
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο | Δ.Π.Μ.Σ. Προστασία Μνημείων
Μάθημα 2.3 | προστασία, σχεδιασμός και διαχείριση ιστορικών κτηρίων, συνόλων και τοπίων

Άσκηση 4.4 | προστασία και συντήρηση σε κλίμακα αστικού κέντρου ή ιστορικού οικισμού

ομάδα εργασίας:

διδάσκοντες:

άποψη χωριού από δυτικά, αρχείο Open Village

Μαΐστρου Ελένη (Ομότιμη Καθηγήτρια) | Μπαλοδήμου Μαρία (MSc Αρχιτέκτων Μηχ., Υπ. Δρ. ΕΜΠ)

αρχιτεκτονική
& πολεοδομική φυσιογνωμία

Ολοκληρωμένη προστασία και ανάπτυξη ορεινών παραδοσιακών οικισμών | Άγιος Λαυρέντιος Πηλίου | 6-7 Ιουλίου 2018
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γεωγραφική θέση
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υπόβαθρα χαρτών: Google Maps



εξέλιξη οικισμού

μέσα 12ου αι:
αρχικό κτίσμα 
Μοναστηριού: 
Αμαλφινοί μοναχοί

τέλη 14ου αι:
ίδρυση βυζαντινού 
μοναστηριού Αγ. 
Λαυρεντίου

τέλη 16ου αι:
τεκμήρια οργανωμένης 
κοινότητας γύρω από το 
Μοναστήρι

15ος αι:
κατάκτηση 
Θεσσαλίας από 
τους Οθωμανούς 

19ος αι:
απελευθέρωση 
Θεσσαλίας 

16ος-17ος αι:
διαίρεση Πηλίου σε 
Βακούφια και Χάσια: 
εκτεταμένη εποίκηση

14ος-15ος αι:
πρώτες κοινότητες 
γύρω από Μονές

Μονή Άγ. Λαυρεντίου



άποψη οικισμού από την είσοδο

φωτογραφικό υλικό ομάδας εργασίας



αρχιτεκτονική φυσιογνωμία

Άγ. Λαυρέντιος

Άγ. Γεώργιος

Πορταριά

Πινακάτες χάρτες: εκδ. Μέλισσα | φωτογραφικό υλικό  ομάδας εργασίας
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τυπολογίες καλντεριμιών

φωτογραφικό υλικό ομάδας εργασίας



τυπολογίες καλντεριμιών
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φωτογραφικό υλικό ομάδας εργασίας



κτηριακοί τύποι

A | οχυρά 
       με ξώστεγα
       τέλη 17ου-μέσα 18ου

Β | λιθόκτιστα με
       σαχνισί
        μέσα 18ου- 1930

Γ | λιθόκτιστα με 
       προεξοχή σε εκφορα
       μέσα 19ου

Δ | λιθόκτιστα με 
       νεοκλασικά στοιχεία
        ύστερος 19ος

Ε | απλοί λίθινοι όγκοι
       18ος -19ος

ΣΤ | σύστημα 
       Παρασκευόπουλου
         1955

φωτογραφικό υλικό ομάδας εργασίας



χάρτης τυπολογίας 
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κτήρια & φυσιογνωμία οικισμού

φωτογραφικό υλικό ομάδας εργασίαςαρχείο Open Village



εκδ. Μέλισσα φωτογραφικό υλικό ομάδας εργασίας

παράδειγμα αποκατάστασης ιστορικού κτηρίου: Αρχοντικό Γκλαβάνη



προοπτικές βελτίωσης δημόσιου χώρου: κεντρική πλατεία οικισμού

φωτογραφικό υλικό ομάδας εργασίας



φωτογραφικό υλικό ομάδας εργασίας



Θερμές ευχαριστίες για τη βοήθεια 
τους οφείλουμε, πρωτίστως, στην κ. 

Κλεοπάτρα Θεολογίδου, στην κ. Άννα 
Σαριτζόγλου για τη φιλοξενία της, την 
κ. Ελένη Βλάχου και τον Αναπτυξιακό 

Σύλλογο Αγίου Λαυρεντίου, τον κ. 
Ιωάννη Αγαπητό, Πρόεδρο της τοπικής 

Κοινότητας Αγίου Λαυρεντίου, τον κ. 
Παντελή Σπίνα και τον κ. Λαυρέντη 

Ζησόπουλο. 
Επίσης, ευχαριστούμε και όλους τους 

κατοίκους του Αγίου Λαυρεντίου, οι 
οποίοι με προθυμία μας ξενάγησαν 
στα σπίτια τους και στο χωριό τους.

 
Ευχαριστούμε πολύ την κ. Μαρία 

Μπαλοδήμου και τα τετράποδα του 
χωριού για την συμπαράσταση κατά τις 

περιπλανήσεις μας στα καλντερίμια.

Τέλος, ευχαριστούμε ιδιαιτέρως τους 
συντελεστές του Open Village για το 

υλικό το οποίο μας παραχωρήθηκε 
και το οποίο συνέβαλε σημαντικά στη 
δημιουργία των χαρτών, καθώς χωρίς 
αυτό το έργο μας θα ήταν ακόμα πιο 

δύσκολο.


