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Περίληψη 

Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία της πολιτιστικής κληρονομιάς μας είναι 
αναμφισβήτητα η αρχιτεκτονική της υπαίθρου, της οποίας κομμάτι αποτελεί η ποιμενική 
αρχιτεκτονική. H μεγάλη ποικιλομορφία των «αρχιτεκτονικών τοπίων» μαρτυρά τη 
μακρόχρονη ιστορία της ευρωπαϊκής αγροτικής κληρονομιάς, αναδεικνύοντας την ομορφιά, 
την ταυτότητα και την ποιότητα των τοπίων της υπαίθρου  

Η διαχρονική εξέλιξη της ποιμενικής οικονομίας σε κάθε περιοχή αντανακλά τοπικά 
χαρακτηριστικά και συνθήκες όπως η ύπαρξη βοσκοτόπων, το κλίμα, το μέγεθος της 
κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης και οι παραδόσεις του τοπικού πληθυσμού. Ο τύπος της 
ποιμενικής οικονομίας επηρεάζει την ποιμενική αρχιτεκτονική: νομαδικές ή ημι-νομαδικές 
κοινότητες κατασκευάζουν τα καταλύματα τους με διαφορετικό τρόπο απ’ ότι οι μόνιμα 
εγκατεστημένες κοινότητες 

Kοινό χαρακτηριστικό της αρχιτεκτονικής της υπαίθρου σε όλη την Ευρώπη είναι η 
δημιουργικότητα του αυθόρμητου σχεδιασμού, η επινοητικότητα στην εξεύρεση τεχνικών 
λύσεων και η έξυπνη χρήση του χώρου. Συγκεκριμένα, δύο παράγοντες έχουν επηρεάσει 
την εξέλιξη και μορφολογία της ποιμενικής αρχιτεκτονικής στην Ευρώπη: ο τύπος της 
ποιμενικής οικονομίας και τα τοπικά υλικά.Οι μετακινήσεις των κτηνοτρόφων μεταξύ 
χειμώνα και καλοκαιριού από τα πεδινά στα ορεινά χαρακτηρίζουν την ποιμενική οικονομία 

στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες μέχρι το πρώτο μισό του 20
ου

 αι. Τα υλικά που 
απαντώνται στην ποιμενική αρχιτεκτονική περιλαμβάνουν το άχυρο και τα παντός είδους 
κλαδιά και φυσικά υλικά, το ξύλο, συχνά ακατέργαστο, και την πέτρα. 

Η παραδοσιακή ποιμενική αρχιτεκτονική μας χαρίζει πολύτιμα διδάγματα: 

Μοντέλα επιβίωσης – με ελάχιστους πόρους ικανοποιούνται οι ζωτικές ανάγκες του 
βοσκού και του κοπαδιού 

Παραδείγματα σοφής χρήσης τοπικών υλικών - βαθιά γνώση των ιδιοτήτων, της 
αντοχής και των ορίων τους 

Πρότυπα επινόησης κα έξυπνων οικολογικών λύσεων - αντιμετωπίζουν με 
μοναδικό τρόπο τις κλιματικές συνθήκες 

Συστατικά του τοπίου - εντάσσονται αρμονικά ως προς το χρώμα, τη μορφή και το 
σχήμα στο περιβάλλον τοπίο συμβάλλουν στη δημιουργίαενός ιδιαίτερου 
πολιτιστικού τοπίου. 
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Abstract 

One of the most important components of our cultural heritage is rural architecture, 
part of which ispastoral architecture. The large variety of “architectural landscapes” 
reflects the long history of rural heritage, highlighting the beauty, the quality and the 
identity of rural landscapes. 

The evolution of pastoral economy over time reflects local conditions, the existence 
and location of pastures, the size of holdings and the traditions of the local 
populations. The type of pastoral economy impacts on pastoral architecture: the 
difference between nomad and semi-nomad communities and settled communities 
is evident in their buildings.  

Common features of pastoral architecture across Europe is the spontaneous design, 
the ingenuity and the intelligent use of space. In particular, two factors have 
influenced pastoral architecture: pastoral economy and construction materials. The 
movements of shepherds along transhumance routes exemplify the pastoral 

economy up to mid-20
th

 c.; while the materials that typify pastoral architecture 
include straw, all types of twigs, branches and other plant material; timber, often 
crude; and stone. 

We can learn a lot from traditional pastoral buildings: 

 Models of survival – with minimum resources the vital needs of the shepherd 
and the flock are satisfied 

 Examples of wise use of local materials – deep knowledge of their 
properties, durability and limits 

 Inventiveness and clever ecological solutions- the climatic conditions are 
uniquely dealt with 

 Integration in the landscape - they meddle harmoniously in the landscape 
regarding colour, form and shape, contributing to distinctive cultural 
landscapes. 


