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Στα πλαίσια του μαθήματος «04ΕΕ10- Εισαγωγή 

στην Αποκατάσταση Ιστορικών Κτηρίων»  

διοργανώθηκε εκδρομή στην περιοχή των 

Πρεσπών με στόχο την ανάλυση και αποτύπωση 

των παραδοσιακών της  κτηρίων. Η παρακάτω 

μελέτη αφορά την οικία Καΐδη , κατοικία στο 

νοτιοανατολικό τμήμα του Άγιου Γερμανού. Η 

εργασία στο πεδίο ολοκληρώθηκε σε διάστημα 

τριών ημερών. Κατά την άφιξη μας στον Άγιο 

Γερμανό, μετά την περιήγηση στο χωριό, 

προχωρήσαμε στην εύρεση και αναγνώριση της 

κατοικίας που μας ανατέθηκε. Η πρώτη μέρα 

αφιερώθηκε στον σχεδιασμό σκαριφημάτων και 

την καλή φωτογράφιση του κτιρίου. Επόμενο βήμα 

αποτέλεσε ο χωρισμός της εξαμελούς ομάδας μας 

σε δύο επιμέρους. Έτσι, την δεύτερη μέρα κάποιοι 

ασχολήθηκαν με την μέτρηση του ορόφου άλλοι με 

την μέτρηση του ισογείου για την σωστή 

διαστασιολόγηση των σκαριφημάτων. Τέλος, την 

τρίτη μέρα αποπειράθηκε η μελέτη της 

κατασκευαστικής δομής και λειτουργίας του 

κτηρίου με την καταγραφή όλων των 

ενδιαφερόντων λεπτομερειών της κατοικίας και την 

αναγνώριση της παθολογίας του.  Μετά την 

επιστροφή στην Θεσσαλονίκη ακολούθησε η 

διαδικασία συγκέντρωσης όλης της πληροφορίας 

για την κατασκευή της ολοκληρωμένης μελέτης 

αποκατάστασης του κτιρίου και την δημιουργία 

αυτού του τεύχους.  

ΠΡΟΛΟΓΟΣ  



Η περιοχή των Πρεσπών έχει κηρυχθεί ως 

προστατευόμενη και το 1974 κηρύχθηκε ως εθνικός 

δρυμός τμήμα του οποίου προστατεύεται από την 

Συνθήκη Ραμσάρ, ως υδροβιότοπος. Περιέχει δασικές 

εκτάσεις και αποτελεί τον μεγαλύτερο σε έκταση Εθνικό 

Δρυμό, από τους δέκα κηρυγμένους στην ευρύτερη 

περιοχή του ελλαδικού χώρου. Το 2000 η συνολική 

περιοχή της λεκάνης των Πρεσπών, η οποία ανήκει σε 3 

κράτη (Ελλάδα, Αλβανία, Π.Γ.Δ.Μ.), έγινε η πρώτη στα 

βαλκάνια διασυνοριακά προστατευόμενη περιοχή με 

συμφωνία και των τριών κρατών. Επιπλέον, το 1991 η 

WWF δημιούργησε την εταιρία προστασίας Πρεσπών 

προκειμένου να διαφυλάξει και να προστατεύσει το 

φυσικό περιβάλλον της περιοχής. 

Πρόκειται για μια ορεινή λιμναία περιοχή, σε υψόμετρο 

857 μέτρων, όπου συναντώνται σπάνια είδη υδρόβιων 

πουλιών, όπως ένα ενδημικό είδος πελεκάνου αλλά και 

πάνω από 1300 είδη φυτών (χαρακτηριστικό δείγμα 

είναι το υπεραιωνόβιο βουνοκυπάρισο). 

 

Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ 



ΟΙΚΙΣΜΟΙ 

 

Οι οικισμοί των Πρεσπών αποτελούν εξαίρετα δείγματα 

παραδοσιακής αρχιτεκτονικής με χαρακτηριστικότερο 

παράδειγμα τα πλινθόκτιστα ερειπωμένα σπίτια της περιοχής, 

ενώ ταυτόχρονα υπάρχουν θρησκευτικά μνημεία δείγματα 

βυζαντινής και μεταβυζαντινής αρχιτεκτονικής που 

μαρτυρούν την έντονη παρουσία του ανθρώπου στην 

περιοχή στο βάθος της ιστορίας. 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 

Σήμερα, ο Δήμος Πρεσπών απαρτίζεται από 13 χωριά με 

συνολικό πληθυσμό 1.781 κατοίκους και καλύπτει έκταση 

413.000 στρεμμάτων. 

Το 70% των κατοίκων της περιοχής ασχολείται με τον 

πρωτογενή τομέα και πιο συγκεκριμένα τη γεωργία και την 

παραγωγή φασολιών . Η ενασχόληση των κατοίκων με το 

αντικείμενο αυτό τα τελευταία χρόνια ενισχύθηκε από την 

ολοκλήρωση του αρδευτικού συστήματος την δεκαετία του 

80’. Επιπλέον, έχει παρατηρηθεί εγκατάλειψη της αλιείας αλλά 

και πτώση της κτηνοτροφίας τα τελευταία χρόνια. 

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ-20Ος  ΑΙΩΝΑΣ 

 

Στις αρχές του 20ου αιώνα υπήρχαν 18 χωριά κατοικήσιμα με 

συνολικό πληθυσμό 10.000 περίπου. Το 1940, με την συνθήκη 

της Λωζάνης, η περιοχή έχει πλέον καταμεριστεί σε 3 κράτη με 

συνολικό πληθυσμό 7.000 κατοίκους. Λίγα χρόνια αργότερα, 

κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου στην Ελλάδα, 

ερημώθηκαν πλήρως 5 χωριά, καθώς η περιοχή υπήρξε 

κέντρο κομμουνιστών. Το 1949, με τη λήξη του εμφυλίου, 

εγκαταλήφθηκε πλήρως η περιοχή, καθώς οι κάτοικοι 

εγκαταστάθηκαν στην τότε Γουκοσλαβία και άλλες χώρες της 

ανατολικής Ευρώπης. 



Ο Άγιος Γερμανός βρίσκεται στα σύνορα Ελλάδας 

και Βόρειας Μακεδονίας σε 1040 μέτρα υψόμετρο με 

πληθυσμό 231 κατοίκους (απογραφή 2001) και 

αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα χωριά της 

περιοχής. Το χωριό πήρε το όνομά του από τον 

ομώνυμο ναό 10ου αι.  και διατηρήθηκε ως 

«Γερμάν» κατά την τουρκοκρατία και το 1926 

καθιερώθηκε ως «Άγιος Γερμανός». 

Αξίζει να σημειωθεί πως το 1946 η ελληνική 

χωροφυλακή έκαψε στο χωριό πάνω από 100 

σπίτια. Μετά τον εμφύλιο, το χωριό εγκαταλείφθηκε 

πλήρως με τα επίσημα στοιχεία απογράφης το 1951 

να δηλώνουν πληθυσμό 0. 

Αρχικά το χωριό οργανώθηκε ανάμεσα στα δύο 

ρέματα και αργότερα επεκτάθηκε προς το Λαιμό. Η 

Βυζαντινή εκκλησία του 10ου αι. αποτέλεσε τον 

πυρήνα οργάνωσης του χωριού και λίγο πιο πάνω 

σχεδόν κεντρικά βρίσκεται η πλατεία του χωριού. Σε 

γενικές γραμμές οι δρόμοι είναι ακανόνιστοι χωρίς 

σχέδιο με ελεύθερη αραιή χωροθέτηση. Οι κατοικίες 

χτίστηκαν κατά μήκος τον δρόμων και 

αναπτύχθηκαν με βάση τη μορφολογία του 

εδάφους ,χωρίς απαραίτητα να έχουν σωστό 

προσανατολισμό, (πλατυμέτωπα κτίσματα 

παράλληλα με την κλίση του εδάφους) χωρίς 

οχύρωση αλλά οι ιδιοκτησίες διέθεταν περίβολο.  

ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ 



ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΓΕΡΜΑΝΟ ΤΟΠΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 

• πέτρα, ξύλο (μέθοδοι της 

εποχής) 

• Χρήση ωμού πλίνθου και 

χωμάτινου κονιάματος 

• Ευρεία χρήση καλαμιών λόγω 

της ύπαρξης λιμνών 

1

6

8 

Μονόχωρο απλό ή δίδυμο 

Πλατυμέτωπο με χαγιάτι δίχωρο, τρίχωρο ή τετράχωρο 

Πλατυμέτωπο με χαγιάτι Τ 

Τρίχωρο με εξώστη η Σαχνίσι 

Τύπος Γ 



ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΣΗΜΕΡΑ 

Ο οικισμός του Αγίου Γερμανού χαρακτηρίστηκε 

ως παραδοσιακός (ΦΕΚ251/2015) το 2015. Το ΦΕΚ 

προβλέπει ειδικούς όρους και περιορισμούς στη 

δόμηση και τις χρήσεις γης. Τριγύρω από το χωριό 

απλώνονται περιπατητικά μονοπάτια και υπάρχει 

πρόσβαση ως τα δάση της ευρύτερης περιοχής. 

Επιπλέον, στο βορειοδυτικό άκρο του χωριού κοντά 

στο ποτάμι υπάρχουν αναπαλαιωμένοι νερόμυλοι. 

Στο χωριό σήμερα υπάρχουν δημόσιες υποδομές 

όπως δημοτικό σχολείο, ταχυδρομείο, πλατεία 

καθώς και κέντρο πληροφόρησης επισκεπτών. 

Επιπλέον, ο επισκέπτης μπορεί να βρει 

καταλύματα(κυρίως παραδοσιακούς ξενώνες), 

χώρους εστίασης για καφέ και φαγητό.  

Όσον αφορά στην χωρική οργάνωση, αυτή 

διαρθρώνεται κατά οικογένειες/γειτονιές. 

 



ΟΙΚΙΑ Α. ΓΙΤΣΑ ( ΤΕΩΣ ΚΑϊΔΗ) 



ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ  

ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ: ΝΑ ΑΚΡΟ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 

 

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΓΙΤΣΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

 

ΑΝΕΓΕΡΣΗ: 1933 (σύμφωνα με την λεπτομέρεια 

στην     πρόσοψη και τη μαρτυρία του ιδιοκτήτη) 

 

ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ: ΠΛΑΤΥΜΕΤΩΠΟ 3ΧΩΡΟ ΜΕ ΧΑΓΙΑΤΙ Τ 

 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: ΠΕΤΡΑ, ΞΥΛΟ, ΚΑΛΑΜΙΑ 

 

ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Το κτίριο χρησιμοποιήθηκε 

ως κατοικία από την ανέγερση του μέχρι το 1962 

σύμφωνα με τη μαρτυρία του ιδιοκτήτη και στη 

συνέχεια εγκαταλείφθηκε. 

 

 

Ο1 : Υπνοδωμάτιο 

Ο2: Καθιστικό 

Ο3: Υπνοδωμάτιο 

Ο4: χαγιάτι 

Ι1: Υπνοδωμάτιο 

I2: Είσοδος 

Ι3: Κουζίνα 

Ι4: Υπαίθριος χώρος  



ΟΓΚΟΠΛΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΚΤΙΡΙΟΥ 

ΟΨΗ ΕΙΣΟΔΟΥ: 

 
Στην όψη της εισόδου διακρίνουμε κεντρικά ένα 

μικρό αέτωμα που κεντρικά του υπάρχει μια 

επιγραφή. Γύρω από τα παράθυρα του ορόφου 

τοποθετήθηκαν πλίνθοι. Επιπλέον, τόσο στα 

παράθυρα όσο και στο μπαλκόνι τα υπάρχουν 
 

 

ΟΨΗ ΧΑΓΙΑΤΙΟΥ 
 

Στον όροφο υπάρχει χρήση έντονων χρωμάτων 

και στάμπες στους τοίχους αλλά και χρώμα στις 

πόρτες των δωματίων εξωτερικά. 

Η χρήση τόσο των χρωμάτων όσο και των 

διακοσμητικών στοιχείων φανερώνει πως πέραν 

της λειτουργικότητας –πιθανόν- υπήρχε επιθυμία 

για αισθητική τέρψη από τους ιδιοκτήτες. 

ΦΕΡΟΝΤΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
 
Ο φέροντας οργανισμός της κατοικίας αποτελείται 

από πέτρινους τοίχους και συμπληρώνεται με 

ξύλινα στοιχεία από την πλευρά του χαγιατιού. 

Πέτρινοι τοίχοι διαχωρίζουν τα δωμάτια του 

ισογείου ενώ στον όροφο ο διαχωρισμός γίνεται 

με ελαφρύτερους τοίχους (τσατμάς). Σύμφωνα με 

πινακίδες που έχουν τοποθετηθεί στο χωριό η 

τεχνική κατασκευής αυτή ήταν η δημοφιλέστερη 

στην περιοχή.  





















































ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ  

Εμφανής πέτρα  

Ξύλο 

Χώμα 

Σοβάς 

Στάμπα 

Βαμμένο ξύλο 

Καλάμια 



















ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 













































ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Σύμφωνα με μαρτυρία του ιδιοκτήτη κατά την επίσκεψη στον Άγιο Γερμανό, 

η οικία Καϊδη σταμάτησε να κατοικείται το 1960. Ωστόσο, πριν λίγα χρόνια 

έγινε μια πρώτη απόπειρα αποκατάστασης και αναδιαμόρφωσης του 

κτιρίου ώστε να μπορέσει να επαναχρησιμοποιηθεί ως ξενώνας. Οι 

εργασίες όμως δεν ολοκληρώθηκαν ποτέ και η κατάσταση της κατοικίας 

χειροτέρευσε ξανά με το πέρασμα του χρόνου.  

Σήμερα , μετά την ανάλυση και τη διεξοδική μελέτη της θα μπορούσαμε να 

πούμε πως η επανάχρηση του κτιρίου μπορεί να καταστεί εφικτή εφόσον 

αποκατασταθούν συγκεκριμένα τμήματα του που παρουσιάζουν 

σημαντικές φθορές. Συγκεκριμένα, σημεία που μπορούν να 

χαρακτηριστούν επικίνδυνα θεωρούνται τα ταβάνια των δωματίων Ο1 και 

Ο3, η σκάλα που οδηγεί στον πάνω όροφο καθώς και η περιοχή του 

χαγιατιού. Χρήσιμες επίσης θα ήταν και οι παρεμβάσεις για την αισθητική 

βελτίωση του κτιρίου. Οι ρηγματώσεις των τοίχων , οι φθορές των 

κονιαμάτων, η αποκατάσταση των κατεστραμμένων σανίδων και των 

φθαρμένων υαλοπινάκων θεωρούνται μερικά αξιόλογα παραδείγματα. 

Κατά το τριήμερο της μελέτης του κτιρίου, παρατηρήθηκε πως το αέτωμα 

που βρίσκεται στην όψη της εισόδου αποτελεί σπάνιο στοιχείο για την 

περιοχή. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τον έντονο διάκοσμο των 

παραθύρων (τοποθέτηση πλίνθων περιμετρικά) μαρτυρούν πως το 

συγκεκριμένο παράδειγμα συνιστούσε  αρχοντική κατοικία της εποχής.  

Επιπλέον, διαπιστώθηκε η έντονη εξάρτηση όλων των δωματίων της 

κατοικίας από τους ημιιυπαίθριους και υπαίθριους χώρους που τα 

περιβάλλουν. Η αλληλεπίδραση αυτή οδήγησε στο συμπέρασμα πως 

πράγματι το κτίριο θα μπορούσε να διαμορφωθεί σε ξενώνα αφού η 

μετάβαση του επισκέπτη από το ένα δωμάτιο στο άλλο απαιτεί την επαφή 

του με το εξωτερικό περιβάλλον και άρα το καθένα διαθέτει ήδη μεγάλη 

ιδιωτικότητα.   

Εν κατακλείδι , η πρόταση της αποκατάστασης της οικίας θεωρήσαμε πως 

πρέπει να στοχεύει στην επιδιόρθωση των «τρωτών» της σημείων με 

σεβασμό όμως όλων των στοιχείων και των αξιών που διαμορφώνουν τον 

χαρακτήρα της και την καθιστούν μοναδική. 



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 

•https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AF%CE%BC%CE%BD%CE%B5%
CF%82_%CE%A0%CF%81%CE%AD%CF%83%CF%80%CE%B5%CF%82\ 
•https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_
%CE%A0%CF%81%CE%B5%CF%83%CF%80%CF%8E%CE%BD 
•https://www.wwf.gr/areas/360-projects/prespes 
•https://www.spp.gr/index.php?option=com_igallery&view=igcategory&id=
4&Itemid=10&lang=el 
•http://www.kathimerini.gr/970001/article/epikairothta/ellada/ta-
fantasmata-ths-prespas 
•http://cbc-biotourism.biopolitics.gr/page.php?id=21 
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