
 

 

 

 

 

 

«Κανείς δεν ξέρει πού κοιτούν τα σπίτια μέσ’ από τ’ ανοιχτά παράθυρά τους, 

σαν προβολέα το βλέμμα περιφέρουν φωτίζοντας ένα δικό τους κόσμο.» 

                                         Ορέστης Αλεξάκης  «Λεπτομέρειες για σπίτια που παλιώνουν» 
 



Η ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΟ ΒΕΛΒΕΝΤΟ- ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

                                       Εισήγηση του Κώστα Αγουράτσιου στο ΚΠΕ Βελβεντού στις 24 Μαρτίου 2019 

Θα προσπαθήσουμε παρακάτω να κάνουμε μια περιγραφή του τρόπου κατασκευής των σπιτιών του 

Βελβεντού. Η γνώση για τον τρόπο κατασκευής των σπιτιών δεν προέρχεται από την ιδιότητα του 
μηχανολόγου μηχανικού αλλά από την κατασκευαστική εμπειρία που αποκτήθηκε από το 1985 μέχρι 

πρότινος.  

Όλα αυτά τα χρόνια είχα την ευκαιρία να δουλέψω σε πάρα πολλά σπίτια στο Βελβεντό τόσο στην 

κατασκευή νέων όσο και στην ανακατασκευή παλαιοτέρων. Τα πράγματα συνεχώς μεταβάλλονται, 

κάποια πράγματα χάνονται και κάποια άλλα νέα έρχονται στη θέση τους. Η αλλαγή δεν πρέπει να μας 
φοβίζει, είναι δεδομένη, το ζητούμενο είναι να μπορούμε να αποφασίζουμε ποιο  είναι αυτό που μας είναι 

χρήσιμο και  ποιο είναι αυτό που πρέπει να βελτιώσουμε αλλάζοντάς το.  

Όταν ξεκίνησα το 1985 με το συνεργείο του πατέρα μου Περικλή και των θείων μου Γιώργου και Κώστα 

Αγουράτσιου το πρόγραμμα εκτός της εργασίας περιείχε και καφέ στις 9.00, ρακί με μεζέ στις 12.30 και 
απογευματινό καφέ στις 15.30. Αυτό γινόταν σε όλα τα σπίτια που δουλεύαμε έτσι μου δόθηκε η ευκαιρία 

της συναναστροφής με ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού του Βελβεντού που για μένα ήταν μια ξεχωριστή 

εμπειρία  

Η πλειοψηφία  των παλιών κτισμάτων ακολουθεί έναν συγκεκριμένο τρόπο κατασκευής απλό στον 

σχεδιασμό με προσανατολισμό όμως στην προστασία των κατοίκων του σπιτιού από τα καιρικά 
φαινόμενα ήλιο, αέρα, βροχή. Με λίγα λόγια τα σπίτια είναι κατασκευασμένα με βιοκλιματικούς όρους 

παρόλο που αυτό δεν είναι εμφανές. Πολλές από τις γνώσεις της κατασκευής έχουν χαθεί, αυτός είναι και 
ένας από τους λόγους που συμμετείχα στο πρόγραμμα αυτό, για να καταγραφεί  και να μοιραστεί η 

προσωπική μου εμπειρία.  

 

 

 

 

 



Οι παλιότερες γραπτές μαρτυρίες για το πλήθος των κατοικιών του Βελβεντού και όχι μόνο, μας 
παρέχονται από τα Οθωμανικά κιτάπια  (φορολογικά έγγραφα). 

Σύμφωνα με τη μελέτη που έκαναν οι Κώστας Καμπουρίδης και Γιώργος Σαλακίδης  στο βιβλίο τους « Η Επαρχία 

Σερβίων τον 16ο Αιώνα μέσα από οθωμανικές πηγές», Σταμούλης Αντ. Θεσσαλονίκη 2013.   

ΤΤ986  στο Βελβεντό υπήρχαν 705 Χριστιανικά σπίτια  
μεταξύ των ετών 1498-1502 μ.Χ. 

ΤΤ 70           745 Χριστιανικά σπίτια  

ΤΤ 424  651 Χριστιανικά σπίτια 

ΤΤ 433  628 Χριστιανικά σπίτια 

ΤΤ 479  488 Χριστιανικά σπίτια 

ΤΤ 720  627 Χριστιανικά σπίτια 

Γύρω στο 1815, σύμφωνα με τον Πουκεβίλ, το Βελβεντό  

διέθετε 428 σπίτια 
Βλέπουμε λοιπόν πως στο Βελβεντό από το 1498 μ.Χ  

μέχρι και το 1815 μ.Χ υπήρχαν από 428 έως 745 σπίτια.  
 

 

 

 

Για να έχουμε μια ιδέα, το πώς ήταν το Βελβεντό στις αρχές 
του προηγούμενου αιώνα, αρκεί να ρίξουμε μια ματιά στην 

παρακάτω εικόνα. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Το παρθεναγωγείο (1924) στη θέση που σήμερα βρίσκεται το Πνευματικό Κέντρο στη     γειτονιά 

«Τσιαμπλάκ». 

 

Είναι χαρακτηριστικό πώς όλα τα σπίτια είναι σκεπασμένα με τα χειροποίητα κεραμίδια τα λεγόμενα 
«γύφτικα», αλλά το παρθεναγωγείο έχει πέντε σειρές ευρωπαϊκά κεραμίδια. Το παρθεναγωγείο ως 

δημόσιο κτήριο (κτήμα όλου του κόσμου) είναι το πιο περιποιημένο κτίριο, σε αντίθεση με ότι 
συμβαίνει στις μέρες μας, που τα περισσότερα δημόσια κτίρια συνήθως είναι παραμελημένα, ενώ τα 

σπίτια μας (ιδιωτικά) είναι περιποιημένα και καθαρά.  

Στις μέρες μας σώζονται στο Βελβεντό μερικά από τα κτίσματα που αποκαλούνται «Μακεδονικά», τα 
οποία χτίζονταν με  συγκεκριμένο τρόπο, από τον 16ο μέχρι και τον 19ο αιώνα κυρίως μέχρι τους 

Βαλκανικούς πολέμους 1912-1913.    (Εμφανίζονται με μπλε χρώμα στον διαδραστικό χάρτη)  



 

 

 

 

Οικία  Τσιρίγκα «Οκτωβρίου 1η  1867»  

 

   Η οικία Κώστα πριν την αναπαλαίωση Οικία  Κώστα , σημερινό Λαογραφικό Μουσείο 
Βελβεντού,   

 



 

 

 

 

 

 

Οικία  Βογιατζή 

 

Οικία  Χατζημανώλη 

 

Οικία  Ζανδέ (τμήμα της στα αριστερά της 
φωτογραφίας) 

  

Οικία  Καζάκη 

 



 

 

 

 

 

 

 

Οικία  Βέικου 

 

Οικία  Παπαευαγγέλου 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Επίσης σώζονται φωτογραφίες κατοικιών του τύπου αυτού (Εμφανίζονται με κίτρινο 

χρώμα στον διαδραστικό χάρτη), οι οποίες έχουν γκρεμιστεί, όπως:  

 

 

Οικία  Κόζανα 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οικία  Τρίχα 

 

Οικία  Μπαλού 

 



 

 

 

 

 

 

 

Οικία  Τσιανάκα 

 

Οικία  Παλαμίδη 

 



 

 

 

 

 

 

Οικία  Πουλιάνα 

 

Οικία  Σακελλάρη 

 



 

 

 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οικία  Σακούλα 

                                                                                 Μακέτα οικίας Σακούλα 

Λαογραφικό & Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας - Θράκης από τη μακέτα της οικίας Σακούλα στο 

Βελβενδό. 

 Η μακέτα είναι σε κλίμακα 1:50. Η φωτογραφία είναι από την έκθεση: " Το μάθημα της παράδοσης: 

Προπλάσματα και σχέδια από τη Μακεδονία Φοιτητικές εργασίες από το αρχείο του Νίκου 
Μουτσόπουλου", που παρουσιάστηκε στο μουσείο μας από τις 27/10/2010 έως τις 27/6/2011. Την 

έκθεση συνδιοργάνωσε το ΛΕΜΜ-Θ με το ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Α.Π.Θ., 
την ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΠΘ και το ΙΣΤΟΡΙΚΟ - ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΙ 

ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ. 

Ελένη Μπίντση   Αναπληρ. Προϊσταμένη Διεύθυνσης ΛΕΜΜ-Θ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            

Οικία  Καραίκα 

 



Στο Βελβεντό σώζονται πάρα πολλά  κτίσματα που έγιναν από το 1910 και έπειτα μέχρι το 
1940 τα οποία αποτελούν και την πλειοψηφία των κτισμάτων στον κύριο ιστό του Βελβεντού. 

Αντιπροσωπευτικά αναφέρουμε μερικά από αυτά.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Οικία  Πιστιώλα 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οικία Μητρούση (εσωτερικό) 
Οικία  Μητρούση (σημερινό Κ.Π.Ε.Βελβεντού) 

 



 

 

 

 

 

 

Οικία  Βαβλούκη 

 

Οικία  Βαβλούκη (σημερινός ξενώνας Εννέα Μούσες) 

 



  

 

 

 

 

Οικία Τσιτσιρίκη  

 

Οικία Βλατή 
 



 

 

 

 

 
 

 
 Υπάρχουν  επίσης προφορικές μαρτυρίες για τα σπίτια μακεδονικού τύπου, όπως των Ζησιούλα, 

Παπάζογλου, Φυλαχτέ, Τράντα,  Αντωνιάδη, Σαγιά, Στόικου.  
 

 

 

 

 

 

Το κτίριο του Δημαρχείου Βελβεντού πρώην Οικία Αντωνιάδη Οικία  Παπαπλιούρα 

 



ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

Θα κάνουμε μια προσπάθεια να δείξουμε τον τρόπο κατασκευής των σπιτιών αυτών κυρίως όσων έχουν 

χτιστεί μετά το 1910.  

Ανάλογα με την οικονομική κατάσταση της εκάστοτε  οικογένειας, οι διαστάσεις των σπιτιών ήταν : 

 

   

 

 

 

                                 5m X 7m                                                 7m X 9m 

 

 

 

 

 

                           9m X11m                                                   9m X9 m                                                    11m X11m  

 

Για την κατασκευή των σπιτιών προσλαμβάνονταν «συνεργεία», μια ομάδα οικοδόμων με μαστόρους 

πετράδες, χτίστες, μαραγκούς, και βοηθούς. Πολλές φορές στο χτίσιμο των σπιτιών βοηθούσαν οι 
φίλοι, τα μπρατίμια,  και μέλη της οικογένειας.  



Πριν ξεκινήσει η 
κατασκευή του 

σπιτιού έπρεπε να 
συγκεντρωθούν τα 

υλικά για την 

κατασκευή του. Αυτά 
μεταφέρονταν στον 

τόπο της κατασκευής από το δάσος (τα ξύλα) και από τον Ξερόλακα (οι πέτρες) ή από άλλα ρέματα. Αν 
στο σπίτι ήθελαν να χτίσουν υπόγειο (συνήθως ήταν θολωτά) χρησιμοποιούσαν τα υλικά της εκσκαφής 

για το χτίσιμο του σπιτιού (πέτρες και χώμα για την παρασκευή της λάσπης).  

Αφού συγκέντρωναν τα απαιτούμενα υλικά και  έφερναν τα απαραίτητα εργαλεία,  

 

   

 

 

 

 

 

ξεκινούσαν την κατασκευή πρώτα κάνοντας τον 
καθιερωμένο Αγιασμό στον οποίο έπαιρναν μέρος οι 

ιδιοκτήτες, τα μαστόρια αλλά και οι φίλοι και οι 
συγγενείς  της οικογένειας. 

 

 

Αρχικά οι «πελεκάνοι»  πελεκούσαν τις πέτρες, 

κυρίως αυτές που θα τοποθετούνταν στις γωνίες «τα αγκωνάρια» και ένα άλλο συνεργείο οι 



μαραγκοί ετοίμαζαν τα ξύλινα μέρη του σπιτιού πόρτες, παράθυρα κλπ. γιατί αυτά θα 
εντοιχίζονταν στο κτίριο κατά τη διάρκεια της κατασκευής.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μόλις ήταν έτοιμοι με τα υλικά, ξεκινούσαν την κατασκευή του σπιτιού από 

τα θεμέλια και το υπόγειο. Τα θεμέλια ήταν πέτρινοι τοίχοι σε βάθος 40 -  60 
εκατοστών και φάρδος 60 – 80 εκατοστών ανάλογα με το ύψος του 

κτίσματος. Οι τοίχοι στα υπόγεια είχαν μεταβλητό πάχος από την έδρα τους 
μέχρι την κορυφή και λέγονταν «σκάρπικοι» και ο τρόπος χτισίματος 

«σκάρπα». Αυτό μεγάλωνε την αντοχή του τοίχου μειώνοντας την ποσότητα 

των υλικών που θα χρειαζόταν. Συνήθως η εσωτερική πλευρά (αυτή του 
υπογείου) ήταν η κατακόρυφη και η εξωτερική ήταν η κεκλιμένη αφού με το 

τέλος του σπιτιού θα βρισκόταν μέσα στο χώμα και δεν θα φαινόταν. Με τον 
ίδιο τρόπο χτίζονταν και τοίχοι αντιστήριξης σε οικόπεδα και δρόμους όπου απαιτούνταν.  

 

 



Τα υπόγεια ήταν πετρόκτιστα 
θολωτά, στο μέσον του θόλου το 

ύψος ήταν δύο μέτρα και οι 
διαστάσεις τους περίπου 2,5 επί 4 

μέτρα. Επικοινωνούσαν με το 

εσωτερικό ή το εξωτερικό μέρος 
του σπιτιού με μία πέτρινη σκάλα 

και τα χρησιμοποιούσαν σαν 
αποθηκευτικούς χώρους αλλά 

κυρίως σαν τα ψυγεία της εποχής 
αφού η θερμοκρασία στα υπόγεια 

αυτά παραμένει  σταθερή κατά τη διάρκεια του χρόνου, στους 14 βαθμούς Κελσίου.  

Από  κατασκευαστικής άποψης, τα υπόγεια παρουσιάζουν ενδιαφέρον μόνο στον τρόπο στήριξης της 
οροφής που είναι θολωτή και έχει μια σειρά από πέτρες «κλειδιά» που παραλαμβάνουν τα φορτία και 

ισορροπούν την κατασκευή. Η σκάλα συνήθως ήταν απότομη λόγω έλλειψης χώρου.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Μόλις έφταναν στο επίπεδο του υπογείου (όχι του 
θόλου) τοποθετούσαν τέσσερις πλακατερές πέτρες 

τις «πλακάρες» στις κατάλληλες θέσεις όπου θα 
εδράζονταν οι κολώνες του σπιτιού. Οι πέτρες αυτές 

αποτελούσαν την βάση της κάθε κολόνας και 

εξασφάλιζαν την σωστή έδρασή της αλλά και την 
αποφυγή της επαφής του ξύλου με το χώμα και τη 

μεταφορά υγρασίας προς αυτό. Οι θέσεις αυτές 
εξαρτιόταν από την διαρρύθμιση των πάνω ορόφων 

και έπρεπε να γίνει σωστά η χωροθέτησή τους. Η 
διαρρύθμιση του υπογείου ακολουθούσε τη 

διαρρύθμιση του  ορόφου (που θα γινόταν αργότερα) 
και συνήθως το υπόγειο χρησίμευε ως αποθηκευτικός 

χώρος και σε κάποιες περιπτώσεις  χώρος για τα ζώα.  

Λόγω της κλίσης του εδάφους στο Βελβεντό, στις περισσότερες περιπτώσεις τα υπόγεια από 
την ανατολική πλευρά (την πλευρά του βουνού) είναι ενάμιση μέτρο μέσα στο χώμα αλλά από 

τη δυτική είναι σχεδόν ισόγεια. Το ύψος των υπογείων είναι συνήθως δύο έως δυόμιση μέτρα.  

 



 

 

Οι τοίχοι όπως προαναφέραμε ήταν χτισμένοι από 

πέτρα.  

Ανά εβδομήντα πέντε  εκατοστά περίπου(έναν 

πήχη) τοποθετούνταν ξύλινα καδρόνια 6Χ8 εκ. (τα 
λεγόμενα ζωνάρια) τόσο από την εσωτερική όσο 

και από την εξωτερική πλευρά.  

 

 

 

 

Τα εσωτερικά ζωνάρια ενώνονταν με τα εξωτερικά με καδρόνια ίδιων διαστάσεων ανά  ενάμιση 
μέτρο περίπου δημιουργώντας ένα είδος σκάλας που εγκιβωτίζονταν μέσα στον τοίχο.  Με τον 

τρόπο αυτό αυξανόταν η αντοχή του τοίχου. Τα ζωνάρια διέτρεχαν περιμετρικά ολόκληρο το κτίσμα 

και διακόπτονταν μόνο στις πόρτες και στις καμινάδες για ευνόητους λόγους.   

 

Στο πάνω μέρος από τις κολώνες του υπογείου, έμπαιναν  τα κιονόκρανα 
και πάνω τους δύο δοκάρια οι γρεντιές (μπλε χρώμα στο σχέδιο) πάνω 

στις οποίες θα στηρίζονταν τα πατόξυλα περιμετρικά στους τοίχους τα 
πατόξυλα στηρίζονταν πάνω στο τελευταίο ζωνάρι του τοίχου του 

υπογείου .  

Τα πατόξυλα είναι δοκάρια διαστάσεων 6Χ20εκ.  περίπου και το μήκος τους ήταν τόσο όσο να 
φτάσει από την άκρη του τοίχου μέχρι την πρώτη σειρά από τις κολώνες  περίπου 3,80 μέτρα.  

 



 

 

Πάνω στα πατόξυλα καρφώνονταν σανίδες 

πάχους 2 εκ. που ήταν και το πάτωμα του 
ορόφου. Ανάμεσα στα πατόξυλα πολλές 

φορές ,όταν το ύψος του ξύλου ήταν 

μεγαλύτερο, έμπαιναν κάποια καδρόνια 
χιαστί  ώστε να εμποδίσουν την στρέψη των 

πατόξυλων.  

 

 

 

 

 

Η πλειοψηφία των κτισμάτων ακολουθεί την  
ίδια διαρρύθμιση, δηλαδή από την κεντρική  

είσοδο εισερχόμαστε σε ένα διάδρομο  
πλάτους δυόμιση μέτρων και από αριστερά  

και δεξιά υπάρχουν από δύο δωμάτια  
πλάτους τριών, τεσσάρων μέτρων .  

 

 

 

 



 

 

Στην μία πλευρά υπάρχει η 
κουζίνα και δίπλα το 

καθιστικό, στον κοινό τους 
τοίχο υπάρχει μια κουφωτή 

ντουλάπα η «μεσάντρα», η 

οποία  έχει πόρτες στο μισό της 
μήκος προς την κουζίνα και 

στο υπόλοιπο προς το 
καθιστικό.  

 

 

Στην απέναντι πλευρά υπάρχουν 

δύο δωμάτια και στον κοινό τους 
τοίχο, σε όλο το μήκος του, υπάρχει 

μια πόρτα με τζάμια το «αντρέ» που 
όταν ανοίγει δημιουργεί έναν 

μεγάλο χώρο που χρησίμευε σαν 
χώρος υποδοχής στις γιορτές.  

Τα δωμάτια αυτά χρησίμευαν ως 

κρεβατοκάμαρες. Πολλές φορές στο 
τέλος του διαδρόμου υπήρχε ένα 

μικρό δωμάτιο που επίσης 
χρησίμευε ως κρεβατοκάμαρα 

ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε 
οικογένειας. 

 



 

  

Όσον αφορά τους 

εξωτερικούς τοίχους, αυτοί 
ήταν πετρόκτιστοι. 

 Κατά τη διάρκεια του 

κτισίματος εγκιβωτίζονταν 
σε αυτούς τα εξωτερικά 

παράθυρα και οι 
εξωτερικές πόρτες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Οι εσωτερικοί τοίχοι ήταν 
κατασκευασμένοι από ξύλινα 

δοκάρια και πηχάκια ή καλάμια 
«μπαγδατί» τα οποία στη συνέχεια τα 

σοφάτιζαν με λάσπη αποτελούμενη 

από άμμο ασβέστη και οπλισμένη με 
τρίχες κατσικιού το λεγόμενο 

«γιαγλί». Ένας άλλος τρόπος, ήταν το 
χτίσιμο ανάμεσα στα δοκάρια με 

πέτρες ή με τούβλα «τσιατμάς». 

    

 

Όταν έφταναν στο ύψος της σκεπής, πάνω στην 

εξωτερική  πλευρά τοποθετούσαν τις λεγόμενες 
«γρηπίδες» (από το Κρηπίδωμα). Κάποιες φορές 

μόνο μια σειρά αλλά και αρκετές φορές δύο σειρές 
πέτρες. Οι γρηπίδες είναι πλακατερές πέτρες και 

τοποθετούνταν με τρόπο ώστε να προεξέχουν από 

τον τοίχο 10-15 εκ. Με τον τρόπο αυτό τα νερά της 
βροχής δεν έβρεχαν τους τοίχους. Τις γρηπίδες τις 

μάζευαν  από την περιοχή του  μοναστηριού της 
Αγίας Τριάδας.  

 

 

Στην εσωτερική πλευρά του τοίχου και πάνω στο τελευταίο ζωνάρι, στερεώνονταν τα ταβανόξυλα. 
Τα ταβανόξυλα είναι δοκάρια διαστάσεων 6Χ20εκ.  τοποθετημένα σε απόσταση  περίπου ενάμιση  



μέτρο μεταξύ τους, μεγαλύτερη από ότι τα πατόξυλα γιατί αυτά παραλάμβαναν μόνο τα φορτία 
της σκεπής.  

 

Από τους κάτω 

ορόφους ερχόταν 
οι κολώνες πάνω 

στις οποίες 
τοποθετούσαν τα 

κιονόκρανα και τις 
γρεντιές όπου θα 

πατούσαν τα 
πατόξυλα. Αυτό 

που πρόσεχαν, 

ήταν η θέση που   
τοποθετούσαν τα ταβανόξυλα, γιατί έπρεπε να πατήσουν πάνω τους τα ξύλα της σκεπής (παπάδες, 

μαχιές, υποστυλώματα κλπ.). 

 

 

Κάτω από τα πατόξυλα αναρτιούνταν τα καδρόνια  
του ταβανιού με τα λεγόμενα «σκουλαρίκια» που  

ήταν καδρόνια μήκους περίπου 50εκ. Κάτω από  
τα καδρόνια καρφώνονταν τα σανίδια πλάτους  

15-20 εκ. και πάχους 1 εκ.  



 

Περιμετρικά κάρφωναν τρεις σειρές σανίδια τον λεγόμενο 
«ποταμό» και το ενδιάμεσο κενό το γέμιζαν με σανίδια κατά την 

ίδια φορά. Στα σημεία που ενώνονταν τα σανίδια μεταξύ τους  
κάρφωναν πηχάκια (τα «καβάλια») για να μη φαίνεται το κενό 

και για να μην πέφτουν σκόνες. Περιμετρικά, εκεί που το ταβάνι 

εφάπτεται με τον τοίχο, κάρφωναν ένα σανίδι πάχους 2 εκ. και 
πλάτους περίπου 10 εκ. το λεγόμενο «ζάρι».   

 

 

                                            

Η πλειοψηφία των στεγών είναι δύριχτη έχει 
δηλαδή δύο κεκλιμένες επιφάνειες και πάντα 

έριχνε τα νερά στο μπροστινό και το πίσω μέρος 
του σπιτιού. Στις άλλες δύο πλευρές χτιζόταν με 

πετροντούβαρο το λεγόμενο «καλκάνι».  

Το καλκάνι είναι ένας τρίγωνος τοίχος και πήρε 
το όνομά του από το συνώνυμο ψάρι. Ο τοίχος 

αυτός ακολουθούσε την κλίση της σκεπής. 
Συνήθως στα καλκάνια είναι κατασκευασμένες 

και οι καμινάδες του σπιτιού.  

Πάνω στα καλκάνια και στα ταβανόξυλα 
τοποθετούσαν τα ξύλα της στέγης, τους παπάδες, 

τις κόντρες, τα αντιανέμια, τα τσιμπίδια, κλπ. 
Πάνω στα τσιμπίδια κάρφωναν τα σανίδια το «πέτσωμα» ή τις  «πέλες» πάνω στα οποία τοποθετούσαν τα 

κεραμίδια. 

Όταν έφταναν στη σκεπή τοποθετούσαν έναν ξύλινο σταυρό πάνω στον οποίο στερέωναν μια σημαία και 
φώναζαν «τα μαντίλια» ευχές δηλαδή για τους ιδιοκτήτες του σπιτιού αλλά και τους συγγενείς που έφερναν 

δώρα. «καλωσόρισε το πισκέσ’ από το ξάδερφο το Γούλα». 



 

Αυτός είναι γενικά ο τρόπος που κτίζονταν τα σπίτια στο Βελβεντό. Σήμερα τα πράγματα είναι εντελώς 
διαφορετικά τόσο στα εργαλεία που χρησιμοποιούνται όσο και στον τρόπο σχεδιασμού των σπιτιών. Αυτό 

που κατά την γνώμη μου είναι το σημαντικό για τον σχεδιασμό και την κατασκευή ενός σπιτιού είναι η 
κατανόηση της ανάγκης που μας οδηγεί στο χτίσιμό του αλλά και η αισθητική πλευρά της κατασκευής. 

Κανένα υλικό δεν είναι άσχημο, στο χέρι μας  είναι να το αξιοποιήσουμε σωστά εκεί που πρέπει για να έχουμε 
ένα λειτουργικό και καλαίσθητο αποτέλεσμα.       

 

                                                                                                                                                     Κώστας Π. Αγουράτσιος   

                                                                                                                                Μηχανολόγος -Μηχανικός 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 



 Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 19ΟΥ ΑΙΩΝΑ. 

                        Εισήγηση του Γιώργου Χ. Παπαδόπουλου στο ΚΠΕ Βελβεντού στις 24 Μαρτίου 2019 

Ζώντας για πάνω από πεντακόσια χρόνια στον ίδιο οικισμό με τις ίδιες προγονικές ρίζες, οι κάτοικοι του 

Βελβεντού διαμόρφωσαν έναν κυκλικό οικισμό στα δυτικά Πιέρια ο οποίος διατηρήθηκε στατικός μέχρι το 

τέλος του 19ου αιώνα. Βόρεια-νότια είχε μήκος περίπου εξακόσια μέτρα ενώ ανατολικά-δυτικά αναπτύχθηκε 

σταδιακά ως τα τέλη του 19ου αι. στα οκτακόσια μέτρα. Ο χρόνος που απαιτούνταν για να τον διασχίσει 

κάποιος βόρεια-νότια ή ανατολικά-δυτικά ήταν περίπου δέκα λεπτά. Άρχισε να επεκτείνεται από τις αρχές του 

20ού, με ένα κενό τη δεκαετία του ’40, μέχρι τις μέρες μας. Η επέκταση του οικισμού οφειλόταν κυρίως στις 

νέες συνθήκες ζωής που έφερε η εκβιομηχάνιση της γεωργίας, η βελτίωση των εισοδημάτων από την εργασία 

κυρίως στη Αμερική, όπου υπάρχει παροικία Βελβεντινών για πάνω από εκατό χρόνια, η σταδιακή 

αποδυνάμωση της πατριαρχικής οργάνωσης της οικογένειας. 

 

Η κατοίκηση αναπτύχθηκε κυκλικά γύρω από τον ναό της Κοίμησης της Θεοτόκου και το Σχολείο, που συνείχαν 

πνευματικά τους κατοίκους, έχοντας στην ευθύνη του και τη Μονή Αγίας Τριάδος στα Πιέρια που εκτός από 

πνευματική εστία για τους οικισμούς της περιοχής ήταν ένα άρτια οργανωμένο αγροτοποιμενικό συγκρότημα 

που έδινε εργασία σε φτωχούς κυρίως κατοίκους των οικισμών.  

 

Ο οικισμός του Βελβεντού ήταν και παραμένει αγροτικός. Η αγροτική παραγωγή όμως έδειξε μια δυναμική μέσα 

στην Τουρκοκρατία αλλά και μετά την απελευθέρωση η οποία οφειλόταν στην αξιοποίηση των νερών των 

Πιερίων που άρχισε πιθανόν την εποχή του Βυζαντίου. Αν και το έδαφος ήταν πετρώδες, αυτή η αξιοποίηση 

ευνόησε τις ποτιστικές καλλιέργειες δίνοντας και διπλές παραγωγές μέσα στο έτος. Λινάρι, όσπρια, 

οπωροκηπευτικά, δημητριακά, τριφύλλια, συκομουριές για τον μεταξοσκώληκα, αμπέλια και γλυκάνισος ήταν 

οι δυναμικές καλλιέργειες του Βελβεντού. Το δύσκολο προς καλλιέργεια έδαφος απέτρεψε τη μεγάλη 

ιδιοκτησία και την υπαγωγή του οικισμού σε καθεστώς τσιφλικιού. Έτσι το πλεόνασμα των προϊόντων, που 

διαχειρίζονταν οι ίδιοι οι κάτοικοι ενταγμένοι σε πατριαρχικές οικογένειες, δημιούργησε ένα δίκτυο 

επεξεργασίας, μεταφορών και εμπορίας που απλώνονταν πέρα από τα σύνορα της Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας, αργότερα και μέχρι σήμερα πέρα από τα σύνορα του Ελληνικού Κράτους. 

Παράγονταν μεγάλες ποσότητες κατεργασμένου λιναριού, σαράντα περίπου μύλοι κατά μήκος των 

ρεμάτων άλεθαν την παραγωγή των δημητριακών, μπιζερόμυλοι εντός του οικισμού παρήγαγαν λινέλαιο, 



μεταξουργεία παρήγαγαν ακατέργαστο μετάξι, νεροτριβές και μπατάνια έπλεναν τα παραγόμενα 

υφάσματα και μεγάλος αριθμός αμβύκων έκανε την απόσταξη του τσίπουρου.  

Για την προστασία από τις πυρκαγιές, μεγάλες και μικρές αποθήκες (αχυρώνες) των ξερών προϊόντων και 

του άχυρου, αναπτύσσονταν περιμετρικά του οικισμού κυρίως σε σειρά. Από το εσωτερικό του περνούσαν 

αυλάκια με τα κατευθυνόμενα αρδευτικά νερά που δεν στέρευαν το καλοκαίρι.  

Από τα μέσα του 16ου αιώνα μαρτυρείται η ύπαρξη αγοράς ενώ υπήρχαν κοινοτικό και ιδιωτικά χάνια για 

τους εμπόρους και αγοραστές των τοπικών προϊόντων είτε αυτοί προέρχονταν από τα γύρω ορεινά χωριά 

είτε από τις πόλεις. Φορολογικά ο οικισμός ήταν οργανωμένος σε τρεις συνοικίες (μαχαλάδες) Τη Σταμκόη, 

το Τσιαμπλάκ και τη Σταμκόγιανη στην οποία εντάχθηκε από το 17ο αιώνα το Βαρόσι, η μικρή οθωμανική 

συνοικία με το τέμενός της (σχ. 1). 

 

 

 

 

Σχ. 1 Ο οικισμός του Βελβεντού με τις συνοικίες του (μαχαλάδες) το 1912. 



Στις δώδεκα εισόδους του οικισμού (πόρτες) γινόταν οι φορολογικές καταγραφές και εισπράξεις των 

προϊόντων σε είδος και υπήρχε τελωνείο για την εμπορία του κρασιού. Ο οικισμός υδρεύονταν με πηγάδια 

ενώ η κύρια βρύση, δυτικά, χρησιμοποιήθηκε από τον 17ο αιώνα ως βρύση του οθωμανικού τεμένους. 

Καταστήματα και εργαστήρια υπήρχαν στην αγορά  δυτικά του κεντρικού ναού αλλά σταδιακά η αγορά 

μεταφέρθηκε ανατολικά, στην περιοχή που βρισκόταν οι μύλοι παραγωγής λινέλαιου, το κοινοτικό χάνι 

και οι  κοινοτικές αποθήκες των φόρων σε είδος, στο μέσο του δρόμου που οδηγούσε βόρεια προς στη    

Βέροια και νότια στα Σέρβια, τις σημαντικότερες πόλεις της εποχής (σχ. 2,3). 

 

 

Σχ 2. Οικισμός Βελβεντού 1912. Οι είσοδοι στον οικισμό και ο εμπορικός του δρόμος. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι μεγάλες συντεχνίες των τσιφτσίδων (των ζευγάδων ή γεωργών), των κυρατζήδων οργανωμένων σε τρία 

καραβάνια ανάλογα με τον προορισμό τους και οι μικρότερες των ραφτάδων, των τσαγγάρηδων, των 

μπακάληδων έπαιζαν τον κύριο ρόλο στην οικονομία και τη διοίκηση.     

Αναπόφευκτα το κύτταρο του οικισμού, το παλιό βελβεντινό σπίτι, ήταν αγροτικό, διαμορφωμένο να είναι 

ο άξονας γύρω από τον οποίο περιστρέφονταν όλο το πλέγμα παραγωγής και διάθεσης των προϊόντων. 

Διατηρούσε χαρακτηριστικά αιώνων ως την πρώτη δεκαετία του 20ού. Ήταν ένα αγροτικό σπίτι με την 

πολυτυπία των βορειοελλαδίτικων σπιτιών του κάμπου και των ημιορεινών περιοχών. Ισόγειο ή με όροφο 

και στις περισσότερες περιπτώσεις με πέτρινο θολογυριστό υπόγειο, με τους στάβλους εντός του 

οικοπέδου, ήταν φορέας ενός ισχυρού αγροτικού πολιτισμού που διατηρήθηκε εκσυγχρονισμένος στις 

εκάστοτε συνθήκες μέχρι σήμερα.   

Σχ. 3 Είσοδοι και έξοδοι του οικισμού του Βελβεντού από και προς άλλους οικισμούς και 

πόλεις της περιοχής το 1912.  
 



 

Αρχιτεκτονική του Βελβεντού 
Συμβολή στην τοπική βιώσιμη ανάπτυξη 

 
                                                                          Σαμαράς Κωνσταντίνος,  

Υπεύθυνος Λειτουργίας του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Βελβεντού - Σιάτιστας 

 
Το πρόγραμμα του Γυμνασίου Βελβεντού συμβάλλει στην τοπική ανάπτυξη επειδή οι μαθητές γνωρίζοντας 
την τοπική αρχιτεκτονική διαπιστώνουν τη σημασία τους στην ανάδειξη του οικισμού ως αξιόλογου 
παραδοσιακού οικισμού. Με τη σειρά τους διαμορφώνουν προτάσεις για υλοποίηση.  
 
Η παρουσίαση – κείμενο σχεδιάστηκε με αφορμή το πρόγραμμα του Γυμνασίου «Παραδοσιακή 
αρχιτεκτονική του Βελβεντού»  που υλοποιήθηκε το σχολικό έτος 2018-2019 από μαθητές του. Το Κ.Π.Ε. 
Βελβεντού συμμετείχε στην υλοποίηση αυτού του προγράμματος αξιοποιώντας το πρόγραμμά του 
«Σεργιάνι στο χρόνο». 
  
Σκοπός του προγράμματος  είναι η ενημέρωση των μαθητών και στο τέλος η ευαισθητοποίηση του κοινού 
σχετικά με την σημασία της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς στη βιώσιμη ανάπτυξη και τον κρίσιμο ρόλο της 
στην αναπτυξιακή διαδικασία σε τοπικό επίπεδο. 
 
Κύριος στόχος του προγράμματος είναι συμβολή της τοπικής αρχιτεκτονικής στη βιώσιμη οικονομία, στη 
διαμόρφωση ελκυστικών και περιβαλλοντικά βιώσιμων συνθηκών διαβίωσης. 
Για την κατανόηση της συμβολής της τοπικής αρχιτεκτονικής  παράδοσης στην τοπική ανάπτυξη, 
απαραίτητοι είναι οι παρακάτω ορισμοί. 
 
Βιώσιμη ανάπτυξη είναι η ανάπτυξη που ικανοποιεί τις ανάγκες του παρόντος χωρίς να διακυβεύει την 
ικανότητα των μελλοντικών γενεών να ικανοποιήσουν τις δικές τους ανάγκες. 
Η τοπική ανάπτυξη ορίζεται ως η διαδικασία οικονομικής ανάπτυξης και διαρθρωτικών αλλαγών που 
μπορεί να οδηγήσει στη βελτίωση του επιπέδου ζωής των τοπικών πληθυσμών. Είναι δηλαδή η διαδικασία 
με την οποία προωθούνται οι οικονομικές δραστηριότητες ενός τόπου στις οποίες παρουσιάζει 
πλεονεκτήματα. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται η συγκράτηση του πληθυσμού στην περιφέρεια, η μείωση 
των τάσεων για αστικοποίηση και η διατήρηση του υπάρχοντος αστικού δικτύου (Μητούλα κ.α. 
2006/25και 2008/28).  
 



Η τοπική αρχιτεκτονική κληρονομιά είναι  κομμάτι 
της  πολιτιστικής κληρονομιάς.  Στην UNESCO η 
πολιτιστική κληρονομιά θεωρείται ως η τέταρτη 
διάσταση της βιώσιμης ανάπτυξης, μαζί με τις άλλες 
τρεις διαστάσεις, την οικονομική, την κοινωνική και 
την περιβαλλοντική 
Η συντήρηση και η ανάδειξη των παλαιών κτιρίων 
και ιδιαίτερα εκείνων που δίνουν «πληροφορίες» 
είναι ένα τυπικό δημόσιο αγαθό που προσθέτει αξία 
στον αστικό ιστό και στο αστικό περιβάλλον.  
 
Όμως, υπάρχουν ορισμένα συγκεκριμένα ερωτήματα 
που πρέπει να απαντηθούν σε μια απόφαση 
δημόσιας πολιτικής για τους λόγους  διατήρησης ενός 
παραδοσιακού κτιρίου που δεν είναι μόνο 
αρχιτεκτονικοί και ιστορικοί. Μπορεί να είναι και 

οικονομικοί. Η τοπική αρχιτεκτονική κληρονομιά μπορεί να είναι καλή για την αισθητική μας, αλλά είναι 
καλή για την τοπική οικονομία; 
 
Στη συγκεκριμένη περίπτωση τα επί μέρους πλεονεκτήματα που παρουσιάζει ο οικισμός και τα οποία 
μπορούν να αναδειχτούν είναι:  
- ο πολεοδομικός ιστός 
- οι ιδιαιτερότητες στην τοπική αρχιτεκτονική        
- τα κτίρια στο χώρο (προσανατολισμός)  
Οι οικονομικές δραστηριότητες που προκύπτουν από την ανάδειξη αυτών των πλεονεκτημάτων μπορεί να 
είναι:  

-  αύξηση της επισκεψιμότητας  
-  χαρακτηρισμός ως αντικείμενο πολεοδομικής, οικιστικής και κοινωνιολογικής μελέτης 
-  παράλληλες οικονομικές δραστηριότητες (διαμονή, εστίαση, διασκέδαση κα.)  

 
Η πορεία υλοποίησης του προγράμματος τόσο του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης όσο και του 
Γυμνασίου, ακολουθεί βασικά στάδια έρευνας, όπως, 
1. Ανίχνευση του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος 
- ανίχνευση του οικιστικού περιβάλλοντος σε σχέση με το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον του τόπου 
- καταγραφή και ταξινόμηση κτιρίων με ιδιαίτερη αρχιτεκτονική αξία 
- καταγραφή και περιγραφή των ιδιαίτερων πολεοδομικών χαρακτηριστικών του οικισμού 



2. Αξιολόγηση των στοιχείων που έχουν συλλεχθεί 
3. Διαμόρφωση προτάσεων που συμβάλλουν στην τοπική ανάπτυξη 
 
Σχέσεις με το ευρύτερο γεωγραφικό χώρο – φυσικό περιβάλλον 

- Περιγραφή γ.χ. & φ.π. (νερά, κλίσεις, υψομετρικό ανάγλυφο, κλίμα, πανίδα, χλωρίδα, χρήσεις εδαφών) 
- Διαπιστώσεις (επιλογή θέσης, προσανατολισμός, αλληλεπίδραση με το φυσικό περιβάλλον) 
- Οικονομικά στοιχεία της περιοχής  

 
Τα γενικά πολεοδομικά χαρακτηριστικά του οικισμού….. 
Ο οικισμός αποτελείται από τρεις διακριτές χρονικά ζώνες. 

 Το παλιό τμήμα (1)του οικισμού (μέχρι το 1900) 
 Το τμήμα επέκτασης (2) μέχρι τα μέσα του 20ου αιώνα 
 Η ζώνη επέκτασης (3).  

 
Πολεοδομική συγκρότηση 
Στο παλιό τμήμα του οικισμού δεν υπάρχει κάποιο προδιαγεγραμμένο σχέδιο πόλης. Υπάρχει ένα πλήθος 

από στενούς δρόμους  χωρίς προσανατολισμό που δημιουργούν το οδικό δίκτυο του οικισμού και ξεκινούν 
και τελειώνουν σε μικρές πλατείες. Το οδικό δίκτυο είναι τυχαίο στη κατασκευή του, που μόνο οι ανάγκες 

και η μορφολογία του εδάφους το καθορίζουν. Στο τμήμα αυτό του οικισμού οι κατοικίες είναι 
πυκνοδομημένες, χωρίς αυλή στην πλευρά του δρόμου τις περισσότερες φορές. Σειρά κατοικιών φαίνεται 

να οικοδομήθηκαν συγχρόνως αφού η ενδιάμεση πέτρινη τοιχοποιία  είναι κοινή. Στο τμήμα αυτό οι κύριοι 
οδικοί και εμπορικοί άξονες έχουν κατεύθυνση βορράς – νότος, αφού η κύρια  είσοδος και ταυτόχρονα 

έξοδος  ήταν προς Σέρβια και Βέροια.  
Στην ενδιάμεση οικιστική ζώνη (2) πάλι το οδικό δίκτυο είναι τυχαίο, αλλά εδώ οι κύριοι οδικοί άξονες 

έχουν κατεύθυνση ανατολή – δύση, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα οι κατοικίες να κτιστούν με φυσικούς 
βιοκλιματικούς κανόνες (νότιες εκθέσεις). Εδώ θα διαπιστώσουμε ότι οι περισσότερες κατοικίες έχουν την 

αυλή τους στη νότια πλευρά τους.  
Στη νεότερη οικιστική ζώνη (3) συναντάμε κάποιο σχέδιο πόλης το οποίο διατηρεί τους βιοκλιματικούς 

κανόνες της δεύτερης ζώνης (συνοικία Καλλιθέα).  
Τοπική αρχιτεκτονική 
Η ομαδοποίηση ή ταξινόμηση των αρχιτεκτονικών τάσεων των παλιών κατοικιών, έγινε μετά από 
παρατήρηση και καταγραφή τους από τις μαθητικές ομάδες που ασχολήθηκαν με το θέμα αυτό. Χωρίς 
ιδιαίτερες γνώσεις αρχιτεκτονικής επιχειρήθηκε μια ταξινόμηση των παραδοσιακών κτισμάτων.  
Πετρόκτιστα κτίρια που παρουσιάζουν μια εξωτερική ποικιλομορφία (πετρόκτιστες λαϊκές κατοικίες, 
λαϊκές κατοικίες οικοδομημένες κυρίως στο χρονικό διάστημα 1950-1980, κλπ) 



-   Μακεδονίτικης αρχιτεκτονικής 
-   Νεοκλασικά 
-   Αλα φράγκα 

  
Πετρόκτιστες λαϊκές κατοικίες 

- Βασικά συστατικά τους την πέτρα και το ξύλο, υλικά άφθονα στην περιοχή και με σπουδαίες δυνατότητες 
στεγανοποιήσεως.  

- Ο ψηλός μαντρότοιχος προστατεύει και απομονώνει το σπίτι από τον έξω κόσμο. Εσωτερικά 
δημιουργείται αυλή με όλα τα βοηθητικά κτίσματα.  

- Η ξύλινη στιβαρή εξώπορτα οδηγεί στο χαγιάτι, που είναι συνήθως στρωμένο με πέτρινες πλάκες ή 
κοκκινόχωμα.  

- Αργότερα (αρχές 18ου αιώνα) το σπίτι στο Βελβεντό αρχίζει να αποκτά και δεύτερο όροφο. Στον όροφο η 
σκεπή προεξέχει περιμετρικά του κτίσματος, και στηρίζεται στην τοιχοποιία  και στους ξύλινους στύλους, 
μπροστά στο χαγιάτι.  
Το σύνολο των κτισμάτων στο παλιό και πιο πυκνοδομημένο τμήμα του οικισμού(1), είναι δομημένα με 
πέτρα και ξύλο. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τους είναι οι πετρόκτιστες κοινές μεσοτοιχίες και τα θολωτά 

υπόγεια. Θα συναντήσουμε πολλές απλές πετροκτιστες κατοικίες, αλλά και αρκετά πετρόκτιστα ψηλά 
αρχοντικά, όπως τα τριών επιπέδων γιατρών Παπαγεωργίου,  

 



Κτίρια με στοιχεία Μακεδονικού ρυθμού 
Το σπίτι της εποχής αυτής έκρυβε την εσωτερική ζωή του από τον δρόμο για λόγους κυρίως ασφάλειας. Γι’ 

αυτό η αυλή τώρα παίζει τον κυριότερο ρόλο στην καθημερινή ζωή. Οι εξώθυρες ήταν ξύλινες, 
γεροφτιαγμένες με ξύλινους σύρτες. Στην αυλή και το ισόγειο είναι συγκεντρωμένα τα βοηθητικά 

κτίσματα.  

Κοινά στοιχεία  
- Ισόγειο με λίγα παράθυρα, πολλές 

φορές εσωτερικά. 
- Ο πάνω όροφος είναι αρκετά 

μεγαλύτερος από τον κάτω, άλλοτε 
για να κερδίσει αέρα και άνεση και 

άλλοτε για λόγους ηλιασμού. Έτσι 
δημιουργούνται οι προεξοχές τα 

λεγόμενα  σαχνισιά.  
- Ο κάτω όροφος χρησιμοποιείται τον 

χειμώνα και ο πάνω κυρίως το 
καλοκαίρι.  

- Τα κύρια υλικά που 
χρησιμοποιούνταν για τα αρχοντικά 

είναι το ξύλο και η πέτρα. 
Βαβλούκη (ξενώνας), Βαβλούκη 

(φροντιστήριο)και άλλα.  
Από τα λίγα κτίρια που έχουν μείνει ξεχωρίζει το αρχοντικό Τσιρίγκα κτισμένο από το 1867 και πλήρως 

αποκατεστημένο την δεκαετία 2010 από τους ιδιοκτήτες του. Άξιο αναφοράς είναι το αρχοντικό Κώστα 

όπου στεγάζεται το Λαογραφικό Μουσείο Βελβεντού. Επίσης η κατοικίες Βογιατζή και Γηραλέα.  
 

Νεοκλασικά. 
 Αντιγραφή του κλασικού αρχαιοελληνικού αρχιτεκτονικού ρυθμού  

Κοινά στοιχεία  
Η συμμετρία είναι ο βασικός άξονας με τον οποίο χτίζονται.  

Τα κτίρια είναι συνήθως μονόχρωμα, με καθαρές επιφάνειες, γραμμική διακόσμηση. 
Κίονες και αετώματα με διακριτικά ανάγλυφα στοιχεία και τα διακρίνει η αίσθηση σταθερότητας και 

μεγαλοπρέπειας.  



Προς τα τέλη του 19ου και αρχές του 20ου αιώνα μεγάλα δημόσια κτίρια οικοδομήθηκαν σε νεοκλασικό 
ρυθμό. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το Παρθεναγωγείο το οποίο δυστυχώς πυρπολήθηκε στα μέσα της 

δεκαετίας του 1940. Στον ίδιο ρυθμό οικοδομήθηκαν το Αρρεναγωγείο και το 1ο Δημοτικό Σχολείο.  
Ξεχωρίζουν τα χαρακτηριστικά ακροκέραμα, παρατεταγμένα σε κεραμιδωτή στέγη. 

Εύπορες οικογένειες κατασκεύασαν διώροφες, αλλά και μονώροφες κατοικίες (Τσιτσιρίκη, Σακελλάρη 

Βαβλούκη, Παπαπλιούρα, Παπαγεωργίου κλπ)..  
 

«Αλα Φράγκα» 
-   Δυτικότροπη προέλευση 

-  Παραλλαγή και απλοποίηση του νεοκλασικού ρυθμού 

Κοινά στοιχεία  
- Με υπερυψωμένο όροφο ή διώροφα, ορθογώνια ή τετράγωνα, πέτρινα, σοβατισμένα εσωτερικά και 

εξωτερικά και με στέγη επικλινή, που προεξέχει ελάχιστα των περιμετρικών τοιχωμάτων.  

- Απόλυτη συμμετρία στην όψη, η οποία επιτυγχάνεται με τον τονισμό του κατακόρυφου κεντρικού άξονα - 

κεντρική θέση της εισόδου στο ισόγειο, συμμετρική τοποθέτηση των παραθύρων στον όροφο και πόρτα 

στον άξονα προς τον ανοιχτό εξώστη. 

- Μια πέτρινη εξωτερική σκάλα, με μεγάλο πλατύσκαλο, στο κέντρο της πρόσοψης, οδηγεί στον όροφο.  

- Το πλατύσκαλο στεγάζεται με ένα μεγάλο αέτωμα, στηριγμένο σε δύο πέτρινους κίονες.  

Τα διασωθέντα στην ολότητά τους κτίρια «Αλα φράγκα» αποτελούν ένα «αρχοντικό» σύνολο. Περιφράξεις 

με περίτεχνα χειροποίητα εξωτερικά κιγκλιδώματα με μεγάλες καγκελόπορτες. Χαρακτηριστικό στοιχείο 
αποτελεί το γεγονός ότι από τα περίπου 60-70 διασωθέντα κτίρια εκτός από πέντε όλα τα υπόλοιπα έχουν 

νότια έκθεση. Σημαντικό γεγονός σ’ ότι αφορά τον οικολογικό προσανατολισμό των κτιρίων.  

 
Μετά την καταγραφή… τα συμπεράσματα 

  Δείγματα του αρχιτεκτονικού πολιτισμού που έχει αφήσει ο χρόνος, υπάρχουν διασκορπισμένα στη 

περιοχή, αλλά το σπουδαιότερο έχουν διαμορφώσει τη φυσιογνωμία και τον χαρακτήρα των 

κατοίκων που με υπομονή προσπάθησαν να κρατήσουν την αίγλη και την αρχοντιά των προγόνων 

διατηρώντας τις πολιτιστικές παραδόσεις τους. Το Βελβεντό αποτελεί ένα τυπικό δείγμα μικρού αγροτικού 

οικισμού που αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας.  

   Γενικά η πολεοδομική διάρθρωση του του Βελβεντού δεν ακολουθεί κανένα προδιαγεγραμμένο σχέδιο 

αλλά με βάση μικρές πλατείες, ένα πλήθος από στενούς δρόμους δημιουργούν το οδικό δίκτυο του 

οικισμού, τυχαίο στη κατασκευή του, που μόνο οι ανάγκες και η μορφολογία του εδάφους καθορίζουν. 



   Η αρχιτεκτονική ανθίζει από τις αρχές του 18ου αιώνα, όταν το λαϊκό σπίτι αποκτά δεύτερο όροφο. 

Αρχές του 20ου αιώνα το πνεύμα του νεοκλασικού ρυθμού κυριαρχεί στα δημόσια και ιδιωτικά κτίρια.  

Ο ιστορικός πυρήνας του Βελβεντού, με τα λιγοστά μακεδονίτικα και τα περισσότερα κλασικιστικά, έχει 
κάτι πιο πολύτιμο ίσως από τα παλιά σπίτια.  

Έχει ένα πολεοδομικό ιστό, με στενά ακανόνιστα δρομάκια και μια μορφή οικοδομικών νησίδων (όχι πια 
«τετραγώνων» ρυμοτομικού σχεδίου) και ανάγονται ακριβώς σε αυτή τη παραδοσιακή φάση του οικισμού. 

 
Τα παραδοσιακά κτίσματα καταρρέουν κάτω από το βάρος:  

   της γραφειοκρατίας,  

   της Διοίκησης (ασυνεννοησία μεταξύ των υπηρεσιών),  

   της χρήσης (πολιτεία και ιδιοκτήτες)  

   την έλλειψη κονδυλίων για συντήρηση και  

   τελικά απουσία πολιτικής βούλησης για τη διατήρησή τους  

Η τοπική αρχιτεκτονική εντασσόμενη στον εναλλακτικό τουρισμό, μπορεί να αναδειχθεί ως αιτία των 

ενδιαφερόντων των επισκεπτών για μία πραγματική γνωριμία και άμεση επικοινωνία με τον τόπο μας.  
Η βάση του εναλλακτικού τουρισμού είναι το «ταξίδι νόημα», και όχι το «ταξίδι φυγής».  

- Η τοπική αρχιτεκτονική κληρονομιά,  

-  ο έντονος γεωγραφικός χαρακτήρας λόγω καλλιεργειών που υπάρχουν στην περιοχή και των 

παραγόμενων προϊόντων,  

-  η γεωμορφολογία του τόπου (λίμνη, ποτάμι, βουνό, φαράγγι, κ.α.),  

-  οι ορεινοί οικισμοί  

-  και γενικά οι διάφορες ιδιαιτερότητες του τόπου μας,  

μπορούν να συνθέσουν ένα «ελκυστικό πακέτο» επισκεψιμότητας. 

Απαιτούνται όμως από τις αρχές 

 Συντήρηση,  

 συνολική ανάπλαση,  

 ρυθμός νέων κτιρίων,  

 ανάδειξη,  

 αποκέντρωση (πχ Τσιαμπλάκ) με κίνητρα στους ιδιοκτήτες,  

 ανάπλαση κεντρικού δρόμου,…..  

 


