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Εισαγωγή 

 

Αν και η λαϊκή αρχιτεκτονική ως επιστημονικός όρος γεννήθηκε στην Ευρώπη του 18ου αιώνα, τα έργα 

της υφίστανται ήδη από την εμφάνιση της πρώτης καλύβας. Τα κτίρια της επιτελούσαν κυρίως 

προστατευτική λειτουργία (καιρικές συνθήκες, εχθροί), και ενώ οι πρωτόγονες δομές τους πληρούν 

τις απαιτήσεις της Στατικής, οι αισθητικές πτυχές δεν έπαιζαν κανένα ακόμη ρόλο στην δημιουργία 

τους. Αυτό εξηγεί εν μέρει το γεγονός, ότι η επιστήμη της αρχιτεκτονικής ιστορίας έχει την τάση να 

ενδιαφέρεται για τις πρακτικές μόνο λειτουργίες των λαϊκών κτισμάτων, αγνοώντας τις 

καλλιτεχνικές πτυχές τους. Στις εισαγωγικές σκέψεις της «Ιστορίας της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής» 

ο Pevsner αναφέρει τα εξής: «Μια αποθήκη ποδηλάτων είναι κτίριο, ο καθεδρικός του Lincoln όμως 

είναι αρχιτεκτόνημα. Κτίρια γενικά αποτελούν όλοι οι κλειστοί χώροι με διαστάσεις που επιτρέπουν 

την κίνηση ενός ανθρώπου· η έννοια της Αρχιτεκτονικής καλύπτει κτίρια που εξυπηρετούν 

αισθητικές μόνον ανάγκες.» Ως Αρχιτεκτονική ο Pevsner νοεί την οικουμενική αρχιτεκτονική που 

δημιουργεί τάσεις, και η ιστορία της οποίας διαιρείται σε διάφορες εποχές και ρυθμούς. Για την 

κατανόηση της λαϊκής αρχιτεκτονικής δεν αρκεί να έχουμε ως γνώμονα τον ρυθμό. Το ύφος των 

λαϊκών κτισμάτωνεκδηλώνεται – αντί για τις βασικές αρχές τις αισθητικής –κυρίως μέσα από τις 

ανάγκες των χρηστών τους, οι οποίες διαφέρουν με βάση τις κοινωνικές, γεωγραφικές και 

κλιματολογικές συνθήκες, την ύπαρξη ή μη φυσικών υλικών, αλλά και τον τρόπο ζωής, τις 

παραδόσεις ενός συγκεκριμένου πληθυσμού. Η σχετική βιβλιογραφία ως δημιουργούς των λαϊκών 

κτισμάτων προσδιορίζει κυρίως τους αγροτικούς πληθυσμούς, εκπροσώπους των παραδοσιακών 

αξιών, ηθών και εθίμων. Η σχετική απομόνωση και η μεγάλη απόσταση όμως από τα αστικά κέντρα 

καθιστούν δύσκολη στους κατοίκους της υπαίθρου την χρήση των σχημάτων και των αισθητικών 

στοιχείων της οικουμενικής αρχιτεκτονικής. Οι πολιτισμικές επιδράσεις, ιδίως οι δομικές λύσεις 

εμφανίζονται κυρίως με καθυστέρηση και αναπαράγοντας τα πρωτότυπα, χωρίς έτσι να εμφανιστούν 

καινούριες για την οικουμενική αρχιτεκτονική λύσεις στη δομή ή στην μορφή (αν ως μορφικές λύσεις 

δεν νοούνται μόνο τα διακοσμητικά στοιχεία που τοποθετούνταν στις κατασκευές).  

Τα ίδια ισχύουν βασικά και για την λαϊκή ελληνική αρχιτεκτονική. Σύμφωνα με την σχετική ελληνική 

βιβλιογραφία η παραδοσιακή ελληνική αρχιτεκτονική ανάγεται στα χρόνια της Τουρκοκρατίας, όταν 

τα κατεχόμενα βαλκανικά εδάφη είχαν αποκοπεί από κάθε δυτική επίδραση, τόσο 

κοινωνικοοικονομικά, όσο και πνευματικά. Οι υπανάπτυκτες, πολιτισμικά και πολιτικά «παγωμένες» 

ελληνικές περιοχές χαρακτηρίζονταν από σχεδόν πλήρη απουσία εκβιομηχάνισης, εμπορικής 

γεωργίας, υποδομών και δημόσιας ασφάλειας – η καθυστερημένη, φεουδαρχική Αυτοκρατορία 

διατηρούσε μόνον την γεωργία. Την εποχή εκείνη η λεγόμενη οικουμενική ελληνική αρχιτεκτονική 

είχε πάψει να υπάρχει λόγω απουσίας κοινωνικής ανάγκης, ενώ αυτό που πραγματοποιήθηκε ήταν 



κυρίως η αρχιτεκτονική της αγροτικής κοινωνίας, που όμως δεν διέθετε ούτε οικονομική δύναμη, 

ούτε οικοδομικές γνώσεις ώστε να διαμορφώσει μια χαρακτηριστική ελληνική αρχιτεκτονική. Δεν 

είναι τυχαίο ότι η ελληνική βιβλιογραφία χρησιμοποιεί τον όρο «παραδοσιακή ελληνική 

αρχιτεκτονική», επειδή αυτή περιλαμβάνει την αρχιτεκτονική όλων των στρωμάτων (αγροτικών και 

μη)που δημιουργήθηκε επί Τουρκοκρατίας. Στις περισσότερες σχετικές μελέτες πέρα από τα 

χωριατόσπιτα εξετάζονται και άλλοι δύο τύποι, οι οποίοι όπως θα δούμε στη συνέχεια, με έντονες 

επιφυλάξεις μπορούν να χαρακτηριστούν έργα της λαϊκής αρχιτεκτονικής.   

Οι τρεις τύποι της παραδοσιακής ελληνικής αρχιτεκτονικής είναι οι ακόλουθοι:   

1. χωριατόσπιτο  

2. νοικοκυρόσπιτο    

3. αρχοντόσπιτο, αρχοντικό  

Οι τύποι αυτοί δεν σημαίνουν τυποποιημένα κτίρια. Οι λεπτομερείς αναλύσεις δείχνουν, ότι τα 

συναφή κτίρια δεν είναι ομοιόμορφα, ούτε από δομική, ούτε από μορφική άποψη. Ο κάθε τύπος 

παρουσιάζει μεγάλες διαφορές τεχνικών λύσεων τόσο στην ηπειρωτική, όσο και την νησιώτικη 

Ελλάδα, αλλά τα κτίσματα της κάθε περιοχής διαφέρουν και μεταξύ τους ακόμη. Μια τέτοια 

σύμπτωση αρχιτεκτονικής και ιστορίας είναι πολύ σπάνια. Όταν το 1204 οι Σταυροφόροι 

κατέλαβαν την Κωνσταντινούπολη επεκτάθηκαν και στην Βαλκανική χερσόνησο επίσης. Από τον 

14ο αιώνα για τα εμπορικά λιμάνια του Ιωνίου και του Αιγαίου πέραν των δυτικών ιπποτών 

πολέμησαν Βενετοί, Γενουάτες και Φλωρεντινοί επίσης, ασκώντας ο καθένας καθοριστική 

επίδραση στην αρχιτεκτονική των νησιών. Μετά την Άλωση της Πόλης το 1453 τμήμα της 

Οθωμανικής Αυτοκρατορίας έγιναν και τα Βαλκάνια, όπου διαμορφώθηκε μια αρχιτεκτονική 

εντελώς διαφορετική από εκείνη των νησιών. Η παραδοσιακή αρχιτεκτονική λόγω των 

διαφορετικών ιστορικών και τοπικών δεδομένων παρουσιάζει ολίγα γενικά χαρακτηριστικά. Δεν 

υπάρχει τρόπος να παρουσιαστούν εδώ όλες οι εκδοχές, θα ήταν και άσκοπο. Η παρούσα μελέτη 

εξαντλείται στην παρουσίαση των πλέον αντιπροσωπευτικών αρχιτεκτονικών λύσεων, 

εξετάζοντας ξεχωριστά εκείνες της ηπειρωτικής και εκείνες της νησιώτικης Ελλάδας.   

Η παραδοσιακή αρχιτεκτονική της ηπειρωτικής Ελλάδας  

Όπως έχω ήδη αναφέρει, σύμφωνα με την σχετική βιβλιογραφία η παραδοσιακή αρχιτεκτονική 

‘γεννήθηκε’ στα χρόνια της Τουρκοκρατίας, εφόσον όμως σήμερα σώζονται ολίγα από τα κτίρια αυτής 

της 500ετούς περιόδου, η εξέτασή τους είναι σχεδόν αδύνατη. Τα περισσότερα κτίσματα είχαν 

καταστραφεί λόγω πυρκαγιών, σεισμών αλλά και των συγκρούσεων με τους Τούρκους· αν και οι νέες 

κατασκευές ακολούθησαν τα αρχιτεκτονικά σχήματα των κατεστραμμένων, διαθέτουμε ελάχιστες, 

περιορισμένες σχετικές γνώσεις, ειδικά για την αρχιτεκτονική του πρώτου τύπου. Τα περισσότερα 

αξιόπιστα στοιχεία καταγράφηκαν σε εκδόσεις από τις αρχές του 20ου αιώνα, οι οποίες βασίζονται 

στα σωζόμενα αρχιτεκτονικά μνημεία του 18ου – 19ου αιώνα. Στην εκπόνηση της παρούσας μελέτης με 

βοήθησαν πολύ δύο εξαιρετικά έργα, Το Ελληνικό παραδοσιακό σπίτι (Αθήνα 2003) του 



Κωνσταντίνου Σπ. Παπαϊωάννου, και Το Ελληνικό λαϊκό σπίτι (Αθήνα 1981) του Π.Α. Μιχελή, τα οποία 

συνοψίζοντας παλαιότερες μελέτες παρουσιάζουν μια γενική εικόνα της λαϊκής αρχιτεκτονικής του 

18ου – 19ου αιώνα.  

Οι τρεις αρχιτεκτονικοί τύποι που περιγράφονται στην εισαγωγή,στην πλειοψηφία των σχετικών 

μελετών ορίζονται βάσει των κοινωνικών στρωμάτων που εκπροσωπούν. Κάπως απλοποιημένα 

λοιπόν θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο πρώτος τύπος συνδέεται με τους αγρότες, η δεύτερη με την 

μεσαία τάξη, και ο τρίτος με τους γαιοκτήμονες και τους μεγαλεμπόρους1. Από αρχιτεκτονική άποψη 

η σχέση των τριών αυτών τύπων αντικατοπτρίζει πιστά τις κοινωνικές διαφορές των τριών τάξεων. 

Η μεγαλύτερη διαφορά παρατηρείται ανάμεσα στον πρώτο τύπο και τους υπόλοιπους δύο, καθώς ο 

δεύτερος και ο τρίτος παρουσιάζουν αρκετές ομοιότητες στην δομή και την μορφή. Λόγω της 

σύνθεσης της ελληνικής κοινωνίας κατά τον 18ο – 19ο αιώνα κτίστηκαν ως επί των πλείστων 

χωριατόσπιτα, από τα οποία όμως σώζονται λίγα αξιόλογα δείγματα. Σήμερα απαντώνται κτίρια 

κυρίως των τελευταίων δύο τύπων, ανακαινισμένα και συχνά αναμορφωμένα (εικ. 1). 

 

 
 

Εικόνα 1η. Ανακαινισμένη συνοικία. Βέροια, Κεντρική Μακεδονία 

Το χωριατόσπιτο   

Τα χωριατόσπιτα της φτωχής αγροτικής τάξης, μέλη της οποίας ασχολούνταν με την κτηνοτροφία 

και την γεωργία, κτίστηκαν με γνώμονα την πρακτική χρησιμότητα. Συνεπώς, από αρχιτεκτονική 

άποψη χαρακτηρίζονται από περιορισμένο εμβαδόν και μονώροφη διαμόρφωση. Χαρακτηριστικό 

τους είναι επίσης, ότι οικοδομούνταν από τους ίδιους τους κατοίκους, χωρίς καμία επαγγελματική 

γνώση. Κύρια επιδίωξή τους ήταν τα οικοδομικά υλικά να είναι κατάλληλα, τοπικά, δωρεάν διαθέσιμα, 

και να μεταφέρονται χωρίς δυσκολία.  

Υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στα σπίτια των ορεινών περιοχών και της πεδιάδας από αρχιτεκτονική 

και δομική άποψη. Το ξύλο εφαρμοζόταν παντού· οι τοίχοι στα ορεινά αποτελούνταν συνήθως από 

λίθους, ενώ στις πεδιάδες – ελλείψει πέτρας – κύριο δομικό υλικό ήταν ο ωμόπλινθος και το τούβλο.  



Τα κτίρια των αγροτών, λόγω των περιορισμένων οικονομικών δυνατοτήτων και της έλλειψης 

τεχνικών γνώσεων παρουσιάζουν αρκετά δομικά ελαττώματα. Για παράδειγμα, οι λιθόκτιστοι τοίχοι 

κατασκευάζονταν χωρίς θεμέλια πάνω στο έδαφος, χωρίς αυτό να προκαλούσε στατικά προβλήματα 

λόγω του βραχώδους εδάφους των ορεινών περιοχών, η χρήση όμως των ημικατεργασμένων λίθων 

και η έλλειψη συνδετικού υλικού μείωναν την σταθερότητα του τοίχου. Έτσι, προκειμένου να 

αντιμετωπιστεί η αστάθεια της κατασκευής αυξήθηκε υπερβολικά το πάχος των τοίχων, που σε 

πολλές περιπτώσεις ξεπερνούσε ακόμη και το 1 μέτρο.  

Ανεξάρτητα από τις διαφορετικές καιρικές συνθήκες στα ορεινά και τις πεδιάδες, τα κτίρια 

καλύπτονταν με στέγες χαμηλής κλίσης. Οι στέγες τοποθετούνταν πάνω στους τοίχους, 

κατασκευάζονταν με ανοικτό φέροντα οργανισμό. H πλευρική πίεση στις δοκούς δεν χρειαζόταν να 

λαμβάνεται υπόψη εφόσον αντισταθμιζόταν από τον ιδιαίτερα παχύ τοίχο. Στις πεδιάδες όμως η 

πλευρική πίεση των δοκών άσκησε αρνητική επίδραση στην δομή. Οι τετράρριχτες στέγες 

επικαλύπτονταν με κεραμίδια, πλάκες, ή ακόμα και καλάμια ή άχυρο στις πιο φτωχές κοινότητες. Τα 

ανοίγματα βρίσκονταν στην πρόσοψη, ήταν λίγα, μικρών διαστάσεων, συνήθως χωρίς πόρτες και 

παράθυρα, και εξυπηρετούσαν κυρίως τον εξαερισμό παρά τον φωτισμό του εσωτερικού.  

 

 

 

Εικ. 2η. Πέτρινα κτίρια του 1ου τύπου, με τετράρριχτη στέγη χαμηλής κλίσης (Βλ. Παπαϊωάννου: Το Ελληνικό 
παραδοσιακό σπίτι, σ. 32)  

 

Στην μελέτη του Παπαϊωάννου τα χωριατόσπιτα διακρίνονται σε απλά και εκείνα με βεράντες. Επίσης 

εξετάζονται ξεχωριστά τα μονόχωρα και τα πολύχωρα κτίρια (εικ. 3, 4 και 5). Σύμφωνα με την μελέτη 

κύριο χαρακτηριστικό αλλά και μεγαλύτερο ελάττωμα των πρώιμων μονόχωρων κατοικιών είναι ότι 

οι οικογένειες ζούσαν μαζί με τα ζώα τους. Τα δίχωρα κτίρια χωρίζονταν σε τμήμα διαμονής και 

κτηνοτροφίας, ήταν όμως κι εκείνα ακατάλληλα να εξυπηρετήσουν τις πιο βασικές λειτουργίες. Δεν 

είναι τυχαίο, ότι τα περισσότερα χωριατόσπιτα – πέραν των δομικών ελαττωμάτων τους – 

καταστράφηκαν και λόγω λειτουργικών ελλείψεων, διότι τα κτίρια αυτά ήταν ακατάλληλα για 

ανθρώπινη χρήση ήδη από την δημιουργία τους.   

 



 

Εικ. 3η. Μονόχωρη κατοικία Εικ. 4η. Μονόχωρο κτίριο,    Εικ.5η. Δίχωρο κτίριο με κοινή είσοδο.   
   a. χώρος διαμονής, b. στάνη   a. χώρος διαμονής, b. στάνη  
(Βλ. Παπαϊωάννου, Το Ελληνικό παραδοσιακό σπίτι)  

 

Γενικά γνωρίσματα των αρχοντικών  

Τα οικονομικά ισχυρότερα κοινωνικά στρώματα είχαν ξεπεράσει την αρχιτεκτονική των απλών και 

ανεπαρκών χωριατόσπιτων. Ο πλέον διαδεδομένος τρόπος επέκτασης των μονόχωρων κτιρίων, 

ειδικά στις πεδιάδες, ήταν η οριζόντια. Αντίθετα, στα ορεινά τα σπίτια επεκτείνονταν κάθετα, κυρίως 

λόγω της τοπογραφικής διαμόρφωσης της περιοχής, διότι η κλίση του εδάφους και η έλλειψη 

οριζοντίων επιφανειών δεν ευνούσε την οριζόντια επέκταση. (Εικ. 6 και 7)    

 

 

Εικ. 6η. Ο Πάνω Μαχαλάς της Βίτσας στα Ζαγόρια   Εικ. 7η. Αρκαδία, Καρύταινα 

 

Ενώ τα οριζόντια κτίρια ήταν κατά κανόνα μονώροφα, όπου οι δύο λειτουργίες ήταν επαρκώς 

διαχωρισμένες μεταξύ τους, στα πολυώροφα των ορεινών περιοχών ο διαχωρισμός των δύο 

λειτουργιών πραγματοποιούνταν καθέτως: στο ισόγειο (κατώι) βρίσκονταν οι εγκαταστάσεις της 

γεωργίας και κτηνοτροφίας (ζώα, ζωοτροφές), ενώ στον όροφο (ανώι) οι ιδιωτικοί χώροι. Σύμφωνα 

με την λειτουργική αυτή διάταξη ο ανώτατος όροφος – άσχετα με τον αριθμό των ορόφων – 

χρησίμευε πάντα για την διαμονή των κατοίκων. Η ανέγερση πολυώροφων αρχοντικών απαιτούσε 

εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις, γεγονός που αποδεικνύει ότι τα κτίρια αυτά κατασκευάστηκαν από 

καταρτισμένους τεχνίτες, και όχι από τους ίδιους τους κατοίκους.  

Η σχετική βιβλιογραφία ανάμεσα στα πλέον αξιόλογα δείγματα παραδοσιακής αρχιτεκτονικής 

αναφέρεται ιδιαίτερα στους οικισμούς της Ηπείρου και την Γορτυνία2 (Πελοπόννησος). Οι δύο 

περιοχές μοιράζονται κοινές γεωγραφικές και τοπογραφικές συνθήκες, καθώς έχουν παρόμοιο 



υψόμετρο (ανάμεσα στα 500-1000 m) και είναι πλούσιεςσε ξυλεία και πέτρα. Οι δύο αυτές πρώτες 

ύλες αποτελούν βασικά στοιχεία της αρχιτεκτονικής του Βορρά και του Νότου επίσης, καθώς οι 

τοπογραφικές συνθήκες οδήγησαν στην εφαρμογή παρόμοιων μεθόδων. Γενικά η πέτρα 

χρησιμοποιούνταν στις κάθετες δομές και το ξύλο στις οριζόντιες, υπάρχουν όμως διάφορες 

εξαιρέσεις. Οι οριζόντιες δομές, όπως τα συστήματα στέγασης και τα ενδιάμεσα πατώματα, σε όλη 

σχεδόν την ηπειρωτική Ελλάδα κατασκευάζονταν από ξύλο. Οι οροφές πάνω από τα υπόγεια σε 

αρκετές περιπτώσεις αποτελούνταν από πέτρινες θολωτές πλάκες (εικ. 8η).   

 
Εικ. 8η. Τομή τριώροφου κτιρίου. H πρόσοψη είναι κλειστή και τριώροφη, η πίσω όψη ανοιχτή και διώροφημε 
βεράντες.  

(Βλ.: Π.Α. Μιχελής: Το Ελληνικό λαϊκό σπίτι. Αθήνα 1981. Σελ. 183.)   

 

Tα πατώματα αποτελούνταν από ξύλινα, ποικίλων διατομών δοκάρια τοποθετημένα πάνω στην 

τοιχοποιία ανά 40-50 εκ. Τα κενά ανάμεσα στα δοκάρια γεφυρώνονταν με παχιές πλατιές σανίδες, τα 

οποία αποτελούσαν και το δάπεδο του πατώματος. Το ανώτερο πάτωμα συνδεόταν με την συνήθως 

χαμηλής κλίσης τετράρριχτη στέγη, εξουδετερώνοντας έτσι τα αρνητικά αποτελέσματα της 

πλευρικής πίεσης που εκδηλώνεται στα ψαλίδια. Οι χαμηλής κλίσης στέγες εφαρμόζονταν γενικά και 

στους τρεις τύπους. Φαινομενικά αυτού του είδους στέγης των χωριατόσπιτων αντέγραψαν οι δύο 

υπόλοιποι τύποι, στην πραγματικότητα όμως η περίτεχνη και ανεπτυγμένη στέγη του τρίτου τύπου 

αποτέλεσε πρότυπο για τους άλλους δύο. Γενικά, οι περισσότερες οικοδομικές λύσεις του τρίτου 

τύπου είχαν γίνει πρότυπα της λαϊκής αρχιτεκτονικής.  

Οι τοιχοποιίες στα κτίρια της Ηπείρου και της Γορτυνίας αποτελούνταν κυρίως από πέτρα (εικ. 5 και 

6). Η εφαρμογή του ξύλου στα κατακόρυφα φέροντα συστήματα γενικεύτηκε πρώτα στην Β. Ελλάδα, 

στην Γορτυνία όμως ο κάθε όροφος κατασκευαζόταν από πέτρες (εικ. 9).  

 



 
 

Εικ. 9η. Άποψη της Δημητσάνας (Πελοπόννησος) 

H Γορτυνία στα ορεινά της ΒΔ Πελοποννήσου, κατά την βυζαντινή εποχή κυριαρχήθηκε από Σλάβους, 

Βενετούς, Φράγκους και, μετά την Άλωση από Τούρκους. Επειδή οι Οθωμανοί δεν εγκαθίσταντο στα 

κατεχόμενα χωριά, ίδρυαν νέους οικισμούς, η Γορτυνία διατήρησε την γνήσια προ Τουρκοκρατίας 

αρχιτεκτονική της. Λόγω του περιορισμένου διαθέσιμου χώρου τα κτίρια ήταν στενά με 3 έως 5 

ορόφους, τεράστια ορθογώνια τεμάχια, γνώρισμα στο οποίο διαφέρουν από τα πέτρινα της Ηπείρου, 

τα οποία γενικά ήταν διώροφα.  

 

Εικ. 10η. Πολυώροφα κτίρια, Δημητσάνα, Πελοπόννησος 

 

Οι στέγες ήταν τετράρριχτες με χαμηλή κλίση, και,παρομοίως με τα πατώματα κατασκευάζονταν από 

ξύλο. Από αρχιτεκτονικής άποψης τα σπίτια της Γορτυνίας δεν παρουσιάζουν μεγάλη ποικιλία. 

Έχουν απλούς, φυσικούς πέτρινους τοίχους χωρίς διακόσμηση, ενίοτε με  μπαλκόνια. Οι προσόψεις 

βλέπουν στους στενούς δρόμους, τα ελάχιστα ανοίγματα περιορίζονται κυρίως στους ορόφους 

διαμονής (εικ. 10) για λόγους προστασίας, πράγμα που οφείλεται στην ανεπάρκεια της δημόσιας 

ασφάλειας. Αντίθετα, η πλευρά της αυλής ήταν εντελώς ανοιχτή, συνήθως με σκεπαστές βεράντες 

στους ορόφους. Στους ορόφους διαμονής διαμορφώνονταν απαραίτητα δύο βασικοί χώροι: το 

 



χειμερινό δωμάτιο των ηλικιωμένων και των παιδιών, με τζάκι και ολίγα ανοίγματα, και το θερινό με 

την βεράντα, ο κατ’ εξοχήν χώρος των γονέων.  

Η κατακόρυφη οικοδόμηση στις απότομες πλαγιές επέφερε ως αποτέλεσμα και την εξάπλωση των 

διμερών κτιρίων, όπου για να προσαρμόζονται στην κλίση του ορεινού εδάφους το μπροστινό τμήμα 

διέθετε έναν επιπλέον όροφο απ’ ό,τι το πίσω τμήμα, που έβλεπε στον κήπο (εικ. 8).    

 

Στην Ήπειρο τα διώροφα, μονόχωρασπίτια δεν είχαν πρόσβαση από την πρόσοψη, τα ανοίγματα 

συχνά απουσίαζαν ακόμη και από τον όροφο. Στην κάτοψη (εικ. 12) είναι ευδιάκριτο, ότι το κτίριο 

«γύρισε την πλάτη» στον δρόμο, καθώς η πρόσβαση ήταν δυνατή μόνο από την αυλή, η οποία με 

αυτόν τον τρόπο έγινε απαραίτητο μέρος του κτιρίου: εκεί βρισκόταν η ισόγεια είσοδος, η εξωτερική 

πέτρινη σκάλα, αλλά και από εκεί φωτιζόταν και αεριζόταν το κτίριο (εικ. 11, 12).    

 

Εικ. 11η. Διώροφα κτίρια με εξωτερική κλίμακα από την Στερεά Ελλάδα. (Βλ.: Παπαϊωάννου, Το Ελληνικό 
παραδοσιακό σπίτι, σελ. 68) 

 

 



 
 

Εικ. 12η. Διώροφο, μονόχωρο κτίριο με βεράντα. Κάτοψη του ορόφου, και άποψη της πρόσοψης. (Βλ. 
Παπαϊωάννου, Το Ελληνικό παραδοσιακό σπίτι, σ. 92) 

 

 

 

 

Στην Ήπειρο διαμορφώθηκε και μια άλλη χαρακτηριστική τοπική αρχιτεκτονική, η οποία στην 

ελληνική βιβλιογραφία αποκαλείται ηπειρώτικη ή μακεδονική, όπου το ισόγειο τμήμα και ο όροφος 

κατασκευάζονταν από διαφορετικά υλικά.  

 

 
Εικ. 13η. Άποψη πρόσοψης αρχοντικού Μανούση (Σιάτιστα). Κτίστηκε γύρω στα 1762-63.  

 

Η τοιχοποιία του ισογείου αποτελούνταν επίσης από ασβεστόλιθο, εδώ όμως πλέον 

χρησιμοποιήθηκαν άρτια επεξεργασμένοι λίθοι, οι οποίοι συγκολλούνταν με ασβεστοκονίαμα. Ως νέα 

τεχνοτροπία – ιδιαίτερα διαδεδομένη και στην Μ. Ασία - εμφανίστηκε η χρήση δοκαριών στην 



τοιχοποιία˙ τοποθετούνταν οριζόντια, παράλληλα και κάθετα (ανά 1 μέτρο περίπου) προς την 

επιφάνεια των τοίχων, τόσο στο εξωτερικό όσο και το εσωτερικό τους (εικ. 13, 14). Ενίοτε 

υποστηρίζεται ότι τα ξύλινα δοκάρια αυτά συνέβαλαν στην σταθερότητα της τοιχοποιίας, η άποψη 

αυτή όμως αμφισβητείται ακριβώς για λόγους δομικούς, διότι η αντοχή μιας λιθοδομής δεν μπορεί 

να αυξηθεί με προσθήκη υλικού λιγότερο ανθεκτικού από την πέτρα.  

 
Εικ. 14η. Τομή πέτρινου τοίχου. Λεπτομέρεια με τις ξύλινες δοκούς τοποθετημένες στην εξωτερική και την 

εσωτερική επιφάνεια της τοιχοποιίας. 

 

Κύριο χαρακτηριστικό της τοιχοποιίας του ηπειρώτικου σπιτιού είναι ο συνδυασμός ξύλινου 

σκελετού με ασβεστόλιθο, που εφαρμόστηκε στην κατασκευή της πρόσοψης και της πίσω όψης, στο 

ύψος του ορόφου(εικ. 15). 

 

 

Εικ. 15η. Τρίτος τύπος. Τοιχοποιία εγκαταλειμμένου κτιρίου -  πρόσοψη, πλευρική και πίσω όψη. 

 

Ο σκελετός αποτελείται από οριζόντιες και κάθετες δοκούς, ενισχυμένες με διαγώνια ξύλινα στοιχεία. 

Στην 16η εικόνα παρουσιάζεται η δομή του, από τούρκικο εγχειρίδιο του 1660, γεγονός το οποίο 

αποκαλύπτει πολλά για την προέλευση της τεχνοτροπίας αυτής.   

 

 



 
Εικ. 16η. Λεπτομέρειες δομής του ξύλινου σκελετού, 1660 Τουρκία 

 

Το κενό ανάμεσα στις δοκούς καλύπτονταν με δύο παρόμοιους γενικά τρόπους, με λίγες διαφορές 

μεταξύ τους.   

Ο πρώτος είναι ο τσατμάς (εικ. 17). Τα κενά ανάμεσα στα ξύλινα στοιχεία γεμίζονταν με ασβεστόλιθο, 

πλίνθους, θραύσματα πλίνθου, ωμόπλινθους, ακόμη και με μείγμα λάσπης και άχυρου. Ανεξάρτητα 

από το υλικό της γέμισης, οι επιφάνειες δέχονταν επίχρισμα και στο τέλος ασβέστωμα.    

 

 

Εικ.17η. Λεπτομέρεα τοίχου με τσατμά. 

Το μπαγδατί κατασκευαζόταν με πιο απλό τρόπο από τον τσατμά. Εφαρμοζόταν συνήθως στους 

ελαφριούς τοίχους ή στα εσωτερικά χωρίσματα (εικ. 18). Τα κενά ανάμεσα στις δοκούς δεν γεμίζονταν˙ 

καλύπτονταν με λεπτά πηχάκια και από τις  δύο πλευρές του τοίχου. Οι επιφάνειες δέχονταν επίσης 

επίχρισμα και ασβέστωμα.  

 

 
Εικ. 18η. Λεπτομέρεια τοίχου με μπαγδατί 



 

Λόγω της διαφοράς στην λειτουργία και την δομή του ισογείου και του ορόφου, η λιθοδομή 

περιλάμβανε ολίγα ανοίγματα, ενώ η ελαφρά κατασκευή του ορόφου επέτρεπε την εγκατάσταση 

διαφόρων (ακόμη και ολόκληρης σειράς) παραθύρων, πράγμα στο οποίο αναφέρεται και η τούρκικη 

φράση κιρκπεντζέρ (40 παράθυρα). Υπήρχε διαφορά και στην πρόσοψη: η ξύλινη κατασκευή ήταν 

πάντοτε σοβατισμένη και χρωματισμένη, ενώ ο πέτρινος τοίχος παρέμενε μη επιχρισμένος (εικ. 13). 

Ο συνδυασμός λιθοδομής (ισόγειο) και ελαφράς κατασκευής (όροφος) ήταν διαδεδομένος και στην Δ. 

Ευρώπη, με την εξαίρεση ότι ενώ στην Ήπειρο οι ξύλινες δοκοί ήταν καλυμμένες, στους 

δυτικοευρωπαϊκούς τοίχους ήταν εμφανείς (εικ. 19).   

 

 

Εικ. 19η. Λεπτομέρεια από την πόλη Eguisheim (ΒΑ Γαλλία)  

 

Στα Βαλκάνια επί Τουρκοκρατίας οι Οθωμανοί αφέντες, κατασκευάζοντας τα αρχοντικά τους 

ακολουθούσαν μικρασιάτικα πρότυπα, συμβάλλοντας έτσι στην εξάπλωση της εφαρμογής του 

ξύλινου σκελετού, πράγμα που αποδεικνύει και η χρίση των τούρκικων αρχιτεκτονικών όρων 

τσατμάς, μπαγδατί, κιρκπεντζέρ, κ.ά.   

Η ανάλυση της επίδρασης που άσκησε η 500ετής Τουρκοκρατία στον υλικό και πνευματικό πολιτισμό 

των βαλκανικών λαών θα ξεπερνούσε τα πλαίσια της παρούσας μελέτης, ωστόσο τα παρακάτω 

παραδείγματα αποδεικνύουν σαφή οθωμανική επιρροή στην τοπική αρχιτεκτονική (εικ. 20, 21, 22 και 

23).  

 

 
 

 Εικ. 20η. Κοβατσεβίτσα, Βουλγαρία    Εικ. 21η. Μπεράτι, Αλβανία  



 

 

 

 Εικ. 22η. Σιάτιστα Κοζάνης      Εικ. 23η. Τζουμαλικιζίκ, Τουρκία  

 

Εξετάζοντας στην σχετική βιβλιογραφία το ζήτημα της ύπαρξης ξενικών στοιχείων στην 

παραδοσιακή ελληνική αρχιτεκτονική ο Παπαϊωάννου διαπιστώνει, ότι οι μελετητές είναι 

διχασμένοι3:ενώ οι παλιότεροι από αυτούς απέφευγαν ακόμη και το θέμα, οι νεότεροι αναφορικά με 

την βορειοελλαδίτικη αρχιτεκτονική παράδοση μιλούν για αναπαραγωγή ξένων προτύπων. Ο 

συγγραφέας δεν περιγράφει μεν τα πρότυπα αυτά, κάνει όμως αναφορά στο κλασικό έργο του 

Τούρκου S. Eldem4, ο οποίος θεωρεί ότι τα αρχοντικά της Ηπείρου αποτελούν μέρος της 

παραδοσιακής τούρκικης αρχιτεκτονικής.  

Η αρχιτεκτονική της Γορτυνίας ήταν απαλλαγμένη μεν από τούρκικα στοιχεία (όπως την τοιχοποιία 

ενισχυμένη με δοκούς, ή τον ξύλινο σκελετό), για τις ξενικές επιδράσεις όμως ούτε και ο Π. Α. 

Μιχελής5 είναι σίγουρος. Εξεταζόμενος τα κτίρια της Γορτυνίας διαπιστώνει, ότι παρά την σχετική 

απομόνωση του οικισμού δεν μπορεί να αποκλείσει τις ξένες επιρροές.  

Πιθανός λόγος της επιστημονικής αβεβαιότητας που υφίσταται σχετικά με την ελληνική 

παραδοσιακή αρχιτεκτονική είναι η δυσκολία να εντοπιστούν καθαρά ελληνικά στοιχεία στην λαϊκή 

αρχιτεκτονική της υπό εξέτασης περιόδου, γεγονός το οποίο οφείλεται κατά την κρίση μου σε μια 

ιδιαιτερότητα της ελληνικής ιστορίας, στην απουσία – από το τέλος της Αρχαιότητας έως τον 19ο 

αιώνα – αυτόνομου ελληνικού εθνικού κράτους και ελληνικής άρχουσας τάξης, η οποία θα θέσπιζε 

τις οικονομικές και πολιτισμικές (ιδεολογικές) προϋποθέσεις για την δημιουργία χαρακτηριστικής 

ελληνικής αρχιτεκτονικής. Καθοριστικό κοινό στοιχείο της ταυτότητας των Βαλκανικών λαών ήταν 

η ορθόδοξη πίστη και η εχθρότητά τους έναντι των Μουσουλμάνων, γεγονός το οποίο όμως δεν 

επαρκούσε για την ανάπτυξη και την  διατήρηση της εθνικής συνείδησης˙ επίσης η Εκκλησία, με τα 

περιορισμένα προνόμια που απολάμβανε για την άσκηση των δραστηριοτήτων της, λόγω του 

οικουμενικού της χαρακτήρα ήταν ακατάλληλη να αναλάβει καθήκοντα εθνικού κράτους. Δεν είναι 

τυχαίο λοιπόν, μέσα  στο ιστορικό αυτό πλαίσιο, ότι οι λαοί των Βαλκανίων δεν ήταν αρκετά ισχυρά 

ώστε να αντισταθούν στις ξένες αρχιτεκτονικές επιρροές.   

 

 

Σημειώσεις  

 



1. Προκύπτει το ερώτημα, παρά την οικονομική καταπίεση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας με ποιον τρόπο 

κατέστη δυνατή η δημιουργία της τάξης των μεγαλεμπόρων, των μεσαίων και μεγάλων γαιοκτημόνων. Κατά την 

άποψή μου υπήρχαν δύο βασικοί παράγοντες. Ο πρώτος ήταν η αποφυγή πληρωμής φόρων˙ από όλους τους 

υπηκόους φόροι επιβάλλονταν μόνο στους Χριστιανούς, η οθωμανική νομοθεσία όμως προέβλεπε 

φοροαπαλλαγή για εκείνους που ασπάζονταν την Μουσουλμανική πίστη.  

Δεύτερος παράγοντας αποτελεί η ανεπάρκεια της δημόσιας διοίκησης. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία εφόσον δεν 

ήταν σε θέση να εξασφαλίσει την λειτουργία του διοικητικού μηχανισμού με δικούς της ανθρώπους στο επίπεδο 

των μικρότερων οικισμών, απασχόλησε ντόπιους Έλληνες άρχοντες, τους λεγόμενους κοτζαμπάσηδες, οι οποίοι 

απολάμβαναν προνόμια, όπως την φοροαπαλλαγή, και τους παρέχονταν μεγάλες εκτάσεις. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

παρουσιάζει και ο ρόλος των Φαναριωτών, ανωτέρων Ελλήνων αξιωματούχων και διπλωματών της Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας από τον 17ο αιώνα. Το ελληνικό εμπόριο είχε κυρίως δυτικό προσανατολισμό, με αξιόλογη 

δραστηριότητα και στην Αυστροουγγαρία.  

 

2.  Η Γορτυνία πριν από το 2011 αποτελούσε Επαρχία, έκτοτε ανήκει στην Αρκαδία, όντας ένας από τους τέσσερις 
δήμους της.  

  
3. Το θέμα της ύπαρξης η όχι ξενικών επιδράσεων στην αρχιτεκτονική των ελληνικών αρχοντικών - και κυρίως 

της Βόρειας Ελλάδας - μπορούμε να πούμε, χωρίς να μπούμε σε λεπτομέρειες, ότι έχει αναφθείσε ένα από τα 

σημαντικότερα προβλήματα για τους μελετητές της, για το οποίο έχουν διατυπωθεί αντικρουόμενες απόψεις 

και έχει πάρει τελικά ιδεολογικό χαρακτήρα.  Για τους παλαιότερους από αυτούς (βλ. Αρ. Ζάχος, "Αρχιτεκτονικά 

σημειώματα", Ιωάννινα, "Ηπειρωτικά Χρονικά 3, Ιωάννινα, 1928. σ. 295/306. Επίσης, Μέγας, Οικία, σ. 108. Επίσης, 

Μέγας, Θεσσαλία, σ. 30, 31) τέτοιο θέμα δεν φαίνεται να υπάρχει και τα κορυφαία αυτά έργα της παραδοσιακής 

μας αρχιτεκτονικής προέκυψαν κατ`αυτούς εξελικτικά μέσα από την εγχώρια αρχιτεκτονική παράδοση, 

παλαιότερη και νεότερη. Για τους νεότερους μελετητές αντίθετα (βλ. Μαν. Χατζηδάκης, ο.π.  Επίσης, Χ. 

Μπούρας, "Εισαγωγή", ο.π., σ. 25 κ.ε. Επίσης, Γ. Κίζης, "Επίσημη και παραδοσιακή αρχιτεκτονική..." ο.π., σ. 270 

κ.ε.), τα έργα αυτά βασίζονται σχεδόν αποκλειστικά στην αναπαραγωγή ξένων πρότυπων. (Παπαϊωάννου, Το 

Ελληνικό παραδοσιακό σπίτι. σ.160)  

 

4. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η κλασική μελέτη του S.Eldem για την τυπολογία του τούρκικου 

σπιτιού (βλ. Eldem), όπου κάτω από τον τίτλο αυτόν περιλαμβάνονται χωρίς καμία διάκριση κτίσματα από 

όλες της περιοχές της πρώην Οθωμανικής αυτοκρατορίας και ανάμεσα τους μερικά γνωστά επώνυμα 

αρχοντικά του ελληνικού χώρου. (ο.π. σ. 160) 

 

5. Η Γορτυνία λόγο του ορεινού εδάφους της, δέχτηκε τις λιγότερες ξένες επιρροές από όλη την Πελοπόννησο, 

δεν μπορούμε όμως να ισχυριστούμε πως ξένα στοιχεία δεν ήρθαν καθόλου στη Γορτυνία.  (Π.Α. Μιχελής: 

Το ελληνικό λαϊκό σπίτι. σ. 159)  
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