξωτερικού στεγασμένου τμήματος. Η χρονολόγηση της δεύτερης
φάσης είναι άγνωστη.

62

63

8. ΓΕΝΙΚΉ ΑΠΟΤΊΜΗΣΗ Υ.Κ.,
ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΆΣΜΑΤΑ

Το κτίριο που αποτυπώθηκε παρά την απλή τυπολογία και μορφολογία του, δίνει τη δυνατότητα μελέτης
ποικίλων βασικών αρχιτεκτονικών στοιχείων, που χαρακτιρίζουν τους παραδοσιακούς οικισμούς της περιοχής
των Πρεσπών.
Η σημερινή χρήση του ως αποθήκη και η κατάσταση των έντονων φθορών που παρατηρείται καθιστούν σκόπιμη
μια πιο απαιτητική συντήρηση ή πιθανή πρόταση αποκατάστασης.
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9. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΊΑ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΟΊ ΤΌΠΟΙ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΉΘΗΚΑΝ
Καραδέδος Γ. & Τσολάκης Π. (1998), “Πρέσπες”, Ελληνική Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική, τ.7,
Εκδόσεις Μέλισσα
Κίσσας Σ. (2008), Πρέσπες. Βυζαντινά μνημεία ενός υγροτόπου, 11η Εφορεία Βυζαντινών
Αρχαιοτήτων.
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http://odysseus.culture.gr/h/2/gh251.jsp?obj_id=5053
https://oladeka.com/2016/01/%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CF%87%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BA/
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10. ΠΗΓΕΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
Καραδέδος Γ. & Τσολάκης Π. (1998), “Πρέσπες”, Ελληνική Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική, τ.7,
Εκδόσεις Μέλισσα
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