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Περίληψη 
Ο ορεινός οικισµός του Παγονερίου του Ν. ∆ράµας αποτελεί ένα ελάχιστα γνωστό, αλλά α-
ναµφίβολα ξεχωριστό οικιστικό σύνολο της ανατολικής Μακεδονίας. Ο αρχικός πυρήνας του 
οικισµού δηµιουργήθηκε µε την εγκατάσταση των πρώτων κατοίκων στα χρόνια της Τουρ-
κοκρατίας, κατά το πρώτο µισό του 19ου αιώνα. Στη συνέχεια όµως ο πρώτος αυτός πυρήνας 
διευρύνθηκε µε την εγκατάσταση Ελλήνων προερχοµένων από την Ήπειρο, υπό την πίεση 
των διωγµών του Αλή Πασά των Ιωαννίνων, αλλά και µουσουλµάνων της ευρύτερης περιο-
χής της ∆ράµας. Αποτέλεσµα ήταν µια ιδιαίτερη και κυρίως ειλικρινής και αυθόρµητη ανά-
µειξη των χαρακτηριστικών της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής µεταξύ διαφορετικών γεω-
γραφικών περιοχών, γεγονός που διαµόρφωσε µια ιδιαίτερα ποικιλόµορφη για τον επισκέπτη 
εικόνα. Η εκπληκτική αυτή πληθώρα διαφορετικών παραδοσιακών κτισµάτων που ανεγέρθη-
καν σε διάφορες περιόδους, αντικατοπτρίζει όχι µόνο τις αρχές της τοπικής αρχιτεκτονικής 
αλλά και την ίδια την τοπική ιστορία. Την ιστορία των ανθρώπων που τα έχτισαν και τα κα-
τοίκησαν, ανθρώπων που ανήκαν σε λαούς των Βαλκανίων µε διαφορετικές κοινωνικές αξίες 
και ποιότητες. 

Η εισήγηση προσφέρει µια πιο λεπτοµερή και επεξεργασµένη µορφή ενός τµήµατος 
ευρύτερης µελέτης, που εκδόθηκε το ∆εκέµβριο του 2009 από το ∆ήµο Νευροκοπίου µε θέµα 
την παραδοσιακή αρχιτεκτονική του οικισµού και µε τίτλο «Παγονέρι - ∆ύο αιώνες 
παραδοσιακής αρχιτεκτονικής». Η αντίστοιχη έρευνα πεδίου πραγµατοποιήθηκε το 2007. Η 
θέση του οικισµού, το φυσικό του περιβάλλον, οι κοινωνικές συνθήκες στην ευρύτερη 
περιοχή και η επαγγελµατική ενασχόληση των κατοίκων αποτελούν σηµεία - κλειδιά για την 
ερµηνεία των χαρακτηριστικών της κατοικίας στον οικισµό. Η αρχιτεκτονική περιγραφή που 
ακολουθεί επικεντρώνεται στον πλέον χαρακτηριστικό τύπο σπιτιού, αυτόν της κλειστής 
κατοικίας του ηπειρωτικού χώρου. Μέσα από αυτήν εντοπίζονται και ερµηνεύονται 
συγκεκριµένα µορφολογικά χαρακτηριστικά που παραπέµπουν στην αρχιτεκτονική της 
Ηπείρου. Οι κατοικίες που µελετήθηκαν σχεδιάζονται στην υπάρχουσα κατάσταση, τα 
σχέδια τους αποδίδονται µε ενιαίο τρόπο και στην ίδια κλίµακα και οι επεµβάσεις 
σηµειώνονται σχεδιαστικά. Στόχος είναι η µικρή σε έκταση αυτή διερεύνηση να αποτελέσει 
µια ελάχιστη συµβολή στη σχετικά φτωχή βιβλιογραφία για την αρχιτεκτονική κληρονοµιά 
του Νοµού ∆ράµας, και να βοηθήσει ακόµη και τον λιγότερο εξοικειωµένο αναγνώστη να 
αντιληφθεί καλύτερα ορισµένα ζητήµατα σχέσεων της τοπικής παραδοσιακής αρχιτεκτονικής 
στον ορεινό οικισµό του Παγονερίου, µε την ευρύτερη περιοχή των οικισµών της Ηπείρου. 
 
Εισαγωγή 
Α. Γεωγραφική θέση - Φυσικό περιβάλλον 
Ο ακριτικός οικισµός του Παγονερίου βρίσκεται στο βόρειο τµήµα του Νοµού ∆ράµας, κο-
ντά στα σύνορα µε τη Βουλγαρία και απέχει 70χµ από την πόλη της ∆ράµας και 22χµ από το 
Κάτω Νευροκόπι, έδρα του ∆ήµου στον οποίο ανήκει. Γεωγραφικά το Παγονέρι αναπτύσσε-
ται σε µια πλαγιά µε νότιο προσανατολισµό, σε υψόµετρο 680µ περίπου (Εικ.1). Στα βορειο-
δυτικά του χωριού εντοπίζεται η κορυφή του Αγίου Νικολάου µε υψόµετρο 1058µ, στα ανα-
τολικά του ο ποταµός Νέστος αποτελεί το φυσικό του σύνορο, ενώ στο νότο υψώνονται οι 
επιβλητικοί όγκοι του Φαλακρού όρους. Τα εδάφη της ευρύτερης περιοχής είναι πλούσια σε 
σχιστολιθικά κοιτάσµατα, ενώ οι ορεινοί όγκοι που αγκαλιάζουν τον οικισµό είναι κατάφυτοι 
από µεγάλες εκτάσεις δρυός, λεύκης και πεύκης. Στην περιοχή που είναι χτισµένο το 
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Παγονέρι κυριαρχούν σχετικά ήπιες µικροκλιµατικές συνθήκες κατά τη διάρκεια των εαρινών 
και θερινών µηνών, µε την υγρασία να κυµαίνεται σε χαµηλά επίπεδα καθ' όλη τη διάρκεια 
του χρόνου. Αλλά ακόµη και το χειµώνα, παρά το σχετικά µεγάλο υψόµετρο, παρατηρούνται 
αξιοσηµείωτα ήπιες καιρικές συνθήκες, µε αρκετές ηµέρες παρατεταµένης ηλιοφάνειας και 
αύξησης της θερµοκρασίας. 

Β. Ο οικισµός µέσα στο χρόνο 
Η εγκατάσταση των πρώτων κατοίκων και η δηµιουργία του αρχικού πυρήνα του οικισµού 
φαίνεται να έγινε τα χρόνια της Τουρκοκρατίας και συγκεκριµένα κατά το πρώτο µισό του 
19ου αιώνα. Υπό την πίεση των διωγµών του Αλή πασά των Ιωαννίνων, αρκετοί έλληνες προ-
ερχόµενοι από την Ήπειρο εγκαταστάθηκαν στο Παγονέρι και ο πρώτος αυτός πυρήνας διευ-
ρύνθηκε. Έτσι την τριακονταετία 1880 - 1912 το Τσερέσοβο, όπως ονοµάστηκε εκείνη την 
περίοδο ο οικισµός, κατοικήθηκε από 100 - 105 βλαχόφωνες, κυρίως, οικογένειες και 6 - 7  
οικογένειες µουσουλµάνων. Οι βαλκανικοί πόλεµοι και ο µακεδονικός αγώνας αποτέλεσαν 
µια δύσκολη περίοδο για τον οικισµό, καθώς τα επεισόδια στην περιοχή µεταξύ των 
Παγονεριτών και των Βουλγάρων κατοίκων γειτονικών οικισµών ήταν συχνότατα, ενώ 
ταυτόχρονα ο κίνδυνος ληστρικών επιδροµών παρέµενε πάντα υπαρκτός. Έως το 1913 το 
Τσερέσοβο διοικήθηκε από τουρκικές αρχές ενώ τα έτη 1916 - 1918 τέλεσε υπό βουλγαρική 
κατοχή για να απελευθερωθεί στη συνέχεια οριστικά µετά τα τη λήξη του Α' Παγκοσµίου 
Πολέµου και την συνθηκολόγηση της Βουλγαρίας τον Οκτώβρη του 1918. Το 1923, µετά τη 
συνθήκη της Λωζάνης και την οριστική ανταλλαγή πληθυσµών ανάµεσα στην Ελλάδα και 
την Τουρκία το Τσερέσοβο µετονοµάστηκε σε Παγονέρι. Από την δεκαετία του '50 το 
Παγονέρι ακολουθεί δυστυχώς την γνώριµη τροχιά των περισσότερων µεταπολεµικών 
οικισµών της υπαίθρου, σταδιακά ο πληθυσµός του συρρικνώνεται λόγω της εσωτερικής 
µετανάστευσης και σύµφωνα µε την απογραφή του 2001 έχει πλέον 231 µόνιµους κατοίκους. 

Γ. Επαγγελµατική ενασχόληση 

Κατά τα τελευταία χρόνια της Τουρκοκρατίας η πλειονότητα των κατοίκων του οικισµού α-
πασχολούνταν στον Πρωτογενή Τοµέα. Πολλοί από τους κατοίκους φαίνεται πως ήταν κτη-
νοτρόφοι, ενώ λιγότεροι ασχολούνταν µε την καπνοκαλλιέργεια, που ανθούσε στην ευρύτερη 
περιοχή της ∆ράµας λόγω του ευνοϊκού κλίµατος και των κατάλληλων εδαφών, αλλά και λό-
γω διεθνών εµπορικών σχέσεων. Ένα ακόµη ποσοστό ασκούσε το επάγγελµα του χτίστη, δια-
τηρώντας για χρόνια το «ηπειρώτικο», όπως λένε ακόµη και σήµερα οι ντόπιοι, πατροπαρά-
δοτο επάγγελµα. Μετά το 1923 οι περισσότεροι κάτοικοι συνέχισαν να απασχολούνται τους 
στους ίδιους Παραγωγικούς Τοµείς αλλά παρατηρήθηκε µια στροφή προς την κτηνοτροφία 
και τη συστηµατική καλλιέργεια οπωροφόρων δέντρων. Αξίζει να αναφερθεί ενδεικτικά πως 
το 1927 οι 266 καπνοκαλλιεργητές του χωριού καλλιεργούσαν συστηµατικά 490 στρέµµατα 
ενώ οι κτηνοτρόφοι είχαν στην κατοχή τους 3000 αιγοπρόβατα και 800 µεγάλα ζώα. Μετά το 
1950 και ενώ ο πληθυσµός του Παγονερίου µειώνεται, παρατηρείται µια τάση 
επαγγελµατικού αναπροσανατολισµού, κυρίως των καπνοκαλλιεργητών, προς άλλου είδους 
καλλιέργειες ή προς την κτηνοτροφία. 

Μεθοδολογία 
Η προσέγγιση του θέµατος ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2007 µε την έρευνα πεδίου, την 
αποτύπωση αντιπροσωπευτικών παραδειγµάτων κατοικιών στον οικισµό και την όσο το 
δυνατόν λεπτοµερέστερη διερεύνηση των βασικών παραγόντων που επηρέασαν 
καθοριστικά πολλά από τα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά των κατοικιών. Κατά τη διάρκεια 
της έρευνας εκείνης διαπιστώθηκε η αξιοσηµείωτη ιδιαιτερότητα του οικισµού, ως προς τις 
συγγένειες της αρχιτεκτονικής του µε εκείνη της αρκετά αποµακρυσµένης Ηπείρου. 

Α. Γενική εικόνα του οικιστικού ιστού 
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Οι οµοιότητες του Παγονερίου µε οικισµούς της Ηπείρου γίνονται αντιληπτές στον επισκέπτη 
µε µια πρώτη γενική µατιά, σε επίπεδο οργάνωσης του οικιστικού ιστού. Η µορφή του είναι 
ουσιαστικά, ακόµη και σήµερα, εκείνη που διαµορφώθηκε κατά την περίοδο της 
Τουρκοκρατίας από τα τέλη του 19ου αιώνα έως τις πρώτες δεκαετίες του 20ου. Ο γενικός 
πολεοδοµικός σχηµατισµός του οικισµού µπορεί να χαρακτηριστεί µε µία λέξη 
µονοκεντρικός: υπάρχει δη-λαδή ένα κέντρο, η πλατεία του χωριού, το οποίο συγκεντρώνει 
γύρω του όλες τις λειτουργίες του οικισµού που αφορούν κοινωνικές συγκεντρώσεις και 
εµπορικές συναλλαγές, ενώ γύρω του διατάσσονται οι γειτονιές µε τα οικόπεδα των 
κατοικιών (Εικ.2). Αυτές οι τελευταίες µπορούν συνοπτικά να ενταχθούν: στον τύπο της 
διώροφης πλατύ µετώπης κατοικίας µε ανοιχτό ή κλειστό χαγιάτι, στον «µεταβατικό» τύπο 
κατοικίας που ενσωµατώνει νεοκλασικά στοιχεία στην κάτοψη και στον κλειστό τύπο 
κατοικίας του ηπειρώτικου χώρου, ο οποίος αναλύεται διεξοδικά σε αυτήν την εισήγηση. 

Β. Ο «κλειστός» τύπος κατοικίας 
Στον οικισµό σώζεται ένας αρκετά µεγάλος αριθµός κυβόσχηµων κτισµάτων, που αποτελούν 
χαρακτηριστικό του γνώρισµα και µαζί µε τις υπόλοιπες κατοικίες συνδιαµορφώνουν µια 
ιδιαίτερα ποικιλόµορφη για τον επισκέπτη εικόνα. Τα κτίσµατα αυτά αντιστοιχούν στον 
«κλειστό» τύπο κατοικίας του ηπειρωτικού χώρου (χωρίς χαγιάτι, ανοιχτό η κλειστό) και 
βρίσκονται στην πλειονότητα τους πάνω στον κεντρικό δρόµο που διασχίζει το χωριό (Πιν.1-
6). Πρόκειται για κατοικίες µε συµπαγή «βάση» αποτελούµενη από ισόγειο και, όταν η 
κλίση του εδάφους το επιτρέπει, και υπόγειο, ενώ από τη στάθµη του ορόφου προβάλλουν οι 
κλειστές προεξοχές. Ογκοπλαστικά θυµίζουν εν µέρει τις πέτρινες κατοικίες των χωριών της 
Η-πείρου αλλά στην κάτοψη τους ενσωµατώνουν αρκετά από τα στοιχεία της τοπικής 
παράδοσης της ευρύτερης περιοχής. Η κατασκευή τους αξιοποιεί τις γνώριµες οικοδοµικές 
µεθόδους χειρισµού της πέτρας και του ξύλου που µέσα από εµπειρικές, κυρίως, διαδικασίες 
τελειοποιήθηκαν και επικράτησαν στο µεγαλύτερο µέρος του βορειοελλαδικού χώρου κατά 
τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας. 

Λόγω της θέσης τους στον πολεοδοµικό ιστό του οικισµού τα κτίσµατα αυτά δεν 
διαθέτουν συνήθως αυλή και επικοινωνούν απευθείας µε το δηµόσιο χώρο, δηλαδή το 
δρόµο (Εικ.3,12,14). Η προσπέλαση στα ισόγεια τους είναι άµεση από το δρόµο µέσω 
δίφυλλης θύρας. Οι ελάχιστες κατοικίες που διαθέτουν µια µικρή αυλή, περιβάλλονται από 
συνεχή περιµετρικό αυλότοιχο, ύψους 2 - 2,5 µ από λιθοδοµή (Εικ.15). Το µεγάλο ύψος του 
περιορίζει την ορατότητα από το δρόµο προς το εσωτερικό της αυλής και αυξάνει την 
αίσθηση της ιδιωτικότητας που ήταν επιθυµητή στη ζωή των κατοίκων του οικισµού. 

Εισερχόµενος στην κατοικία, ο επισκέπτης συναντά έναν ενιαίο χώρο µε µία σειρά 
ξύλινων υποστυλωµάτων στο µέσον του (Εικ.8), ή δύο χώρους, χωρισµένους µε εσωτερική 
τοιχοποιία. Όλο το ισόγειο χρησιµοποιείται σε αγροτικές ή κτηνοτροφικές λειτουργίες και 
εργασίες, ανά-λογα µε την επαγγελµατική ενασχόληση των ενοίκων. Στην περίπτωση που 
υπάρχει αυλή, 

ένα µικρό τµήµα του ισογείου προς το νότο διατηρείται ανοιχτό και η εξωτερική 
τοιχοποιία αντικαθίσταται επίσης από ξύλινα υποστυλώµατα (Πιν.6). Έτσι διευκολύνονται 
κάποιες από τις αγροτικές εργασίες και, κατά τους θερινούς µήνες, όταν ο καιρός το επιτρέπει 
επεκτείνονται και στην αυλή. Στο εσωτερικό του ισογείου τοποθετείται και το κλιµακοστάσιο 
προσπέλασης στον όροφο. Είναι κατά κανόνα ξύλινο, κατασκευασµένο στα πρότυπα αυτών 
που συναντώνται στους προηγούµενους τύπους κατοικίας. Σε µία µόνο περίπτωση 
εντοπίστηκε εξωτερική σκάλα, κατασκευασµένη από πέτρα και τοποθετηµένη σε επαφή µε τη 
δυτική όψη του κτίσµατος (Πιν.2, Εικ.6). 

Το κλιµακοστάσιο οδηγεί σε έναν κεντρικά τοποθετηµένο συνήθως χώρο, ο οποίος 
διαθέτει τον καλύτερο προσανατολισµό από τους χώρους του ορόφου και από τον οποίο 
γίνεται η προσπέλαση στα υπόλοιπα δωµάτια. Επίσης σε κάποιες περιπτώσεις σπιτιών ο 
χώρος αυτός εµφανίζεται επιµήκης µε αποτέλεσµα να διαµορφώνεται εσωτερικά ένα 
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ενδιάµεσος, ως προς τα υπόλοιπα δωµάτια του ορόφου, «διάδροµος» (Πιν.1,2, Εικ.9). 
Λειτουργικά αποτελεί κοµβικό σηµείο διανοµής της κίνησης κατακόρυφα, στους ορόφους, 
αλλά και οριζόντια, στα δωµάτια του σπιτιού. Ο χώρος αυτός περικλείει µεν επιρροές της 
αρχιτεκτονικής της Ηπείρου αλλά αποτελεί ταυτόχρονα και αναφορά στο στοιχείο του 
χαγιατιού που είναι αναπόσπαστο κοµµάτι της αρχιτεκτονικής της ευρύτερης περιοχής του 
Νοµού ∆ράµας. Σε µία περίπτωση µάλιστα (Πιν.2) αξιοσηµείωτη είναι η κάτοψη του 
πρώτου ορόφου στην οποία διακρίνεται µια ανολοκλήρωτη µεταβατική µορφή σταυρού, που 
ίσως παραπέµπει στην περιοχή της ∆υτικής Μακεδονίας όπου είναι ιδιαίτερα δηµοφιλής αυτή 
η πρακτική. Ανάλογα µε το γενικό σχήµα και το µέγεθος του κτίσµατος διαµορφώνονται 
γύρω από τον κεντρικό αυτό χώρο δύο ή τρία µικρότερα δωµάτια τα οποία εξυπηρετούν την 
ιδιωτική ζωή των ενοίκων. Έτσι η κάτοψη θυµίζει έντονα άλλοτε δίχωρη στενοµέτωπη και 
άλλοτε τετράχωρη κατοικία των οικισµών της Ηπείρου. Ένα από τα δωµάτια είναι συνήθως 
πιο προσεγµένο από τα υπόλοιπα, µε ξυλόγλυπτο διακοσµηµένο ταβάνι και τζάκι. Στις 
τοιχοποιίες των δωµατίων εντοπίζονται επίσης πλήθος χρηστικές εσοχές (Εικ.10). 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι όψεις των κατοικιών αυτού του τύπου. Η 
όψη προς των δρόµο διαιρείται συνήθως σε δύο οριζόντιες ζώνες που αντιστοιχούν στο ύψος 
του ισογείου και του ορόφου (Εικ.3). Η χαµηλότερη από αυτές οριοθετείται από την εµφανή 
λιθοδοµή των εξωτερικών τοιχοποιιών, ενώ η ψηλότερη συνήθως σοβατίζεται. Για το 
φωτισµό του ισογείου δηµιουργούνται στην κύρια όψη από ένα έως τρία στενά ανοίγµατα, 
αλλά είναι σύνηθες επίσης να αφήνεται πάνω από την πόρτα ένα ακόµη µικρό άνοιγµα χωρίς 
κούφωµα. Ο µεγάλος χώρος καθηµερινής χρήσης στον όροφο είναι εµφανής και εξωτερικά 
στην κύρια όψη καθώς προεξέχει κατά 0,5 περίπου µ. σχηµατίζοντας σαχνισί (Εικ.15). Σε 
αυτό τοποθετούνται εν σειρά τρία ή περισσότερα στενά παράθυρα τα οποία µαζί µε τα 
πλευρικά που συνήθως υπάρχουν στις υπόλοιπες όψεις φωτίζουν επαρκώς τον χώρο αυτό. 
Υπάρχουν ωστόσο και περιπτώσεις που ο κύριος αυτός χώρος του ορόφου εµφανίζεται 
τελείως ανοιχτός στην πρόσοψη παραπέµποντας στην γνώριµη µορφή του ανοιχτού χαγιατιού. 
Τα δωµάτια του ορόφου φωτίζονται κατά το δυνατόν από ανοίγµατα στις υπόλοιπες όψεις του 
σπιτιού, µε εξαίρεση την βόρεια όψη στην οποία η χρήση παραθύρων είναι περιορισµένη. Η 
πρακτική αυτή µπορεί εν µέρει να ερµηνευθεί τόσο από τις µικροκλιµατικές συνθήκες όσο 
και από την ανάγκη των ενοίκων για ιδιωτικότητα. 

Όλες οι κατοικίες που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο στεγάζονται µε τετράριχτη ξύλινη 
στέγη που είναι δοµικά και στατικά ενιαία και προεξέχει περιµετρικά συνήθως γύρω στα 
0,5µ. Καλύπτεται µε κεραµίδια βυζαντινού τύπου ή, συνηθέστερα, µε σχιστολιθικές πλάκες, 
σύµφωνα µε την γνώριµη πρακτική, που η αφθονία σχιστολίθου στην Ήπειρο την καθιστά 
επιβεβληµένη. 

Οι µορφολογικές αποκλίσεις που παρατηρήθηκαν σε αυτόν τον τύπο ήταν σχετικά λίγες 
και αφορούν στην προσθήκη ενός επιπλέον όγκου στον κύριο όγκο της κατοικίας, µε τον 
οποίο διαµορφώνεται κάτοψη σχήµατος «Γ» (Πιν.5,6). Η διάταξη αυτή εξασφαλίζει 
καλύτερο προσανατολισµό και επιπλέον χώρους για την κατοικία και προφανώς έχει 
εξελικτικό χαρακτήρα. 

Γ. Σύνοψη - παρατηρήσεις 
Ο κλειστός τύπος κατοικίας του ηπειρωτικού χώρου εµφανίζεται στο Παγονέρι σχεδόν ταυτό-
χρονα µε τους υπόλοιπους τύπους που αναφέρθηκαν παραπάνω ως επικρατέστεροι στον οικι-
σµό, µετά την έλευση των προσφύγων µε καταγωγή από την Ήπειρο. Οι κύριες παράµετροι 
που συνδιαµόρφωσαν µορφολογικά τον τύπο αυτό, είναι η ιστορική συγκυρία, το τοπικό µι-
κροκλίµα, ο επαγγελµατικός προσανατολισµός των κατοίκων και η για αρκετά χρόνια ευαί-
σθητη ισορροπία στις σχέσεις των τοπικών κοινωνικών οµάδων. 

Οι κλειστές κατοικίες, αδιάψευστοι µάρτυρες της ελληνικής παρουσίας και κουλτούρας 
στην ευρύτερη περιοχή, είναι ιδιαίτερο γνώρισµα του οικισµού και είναι αυτές που αυξάνουν 
την αρχιτεκτονική ποικιλοµορφία και αξία του. Ταυτόχρονα όµως αποτελούν παράµετρο και 
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τεκµήριο της τοπικής ιστορίας: αδιάσειστη απόδειξη πως η Ήπειρος στάθηκε για τους 
τεχνίτες του Παγονερίου πηγή έµπνευσης και πρότυπο µίµησης και πως ταυτόχρονα οι ίδιοι 
έγιναν ο φορέας - ηχώ της αρχιτεκτονικής της Ηπείρου στην µακεδονική γη. Ακριβώς αυτή η 
αρχιτεκτονική και ιστορική ταυτόχρονα σηµασία τους είναι που τις καθιστά άξιες της 
προσοχής της Πολιτείας, προκειµένου να τις προστατέψει από τα γνώριµα προβλήµατα κάθε 
νεοελληνικού οικισµού: την φθορά, την εγκατάλειψη και την άναρχη δόµηση. 
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Εικόνα 1. Γενική άποψη του οικισµού κατά τον µήνα Ιούλιο. 
Photo I. General view of the settlement during July. 

 
Εικόνα 2. Ορθοφωτοχάρτης του Παγονερίου (Πηγή: ∆ασαρχείο ∆ράµας).  
Photo 2. Aerial view of Pagoneri (Source: Forest Inspection of Drama) 
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Πίνακας Ι. Κτίσµα Ι. Κάτοψη ισογείου (αριστερά), ορόφου (κέντρο) και νότια όψη (δεξιά). 
Table I. Residence I. Ground floor (left), first floor (middle) and south view (right). 

 

 

Εικόνα 3. Κτίσµα Ι. Άποψη από το νότο. 
Photo 3. Residence 1. South view. 

Εικόνα 4. Κτίσµα 1. Λεπτοµέρεια. 
Photo 4. Residence 1. Detail. 
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Πίνακας 2. Κτίσµα 2. Κάτοψη ισογείου (αριστερά) και ορόφου (δεξιά). Table 
2. Residence 2. Ground floor (left) and first floor (right). 

 

Εικόνα 5. Κτίσµα 2. Άποψη από το νότο.  
Photo 5. Residence 2. South view. 
 
 

 

Εικόνα 6. Κτίσµα 2. Άποψη από τα δυτικά. 
Photo 6. Residence 2. West view. 

Εικόνα 7. Κτίσµα 2. Λεπτοµέρεια.  
Photo 7. Residence 2. Detail. 
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Εικόνα 8. Ξύλινα υποστυλώµατα στο ισόγειο κατοικίας.       Εικόνα 9.Λεπτοµέρεια   χώρου   στον    
Photo 8. Wooden pillars in a residence ground floor. όροφο κατοικίας. 

Photo 9. Detail in a residence first floor. 

 
Εικόνα 10. Τζάκι σε δωµάτιο του ορόφου κατοικίας. 
Photo 10. Fireplace in a room of a residence first floor 
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Πίνακας 3. Κτίσµα 3. Κάτοψη υπογείου (αριστερά) και ισογείου (δεξιά). 
Table 3. Residence 3. Basement (left) and ground floor (right). 

 
Πίνακας 4. Κτίσµα 3. Κάτοψη ορόφου (αριστερά) και τοµή (δεξιά). 
Table 4. Residence 3. First floor (left) and section (right). 
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Εικόνα 11. Κτίσµα 3, φωτογραφηµένο το 1992. (Πηγή: 
αρχείο Σίµου Ά.) 

Photo 11. Residence 3 in 1992. (Source: Archive of 
Simos A.) 

Εικόνα 12. Κτίσµα 3, φωτογραφηµένο το 2005. 
(Πηγή: αρχείο Αϊβάζογλου ∆., Αναπληρώτριας 
Καθηγήτριας στο Τµήµα Αρχιτεκτόνων 
Π.Σ.Α.Π.Θ.) 

Photo 12. Residence 3 in 2005. (Source: Archive 
of Aivazoglou.D. associate professor F.E.A.U.TH) 

 
Εικόνα 13. Κτίσµα 3, φωτογραφηµένο το 2009. 

Photo 13. Residence 3 in 2009. 

 



 
Πίνακας 5. Κτίσµα 4. Κάτοψη ισογείου (αριστερά) και ορόφου (δεξιά). 
Table 5. Residence 4. First floor (left) and section (right). 

 
Εικόνα 14. Κτίσµα 4. Άποψη από το νότο. 
Photo 14. Residence 4. South view. 
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Πίνακας 6. Κτίσµα 5. Κάτοψη ισογείου (αριστερά) και ορόφου (δεξιά). 
Table 6. Residence 5. Ground floor (left) and first floor (right). 

 
Εικόνα 15. Κτίσµα 5. Άποψη από το νότο. 
Photo 15. Residence 5. South view. 
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Pagoneri of Drama: echoes of the epirotic architecture 
in Eastern Macedonia 
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Abstract 
The rural settlement of Pagoneri in Drama is a not well known but undoubtedly unique 
residential complex in eastern Macedonia. The original core of the settlement was created by 
the installation of the first inhabitants during the Ottoman era in the first half of the 19th 
century. Later however, this first nucleus was expanded by the immigration of Greek people, 
refugees coming from Epirus, forced to expatriation because of persecutions of Ali Pasha, as 
well as by arrival of Muslims from the surrounding area of Drama. The result of this cultural 
mixing was a particular, sincere and spontaneous fusion of the characteristics of traditional 
architecture of different geographical areas, which produced a highly variform aspect of the 
settlement. This stunning variety of different traditional residence, erected in different 
periods, expresses not only the principles of local architecture but also the local history itself: 
the history of the people who have built and inhabited them, people with their origin to 
Balkan regions with different characteristics and qualities. 

The material presented in this paper was selected and elaborated in 2007 and comes 
from a more extended study published in December 2009, a case study on the traditional 
architecture of the settlement of Pagoneri entitled "Pagoneri - Two centuries of traditional 
architecture". The first approach of this study began in the summer of 2007 by local 
scientific search and the redesign of representative examples of houses in the settlement. 
The location of the settlement, the natural environment, the social conditions in the region and 
the professional occupation of the inhabitants are key-points for the interpretation of the 
characteristics of the residential architecture. The architectural description focuses on the 
most exceptional residential type in the settlement, the "compact" residence of Epirus. In 
this type are identified and interpreted specific morphological features that refer to the 
traditional architecture of Epirus. The residences studied are redesigned to the current 
situation, the various designs are assigned uniformly in the same scale and the interventions 
that occurred during time are also redesigned in a uniform style. The objective is through this 
small-size research to contribute to the relatively poor literature on the architectural 
inheritance of Drama, and to help even the less familiar reader to understand better issues 
of relations between the local traditional architecture in the rural village of Pagoneri and the 
greater area of the settlements of Epirus. 


