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Ειςαγωγή
Η παροφςα μελζτθ εκπονείται ςτο πλαίςιο των ςπουδϊν ςτθ ςχολι των Αρχιτεκτόνων Μθχανικϊν του
Πολυτεχνείου Κριτθσ και αποτελεί τθν ερευνθτικι εργαςία του τελευταίου ζτουσ.
κοπόσ τθσ εργαςίασ είναι θ διερεφνθςθ του τρόπου με τον οποίο διαμορφϊνονται και εξελίςςονται
οι χϊροι υποδοχισ κακϊσ και ο ρόλοσ του χϊρου ειςόδου ωσ μζροσ τθσ κατοικίασ, από τα μζςα του
19ου αιϊνα μζχρι και ςιμερα, ςτθν περιοχι των Ακθνϊν, ςε ςχζςθ με τισ ςυνκικεσ και τα κοινωνικά
πρότυπα τθσ εκάςτοτε χρονικισ περιόδου.
Αντικείμενο τθσ ζρευνασ αποτελοφν οι χϊροι υποδοχισ τθσ κατοικίασ διότι κεωροφνται και
αντιμετωπίηονται ωσ εξόχωσ ςθμαντικοί κακϊσ βρίςκονται ςε πλιρθ εξάρτθςθ με τον κεςμό τθσ
οικογζνειασ, τθν κοινωνικι κζςθ και τθν κακθμερινότθτα.

Βιβλιογραφική αναςκόπηςη
Ειδικι μελζτθ για τουσ χϊρουσ υποδοχισ και τον τρόπο που αυτοί επθρεάηονται από τισ κοινωνικζσ
ςυνκικεσ δεν υπάρχει. Προκειμζνου να διεκπαιρεωκεί θ παροφςα εργαςία αναηθτικθκε βιβλιογραφία
ςτθν οποία, παράλλθλα με τθν αρχιτεκτονικι απεικόνιςθ τθσ κατοικίασ, λαμβάνονται υπ’ όψιν ςτοιχεία
για τθν κοινωνία τθσ εκάςτοτε εποχισ. Σο ςφνολο των πλθροφοριϊν που ςυλλζχτθκε οδιγθςε ςε
αντίςτοιχεσ παρατθριςεισ ςχετικά με τον χϊρο ειςόδου και τουσ περαιτζρω χϊρουσ υποδοχισ και τθ
ςθμαςία τουσ.
Ο κφριοσ κορμόσ τθσ ζρευνασ ςτθρίηεται ςε επτά βαςικζσ βιβλιογραφικζσ πθγζσ:
α. «Σο καμαρόςπιτο τθσ Αττικισ» τθσ Δθμθτςάντου-Κρεμζηθ Αικατερίνθσ και «Σα παλιά ακθναϊκά
ςπίτια» του Άρθ Κωνςταντίδθ για να μελετθκεί θ ελλθνικι λαϊκι κουλτοφρα ςε ςχζςθ με τθ λειτουργία
τθσ κατοικίασ.
β. το «L’ invention de l’ habitation moderne 1880-1914» τθσ Monique Elleb και το βιβλίο «Κατοίκιςθ και
Κατοικία: Διευρευνϊντασ τα όρια τθσ αρχιτεκτονικισ» τθσ Άννθσ Βρυχζα για να διερευνθκοφν και να
ςυγκρικοφν τα πρότυπα και οι κοινωνικζσ δομζσ που κυριαρχοφςαν ςτισ μεγάλεσ ευρωπαϊκζσ πόλεισ
ςε ςχζςθ με τα ελλθνικά.
γ. Η «Ακθναϊκι αρχιτεκτονικι 1875-1925» του Μάνου Γ. Μπίρθ και το βιβλίο «Αλζξανδροσ Νικολοφδθσ
1974-1944» τθσ Αμαλίασ Κωτςάκθ μζςα από τα οποία αναηθτικθκε θ προςαρμογι τθσ διάταξθσ τθσ
κατοικίασ ςτα δυτικά πρότυπα και
δ. το βιβλίο του Δθμιτρθ Φιλλιπίδθ «Μοντζρνα αρχιτεκτονικι ςτθν Ελλάδα» μζςα από το οποίο και
μαηί με τθ βοικεια διαδικτυακϊν πθγϊν αντλικθκαν πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ελλθνικι
αρχιτεκτονικι και τισ ςυνικειεσ τθσ ςφγχρονθσ κοινωνίασ, οι οποίεσ μελετικθκαν ςε κατόψεισ
κατοικιϊν που ςυλλζχκθκαν από αρχιτεκτονικά περιοδικά.
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Μζθοδοσ
Α) Μζκοδοσ ςυλλογισ ςτοιχείων
Για τισ ανάγκεσ τθσ παροφςασ μελζτθσ, επιλζχκθκαν κατοικίεσ ςτθν ευρφτερθ περιοχι των Ακθνϊν,
από τα μζςα του 19ου αιϊνα μζχρι και ςιμερα δεδομζνου ότι θ Ακινα αποτελεί κατάλλθλο ερευνθτικό
πεδίο ωσ αντιπροςωπευτικό δείγμα άςτεωσ ςτθν Ελλάδα, κακϊσ διακζτει εκτενζσ πλαίςιο ανάλυςθσ
τθσ κοινωνίασ και αποτφπωςθσ των αρχιτεκτονικϊν τάςεων ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ περιόδου που
εξετάηεται.
Η μζκοδοσ ςυλλογισ ςτοιχείων, όπωσ αναφζρκθκε, είναι βιβλιογραφικι αλλά και διαδικτυακι. Σο
ερευνθτικό υλικό αποτελοφν κατόψεισ κατοικιϊν μζςα από τισ οποίεσ γίνεται ανάγνωςθ των χϊρων
υποδοχισ και καταγραφι παρατθριςεων ςχετικά με τθ κζςθ τουσ, τθ ςχζςθ τθσ με τουσ υπόλοιπουσ
χϊρουσ τθσ κατοικίασ και τθν εξζλιξθ τουσ. Σζλοσ, το ερευνθτικό υλικό ςυμπλθρϊνεται με τθν
αναηιτθςθ θκογραφικϊν περιγραφϊν χϊρων υποδοχισ μζςα ςτα ζργα μεγάλων ςυγγραφζων τθσ
ελλθνικισ λογοτεχνίασ.
Β) Ερμθνευτικι μζκοδοσ
τθν παροφςα διάλεξθ, ςυναναλφεται θ αρχιτεκτονικι τθσ κατοικίασ, με επίκεντρο τουσ χϊρουσ
υποδοχισ, μαηί με τισ διαφορετικζσ ανα περίοδο κοινωνικζσ ςυνκικεσ που διαμορφϊνουν τθν
οικογενειακθ και κοινωνικι ηωι. Διερευνϊνται κατοικίεσ, από το 1830 μζχρι και ςιμερα ςτθν πόλθ των
Ακθνϊν, που αντιπροςωπεφουν όλεσ τισ κοινωνιοοικονομικζσ τάξεισ και ταξινομοφνται χρονικα.
Επίςθσ επιλζγονται θκογραφικζσ περιγραφζσ λογοτεχνικϊν ζργων που καταδεικνφουν τθν εικόνα των
ακθναϊκϊν ςπιτιϊν διαφόρων κοινωνικϊν τάξεων ανα εκάςτοτε χρονικι περίοδο. Ο διαχωριςμόσ που
επιλζγεται, διακρίνεται ςτισ παρακάτω περιόδουσ, διότι ςθματοδοτοφν αλλαγζσ ςτθν κοινωνικι
διαςτρωμάτωςθ των Ακθνϊν, οι οποίεσ επθρεάηουν τον αρχιτεκτονικό χϊρο τθσ κατοικίασ ςτο
εκάςτοτε χρονικό πλαίςιο που εξετάηεται.
Διακρίνονται, λοιπόν, οι παρακάτω χρονικζσ περίοδοι:
Α) Από το 1830 μζχρι το 1880 - Η παραδοςιακι κοινωνία
Β) Από το 1880 μζχρι το 1900 - Εμφάνιςθ τθσ αςτικισ ταξθσ
Γ) Περίοδοσ μεςοπολζμου - Ενδυνάμωςθ τθσ αςτικισ τάξθσ και ειςαγωγι γαλλικϊν και νεωτερικϊν
προτφπων
Δ) Δεκαετίεσ 1950-1960 -1970. Αςτικοποίθςθ
Ε) Δεκαετίεσ 1980 ζωσ ςιμερα. Θεμελιακι αλλαγι τθσ κοινωνικισ διαςτρωμάτωςθσ και του ςφγχρονου
τρόπου ηωισ
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Τπόθεςη Εργαςίασ
τθν κακθμερινι μασ ηωι αναπαράγονται κοινωνικζσ ςχζςεισ όμωσ θ κοινωνία δεν αποτελεί το
άκροιςμα τυχαίων ατομικϊν ςυμπεριφορϊν. Μζςα ς’ αυτι τθ διαδικαςία καταλυτικόσ παράγοντασ
είναι θ ζλευςθ ι ο αποκλειςμόσ του επιςκζπτθ. Αυτόσ ο προβλθματιςμόσ μασ οδιγθςε να προςζξουμε
ιδιαίτερα τουσ κϊδικεσ των κατεξοχιν χϊρων κοινωνικισ διεπαφισ, των χϊρων υποδοχισ.
Οι χϊροι υποδοχισ ςυνδζονται άμεςα με τθν είςοδο ςτθν κατοικία. Εφόςον είναι αλλθλζνδετοι με τθν
είςοδο αποτελοφν τουσ πιο δθμόςιουσ χϊρουσ ςτο εςωτερικό του ςπιτιοφ και είναι ςυνυφαςμζνοι με
τθν κοινωνικι προβολι επομζνωσ αποτελοφν τεκμιριο τθσ κοινωνικισ τάξθσ και τθσ οικονομικισ
ευμάρειασ ενϊ αντιπροςωπεφουν τθν προςωπικότθτα των ενοίκων. Ακόμθ ςτουσ χϊρουσ υποδοχισ
γίνεται θ ςυγκζντρωςθ τθσ οικογζνειασ είτε ς’ζνα ςαλόνι είτε ςϋζνα κακιςτικό ζιτε γφρω από ζνα
τραπζηι. Επομζνωσ οι χϊροι αυτοί αποτελοφν τουσ χϊρουσ κοινωνικοποίθςθσ όχι μόνο με τα μζλθ τθσ
εκάςτοτε κοινωνίασ - επιςκζπτεσ του ςπιτιοφ αλλά και μεταξφ των μελϊν τθσ οικογζνειασ όπου
ανταλλάςςονται οι προβλθματιςμοί, οι ανθςυχίεσ αλλά και οι αξίεσ.
Σζλοσ, αν και θ ζννοια τθσ υποδοχισ διαφζρει ανά κοινωνικι τάξθ και εποχι οι πραγματικζσ ανάγκεσ
των ανκρϊπων παραμζνουν οι ίδιεσ, όπωσ είναι θ ανάγκθ ξεκοφραςθσ μζςω του κακίςματοσ. Σα
πρότυπα όμωσ διαφζρουν και κατ’ επζκταςιν οι μορφζσ και οι χωρικζσ δομζσ όπωσ διαφζρει για
παράδειγμα ο «οντάσ» από ζνα «ςαλόνι».

Ερευνητικά Ερωτήματα
Α. Ποιοί χϊροι αποτελοφν τθν υποδοχι τθσ κατοικίασ ςε κάκε χρονικι περίοδο που εξετάηουμε;
Β. Ποιά θ ςχζςθ των χϊρων υποδοχισ με τθν κοινωνικι κζςθ και πϊσ αυτι εκφράηεται χωρικά ςτα
διάφορα κοινωνικά ςτρϊματα;
Γ. Πϊσ εκφράηεται χωρικά και κοινωνικά θ μετάβαςθ απο τον αγροτικό- παραδοςιακό ςτον αςτικό
χαρακτιρα τθσ υποδοχισ;
Δ. Ποια ιταν θ ςθμαντικότερθ αλλαγι ςτουσ χϊρουσ υποδοχισ κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου που
διερευνάται; Πϊσ εντοπίηεται αρχιτεκτονικά και πϊσ αυτό ερμθνεφεται;
Ε. Ποιά είναι θ χριςθ των χϊρων υποδοχισ με τθν πάροδο των δεκαετιϊν; Αποτελοφν χϊρουσ
προβολισ ι διθμζρευςθσ;
Δ. Εντοπίηονται διαφορζσ μετάξυ διαμεριςμάτων - μονοκατοικιϊν τθσ ίδιασ χρονικισ περιόδου; Αν ναι,
ςε ποια εποχι είναι εντονότερεσ και γιατί;
Σ. Τπάρχουν ςτακερά ςτοιχεία κακόλθ τθ διάρκεια τθσ περιόδου που εξετάηουμε;
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Η υποδοχι ςτθν κατοικία του νεοςφςτατου ελλθνικοφ κράτουσ (1830 – 1880)

«Σο δωμάτιον εκείνο ιτο ςυγχρόνωσ και μαγειρείον και εςτιατόριον και αίκουςα. Η τράπεηα επί τθσ
οποίασ ζφαγον το λιτόν γεφμα των, τζςςαρεσ ξφλιναι καρζκλαι και εισ ψάκινοσ καναπζσ ιςαν τα μόνα
ζπιπλά του. Ο καναπζσ ιτο αντίκρυ τθσ εςτίασ. Άνωκεν αυτοφ εκρζματο επί του τοίχου, εντόσ μαφρου
ξυλίνου πλαιςίου (χωρίσ όμωσ φαλον), λικογραφία, κιτρίνθ εκ τθσ πολυκαιρίασ, παριςτϊςα τθν άφιξιν
του βαςιλζωσ Όκωνοσ εισ Ναφπλιον. Απζναντι τθσ ειςόδου, εισ μεν τθν προσ τα δεξιά γωνίαν του
τοίχου ιτο θ κφρα του κοιτϊνοσ, εισ δε τθν προσ τ' αριςτερά θ κφρα του κιπου.(...) Η κφρα εχωρίηετο
οριηοντίωσ εισ δφο φφλλα, εκ των οποίων το μεν κάτω ιτο κλειςτόν, το δε άνω ανοικτόν προσ τον
ςτενόν ζξω δρομίςκον, και ειςιρχετο δι' αυτοφ εντόσ του δωματίου το άφκονον φωσ του μεςθμβρινοφ
θλίου.» (Απόςπαςμα από το ζργο του Α.Παπαδιαμάντθ «Ο Παπα-Νάρκιςςοσ»)

Ενϊ ςτισ ςθμαντικζσ ευρωπαϊκζσ πόλεισ ςυντελοφνται ςθμαντικά γεγονότα και αναηθτιςεισ για τθ
δομι τθσ κοινωνίασ και κατ’ επζκταςιν διαμορφϊνονται νζα πρότυπα κατοίκιςθσ, ο πλθκυςμόσ τθσ
Αττικισ προςπακεί να ορκοποδιςει από τον δεκαετι πόλεμο που προθγικθκε και να μετατρζψει τθν
Ακινα από επαρχιακι πόλθ τθσ Οκωμανικισ Αυτοκρατορίασ ςε πρωτεφουςα του νεοςφςτατου
ελλθνικοφ κράτουσ. Επομζνωσ θ μορφι και θ διάταξθ τθσ μζςθσ κατοικίασ του ακθναϊκοφ πλθκυςμοφ
ςτρζφεται γφρω από βαςικζσ ανάγκεσ διαβίωςθσ και κακυςτερεί ν’ ακολουκιςει τισ κοινωνικζσ
ανθςυχίεσ και τα εξελιγμζνα πρότυπα κατοίκιςθσ των μεγάλων ευρωπαϊκϊν πόλεων.
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Α. Η κατοικία των αγροτικών και λαϊκότερων κοινωνικών στρωμάτων
το ιρεμο τοπίο τθσ Αττικισ του πρϊιμου 19ου αιϊνα κυριαρχεί ζνασ απλόσ τφποσ κατοικίασ που
ςυναντάται τυπολογικά με ποικίλο αρχιτεκτονικό χαρακτιρα. Σο ιπιο κλίμα οδθγεί ςε μια απλι
ςφνκεςθ του ακθναϊκοφ ςπιτιοφ του αγροτικοφ και λαϊκοφ πλθκυςμοφ εκείνθσ τθσ περιόδου.

Α1. Ιςόγεια
- Σο μονόςπιτο: Είναι ο πιο απλόσ τφποσ ςπιτιοφ τθσ περιόδου που εξετάηουμε. Η τριμερισ ςφςταςθ
τθσ κατοικίασ ( κατοικία - ςτάβλοσ - αποκικθ) εξυπθρετείτο από ζνα μοντζλο ηωισ όπου οι ζνοικοι
μοιράηονται τισ κακθμερινζσ τουσ δραςτθριότθτεσ και ανάγκεσ ςε ζναν πολυλειτουργικό χϊρο ςτον
οποίο γίνεται και θ υποδοχι.1

Π.1.Κάτοψθ απλοφ ιςόγειου μονόςπιτου και άποψθ του πολυλειτουργικοφ χϊρου

- Σο ιςόγειο τφπου (Α).(Α): το κζντρο τθσ Ακινασ κυριαρχεί θ κατοικία που διαμορφϊνεται από το
διπλαςιαςμό του κφριου χϊρου διαβίωςθσ (Α) ωσ τφποσ διάταξθσ του λαϊκοφ ςπιτιοφ και αναφζρεται
ωσ επί το πλείςτον ςε πλθκυςμό που δεν είχε ςχζςθ με τθν αγροτικι δραςτθριότθτα. Ο ζνασ χϊροσ
αποτελεί τθν υποδοχι και τον φπνο ενϊ εξοπλίηεται πολλζσ φορζσ με τηάκι. Ο δεφτεροσ είναι πιο
πρόχειροσ και περιλαμβάνει το φαγθτό και τθ γωνία του μαγειρίου.2 Παρόλο που θ αντίλθψθ του
πολυλειτουργικοφ χϊρου παραμζνει, κάνει εδϊ τθν εμφάνιςθ τθσ θ ανάγκθ φπαρξθσ ενόσ πιο
περιποιθμζνου χϊρου που ενδεχομζνωσ μπορεί να δεχτεί κάποιον επιςκζπτθ.

Π.2.Κάτοψθ και όψθ ιςογείου ςπιτιοφ τφπου (Α).(Α)
1

Αικατερίνθ Δθμθτςάντου- Κρεμζηθ, «Σο Καμαρόςπιτο τθσ Αττικισ», Ακινα 1986, ςελ. 34

2

Αικατερίνθ Δθμθτςάντου- Κρεμζηθ, «Σο Καμαρόςπιτο τθσ Αττικισ», Ακινα 1986, ςελ. 41
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- Σο ιςόγειο καμαρόςπιτο: Σο καμαρόςπιτο τθσ Αττικισ είναι ζνα είδοσ ιςογείου ςπιτιοφ
δωματοςκζπαςτου ι με δίρριχτθ ςτζγθ και περιζχει πάντα ωσ χαρακτθριςτικό ζνα εςωτερικό πζτρινο
τόξο που τοποκετείται ςτον κφριο χϊρο διαβίωςθσ του ςπιτιοφ. το ιςόγειο καμαρόςπιτο θ είςοδοσ υποδοχι των ανκρϊπων γίνεται ςτο πιο φωτεινό τμιμα του ςπιτιοφ, δθλαδι ςτον τοίχο του ζξω
τμιματοσ (Ε) και ζγκεντρα ωσ προσ τον άξονα ςυμμετρίασ τθσ καμάρασ και προσ το μζροσ του
ςτάβλου.3 τον εγκάρςιο άξονα από τθν είςοδο προσ το βάκοσ του ςπιτιοφ θ κατανομι των βαςικϊν
λειτουργιϊν είναι υποδοχι - φαγθτό - φπνοσ. Παρατθροφμε εδϊ τθν ενδιαφζρουςα ςφνδεςθ με τθ
διάταξθ τθσ κάτοψθσ των ναϊν εκείνθσ τθσ εποχισ όπου εκεί το πζτρινο τόξο ενϊ δεν εμποδίηει τθν
πρόςβαςθ απο τον ζνα χϊρο ςτον άλλο δθμιουργεί όμωσ ζναν νοθτό διαχωριςμό των λειτουργιϊν
πρόναοσ - ναόσ - ιερό (ςχεδιάγραμμα).
Η κζςθ τθσ ειςόδου ςτθν ορκογωνικι κάτοψθ επζτρεψε ςτοιχειϊδθ διαχωριςμό των βαςικϊν
λειτουργιϊν του μονόχωρου καμαρόςπιτου. Σο μεςαίο τμιμα χρθςιμοποιείται για κακιςτικό όπου
κτίηεται το τηάκι. Κακιςτικό, φαγθτό και φπνοσ κατανζμονται περικεντρικά τθσ φωτιάσ.
Όταν υπάρχει ανάγκθ για αποςυμφόρθςθ του κεντρικοφ χϊρου δθμιουργείται το δίχωρο ιςόγειο
καμαρόςπιτο. Ο κυρίωσ χϊροσ (Α) ι αλλιϊσ μεγάλο ςπίτι δε διατθρεί το ςχιμα και τθ λειτουργία τθσ
αρχικισ μορφισ. Σο τόξο παραμζνει κυρίαρχο με το ρόλο τθσ ςτιριξθσ και τθσ διακόςμθςθσ του χϊρου
που μετατράπθκε ςε χϊρο υποδοχισ.4

Π.3.Διάγραμμα δομισ των χϊρων κοινοφ καμαρόςπιτου και ναοφ

3
4

Αικατερίνθ Δθμθτςάντου- Κρεμζηθ, «Σο Καμαρόςπιτο τθσ Αττικισ», Ακινα 1986, ςελ. 77
Αικατερίνθ Δθμθτςάντου- Κρεμζηθ, «Σο Καμαρόςπιτο τθσ Αττικισ», Ακινα 1986, ςελ. 87
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`

Π.4. Κάτοψθ,τομζσ και απόψεισ εςωτερικοφ του διευρυμζνου τφπου καμαρόςπιτου (Α).(Β)

Α2. Διϊροφα
- Σο απλό διϊροφο ι πυργάκι: Πρόκειται ςτθν ουςία για ζναν διπλαςιαςμό κακ’φψοσ του μονόςπιτου
που αναφζραμε προθγουμζνωσ. Μόνο που εδϊ οι βοθκθτικοί χϊροι τοποκετοφνται ςτο ιςόγειο και ο
κφριοσ χϊροσ διαβίωςθσ βρίςκεται ςτο πάνω επίπεδο όπου γίνεται και θ υποδοχι. Σο άνετο χαγιάτι
που οδθγεί ςτον όροφο, το κτιςτό τηάκι όπωσ και το γεγονόσ ότι το πυργάκι επιδιωκόταν να κτίηεται
προσ το μζροσ του δρόμου απ’ όπου «βλζπει» και «φαίνεται» διλωναν ζναν προφανι ποιοτικότερο
τρόπο ηωισ όπωσ και τθν ανάγκθ για κοινωνικι προβολι.5 τ’ ακθναϊκά ςπίτια ο χϊροσ του ορόφου
ονομάηεται οντάσ ι χειμερινό.

Π.5.Κατόψεισ ιςογείου-ορόφου και όψθ απλοφ διϊροφου ςπιτιοφ
5

Αικατερίνθ Δθμθτςάντου- Κρεμζηθ, «Σο Καμαρόςπιτο τθσ Αττικισ», Ακινα 1986, ςελ. 41
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- Σο διϊροφο καμαρόςπιτο: Με τθν προςαφξθςθ των χϊρων και τθν ανάγκθ περαιτζρω διαχωριςμοφ
των λειτουργιϊν δθμιουργικθκε μια παραλλαγι με πλιρθ διαχωριςμό των βαςικϊν λειτουργιϊν όπου
θ υποδοχι και ο φπνοσ μεταφζρονται ςτον όροφο.6 ε ςχζςθ με το πυργάκι βλζπουμε ότι επιλζγονται
ιδιαίτερα θ υποδοχι και ο φπνοσ για μεταφορά ςτον ευνοϊκό όροφο. Σο διϊροφο καμαρόςπιτο ωσ
λφςθ πιο ποιοτικισ διαβίωςθσ προςκζτει κοινωνικό γόθτρο ςτον ιδιοκτιτθ και προάγει ζναν νζο τρόπο
ηωισ. Είναι δθμιοφργθμα των νζων ςυνκθκϊν του 19ου αιϊνα.

Π.6.Κατόψεισ ιςογείου-ορόφου, τομι και εςωτερικι άποψθ του χϊρου υποδοχισ ςτον όροφο διϊροφου καμαρόςπιτου

6

Αικατερίνθ Δθμθτςάντου- Κρεμζηθ, «Σο Καμαρόςπιτο τθσ Αττικισ», Ακινα 1986, ςελ. 180
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Β. Η κατοικία των μεσαίων και ανώτερων κοινωνικών στρωμάτων. Τα αρχοντικά και τα
αστικά μέγαρα.
Σα διατάγματα των Βαυαρϊν το 1836 άφθςαν ςχεδόν άκικτθ τθ λειτουργικι ςυγκρότθςθ των ςπιτιϊν
επομζνωσ θ ςχετικι ελευκερία επζτρεψε ςτο παραδοςιακό ςχιμα να προςαρμοςτεί αβίαςτα ςτισ νζεσ
απαιτιςεισ τθσ παραδοςιακισ κοινωνίασ.7 Βζβαια λόγω του ότι θ ακθναϊκι κοινωνία μετά τθν
τουρκοκρατία ιταν ιδθ ανοιχτι και εν δυνάμει πολυπλοκότερα διαρκρωμζνθ το ενιαίο ικοσ
περιορίςτθκε ςτα πιο μεςαία ςτρϊματα.

Β1. Διατιρθςθ ελλθνικϊν παραδοςιακϊν ςτοιχείων.
- Ο τφποσ κατοικίασ που εμφανίηεται από τα τζλθ του 18ου αιϊνα αλλά ςυνεχίηει να κτίηεται και ζωσ τα
μζςα του 19ου είναι το παραδοςιακό διϊροφο ςπίτι που αποτελοφταν από το κατϊι, όπου βρίςκονταν
οι βοθκθτικοί χϊροι και το ανϊι το οποίο περιελάμβανε τρείσ χϊρουσ: τθ γωνία με τηάκι, ζνα μικρό
δωμάτιο απζναντι από τθν είςοδο και τθ ςάλα – επίςθμο χϊρο υποδοχισ8. τον είδθ δοκιμαςμζνο
αυτό τφπο κατοικίασ των μεςαίων κοινωνικϊν ςτρωμάτων του νεοςφςτατου ελλθνικοφ κράτουσ
υπάρχει ζνα είδοσ προκαλάμου ςτθν είςοδο που ςυνδζεται με μια διακριτά μεγάλθ και φωτεινι
αίκουςα υποδοχισ.

Π.7.Συπικι διάρκρωςθ ορόφου ςτο ανϊι διϊροφου παραδοςιακοφ ςπιτιοφ

7

Μάνοσ Γ. Μπίρθσ, «ΑκθναΪκι αρχιτεκτονικι 1875- 1925», Κεφάλαιο IV, ςελ. 40

8

Δθμιτρθσ Φιλιππίδθσ, «Νεοελλθνικι Αρχιτεκτονικι» , Κεφάλαιο 2, ςελ. 56
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- Άλλθ μια προεπαναςτατικι κατοικία είναι θ οικία του ςτρατθγου Richard Church που χρονολογείται
από τα τζλθ του 18ου αιϊνα. Πρόκειται για μια διϊροφθ κατοικία όπου οι λειτουργίεσ περιορίηονται ςε
ζναν κλειςτό τφπο κάτοψθσ μζςα ςε ζνα εςωςτρεφζσ κυβόςχθμο κτίςμα.9 Εδϊ όμωσ θ μεταφορά ςτον
όροφο γίνεται με εςωτερικό κλιμακοςτάςιο ζτςι οι χϊροι υποδοχισ που βρίςκονται πάνω(ανϊι) δεν
ζχουν άμεςθ ςφνδεςθ με τθν είςοδο του ςπιτιοφ που γίνεται ςτο ιςόγειο(κατϊι). Ο τφποσ τθσ κάτοψθσ
αυτόσ ςυνεχίηει να εφαρμόηεται ςτα ςπίτια ζωσ και τα μζςα του 19ου αιϊνα.

ΟΡΟΦΟ

ΙΟΓΕΙΟ

Π.8.Κατόψεισ ιςογείου-ορόφου και όψθ τθσ οικίασ Richard Church / Πίνακασ Γιάννθ Σςαροφχθ(δεξιά)

- Μετά τθ απελευκζρωςθ από τουσ Σοφρκουσ ο ανοιχτόσ τφποσ κάτοψθσ που ςυναντάται ςτθ διάταξθ
του αρχοντικοφ τθσ οδοφ Ανδριανοφ 96 ζχει ευρφτερθ αποδοχι από αυτόν τθσ οικίασ Church.
Κυριαρχεί το πιο παραδοςιακό ελλθνικό ςχιμα (διάταξθ χϊρων γφρω από αυλι),απόγονοσ του
αρχαιοελλθνικοφ, με τουσ βοθκθτικοφσ χϊρουσ να βρίςκονται ςτο ιςόγειο και τουσ χϊρουσ υποδοχισ
και τα δωμάτιο ςτον όροφο όπου οδθγοφμαςτε μζςω μιασ λίκινθσ ςκάλασ.10 Ιδιαίτερο ρόλο εδϊ
κατζχει το χαγιάτι, ζνασ ςτεγαςμζνοσ προκάλαμοσ που δίνει τθν πρόςβαςθ ςτον επίςθμο χϊρο
υποδοχισ και ςτα δωμάτια.

ΙΟΓΕΙΟ

ΟΡΟΦΟ

Π.9.Κατόψεισ ιςογείου-ορόφου του αρχοντικοφ τθσ οδοφ Ανδριανοφ 96(αρχζσ 19ου αι.)

9

Μάνοσ Γ. Μπίρθσ, «ΑκθναΪκι αρχιτεκτονικι 1875- 1925», Κεφάλαιο IV, ςελ. 45
Μάνοσ Γ. Μπίρθσ, «ΑκθναΪκι αρχιτεκτονικι 1875- 1925», Κεφάλαιο IV, ςελ. 43

10
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- Σο ςπίτι τθσ οδοφ Μιχαιλ Βόδα 22 ζχει κάτοψθ Γ. Η δίχωρθ υποδοχι βρίςκεται ςτον όροφο όπου θ
είδοςοσ γίνεται και εδϊ από το χαγιάτι ςτο οποίο οδθγοφμαςτε μζςω λίκινθσ ςκάλασ.

ΙΟΓΕΙΟ

ΟΡΟΦΟ

Π.10.Άποψθ ειςόδου και κατόψεισ ιςογείου-ορόφου τθσ κατοικίασ τθσ οδοφ Μιχαιλ Βόδα 22

Β2. Γερμανικά πρότυπα. Η εμφάνιςθ του Vestibule.
Σα γερμανικά πρότυπα που ιρκαν ςτθν Ακινα με τθ διαδοχι του Όκωνα μεταςχθμάτιςαν τθν αρχικι
διάταξθ προσ μια ορκοκανονικότερθ κατανομι των χϊρων. Σθν τριμερι οργάνωςθ των κλαςικιςτικϊν
palais των αρχϊν του 19ου αιϊνα που αποτελοφςαν τθν κατοικία των μελϊν των μοναρχικϊν οίκων με
τουσ χϊρουσ υποδοχισ εκατζρωκεν ενόσ μεγαλοπρεποφσ προκαλάμου ειςόςου – του vestibule –
φαίνεται να ακολουκοφν πολλζσ κατοικίεσ των οποίων θ εςωτερικι διαρρφκμιςθ οργανϊνεται γφρω
από κφριουσ άξονεσ. Ζτςι ο βαςικόσ τφποσ τθσ μονοκατοικίασ του αςτικοφ μεγάρου που ειςιχκθ από
τθ Γερμανία και για αρκετά χρόνια δζςποηε ςτθν αςτικι αρχιτεκτονικι χαρακτθριηόταν από τθν
τριμερι κατανομι των χϊρων.
- Ζνα αςτικό μζγαρο που ακολουκοφςε τθν τριμερι κατανομι και είχε πλοφςια ςφνκεςθ ιταν το
μζγαρο του Θεοδϊρου Ράλλθ που χτίςτθκε το 1836. Ο επίςθμοσ χϊροσ του κεντρικοφ χωλ δεςπόηει με
τθν τοποκζτθςθ του μεγαλοπρεποφσ κλιμακοςταςίου που οδθγεί ςτον όροφο.Οι χϊροι υποδοχισ
τοποκετοφνται ςτο ιςόγειο γφρω από το vestibule.

ΙΟΓΕΙΟ

Π.11.Κάτοψθ ιςογείου-ορόφου του μεγάρου Θεοδϊρου Ράλλθ(1836)
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ΟΡΟΦΟ

Η ςυμμετρικι διάταξθ λοιπόν των εςωτερικϊν χϊρων γφρω από μια ευρφχωρθ αίκουςα υποδοχισ με
τθν οποία το κλιμακοςτάςιο είχε άμεςθ επικοινωνία και θ διατιρθςθ τθσ λειτουργικότθτασ ωςτε να μθ
διαταράςςεται θ γεωμετρικι δομι του ςυνόλου αποτελοφςαν χαρακτθριςτικι αντίλθψθ αςτικισ
αρχιτεκτονικισ εκείνθσ τθσ εποχισ. Ο εντυπωςιακόσ προκάλαμοσ παίηει κεντρικό ρόλο ςτθ ςφνκεςθ
τθσ κάτοψθσ των μεγάρων όπωσ ςτο μζγαρο Αμβροςίου Ράλλθ (1837) όπου ο εντυπωςιακόσ
μαρμάρινοσ διάκοςμοσ ξεχωρίηει ςτον προκάλαμο τθσ κεντρικισ ειςόδου και ςτθν οικία του
Γ.Γενναδίου όπου ςτθ εςωτερικι διαρρφκμιςθ ενδιαφζρουςα ιταν θ δάταξθ του προκαμάμου με δφο
μαρμάρινουσ αραβδωτοφσ ιωνικοφσ κίονεσ που υποβάςταηαν φατνωματικι οροφι.11

Π.12.Απόψεισ των προκαλάμων κεντρικισ ειςόδου των μεγάρων Αμβροςίου Ράλλθ(αριςτερά) και Γ.Γενναδίου(δεξιά)

11

Αγγελικι Κόκκου, «Σα πρϊτα ακθναϊκά ςπίτια (1832-1860)»,Αρχαιολογία και Σζχνεσ 2/1982, ςελ.61
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Αν και τα αςτικά μζγαρα λειτουργθςαν ωσ υποδείγματα και αποτζλεςαν τισ «οικονομικότερεσ»
παραλλαγζσ των κατοικιϊν των μεςοαςτικϊν ςτρωμάτων, θ δυναμικι παραδοςιακι διάταξθ των
χϊρων γφρω από μιαν αυλι δεν καταργικθκε. Αντίκετα το νεωτερικό πρότυπο επζφερε μια πιο
εξελιγμζνθ μορφι ςτθν αςτικι κατοικία και κατ’επζκταςιν ςτθ διάταξθ τθσ κάτοψθσ.
- φντομα, θ ανερχόμενθ μεςοαςτικι τάξθ με ςκοπό τθν ταξικι τθσ ανζλιξθ οδθγεί ςτο διαχωριςμό των
κοινόχρθςτων δωματίων. Αποτζλεςμα αυτοφ, είναι να ςυναντϊνται κατόψεισ όπου ενϊ διατθρείται το
γνωςτό ςχιμα λίκινθ ςκάλα και χαγιάτι – χϊροι υποδοχισ ςτον όροφο κάνει τθν εμφάνιςθ του το
κακθμερινό το οποίο τοποκετείται ςτο ιςόγειο και χρθςιμοποιείται ωσ το ςφγχρονο ςαλόνι
αποκλειςτικά από τθν οικογζνεια όπωσ διαφαίνεται ςτθν κατοικία τθσ οδοφ Μαυρομιχάλθ ςτθ
Νεάπολθ Εξαρχείων.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ

ΙΟΓΕΙΟ

ΧΩΡΟ
ΤΠΟΔΟΧΗ
ΧΩΡΟΙ
ΤΠΟΔΟΧΗ

ΟΡΟΦΟ

Π.13. Κατόψεισ ιςογείου-ορόφου τθσ κατοικίασ τθσ οδοφ Μαυρομιχάλθ ςτθ Νεάπολθ Εξαρχείων
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Οι χϊροι υποδοχισ ςτθ μετάβαςθ προσ τον 20ο αιϊνα (1880 – 1910)
«Θ ‘ςάλλα’, όπου ζμπαςαν τουσ δφο φίλουσ, ζβλεπε με τισ δφο τθσ μπαλκονόπορτεσ ςτο δρόμο, ζνα
κατθφορικό, ςκαμμζνο από τα νερά του χειμϊνα. Σουσ δζχτθκε θ μεςαία απότισ κοπζλεσ, θ Πόπθ,
πρόςχαρθ κι εγκάρδια. Χωρίσ να ζχει τίποτα το ιδιαίτερο θ ςάλλα του Ηαρλι δεν ιταν ωςτόςο ςαν τισ
άλλεσ, τισ ςυνθκιςμζνεσ, τισ ςφγχρονεσ. Επιπλωμζνθ πυκνά, φορτικά, ςτο παλιό εκζινο φφοσ του 1900, με
χαλιά απανωτά ςτο πάτωμα, ταπετςαρίεσ κρεμαςμζνεσ ςτουσ τοίχουσ, βαριοφσ ςτόφφινουσ μπερντζδεσ,
άπειρεσ φωτογραφίεσ, κάδρα κεντθτά, ηωγραφικοφσ πίνακεσ, λάμπεσ παλιζσ με δαντελλζνια αμπαηοφρ,
το πιάνο ανάμεςα ςτισ μπαλκονόπορτεσ, ζπιπλα πολυποίκιλα, λεπτοςκαλιςμζνα, που δεν ζιναι πια του
ςυρμοφ, θ κάμαρα αυτι δεν ζκανε ευχάριςτθ εντφπωςθ ς’εκζινον που πρωτόμπαινε, όχι. Ζβλεπεσ
αμζςωσ ότι εδϊ ςτριμϊχτθκε το αναχρικό ςπιτιοφ πολφ μεγαλφτερου, ζνα πλικοσ από πράγματα που οι
νυκοκυραίοι ζχουν δεκεί μαηί τουσ και δε κζλουν να τ’αποχωριςτοφν.» (Απόςπαςμα από το ζργο του
Α.Σερηάκθ «Δίχωσ Θεό»)

Κατα το τελευταίο τζταρτο του 19ου αιϊνα παρουςιάηεται μια ζντονθ δραςτθριότθτα ςτθν ανζγερςθ
κατοικιϊν λόγω τθσ αςτυφιλίασ. Η Ακινα ωσ αδιαμφιςβιτθτο πολιτικό, οικονομικό και πολιτιςτικό
κζντρο του νζου κράτουσ γίνεται πόλοσ ζλξθσ των εςωτερικϊν μεταναςτϊν που ςυρρζουν διαρκϊσ για
λόγουσ εφρεςθσ εργαςίασ, για ςπουδζσ, για μικροεπενδφςεισ, ενϊ επίςθσ αποτελεί τον πόλο ζλξθσ για
επαναςφνδεςθ των πλουςίων ομογενϊν οι οποίοι για αιϊνεσ ιταν εγκατεςτθμζνοι ςτισ χϊρεσ τθσ
ανατολικισ Μεςογείου, τθσ κεντρικισ Ευρϊπθσ, ςτο Λονδίνο και αλλοφ. Η δθμοφιλισ αρχιτεκτονικι τθσ
περιόδου αυτισ είναι ο Νεοκλαςικιςμόσ. τα μεςαία και κατϊτερα ςτρϊματα αν και επθρεάηονται από
τθ μεγαλοαςτικι αρχιτεκτονικι παρατθρείται ακόμα θ διατιρθςθ παραδοςιακϊν ςτοιχείων. Η αποδοχι
βζβαια ενόσ ςυνεκτικοφ και ελεγχόμενου γεωμετρικοφ ςυςτιματοσ κάτοψθσ είναι πια ορατι προσ τα
τζλθ του 19ου αιϊνα.
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Α. Νεοκλαςική Μονοκατοικία
τα τζλθ του 19ου αιϊνα, αρχίηουν να κτίηονται οι ιςόγειεσ και διϊροφεσ μονοκατοικίεσ των μεςοαςτϊν
ωσ πρότυπα των ιδιωτικϊν μεγάρων που μελετιςαμε προθγουμζνωσ. Εδϊ βζβαια τα vestibule με τα
περίτεχνα εντυπωςιακά κλιμακοςτάςια και οι ευρφχωροι χϊροι υποδοχισ αντιςτοιχοφν ςε ζναν επιμικθ
διάδρομο ι μακρόςτενο χωλ -που χϊριηε τθν κάτοψθ ςε δφο πλευρζσ- και ςτα δωμάτια που ςυνδζονταν
άμεςα με αυτόν και λειτουργοφςαν ωσ χϊροι υποδοχισ.12
τθν ιςόγεια μονοκατοικία τθσ οδοφ Σινου 56 τα δφο δωμάτια τθσ μίασ πλευράσ τθσ κάτοψθσ ενϊνονται
με μια τετράφυλλθ πόρτα και αποτελοφν ζναν ενιαίο χϊρο υποδοχισ. τθ διϊροφθ μονοκατοικία
Γεωργοποφλου ςτθν οδό Ηπείρου 16 (1880) τα δωμάτια του ιςογζιου που ζχουν άμεςθ ςφνδεςθ με τον
προκάλαμο – διάδρομο ειςόδου αποτελοφν τουσ χϊρουσ υποδοχισ. Σο ςαλόνι επιλζγεται να
τοποκετθκεί και ςτισ δφο περιπτϊςεια από τθν πλευρά τθσ πρόςοψθσ.13

ΤΔ

ΣΡΑΠΕΗΑΡΙΑ
ΣΡΑΠΕΗΑΡΙΑ

ΤΔ

ΑΛΟΝΙ

ΑΛΟΝΙ

ΙΟΓΕΙΟ

ΓΡΑΦΕΙΟ

ΤΔ

ΤΔ

ΟΡΟΦΟ

Π.14.Κατόψεισ ιςόγειασ μονοκατοικίασ (οδόσ Σινου 56 /αριςτερά) και διϊροφθσ μονοκατοικίασ(οδόσ Θπείρου 16/δεξιά)

Παρατθρϊντασ τισ κατόψεισ των μονοκατοικιϊν τθσ περιόδου που μελετάμε είναι φανερι θ τόνωςθ τθσ
ιδιωτικότθτασ ς’ζνα πλάιςιο πιο κλειςτϊν διατάξεων όπου θ αυλι αντικακίςταται με εςωτερικοφσ
προκαλάμουσ και διαδρόμουσ. Παράλλθλα όμωσ διαπιςτϊνεται θ αυξανόμεθ ανάγκθ φπαρξθσ επίςθμων
χϊρων υποδοχισ14ακόμα και ςτα ςπίτια των μεςοαςτικϊν ςτρωμάτων κακϊσ και θ ιδιαίτερθ
μεταχείρθςθ του πιο δθμόςιου χϊρου του ςπιτιοφ, του ςαλονιοφ με τθν τοποκζτθςι του ςτθν πρόςοψθ .
Όλα αυτά τα ςτοιχεία ςυμβάλλουν ςτθν αλλάγθ των κανόνων τθσ κακθμερινισ ηωισ και αποφζρουν
κοινωνικι προβολι και εξφψωςθ τθσ ποιότθτασ διαβίωςθσ.

12

Μάνοσ Γ. Μπίρθσ, «ΑκθναΪκι αρχιτεκτονικι 1875- 1925», Κεφάλαιο IV, ςελ. 56

13

Μάνοσ Γ. Μπίρθσ, «ΑκθναΪκι αρχιτεκτονικι 1875- 1925», Κεφάλαιο IV, ςελ. 58

14

Χαρακτθριςτικι είναι θ αναφορά τθσ Α.Βρυχζα για τθν αναγκαία φπαρξθ κακιςτικοφ 4x4 ςε κάκε κατοικία εργάτθ ςτο πλαίςιο
τθσ ευρωπαϊκισ Ζκκεςθσ του 1889 / Άννθ Βρυχζα, «Κατοίκιςθ και Κατοικία: Διευρευνϊντασ τα όρια τθσ αρχιτεκτονικισ», 2003,
Κεφάλαιο 4 ςελ.163
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Β. Διπλοκατοικία και πολυκατοικία
Β1. Νεοκλαςικι Διπλοκατοικία
Προσ εξοικονόμιςθ χϊρου ςτο κζντρο τθσ Ακινασ εμφανίηεται θ διϊροφθ ι και θμιτριϊροφθ
διπλοκατοικία που κ’ αποτελζςει ζνα από τα πιο δθμοφιλι οικοδομιματα των τελϊν του 19 ου αιϊνα.
Παρατθροφνται και εδϊ θ κλειςτι διάταξθ και θ αντικατάςταςθ του χαγιατιοφ τθσ προθγοφμενθσ
περιόδου με κλειςτοφσ διαδρόμουσ.

το παράδειγμα ςτθ ςυμβολι των οδϊν Διδότου και Ιπποκράτουσ μιασ από τισ πρϊτεσ διπλοκατοικίεσ
τθσ εποχισ που εξετάηουμε υπάρχει ζνα ξεχωριςτό κλιμακοςτάςιο για το κάκε διαμζριςμα. Δφο από τισ
απόρροιεσ απϊλειασ τετραγωνικϊν λόγω των κλιμακοςταςίων είναι πρϊτον ο ςτενόσ διάδρομοσ που
ςυνδζει όλα τα δωμάτια -άρα μποροφμε να μιλάμε για απουςία προκαλάμου ειςόδου ι χϊρου χωλαλλά και θ ανάπτυξθ μεγαλφτερων χϊρων υποδοχισ μόνο ςτον όροφο οι οποίοι τοποκετοφνται ςτθν
πρόςοψθ και ςυνδζονται με τετράφυλλεσ πόρτεσ όπωσ και ςτθ μονοκατοικία.

ΑΛΟΝΙ

ΣΡΑΠΕΗΑΡΙΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ

ΙΟΓΕΙΟ

ΑΛΟΝΙ

ΣΡΑΠΕΗΑΡΙΑ

ΟΡΟΦΟ

Π.15.Κατόψεισ ιςογείου-ορόφου νεοκλαςικισ διπλοκατοικίασ ςτθ ςυμβολι των οδϊν Διδότου και Ιπποκράτουσ
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Β2. Διπλοκατοικία κατά τον όψιμο νεκλαςικιςμό
Ζνα ακόμα ενδιαφζρον παράδειγμα διπλοκατοικίασ είναι θ οικία Κοκορόπουλου που κτίηεται μια
δεκαετία μετά τθν προαναφερκείςα. Εδϊ οι διάδρομοι ςφνδεςθσ είναι αρκετά φαρδφτεροι και μασ
παραπζμπουν ςε αυτοφσ των μονοκατοικιϊν που μποροφςαν να αποτελζςουν και προκαλάμουσ. Οι
αίκουςεσ υποδοχισ είναι και εδϊ μεγαλφτερεσ ςτον όροφο λόγω τθσ τοποκζτθςθσ των ξεχωριςτϊν
κλιμακοςταςίων όμωσ εμφανίηεται ζνα ενδιαφζρον αναχρονιςτικό ςτοιχείο που είναι ζνα μικρό
κακθμερινό το οποίο ζχει τθ μορφι χαγιατιοφ και είναι ςτραμμζνο προσ τθ μεςθμβρία.

ΚΑΘΘΜΕΡΙΝΟ

ΑΛΟΝΙ

ΚΑΘΘΜΕΡΙΝΟ

ΣΡΑΠΕΗΑΡΙΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ

ΑΛΟΝΙ

ΣΡΑΠΕΗΑΡΙΑ

ΟΡΟΦΟ

ΙΟΓΕΙΟ

Π.16.Κατόψεισ ιςογείου-ορόφου τθσ διπλοκατοικίασ Κοκορόπουλου ςτθν οδό Φυλισ 48(1885-1890)

Β3. Από τθ διπλοκατοικία ςτθν πολυκατοικία του 1900
τθ μετάβαςθ από το 19ο ςτον 20ο αιϊνα θ ανάγκθ για εξοικονόμθςθ χϊρου οδιγθςε ςε πιο κλειςτζσ
διατάξεισ, τα χαγιάτια εγκαταλιφκθκαν, οι ακάλυπτοι ζδωςαν τθ κζςθ τουσ ςε φωταγωγοφσ και θ
οικοδόμθςθ τριϊροφων και τετραϊροφων κτιρίων αυξικθκε. Ακόμθ, περιςςότεροι Ακθναίοι κζλθςαν να
ςτεγαςτοφν ςε πιο πολυτελι και άνετα διαμερίςματα και θ ανάγκθ για κοινωνικι προβολι ζγινε πιο
ζντονθ. Η διάρκρωςθ του εςωτερικοφ χϊρου κατα τθν περίοδο αυτι επθρεάηεται και θ μεταβολι γίνεται
κυρίωσ αντιλθπτι από τθ διεφρυνςθ του χϊλ υποδοχισ που αντικακιςτά τον λειτουργικό διάδρομο. Οι
χϊροι διαρκρϊνονται γφρω απ’το κεντρικό χωλ, ςτοιχείο που μασ κυμίηει τα vestibule των
πλουςιόςπιτων τθσ οκωνικισ περιόδου με ανάλογθ βζβαια πολυτζλεια ςπιτιϊν μεςοαςτικϊν
ςτρωμάτων. Η ςυγκρότθςθ των χϊρων λοιπον οροςτικοποιείται ς’ ζνα οργανωμζνο ςφςτθμα που
εκφράηει το μζςο αςτικό διαμζριςμα του 1900.15 Σα θμιφϊτιςτα αυτά χωλ ςυνδζονται άμεςα με τουσ
χϊρουσ υποδοχισ τθσ πρόςοψθσ με μεγάλα ανοίγματα και οδθγοφν τον επιςκζπτθ ς’ζνα πιο φανταχτερό
ςκθνικό με πλοφςιο διάκοςμο ςτουσ τοίχουσ, τισ οροφζσ και τθν επίπλωςθ.

15

Μάνοσ Γ. Μπίρθσ, «ΑκθναΪκι αρχιτεκτονικι 1875- 1925», Κεφάλαιο V, ςελ. 83
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Η διπλοκατοικία τθσ οδοφ Παλαιολόγου 25 είναι χαρακτθριςτικό παράδειγμα αυτισ τθσ εξζλιξθσ. Ο
ιδιαίτεροσ ρόλοσ που δίδεται ςτο κεντρικό χωλ διαφαίνεται επιπρόςκετα και με τθ χριςθ του ωσ
τραπεηαρία ςτο διαμζριςμα του ιςογείου όπου δεν υπάρχουν ενιαίοι και άνετοι χϊροι υποδοχισ ςαν ςτο
διαμζριςμα του ορόφου, όπωσ είδαμε και ςτθν οικία Κοκορόπουλου.

ΣΡΑΠΕΗΑΡΙΑ

ΒΕΣΙΑΡΙΟ

ΓΡΑΦΕΙΟ

ΑΛΟΝΙ

ΓΡΑΦΕΙΟ

ΑΛΟΝΙ

ΣΡΑΠΕΗΑΡΙΑ

Π.17.Κατόψεισ ιςογείου-ορόφου και άποψθ του διάκοςμου τθσ οροφισ ενόσ χϊρου υποδοχισ(αριςτερά) τθσ
διπλοκατοικίασ ςτθν οδό Παλαιολόγου 25

Η πολυκατοικία τθσ οδοφ Αςκλθπιοφ 22 αποτελεί προζκταςθσ τθσ κάτοψθσ τθσ οικίασ ςτθν Παλαιολόγου
25. Ο περιοριςμόσ των χϊρων υποδοχισ εδϊ είναι πιο ζντονοσ ςτο ιςόγειο λόγω τθσ φπαρξθσ των τριϊν
κλιμακοςταςίων ζτςι και εδϊ θ τραπεηαρία τοποκετείται ςτο κεντρικό χωλ που ςυνδζεται άμεςα με τουσ
υπόλοιπουσ χϊρουσ υποδοχισ και ζμμεςα με τθ χριςθ διαδρόμου με τα υπνοδωμάτια και τουσ
βοθκθτικοφσ χϊρουσ.

ΣΡΑΠΕΗΑΡΙΑ
ΒΕΣΙΑΡΙΟ

ΓΡΑΦΕΙΟ

ΑΛΟΝΙ

ΓΡΑΦΕΙΟ

Π.18.Κατόψεισ ιςογείου-ορόφου τθσ διπλοκατοικίασ ςτθν οδό Αςκλθπιοφ 22(1905)
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ΑΛΟΝΙ

ΣΡΑΠΕΗΑΡΙΑ

Γ. Κατοικία των ανώτερων κοινωνικών ςτρωμάτων. Οι επαφλεισ και τα αςτικά μέγαρα.
Γ1. Επαφλεισ
Ο ςχεδιαμόσ των επαφλεων, που αποτελοφν τθν κατοικία των πιο ευκατάςτατων, αντλεί ςτοιχεία από τθ
γερμανικι βίλα και τα ευρωπαϊκά παραδοςιακά χαρακτθριςτικά. Οι αρχιτεκτονικζσ προεξοχζσ, και οι
διαςπάςεισ του κτθριακοφ όγκου, αποτελοφν επίςθσ τισ ιδιαιτερότθτεσ ωσ μια πιο ελεφκερθ
αντιμετϊπιςθ από τθν αυςτθρι του αςτικοφ μεγάρου και του αςτικοφ ςπιτιοφ γενικά.
Η διϊροφθ ζπαυλθ Σςοποτοφ (1874) ιταν ζνα από τα πιο χαρακτθριςτικά κτίςματα τθσ εποχισ του λόγω
τθσ πλοφςιασ γεωμετρίασ και διζφερε από τισ νεοκλαςικζσ κατοικίεσ τθσ εποχισ τθσ. Οι χϊροι υποδοχισ
βρίςκονται ςτο ιςόγειο κοντά ςτθ είςοδο όπωσ και ςτθν οικία Γεωργοποφλου. Σο ενδιαφζρον εδϊ είναι ο
πολυγωνικόσ κεντρικόσ χϊροσ του ςαλονιοφ που ξεχωρίηει και ςτθν ογκοπλαςία του κτιρίου.

πίνακασ Ν.Εγγονόπουλοσ

ΧΩΡΟΙ ΤΠΟΔΟΧΘ

ΑΛΟΝΙ
ΧΩΡΟΙ ΤΠΟΔΟΧΘ

Π.19.Κάτοψθ ιςογείου τθσ ζπαυλθσ Σςοποτοφ(1874)/Πίνακασ Νίκου Εγγονόπουλο(δεξιά): όψθ ζπαυλθσ

Η ζπαυλθ Θων χτιςμζνθ το 1891 αποτελεί ζνα παράδειγμα που πλθςιάηει τθ λογικι των αςτικϊν
μεγάρων με τθν φπαρξθ ενόσ κεντρικοφ χωλ υποδοχισ και με τθν αξονικι τοποκζτθςθ ειςόδου-χωλ και
κλιμακοςταςίου.16 Η εξζλιξθ ςε ςχζςθ με τθν οικία Σςοποτοφ φάινεται εκτοσ τθσ φπαρξθσ του κεντρικοφ
χωλ που αντικακιςτά τον λειτουργικό διάδρομο όπωσ ςτθ μεςοαςτικι κατοικία, και ςτθν πιο
ορκοκανονικι διάταξθ που εκφράηει τθν περίοδο που εξετάηουμε. Οι υπόλοιποι χϊροι υποδοχισ
βρίςκονται εκατζρωκεν του άξονα τθσ ειςόδου με το ςαλόνι να καταλαμβάνει τθ κζςθ που αντιςτοιχεί
ςτον εξϊςτθ τθσ πρόςοψθσ και τθσ ειςόδου.

ΧΩΡΟΙ
ΤΠΟΔΟΧΘ

ΑΛΟΝΙ

Π.20.Κάτοψθ ιςογείου και όψθ τθσ ζπαυλθσ Θων(1891)
16

Ροφςςθ Βάςω «Σα ςπίτια του Μεςοπολζμου ςτθν Αττικι: αςτικι, προαςτιακι, εξοχικι κατοικία»,Κεφάλαιο 1Γ,ςελ.79

- 24 -

Γ2. Tα Αςτικά Μζγαρα
Σα αςτικά μζγαρα αποτελοφςαν τισ κατοικίεσ των πιο εφπορων τθσ Ελλάδασ που άρχιςαν να ζρχονται
από τθν Ευρϊπθ με τθν παρότρυνςθ του πρωκυπουργοφ Χαριλάου Σρικοφπθ ςτα τζλθ του 19ου αιϊνα γιϋ
αυτό ιταν και ςφμβολα υψθλισ κοινωνικισ κζςθσ και νεωτεριςμοφ αντίςτοιχα. Η ηωι ςτα «πλοφςια
ςαλόνια» ιταν γεμάτθ με δεξιϊςεισ και κοινωνικζσ ςυναναςτροφζσ επομζνωσ ο ςχεδιαςμόσ
εντυπωςιακϊν χϊρων υποδοχισ αποτελοφςε προτεραιότθτα για το ςχεδιαςμό ενόσ μεγάρου.
το μζγαρο Ιλίου Μζλακρον (1878 -1880) ο πρϊτοσ όροφοσ λειτουργοφςε κυρίωσ ωσ χϊροσ για τθν
κοινωνικι ηωι τθσ οικογζνειασ και γφρω από ζνα κεντρικό χϊρο ειςόδου διαρκρϊνονται οι πλοφςιοι
χϊροι υποδοχισ (θ αίκουςα των εςπερίδων για τισ δεξιϊςεισ και το λογοτεχνικό ςαλόνι για τισ
φιλολογικζσ βραδιζσ), θ αίκουςα φιλοξενίασ και θ τραπεηαρία. Πρωταγωνιςτικό ρόλο ςτθν κάτοψθ ζχει
θ αίκουςα εςπερίδων τοποκετθμζνθ κεντρικά ςτθν πρόςοψθ και μπροςτά από τον ςτεγαςμζνο εξϊςτθ,
αποτελοφςε ςφμβολο κοινωνικισ προβολισ των ιδιοκτθτϊν του.

ΣΡΑΠΕΗΑΡΙΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ

ΑΙΘΟΤΑ
ΕΠΕΡΙΔΩΝ

Π.21.Κάτοψθ ιςογείου και άποψθ τθσ αίκουςασ εςπερίδων(δεξιά) του μεγάρου Ιλίου Μζλακρον

το μζγαρο τακάτου (1895) ιδιαίτερα ςθμαντικό ρόλο ςτθν κάτοψθ παίηει ο τεκλαςμζνοσ άξονασ τθσ
κεντρικισ ειςόδου. Σο ιδιαίτερο οβαλ ςχιμα του πρόπυλου και ο χαρακτιρασ που δίνεται ςτο χϊλ και
ςτουσ χϊρουσ υποδοχισ με τα ποικίλα ςχιματα μασ δείχνει και πάλι πόςο ςθμαντικι ιταν θ πρϊτθ
εικόνα και θ υποδοχι ωσ κοινωνικι πρόβολι ςτουσ επιςκζπτεσ για τουσ επιφανείσ ιδιοκτιτεσ των
μεγάρων ςτθν περίοδο τθσ πορείασ προσ τον 20ο αιϊνα.

ΣΡΑΠΕΗΑΡΙΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ

ΑΛΟΝΙ

Π.22.Κάτοψθ ιςογείου, τομι και άποψθ χϊρου ειςόδου(αριςτερά) του μεγάρου τακάτου(1985)
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ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΙΚΑ

Με τθν ειςαγωγι των ξενικϊν προτφπων θ ανάγκθ για κοινωνικι προβολι, ακόμα και ςτα μικρομεςαία
κοινωνικά ςτρϊματα, διατυπϊνεται αρχιτεκτονικά με τθν δθμιουργία ξεχωριςτϊν χϊρων υποδοχισ και
με τθν επιδίωξθ να τοποκετοφνται ςτθν πρόςοψθ τθσ κατοικίασ. Ακόμθ, ωσ μίμθςθ των vestibule των
οκωνικϊν μεγάρων διευρφνεται ο χϊροσ ειςόδου και πολλζσ φορζσ αποκτά χριςθ. Η ενότθτα ειςόδου –
υποδοχισ καταλαμβάνει το μεγαλφτερο ποςοςτό τετραγωνικϊν των ακθναϊκϊν κατοικιϊν ςτα τζλθ του
19ου αιϊνα. Ιδιαίτερθ κζςθ ςτισ μεςοαςτικζσ κατοικίεσ και ςτισ επαφλεισ καταλαμβάνουν τα ςαλόνια ωσ
άμεςοι χϊροι που υποδζχονται τουσ επιςκζπτεσ επομζνωσ διαπιςτϊνεται θ ςθμαςία των κοινωνικϊν
ςυναναςτροφϊν των αςτϊν εκείνθσ τθσ περιόδου.
Σζλοσ, θ κοινωνικι προβολι και θ ανφψωςθ του κφρουσ των εφπορων οικογενειϊν επιτυγχάνεται με το
ςχεδιαςμό ιδιαίτερα μεγαλοπρεπϊν και πολυτελϊν αικουςϊν υποδοχισ και με τθ φροντίδα των
μεγάλων χϊρων ειςόδου

με τθν τοποκζτθςθ μνθμειωδϊν και περίτεχνα διακοςμθμζνων

κλιμακοςταςίων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
`
ου

Θ υποδοχι ςτθν κατοικία του 20 αιϊνα ζωσ τθν κατοχικι Ελλάδα.
O Mεςοπόλεμοσ.(1900 –1940)

«Όταν άνοιξε τθν πόρτα τον υποδζχτθκαν οι χαλκογραφείεσ και τα ξυλόγλυπτα κάδρα, που μζςα ςτο
πζνκοσ τθσ θ Χρυςοςτόμθ τάχε ακαλαίςκθτα κρεμάςει ςτουσ αςπρογάλαηουσ τοίχουσ του χωλλ.οι
κακρζπτεσ και το πολφφωτο τυλιγμζνα ςτα ςκοφρα τοφλια, οι ηυγζσ πολυκρόνεσ με το εγγλζηικο
καναπεδάκι, που μάταια περίμεναν ςτο ςαλόνι για να ηεςτάνουν λεπτζσ κορμοςταςιζσ. Όλα ανάδιναν το
άρωμα τθσ πολυκαιρίασ» (Απόςπαςμα από το ζργο του Σ.Αναςταςιάδθ «Οι Πανκζοι»)

Με τθν επζκταςθ του ςχεδίου πόλεωσ ςτισ αρχζσ του 20ου αιϊνα μεγάλωςε το μζγεκοσ των οικοπζδων με
μεγαλφτερεσ όψεισ ςτο δρόμο ζτςι ι άνεςθ του εςωτερικοφ των ςπιτιϊν και θ ανετότερθ διαρρφκμιςθ
των διαμεριςμάτων αποτελεί τϊρα μια βαςικι ευκολότερα πραγματοποιιςιμθ επιδίωξθ.Αν και θ
ζμφαςθ ςτθν αποδοτικότθτα τθσ οικοδομισ κακϊσ και το μεγάλο πρόβλθμα τθσ ςτζγαςθσ των
προςφφγων του 1922 ζςτρεψαν τουσ αρχιτζκτονεσ ςτθν περίοδο του μεςοπολζμου προσ το είδοσ των
οικονομικϊν κατοικιϊν. Θ ανϊνυμθ αρχιτεκτονικι των λαϊκοτερων ςτρωμάτων ςυνεχίηει να εφαρμόηεται
ςτο κζντρο τθσ Ακινασ ενϊ θ κατοικία των μεςαίων και ανϊτερων ειςοδθματικά ςτρωμάτων αποτελεί
ζργο αρχιτεκτόνων που ςποφδαςαν κυρίωσ ςτισ ευρωπαϊκζσ πόλεισ τθσ Γαλλίασ και τθσ Γερμανίασ με
αποτζλεςμα τθν εφαρμογι των ευρωπαϊκϊν προτφπων ςτθ διάρκρωςθ τθσ κατοικίασ και τθν εξζλιξθ των
χϊρων που προορίηονταν για να υποδεχτοφν τον ζνοικο ι τον επιςκζπτθ τθσ.
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Α. Ειςαγωγή Γαλλικών Προτφπων.Οι πρώτεσ δεκαετίεσ του 20ου αιώνα
Μια πιο δυναμικι ‘αντικλαςικι’ κίνθςθ παρατθρείται ςτισ αρχζσ του 20ου αιϊνα με τθν είςοδο των
γαλλικϊν προτφπων ςτθ ακθναϊκι αρχιτεκτονικι. Αυτό ενιςχφεται με το διοριςμό του
γαλλοςπουδαςμζνου αρχιτζκτονα Αλζξανδρου Νικολοφδθ αντιπροςϊπου κυρίωσ τθσ νεοςφςτατθσ
ελλθνικισ εφπορθσ τάξθσ θ οποία αναηθτά εξευρωπαϊςμό και νεωτερικότθτα ςτο ςχεδιαςμό τθσ
κατοικίασ.
φμφωνα με τον Julien Guadet - κφριο
εμπνευςτι και δάςκαλο του A.Νικολοφδθ - θ
κάτοψθ πρζπει να επιλφεται λειτουργικά ζτςι
δθμιουργείται ο τριμερισ διαχωριςμόσ ϊςτε να
εξαςφαλίηεται πλιρθσ ανεξαρτθςία των
επιμζρουσ χριςεων.17 Βάςει λοιπόν αυτισ τθσ
διάταξθσ κατα το πρότυπο του hotel particulier
οι χϊροι υποδοχισ τοποκετοφνται ςτο ίςογειο
ςε άμεςθ ςχζςθ με το κεντρικό vestibule όπου
βρίςκεται και το κλιμακοςτάςιο
ενϊ οι
βοθκθτικοί χϊροι και τα υπνοδωμάτια ςτο
υπόγειο και ςτον όροφο αντίςτοιχα.

Εικ.3α: Εικόνα από τισ κοινωνικζσ ςυνακροίςεισ των ευπόρων
του Παριςιοφ ςτισ αρχζσ του 20ου αιϊνα.

Εικ.3β: Διάγραμμα εςωτερικισ οργάνωςθσ αςτικϊν μεγάρων κατοικιϊν ςτο Παρίςι.

17

Αμαλία Κωτςάκθ «Αλζξανδροσ Νικολοφδθσ, 1873- 1944 αρχιτεκτονικά οράματα, πολιτικζσ χειρονομίεσ», εκδόςεισ Ποταμόσ,
ο,
2007,Μζροσ 3 Κεφλαλαιο Β, ςελ. 164
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Ζνα από τα πρϊτα παραδείγματα αυτισ τθσ εφαρμογισ των γαλλικϊν προτφπων αποτελεί το Μζγαρο
Λιβιεράτου κτιςμζνο ςτο διάςτθμα 1906-1909 κατά τθν τριμερι κατανομι. Σο vestibule εντάςςεται
ςτουσ χωρουσ υποδοχισ αυξάνοντασ τθ δυναμικότθτα ςτισ κοινωνικζσ ςυνακροίςεισ και ο ρόλοσ του ωσ
κοινωνικι προβολι τθσ οικογζνειασ ενιςχφεται με τθν ζκκεςθ οικογενειακϊν κθμιλίων όπωσ
περιγράφεται από τθ M.Elleb ςτα παριςινά ςπίτια εκζινθσ τθσ εποχισ.18 Εκεί βρίςκεται και το μνθμειϊδεσ
κλιμακοςτάςιο που οδθγεί ςτο οικογενειακό ςαλόνι – μπιλιάρδο και ζτςι ενιςχφεται θ ςθμαςία τθσ
ιδιωτικισ ηωισ.

ΙΟΓΕΙΟ

ΣΡΑΠΕΖΑΡΙΑ

ΟΡΟΦΟ
ΜΙΚΡΟ
ΑΛΟΝΙ
VESTIBULE

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ

ΜΕΓΑΛΟ
ΑΛΟΝΙ
ΓΡΑΦΕΙΟ

FOYER

Π.23.Κατόψεισ ιςογείου- ορόφου του μεγάρου Λιβιεράτου(αριςτερά) /Κάτοψθ ιςογείου από hotel particulier ςτθν οδό
Championnet, ςτο Παρίςι.χζδιο του J.Valentin (1892).

Χαρακτθριςτικά παραδείγματα με κφρια αρχι οργάνωςθσ το ευμεγζκεσ vestibule και το ενςωματωμζνο
ςε αυτό κλιμακοςτάςιο αποτελοφν οι οικίεσ Καραπάνου και Κωνςταντίνθ.τθν οικία Κωνςταντίνθ το
vestibule είναι διπλοφ φψουσ μζςω του οποίου γίνεται ςυμμετρικά θ πρόςβαςθ ςτουσ χϊρουσ υποδοχισ,
ενϊ το vestibule τθσ οικίασ Καραπάνου ζχει τθ μορφι μακρόςτενθσ gallerie θ οποία καταλιγει ςε ζναν
από τουσ χϊρουσ υποδοχισ. 19

ΜΕΓΑΛΟ
ΑΛΟΝΙ

ΣΡΑΠΕΖΑΡΙΑ
VESTIBULE

Π.24.Άποψθ του κλιμακοςταςίου από το vestibule και κάτοψθ ιςογζιου τθσ οικίασ Κωνςταντίνθ(αριςτερά) και άποψθ του
χϊρου ειςόδου τθσ οικίασ Καραπάνου(δεξιά)
18

Αμαλία Κωτςάκθ «Αλζξανδροσ Νικολοφδθσ, 1873- 1944 αρχιτεκτονικά οράματα, πολιτικζσ χειρονομίεσ», εκδόςεισ Ποταμόσ,
ο,
2007,Μζροσ 3 Κεφλαλαιο Β, ςελ. 168
19
Αμαλία Κωτςάκθ «Αλζξανδροσ Νικολοφδθσ, 1873- 1944 αρχιτεκτονικά οράματα, πολιτικζσ χειρονομίεσ», εκδόςεισ Ποταμόσ,
ο,
2007,Μζροσ 3 Κεφλαλαιο Β, ςελ. 176
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Σο μζγαρο αμαρά όπωσ και το διαμζριςμα του Α.Νικολοφδθ ζιναι παραδείγματα κατοικίασ των
εφπορων ςτρωμάτων που ακολουκοφν τθ διάταξθ του maison de rapport των γαλλικϊν προτφπων. Εδϊ ο
κφριοσ χϊροσ ειςόδου και υποδοχισ είναι μία μακρόςτενθ αίκουςα που υιοκετεί τθ μορφι τθσ από τθν
γαλλικι gallerie και όπου εκτίκενται οικογενειακά κειμιλια και ζργα τζχνθσ.

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΣΡΑΠΕΖΑΡΙΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ

ΑΛΟΝΙ

GALLERY

ΑΛΟΝΙ

ΣΡΑΠΕΖΑΡΙΑ

GALLERY

FOYER

Π.25.Κάτοψθ ορόφου και απόψεισ του διάκοςμου ςτισ πόρτεσ και ςτθν οροφι των χϊρων υποδοχισ ενόσ από τα
διαμερίςματα του μεγάρου αμαρά(Γ’επτεμβρίου και Π.Ζίηθλα,1924) / Κάτοψθ ιςογείου (κάτω κεντρικά) από maison de
rapport ςτθν οδό Varenne, ςτο Παρίςι.χζδιο του R.Sergent(1903).

ΓΡΑΦΕΙΟ

GALLERY

ΑΛΟΝΙ

ΣΡΑΠΕΖΑΡΙΑ

Π.26.Κάτοψθ του διαμερίςματοσ του αρχιτζκτονα Α.Νικολοφδθ και απόψεισ των χϊρων υποδοχισ και του χϊρου ειςόδουgallery
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Β. Η υποδοχή ςτην αςτική μεςοπολεμική κατοικία τησ δεκαετίασ του 20’
τθν ζναρξθ τθσ περιόδου του μεςοπολζμου λόγω των αναγκϊν τθσ εποχισ θ παραγωγι κατοικίασ ζχει
εξαιρετικι άνοδο και ο ςχεδιαςμόσ τθσ επθρεάηεται από τα ευρωπαϊκά πρότυπα όμωσ θ αναηιτθςθ τθσ
ελλθνικότθτασ δεν πάυει να αποτελεί μείηον κζμα των αρχιτεκτόνων. Σα μονϊροφα κτίρια των δυτικϊν
και νότιων ςυνοικιϊν αποτελοφν τθ λαϊκι κατοικία ενϊ θ ςτζγαςθ των μεςαίων και ανϊτερων
οικονομικά ςτρωμάτων είναι ζργο αρχιτεκτόνων με ευρωπαϊκι μόρφωςθ.

Β1. Μονοκατοικία
Θ αςτικι μεςοπολεμικι μονοκατοικία που κτίηεται ςτισ ακθναϊκζσ κεντρικζσ και θμικεντρικζσ περιοχζσ
παρουςιάηεται με διακριτό ανανεωμζνο φφοσ όμωσ θ παραγωγι τθσ περιορίηεται λόγω τθσ ανάγκθσ
εξοικονόμιςθσ χϊρου. Θ μονοκατοικία των προαςτίων απευκφνεται κυρίωσ ςτουσ πιο εφπορουσ και
ςχεδιάηεται επι το πλείςτον κατά τθ διάταξθ του hotel particulier. Σθν οικονομικότερθ εκδοχι τουσ
αποτελοφν οι μονοκατοικίεσ των λαϊκϊν και μεςαίων ςτρωμάτων όπου παφει να ιςχφει θ τριμερισ
κατανομι αλλά θ διμερισ. Οπωσ γράφει θ Ε.Φζςςα Εμμανουθλ: «Σα γαλλικά πρότυπα τθσ μοντζρνασ
λειτουργικισ κατοικίασ αξιοποιοφνται δθμιουργικά για τον εκςυγχρονιςμό τσ ςτζγθσ των μεςοαςτικϊν
ςτρωμάτων».
τθν μονοκατοικία που ςχεδίαςε ο Δ.Φωτιάδθσ για τον ςυνοικιςμό ςτθν οδό Ελλθςπόντου ςτον Κολωνό
(1924) «τα γαλλικά πρότυπα τθσ μοντζρνασ λειτουργικισ κατοικίασ αξιοποιοφνται δθμιουργικά για τον
εκςυγχρονιςμό τθσ ςτζγθσ των μεςοαςτικϊν ςτρωμάτων» όπωσ αναφζρει θ Ε.Φζςςα.20 Διαφαίνεται
επομζνωσ θ τριμερισ διάταξθ με τουσ χϊρουσ υποδοχισ να τοποκετοφνται γφρω από το κεντρικό χωλ
ειςόδου.

Π.27.Κατόψεισ ιςογείου- ορόφου και όψθ τθσ μονοκατοικίασ που ςχεδίαςε ο Δ.Φωτιάδθσ για τον ςυνοικιςμό ςτθν οδό
Ελλθςπόντου ςτον Κολωνό(1924)

20

Ροφςςθ Βάςω «Σα ςπίτια του Μεςοπολζμου ςτθν Αττικι: αςτικι, προαςτιακι, εξοχικι κατοικία»,Κεφάλαιο 3Α,ςελ.187
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τθ μονοκατοικία ςτισ οδοφσ Κεραμικοφ και Δαμζου(1930) των λαϊκϊν ςτρωμάτων θ οργάνωςθ γίνεται
γφρω απο ζνα μεγάλο κεντρικό χωλ και διαφαίνεται θ αδυναμια ενταξθσ των νεωτερικϊν ςτοιχείων ςτθ
διάταξθ των χϊρων υποδοχισ. Παρατθρείται όμωσ θ προςπάκεια ρφκμιςθσ τθσ ιδιωτικότθτασ με τον
προκάλαμο ειςόδου.

Π.28.Κάτοψθ και εξωτερικι άποψθ τθσ κατοικίασ ςτθ ςυμβολι των οδϊν Κεραμικοφ και Δαμζου

Θ μονοκατοικία τθσ Α.Χατηθμιχάλθ που ςχεδίαςε ο αρχιτζκτονασ Α.Ηάχοσ (1924-29) αποτελεί ζνα από τα
δείγματα κτιρίων του αρχιτεκτονικοφ ρεφματοσ «Επιςτροφι ςτισ ρίηεσ». Εδϊ ο «προκάλαμοσ», ζχει
χριςθ: είναι το κακιςτικό. Θ χριςθ του «προκαλάμου» ωσ χϊρου υποδοχισ καταδεικνφεται από τθν
τοποκζτθςθ του ςτθν όψθ ϊςτε να ζχει άμεςο επαρκι φωτιςμό και αποτελεί μια ςφγχρονθ ερμθνεία του
δοξάτου των αρχοντόςπιτων τθσ βορειοελλαδίτικθσ και θπειρϊτικθσ παράδοςθσ.21

Π.29.Κάτοψθ και ςκίτςο του χϊρου ειςόδου-κακιςτικοφ τθσ κατοικίασ τθσ Α.Χατηθμιχάλθ(1924-29)

Θ τοποκζτθςθ τθσ ειςόδου ςτθ μία άκρθ τθσ κφριασ όψθσ των μονοκατοικιϊν, αποτελεί μια ςθμαντικι
εξζλιξθ ςτθ λειτουργικι οργάνωςθ των χϊρων, κακϊσ εξαςφαλίηει τθ δυνατότθτα δθμιουργίασ μιασ
αναπόςπαςτθσ ενότθτασ των χϊρων υποδοχισ. θ τραπεηαρία ςυνδζεται με ςυρόμενθ πόρτα με το
ςαλόνι, που κα αποτελζςει ίςωσ το πρϊτο παράδειγμα τθσ γνωςτισ, διαδεδομζνθσ και εφαρμοςμζνθσ
μζχρι και τθ δεκαετία του 1970, «ςαλοτραπεηαρίασ».
21

Ελζνθ Φζςςα-Εμμανουιλ,«12 Ζλλθνεσ αρχιτζκτονεσ του μεςοπολζμου»,Αριςτοτζλθσ Ηάχοσ, ςελ. 24
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τθν οικία εβαςτοποφλου που ςχεδίαςε ο Δ.Φωτιάδθσ(1928) φαίνεται μία ςαφισ ανανζωςθ του τφπου
τθσ αςτικισ μονοκατοικίασ. τθν οργάνωςθ τθσ κάτοψθσ κυριαρχεί το ευρφχωρο φωτεινό χϊλ ειςόδου
,που αποκτά χριςθ, ςτο οποίο ςυνδζονται οι χωροι υποδοχισ Όπωσ αναφζρει θ Ε. Φεςςά καταργείται θ
διάταξθ κατα hôtel particulier και θ αξονικι ςυμμετρικι οργάνωςθ τθσ κάτοψθσ.

Π.30.Κατόψεισ ιςογείου και ορόφου τθσ οικίασ εβαςτοποφλου(1928)

Θ αςτικι μονοκατοικία Φοίβου Δϊμα που ςχεδίαςε ο Α.Μεταξάσ(1920) ςυγκαταλζγεται ςτθ κατθγορία
των μεγάρων όπου εφαρμόηεται θ τριμερισ κατανομι των γαλλικϊν προτφπων, όμωσ ο αρχιτζκτονασ
απομακρφνεται από τθν οργάνωςθ του μεγάρου με το επίςθμο vestibule- αίκουςα και τουσ μεγάλουσ
χϊρουσ υποδοχισ, οι οποίοι είναι απολφτωσ ανοιχτοί ςτθ δθμόςια κοινωνικι ηωι των ενοίκων. Σο χωλ
αποτελεί απλϊσ το ςθμείο ςφνδεςθσ των χϊρων υποδοχισ οι οποίοι τοποκετθμζνοι ςυνεχόμενα,
αποτελοφν μια ενότθτα, ςτθν οποία ουςιαςτικά δεν ςυμπεριλαμβάνεται.22

ΑΛΟΝΙ

ΣΡΑΠΕΖΑΡΙΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ

Π.31.Κάτοψθ ιςογείου τθσ μονοκατοικίασ Φοίβου Δϊμα(1920)

22

Ροφςςθ Βάςω «Σα ςπίτια του Μεςοπολζμου ςτθν Αττικι: αςτικι, προαςτιακι, εξοχικι κατοικία»,Κεφάλαιο 3Α,ςελ.163
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Θ ζπαυλθ Βαμβζςου που ςχεδίαςε ο Κ.Κιτςίκθσ (1927) αποτελεί προαςτιακθ μονοκατοικία των εφπορων
οικονομικά ςτρωμάτων ςτθν οποία κυριαρχοφν τα αγγλικα προτυπα όςον αφορά τθν αίκουςα ειςόδου
που ζχει τθ χριςθ κακιςτικοφ. Θ φπαρξθ ςτεγαςμζνου προςτϊου ι ςτοάσ οδθγεί ςτθν κατάργθςθ του
προχϊλ ειςόδου.

Π.32.Κάτοψθ ιςογείου τθσ ζπαυλθσ Βαμβζςου(1927)

το αςτικό μζγαρο Μθταράκθ (Κ.Κιτςίκθσ,1928) εφαρμόηεται θ τριμερισ οργάνωςθ με αυςτθρά αξονικι
διάταξθ κατα τα γαλλικά πρότυπα. Θ διάταξθ των χϊρων υποδοχισ ςτο ιςόγειο γίνεται ςε πλάγιουσ
άξονεσ γφρω από το κεντρικό vestibule όπου τοποκετείται και το εντυπωςιακό κλιμακοςτάςιο.23
Παρομοια διαμόρφωςθ προκαλάμου παρατθροφμε και ςτθν οικία τθσ οδου Κεφαλλθνίασ 14(Π.37). Με
αυτό το μζγεκοσ, το vestibule παφει να υφίςταται ωσ ο κεντρικόσ επίςθμοσ χϊροσ εκδθλϊςεων, αλλά
είναι ο προκάλαμοσ μιασ οργανικισ ςφνδεςθσ των χϊρων μεταξφ τουσ, και ζνασ ακόμθ χϊροσ υποδοχισ.
ςχεδιαςμζνεσ κατά το hôtel particulier.

ΣΡΑΠΕΖΑΡΙΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ

FOYER

ΜΕΓΑΛΟ
ΑΛΟΝΙ

VESTIBULE

ΜΙΚΡΟ
ΑΛΟΝΙ

ΜΕΓΑΛΟ
ΑΛΟΝΙ

Π.33.Κάτοψθ ιςογείου και λεπτομζρειεσ του διάκοςμου των χϊρων υποδοχισ του μεγάρου Μθταράκθ (1927) / Κάτοψθ
ιςογείου (πάνω δεξιά) από hotel particulier ςτθν οδό Raspail, ςτο Παρίςι..χζδιο του A.Bocage (1907).
23

Μάνοσ Γ. Μπίρθσ, «ΑκθναΪκι αρχιτεκτονικι 1875- 1925», Κεφάλαιο Χ, ςελ. 200
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Γενικά κυρίαρχθ ςυνκετικι αρχι είναι θ διάταξθ των χϊρων υποδοχισ γφρω ι εκατζρωκεν του κεντρικοφ
χωλ ειςόδου ενϊ εμφανίηεται ωσ νζο ςτοιχείο ςφνκεςθσ θ διαβάκμιςθ τθσ ιδιωτικότθτασ των εκάςτοτε
χϊρων υποδοχισ. τισ μονοκατοικίεσ των ανϊτερων ειςοδθματικά ςτρωμάτων παρατθροφμε πωσ θ
διάταξθ των λειτουργιϊν γίνεται ανα όροφο κατα hotel particulier, καταργείται θ αξονικι διάταξθ
ειςόδου – χωλ ι vestibule του οποίου παφει θ κυριαρχία ωσ χϊρου υποδοχισ ανεξάρτθτα από τθ κζςθ
του,το μζγεκοσ ι το ςχιμα του.
Διάγραμμα με βάςθ τθ ςχζςθ ειςόδου –
ςκάλασ – χϊλ των αςτικϊν μονοκατοικιϊν
1. Οικία Μθταράκθ
2. Φοίβου Δϊμα
3. Οικία εβαςτοποφλου

Β2. Δίπλοκατοικία και πολυκατοικία δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ
Θ ανάγκθ για εκμετάλευςθ του αςτικοφ εδάφουσ οδθγεί ςτθν κακ’ φψοσ επζκταςθ. Θ αςτικι κατοικία
μεταφζρεται ςτα κτίρια περιςςότερων κατοικιϊν και αυτό ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν αφξθςθ των
διπλοκατοικιϊν και ακόμα περιςςότερο των πολυκατοικιϊν. Από τα πρϊτα χρόνια του 1920 διευρφνεται
θ χριςθ του οπλιςμζνου ςκυροδζματοσ ενϊ θ άνεςθ του εςωτερικοφ των ςπιτιϊν αποτελεί τϊρα μια
βαςικι, ευκολότερα πραγματοποιιςιμθ επιδίωξθ με τθν επζκταςθ του ςχεδίου πόλεωσ ςτισ αρχζσ του
20ου αιϊνα δίδοντασ δυνατότθτα ευελθξίασ ςτθ διαρρφκμιςθ των χϊρων υποδοχισ.24
τθ διπλοκατοικία τθσ οδοφ Δράκου 17 (1920) των μεςαίων ςτρωμάτων επικρατεί μία ςφγχρονθ
αντίλθψθ για τουσ χϊρουσ υποδοχισ, κακϊσ ο χϊροσ προσ τθν πλευρά του δρόμου διαχωρίηεται με
διακοςμθτικοφ τφπου διαχωριςτικό, ενϊ με το χωλ αποτελοφν ουςιαςτικά ενιαίο χϊρο. Ακόμθ, παφει να
υπάρχει διαχωριςμοσ μεταξυ τραπεηαρίασ και ςαλονιοφ.

Π.34.Κατόψεισ ιςογείου και ορόφου τθσ διπλοκατοικίασ τθσ οδοφ Δράκου 17(1928)

24

ο

Μαρμαράσ Εμμανουιλ, «Η αςτικι πολυκατοικία τθσ μεςοπολεμικισ Ακινασ»,Μζροσ 3 Κεφάλαιο 8,ςελ.218

- 35 -

Όπωσ θ μονοκατοικία που ςχεδίαςε ο Δ.Φωτιάδθσ για τθν οδό Ελλθςπόντου και θ παρακάτω
διπλοκατοικία(1924) αποτελεί τυπικό δείγμα τθσ ενςωμάτωςθσ όλων των χριςεων ςε ζνα επίπεδο, οι
χϊροι των οποίων διατάςςονται γφρω από το κεντρικό χωλ. Πλθςιάηει ακόμα πιο κοντά όμωσ ςτα
γαλλικά πρότυπα εφόςον δεν τοποκετοφνται απαραίτθτα όλοι οι χϊροι υποδοχισ ςτθν προςοψθ αλλά
και τα υπνοδωματια.

Π.35.Κατόψεισ ιςογείου- ορόφου και όψθ τθσ μονοκατοικίασ που ςχεδίαςε ο Δ.Φωτιάδθσ για τον ςυνοικιςμό ςτθν οδό
Ελλθςπόντου ςτον Κολωνό(1924)

τθ διπλοκατοικία Καπιτςάλα(1920) τθσ οδοφ Παντελειμονοσ των μεςαίων ειςοδθματικά ςτρωμάτων θ
διαρρφκμιςθ των χϊρων γίνεται ςφμφωνα με τα γαλλικά πρότυπα. τισ διαφορζσ που πρζπει όμωσ να
προςζξουμε ςυγκαταλζγεται θ απαραίτθτθ πλζον φπαρξθ του κεντρικοφ χωλ για να ενοποιοφνται πλζον
με αυτό τα δωμάτια. τον πάνω όροφο τα δωμάτια τθσ πρόςοψθσ που αποτελοφςαν τουσ χϊρουσ
υποδοχισ επικοινωνοφςαν μζςα από ελεφκερο τοξωτό άνοιγμα το οποίο με «ςκθνικό» τρόπο ενίςχυε το
επίςθμο φφοσ του χϊρου υποδοχισ.25

Π.36.Κάτοψθ ιςογείου και ςκίτςο του Μ.Μπίρθ των χϊρων υποδοχισ τθσ οικίασ Καπιτςάλα (1920)

25

Μάνοσ Γ. Μπίρθσ, «Ακθναϊκι αρχιτεκτονικι 1875- 1925», Κεφάλαιο Χ, ςελ. 180
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το παράδειγμα τθσ κατοικίασ ςτθν οδό Κεφαλλθνίασ 14(1925) παρατθρείται θ ουςιαςτικι μεταβολι ςτθ
ςφνκεςθ του εςωτερικοφ χϊρου που αντιπροςωπεφει πλζον το μοντζλο του μεςοαςτικοφ διαμερίςματοσ
τθσ δεκαετίασ του 20’. Σο χωλ ειςόδου ιταν ανοικτό προσ τα δωμάτια υποδοχισ τα οποία ιταν
ςυνεχόμενα με φαρδιά ανοίγματα μεταξφ τουσ και ολοκλιρωναν τθν εικόνα του επίςθμου χϊρου.
Παρόμοια διάταξθ ςυναντάμε και ςτισ παρακάτω μεςοαςτικζσ πολυκατοικίεσ των μεςαίων ςτρωμάτων.
Σζλοσ ςθμαντικι για τουσ χϊρουσ υποδοχισ των διαμεριςμάτων ιταν και θ επεξεργαςία των επιφανειϊν
των τοίχων και των οροφϊν που δθμιουργοφςαν μια πιο ευχάριςτθ ατμόςφαιρα.

ΓΡΑΦΕΙΟ

ΜΙΚΡΟ
ΑΛΟΝΙ

ΜΕΓΑΛΟ
ΑΛΟΝΙ

ΣΡΑΠΕΖΑΡΙΑ

Π.37.Κάτοψθ ορόφου τθσ πολυκατοικίασ τθσ οδοφ Κεφαλλθνίασ 14 (1925)

ΣΡΑΠΕΖΑΡΙΑ

ΑΛΟΝΙ

Π.38.Κάτοψθ ορόφου τθσ πολυκατοικίασ που βρίςκεται ςτισ οδοφσ Γ’ επτεμβρίου και Κοδριγκτόνοσ (1925)
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ΣΡΑΠΕΖΑΡΙΑ

ΑΛΟΝΙ

Π.39.Κάτοψθ ορόφου τθσ πολυκατοικίασ που βρίςκεται ςτισ οδοφσ Αμοργοφ και Πατθςίων (1926)

ΓΡΑΦΕΙΟ

ΣΡΑΠΕΖΑΡΙΑ

ΑΛΟΝΙ

Π.40.Κάτοψθ ορόφου τθσ πολυκατοικίασ που βρίςκεται ςτισ οδοφσ Πλουτάρχου και Αλωπζκθσ (1928)
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Γ. Η υποδοχή ςτην αςτική κατοικία του 30’ και οι εκφράςεισ του ελληνικοφ
μεςοπολεμικοφ μοντερνιςμοφ
Γ1. Μονοκατοικία
ξΟι περιςςότερεσ μονοκατοικίεσ κτίηονται κατα τα πρότυπα τθσ προθγοφμενθσ δεκαετίασ ενϊ οι
μονοκατοικίεσ που φζρουν ςτοιχεία του μοντζρνου κινιματοσ είναι ελάχιςτεσ. Θ κατανομι των χϊρων
γίνεται ανάλογα με τθν ποιότθτα και μπορεί να εξαςφαλιςτεί ανεξάρτθτα από τουσ ορόφουσ.
Οι λαϊκζσ κατοικίεσ που ςχεδιάςτθκαν ςτο πλαίςιο τθσ ζκκεςθσ τθσ Ν.Αλεξάνδρειασ καταδεικνφουν τθν
νζα προςζγγιςθ διαβίωςθσ με τθν άνεςθ και τθν επικοινωνία των χϊρων υποδοχισ παρόλθ τθν ζλλειψθ
χϊρου.

Π.41.Σφποσ μονοκατοικίασ ςτο πλαίςιο τθσ ζκκεςθσ Ν.Αλεξάνδρεια(1930). Κάτοψθ και όψθ

Π.42.Σφποσ μονοκατοικίασ ςτο πλαίςιο τθσ ζκκεςθσ Ν.Αλεξάνδρεια, Α.ιάγασ (1930). Κάτοψθ και όψθ
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Οι χϊροι υποδοχισ ςτθν Οικία Παπαευαγγζλου (Α.ιάγασ, 1931)που απευκφνεται ςτα μεςαία
ειςοδθματικά ςτρωμάτων διαρκρϊνονται χωρίσ τθν απαραίτθτθ διακριτότθτα με τοίχουσ. Δεν κρίνεται
επίςθσ απαραίτθτθ θ ςυγκζντρωςθ των δωματίων ςε μία πλευρά, κακϊσ τοποκετοφνται εκατζρωκεν του
ςαλονιοφ και ςτο δϊμα. Αυτό ζχει ωσ αποτζλεςμα μια πιο λειτουργικι και ρευςτι κάτοψθ που κινείται
ςτο πλαίςιο του μοντζρνου κινιματοσ.

Π.43.Κάτοψθ οικίασ Παπαευαγγζλου , Α.ιάγασ (1931).

Θ Οικία Κοςμά Πολίτθ(1930) πρόκειται για μία προαςτιακι μονοκατοικία τθσ οποίασ ο ςχεδιαςμόσ ζχει
επθρεαςτεί απο το ρεφμα «επιςτροφι ςτισ ρίηεσ» όπου υπάρχει το πνεφμα τθσ αναηιτθςθσ τθσ
ελλθνικότθτασ . Κεντρικόσ πυρινα τθσ ςφνκεςθσ είναι θ φωτεινι κεντρικι αίκουςα που λειτουργεί ωσ
πρϊτοσ χϊροσ υποδοχισ και μασ κυμίηει αυτι τθσ οικίασ Χατηθμιχάλθ.

<

Π.44.Κάτοψθ οικίασ Κοςμά Πολίτθ (1930).
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τθ μονοκατοικια που ςχεδίαςε ο Δ.Φωτιάδθσ ςτο Ψυχικό (1932) τροποποιείται θ τριμερισ ανά όροφο
κατανομι, ςυντείνοντασ ζτςι ςτθν αλλαγι τθσ τυπολογίασ τθσ αςτικισ κάτοψθσ όπωσ είχε εδραιωκεί και
εξελιχκεί με το Φωτιάδθ ωσ ζναν από τουσ κφριουσ εκπροςϊπουσ τθσ. Θ εξζλιξθ τθσ κάτοψθσ τθσ
μικρότερθσ οικίασ τθσ Κ. Φωτιάδθ είναι καταφανισ: το μικρό προχϊλ ειςόδου, το οποίο ςυνδζει τουσ
κφριουσ και τουσ βοθκθτικοφσ χϊρουσ του ιςογείου, οδθγεί ςτθ μεγάλθ αίκουςα, τθν οποία ο αρχιτζκτων
ονομάηει «Hall αλόνι», ςτθν οποία βρίςκεται θ μθ μνθμειϊδθσ, μερικϊσ απομονωμζνθ με τοίχο, ςκάλα
ανόδου για τον όροφο.26 Καταργείται επομζνωσ θ υποχρεωτικι διακριτότθτα των χϊρων υποδοχισ, χωλ ςαλόνι- τραπεηαρία (όπωσ παρατθρείται και ςτθν οικία Ιςθγόνθ παρακάτω) και θ ςυγχϊνευςθ ςαλονιοφ
και χωλ, ςε μια αίκουςα, είναι ζνα βιμα παραπάνω ποιοτικισ αξιοποίθςθσ του διακζςιμου χϊρου, χωρίσ
υποχρεωτικι υπακοι ςτο κτθριολογικό πρόγραμμα τθσ αςτικισ κατοικίασ.

HALL
ΑΛΟΝΙ
ΣΡΑΠΕΖΑΡΙΑ

Π.45 .Κάτοψθ και όψθ κατοικίασ ςτο Ψυχικό,Δ.Φωτιάδθσ (1932).

Π.46 .Κάτοψθ και άποψθ κακιςτικοφ χϊρου τθσ οικίασ Ιςθγόνθ ,Φιλοκζθ,Ι.Κρεμζηθσ (1934).

26

Ροφςςθ Βάςω «Σα ςπίτια του Μεςοπολζμου ςτθν Αττικι: αςτικι, προαςτιακι, εξοχικι κατοικία»,Κεφάλαιο 4Β,ςελ.261
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Θ κάτοψθ του ιςογείου τθσ οικίασ Φακίδθ (.Παπαδάκθσ,1933) χαρακτθρίηεται από τθν πρωτοτυπία τθσ
τοποκζτθςθσ τθσ ςκάλασ ςτο κζντρο και κατά μικοσ του κτίςματοσ, με ελεφκερθ κζαςθ από τθν
τραπεηαρία, καταργϊντασ ζτςι αφϋ ενόσ το διακεκριμζνο κλιμακοςτάςιο, και χρθςιμοποιϊντασ
ταυτόχρονα αυτό το ςτοιχείο για τθν οργάνωςθ των χϊρων υποδοχισ. Ο αρχιτζκτονασ ςυνκζτει με
μαεςτρία το ςφνολο τθσ ειςόδου, θ εξϊκυρα οδθγεί με μεγάλο άνοιγμα χωρίσ πόρτα ςτουσ χϊρουσ
υποδοχισ, ενϊ μζςω πόρτασ ςυνδζονται οι χϊροι υποςτιριξθσ οι οποίοι αναπτφςςονται ςτθν πίςω
πλευρά, επιτυγχάνοντασ τθ διάκριςθ και τθ ςφνδεςθ των λειτουργιϊν ταυτόχρονα.

Π.47 .Κατόψεισ ιςογείου και ορόφου τθσ οικίασ Φακίδθ (.Παπαδάκθσ,1933).

Θ Οικία Γκοφμα που ςχεδίαςε ο Π.ακελάριοσ (1936) ςτο Ψυχικό αποτελεί προαςτιακι μονοκατοικια και
ζκφραςθ του μοντζρνου κινιματοσ με τθ διάρκρωςθ των χϊρων να χωρίηεται ςε δφο πτζρυγεσ με τουσ
χϊρουσ υποδοχισ ςτθ μια, και τθν κουηίνα μαηί με το δωμάτιο προςωπικοφ ςτθν άλλθ.

Π.48 .Κάτοψθ και άποψθ του χϊρου υποδοχισ τθσ οικίασ Γκοφμα (Π.ακελάριοσ ,1936).
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Γ2. Πολυκατοικία
Θ ςυρροι του αγροτικοφ πλθκυςμοφ ςτα μεγάλα κζντρα οδιγθςε ςε κεμελιακζσ αλλαγζσ ςτον τρόπο
διαβίωςθσ άρα και τθν διάταξθ των χϊρων ςτισ πολυκατοικίεσ. «Θ μεγάλθ ανοιχτι ςάλα που είχε τθν
πρϊτθ κζςθ ςτα καλφτερα ςπίτια, υποχωρεί ολοζνα ι ζχει καταργθκεί. Είναι φανερό πωσ θ αςτικι
ανάγκθ τθσ εμφάνιςθσ ι representation ζλειπε από τον μεςοπολεμικό άνκρωπο», αναφζρει θ
.Παπαςπυρίδθ –Καροφηου ςτο άρκρο τθσ «Ακνίςωτοι Οίκοι».27Βζβαια θ ανάγκθ των μεγάλων
ςυνακροίςεων δε χάκθκε,αλλά μεταφζρκθκε αλλοφ. Ιδιαίτερα ςτα μικροαςτικά διαμερίςματα
παρατθρείται ςυχνά θ φπαρξθ «άχρθςτων ςαλονιϊν» παρά τθν ζλλειψθ χϊρου ενϊ άλλεσ πιο
επιτακτικζσ ανάγκεσ περιφρονοφνται.
τα διαμερίςματα που καταςκευάηονται από αρχιτζκτονεσ υπάρχει θ τάςθ για μια πιο λειτουργικι
κάτοψθ. τισ μεςοαςτικζσ πολυκατοικίεσ του 30’ οι χϊροι υποδοχισ τοποκετοφνται ςε άμεςθ ςχζςθ με
τον προκάλαμο ειςόδου και ςτθ μεριά τθσ πρόςοψθσ ι ςε περίπτωςθ γωνιακοφ κτιρίου προσ τθν πλευρά
τθσ κφριασ οδοφ. Σο ςαλόνι και θ τραπεηαρία επικοινωνοφν άμεςα με μεγάλα ανοίγματα. Όπωσ φαίνεται
και ςτα παραδείγματα των παρακάτω πολυκατοικιϊν ο χϊροσ ειςόδου ζπαψε να παίηει τον κεντρικό
επικοινωνιακό ρόλο τθσ προθγοφμενθσ δεκαετίασ και να ςχθματίηεται ςε χϊρο απομόνωςθσ τθσ μιασ
κφριασ λειτουργικι ενότθτασ από τθν άλλθ. Δθλαδι αρχίηει να μετατρζπεται ςε ζναν κόμβο ςυνάντθςθσ
και διαχωριςμοφ των λειτουργικϊν δραςτθριοτιτων που επιτελοφνται ςτθν κατοικία και ιδιαίτερα των
χωρων υποδοχισ από τουσ χϊρουσ ανάπαυςθσ και προετοιμαςίασ του φαγθτοφ. Άρχιςε κατα κάποιο
τρόπο να διαφαίνεται ζνασ ςυςχετιςμόσ τθσ νζασ λειτουργικισ διάρκρωςθσ με ζναν περιςςότερο αςτικό
τρόπο ηωισ.

ΣΡΑΠΕΖΑΡΙΑ

ΑΛΟΝΙ

ΑΛΟΝΙ

ΣΡΑΠΕΖΑΡΙΑ

Π.49.Κάτοψθ ορόφου τθσ πολυκατοικίασ που βρίςκεται ςτθ λεωφόρο υγγροφ,Χ.Καηόγλου(1933)

27

Δθμιτρθσ Φιλιππίδθσ, «Νεοελλθνικι Αρχιτεκτονικι» , Κεφάλαιο 3, ςελ. 193
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ΑΛΟΝΙ

ΣΡΑΠΕΖΑΡΙΑ

ΣΡΑΠΕΖΑΡΙΑ

ΑΛΟΝΙ

Π.50.Κάτοψθ ορόφου τθσ πολυκατοικίασ που βρίςκεται ςτθ ςυμβολι των οδϊν Πατθςίων και καραμαγκά,Ε.Κριεηισ(1934)

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ
ΑΛΟΝΙ

ΑΛΟΝΙ

ΣΡΑΠΕΖΑΡΙΑ

ΣΡΑΠΕΖΑΡΙΑ

Π.51.Κάτοψθ ορόφου τθσ πολυκατοικίασ που βρίςκεται ςτθν οδό Ακαδθμίασ,Δ.Φωτιάδθσ(1936)
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Π.52.Κάτοψθ ορόφου τθσ πολυκατοικίασ που βρίςκεται ςτθ ςυμβολι των οδϊν Αραχϊβθσ και Θεμιςτοκλεόυσ,

. Κ.Αντωνόπουλοσ (1933)

Π.53.Κάτοψθ ορόφου τθσ πολυκατοικίασ που βρίςκεται ςτθν οδό τουρνάρθ, αρχιτζκτονεσ Θ.Βαλεντισ – Π. Μιχαθλίδθσ. Η
πολυκατοικία αυτι αποτελεί μια από τισ εφαρμογζσ του μοντερνιςμοφ ςτθν Ελλάδα. Η κάτοψθ γίνονται πιο ρευςτι και τα
όρια καταργοφνται ςτουσ χϊρουσ υποδοχισ.(1934)
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ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΙΚΑ
τισ αρχζσ του 20ου αιϊνα κακοριςτικό ρόλο για τθ διάρκρωςθ τθσ κάτοψθσ των κατοικιϊν ζπαιξε θ
επιρροι των γαλλικϊν προτφπων. Σο μοντζλο τθσ τριμεροφσ κατανομισ τθσ κάτοψθσ κακιζρωςε πλζον
τουσ χϊρουσ υποδοχισ ωσ μία αδιάςπαςτθ ενότθτα. Θ ςυμβολι των χϊρων αυτϊν ςτθν κοινωνικι
προβολι και ανάδειξθ των ιδιοκτθτϊν φτάνει ςτο μζγιςτο βακμό τθν περίοδο αυτι με τθν δθμιουργία
χϊρων ειςόδων vestibule ι galleries ςτουσ οποίουσ γινόταν ζκκεςθ οικογενειακϊν κειμθλίων και ζργων
τζχνθσ.
τισ μονοκατοικίεσ και πολυκατοικίεσ που χτίηονταν τθν δεκαετία του 20’ παρατθρείται μεγαλφτερθ
οργάνωςθ τθσ κάτοψθσ που διαμορφϊνεται γφρω από ζναν κεντρικό χϊρο ειςόδου ο οποίοσ
ςυνενϊνεται με τουσ χϊρουσ υποδοχισ μζςω μεγάλων ανοιγμάτων. Επομζνωσ υπάρχει θ τάςθ
δθμιουργίασ ενόσ ενιαίου δθμόςιου χϊρου ςτθν κατοικία ο οποίοσ αναδεικνφει τθν ζννοια τθσ
κοινωνικότθτασ μζςω των αρχιτεκτονικϊν επιλογϊν.
Θ ςθμαςία των χϊρων που εξετάηουμε διαφαίνεται και ςτθν προβλθματικι που αναπτφςςουν διάφορα
αρχιτεκτονικά ρεφματα τθσ εποχισ όπωσ αυτό τθσ «επιςτροφισ ςτισ ρίηεσ» όπου επαναπροςεγγίηεται ο
χϊροσ ειςόδου χρθςιμοποιϊντασ αναχρονιςτικά παραδοςιακά ςτοιχεία, όπωσ ςτθν οικία τθσ
Α.Χατηθμιχάλθ όπου ο χϊροσ ειςόδου μετατρζπεται ςε φωτεινό κακιςτικό χϊρο και λειτουργεί ωσ
αντιςτοιχία του χαγιατιοφ ςτο αςτικό ςπίτι
Σζλοσ, κατα τθν δεκαετία του 30’ παρατθρείται θ ιδιαίτερθ προςοχι των αρχιτεκτόνων για τουσ χϊρουσ
υποδοχισ κυρίωσ των προαςτιακϊν μονοκατοικιϊν όπου με ζνα ευρυματικό αρχιτεκτονικό λεξιλόγιο
επιτυγχάνεται θ δθμιουργία ποιοτικϊν χαρακτθριςτικϊν και αιςκιςεων ςτουσ χϊρουσ αυτοφσ. Αρκετά
μεγάλθ διαφορά διαφαίνεται βζβαια ςτθν αντιμετϊπιςθ τθσ κάτοψθσ τθσ μεςοαςτικισ πολυκατοικίασ
του 30’ όπου ο ςχεδιαςμόσ τθσ ειςόδου και των χϊρων υποδοχισ γίνεται με πιο λειτουργικό και
οργανωτικό τρόπο καταδεικνφοντασ τθσ ανάγκεσ του αςτικοποιθμζνου τρόπου ηωισ. Λίγα παραδειγματα
πολυκατοικιϊν, που ςχεδιάηονται ςφμφωνα με το τότε νεοειςερχόμενο κίνθμα του μοντερνιςμοφ, κζτουν
τα κεμζλια για ζναν πιο ςφγχρονο τρόπο διαβίωςθσ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Θ υποδοχι ςτθ μεταπολεμικι ακθναϊκι κατοικία (1950 –1980)

Με τθν αφξθςθ του πλθκυςμοφ τθσ Ακινασ κατά 220% τισ δεκαετίεσ 1950-1970 και με το τζλοσ τθσ
γερμανικισ κατοχισ θ οικοδομικι δραςτθριότθτα κακφςταται θ «ατμομθχανι» τθσ ευρφτερθσ
οικονομικισ ανάπτυξθσ. Το κφμα αυτό τθσ αςτυφιλίασ, θ περιοριςμζνθ εκβιομθχάνιςθ, θ μίμθςθ ξζνων
προτφπων και θ κερδοςκοπία των επιχειρθματιϊν ιταν τα εμπόδια που είχαν να αντιμετωπίςουν οι
αρχιτζκτονεσ τθν εποχι αυτι. Ραρ’ όλ’ αυτά με τθν ανάπτυξθ τθσ τεχνολογίασ των υλικϊν και με ζνα νζο
ευρυματικό λεξιλόγειο ςχεδιαςμοφ μπόρεςαν ν’ ανταποκρικοφν ςτισ νζεσ κοινωνικζσ ανάγκεσ και να
ςυμβάλλουν ςτθν εξζλιξθ του τρόπου κατοίκιςθσ.
Οι χϊροι υποδοχισ των προαςτιακϊν μονοκατοικιϊν και των διαμεριςμάτων των πολυκατοικιϊν που
κατζκλιηαν τισ κεντρικζσ περιοχζσ τθσ Ακινασ εξακολουκοφν να ορίηονται ωσ χϊροι κοινωνικισ προβολισ.
Ο χϊροσ ειςόδου προκφπτει ι αποτελεί χρθςτικό χϊρο του ςπιτιοφ. Θ τραπεηαρία και ιδίωσ το κακιςτικό
αποτελοφν τουσ νζουσ χϊρουσ υποδοχισ διαμορφϊνοντασ το καινοφριο προβαλόμενο πρότυπο του
αμερικάνικου living room, ενϊ ο κατακερματιςμόσ τουσ εξαςκενεί ςυνεχϊσ, όπωσ ςτα τελευταία
προπολεμικά δείγματα κατοικίασ του μοντζρνου κινιματοσ.

Α. Η υμβολή τησ τηλεόραςησ και του ελληνικοφ κινηματογράφου ςτη διαμόρφωςη των
χώρων υποδοχήσ ςτισ δεκαετίεσ 1950-1980
Θ εμφάνιςθ τθσ τθλεόραςθσ γίνεται ςτισ ηωζσ
των Ακθναίων κυρίωσ ςτθ δεκαετία του 60’ και
τοποκετείται ςτο κακιςτικό που αποκτά όλο και
περιςςότερο τθ χριςθ κακθμερινοφ ενϊ θ
επίςθμθ ςαλοτραπεηαρία που άνοιγε μόνο ςτισ
γιορτζσ τθν περίοδο του μεςοπολζμου αρχίηει να
εγκαταλείπεται. Ζτςι πολλζσ φορζσ θ οργάνωςθ
του κακιςτικοφ δεν αποτελεί τίποτε άλλο παρα
ζνα χϊρο «παρακολοφκθςθσ» τθσ τθλεόραςθσ
που ςυνίςτατο και τθ μόνθ ψυχαγωγία των
λαϊκότερων ςτρωμάτων των δεκαετιϊν αυτϊν. Θ
τθλεόραςθ αντικακιςτά λοιπόν τθν παλαιά εςτία.
Θ ςυγκζντρωςθ τθσ οικογζνειασ ςτο κακιςτικό
όταν γίνεται κυρίωσ για τθν τθλεόραςθ δεν
ευνοεί τθν ανάπτυξθ των διαπροςωπικϊν
ςχζςεων, άρα το μεταπολεμικό κακιςτικό
διαφζρει αιςκθτά από αυτό των παλαιότερων
προτφπων.
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Εκτόσ από τθ μεταβολι ςτθ χωρικι διαμόρφωςθ και ςτθν ςυμπεριφορά των ανκρϊπων θ τθλεόραςθ
μαηί με τον ελλθνικό κινθματογράφο επθρεάηουν τθν εξζλιξθ των χϊρων υποδοχισ εφόςον αποτελοφν
τα μζςα προβολισ των νζων προτφπων και κατ’ επζκταςθ τον κακρζφτθ τθσ κοινωνίασ. Ριο
ςυγκεκριμζνα, ςτα ςπίτια που προβάλλονται ςτον ελλθνικό κινθματογράφο, τα οποία δεν αποτελοφν
δείγματα «λόγιασ» αρχιτεκτονικισ των μεγάλων αρχιτεκτόνων, ζχουμε ζνα καταιγιςμό αμερικάνικου
τρόπου ηωισ. Ζτςι μπορεί να δικαιολογθκεί και μια απότομθ ειςροι τθσ «ανοιχτισ» κάτοψθσ ςφμφωνα
με τα αμερικάνικα πρότυπα.
Θ αναπαραγωγι των κοινωνικϊν ςχζςεων ςτισ ελλθνικζσ ταινίεσ διεξάγονται ςτουσ βαςικοφσ χϊρουσ
κοινωνικισ διεπαφισ, δθλαδι ςτουσ χϊρουσ υποδοχισ τθσ μεςοαςτικισ κατοικίασ που αποτελοφν πια
μια διλωςθ για τθν προςωπικι ταυτότθτα του ενοίκου τθσ, αλλά και τον κακρζφτθ που αντανακλά τισ
κοινωνικζσ αξίεσ τισ οποίεσ ενςτερνίηεται. Οπωσ τονίηει θ ςυγγραφζασ, όμωσ, θ κατοικία αυτι όπωσ
παρουςιάηεται είναι εξιδανικευμζνθ: είναι το μικροαςτικό όνειρο, είναι το ςπίτι που διαφθμίηεται ωσ
«παλατάκι λουξ με όλα τα κομφόρ». Θ Ελζνθ Βλάχου το αποκαλεί «αλόνι-τζρασ… Σο ςαλόνι με τισ
"μαρκετερί", με τα ιςχνά τραπεηάκια και τα πελϊρια βάηα, το ςαλόνι το δικεν πλοφςιο, το δικεν
φταςμζνο τθσ πλοφςιασ νφφθσ, του πλοφςιου γαμπροφ, που κακρεπτίηει πιο χαρακτθριςτικά από
οτιδιποτε άλλο τθν κυριαρχία τθσ ςφγχρονθσ αγουςτιάσ».28

- Από τθν ταινία «Θαναςάκθσ ο πολιτευόμενοσ» του 1954 παρουςιάςτθκε ζνα ςπίτι βιοτζχνθ με
παραδοςιακι και μοντζρνα διαρρφκμιςθ που μασ υπενκυμίηει πωσ το τραπζηι αντικαταςτάκθκε από το
κακιςτικό ωσ κφριοσ χϊροσ ςυγκζντρωςθσ τθσ οικογζνειασ ενϊ αποτελεί τον βαςικό χϊρο υποδοχισ τθσ
νζασ μεςοαςτικισ κατοικίασ.29

Εικ.4β: Παραλλαγζσ διαρρφκμιςθσ κάτοψθσ ςπιτιοφ που παρουςιάςτθκε ςτθν ταινία «Θαναςάκθσ ο
πολιτευόμενοσ» του 1954

28

Δθμιτρθσ Φιλιππίδθσ, «Νεοελλθνικι Αρχιτεκτονικι» , Κεφάλαιο 7, ςελ. 273
Δελθγιαννίδθσ, Γ. Κων/νοσ «Θ περιγραφι του χϊρου τθσ κατοικίασ ςτθν Ελλάδα του 1950- 70 ςφμφωνα με τα μικρομεςαία
πρότυπα όπωσ τα κατζγραψε και πρόβαλε ο ελλθνικόσ κινθματογράφοσ»,διατρ.ΕΜΡ ,ςελ.61
29
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- Στθν ταινία «ο Γόθσ» του 1969 προβάλλονται ζνα μεςοαςτικό και ζνα αριςτοκρατικό ςπίτι όπου
διαφαίνεται θ διαφορά ιδίωσ ςτο μζγεκοσ αλλά και ςτθν ποικιλία των διαφόρων χϊρων υποδοχισ και
ειδικότερα κακιςτικϊν ςτο ςπίτι ανωτζρων ειςοδθματικά ςτρωμάτων ςε ςχζςθ με τον μοναδικό χϊρο
κακιςτικοφ και κατ’ επζκταςιν χϊρου υποδοχισ του μεςοαςτικοφ ςπιτιοφ.30

Εικ.4γ: Κατόψεισ μεςοαςτικοφ και αριςτοκρατορικοφ ςπιτιοφ ζτςι όπωσ παρουςιάςτθκαν ςτθν ταινία «ο Γόθσ»
του 1969

30

Δελθγιαννίδθσ, Γ. Κων/νοσ «Θ περιγραφι του χϊρου τθσ κατοικίασ ςτθν Ελλάδα του 1950- 70 ςφμφωνα με τα μικρομεςαία
πρότυπα όπωσ τα κατζγραψε και πρόβαλε ο ελλθνικόσ κινθματογράφοσ»,διατρ.ΕΜΡ ,ςελ.424
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Β. Οι χώροι υποδοχήσ κατά την πρώτη μεταπολεμική δεκαπενταετία τησ μεγάλησ οικοδομικήσ
ζξαρςησ

Β.1. Μονοκατοικίεσ
Λόγω τθσ αςτυφιλίασ οι μεταπολεμικζσ μονοκατοικίεσ χτίηονταν κατ’ εξοχιν ςτα προάςτια και
ςπανιότερα ςτισ κεντρικζσ περιοχζσ τθσ Ακινασ. Θ μεγαλφτερθ άνεςθ χϊρου επιτρζπει ςτουσ
αρχιτζκτονεσ να πειραματιςτοφν ςε οριηόντιο αλλά και ςε κάκετο άξονα. Ο χϊροσ ειςόδου παραμζνει
διακριτόσ ενϊ ζντονο είναι το ςτοιχείο τθσ αφαίρεςθσ των ενδιάμεςων ςτοιχείων ςτουσ χϊρουσ
υποδοχισ.
Σε μια από τισ πρϊτεσ μονοκατοικίεσ που χτίςτθκαν τθ δεκαετία του 50’, ςτθν ζπαυλθ μιασ γλφπτριασ ςτο
Ραλαιό Ψυχικό υπάρχει ακόμα το χωλ μαηί με το κλιμακοςτάςιο ωσ ςυνδετικόσ κρίκοσ των χϊρων χωρίσ
κάποια χριςθ. Το κακιςτικό όμωσ είναι ενιαίο με το χϊρο φαγθτοφ ενϊ υπάρχει διακριτόσ χϊροσ
γραφείου και ζνασ ιδιαίτεροσ χϊροσ που είναι το atelier τθσ γλφπτριασ.

Π.54.Κάτοψθ ιςογείου και εξωτερικι άποψθ τθσ ζπαυλθσ μιασ γλφπτριασ ςτο Π.Ψυχικό που ςχεδίαςε ο Π.Μυλωνάσ(1955)
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Ραρόμοια λογικι ζχει ο ςχεδιαςμόσ των χϊρων υποδοχισ ςτισ μονοκατοικίεσ των Τ. Ηενζτου και Ρ.
Σακελλάριου με το κακιςτικό να ξεχωρίηει περιςςότερο ωσ μεγάλοσ ενιαίοσ χϊροσ υποδοχισ ενϊ ο χϊροσ
φαγθτοφ διαχωρίηεται.

Γραφειο

ΑΛΟΝΙ

ΣΡΑΠΕΖΑΡΙΑ

Π.55.Κάτοψθ ιςογείου και εξωτερικι άποψθ μονοκατοικίασ ςτο Ψυχικό που ςχεδίαςε ο Σ.Ζενζτοσ(1957)

Γραφειο

ΑΛΟΝΙ
ΣΡΑΠΕΖΑΡΙΑ

Π.56.Κάτοψθ ιςογείου και εξωτερικι άποψθ μονοκατοικίασ ςτθ Φιλοκζθ που ςχεδίαςε ο Π.ακελλάριοσ(1959)
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Θ οικία Κραντονζλλθ ςτθν Ρλάκα διατθρεί το παραδοςιακό ςτοιχείο τθσ αυλισ του προθγοφμενου αιϊνα
ενϊ οι χϊροι υποδοχισ, ςτραμμζνοι προσ αυτι, μοιράηονται ςτο πρϊτο και ςτο δεφτερο επίπεδο. Στο
μεγάλο κακιςτικό του ορόφου ξεχωρίηει το γλυπτό του Κ.Ξενάκθ που ενςωματϊνεται ςτον τοίχο τθσ
μεγάλθσ διάςταςθσ.

ΙΟΓΕΙΟ

ΑΛΟΝΙ

ΟΡΟΦΟ

ΚΑΘΙΣΙΚΟ
ΟΡΟΦΟΤ

Π.57.Κατόψεισ ιςογείου-ορόφο, τομι και απόψεισ των κακιςτικϊν χϊρων τθσ οικίασ Κραντονζλλθ ςτθν Πλάκα
(Κ.Κραντονζλλθσ, 1962)
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Θ ευρυματικότθτα των αρχιτεκτόνων ςτράφθκε ςτισ προαςτιακζσ κατοικίεσ όπου οι χϊροι υποδοχισ
αναβακμίηονται και γίνονται οι πιο ςθμαντικοί χϊροι του ςπιτιοφ. Θ αναηιτθςθ χωρικϊν και οπτικϊν
ποιοτιτων είναι κυρίαρχθ και ο εντυπωςιαςμόσ του επιςκζπτθ επιτυγχάνεται με τθν επιλογι κεάςεων.
Στθν κατοικία του Τ.Ηενζτου ςτο Καβοφρι θ προςκικθ ενόσ άξονα 135ο επιτρζπει τθν οργάνωςθ του
ενοποιθμζνου χϊρου υποδοχισ με τεκλαςμζνο περίγραμμα που δθμιουργεί ςυνδιαςμοφσ από φυγζσ
ανάλογα με τθ κζςθ του κεατι. Στθν κατοικία του Α.Κωνςταντινίδθ ςτο Ραγκράτι ο λοξόσ άξονασ τθσ
πρόςοψθσ που εξιςορροπεί με τθν παραπλθρωματικι γωνία του κακιςτικοφ γεμίηει το χϊρο με
εναλλαγζσ εντυπϊςεων.

ΣΡΑΠΕΖΑΡΙΑ

ΑΛΟΝΙ

Π.58.Κάτοψθ ιςογείου και άποψθ εξωτερικισ κζαςθσ τθσ μονοκατοικίασ που ςχεδίαςε ο Σ.Ζανζτοσ ςτο Καβοφρι
(Δεχεράνθσ 32, 1959)

Π.59.Κάτοψθ α’επιπζδου, εξωτερικι άποψθ και εικόνα του ςαλονιοφ τθσ μονοκατοικίασ που ςχεδίαςε ο
Α.Κωνςταντινίδθσ ςτο Παγκράτι (Αρχιμιδουσ-Κλειτομάχου, 1961)
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Θ ςτοχευμζνθ εφαρμογι τοιχίων και θ διάταξθ των επίπλων ςτουσ χϊρουσ υποδοχισ αποςκοποφςε ςτο
να εντυπωςιάςει τον επιςκζπτθ με τθν είςοδό του ςτθν κατοικία είτε να τον προδιακζςει να κάτςει
αρκετι ωρα ςτο κακιςτικό καδράρωντασ ςυγκεκριμζνα ςθμεία κζασ.

Π.60.Κάτοψθ ιςογείου, λεπτομζρεια του ςαλονιοφ και διαγράμματα κεάςεων από τουσ χϊρουσ υποδοχισ τθσ
μονοκατοικίασ που ςχεδίαςε ο Α.Κωνςταντινίδθσ ςτθν Ανάβυςςο(1961)

Π.61.Κάτοψθ ιςογείου, άποψθ και διαγράμματα κεάςεων από τουσ χϊρουσ υποδοχισ τθσ μονοκατοικίασ Λαναρά που
ςχεδίαςε ο Ν.Βαλςαμάκθσ ςτθν Ανάβυςςο(1961)
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ΣΡΑΠΕΖΑΡΙΑ

ΑΛΟΝΙ

Π.62.Κάτοψθ ιςογείου, άποψθ και διαγράμματα κεάςεων από τουσ χϊρουσ υποδοχισ τθσ μονοκατοικίασ που ςχεδίαςε
ο Σ.Ζενζτοσ ςτο Ψυχικό(1961)

Β.2. Ρολυκατοικίεσ
Ππωσ προαναφζρκθκε θ γνωςτι πολυκατοικία τθσ
αντιπαροχισ κατζκλιςε τθν Ακινα τισ δεκαετίεσ του
50’ και του 60’. Θ τυποποίθςθ των διαμεριςμάτων των
πολυκατοικιϊν ευνόθςε τθ διαδικαςία κοινωνικισ
εξομοίωςθσ ζτςι οι πολυκατοικίεσ ςτζγαηαν όλο το
κοινωνικοοικονιμικό φάςμα. Θ διάταξθ τθσ τυπικισ
πολυκατοικίασ του 50’ και των αρχϊν του 60’ είναι
τυχαία χωρίσ οργάνωςθ. Μόνο το 2% των
πολυκατοικιϊν ςχεδιάηεται από αρχιτζκτονεσ και
διαφαίνεται μια εξζλιξθ ςτθ δομι των χϊρων και κατ’
επζκταςιν των χϊρων υποδοχισ.
Εικ.4δ: Κάτοψθ τυποποιθμζνθσ πολυκατοικίασ τθσ
δεκαετίασ του 60’
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Στισ πολυκατοικίεσ των Ν.Βαλςαμάκθ και Τ.Ηενζτου τθσ δεκαετίασ του 50’ θ χριςθ καννάβου προςφζρει
μια πιο ευζλικτθ διάταξθ ςτουσ χϊρουσ υποδοχισ οι οποίοι βζβαια παραμζνουν διακριτοί από το χωλ
ειςόδου και μεταξφ τουσ.

ΣΡΑΠΕΖΑΡΙΑ

ΑΛΟΝΙ

ΑΛΟΝΙ

ΣΡΑΠΕΖΑΡΙΑ

ΣΡΑΠΕΖΑΡΙΑ

Π.63.Κάτοψθ ορόφου και εξωτερικι άποψθ τθσ πολυκατοικίασ που βρίςκεται ςτθν οδό εμιτζλου 5, Ν.Βαλςαμάκθσ (1953)

ΣΡΑΠΕΖΑΡΙΑ

ΑΛΟΝΙ

ΣΡΑΠΕΖΑΡΙΑ

ΑΛΟΝΙ

ΑΛΟΝΙ

Π.64.Κάτοψθ ορόφου και εξωτερικι άποψθ τθσ πολυκατοικίασ που βρίςκεται ςτθν οδό Βαςιλίςςθσ οφίασ 129,
Ν.Βαλςαμάκθσ (1956)
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Π.65.Κάτοψθ ορόφου και εξωτερικι άποψθ τθσ πολυκατοικίασ που βρίςκεται ςτθν οδό Ηρ.Αττικοφ 17, Σ.Ζενζτοσ (1959)

Στθν πολυκατοικία των Θ.Αργυρόπουλου και Κ.Δεκαβάλλα το κακιςτικό με τθν τραπεηαρία είναι
ενοποιθμζνα και το χωλ είςόδου διαχωρίηεται, όμωσ αποκτά χριςθ γωνίασ κακιςτικοφ.

Π.66.Κάτοψθ ορόφου και εξωτερικι άποψθ τθσ πολυκατοικίασ που βρίςκεται ςτθ ςυμβολι των οδϊν Μαραςλι και
Δεινοκράτουσ, Θ.Αργυρόπουλοσ και Κ.Δεκαβάλλασ (1960)
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Στα ςυγκροτιματα κατοικιϊν Χαρά και τθσ Ν.Φιλαδζλφειασ λόγω ανάγκθσ εξοικονόμθςθσ χϊρου ο χϊροσ
υποδοχισ είναι μοναδικόσ και ενιαίοσ ενϊ υπάρχει διακριτό μικρό χωλ ειςόδου.

Π.67.Κάτοψθ ορόφου του ςυγκροτιματοσ Χαρά που βρίςκεται μεταξφ των οδϊν Πατθςίων-Σςίλλερ-κρα-Αννίνου, Ι.
Παπαθλιόπουλοσ - Α. πανόσ (1955)

Π.68.Κάτοψθ ορόφου και εξωτερικι άποψθ του ςυγκροτιματοσ κατοικιϊν που βρίςκεται μεταξφ ςτθ Ν.Φιλαδζλφεια,
Γ.κιαδαρζςθσ (1963)
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Γ. Οι χώροι υποδοχήσ ςτη μεταπολεμική κατοικία τησ δεκαετίασ του 70’
Θ τθλεόραςθ γίνεται πια αναπόςπαςτο κομμάτι ςτθ ηωι των ανκρϊπων και ο χρόνοσ που περνά θ
οικογζνεια ςτο κακιςτικό γίνεται μεγαλφτεροσ. Επίςθσ, θ ηωι του ςφγχρονου ανκρϊπου αλλάηει με πιο
αςτακι ωράρια εργαςίασ και με απαςχόλθςθ τθσ γυναίκασ εκτοσ ςπιτιοφ. Ακόμα και το γεφμα γίνεται
πρόχειρο και μεταφζρεται ςτο ςαλόνι. Οι χϊροι υποδοχισ είναι πια ςυνυφαςμζνοι με τουσ χϊρουσ
διθμζρευςθσ και οι αρχιτζκτονεσ ςτρζφουν το βλζμμα τουσ εκεί προσ επίτευξθ ενόσ ποιοτικότερου
τρόπου ηωισ.

Γ.1. Μονοκατοικίεσ
Τθ δεκαετία του 70’ οι αρχιτζκτονεσ χρθςιμοποιοφν ζνα ευρυματικότερο λεξιλόγειο για τθ δθμιουργία
ποιοτικϊν αιςκιςεων. Οι χϊροι υποδοχισ εμπλουτίηονται με ζργα τζχνθσ και φωτεινά αίκρια ενϊ
μοιράηονται ςε διαφορετικά υψομετρικά επίπεδα

Στισ κατοικίεσ των Δ.Φωτιάδθ –Α. Μαςουρίδθ θ φπαρξθ αικρίου προςφζρει διάχυτο φωσ ςτουσ χϊρουσ
υποδοχισ αλλά και οπτικι επικοινωνία δθμιουργϊντασ εναλλαγζσ εντυπϊςεων ςτον επιςκζπτθ.

ΣΡΑΠΕΖΑΡΙΑ

ΑΛΟΝΙ

Γραφειο

Π.69.Κάτοψθ ,τομι και απόψεισ των χϊρων υποδοχισ τθσ μονοκατοικίασ που ςχεδίαςαν οι Δ.Φωτιάδθσ και Α.Μαςουρίδθσ
ςτθν Εκάλθ(1970)
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ΣΡΑΠΕΖΑΡΙΑ

ΑΛΟΝΙ
Γραφείο

Π.70.Κάτοψθ ιςογείου και απόψεισ χϊρων υποδοχισ και ειςόδου τθσ μονοκατοικίασ που ςχεδίαςε ο Ν.Βαλςαμάκθσ ςτθν
Κθφιςιά (1971)

Θ οπτικι ενότθτα των χϊρων υποδοχισ τθ δεκαετία του 70’ ζχει κακιερωκεί και θ διαφοροποίθςθ τουσ
γίνεται ςυχνά ςε επίπεδο τομισ. Οι διάφορεσ γωνίεσ κακιςτικοφ και χϊρου φαγθτοφ μοιράηονται ςε
διαφορετικά επίπεδα ακόμα και ςε διαφορετικό όροφο. Θ δθμιουργία των διπλϊν υψϊν και ιδιαίτερων
οπτικϊν επαφϊν μεταξφ των χϊρων εξυπθρετεί πολλζσ φορζσ τθν ζκκεςθ ζργων τζχνθσ όπωσ και ςτθν
οικία Κραντονζλλθ τθσ προθγοφμενθσ δεκαετίασ.

ΣΡΑΠΕΖΑΡΙΑ

ΙΟΓΕΙΟ
ΚΑΘΙΣΙΚΟ

ΑΛΟΝΙ

ΟΡΟΦΟ

Π.71.Κατόψεισ ιςογείου – ορόφου και απόψεισ χϊρων υποδοχισ και ειςόδου τθσ μονοκατοικίασ που ςχεδίαςε ο Κ.Γκάρτηοσ
ςτθν Πεντζλθ (1969)
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Γραφείο

Γραφείο

ΑΛΟΝΙ

ΣΡΑΠΕΖΑΡΙΑ

Π.72.Κάτοψθ ιςογείου και απόψεισ χϊρων υποδοχισ τθσ μονοκατοικίασ που ςχεδίαςε ο Ν.Βαλςαμάκθσ ςτθ Φιλοκζθ(1971)

ΟΡΟΦΟ

ΙΟΓΕΙΟ

Γραφείο

ΣΡΑΠΕΖΑΡΙΑ

ΑΛΟΝΙ

Π.73.Κατόψεισ ιςογείου-α’επιπζδου, τομι και εξωτερικι άποψθ τθσ μονοκατοικίασ που ςχεδίαςε ο Α.Σομπάηθσ ςτθ
Φιλοκζθ(1971)
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ΚΑΘΙΣΙΚΟ

ΣΡΑΠΕΖΑΡΙΑ

ΑΛΟΝΙ

Π.74.Κάτοψθ ιςογείου,τομι, όψθ και απόψεισ του κακιςτικοφ και του χϊρου ειςόδου τθσ μονοκατοικίασ που ςχεδίαςε ο
Β.Χρθςτίδθσ ςτθν Εκάλθ (1972)

ΣΡΑΠΕΖΑΡΙΑ

ΚΑΘΙΣΙΚΟ

Π.75.Κάτοψθ ιςογείου, τομι και άποψθ του χϊρου ειςόδου τθσ μονοκατοικίασ που ςχεδίαςε θ .Καρακϊςτα ςτθν Άνω
Βοφλα (1975).Σο γλυπτό τθσ Νζλλασ Γκόλαντα ςτο χϊρο τθσ ειςόδου μασ κυμίηει τθ ςυνικεια που υπιρχε να εκκζτoνται
ζργα τζχνθσ ςτισ galleries των πλοφςιων μεςοπολεμικϊν κατοικιϊν.
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ΙΟΓΕΙΟ

ΟΡΟΦΟ

Π.76.Κατόψεισ ιςογείου-ορόφου, τομι και απόψεισ ςαλονιϊν του ιςογειοφ τθσ μονοκατοικίασ που ςχεδίαςε ο Γ.Ανυφαντισ
ςτθ Νζα Κθφιςιά (1976)
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Γ.2. Ρολυκατοικίεσ
Οι χϊροι υποδοχισ των πολυκατοικιϊν τθσ δεκαετίασ του 70’ και του δεφτερου μιςοφ τθσ δεκαετίασ του
60’ εμπλουτίηονται με ποιοτικά ςτοιχεία παρά τθ ςτενότθτα του χϊρου και τθν τυποποίθςθ. Σχεδιάηονται
διαμερίςματα με διπλά φψθ ςτα κακιςτικά όπωσ και ςτισ μονοκατοικίεσ ενϊ τα μζχρι τότε ανιλιαγα χωλ
των πολυκατοικιϊν εγκαταλείπονται με τθν ενοποίθςθ των χϊρων και με τθ χριςθ εςοχϊν ακόμα και
αικρίων.

Π.77.Κάτοψθ ορόφου και ςκίτςο εξωτερικισ άποψθσ τθσ πολυκατοικίασ που βρίςκεται ςτθν οδό Μυτιλινθσ,
Κ.Δεκαβάλλασ (1966)

Π.78.Κάτοψθ πρίν και μετά αναδιαμορφωμζνου διαμερίςματοσ ςτθν Ακινα που δείχνει τθ νζα τάςθ αφαίρεςθσ του
διαχωριςμοφ μεταξφ των χϊρων υποδοχισ,Π.Μαςουρίδθσ (1966)
Κ.Δεκαβάλλασ (1966)
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Π.79.Κατόψεισ β’και δϋεπιπζδου, τομι και άποψθ των χϊρων υποδοχισ ενόσ διαμερίςματοσ τθσ πολυκατοικίασ που
ςχεδίαςαν οι Δ.και . Αντωνακάκθ ςτο Παγράτι (1969)
Κ.Δεκαβάλλασ (1966)
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Π.80.Κάτοψθ ορόφου και εςωτερικι άποψθ του ςυγκροτιματοσ κατοικιϊν που ςχεδίαςε ο αρχιτζκτονασ Ι.Ρίηοσ
ςτο Χαλάνδρι (οδόσ Διαδόχου Παφλου,1970)

Π.81.Κάτοψθ ορόφου και εςωτερικι άποψθ του ςυγκροτιματοσ κατοικιϊν που ςχεδίαςε ο αρχιτζκτονασ Α.Σομπάηθσ
ςτο Χαλάνδρι (1971)
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Π.82.Κάτοψθ ορόφου και εξωτερικι άποψθ τθσ πολυκατοικίασ που ςχεδίαςε ο Σ.Ζενζτοσ ςτο Ψυχικό (οδόσ Ναρκίςςου
1970)

ΑΛΟΝΙ

ΣΡΑΠΕΖΑΡΙΑ

ΣΡΑΠΕΖΑΡΙΑ

ΑΛΟΝΙ

Π.83.Κάτοψθ β’ ,γ’ και δ’ επιπζδου, τομι και απόψεισ των χϊρων υποδοχισ τθσ πολυκατοικίασ που ςχεδίαςαν οι Δ.και .
Αντωνακάκθ ςτα Εξάρχεια(οδόσ Μπενάκθ 1973)
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- Ρολυκατοικία ςτο Ραλαιό Ψυχικό 1973, αρχιτζκτονασ Γ.Κοφτςθσ – .Βακράτςασ

ΑΛΟΣΡΑΠΕΖΑΡΙΑ

ΑΛΟΣΡΑΠΕΖΑΡΙΑ

Π.84.Κάτοψθ ορόφου και άποψθ χϊρων υποδοχισ τθσ πολυκατοικίασ που ςχεδίαςαν οι Γ.Κοφτςθσ – Ρ.Βακράτςασ ςτο
Παλαιό Ψυχικό(1973)

- Ρολυκατοικία ςτθν Κθφιςιά 1976, αρχιτζκτονεσ Κ.Γιαμαλάκθ -Χαλκιοποφλου

ΣΡΑΠΕΖΑΡΙΑ

ΣΡΑΠΕΖΑΡΙΑ ΣΡΑΠΕΖΑΡΙΑ

ΑΛΟΝΙ

ΑΛΟΝΙ

ΑΛΟΝΙ

Π.85.Κάτοψθ ορόφων ,τομι και άποψθ
Χαλκιοποφλου ςτθν Κθφιςιά (1976)

χϊρων υποδοχισ τθσ πολυκατοικίασ που ςχεδίαςαν οι Κ.Γιαμαλάκθ –
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ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΙΚΑ

Στροφι ςτθν αντίλθψθ για τθν λειτουργία και το ρόλο των χϊρων υποδοχισ προκαλζι θ είςοδοσ τθσ
τθλεόραςθσ ςτθ ηωι των Ελλινων αςτϊν κατα τισ δεκαετίεσ 50’ , 60’ και 70’. Θ τθλεόραςθ ωσ μζςο
ψυχαγωγίασ και ενθμζρωςθσ δίνει το κίνθτρο για ςυνάκροιςθ τθσ οικογζνειασ ςτουσ κακιςτικοφσ χϊρουσ
υποδοχισ εφόςον θ δθμιουργία ξεχωριςτοφ κακθμερινοφ, όπωσ γινόταν ςτισ πρϊτεσ δεκαετίεσ του 20ου
αιϊνα δεν κακφςταται δυνατι λόγω τθσ ζλλειψθσ χϊρου που προκαλεί θ αςτυφιλία ςτισ τότε ςφγχρονεσ
πόλεισ.
Ακόμθ θ προβολι των αμερικάνικων προτφπων κατοίκιςθσ τφπου «λίβινγκ ρουμ» μζςω τθσ τθλεόραςθσ
και του ελλθνικοφ κινθματογράφου δθμιουργεί τθν τάςθ ενοποίθςθσ των λειτουργιϊν ςε ζναν κοινό
χϊρο ςυνάκροιςθσ. Επομζνωσ οι χϊροι υποδοχισ μετατρζπονται και ςε χϊρουσ διθμζρευςθσ. Οι
αρχιτζκτονεσ ςτρζφουν το βλζμμα τουσ ςτουσ χϊρουσ αυτοφσ ενϊ αυτό ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν αφξθςθ
τθσ ποιότθτασ διαβίωςθσ ςτουσ νζουσ αυτοφσ χϊρουσ κακθμερινισ δραςτθριοποίθςθσ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
Θ εξζλιξθ των χϊρων υποδοχισ από τθ δεκαετία του 1980 ζωσ ςιμερα.
Θ κατάργθςθ του προκαλάμου ειςόδου.

Από τισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του 80’ αλλάηει το μοντζλο τθσ οικογενειακισ κατοικίασ. Το διαμζριςμα
των δφο ι του ενόσ ατόμου υποκακιςτά πολλζσ φορζσ τθ ςτζγθ των τριϊν γενεϊν ενϊ ζχει κακιερωκεί
θ επαγγελματικι δραςτθριότθτα τθσ γυναίκασ εκτόσ τθσ οικίασ. Ακόμθ θ κατοίκιςθ ςτα προάςτια
πλεονεκτεί ζναντι του κζντρου με τθν αφξθςθ του ειςοδιματοσ αλλά και με τθν εξζλιξθ των μζςων
μεταφοράσ. Πλα τα παραπάνω χαρακτθριςτικά τθσ ςφγχρονθσ κοινωνίασ οδθγοφν ςτθν αναηιτθςθ
νζων δομϊν κατοίκιςθσ και επαναπροςζγγιςθσ του τρόπου διαβίωςθσ.
Το αμερικάνικο «λίβινγκ ρουμ» που προβαλλόταν ςτισ ταινίεσ του ελλθνικοφ κινθματογράφου του 60’
κακιερϊνεται ωσ ο χϊροσ κακθμερινισ χριςθσ τθσ οικογζνειασ και τθσ υποδοχισ των επιςκεπτϊν, γι’
αυτό και οι χϊροι υποδοχισ ζχουν επικρατιςει και ωσ χϊροι διθμζρευςθσ. Κυριαρχεί επομζνωσ θ
τάςθ αφαίρεςθσ των εςωτερικϊν πεταςμάτων και θ ςυρρίκνωςθ των βοθκθτικϊν χϊρων όπωσ είναι ο
προκάλαμοσ υποδοχισ. Θ χριςθ του «open plan» υποδθλϊνει πλζον ζναν ςφγχρονο τρόπο ηωισ και θ
δθμιουργία του «λίβινγκ ρουμ» είναι αποτζλεςμα μιασ οριςτικισ εγκατάλειψθσ τθσ αντίλθψθσ που
ταφτιηε τθν ζννοια του χϊρου και του δωματίου με ςαφι όρια, τοίχο και πόρτα.
Θ χριςθ των χϊρων υποδοχισ μεταμορφϊνεται και κακοδθγείται πλζον από τον ευζλικτο χρόνο του
ςφγχρονου ανκρϊπου ςτον οποίο οι δραςτθριότθτεσ αναμιγνφονται και αλλθλοκαλφπτονται.

Α. Οι χώροι υποδοχήσ ςτην κατοικία κατά τισ δεκαετίεσ 1980-1990
Α.1. Μονοκατοικία και διπλοκατοικία
Οι μονοκατοικίεσ που ςχεδιάηονται και κτίηονται ςτισ αναφερόμενεσ δεκαετίεσ είναι κατά κφριο λόγο
προαςτιακζσ λόγω τθσ πλιρωςθσ των οικοπζδων ςτο κζντρο, του νεοπλουτιςμοφ αλλά και τθσ
γενικότερθσ τάςθσ τθσ εποχισ όπωσ αναφζρκθκε παραπάνω.
Ππωσ ςτθ δεκαετία του 70’ ζτςι και ςτθν δεκαετία του 80’ και του 90’ θ ανάδειξθ των χϊρων
υποδοχισ - διθμζρευςθσ επιτυγχάνεται με τθ δθμιουργία πολλαπλϊν επιπζδων αλλά και διπλϊν υψϊν
των κακιςτικϊν ςτισ περιςςότερεσ μονοκατοικίεσ ι διπλοκατοικίεσ. Ακόμθ θ λογικι τθσ φπαρξθσ
ανεπίςθμων και επίςθμων χϊρων υποδοχισ εγκαταλείπεται. Μόνο ςε οριςμζνεσ κατοικίεσ
προβλζπονται δφο κακιςτικοί χϊροι ι δφο τραπεηαρίεσ όπωσ ςτισ κατοικίεσ των A.Toμπάηθ,
Ι.Κανετάκθ, Σ.Καρακϊςτα και Η.Σαμοφρκα (Ρ. 86-89), οι οποίοι όμωσ διατθροφν άμεςθ οπτικι επαφι.
Τζλοσ, άμεςθ οπτικι επαφι αποκτά πλζον και ο χϊροσ ειςόδου κυρίωσ με τουσ κακιςτικοφσ χϊρουσ
τθσ εκάςτοτε κατοικίασ.
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Μια ενδιαφζρουςα επιδίωξθ των αρχιτεκτόνων που προκφπτει μζςω τθσ εναλλαγισ των επιπζδων
είναι και θ οπτικι επικοινωνία του χϊρου εργαςίασ με τουσ χϊρουσ υποδοχισ όπωσ παρατθρείται ςτισ
κατοικίεσ των Α.Τομπάηθ (Ρ.86) και Ι.Κανετάκθ (Ρ.87)

Π.86.Κάτοψθ ιςογείου και εξωτερικι άποψθ μονοκατοικίασ ςτθν Κθφιςιά, αρχιτζκτονασ: Α.Σομπάηθσ (1980)

Π.87.Κάτοψθ ιςογείου,τομι και άποψθ των χϊρων υποδοχισ διπλοκατοικίασ ςτθν Πολιτεία , αρχιτζκτονασ:
Ι.Κανετάκθσ(1980)
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Στθν κατοικία τθσ Σ.Καρακϊςτα ςτθν Κθφιςιά επικρατεί θ εναλλαγι εντυπϊςεων μζςα από
δομθμζνουσ και ελζυκερουσ χϊρουσ υποδοχισ κατα τθν κίνθςθ μζςα ςε αυτοφσ.Αποτελεί παράδειγμα
μεταξφ μοντζρνασ και μεταμοντζρνασ αρχιτεκτονικισ ελλθνικισ ζκφραςθσ31. Χαρακτθριςτικι είναι θ
εκμετάλλευςθ των βιοκλιματικϊν παραγόντων όπωσ ο προςανατολιςμόσ και θ κζαςθ.

Π.88.Κάτοψθ ιςογείου,τομι και άποψθ των χϊρων υποδοχισ μονοκατοικίασ ςτθν Κθφιςιά , αρχιτζκτονασ: .Καρακϊςτα
(1984)

Π.89.Κάτοψθ ιςογείου και άποψθ των χϊρων υποδοχισ μονοκατοικίασ ςτο Παλαιό ψυχικό , αρχιτζκτονασ:
Ζ.αμοφρκα(1997)

31

Ρεριοδικό «Θζματα Χϊρου και Τεχνϊν»,τεφχοσ 23/1989, ςελ. 115
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Ραρόμοια προςζγγιςθ για τθν επικοινωνία του χϊρου εργαςίασ με τουσ χϊρουσ υποδοχισ ςτισ
κατοικίεσ των Α.Τομπάηθ και Ι.Κανετάκθ γίνεται ςτο ςχεδιαςμό τθσ κατοικίασ ςτο λόφο Φιλοππάπου
από τουσ Δ. και Σ. Αντωνακάκθ για ζνα ηευγάρι που εργάηεται κατ’ οίκον, ζνα από τα ςενάρια που
απεικονίηεουν τον ςφγχρονο τρόπο διαβίωςθσ.

ΑΛΟΝΙ
ΑΛΟΝΙ

ΣΡΑΠΕΖΑΡΙΑ

ΑΛΟΝΙ

Π.90.Κάτοψθ ιςογείου-γ’επιπζδου και άποψθ των χϊρων υποδοχισ διπλοκατοικίασ ςτο λόφο Φιλοπάππου , αρχιτζκτονεσ:
Δ.-. Αντωνακάκθ (1981)
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Θ ςτροφι προσ τθ βιοκλιματικι αρχιτεκτονικι είναι εμφανισ εφόςον ολοζνα και περιςςότερο οι
βιοκλιματικοί παράγοντεσ γίνονται κφριοι άξονεσ ςχεδιαςμοφ ςτισ μονοκατοικίεσ. Στισ κατοικίεσ των
Ε.Γαλάνθ-Ραπαλά, Δ.Θςαϊα και Θ.Μπομπότθ(Ρ.91-93) οι χϊροι υποδοχισ είναι ςτραμμζνοι πρόσ
ευνοϊκοφσ προςανατολιςμοφσ του νότου ι τθσ ανατολισ και επικοινωνοφν με υπαίκριουσ χϊρουσ.

Π.91.Κάτοψθ ιςογείου και άποψθ των χϊρων υποδοχισ μονοκατοικίασ ςτθν λόφο Αγία Παραςκευι , αρχιτζκτονασ:
Ε.Γαλάνθ-Παπαλά (1985)

ΣΡΑΠΕΖΑΡΙΑ

ΣΡΑΠΕΖΑΡΙΑ

ΑΛΟΝΙ

ΑΛΟΝΙ

Π.92.Κάτοψθ ιςογείου,τομι και προοπτικό ςκίτςο των χϊρων υποδοχισ μονοκατοικίασ ςτθ Βοφλα , αρχιτζκτονασ: Δ.Ηςαΐασ
(1989)
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ΚΑΘΙΣΙΚΟ
ΟΡΟΦΟΤ

Π.93.Κάτοψθ ιςογείου-ορόφου και άποψθ του διϊροφου ςαλονιοφ μονοκατοικίασ ςτο Ψυχικό , αρχιτζκτονασ:
Θ.Μπομπότθσ (1991)

Άλλο ζνα παράδειγμα εκμετάλλευςθσ του φωτόσ και του προςανατολιςμοφ είναι θ κατοικία ςτο
Ρ.Ψυχικό του Δ.Φαρμακίδθ. Χαρακτθριςτικό εδϊ όμωσ αποτελεί θ ςτροφι προσ τον ακάλυπτο του
διϊροφου κακιςτικοφ με τθν κφρια όψθ να είναι τυφλι προσ το δρόμο, ζτςι διαφαίνεται θ ανάγκθ
προςταςίασ από τον αςτικό όχλο.

Π.94.Κάτοψθ ιςογείου και άποψθ του διϊροφου ςαλονιοφ μονοκατοικίασ ςτο Παλαιό Ψυχικό , αρχιτζκτονασ:
Δ.Φαρμακίδθσ (1992)
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Α.2. Ρολυκατοικία
Στον ςχεδιαςμό τθσ πολυκατοικίασ των δφο τελευταίων δεκαετιϊν του 20ου αιϊνα γίνεται μία
προςπάκεια μετάβαςθσ από το μοντζλο τθσ τυπικισ αςτικισ πολυκατοικίασ προσ ζνα μοντζλο πολυκατοίκιςθσ. Θ διάταξθ των χϊρων υποδοχισ των διαμεριςμάτων ακολουκεί τθ λογικι του «open plan»
ενϊ υπάρχει θ τάςθ ςυρρίκνωςθσ ι ακόμθ και πλιρουσ κατάργθςθσ του χϊρου ειςόδου. Θ αφαίρεςθ
των διαχωριςτικϊν ςτοιχείων εφαρμόηεται πολλζσ φορζσ και ςτο χϊρο τθσ κουηίνα θ οποία αποκτά
οπτικι επαφι με του χϊρουσ υποδοχισ.

Π.95.Κάτοψθ ορόφου και άποψθ του εξωτερικοφ πολυκατοικίασ ςτο Πολφδροςο , αρχιτζκτονεσ: Σ.-Δ.Μπίρθσ (1980)

Π.96.Κάτοψθ ορόφου και προοπτικό εξωτερικισ άποψθσ πολυκατοικίασ ςτο Μαροφςι/ Κάτοψθ διαμερίςματοσ και άποψθ
του ςαλονιοφ , αρχιτζκτονασ: Σ.Εξαρχόπουλοσ (1980)
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Στθν πολυκατοικία των επτά διαμεριςμάτων τθσ οδοφ Διδότου ςτα Εξάρχεια ο αρχιτζκτονασ προωκεί
το νζο μοντζλο πολυκατοίκιςθσ δίνοντασ χαρακτιρα ςε κάκε ζνα από τα διαμερίςματα
χρθςιμοποιϊντασ τουσ ανιςοχψείσ χϊρουσ υποδοχισ. Ριο ςυγκεκριμζνα θ διαρρφκμιςθ γίνεται γφρω
από ζνα εςωτερικό χωρο-πυρινα κακιςτικοφ φψουσ τεςςάρων μζτρων.

Π.97.Κατόψεισ επιπζδου α’ και β’, τομι και εξωτερικι άποψθ πολυκατοικίασ ςτθν οδό Διδότου ςτα Εξάρχεια, αρχιτζκτονασ
: Α.Πατςοφρθσ(1988)

Π.98.Κάτοψθ ορόφου και εξωτερικι όψθ πολυκατοικίασ ςτο Λυκαβθττό , αρχιτζκτονασ : Σ.Λοφκοσ(1990)

-78-

ΚΑΘΙΣΙΚΟ

ΣΡΑΠΕΖΑΡΙΑ

ΑΛΟΝΙ

Π.99.Κάτοψθ ορόφου και απόψεισ χϊρων υποδοχισ πολυκατοικίασ ςτο Αττικό Άλςοσ , αρχιτζκτονασ : Μ.ουβατηίδθσ(1993)

Π.100.Κάτοψθ ορόφου και εξωτερικι άποψθ πολυκατοικίασ ςτο Λυκαβθττό , αρχιτζκτονεσ : Γ.Μαυρίδθσ-Ε.Ορφανοφ (1998)
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Β. Η υποδοχή ςτην κατοικία του ςήμερα: το πζραςμα ςτον 21ο αιώνα.
Η κατάργηςη του ανεξάρτητου χώρου ειςόδου

Β.1. Μονοκατοικία
- Οι πλοφςιεσ μονοκατοικίεσ των προαςτίων: Οι μονοκατοικίεσ που χτίηονται κατα τθν πρϊτθ δεκαετία
του 2000 ςχεδόν αποκλειςτικά ςτα προάςτια δεν διαφζρουν ςθμαντικά από αυτζσ των δφο
προθγοφμενων δεκαετιϊν. Αποτελοφν ςυνικωσ κατοικίεσ εφπορων οικογενειϊν , διακζτουν μεγάλουσ
χϊρουσ υποδοχισ και ςυνικωσ παραπάνω από ζναν κακιςτικοφσ χϊρουσ. Ραρ’ όλα αυτά, όπωσ
διακρίνεται και ςτισ κατοικίεσ των Α. Τομπάηθ, Μ Ιωάννου και Α.Βαλςαμάκθ (Ρ.101-103 ), οι κακιςτικοί
αυτοί χϊροι δεν διαφοροποιοφνται με τθν ζννοια του επίςθμου και του ανεπίςθμου αλλά ανάλογα με
τθ χριςθ ι τθν εποχι, ζτςι για παράδειγμα ζχουμε κακιςτικό χϊρο τηακιοφ ι κερινό δροςερό ςαλόνι.
Ραρόλθ τθν επάρκεια χϊρου ςτισ κατοικίεσ αυτζσ δεν επιδιϊκεται να ςχεδιαςτεί ξεχωριςτόσ χϊροσ
ειςόδου ενϊ ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ θ είςοδοσ γίνεται απευκείασ ςε ζναν από τουσ χϊρουσ υποδοχισ
τθσ κατοικίασ.

-

Π.101.Κάτοψθ ιςογείου και απόψεισ των χϊρων υποδοχισ μονοκατοικίασ ςτθ Δροςιά Αττικισ , αρχιτζκτονασ :
Α.Βαλςαμάκθ (2000)
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Στθν κατοικία που ςχεδίαςε ο Α.Τομπάηθσ ςτθν Κθφιςιά το κακιςτικό και θ τραπεηαρία χωροκετοφνται
ςε αυτόνομο ορκογϊνιο ςχιμα δεξιά τθσ ειςόδου. Ο χϊροσ του κακιςτικοφ είναι διϊροφου φψουσ με
μεγάλα ανοίγματα. Το τηάκι είναι ζνασ ξεχωριςτόσ ορκογωνικόσ όγκοσ, ο οποίοσ εντάςςεται ςτο
διϊροφο υαλοςτάςιο που βλζπει ςτον κιπο.

Π.102.Κάτοψθ ιςογείου και απόψεισ των χϊρων υποδοχισ μονοκατοικίασ ςτθν Κθφιςιά , αρχιτζκτονασ : Α.Σομπάηθσ (2001)

Π.103.Κάτοψθ ιςογείου και απόψεισ των χϊρων υποδοχισ μονοκατοικίασ ςτθν Φιλοκζθ , αρχιτζκτονεσ : Μ.ΙωάννουΣ.ωτθροποφλου (2002)
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Π.104.Κάτοψθ ιςογείου και απόψεισ των χϊρων υποδοχισ μονοκατοικίασ ςτο Κεφαλάρι , αρχιτζκτονεσ : ταματάκθσ Γ.Καρανίκου Κ.(2002)

Π.105.Κάτοψθ ιςογείου και απόψεισ των χϊρων υποδοχισ μονοκατοικίασ ςτθν Ακινα , αρχιτζκτονασ :Α.Σομπάηθσ.(2004)
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-Στροφι ςτο εςωτερικό: Στο πλαίςιο του αςτικοφ τρόπου ηωισ θ ανάγκθ για προςταςία από τθν
περιβάλλουςα δομθμζνθ ι αδόμθτθ αςυνζπεια ϊκθςε τθ ςτροφι των χϊρων υποδοχισ -που
αποτελοφν πλζον και τουσ βαςικοφσ χϊρουσ διθμζρευςθσ- προσ τθν εςωτερικι πλευρά των
οικοπζδων. Θ αντίλθψθ που υπιρχε από τισ αρχζσ του 20ου αιϊνα τθσ ευνοϊκισ πλευράσ του δρόμου
εγκαταλείπεται. Το παράδειγμα τθσ κατοικίασ Δ.Φαρμακίδθ (Ρ.94) που αποτελοφςε εξαίρεςθ γίνεται
επιδίωξθ ςτον 21ο αιϊνα.

Π.106.Κάτοψθ ιςογείου,τομι και απόψεισ των χϊρων υποδοχισ μονοκατοικίασ ςτα Εξάρχεια , αρχιτζκτονασ
:Α.Βαλςαμάκθ.(επζμβαςθ και αποκατάςταςθ 2004)

Π.107.Κάτοψθ ιςογείου-α’επιπζδου ,τομι και απόψεισ των χϊρων υποδοχισ διπλοκατοικίασ ςτον Άλιμο , αρχιτζκτονεσ :
Γ.Εξάρχου-Μ.Νικολοφτςου-Μ.Φιλιππίδθσ (2003)
θ.(επζμβαςθ και αποκατάςταςθ 2004)
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Π.108.Κάτοψθ ιςογείου και απόψεισ των χϊρων υποδοχισ μονοκατοικίασ ςτο Χαλάνδρι , αρχιτζκτονασ :Θ.Χαδιϊσ.(2004)

Π.109.Κάτοψθ ιςογείου και απόψεισ των χϊρων υποδοχισ μονοκατοικίασ ςτο Χαλάνδρι , αρχιτζκτονεσ :MOB.(2006)
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-open plan και «open view»: Οι χϊροι υποδοχισ ςτισ κατοικίεσ που βρίςκονται ςτο λόφο Φιλοππάπου
και ςτθν Άνοιξθ χαρακτθρίηονται από ζλλειψθ οποιουδιποτε διαχωριςμοφ ενϊ θ είςοδοσ γίνεται
απευκείασ ςτουσ χϊρουσ αυτοφσ. Ακόμθ, θ κουηίνα δεν περιορίηεται μόνο ςτθν οπτικι επικοινωνία
αλλά γίνεται πλζον μζροσ των χϊρων υποδοχισ. Χαρακτθριςτικό εδϊ είναι και το άνοιγμα τθσ όψθσ
ζτςι ϊςτε οι χϊροι υποδοχισ να ζχουν απεριόριςτθ οπτικι επαφι με το εξωτερικό περιβάλλον.

Π.110.Κάτοψθ ορόφου και εξωτερικι άποψθ κατοικίασ ςτο λόφο Φιλοπάππου , αρχιτζκτονασ :Δ.Θωμόπουλοσ (2009)

Π.111.Κάτοψθ ιςογείου, τομι και άποψθ του ςαλονιοφ διπλοκατοικίασ ςτθν Άνοιξθ Αττικισ , αρχιτζκτονεσ :React (2010)
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Β.2. Ρολυκατοικία
Ο τρόποσ που διαρκρϊνεται θ κάτοψθ των πολυκατοικιϊν του 21ου αιϊνα αντικατοπτρίηει τον
ςφγxρονο τρόπο ηωισ του ζλλθνα αςτοφ. Τα διαμερίςματα μετατρζπονται ςε κατοικίεσ μθχανζσ που
υπθρετοφν τισ βαςικζσ ανάγκεσ. Τουσ χϊρουσ υποδοχισ αποτελεί πλζον ζνασ πολυχρθςτικόσ χϊροσ
ςτον οποίο γίνεται απευκείασ θ είςοδοσ. Ο κακιςτικόσ χϊροσ υποδοχισ ςυγκεντρϊνει τισ περιςςότερεσ
δραςτθριότθτεσ του ςφγχρονου ενιλικα ενϊ οι επίςθμοι χϊροι για υποδοχι των επιςκεπτϊν δεν
ςυναντιοφνται πλζον ςτα ςφγχρονα διαμερίςματα. Επίςθσ, θ κουηίνα γίνεται μζροσ των χϊρων
υποδοχισ ενϊ ςε οριςμζνεσ πειπτϊςεισ καταργείται και θ τραπεηαρία όπωσ ςτθν πολυκατοικία urban
cubes (Ρ.116) και ςτο ςυγκρότθμα κατοικιϊν ςτο Μεταξουργείο(Ρ.117) Τζλοσ, το παιχνίδι τθσ τομισ
με τα ανιςοχψι επίπεδα ωσ μζςο νοθτοφ διαχωριςμοφ και τα διπλά φψθ ςτα κακιςτικά δεν
επιδιϊκονται πλεόν.

Π.112.Κάτοψθ ορόφου και εξωτερικι άποψθ ςυγκροτιματοσ κατοικιϊν ςτο Μαροφςι , αρχιτζκτονεσ :Δ.Λουκόπουλοσ –
Λ.ολωμϊν (2005)
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Π.113.Κάτοψθ ορόφου και άποψθ των χϊρων υποδοχισ διαμερίςματοσ πολυκατοικίασ ςτο Νζο Ψυχικό , αρχιτζκτονεσ A2
Architects (2006)

Π.114.Κάτοψθ διαμερίςματοσ πολυκατοικίασ ςτθ Νζα μφρνθ , αρχιτζκτονασ: Γ.Αποςτολάκοσ (2008)
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Π.115.Κάτοψθ ορόφου και εξωτερικι άποψθ ςυγκροτιματοσ κατοικιϊν ςτο Μαροφςι, αρχιτζκτονασ: Ν.Μάρδα (2008)

Π.116.Κάτοψθ ορόφου και εξωτερικι άποψθ τθσ πολυκατοικίασ Urban Cubes ςτο Παγκράτι, αρχιτζκτονεσ: KLAB –
Κ.Λαμπρινόπουλοσ (2009)
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Θ ςτροφι ςτο εςωτερικό του οικοπζδου που παρατθρείται ςτισ μονοκατοικίεσ των τελευταίων ετϊν
δεν είναι εφκολθ ςτισ πιο πυκνοκατοικθμζνεσ αςτικζσ περιοχζσ όπου χτίηονται ςυνικωσ πολυκατοικίεσ,
λόγω τθσ ζλλειψθσ χϊρου και τθσ άναρχθσ ςχεδίαςθσ των οικοπζδων του κζντρου. Ραρόλα αυτά θ
μεριά του δρόμου δεν αντιμετωπίηεται πλζον ωσ θ ευνοϊκότερθ κζαςθ ζτςι οι χϊροι υποδοχισ
τοποκετοφνται και προσ τθν εςωτερικι πλευρά όπωσ ςτθν περίπτωςθ τθσ πολυκατοικίασ ςτθν οδό
Δεινοκράτουσ (Ρ.119). Ζνασ νζοσ τρόποσ ςτροφισ προσ το εςωτερικό ςτισ πυκνοκατοικιμζνεσ περιοχζσ
είναι θ ανάπλαςθ ολόκλθρου του οικοδομικοφ τετραγϊνου όπωσ ζγινε ςτθν περίπτωςθ του
μεταξουργείου το 2009. Αυτόσ ο τρόποσ ςχεδιαςμοφ με φροντίδα και του εςωτερικοφ ακάλυπτου
χϊρου δίνει μια νζα διζξοδο και διαφυγι των κατοίκων από τον αςτικό όχλο με τουσ χϊρουσ
διθμζρευςθσ να ςτρζφονται προσ αυτόν.

Π.117.Κάτοψθ ορόφου και εξωτερικι άποψθ ςυγκροτιματοσ κατοικιϊν ςτο Μεταξουργείο, αρχιτζκτονεσ: Γ.ΔαςκαλάκθΓ.Παπαδόπουλοσ (2009)
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Π.118.Κάτοψθ ορόφου και απόψεισ των χϊρων υποδοχισ διαμεριςμάτων πολυκατοικίασ ςτο Γκάηι, αρχιτζκτονασ:
.Σςιράκθ (2013)

Π.119.Κάτοψθ ορόφου και άποψθ των χϊρων υποδοχισ διαμερίςματοσ πολυκατοικίασ ςτθν οδό Δεινοκράτουσ ςτθν Ακινα,
αρχιτζκτονασ: Γ.Αγγελισ (2013)
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ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΙΚΑ

Συνοψίηοντασ παρατθρείται πωσ ςτα παραδείγματα των κατοικιϊν των τελευταίων δεκαετιϊν οι
χϊροι υποδοχισ παρουςιάηονται ωσ ανοιχτοί άμεςα ςυνδεδεμζνοι μεταξφ τουσ χϊροι είτε
ςυνενϊνονται ςε ζναν ενιαίο πολυχρθςτικό χϊρο και θ είςοδοσ ςτθν κατοικία γίνεται απευκείασ ςε
αυτοφσ.
Ο ςφγχρονοσ τρόποσ ηωισ του ανκρϊπου με τθν εξζλιξθ τθσ τεχνολογίασ ςτθν ψυχαγωγία και τθν
επαγγελματικι εναςχόλιςθ ςε αςτακζσ ωράριο όπωσ και θ τάςθ διαμονισ λιγότερων ατόμων ανα
κατοικία ςυγκζντρωςε το ςφνολο των δραςτθριοτιτων κυρίωσ ςτον κακιςτικό χϊρο υποδοχισ. Ζτςι το
κζντρο τθσ κατοικίασ ζγινε το ςαλόνι ενϊ ακόμθ και θ κουηίνα ζγινε μζροσ του ςτα πιο ςφγχρονα
παραδείγματα.
Ενδιαφζρουςα τάςθ αποτελεί θ ςτροφι των κακιςτικϊν προσ τουσ ακάλυπτουσ χϊρουσ των
οικοπζδων. Επομζνωσ κεωρείται πλζον προτεραιότθτα θ αποφυγι μιασ δυςάρεςτθσ κζαςθσ τθσ
αςτικισ άναρχθσ δόμθςθσ παρά θ τοποκζτθςθ των πιο βαςικϊν χϊρων τθσ κατοικίασ προσ τθν πλευρά
του δρόμου για λόγουσ κοινωνικισ προβολισ όπωσ ςυνθκιηόταν κατα το πρϊτο μιςό του 20ου αιϊνα.
Τζλοσ, θ κατάργθςθ του προκαλάμου ειςόδου παρατθρείται ακόμα και ςτισ εφπορεσ μονοκατοικίεσ οι
οποίεσ διακρίνονται από επάρκεια χϊρου. Ραρατθρείται λοιπόν πωσ δεν υπάρχει πλζον θ ανάγκθ για
διαβάκμιςθ τθσ ιδιωτικότθτασ και οι χϊροι υποδοχισ ανοίγονται ςτον επιςκζπτθ με τθν είςοδο του
ςτθν κατοικία.
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ΕΡΜΗΝΕΙΑ

Στο ςφνολο τθσ μελζτθσ των χϊρων υποδοχισ ςτο διάςτθμα τθσ ςφγχρονθσ ιςτορίασ του ελλθνικοφ
κράτουσ που μελετικθκε διαπιςτϊκθκε ότι αποτελοφν χϊρουσ ηωτικισ ςθμαςίασ τθσ κατοικίασ για τθν
κοινωνικι προβολι , τισ δθμόςιεσ ςυναναςτροφζσ αλλά και για τισ δραςτθριότθτεσ τθσ οικογζνειασ.
Κακ’ όλθ τθν περίοδο που εξετάηουμε ο χϊροσ ι οι χϊροι που χρθςιμοποιοφνταν για τθν υποδοχι
ςτθν κατοικία αποτελοφςαν ςθμαντικι πθγι κοινωνικοποίθςθσ τόςο μεταξφ των ενοίκων με τον
κοινωνικό περίγυρο όςο και μεταξφ των ίδιων των μελϊν τθσ οικογζνειασ. Ζτςι θ αρχιτεκτονικι τουσ
αντιμετϊπιςθ διαφοροποιείται από εποχι ςε εποχι ανάλογα με τθν κοινωνικι κζςθ του ιδιοκτιτθ και
με το ρόλο που επιτελεί ςτθν κατοικία.
Αρχικά, ςτθν αγροτικι – παραδοςιακι κατοικία του πλθκυςμοφ τθσ Αττικισ, που ςυναντάται ευρζωσ
ςτα μζςα του 19ου αιϊνα, θ υποδοχι δεν παρουςιάηεται ωσ ςχεδιαςμζνοσ διακριτόσ χϊροσ αλλά
αποτελεί μζροσ του ενιαίου πολυλειτουργικοφ χϊρου τθσ κατοικίασ. Ραρ’ όλα αυτά ο κφριοσ αυτόσ
χϊροσ διθμζρευςθσ τθσ οικογζνειασ –που εκτόσ των βαςικϊν λειτουργιϊν υποδζχεται και τον
επιςκζπτθ- διαχωρίηεται από τουσ βοθκθτικοφσ χϊρουσ και ωσ εξζλιξθ μεταφζρεται ςτον όροφο,
ςτοιχείο που ςυμβολίηει τθν κοινωνικι άνοδο του ιδιοκτιτθ.
Ενδιαφζρον ςτοιχείο αποτελεί θ αρχιτεκτονικι αντιμετϊπιςθ τθσ υποδοχισ ςτθ μετάβαςθ από τον
παραδοςιακό τρόπο ηωισ ςτο αςτικό μοντζλο κατοίκιςθσ. Με τθν ειςαγωγι των ξενικϊν επιρροϊν
αλλά και τθν αλλαγι των κοινωνικϊν ςυνκθκϊν, θ κοινωνικι προβολι και θ επίδειξθ ιςχφοσ
αποτζλεςαν ανάγκθ τθσ εποχισ. Αρχιτεκτονικά αυτό εκφράςτθκε με το ςχεδιαςμό διακριτϊν
πολυτελϊν χϊρων υποδοχισ -ειδικά ςτα ανϊτερα κοινωνικά ςτρϊματα- και με τθν ιδιαίτερθ
αντιμετϊπιςθ του χϊρου ειςόδου που αποςκοποφςε ςτον εντυπωςιαςμό του επιςκζπτθ κατα τθν
είςοδό του ςτθν κατοικία.
Με τθν ειςαγωγι των γαλλικϊν προτφπων ςτισ αρχζσ του 20ου αιϊνα οι χϊροι υποδοχισ ςφμφωνα
με τθν τριμερι κατανομι κ’ αποτελζςουν διακριτι ενότθτα. Ο ρόλοσ τουσ για εξφψωςθ του κοινωνικοφ
γοιτρου του ιδιοκτιτθ είναι καταλυτικόσ και εκφράηεται χωρικά με τθ χριςθ του χϊρου ειςόδου για
ζκκεςθ οικογενειακϊν κειμθλίων και ζργων τζχνθσ (gallery),όπωσ και με τθν χριςθ των χϊρων
υποδοχισ αποκλειςτικά για κοινωνικζσ ςυνακροίςεισ. Ακόμα και ςτισ κατοικίεσ των κατϊτερων
ειςοδθματικά ςτρωμάτων, που υπάρχει ζλλειψθ χϊρου, ακολουκείται το μοντζλο του διευρυμζνου
χϊρου ειςόδου και των επίςθμων χϊρων υποδοχισ που ςυνδζονται με αυτό.
Κατα τθν περίοδο του μεςοπολζμου οι χϊροι υποδοχισ αποτελοφνται από αίκουςεσ που
ςυνενϊνονται μζςω μεγάλων ανοιγμάτων, τοποκετοφνται κατα κφριο λόγο ςτθν πρόςοψθ ωσ οι πιο
εξζχοντεσ χϊροι του ςπιτιοφ και καταλαμβάνουν το μεγαλφτερο ποςοςτό του χϊρου τθσ κατοικίασ.
Βζβαια τθν περίοδο αυτι αναπτφςςεται ζντονοσ προβλθματιςμόσ από τουσ αρχιτζκτονεσ τθσ εποχισ
για το ρόλο τθσ υποδοχισ και τθσ ειςόδου ςτθν κατοικία. Ζτςι πολλζσ φορζσ ο χϊροσ ειςόδου αποκτά
χριςθ τραπεηαρίασ ι κακιςτικοφ είτε λειτουργεί ωσ αναχρονιςτικό παραδοςιακό ςτοιχείο όπωσ γίνεται
ςτο ρεφμα «επιςτροφι ςτισ ρίηεσ».
Στθ δεκαετία του 30’ παρατθρείται θ πιο ζντονθ διαφοροποίθςθ μεταξφ μονοκατοικιϊν και
πολυκατοικιϊν ςτθ διαμόρφωςθ των χϊρων υποδοχισ. Στισ μονοκατοικίεσ οι αρχιτζκτονεσ αναηθτοφν
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ποικίλουσ τρόπουσ διαρρφκμιςθσ των χϊρων ειςόδου και υποδοχισ αποφορτίηοντάσ τουσ από βαριά
διαχωριςτικά ςτοιχεία, χρθςιμοποιϊντασ διπλά φψθ ςτα κακιςτικά και καταργϊντασ τα ανιλιαγα χωλ.
Στισ πολυκατοικίεσ που χτίηονται τθν εποχι εκείνθ ακολουκείται ζνασ πιο λειτουργικόσ τρόποσ
διαρρφκμιςθσ ενϊ οι πολυκατοικίεσ οι οποίεσ αποτελοφν δείγματα που αντικατροπτίηουν το ενδυνάμει
μοντζλο κατοίκιςθσ κατά το αμερικάνικο «λιβινγκ ρουμ» είναι πολφ λίγεσ.
Θ μεταπολεμικι περίοδοσ των δεκαετιϊν του 60’ και του 70’ ςθματοδοτείται από τθ μεγαλφτερθ
αλλαγι όςον αφορά τθν αντίλθψθ για τουσ χϊρουσ που εξετάηουμε λόγω τθσ ειςαγωγισ τθσ
τθλεόραςθσ ςτο ελλθνικό ςπίτι. Καταρχιν θ τθλεόραςθ ζδωςε κίνθτρο ςτα μζλθ τθσ οικογζνειασ για
ςυνάκροιςθ ςτουσ κακιςτικοφσ χϊρουσ του ςπιτιοφ ωσ μζςο ενθμζρωςθσ και ψυχαγωγίασ. Ζτςι
ςταδιακά το ςαλόνι ωσ κφριοσ χϊροσ υποδοχισ μετατράπικε ςτθ νζα «εςτία» τθσ κατοικίασ ενϊ οι
επίςθμεσ αίκουςεσ που άνοιγαν λίγεσ φορζσ το χρόνο άρχιςαν να εγκαταλείπονται. Επομζνωσ οι χϊροι
υποδοχισ αρχίηουν να ταυτίηονται με τουσ χϊρουσ διθμζρευςθσ, οι οποίοι ςτισ πρϊτεσ δεκαετίεσ του
20ου αιϊνα περιορίηονταν ςε μικρά κακθμερινά τα οποία πολλζσ φορζσ ιταν απομονωμζνα. Θ Μ.Elleb
αναφζρει χαρακτθριςτικά: «Σο ςαλόνι δεν είναι ζνασ χϊροσ υποδοχισ αλλά αντικζτωσ, μια αίκουςα
όπου ςυγκεντρϊνεται θ οικογζνεια, κυρίωσ κατα τθ διάρκεια τθσ θμζρασ και όπου περνάει τισ βραδιζσ
τθσ με μερικά οικεία πρόςωπα, και ςυγκεντρϊνεται γφρω από ζνα μεγάλο τηάκι που ςτολίηεται από
ντιβάνια βιβλιοκικεσ.»
Ζνασ άλλοσ παράγοντασ που επθρζαςε κυρίωσ τθ μορφι των χϊρων υποδοχισ ιταν θ προβολι των
αμερικάνικων προτφπων, του λεγόμενου «λιβινγκ ρουμ» μζςω τθσ τθλεόραςθσ και του ελλθνικοφ
κινθματογράφου. Ζτςι τα όρια του χωλ ειςόδου αλλά και των χϊρων υποδοχισ άρχιςαν να γίνονται
πιο αςκενι με μία διαρκι τάςθ ςυνζνωςθσ.
Λόγω του διττοφ ρόλου τθσ υποδοχισ των επιςκεπτϊν και τθσ διθμζρευςθσ, οι χϊροι υποδοχισ
αποτελοφν ανδιαμφιςβιτθτα τουσ πιο ςθμαντικοφσ χϊρουσ τθσ κατοικίασ, γεγονόσ που εκφράηεται
ςτισ μεταπολεμικζσ δεκαετίεσ μζςω τθσ προςπάκειασ ανάδειξισ τουσ από τουσ αρχιτζκτονεσ. Θ
εκμετάλλευςθ τθσ γεωμετρίασ, των κεάςεων αλλά και των νζων τεχνολογιϊν είναι ςτοιχεία που
κυριαρχοφν ςτουσ χϊρουσ ιδίωσ ειςόδου και ςαλονιϊν των μονοκατοικιϊν αλλά και πολλϊν
διαμεριςμάτων τθσ εποχισ.
Θ ραγδαία μεταβολι ςτον τρόπο ηωισ του ςφγχρονου αςτοφ οδιγθςε από τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ
του 20ου αιϊνα ζωσ ςιμερα ςτθν επαναπροςζγγιςθ του ρόλου των χϊρων υποδοχισ – διθμζρευςθσ.
Το αςτακζσ ωράριο εργαςίασ, θ κακιζρωςθ επαγγελματικισ απαςχόλθςθσ τθσ γυναίκασ εκτόσ ςπιτιοφ
και θ εξζλιξθ τθσ τεχνολογίασ ςτα μζςα εργαςίασ και ψυχαγωγίασ ςυνζβαλαν ςτθν αφξθςθ των
δραςτθριοτιτων ςτον κακιςτικό χϊρο υποδοχισ τθσ κατοικίασ. Επομζνωσ, ο ρόλοσ τθσ διθμζρευςθσ
ενιςχφεται ζναντι τθσ κοινωνικισ προβολισ γεγονόσ που φαίνεται και απο τθν τάςθ ςτροφισ των
κακιςτικϊν ςτο εςωτερικό του οικοπζδου ενϊ λόγω τθσ άναρχθσ δόμθςθσ θ πλευρά του δρόμου παφει
να κεωρείται ευνοϊκι. Θ κατοικία των τριϊν γενεϊν αντικακφςταται ολοζνα και περιςςότερο από τθν
κατοικία των δφο ι του ενόσ ατόμου. Ζτςι, το φαγθτό με τθν οικογζνεια γφρω από τθν τραπεηαρία
μετατρζπεται ςε πρόχειρο γζυμα μπροςτά από τθν τθλεόραςθ και θ εργαςία γίνεται πολλζσ φορζσ
μζςω φορθτοφ υπολογιςτι ςτο κακιςτικό. Αυτό ζχει χωρικά ωσ επακόλουκο τθν τάςθ ςυνζνωςθσ των
χϊρων υποδοχισ ςε ζναν ενιαίο χϊρο διθμζρευςθσ. Στα ςφγχρονα διαμερίςματα πολλζσ φορζσ
καταργείται ακόμα και θ τραπεηαρία λόγω ζλλειψθσ τετραγωνικϊν. Τθ κζςθ τθσ παίρνει το τραπζηι
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ςτθν κουηίνα ι οποία αποκτά πλζον άμεςθ οπτικι επαφι με τον κφριο χϊρο υποδοχισ, ςτοιχείο
καινοτόμο μιασ και δε ςυναντάται ςτο παρελκόν ςτθν ελλθνικι κατοικία.
Τζλοσ, αποτζλεςμα των νζων κοινωνικϊν ςυνκθκϊν, τθσ ανάγκθσ εξοικονόμθςθσ χϊρου ςτα αςτικά
κζντρα και του ςφγχρονου τρόπου ηωισ αποτελεί θ ςταδιακι αφομοίωςθ ι και κατάργθςθ του
προκαλάμου ειςόδου με το κακιςτικό. Μποροφμε να ποφμε πωσ θ εξζλιξθ αυτι ςτθν κατοικία είναι
απόρροια και τθσ προςζλευςθσ μεγάλων αγροτικϊν πλθκυςμϊν ςτα αςτικά κζντρα κατά τισ τελευταίεσ
δεκαετίεσ. Οι δομζσ αυτζσ ςτισ κατοικίεσ που χαρακτθρίηονται από ζλλειψθ διαρκρωτικϊν χϊρων μασ
κυμίηουν το παραδοςιακό χαγιάτι όπου θ πρόςβαςθ ςε ιδιωτικοφσ ι δθμόςιουσ χϊρουσ τθσ κατοικίασ
γινόταν εν ςειρά. Θ ανάγκθ λοιπόν για διαβάκμιςθ τθσ ιδιωτικότθτασ ςτο χϊρο τθσ ειςόδου, που
αποτελεί ίδιον του αςτοφ παρατθρείται κυρίωσ ςε οριςμζνεσ μονοκατοικίεσ του ςιμερα.
Συνοψίηοντασ, θ ζννοια τθσ υποδοχισ εκφράςτθκε χωρικά με ποικίλουσ τρόπουσ ςτθν ελλθνικι
κατοικία το διάςτθμα που μελετάμε. Ξεκίνθςε όντασ μζροσ ενόσ πολυλειτουργικοφ χϊρου, ςτθ
ςυνζχεια αποτζλεςε τουσ κφριουσ χϊρουσ κοινωνικισ διεπαφισ και προβολισ ενϊ εξελίχκθκε ςε κφριο
χϊρο διαβίωςθσ κια επικοινωνίασ με τον κοινωνικό περίγυρο του ςφγχρονου κατοίκου. Διαπιςτϊνεται
πωσ θ ςφςταςθ, ο ρόλοσ και θ μορφι των χϊρων υποδοχισ ζχουν υποςτεί ςθμαντικζσ αλλαγζσ
ιδιαίτερα μζςα ςτισ τελευταίεσ δεκαετίεσ. Ραρ’ όλα αυτά οι χϊροι αυτοί δθμιουργικθκαν λόγω τθσ
ανάγκθσ του ανκρϊπου για ξεκοφραςθ μζςω του κακίςματοσ, ενϊ ιταν πάντοτε ςυνυφαςμζνοι με τθν
είςοδο τθσ κατοικίασ και με τθν ζννοια τθσ φιλοξενίασ και τθσ κοινωνικοποίθςθσ αφοφ πάντα
υποδζχονταν τον επιςκζπτθ. Επιλογικά, κα μποροφςαμε να ποφμε ότι οι χϊροι υποδοχισ ενόσ ςπιτιοφ
αποτελοφν τον αντικατοπτριςμό του ψυχικοφ κόςμου, τθσ οικονομικισ κατάςταςθσ, τθσ κοινωνικισ
κζςθσ, των θκϊν, των εκίμων και των αξιϊν του ςυνόλου μιασ οικογζνειασ ι ενόσ ατόμου. Ππωσ
αναφζρει και ο W.Benjamin:

«Tο εςωτερικό κα πρζπει να αντιπροςωπεφει το ςφμπαν για τον ιδιϊτθ, το χϊρο όπου κα
ςυναντιοφνται το μακρινό μζλλον και το παρελκόν με το ςαλόνι να λειτουργεί ωσ το κεωρείο για το
κζατρο του κόςμου.»
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