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Σύνοψη _
Σε µια προσπάθεια διαχείρισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της κλιµατικής αλλαγής, η
διαµόρφωση οικολογικής συνείδησης φαντάζει πιο επιτακτική από ποτέ. Η αναγκαιότητα
παράδοσης ενός βιώσιµου πλανήτη στις επερχόµενες γενιές, οδηγεί τους αρχιτέκτονες στην
επανάχρηση συνθετικών αρχών που έχουν δοκιµαστεί στο χρόνο, εξεταζόµενες υπό το πρίσµα
της αρχιτεκτονικής βιωσιµότητας. Προς αυτήν την κατεύθυνση και αναγνωρίζοντας µια πιο
"πράσινη" πλευρά της νεωτερικότητας, επιχειρείται η συγκέντρωση όλων των διδαγµάτων του
Μοντέρνου κινήµατος για το σύγχρονο βιοκλιµατικό σχεδιασµό. Το ιδιαίτερο ενδιαφέρον της
συγκεκριµένης εργασίας εστιάζεται στην προσπάθεια γεφύρωσης της απόλυτης
αρχιτεκτονικής πειθαρχίας του Μοντέρνου κινήµατος, το οποίο εξελίσσεται και αναγεννιέται
συνεχώς, διατηρώντας αναλλοίωτη την ουσία του, µε την εκ διαµέτρου αντίθετη
πολυπλοκότητα του φυσικού περιβάλλοντος, το οποίο δύσκολα παραδίδεται σε
συγκεκριµένους κανόνες. Μένει λοιπόν να αποδειχθεί αυτή η σχεδιαστική διορατικότητα του
κινήµατος και η ικανότητά του να απαντάει σε σύγχρονους βιοκλιµατικούς προβληµατισµούς,
µέσα από την αναζήτηση... Βιοκλιµατικού σχεδιασµού στο Μοντέρνο κίνηµα.
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Κεφάλαιο _ 1
1.1 _ Aντί Προλόγου
Πολύ µελάνι έχει χυθεί προκειµένου να διατυπωθούν και να διαδοθούν οι περιβαλλοντικές
και όχι µόνο επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής. Για πρώτη φορά στην ιστορία του
ανθρώπινου είδους, αναγνωρίζεται ως επιτακτική η ανάγκη σχεδιασµού και υλοποίησης
καθηµερινών δράσεων µε γνώµονα όχι µόνο την κάλυψη των αναγκών µιας επόµενης γενιάς,
αλλά την παράδοση ενός βιώσιµου πλανήτη σε γενιές πολλών δεκαετιών µετά.
Ενώ λοιπόν πριν από κάποια χρόνια τα ζητήµατα οικολογίας απασχολούσαν µόνο µια µικρή
οµάδα ευαισθητοποιηµένων αρχιτεκτόνων, στις µέρες µας πλέον κανένας δε µπορεί να
αµφισβητήσει ότι στην αρχιτεκτονική, όπως και σε κάθε άλλη ανθρώπινη δραστηριότητα, οι
οικολογικές αξίες πρέπει να έχουν προτεραιότητα, µιας και το δοµηµένο ανθρωπογενές
περιβάλλον είναι υπεύθυνο για το 40% της παγκοσµίως καταναλισκόµενης ενέργειας.
Λόγω της αναγκαιότητας ενσωµάτωσης αυτών των οικολογικών αξιών, ιδιαίτερα στην
κατασκευαστική διαδικασία, επιλέχθηκε ο βιοκλιµατικός σχεδιασµός ως βασικό θέµα της
συγκεκριµένης εργασίας, ο οποίος αναµφίβολα αποσκοπεί στην προστασία του περιβάλλοντος
και των φυσικών πόρων. Πιο αναλυτικά λοιπόν, ο βιοκλιµατικός σχεδιασµός εξετάζει τις
περιβαλλοντικές δυνατότητες των ίδιων των δοµικών στοιχείων της κατασκευής, αλλά και του
τρόπου υλοποίησής τους σε µία ενιαία µορφή, µέσω των κατάλληλων σχεδιαστικών επιλογών
εκάστοτε αρχιτέκτονα.
Αναζητώντας και αναλύοντας τις θεµελιώδεις σχεδιαστικές αρχές, οι οποίες οφείλουν να
διέπουν ένα βιοκλιµατικό σχεδιασµό, επιχειρείται η ανατροπή της σύγχρονης άποψης για
το τι τελικά χαρακτηρίζει ένα κτίριο βιοκλιµατικό.
Ξεφεύγοντας λοιπόν από τα σύγχρονα τεχνολογικά επιτεύγµατα, µιας περιβαλλοντικά φιλικής
κατασκευής (ηλιακοί συλλέκτες, τοίχοι θερµικής αποθήκευσης, κ.α) και επιστρέφοντας σε ένα
πρωιµότερο στάδιο σχεδιασµού, εντοπίζονται στα χαρακτηριστικά της αρχιτεκτονικής του
Μοντέρνου κινήµατος, δοµικές, µορφολογικές και κατασκευαστικές αρχές, οι οποίες
µπορούν να αποτελέσουν τις κατάλληλες σχεδιαστικές επιλογές της οικολογικής
κατασκευής που αναφέρθηκε νωρίτερα.
Φαίνεται λοιπόν, ότι κάποιες ενδεχοµένως παραµεληµένες αρετές του κινήµατος,
αναδεικνύουν µια σχεδιαστική διορατικότητα της εποχής, απαντώντας µε τον τρόπο τους σε
σύγχρονα περιβαλλοντικά ερωτήµατα. Λόγω αυτής της παραδοχής, επιχειρείται η
επανεξέταση της συµπεριφοράς των µορφών της περίφηµης εκείνης περιόδου, σε σχέση
µε το σύγχρονο θέµα της αρχιτεκτονικής βιωσιµότητας, συγκεντρώνοντας ουσιαστικά
όλα όσα µας δίδαξε το Μοντέρνο κίνηµα για το βιοκλιµατικό σχεδιασµό του σήµερα.
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Το µεγαλύτερο ενδιαφέρον της έρευνας λοιπόν, εστιάζεται στην προσπάθεια συσχετισµού της
απόλυτης αρχιτεκτονικής πειθαρχίας, του Μοντέρνου κινήµατος, µε την εκ διαµέτρου
αντίθετη πολυπλοκότητα του φυσικού τοπίου, το οποίο δύσκολα παραδίδεται σε
συγκεκριµένες νόρµες και αυστηρούς κανόνες. Έτσι, επιδιώκεται η ανάδειξη της διάδρασης
µεταξύ του δηµοφιλούς αυτού κινήµατος και των βασικών περιβαλλοντικών αρχών, µέσα από
µια διαδικασία αναζήτησης στοιχείων βιοκλιµατικού σχεδιασµού στο Μοντέρνο κίνηµα, αλλά
και πρακτικών εφαρµογών τους στην Ελλάδα.

1.2 _ Περίγραµµα εργασίας
Προκειµένου

να διασφαλιστεί η ευκολότερη ανάγνωση της εργασίας, επιχειρείται µια
συνοπτική ανάλυση της δοµής και των κεφαλαίων της.
_ Στο πρώτο κεφάλαιο λοιπόν, παρουσιάζεται η αφορµή επιλογής του συγκεκριµένου
θέµατος και η διατύπωση του βασικού σκοπού της έρευνας. Ακόµα, διατυπώνονται οι
επιµέρους στόχοι, η ανάλυση των οποίων απαντά στο αρχικό ερώτηµα.
_ Στο δεύτερο κεφάλαιο πραγµατοποιείται µια σύντοµη περιγραφή των βασικών
εννοιών που θα αναλυθούν στη συνέχεια και διατυπώνονται οι περιεκτικοί ορισµοί
τους.
_ Περνώντας στο τρίτο κεφάλαιο, το οποίο αποτελεί και το βασικό κορµό της εργασίας,
αναφέρονται τα σηµεία σύγκλισης και τριβής των δύο κύριων εννοιών, ενταγµένα σε
πέντε εννοιολογικές ενότητες βάσει του δοµικού, µορφολογικού ή κατασκευαστικού
χαρακτήρα τους και επιχειρείται η περαιτέρω ανάλυσή τους.
_ Στο τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο εντάσσονται τα συµπεράσµατα της παραπάνω
έρευνας, ανεπτυγµένα βάσει του αρχικού ερωτήµατος, οδηγώντας έτσι στην
ολοκλήρωση της εργασίας.

1.3 _ Σκοπός και επιµέρους στόχοι
Κύριο

ερώτηµα της συγκεκριµένης εργασίας, αποτελεί η σχέση των σύγχρονων
βιοκλιµατικών επιδιώξεων µε τα βασικά χαρακτηριστικά του δηµοφιλέστερου
αρχιτεκτονικού κινήµατος του 20ου αιώνα, αλλά και ο τρόπος υλοποίησής τους στο
εύκρατο µεσογειακό κλίµα της Ελλάδας.
Απαντώντας στο παραπάνω ερώτηµα, επιδιώκεται ουσιαστικά, η γεφύρωση του κενού,
σχετικά µε την ύπαρξη ή µη σχέσης µεταξύ των περιβαλλοντικών αρετών του βιοκλιµατικού
σχεδιασµού και της κατασκευαστικής µορφολογίας των κτιρίων της εποχής του Μοντέρνου
κινήµατος.
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Μέσω βιβλιογραφικής και διαδικτυακής έρευνας, ο παραπάνω σκοπός αναλύεται σε
επιµέρους, αµεσότερους στην κατανόηση στόχους. Ανάµεσα σε αυτούς έχουµε:
_ Σύντοµη ιστορική ανάλυση της πορείας του Μοντέρνου κινήµατος, του
Βιοκλιµατικού σχεδιασµού και του Κριτικού Τοπικισµού.
_ Παρουσίαση των περιεκτικών ορισµών των παραπάνω εννοιών.
_ Εντοπισµός των θεµελιωδών εννοιών που κυριαρχούν την περίοδο του Μοντέρνου
κινήµατος και επιδέχονται βιοκλιµατικής ερµηνείας.
_ Εντοπισµός και αντιστοίχιση στις παραπάνω έννοιες, των σηµείων σύγκλισης και
τριβής του Μοντέρνου κινήµατος µε το Βιοκλιµατικό σχεδιασµό, βάσει της έµµεσης ή
της άµεσης σχέσης τους µε αυτές.
_ Ερµηνεία των συγκεκριµένων σηµείων µέσω αρχιτεκτονικών παραδειγµάτων, τα
οποία υλοποιούν πετυχηµένα τον παραπάνω συσχετισµό, σε µια προσπάθεια
αναζήτησης δοµηµένων εφαρµογών τους.
_ Παρουσίαση των συµπερασµάτων µέσα από την επαναφορά του αρχικού
ερωτήµατος.
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Κεφάλαιο_ 2
Μοντέρνο ή Βιοκλιµατικό; Η µήπως και τα δύο;
Πρόκειται για δύο έννοιες µε ευρύ περιεχόµενο, η διερεύνηση των οποίων αναδεικνύει µεταξύ
άλλων τις δυσκολίες διατύπωσης περιεκτικών ορισµών, που να χωρούν όλες τις πτυχές και τις
εκφάνσεις τους. Αντιφατική και πολυδιάστατη, η έννοια του Μοντέρνου βρίσκεται υπό συνεχή
επανερµηνεία, µιας και ενώ ξεκίνησε ως καλλιτεχνικό ρεύµα της Δύσης, εµπεριείχε ένα
κοινωνικό χαρακτήρα, απαραίτητο για την εποχή του.

2.1 _ Μοντέρνο κίνηµα
Χρονολογικά, το Μοντέρνο κίνηµα εµφανίζεται στα µέσα του 19ου αιώνα, µε το τέλος της

βιοµηχανικής επανάστασης, αλλά γνωρίζει ιδιαίτερη άνθιση στην αρχή του 20ου, όποτε
καλείται να ορίσει την έκφραση στο χώρο ενός νέου κόσµου (Λέφας, 2008), απαλλαγµένου
από τις ανισότητες της υφιστάµενης Δυτικής κοινωνίας (McDonough και Braungart, 2002).
« Το Μοντέρνο Κίνηµα αποτελούσε µια αρχιτεκτονική κίνηση του 20ου αιώνα, η οποία
υπαγόρευε ότι τα έργα της εποχής έπρεπε να αποδεσµεύονται από τις εµφανείς αναφορές
στο ιστορικό προηγούµενο και να κοιτούν απευθείας στο µέλλον » (Τουρνικιώτης κ.ά., 2006).
Μετά από µία ριζοσπαστική από άποψη τεχνολογικών καινοτοµιών Βιοµηχανική επανάσταση
(1760-1860) και έναν οδυνηρό Α΄ Παγκόσµιο Πόλεµο (1914-1918), η Μοντέρνα
αρχιτεκτονική έρχεται να αποτελέσει µια προοδευτική διαδικασία, η οποία βασιζόµενη στις
νέες τεχνικές δυνατότητες της εποχής και στα νέα δοµικά υλικά, αποσκοπούσε στην προοπτική
ενός καλύτερου µέλλοντος, µέσω του σχεδιασµού ενός κατάλληλα δοµηµένου περιβάλλοντος
(Τουρνικιώτης κ.ά., 2006).
Βασικά κριτήρια της ανοικοδόµησης αυτής, αποτελούσαν η ορθολογική κατασκευή, η
τυποποίηση και το φθηνό κόστος, µιας και στόχος των περισσότερων αρχιτεκτόνων της εποχής
ήταν η επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσµατος, από άποψη υγιεινής και διαβίωσης,
χρησιµοποιώντας τα κατά το δυνατόν λιγότερα υλικά µέσα. Κυρίαρχη αξία στο σχεδιασµό
αυτόν, αποτελούσε το µέτρο και την απλή λύση, αντί της επιτηδευµένης σύνθετης κατασκευής
(Τοµπάζης, 2010).
« Μοντερνισµός ονοµάζεται το σηµαντικότερο νέο στυλ ή φιλοσοφία της αρχιτεκτονικής
του 20ου αιώνα, που συνοδεύεται από µια αναλυτική προσέγγιση στη λειτουργία των κτιρίων
και µία αυστηρά ορθολογική χρήση των (συχνά νέων) υλικών, ένα άνοιγµα προς τις
διαρθρωτικές καινοτοµίες και την εξάλειψη κάθε διακοσµητικού στοιχείου » (Riba, χ.χ.).
Έτσι λοιπόν, η Μοντέρνα αρχιτεκτονική καταγράφεται ως µια διαδικασία που επιδιώκει να
δηµιουργήσει έναν ιδεατό, εύτακτο κόσµο, δοµηµένο βάση απλών κατασκευαστικών αρχών,
ο οποίος αποσκοπεί στην κάλυψη των βασικών αναγκών του ανθρώπου (Λέφας, 2008).
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Επιδιώκει ακόµα, τη δηµιουργία ενός δοµηµένου περιβάλλοντος προηγµένης υγιεινής, µέσω
της αξιοποίησης των φυσικών πηγών ενέργειας, εκφράζοντας έτσι ανησυχίες που µπορούν να
αναχθούν σε µια πρώιµη βιοκλιµατική αντίληψη.

2.2 _ Βιοκλιµατικός σχεδιασµός
Η διαρκής εξέλιξη και ο επαναπροσδιορισµός της έννοιας του βιοκλιµατικού, καθώς και η
ποικιλία των τρόπων υλοποίησής του στον αρχιτεκτονικό σχεδιασµό, καθιστούν τον ορισµό
του σύνθετο, ενώ προϋποθέτουν τακτικό εµπλουτισµό γνώσεων για τη σαφή κατανόησή του.
Βασιζόµενη στη λογική του κάνω πολλά µε λίγα (McDonough και Braungart, 2002), η
βιοκλιµατική αρχιτεκτονική στοχεύει στη δηµιουργία κτιρίων κατάλληλα ενταγµένων στο
φυσικό περιβάλλον και λιγότερο υπεύθυνων για τις ανεπιθύµητες επιδράσεις σε αυτό. Έχοντας
απώτερο στόχο την εξοικονόµηση ενέργειας, επιδιώκει τη λογική εκµετάλλευση των
διαθέσιµων φυσικών πόρων, αξιοποιώντας παράλληλα το τοπικό κλίµα (Abley και Heartfield,
2002).
Ο όρος βιοκλιµατικός σχεδιασµός, είναι πάντα επίκαιρος και σίγουρα γνώριµος. Αναπτύχθηκε
τη δεκαετία του 1980, έπειτα από την πετρελαϊκή κρίση του 1973, η οποία οδήγησε στη µελέτη
και την έρευνα νέων µορφών ενέργειας για µία οικονοµικότερη και πιο οικολογική κατασκευή,
µε αναφορές στο τοπικό µικροκλίµα. Από εκείνη τη στιγµή εξελίσσεται διαρκώς, για αυτό
συναντάται συχνά και µε άλλες ονοµασίες όπως ηλιακός, ενεργειακά ευαίσθητος, κλιµατικός
και πιο πρόσφατα αειφόρος ή βιώσιµος σχεδιασµός (Τοµπάζης, 2010). Στη συγκεκριµένη
εργασία, ο βιοκλιµατικός σχεδιασµός συµπυκνώνει όλες τις αρχές που πρέπει να διέπουν την
αρχιτεκτονική σύνθεση, µε στόχο την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και
την εξοικονόµηση ενέργειας.
« Βιοκλιµατικός ονοµάζεται ο σχεδιασµός που αποσκοπεί στην καλύτερη εκµετάλλευση
των φυσικών και κλιµατολογικών συνθηκών, µε σκοπό να επιτυγχάνονται οι βέλτιστες
εσωτερικές συνθήκες θερµικής άνεσης και ποιότητας αέρα κατά τη διάρκεια όλου του
έτους, µε την ελάχιστη δυνατή κατανάλωση ενέργειας » (NOK, 2012).
Βιοκλιµατικές ευαισθησίες, διακρίνονται και στο δοµηµένο έργο Ελλήνων αρχιτεκτόνων,
εκπροσώπων της µεταπολεµικής αρχιτεκτονικής σύνθεσης της χώρας, γεγονός που τους
καθιστά πρώιµους εκφραστές του σύγχρονου οικολογικού σχεδιασµού. Οι ίδιοι αναζήτησαν
νέες λύσεις στα αρχιτεκτονικά προβλήµατα, καθώς και µια νέα αισθητικά µορφολογία µέσω
της ορθής σκέψης και του ορθού σχεδιασµού, συνοµιλώντας ταυτόχρονα µε το µεσογειακό
κλίµα του τόπου και τις ιδιαιτερότητές του. Συνεπώς, η αρχιτεκτονική, ιδιαίτερα της
µονοκατοικίας στα προάστια και τις παραθαλάσσιες περιοχές της Ελλάδας, χαρακτηρίστηκε
έντονα από ένα πνεύµα Κριτικού τοπικισµού.

2.3 _ Κριτικός τοπικισµός
Μεταβαίνοντας

σε ένα πιο τοπικό επίπεδο λοιπόν, στην Ελλάδα την περίοδο του
Μεσοπολέµου (1923-1940), η αρχιτεκτονική εστιάζει τη δράση της στην κάλυψη των
στεγαστικών αναγκών των προσφύγων της Mικρασιατικής καταστροφής (1922). Μετά από
τον Ελληνικό εµφύλιο (1946-1949), οι νέοι αρχιτέκτονες της εποχής, καλούνται να επιλύσουν
µείζονα στεγαστικά ζητήµατα.
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Επιλέγουν λοιπόν, να διαφοροποιηθούν εντελώς από το έως τότε αρχιτεκτονικό κατεστηµένο
και στρέφονται προς το διεθνή Μοντερνισµό, διατηρώντας ταυτόχρονα τη συνείδηση του
τόπου, µε την έννοια του σεβασµού στο φυσικό περιβάλλον και στα πολιτισµικά
χαρακτηριστικά του.
Έτσι, η υλοποίηση της Μοντέρνας αρχιτεκτονικής στην Ελλάδα σχετίστηκε άµεσα µε το
genius loci (το πνεύµα του τόπου), την κατανόηση της τοπογραφίας του εδάφους, της
κατεύθυνσης του φωτός αλλά και της ανθρώπινης κλίµακας. Με αυτόν τον τρόπο και
επανερµηνεύοντας υφιστάµενες παραδοσιακές αξίες, στόχευε στην καλύτερη ένταξη του
αρχιτεκτονικού οικοδοµήµατος στο φυσικό περιβάλλον. Προέκυψε λοιπόν, µια νέα
σχεδιαστική αντίληψη, αυτή του Κριτικού τοπικισµού. Ο συγκεκριµένος όρος, εισάγεται στα
τέλη της δεκαετίας του 1970 από την Liane Lefaivre και τον Αλέξανδρο Τζώνη, προκειµένου
να περιγράψουν την αντίδραση στην παγκοσµιοποιηµένη αρχιτεκτονική, η οποία οδηγούσε σε
δυσλειτουργικές και επίπεδες λύσεις.
« Ο κριτικός τοπικισµός είναι η γέφυρα από την οποία πρέπει να περάσει οποιαδήποτε
ανθρωπιστική αρχιτεκτονική του µέλλοντος, ακόµη και αν αυτό το µονοπάτι οδηγήσει
τελικά σε εντελώς διαφορετική κατεύθυνση » (Τζώνης και Lefaivre, 1981).
Το συγκεκριµένο όρο υιοθετεί o Βρετανός αρχιτέκτονας και ιστορικός Kenneth Frampton,
περιγράφοντάς τον διαφορετικά.
« Ο κριτικός τοπικισµός δεν είναι τόσο ένα στυλ, όσο µια κριτική κατηγορία
προσανατολισµένη σε κάποια κοινά χαρακτηριστικά. Μια κριτική, η οποία παρότι στέκεται
πρακτικά απέναντι στον εκσυγχρονισµό, εντούτοις αρνείται ακόµη να εγκαταλείψει τις
ελευθερωτικές και προοδευτικές όψεις της µοντέρνας αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς »
(Frampton, 2009).
Την ίδια εποχή, η σταδιακή οικονοµική ανάπτυξη της Ελλάδας, είχε ως αποτέλεσµα τη
µεταφορά µέρους του πληθυσµού της χώρας στα µεγάλα αστικά κέντρα. Έχουµε λοιπόν
µετάβαση από την αγροτική σε µια διαφορετική οικονοµία, η οποία βασιζόµενη στη
βιοµηχανική παραγωγή, οδηγεί σε ένα δυτικότερο τρόπο ζωής.
Η ανανεωτική αυτή τάση, µεταφράστηκε στην αρχιτεκτονική σύνθεση µε την καθιέρωση της
Μοντέρνας αρχιτεκτονικής. Οι περισσότεροι νέοι αρχιτέκτονες της εποχής, επηρεασµένοι από
τις σπουδές και την πολυετή διαµονή σε µητροπόλεις της Ευρώπης, ασπάστηκαν τις αρχές του
κινήµατος, διατηρώντας όµως παράλληλα µια ευαισθησία απέναντι στις νεοκλασσικές και
τοπικιστικές τάσεις της χώρας (Γιαννίτσαρης, χ.χ.). Επιβεβαιώνοντας µε αυτόν τον τρόπο τον
πρωταρχικό ρόλο του τοπίου στην ελληνική αρχιτεκτονική παράδοση, καταφέρνουν να γίνουν
γνωστοί στο δυτικό κοινό, µέσα από µια νέα για την εποχή αρχιτεκτονική προσέγγιση, αυτή
του Κριτικού Τοπικισµού.
Η υλοποίηση του Κριτικού τοπικισµού στην Ελλάδα λοιπόν, τοποθέτησε την αρχιτεκτονική
των τελευταίων πενήντα χρόνων, στο ιδεολογικό ενδιάµεσο του διεθνούς και του τοπικού
(Τουρνικιώτης, 2007), επιχειρώντας να αφοµοιώσει και να συνδυάσει τις βασικές αρχές του
Μοντέρνου κινήµατος µε την παράδοση και τις ανάγκες του τόπου. Έτσι, αναδεικνύεται µια
συνεχής παλινδρόµηση και µια δηµιουργική ανασύνθεση ανάµεσα στο διεθνές πνεύµα και τον
τοπικό χαρακτήρα του αρχιτεκτονικού έργου της εποχής, µε σαφείς αναφορές στην ανώνυµη
αρχιτεκτονική και την αυθόρµητη δόµηση της Ελλάδας, οι οποίες ενδεχοµένως να κρύβουν
πρώιµες βιοκλιµατικές ποιότητες.
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Kεφάλαιο _ 3
Στην προσπάθεια αναζήτησης της πιο "πράσινης" πλευράς της νεωτερικότητας, εντοπίζονται
στο συγγραφικό έργο µεγάλων προσωπικοτήτων της αρχιτεκτονικής όπως του Kenneth
Frampton και του Colin Porteous, πέντε βασικές έννοιες, οι οποίες ξεχωρίζουν σε κάθε
σχεδιαστική και κατασκευαστική απόφαση την εποχή του Μοντέρνου κινήµατος. Ιδιαίτερο
χαρακτηριστικό των εννοιών αυτών και αφορµή για την περαιτέρω ανάλυσή τους στη
συγκεκριµένη εργασία, αποτελεί το γεγονός ότι αναγνωρίζονται σε αυτές σύγχρονοι
βιοκλιµατικοί προβληµατισµοί. Συνεπώς, οι έννοιες του ορθολογισµού, της
λειτουργικότητας, της ειλικρίνειας, της λιτότητας και του κοινωνικού χαρακτήρα,
επιδέχονται "διπλής ανάγνωσης".
Πιο αναλυτικά λοιπόν, οι συγκεκριµένες έννοιες µπορούν να αναλυθούν είτε αρχιτεκτονικά,
βάσει του δοµικού, µορφολογικού και κατασκευαστικού χαρακτήρα εκάστοτε οικοδοµήµατος,
είτε περιβαλλοντικά, βάσει των βιοκλιµατικών χαρακτηριστικών που του προσδίδουν. Η
συσχέτιση και η αντιπαράθεση του κατασκευαστικού και του βιοκλιµατικού χαρακτήρα των
εννοιών αυτών, οδηγεί στον εντοπισµό χαρακτηριστικών σχεδιαστικών αρχών του Μοντέρνου
κινήµατος, στις οποίες διαφαίνεται µια λανθάνουσα βιοκλιµατική πλευρά. Μέσα από τη
διερεύνησή τους, επισηµαίνονται εννιά σηµεία σύγκλισης και τριβής του Μοντέρνου
κινήµατος µε το βιοκλιµατικό σχεδιασµό, τα οποία εντάσσονται στις πέντε εννοιολογικές
ενότητες που αναφέρθηκαν νωρίτερα.
Αναλύοντας τα δίπολα που δηµιουργούνται, επιδιώκεται η απάντηση του αρχικού
ερωτήµατος, για την ύπαρξη ή µη σχέσης µεταξύ των σύγχρονων περιβαλλοντικών αρχών
και των βασικών χαρακτηριστικών του Μοντέρνου κινήµατος, αλλά και η ανατροπή της
σύγχρονης άποψης για το τι τελικά χαρακτηρίζει ένα κτίριο βιοκλιµατικό.
Προκειµένου να κατανοηθούν καλύτερα οι παραπάνω σχέσεις, συνοδεύονται από
παραδείγµατα δοµηµένου έργου Ελλήνων αρχιτεκτόνων τόσο εκείνης της περιόδου, όσο και
πιο σύγχρονων. Πρόκειται για ιδιωτικές κατοικίες, οι οποίες στην πρώτη περίπτωση, πιστές
στις αρχές του Μοντέρνου κινήµατος, αναπτύσσουν µια διαλεκτική σχέση µε το φυσικό τοπίο,
αξιοποιώντας τη θέα και τον προσανατολισµό, ενώ στη δεύτερη, η σύγχρονη σύνθεσή τους
διατυπώνεται µε το αρχιτεκτονικό λεξιλόγιο του Μοντερνισµού και τις βιοκλιµατικές
ποιότητες που αυτό συνεπάγεται. Η φράση «η αρχιτεκτονική είναι το επιδέξιο, σωστό και
θαυµαστό παίξιµο των όγκων που συµπλέκονται κάτω από το φως» του Ελβετού αρχιτέκτονα,
Le Corbusier (2004), περιγράφει πετυχηµένα τα παραδείγµατα που αναφέρθηκαν και θα
αναλυθούν εκτενέστερα στη συνέχεια.
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3.1 _ Η ορθολογικότητα ως εργαλείο για µια σύγχρονη
βιοκλιµατική σύνθεση
Αναλύοντας

χαρακτηριστικά παραδείγµατα της αρχιτεκτονικής σύνθεσης διακεκριµένων
προσωπικοτήτων του Μοντερνισµού, σε όλα, εξέχουσα θέση κατέχει η έννοια της
ορθολογικότητας. Ο ορθολογικός σχεδιασµός και η λογική πίσω από κάθε κατασκευαστική
µέθοδο της εποχής, αποσκοπούσαν στην επίτευξη της βέλτιστης δυνατής κατασκευής, µε την
κατά το δυνατόν οικονοµικότερη διάθεση πόρων. Η συγκεκριµένη λογική, οδήγησε στην
περαιτέρω αναζήτηση στοιχείων που σήµερα πλέον µπορούν να αναχθούν στην οικολογία
(Καραβασίλη-Χόνδρου, 1999).
Οι αρχιτέκτονες της εποχής, σχεδιάζοντας στο χρόνο που ζούσαν, κρατούσαν παράλληλα µια
λανθάνουσα στάση απέναντι στο µέλλον, µιας και έννοιες όπως αυτή της ορθολογικότητας,
µπορούν να αποτελέσουν τη βάση για µια σύγχρονη βιοκλιµατική σύνθεση (Τουρνικιώτης,
2007). Στον περιβαλλοντικό σχεδιασµό λοιπόν, συναντάµε ορθολογικότερη κατανάλωση
ενέργειας σε σχέση µε τις συµβατικές κατασκευές, αξιοποιώντας τις ανανεώσιµες πηγές, αλλά
και ορθολογικότερη διαχείριση φυσικών πόρων, πρακτική που θα αναλυθεί εκτενέστερα στην
ενότητα της κατασκευαστικής ειλικρίνειας.
Συνεπώς, ο σχεδιαστικός και κατασκευαστικός ορθολογισµός, µπορεί να αποτελέσει
εργαλείο αλλά και υποδοµή για την αποφασιστική εφαρµογή και διάδοση της αειφόρου
ανάπτυξης στις µέρες µας. Εξάλλου, από την εποχή του Μοντέρνου κινήµατος, ο Le
Corbusier θεωρούσε τη φύση ως το τελειότερο σύστηµα οργάνωσης και προσπαθούσε να
µιµηθεί τη λειτουργία της, µεταφέροντας τη δοµή της στα έργα του. Επιδιώκοντας την
επιστροφή του ανθρώπου στη φύση, εστίαζε στο πράσινο και τον κοινόχρηστο χώρο,
εξελίσσοντας ακόµα και τη στέγη του κελύφους σε πρόσθετο λειτουργικό επίπεδο, αυξάνοντας
έτσι την επαφή του χρήστη µε την ύπαιθρο.
Οι αρχιτέκτονες του Μοντέρνου κινήµατος λοιπόν, σκέφτονταν την αρχιτεκτονική και τη
φύση ταυτόχρονα, καταλάβαιναν από αυτή τη λογική, την οικονοµία, την πειθαρχία καθώς
και τη λειτουργικότητα (Porteous, 2002), έννοιες που µετά χρησιµοποιούσαν κατά το
σχεδιασµό και την οικοδόµηση. Η ορθολογική σκέψη πίσω από κάθε κατασκευαστική τους
επιλογή, οδήγησε στην υιοθέτηση απέριττων αισθητικά µορφών, τόσο στο σχεδιασµό του
κελύφους όσο και των ανοιγµάτων αυτού. Εξετάζοντας τις επιλογές αυτές περιβαλλοντικά,
στη συνέχεια της εργασίας θα επιχειρηθεί η αναλυτικότερη περιγραφή τους, µέσα από την
αναζήτηση της συµβολής του απέριττου κελύφους, στη διασφάλιση θερµικής άνεσης στο
εσωτερικό, αλλά και των επιµήκων υαλοστασίων, στη διαχείριση των ήπιων µορφών
ενέργειας.
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3.1.1 _ Το απέριττο κέλυφος ως ρυθµιστικός παράγοντας
θερµικής άνεσης
Απώτερο

στόχο µιας αρχιτεκτονικής σύνθεσης
αποτελεί αδιαµφισβήτητα ο σχεδιασµός του
περιβλήµατος ή κελύφους του κτιρίου, µέσα στο
οποίο βρίσκει καταφύγιο ο άνθρωπος και ευνοϊκό
περιβάλλον για την οικογενειακή και κοινωνική του
ζωή. Άµεση επιδίωξη όσων ασχολούνται µε αυτή τη
δηµιουργική διαδικασία, οφείλει να αποτελεί µεταξύ
άλλων, η διαµόρφωση του εξωτερικού περιβλήµατος
µε απώτερο στόχο τόσο την αισθητική ολοκλήρωση
της κατασκευής, όσο και την αξιοποίηση του τοπικού
κλίµατος (Καραβασίλη-Χόνδρου, 1999).
Σε περιοχές µε ήπιο κλίµα όπως η Ελλάδα, ένα
εκτεταµένο κτίριο, στο οποίο κυριαρχεί η
οριζόντια γραµµή, µπορεί να προσφέρει πολλαπλά
οφέλη από άποψη φυσικού φωτισµού και αερισµού
(Τοµπάζης, 2010). Ιδιαίτερα αν σχεδιάζεται κατά
µήκος του άξονα ανατολής-δύσης, τα περιβαλλοντικά
οφέλη αυξάνονται, καθώς µε αυτόν τον τρόπο
αξιοποιείται ο νότιος προσανατολισµός και τελικά
µετριάζεται η ενεργειακή κατανάλωση του κτιρίου
(Ευθυµόπουλος, 2000).
Οι
αρχιτέκτονες
Σουζάνα
και
Δηµήτρης
Αντωνακάκης, του Εργαστηρίου 66, στην κατοικία
στον Οξύλιθο (1973) επιλέγουν να τοποθετήσουν το
κτίριο κατά τον άξονα ανατολής-δύσης της περιοχής
µελέτης, κατεύθυνση η οποία είναι παράλληλη µε την
κλίση του εδάφους και συµπίπτει µε την κίνηση των
τοπικών ανέµων (Βασιλάτος, 2010).
Στο κτίριο διακρίνονται ταυτόχρονα, οι βασικές
γεωµετρικές αρχές του Μοντέρνου κινήµατος, οι
οποίες βοηθούν προς τη συγκεκριµένη βιοκλιµατική
κατεύθυνση. Σύµφωνα µε αυτές λοιπόν, οι όγκοι
µειώνονται και εµφανίζονται στις απλούστερες
µορφές τους, ενώ εισάγεται δυναµικά η οριζόντια
γραµµή (Von Meiss, 1990). Βάσει της παραπάνω
λογικής, η ιδεώδης κατοικία του κινήµατος οφείλει να
είναι απέριττη µιας και η απλοποίηση των µορφών, δε
θεωρείται απλά ως µια αισθητική αρετή, αλλά
παράλληλα παρέχει και κατασκευαστικά οφέλη.
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Εικ. 1_ Σκίτσο προσανατολισµού κατοικίας στον
Οξύλιθο (Εργαστήριο 66, 1973)
Εικ. 2-3_ Διαγράµµατα ηλιακής πρόσβασης
(Ramachandran, 1990)
Εικ. 4_ Διάγραµµα βέλτιστου προσανατολισµού
(Ramachandran, 1990)
Εικ. 5_ Προσανατολισµός περιοχών κτιρίου (MPS,
2014)
Εικ. 6_ Διάγραµµα θερµοκρασίας φυτεµένου
δώµατος (Songer, 2010)
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Αναλύοντας τις βασικές σχεδιαστικές αρχές του κελύφους των κτιρίων της εποχής,
αναδεικνύονται κοινές συνισταµένες µε τις σύγχρονες βιοκλιµατικές επιδιώξεις.
Επισηµαίνεται λοιπόν, ότι το σχήµα του κτιριακού κελύφους επηρεάζει σηµαντικά τις ανάγκες
των χρηστών σε θέρµανση και φωτισµό (Ανδρεαδάκη, 2006), ενώ συντελεί µε τον τρόπο του
στον περιορισµό της επίδρασης του ανέµου και στην ανάσχεση της ταχύτητάς του
(Καραβασίλη-Χόνδρου, 1999). Αποτελεί δηλαδή ρυθµιστικό παράγοντα για τη δηµιουργία
συνθηκών θερµικής άνεσης στο εσωτερικό του (Ανδρεαδάκη, 2006).
Οι νέες κατασκευαστικές αρχές και τα νέα υλικά που εισήγαγε το Μοντέρνο κίνηµα,
κατάφεραν να δηµιουργήσουν καινοτόµες αρχιτεκτονικές µορφές, ικανές να αλληλεπιδρούν
µε το περιβάλλον τους και να ρυθµίζουν το µικροκλίµα. Στην εξασφάλιση ευνοϊκότερου
µικροκλίµατος οδήγησε την ίδια εποχή και η διαµόρφωση της γεωµετρικά επίπεδης στέγης σε
κήπο, µε το συγκεκριµένο µοτίβο να εξελίσσεται µέχρι και σήµερα στα πλαίσια ενός
γενικότερα πιο πράσινου σχεδιασµού (Λάββας, 2008). Από βιοκλιµατικής άποψης, η
σχεδιαστική επιλογή του φυτεµένου δώµατος, συµβάλλει σηµαντικά στη διατήρηση σταθερής
θερµοκρασίας στο εσωτερικό του κτιρίου σχεδόν όλο το χρόνο, ενώ απορροφά και το νερό της
βροχής (McDonough και Braungart, 2002).
Ο συνδυασµός επίπεδων επιφανειών και όγκων δηµιουργούµενων από απλές γεωµετρίες
λοιπόν, βοηθούσαν το κτίριο να ενταχθεί ευκολότερα στη σύνθετη πραγµατικότητα,
πετυχαίνοντας έτσι την πολυπόθητη συνέπεια ανάµεσα σε περιβάλλοντα χώρο, κατασκευή και
λειτουργία (Λάββας, 2008). Βασιζόµενος σε αυτήν τη λογική, ο αρχιτέκτονας Δηµήτρης
Φατούρος στην κατοικία στη Σαλαµίνα (1953) σχεδιάζει ένα σαφές γεωµετρικό στερεό µε
λιτές επιχρισµένες επιφάνειες (Ηλιάκης, 2015). Η οικία της Κούλας Πράτσικα στην Οµήρου
53 (1932), του αρχιτέκτονα Γεώργιου Κοντολέοντος, χαρακτηρίζεται από απέριττη
πλαστικότητα και ιδεώδη ισορροπία µορφής, λειτουργίας και κατασκευής. Ο όγκος του
κατάλευκου κτιρίου είναι απλός ορθογώνιος, κατασκευασµένος από οπλισµένο σκυρόδεµα,
συνεπής µε τις προαναφερθείσες αρχές (Φεσσά, 2014).
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Εικ. 7_ Κατοικία στη Σαλαµίνα
(Φατούρος, 1953)
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Εικ. 8-9_ Οικία Κούλας Πράτσικα
(Κοντολέων, 1932)
Εικ. 10-12_ Κατοικία στον Οξύλιθο
(Εργαστήριο 66, 1973)

Οι βάσει των συγκεκριµένων αρχών, µορφολογικά ιδανικές κατοικίες του κινήµατος όµως,
στην προσπάθειά τους να θέσουν κανόνες αισθητικής αφαιρετικότητας, αποτέλεσαν τον
πρόδροµο ενός υπέρµετρου κατασκευαστικού φορµαλισµού και µιας ισοπεδωτικής
οµοιοµορφίας, καθώς στην πλειοψηφία τους ήταν λευκές, οµοιογενείς και µηχανικά
κατασκευασµένες, αποκοµµένες από το περιβάλλον τους (Frampton, 2009).
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Η εσωστρέφεια των γεωµετρικών µορφών, οδήγησε πολλές φορές στη µη αποδοχή τους από
το ευρύ κοινό, µιας και ο αυστηρά διαµορφωµένος χώρος, ο συγκεκριµένος προσανατολισµός
και τα λιτά υλικά, αναφέρονταν σε µια ζωή µε κανόνες και προγραµµατισµό της κάθε στιγµής,
αδιαφορώντας για το γεγονός ότι οι ανθρώπινοι ρυθµοί είναι ασυνεχείς, διακεκοµµένοι και
περιοδικοί (Τσίτση, 2015).
Παρόλα αυτά, η φαινοµενική οµοιογένεια των
έργων του Μοντέρνου κινήµατος ήταν εν
µέρη απατηλή, µιας και οι λεπτές παραλλαγές
των µορφών, έδιναν και συνεχίζουν να δίνουν
τη δυνατότητα στα κτίρια να λειτουργούν
σε διαφορετικές κλιµατολογικές και
πολιτισµικές συνθήκες, ανατρέποντας την
παραπάνω άποψη περί άκαµπτου και
ανένταχτου σχεδιασµού (Frampton, 2009).
Για παράδειγµα, η κατοικία στο Ψυχικό του
Παντελή Νικολακόπουλου (2006), λόγω της
αυστηρά γεωµετρικής της όψης αποπνέει κάτι
από Le Corbusier. Ταυτόχρονα όµως, κρύβει
επιµελώς µία εντελώς διαφορετική αίσθηση
στο εσωτερικό της, άµεσα συνδεδεµένη µε το
τοπικό κλίµα (ΕΙΑ, χ.χ.).
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Εικ. 13_ Κατοικία στο Ψυχικό
(Νικολακόπουλος, 2006)
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Εικ. 14_ "Οριζόντιο σπίτι"
(Sparch, 2009)
Εικ. 15_ "Σπίτι – Κουτί"
(Τσιράκη, 2011)
Εικ. 16_ Κατοικία στη Φιλοθέη
(Gem Architects, 2011)
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Βασιζόµενοι στην εµπειρία του τόπου και οι Sparch, Ρένια Σακελλαρίδου και Μόρφω
Παπανικολάου, στο "Οριζόντιο σπίτι" στη Θεσσαλονίκη (2009), ανάγουν τη µορφή του
εδάφους και τη βιωµατική σχέση µε τη γη σε σηµαίνουσες για το σχεδιασµό αξίες.
Προκειµένου λοιπόν να σχετιστεί η κατοικία µε το τοπίο, η οριζόντια γραµµή γίνεται
επιφάνεια, περίβληµα, όριο και γενικότερα τρόπος επαφής κατασκευής-γης (Τσιώρα κ.ά., χ.χ.).
Όσον αφορά στο εξελισσόµενο µοτίβο του φυτεµένου δώµατος, σηµαντικό στοιχείο
ενεργειακού σχεδιασµού στο "Σπίτι-κουτί" στο Κουκάκι (2011) της Σοφίας Τσιράκη, το οποίο
σχεδιάστηκε µε τη βοήθεια του αρχιτέκτονα Τάσου Μπίρη, αποτελεί η φύτευση όλων των
υπαίθριων χώρων και µεγάλου µέρους της επιφάνειας του δώµατος. Ιδιαίτερη σηµασία στη
βιοκλιµατική ταυτότητα του κτιρίου δόθηκε και στην κατοικία στη Φιλοθέη (2011), των Gem
Architects, Δέσποινας Γουναροπούλου, Βίκης Εµµανουηλίδου και Πέτρου Μπάζου. Η
κατοικία οργανώθηκε σαν ένα ορθογώνιο πρίσµα, µε το προνόµιο της οριζόντιας και κάθετης
διαµπερότητας, η οποία διευκολύνει τον αερισµό, µέσα από ψηλά και χαµηλά ανοίγµατα
(Μάνης κ.ά., 2016).
Συνεπώς, ο σχεδιασµός του κελύφους ενός κτιρίου συνεχίζει να αποτελεί καθοριστικό
παράγοντα για τη θερµική και περιβαλλοντική συµπεριφορά του (Ευθυµόπουλος, 2000).
Ο οικολογικός σχεδιασµός µπορεί µέσα από την εξέλιξη των υφιστάµενων φορµαλιστικών
µορφών του Μοντέρνου κινήµατος και των σύγχρονων φιλικών προς το περιβάλλον
τεχνολογιών, να αναδείξει όλα εκείνα τα θετικά στοιχεία που άντεξαν στο χρόνο. Επιπλέον,
µπορεί να ενσωµατώσει και νέα στοιχεία µε στόχο τη βελτίωση των κλιµατικών συνθηκών
στον εσωτερικό και εξωτερικό χώρο του κτιρίου και γενικότερα την προστασία των φυσικών
αποθεµάτων του πλανήτη (Καραβασίλη-Χόνδρου, 1999).
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3.1.2

_

Το

κτίριο ως φυσικός ηλιακός συλλέκτης µε

παράθυρα όχι για να κοιτάζεις, "αλλά για να τα κοιτάς"
«Το να εισάγει τον ήλιο είναι το νέο και πιο
επιτακτικό καθήκον του αρχιτέκτονα»
(Le Corbusier, 2003)

Αξιολογώντας

και επιλέγοντας ένα στοιχείο ως το σπουδαιότερο για τον αρχιτεκτονικό
σχεδιασµό, το φως κατατάσσεται πρώτο, καθώς καθίσταται απαραίτητο συστατικό µιας
ισορροπηµένης και υγιούς ζωής. Η αρχιτεκτονική σχετίζεται άµεσα µε τη ζωή, καθώς είναι
αυτή που διαµορφώνει το δοµηµένο περιβάλλον, συνεπώς αρχιτεκτονική χωρίς φως δεν
νοείται (Τοµπάζης, 2010). Το φως, εισέρχεται στο δοµηµένο χώρο µέσω της διαφάνειας, της
φυσικής ιδιότητας του γυαλιού, που του επιτρέπει να είναι οπτικά διαπερατό. Διαφάνεια όµως,
µεταφορικά σηµαίνει ανυποκρισία, καθαρότητα και εντιµότητα. Η ειλικρίνεια, ίδιον της
διαφάνειας, η φωτεινότητα της ζωής και η ασυµµετρία της ελευθερίας αποτελούν έννοιες
άµεσα συσχετισµένες µε το Μοντέρνο κίνηµα (Λάββας, 2008).
Όσον αφορά στα κτίρια, το παράθυρο
αποτελεί σηµάδι ζωής, αφού θεωρείται
το µάτι της κατασκευής, δίνοντας τη
δυνατότητα στους χρήστες να κοιτούν
έξω από αυτό χωρίς να φαίνονται
(Τουρνικιώτης,
2007).
Το
πιο
συνηθισµένο, παραδοσιακό παράθυρο
είναι αυτό που τοποθετείται εσωτερικά
της τοιχοποιίας και χαρακτηρίζεται ως
κάθετο παράθυρο. Είναι και αυτό που
έρχεται να δοκιµαστεί µε τις νέες
κατασκευαστικές µεθόδους του 19ου
αιώνα, οι οποίες θα σηµατοδοτήσουν
αργότερα ολόκληρο το Μοντέρνο
κίνηµα. Αντικαθίσταται λοιπόν από
µεγάλα επιµήκη υαλοστάσια, τα οποία
καλύπτουν σηµαντική επιφάνεια των
κτιριακών προσόψεων, ορίζοντας την
απουσία τοίχου, χωρίς όµως στατικές για
το κτίριο επιπτώσεις (Von Meiss, 1990).
Αυτές οι οριζόντιες µακριές λωρίδες
γυαλιού, παίζουν καθοριστικό ρόλο στη
λειτουργία του κτιρίου, µιας και
ρυθµίζουν τη σχέση του µε το φυσικό
φωτισµό, τις οπτικές θεάσεις αλλά και
τη διάρθρωση των εσωτερικών και
εξωτερικών χώρων (Von Meiss, 1990).
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Εικ. 17_ Ανάλυση εισαγωγής της
ηλιακής ενέργειας µέσω του γυαλιού
(Ramachandran, 1990)
Εικ. 18_ Το κτίριο ως ηλιακός
συλλέκτης (Ramachandran, 1990)
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Εικ. 19_ Ανακλαστικές επιφάνειες που
κατευθύνουν
το
ηλιακό
φως
(Ramachandran, 1990)
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Εκµεταλλευόµενος τα παραπάνω οφέλη, ο αρχιτέκτονας Νίκος Βαλσαµάκης, σχεδιάζει την
κατοικία στην Ανάβυσσο (1963) έχοντας ως βασικό στόχο την αξιοποίηση και την ανάδειξη
της εντυπωσιακής θέας του Σαρωνικού. Κατασκευάζει λοιπόν ένα γυάλινο στερεό,
εφαπτόµενο σε δύο λεπτές πλάκες και ενσωµατώνει σε αυτό συρόµενα κουφώµατα,
ανοιγόµενα καθ' όλο το µήκος της πρόσοψης. Απελευθερώνοντας µε αυτόν τον τρόπο τις
όψεις, καταφέρνει να ορίσει την παρουσία του απέναντι νησιού, ως αναπόσπαστο στοιχείο της
σύνθεσής του (Καρδαµίτση-Αδάµη και Φιλιππίδης, 2007).
Οι απελευθερωµένες από βαριές τοιχοποιίες προσόψεις, αποτελούν ταυτόχρονα σηµαντικό
εργαλείο στη διαµόρφωση ενός βιώσιµου κτιρίου, καθώς αξιοποιούν τις ανανεώσιµες πηγές
ενέργειας για φωτισµό, αερισµό και δροσισµό, καθιστώντας ουσιαστικά το κτίριο φυσικό
ηλιακό συλλέκτη, παρέχοντας παράλληλα ένα άρτιο αισθητικά αποτέλεσµα (Τοµπάζης,
2010).
Ο αρχιτέκτονας Κωνσταντίνος Δεκαβάλλας κατασκευάζοντας µια σειρά ανοιγµάτων στο
δώµα της κατοικίας στο Καβούρι (1968), επιτρέπει την εισχώρηση του ήλιου στο κέντρο του
κτιρίου το χειµώνα, αλλά και την εξασφάλιση φυσικού αερισµού το καλοκαίρι (Δεκαβάλλας,
2008). Οι έξυπνες επιλογές του αρχιτέκτονα, ο οποίος καταφέρνει να απλοποιήσει έντεχνα τη
φωτεινή πηγή, σηµατοδοτούν την ανάπτυξη ενός πρώιµου παθητικού ηλιακού σχεδιασµού,
λογική µε πολλαπλές δυνατότητες µελλοντικής εξέλιξης.
Φαίνεται λοιπόν, πως η επιλογή της τοποθέτησης εκτεταµένων λωρίδων γυαλιού κατά µήκος
των κτιριακών προσόψεων την περίοδο του Μοντέρνου κινήµατος, εξασφάλιζε
περιβαλλοντικά οφέλη που πλέον µπορούν να αναχθούν σε σύγχρονες βιοκλιµατικές
επιδιώξεις.

Εικ. 20-22_ Κατοικία στην Ανάβυσσο
(Βαλσαµάκης, 1963)
Εικ. 23-24_ Κατοικία στο Καβούρι (Δεκαβάλλας, 1968)
20
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Οι σχεδιαστικές προοπτικές που αναδείχθηκαν λόγω των πολλαπλών δυνατοτήτων του
γυαλιού όµως, οδήγησαν στην άκριτη χρήση του, µε την ανέγερση κτιρίων εξολοκλήρου
γυάλινων. Έτσι, ένα ολόκληρο κίνηµα βρέθηκε να κατηγορείται για τη σηµερινή όψη των
πόλεων, χωρίς να λαµβάνεται υπόψιν ότι αυτό οφειλόταν κατά κύριο λόγο στον µετέπειτα
εκφυλισµό των µορφών του. Στη σηµερινή εποχή, τα κτίρια αυτής της κατηγορίας θεωρούνται
ιδιαίτερα ενεργοβόρα, µιας και κατά τους θερινούς µήνες απαιτούν πολύ περισσότερη ενέργεια
από τα συµβατικά για κλιµατισµό, ενώ το χειµώνα έχουν αντίστοιχα µεγαλύτερες απώλειες
λόγω ελλιπούς µόνωσης.
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Στην
προσπάθεια
µετρίασης
της
υπερθέρµανσης των κτιρίων, το 1937, ο
Le Corbusier καινοτοµεί µε την ανάπτυξη
των brise-soleil, ενός τύπου διάτρητων
στεγάστρων
δηλαδή,
τα
οποία
λειτουργούν είτε ως επιδερµικό σύστηµα
σκιασµού, είτε ως σύστηµα ικανό να
δηµιουργήσει χώρο. Το σύστηµα
εφαρµόζεται πρώτη φορά από τον ίδιο,
στο σχεδιασµό του Υπουργείο Παιδείας
και Υγείας, στο Ρίο ντε Τζανέιρο, της
Βραζιλίας και µε την πρώτη εφαρµογή
του, καταφέρνει να γίνει εξαιρετικά
δηµοφιλές σε πολλές χώρες, οι οποίες
αντιµετώπιζαν αντίστοιχα προβλήµατα
υπερθέρµανσης (Νιάγκου, 2009). Το
σύστηµα συναντάται στην κορυφαία
εφαρµογή του στην Unite d' Habitation
του Le Corbusier, στη Μασσαλία της
Γαλλίας, όπου εξασφαλίζει όχι µόνο
σκιασµό στο κτίριο, αλλά και αερισµό.

25

Εικ. 25_ Εφαρµογή των
brise- soleil στο Υπουργείο
Παιδείας και Υγείας, στο
Ρίο
ντε
Τζανέιρο
(Fracalossi, 2013)
Εικ. 26_ Εφαρµογή των
brise- soleil στην Unite d'
Habitation, στη Μασσαλία
(Solla, 2012)
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Τα καινοτόµα brise-soleil, ενώ έµοιαζαν να λειτουργούν στις νότιες πλευρές των κτιρίων, ήταν
λιγότερο πετυχηµένα στις ανατολικές και δυτικές όψεις τους, µιας και εµπόδιζαν την εισροή
του ηλιακού φωτός το χειµώνα, ενώ άφηναν το κτίριο απροστάτευτο από το απογευµατινό φως
το καλοκαίρι (Porteous, 2002). Βέβαια, η πρακτική εφαρµογή τους αποτέλεσε τη βάση για
µετέπειτα εξέλιξη, µε τη βιοκλιµατική έρευνα να εστιάζει σε καινοτόµα συστήµατα
σκιασµού, αλλά στην εποχή τους δεν µελετήθηκαν περαιτέρω. Παρόλα αυτά, ο ανεπαρκής
φυσικός φωτισµός, η οπτική αποξένωση από το περιβάλλον, η κακή ποιότητα αέρα και η
εµφάνιση υγρασίας, αποτέλεσαν µερικά από τα προβλήµατα της εποχής, τα οποία επιλύθηκαν
σε µεγάλο βαθµό, λόγω των πρωτοπόρων σχεδιαστικών πρακτικών του Μοντέρνου κινήµατος.
Ο χειρισµός του γυαλιού ως πολύπλοκης ανακλαστικής επιφάνειας, δεκτικής στις
µεταµορφώσεις του ήλιου, επιλύει αντίστοιχα προβλήµατα µέχρι και στις µέρες µας
(Μπάρµπας, 2008 κ.ά.).
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Στην περίπτωση της κατοικίας στη
Δροσιά (2002), η Κατερίνα Βαλσαµάκη,
καταφέρνει να ενοποιήσει πετυχηµένα
εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους,
σχεδιάζοντας µεγάλα ανοίγµατα µε
συρόµενα κουφώµατα, ενισχύοντας έτσι
την οπτική διαπερατότητα.
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Εικ. 27_ Κατοικία στη Δροσία
(Βαλσαµάκη, 2002)
29

Εικ. 28_ Μονοκατοικία στην
Εκάλη (ISV, 2011)
Εικ. 29-30_ "Plane House"
(K-Studio, 2011)

Οι ISV Architects στην µονοκατοικία
στην Εκάλη (2011), πέρα από τις
εκτεταµένες επιφάνειες ανοιγµάτων,
επιλέγουν να εφοδιάζουν µε γυαλί ακόµα
και τα στηθαία της κατασκευής,
αποσκοπώντας στην παροχή άπλετου
φωτός στο εσωτερικό (Τσιώρα κ.ά., χ.χ.).
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Εκµεταλλευόµενοι τα οφέλη του ηλιόλουστου καλοκαιριού των ελληνικών νησιών, οι
αρχιτέκτονες Δηµήτρης και Κωνσταντίνος Καραµπατάκης του K-Studio, σχεδιάζουν το
"Plane house" στη Σκιάθο (2011). Προκειµένου να αναδείξουν τη θέα της τοποθεσίας,
χρησιµοποιούν εκτεταµένα υαλοστάσια, τα οποία εφοδιάσουν µε ευέλικτα πανέλα σκιασµού.
Επιλέγουν ακόµα να σεβαστούν το τοπίο, συνεχίζοντάς το στην πράσινη οροφή του κτιρίου
τους, σχεδιαστική επιλογή που αναφέρθηκε νωρίτερα (Busalto, 2013).
Όπως αποδεικνύεται λοιπόν, αν και τα υαλοστάσια αποτελούν µέρη του κτιρίου τρωτά,
εύθραυστα και θερµικά ευαίσθητα, καθίστανται απολύτως απαραίτητα για την υγιεινή του
(Von Meiss, 1990), µιας και όσο πιο κλειστός είναι ένας χώρος, δηλαδή όσο λιγότερα
ανοίγµατα έχει, τόσο πιο εξαρτηµένος είναι από τεχνητά µέσα κλιµατισµού. Η ευρεία και
συνεχόµενη χρήση των µέσων αυτών, συνεπάγεται ελλιπή αερισµό, άρα κακές συνθήκες
διαβίωσης, αλλά και κατασπατάληση των ενεργειακών αποθεµάτων, οδηγώντας έτσι στην
υποβάθµιση της ποιότητας της ζωής των κατοίκων και στην καταστροφή του φυσικού
περιβάλλοντος (Τοµπάζης, 2010).
Λόγω των πολλαπλών αρετών που εξασφαλίζουν λοιπόν, τα επιµήκη υαλοστάσια συνεχίζουν
να αποτελούν πρωταρχική σχεδιαστική επιλογή κάθε αρχιτέκτονα. Με την αξιοποίηση των
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας να έρχεται πρώτη ανάµεσα στις παραπάνω αρετές, η
κατασκευαστική αρτιότητα και η λειτουργικότητα που εξασφαλίζουν, αποτελούν τις έννοιες
που θα αναλυθούν εκτενέστερα στη συνέχεια.
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3.2

_

Η

λειτουργικότητα της κάτοψης και οι

προοπτικές εξοικονόµησης ενέργειας
Σύµφωνα

µε τις σχεδιαστικές αρχές του Μοντέρνου κινήµατος, οι λειτουργίες όφειλαν
καθορίζουν τη µορφή, οι ανάγκες την αρχιτεκτονική σύνθεση και τα κατασκευαστικά υλικά
τις αρχιτεκτονικές λεπτοµέρειες. Υπήρχε δηλαδή, απαίτηση για απόλυτη κατασκευαστική
λειτουργικότητα και για απόρριψη καθετί περιττού και διακοσµητικού. Οι αρχιτέκτονες του
κινήµατος αντιµετώπιζαν τα κτίρια ως µηχανές, µε τον όρο "λειτουργία" να προσδιορίζει το
σύνολο των ενεργειών που διεξάγονταν σε αυτές. Ο Le Corbusier (2004, σελ. 83) περιγράφει
πετυχηµένα τη νοοτροπία της εποχής, µε τη γνωστή έκφραση ότι «το σπίτι είναι µια µηχανή
για να ζεις µέσα της».
Οι βασικοί άξονες των κατόψεων των έργων του, κατευθύνονταν από το φως και τον τρόπο
που αυτό διεισδύει στο χώρο. Οι ίδιοι άξονες, διαµόρφωναν τις όψεις και τον όγκο του κτιρίου,
µιας και για τον ίδιο, η κάτοψη ήταν η αρχή της αρχιτεκτονικής δηµιουργίας. Εισάγεται λοιπόν,
µια νέα σχεδιαστική αντίληψη αυτή της ελεύθερης κάτοψης, η οποία οδηγεί στη χωρική
αλληλοεισχώρηση και αλληλεξάρτηση του εσωτερικού της κατασκευής µε το φυσικό
περιβάλλον. Σύµφωνα µε την παραπάνω λογική, παράλληλα µε τη διαµόρφωση του
εσωτερικού χώρου, προκύπτουν οι εξωτερικές επιφάνειες, επιτρέποντας έτσι την παρέµβαση
της φύσης στο εσωτερικό του κτιρίου (Le Corbusier, 2004).
Η ευρεία εφαρµογή της ελεύθερης κάτοψης, οδήγησε σταδιακά στην επανάχρηση της
µορφολογίας του αίθριου, µιας σχεδιαστικής επιλογής µε πολλαπλά περιβαλλοντικά οφέλη. Η
βιωσιµότητα τέτοιων µορφολογικών στοιχείων τη σύχρονη εποχή, µαρτυρά ότι ο
βιοκλιµατικός σχεδιασµός δεν είναι ένα στείρο εργαλείο εξοικονόµησης ενέργειας. Αντίθετα,
αποτελεί έναν τρόπο σκέψης που επιδιώκει τη θερµική και την οπτική άνεση των
κατοίκων, καθώς και την εξοικείωσή τους µε το χώρο.
Με την κατάλληλη από άποψη προσανατολισµού, τοποθέτηση υπαίθριων πράσινων στοιχείων
ανάµεσα στους εσωτερικούς χώρους του κτιρίου λοιπόν, δηµιουργούνται διαρθρωτικοί χώροι
εκτόνωσης των καθηµερινών δραστηριοτήτων, ενώ µέσω της παροχής ηλιασµού, αερισµού
και σκιασµού που εξασφαλίζουν, διευκολύνεται η γενικότερη περιβαλλοντική λειτουργία
του κτιρίου. Βάσει αυτής της λογικής, στη συνέχεια της εργασίας αναλύεται η συµβολή της
ελεύθερης κάτοψης στη διαµόρφωση εσωτερικού λειτουργικού χώρου, άµεσα συνδεδεµένου
µε το περιβάλλον και επισηµαίνεται η ανάγκη υιοθέτησης του αιθρίου ως µέσου µιας
αναβαθµισµένης ποιοτικά και περιβαλλοντικά ζωής.
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3.2.1 _ Το ζήτηµα της διαµόρφωσης του εσωτερικού χώρου
ως φυσικής συνέχειας του περιβάλλοντος
Από

τότε που υπάρχουν ανθρώπινες κοινωνίες, η
κατοικία έγινε το κυρίαρχο στοιχείο ζωής, όχι µόνο σαν
ατοµικό πρόβληµα, αλλά και ως οικογενειακό, συλλογικό
και κοινωνικό θέµα. Η επιλογή της θέσης της κατοικίας
και του βαθµού αλληλεπίδρασής της µε το φυσικό
περιβάλλον αποτελούσε ανέκαθεν πεδίο ουσιαστικού
προβληµατισµού των ανθρώπων. Ο 19ος αιώνας µε τις
νέες κατασκευαστικές τεχνικές που επέφερε, έκανε
δυνατή την ένταξη της κατοικίας στο χώρο, ως φυσικής
συνέχειας του περιβάλλοντος (Von Meiss, 1990).
Από εκείνη την εποχή λοιπόν, η κάτοψη δεν καθορίζει
µόνο την εσωτερική διαρρύθµιση του κτιρίου, αλλά
παράλληλα επιδρά και στον εξωτερικό χώρο (Τοµπάζης,
2010), αναγκάζοντας κατασκευή και τοπίο να
δουλεύουν µαζί σαν συνολικός σχεδιασµός
(McDonough και Braungart, 2002). Η διάδραση µεταξύ
εσωτερικού και εξωτερικού λοιπόν, µε την παρουσία
στοιχείων που ανήκουν και στους δύο, όπως η επέκταση
των υφιστάµενων τοίχων στον περιβάλλοντα χώρο,
εξελίσσεται σταδιακά στη διαµόρφωση της ελεύθερης
κάτοψης, χαρακτηριστικής αρχής του Μοντέρνου
κινήµατος.
Η ασυµµετρία της τελικής µορφής, χαρακτηριστικό το
οποίο θα αναλυθεί εκτενέστερα στη συνέχεια, συµβάλλει
στο σχεδιασµό υπαίθριων, ηµιυπαίθριων και εσωτερικών
χώρων, οµαλά διαβαθµισµένων, µε την εκτεταµένη
χρήση της διαφάνειας να διευκολύνει τη µεταξύ τους
επικοινωνία (Porteous, 2002).
Ο βιοκλιµατικός σχεδιασµός, αντιλαµβάνεται την
ικανότητα των ελεύθερων χώρων που προκύπτουν, να
µεγιστοποιούν ή να ελαχιστοποιούν τη διείσδυση του
ήλιου και του ανέµου, καθώς και τη ρυθµιστική
επίδραση της τοπογραφίας στη διαµόρφωση της
τελικής µορφής τους (Ανδρεαδάκη, 2006).
Συνεπώς, αναγνωρίζοντας στη λογική της ελεύθερης
κάτοψης, περιβαλλοντικές προοπτικές, ανάγει την
αλληλεπίδραση του κτιρίου µε το περιβάλλον ως το κύριο
ζητούµενο της σχεδιαστικής διαδικασίας (ΚαραβασίληΧόνδρου, 1999).

31

32

33

34

35

36

37
Εικ. 31_ Η συµβολή δέντρων και θάµνων στη
διοχέτευση αέρα (Reardon, 2013)
Εικ. 32_ Διάστηµα µεραξύ κτιρίων για εξασφάλιση
αερισµού (Yaniv, 2012)
Εικ. 33_ Η ελεύθερη κάτοψη ως παροχέας
ιδιωτικότητας και προσωρινού διαχωρισµού
δραστηριοτήτων (Yaniv, 2012)
Εικ. 34_ Εκτεταµένες ελεύθερες κατόψεις στον
άξονα ανατολής-δύσης (Yaniv, 2012)
Εικ. 35_ Χρήση τοιχίων µε στόχο την κατεύθυνση
του αέρα (Reardon, 2013)
Εικ. 36_ Αποτελεσµατικότερος αερισµός κατά
µήκος της κάτοψης (κάτω) (Dekay, 2013)
Εικ. 37_ Σκίτσο φυσικού φωτισµού (Hull, χ.χ.)
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Εκµεταλλευόµενος τα πλεονεκτήµατα αυτών των ελεύθερων χώρων, ο αρχιτέκτονας
Κωνσταντίνος Δεκαβάλλας σχεδιάζει τους κύριους όγκους της κατοικίας στο Καβούρι (1968)
στραµµένους προς τη θάλασσα και εφοδιασµένους µε µεγάλα υαλοστάσια, δίνοντας τους τη
δυνατότητα να επικοινωνούν, µέσω ενός συστήµατος από συρόµενα και πτυσσόµενα φύλλα.
Μέσω του σχεδιασµού µιας εκτεταµένης διαµπερούς κάτοψης, πετυχαίνει τη σύνδεση του
κτιρίου µε το φυσικό τοπίο και ως αποτέλεσµα αυτού, τη δηµιουργία φυσικού κλιµατισµού
και σκιασµού κατά τους θερινούς µήνες (Δεκαβάλλας, 2008).
Με αυτόν τον τρόπο, ο περιβάλλων χώρος συνδιαλέγεται µε το εσωτερικό του κτιρίου και
ταυτόχρονα το µικροκλίµα διατηρεί µια ισορροπία µε την ατµόσφαιρα στο εξωτερικό του
(Τοµπάζης, 2010), επιτυχία που µπορεί να αναχθεί σε σύγχρονη οικολογική επιδίωξη. Έτσι,
δηµιουργείται εν τέλη, µια δυναµική σχέση τόσο µεταξύ φυσικού τοπίου και λειτουργικής
κατασκευής, όσο και µεταξύ παράδοσης και νεωτερικότητας. Το ελληνικό τοπίο καθίσταται
σύµµαχος στην προσπάθεια αυτή, µιας και η πολυπλοκότητά του επιτρέπει την
αφοµοίωση διαφορετικών συνθετικών στοιχείων.

Εικ. 38-39_ Κατοικία στο Καβούρι
(Δεκαβάλλας, 1968)
Εικ. 40-41_ Κατοικία στο Ρίο Πατρών
(Βαλσαµάκης, 1965)

38

41
39

40

Προκειµένου λοιπόν να αποκρυπτογραφηθούν οι σχέσεις ανθρώπου-φύσης, αίθριου-κλειστού
χώρου, µεµονωµένου στοιχείου-ολότητας και να µεταφερθούν τα αποτελέσµατα τους στην
κάτοψη, οι αρχιτέκτονες της εποχής, χρησιµοποιούν µεθόδους αντιπαράθεσης και
αλληλοεισχώρησης. Η λογική της αντιπαράθεσης εµµένοντας στην αυτονοµία, φλερτάρει µε
την ιδέα της ιδιωτικότητας και του αποκλεισµού από τα άλλα µέρη, ενώ η χωρική
αλληλοεισχώρηση συµβάλλει στη δηµιουργία χωρικής ροϊκότητας (Von Meiss, 1990).
Πιστός στην πρώτη λογική, ο Νίκος Βαλσαµάκης, στην κατοικία στο Ρίο Πατρών (1965),
οργανώνει τους κυρίως χώρους, σε τρεις διακεκριµένες ενότητες, ενώ προκειµένου να πετύχει
µεγαλύτερη ιδιωτικότητα, διαµορφώνει και τα υπνοδωµάτια σε τρεις ξεχωριστούς όγκους µε
ανεξάρτητες µεταξύ τους βεράντες (Καρδαµίτση-Αδάµη και Φιλιππίδης, 2007). Στη
συγκεκριµένη περίπτωση λοιπόν, το κτίσµα αντιπαρατίθεται στο τοπίο, αποδεικνύοντας ότι η
ουσιαστική σχέση ανάµεσα τους, δεν προϋποθέτει απαραίτητα την εξαφάνιση του κτιρίου
από το περιβάλλον του.
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Εισάγοντας και εφαρµόζοντας τη λογική της ελεύθερης κάτοψης, οι αρχιτέκτονες του
Μοντέρνου κινήµατος, απάντησαν σε ζητήµατα αειφορίας, µιας και η αξιοποίηση των ήπιων
µορφών ενέργειας, µε τη βοήθεια των υπαίθριων και ηµιυπαίθριων χώρων που προέκυπταν,
συνέβαλλε ουσιαστικά στον περιορισµό της συµβατικής καταναλισκόµενης ενέργειας
(Καραβασίλη-Χόνδρου, 1999). Συνεχίζοντας να αποτελεί άµεση επιδίωξη των αρχιτεκτόνων,
η κατά το δυνατόν καλύτερη διαχείριση της ενέργειας έθεσε τη λογική της ελεύθερης κάτοψης
ως µια πολύτιµη σχεδιαστική επιλογή στην αρχιτεκτονική φαρέτρα.
Στην κατοικία στην Κηφισιά (2006), µια πιο σύγχρονη σύνθεση του
Νίκου Βαλσαµάκη, ο ενιαίος χώρος του καθιστικού και της
τραπεζαρίας εκτείνεται προς τον κήπο, µε τα µεγάλα συρόµενα
υαλοστάσια, να επιτρέπουν την ενοποίησή του µε αυτόν. Έτσι
επιτυγχάνεται η ευκολότερη διέλευση του ήλιου και του αέρα στο
εσωτερικό, αλλά και η ροϊκή συνέχεια εσωτερικού και εξωτερικού,
µε τον πευκόφυτο ελεύθερο χώρο να λειτουργεί σα φίλτρο µεταξύ
κατοικίας και δρόµου. Η Ναταλία Κοκοσαλάκη, στην κατοικία στο
Αλιβέρι (2015) επικεντρώνεται κυρίως στους εξωτερικούς χώρους
και βάσει αυτών, οργανώνει και τους υπόλοιπους. Η συνθετική
αρτιότητα του τελικού αποτελέσµατος, δικαιώνει απόλυτα την
επιβίωση λογικών όπως της ελεύθερης κάτοψης του κινήµατος
(Μάνης κ.ά., 2016).

Εικ. 42_
Κατοικία
στην Κηφισιά
(Βαλσαµάκης,
2006)

42

Εικ. 43_
Κατοικία
στο Αλιβέρι
(Κοκοσαλάκη,
2015)
43

Παρόλα αυτά, ιδιαίτερη προσοχή οφείλει να δοθεί ώστε η µεταφορά στο σήµερα των αρχών
του Μοντέρνου κινήµατος, και συγκεκριµένα της λογικής της ελεύθερης κάτοψης, να µην
περιορίσει την αρχιτεκτονική έκφραση. Η διαδικασία κατασκευής οφείλει να εµπεριέχει µια
κοινωνική ευαισθησία και να λαµβάνει υπόψιν τις προσωπικές προτιµήσεις των κατοίκων, µε
τους αρχιτέκτονες να µην ανάγουν την λειτουργικότητα σε αυτοσκοπό, όπως συνέβη σε
ορισµένες εκφάνσεις του Μοντέρνου κινήµατος, αλλά να σχεδιάζουν µε γνώµονα την κατά το
δυνατόν καλύτερη αξιοποίηση της φύσης, στην κατεύθυνση της αειφόρου ανάπτυξης.

24

3.2.2 _ Η ιδέα ενός υπαίθριου εσωτερικού χώρου ως τρόπου
ζωής
Προκειµένου να υλοποιηθεί µια πετυχηµένη λειτουργικά σύνθεση και να εξασφαλιστούν οι
επιθυµητές συνθήκες διαβίωσης των κατοίκων, οι αρχιτέκτονες της εποχής του Μοντέρνου
κινήµατος στράφηκαν στο σχεδιασµό ελεύθερων κατόψεων, ικανών να αλληλεπιδρούν µε το
περιβάλλον τους. Η αναγνώριση των πολλαπλών προοπτικών της συγκεκριµένης σχεδιαστικής
λογικής, οδήγησε στην περαιτέρω εξέλιξή της, µε την διαµόρφωση µέρους των ελεύθερων
χώρων των κατόψεων σε εσωτερικές αυλές.
Όπως φαίνεται λοιπόν, το Μοντέρνο κίνηµα
εντάσσει ξανά στη σχεδιαστική φαρέτρα κάθε
αρχιτέκτονα της εποχής, το αίθριο, έναν
εσωτερικό κήπο µε την κατάλληλη για κάθε
περιοχή φύτευση. Πρόκειται για µια
σχεδιαστική επιλογή, η επανεµφάνιση της
οποίας κλήθηκε να ικανοποιήσει τις νέες
σχεδιαστικές ανάγκες και απαιτήσεις της
περιόδου, όχι µόνο ως απλή λειτουργική
διάρθρωση χώρων, αλλά ως τρόπος και
στοιχείο ζωής, ιδιαίτερα στις µεσογειακές
χώρες, όπως η Ελλάδα.
Έτσι λοιπόν, το απόσταγµα εµπειρίας και
γνώσης του 20ου αιώνα πάνω στο αντικείµενο
του αρχιτεκτονικού σχεδιασµού, καθώς και η
χρήση των καινοτόµων κατασκευαστικών
τεχνικών της εποχής, συνέβαλαν στην εξέλιξη
του αιθρίου, καθορίζοντας την έως σήµερα
µορφή
του.
Υιοθετήθηκε
λοιπόν,
η
προϋπάρχουσα ιδέα του αιθρίου, στην
πρωταρχική του µορφή, µε τη ξεκάθαρη
γεωµετρία, επιτρέποντας έτσι σε κάθε
αρχιτέκτονα της εποχής να το αντιµετωπίζει µε
το δικό του τρόπο, τοποθετώντας το βέβαια
πάντα σε στρατηγικές θέσεις, ώστε να
συµβάλλει ουσιαστικά στην κατά το δυνατόν
καλύτερη ένταξη του κτιρίου στο περιβάλλον
(Βασιλείου και Παπασταυρινίδης, 2012).

Εικ. 44_ Το αίθριο ως τρόπος
ζωής (Estebanez, 2000)
Εικ. 45_ Φυσική σκίαση µε
δέντρα (McGee, 2013)
Εικ.
46_
Συνδυάζοντας
οριζόντιους και κάθετους
ελεύθερους χώρους (Dekay,
2013)

44

45

46

Η κατοικία στη Φιλοθέη (1961), του Νίκου Βαλσαµάκη, χαρακτηρίζεται από την πετυχηµένη
ένταξή της στο φυσικό τοπίο, λόγω της ιδιαίτερης σχέσης µεταξύ εσωτερικού χώρου και
κήπου. Καθοριστική για την επιτυχία αυτή, θεωρείται η συµβολή των εκτεταµένων στις όψεις
υαλοστασίων, που στη συγκεκριµένη κατασκευή κυριολεκτικά εξαφανίζονται (ΚαρδαµίτσηΑδάµη και Φιλιππίδης, 2007).
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Βλέπουµε λοιπόν ότι διαφάνεια µπορεί να δηµιουργηθεί και µέσω αδιαφανών
παρεµβολών στο κτίριο, δηλαδή µέσω αίθριων, µιας και στη συγκεκριµένη περίπτωση είναι
αυτά που υποδέχονται την ηλιακή ακτινοβολία και τους δροσερούς ανέµους, επιτρέποντας τη
διέλευσή τους και από τους υπόλοιπους χώρους. Έτσι, ο αρχιτέκτονας Εµµανουήλ Βουρέκας,
στην έπαυλη στο Καβούρι (1957), µε την εισαγωγή της υπαίθρου στους εσωτερικούς χώρους
του κτιρίου, εξασφαλίζει τα οφέλη του διπλού προσανατολισµού και του διαµπερούς αερισµού
(Vazilliz, 2009). Διευρύνοντας έτσι, το αρχιτεκτονικό λεξιλόγιο µε στοιχεία που αξίζει να
αναχθούν σε σύγχρονες σχεδιαστικές επιλογές, ο αρχιτέκτονας καταφέρνει να εξασφαλίσει
ευνοϊκό µικροκλίµα.
Το µικροκλίµα ή αλλιώς η εσωτερική ατµόσφαιρα του χώρου, εξαρτάται βέβαια σε µεγάλο
βαθµό από την επιλογή και τοποθέτηση της κατάλληλης φύτευσης στα αίθρια που
δηµιουργούνται. Με την προσεκτική διαλογή των πράσινων στοιχείων λοιπόν, το κτίριο
µπορεί να σκιάζεται όχι µόνο µε τεχνητά µέσα, αλλά και µε φυσικά. Σκεπτόµενοι τις
δυνατότητες της φυσικής σκίασης, οι αρχιτέκτονες Σουζάνα και Δηµήτρης Αντωνακάκης του
Εργαστηρίου 66, σχεδιάζουν την κατοικία στον Οξύλιθο (1973) µε µια κεντρική υπαίθρια
ζώνη. Ανατολικά της ζώνης βρίσκεται µια αυλή πάνω σε έναν εξώστη µπροστά στη θέα, ενώ
δυτικά τοποθετείται ένας σκιασµένος από µια κληµαταριά χώρος υπαίθριου καθιστικού,
διαµορφωµένος κατάλληλα (Βασιλάτος, 2010). Το κτίριο φαίνεται να εισάγει από µόνο του
ένα διαφορετικό τρόπο ζωής άµεσα συσχετιζόµενο µε το φυσικό περιβάλλον, αφού οι
ελεύθεροι χώροι και το πράσινο γίνονται αναπόσπαστο κοµµάτι της καθηµερινότητας
των κατοίκων.
Εικ. 47-48_ Κατοικία στη Φιλοθέη
(Βαλσαµάκης, 1961)
Εικ. 49-50_ Κατοικία στον Οξύλιθο (Εργαστήριο 66, 1973)

47

49

51

53
55

Εικ. 51-54_ Κατοικία στην
Πλάκα (Κραντονέλλης, 1963)
48

50

52
54

Εικ. 55_ Έπαυλη στο Καβούρι
(Βουρέκας, 1957)

Το µεγάλο ενδιαφέρον και η επιτυχία της φυσικής σκίασης µε ένα φυλλοβόλο φυτό ή δέντρο
όµως, έγκειται στο γεγονός ότι ο βιολογικός ρυθµός ενός τέτοιου φυτού, ταυτίζεται µε τις
εποχές του έτους και προσαρµόζεται στις εκάστοτε θερµοκρασιακές διαφοροποιήσεις των
περιοχών, κάτι που δε συµβαίνει µε κανένα µέσο τεχνητής σκίασης (Τοµπάζης, 2010). Η
φυσική βλάστηση πέρα από τη σκίαση και τη µείωση της εξωτερικής θερµοκρασίας µέσω της
απορροφούµενης από τα φυλλώµατα των φυτών θερµότητας, (Ανδρεαδάκη, 2006), συµβάλλει
και στη µείωση των ατµοσφαιρικών ρύπων (Τοµπάζης, 2010), εξασφαλίζοντας ένα υγιεινό
περιβάλλον κατοίκησης.
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Σε µια διαφορετική ατµόσφαιρα λοιπόν, οδηγεί και η µεγάλη αυλόπορτα της κατοικίας στην
Πλάκα (1963) του Κλέοντος Κραντονέλλη, λόγω της διαίρεσής της σε πλακόστρωτη σκεπαστή
αυλή διαµορφωµένη µε πέτρινους πάγκους και κήπο µε νησίδες χαµηλής βλάστησης, χαλίκι
και ψηλά δέντρα (Καρδαµίτση-Αδάµη, 2009).
Συνεπώς, η ένταξη του αιθρίου στον αρχιτεκτονικό σχεδιασµό εκείνη
την περίοδο, καταφέρνει να εξασφαλίσει αισθητή µείωση της
θερµοκρασίας στο εσωτερικό, περιορίζοντας τη χρήση τεχνητών µέσων
κλιµατισµού, καθιστώντας εν τέλη τη λειτουργία του κτιρίου
οικονοµικότερη και οικολογικότερη (Τοµπάζης, 2010).
56

57
Εικ. 56-57_
Κατοικία
στην Κηφισιά
(Τοµπάζης, 2001)

58

59
Εικ. 58-59_
Κατοικία
στο Κεφαλάρι
(A-team, 2003)

60

Εικ. 60_
Κατοικία
στη Ρόδο
(Λουκοπούλου,
Μπερτάκη,
Πανηγύρης, 2007)

Ακόµα, η προσπάθεια ενσωµάτωσης πράσινων στοιχείων κατά
σχεδιασµό, αναδεικνύει την ευαισθησία των αρχιτεκτόνων της εποχής
προς οτιδήποτε φυσικό. Στη σηµερινή εποχή, η ευαισθησία εκείνης της
περιόδου διατηρείται και ανάγεται σε πρωταρχικό σχεδιαστικό στόχο.
Η σύνθεση της κατοικία στην Κηφισιά (2001) του Αλέξανδρου
Τοµπάζη, θέτει τους βασικούς όγκους του κτιρίου σε συνεχή διάλογο
µε το περιβάλλον, το οποίο µε τη σειρά του διεισδύει στο σώµα του
κτιρίου µε την µορφή αίθριων και ηµιυπαίθριων χώρων.
Η ίδια συνθετική ιδέα επικράτησε και στην κατοικία στο Κεφαλάρι
(2003), των A-team, Γιώργου Σταµατάκη και Κατερίνας Καρανίκου.
Με τη διάταξη των χώρων γύρω από ένα εσωτερικό αίθριο, οι
αρχιτέκτονες επιδίωξαν την άµεση επαφή των εσωτερικών χώρων µε το
διαµορφωµένο και το φυσικό περιβάλλον. Η οµαλή συνδιαλλαγή
κενών-πλήρων εξασφαλίζει στο κτίριο φυσικό φωτισµό και αερισµό.

Συνεπώς, το αίθριο αναλαµβάνει το ρόλο του φωτεινού όγκου, εξασφαλίζοντας στην κατοικία
φυσικό φωτισµό, συνδυαζόµενο βέβαια µε την προαναφερθείσα διαφάνεια. Τον ίδιο ρόλο
κατέχει και στην κατοικία στη Ρόδο (2007), των Χριστίνα Λουκοπούλου, Ηρώ Μπερτάκη και
Κώστα Πανηγύρη, οι οποίοι αναπτύσσουν όλες τις λειτουργικές ενότητες της κατοικίας γύρω
από αυτό (Τσιώρα κ.ά., χ.χ.). Φαίνεται λοιπόν, ότι η τυπολογία των υπαίθριων εσωτερικών
χώρων, συνεχίζει να αποτελεί κυρίαρχο οργανωτικό στοιχείο στις σύγχρονες αρχιτεκτονικές
συνθέσεις, µιας και να εξασφαλίζει πολλαπλά βιοκλιµατικά οφέλη.
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3.3 _ Η κατασκευαστική ειλικρίνεια ως αναφορά του
βιοκλιµατικού σχεδιασµού
Όσον αφορά στα υλικά, την περίοδο του Μοντέρνου κινήµατος µεταπηδούν από τον προσύγχρονο ρόλο τους, σε µέσα καθοριστικής σηµασίας για τον σχεδιασµό (Ρουµπάνη και
Ταρουδάκη, 2013). Το γεγονός αυτό, επιτρέπει στη µέχρι τότε περιθωριακή αρχιτεκτονική των
εργατικών πολυκατοικιών, να καθορίσει η ίδια αποκλειστικά το χτισµένο περιβάλλον σε
ολόκληρο σχεδόν τον πλανήτη (Λέφας, 2008). Ήταν το ανεπίχριστο σκυρόδεµα, χωρίς χρώµα,
σοβά ή γύψο, µε την πρωτοφανή καθαρότητά του, που σε συνδυασµό µε τις παραδοσιακές
τεχνικές κατασκευής, κατάφερε να αλλάξει ολόκληρη την πορεία της αρχιτεκτονικής.
Η κατασκευαστική ειλικρίνεια, η οποία ξεχώριζε σε όλες τις εκφάνσεις του Μοντέρνου
κινήµατος, δηµιούργησε οικοδοµήµατα µε εµφανή φέροντα και φερόµενα στοιχεία. Ως
αποτέλεσµα αυτού, οικοδοµήµατα µε απελευθερωµένες προσόψεις, σηµαντικά ελαφρύτερες
και συνεπώς λειτουργικότερες, ικανές να αναδείξουν τις προηγµένες κατασκευαστικές
µεθόδους που χαρακτήρισαν το κίνηµα (Ρουµπάνη και Ταρουδάκη, 2013). Οι παραπάνω
εξελίξεις, οδήγησαν στην εισαγωγή νέων δυνατοτήτων τυποποίησης και προκατασκευής
δοµικών στοιχείων. Η βιοµηχανική παραγωγή των επιµέρους στοιχείων λοιπόν, επιβάρυνε
λιγότερο το περιβάλλον, µιας και υπήρχε ελεγχόµενη διαχείριση υλικών πόρων και
ενέργειας. Τα προκατασκευασµένα µέλη, µεταφέρονταν και τοποθετούνταν επί τόπου,
απλοποιώντας την οικοδοµική διαδικασία, µε το τελικό αποτέλεσµα να εκφράζει ειλικρινώς
την κατασκευαστική µέθοδο που ακολουθήθηκε.
Μια αντίστοιχα δηµοφιλής προσέγγιση την περίοδο του Μοντέρνου κινήµατος, η οποία
ανταποκρινόταν µε ανάλογη ειλικρίνεια στο φυσικό τοπίο, ήταν αυτή του Κριτικού
τοπικισµού. Η διαφορετική αυτή προσέγγιση, αξιοποιούσε µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα
τοπικά υλικά και τη µορφολογία του εδάφους εκάστοτε περιοχής, φανερώνοντας ουσιαστική
γνώση των περιορισµών και των δυνατοτήτων του φυσικού περιβάλλοντος, γεγονός που
οδηγούσε στην υλοποίηση µιας κατασκευής, απόλυτα ενσωµατωµένης σε αυτό.
Συνεπώς, η παραδοσιακή, η ανώνυµη δόµηση, αλλά και ο Κριτικός τοπικισµός,
αναγνωρίζονται ως πολύτιµες πηγές γνώσης και βάσεις αναφοράς για τη σύγχρονη
βιοκλιµατική αρχιτεκτονική, µιας και υλοποιούν µια πετυχηµένη συµβίωση µεταξύ
κατασκευής και περιβάλλοντος. Η εναρµονισµένη αυτή συνύπαρξη περιγράφεται στη
συνέχεια της εργασίας µέσα από την αναζήτηση των σχέσεων της προκατασκευής και
υλοποίησης σύµµεικτων κατασκευών, πλάκας οπλισµένου σκυροδέµατος και τοιχοποιίας από
τοπικά υλικά, µε τις σύγχρονες περιβαλλοντικές αρχές.
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3.3.1 _ Ένας συνεπής µετασχηµατισµός του ακατέργαστου
υλικού σε µια στιβαρή κατασκευή
«Χρησιµοποιώντας αδρανή υλικά και ξεκινώντας από συνθήκες λιγότερο ή
περισσότερο λειτουργικές, διαµορφώνεις σχέσεις που προκαλούν τη
συγκίνησή µου. Αυτό είναι αρχιτεκτονική»
(Le Corbusier, 2004)

Από

την εποχή του Μοντέρνου
κινήµατος, αναγνωρίζεται ότι η
ορθή γνώση των ιδιοτήτων των
υλικών επιτρέπει την αξιοποίηση
όλων των αρετών τους, προς
όφελος της υγείας και της
ευηµερίας των κατοίκων. Εξάλλου,
είναι αυτά που χρησιµεύουν στη
συλλογή, την αποθήκευση και τη
διάχυση της φυσικής θερµότητας
και τελικά στον περιορισµό της
χρήσης
τεχνητών
µεθόδων
κλιµατισµού
(ΚαραβασίληΧόνδρου, 1999).
Ο κατασκευαστικός ορθολογισµός
σε συνδυασµό µε την εφαρµογή
των νέων τεχνικών της εποχής,
οδήγησε στην καλύτερη δυνατή
χρήση και αξιοποίηση των
διαθέσιµων υλικών πόρων, µέσα
από µια διαδικασία αναζήτησης
των βέλτιστων κατασκευαστικών
λύσεων
(Καραβασίλη-Χόνδρου,
1999), φανερώνοντας έτσι τη
βαθιά γνώση των αρχιτεκτόνων
της εποχή, για τις δυνατότητες
και τους περιορισµούς της φύσης.
Η επιφάνεια, η υφή και το χρώµα
των υλικών που χρησιµοποιούνταν,
ο συνδυασµός και η σύνδεσή τους,
έδιναν στο χώρο όχι µόνο τον
εξωτερικό του χαρακτήρα, αλλά
επηρέαζαν σηµαντικά και τις
εσωτερικές συνθήκες διαβίωσης.
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62

summer

Εικ. 61_ Θερµοκρασιακές διαφοροποιήσεις
σε διαφορετικά χρωµατισµένα υλικά άµεσα
εκτεθειµένα
στο
ηλιακό
φως
(Ramachandran, 1990)

Εικ. 62_ Ο κύκλος ζωής κάθε υλικού
(Kara, χ.χ.)

winter

Εικ. 63_ Αποτελεσµατική χρήση της
θερµικής µάζας των υλικών (Reardon,
2013)

63

Εικ. 64_ Ηµερίσιες θερµοκρασιακές
διακυµάνσεις
σε
διάφορετικές
κατασκευαστικές µεθόδους (Reardon,
2013)

64

65

Εικ. 65_ Θερµική συµπεριφορά διαφορετικών
τύπων κατασκευής ως προς την εξωτερική
θερµοκρασία (Κωνσταντινίδου, 2008)
Εικ. 66_ Επίπεδα ενσωµατωµένης ενέργειας κάθε
υλικού (Milne, 2013)
66

Εικ. 67_ Κατανοµή ενσωµατωµένης ενέργειας και
άνθρακα κάθε υλικού (Hammond, 2008)

67
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Η διαµόρφωση του εσωτερικού περιβάλλοντος ενός κτιρίου λοιπόν, καθορίζεται σε µεγάλο
βαθµό από τα χαρακτηριστικά των υλικών και τον τρόπο που αυτά τοποθετούνται, µιας και
είναι η σχέση τους µε το φως, η οποία συντάσσει την τελική "ατµόσφαιρα" του χώρου (Von
Meiss, 1990). Η κατοικία στην Ανάβυσσο (1962), έργο του Άρη Κωνσταντινίδη, στέκει εκεί
σαν από πάντα, συνδυάζοντας το ροµαντισµό µε το φυσικό τοπίο. Ο αρχιτέκτονας
ενδιαφέρεται για την κατασκευή και την υλικότητά της, την αλήθεια της, αυτό που φαίνεται
και αυτό που είναι. Προκειµένου να το πετύχει και στην κατοικία στην Αίγινα (1975), επιλέγει
να χρησιµοποιήσει φυσική λιθοδοµή και ανεπίχριστο σκυρόδεµα, υλικά που σηµατοδοτούν
µια ειλικρινή κατασκευή (Τουρνικιώτης κ.ά., 2012).
Από βιοκλιµατικής σκοπιάς, τα συµπαγή υλικά όπως το σκυρόδεµα και η λιθοδοµή, που
χρησιµοποιούνταν εκτεταµένα την περίοδο του Μοντέρνου κινήµατος, µπορούν να
λειτουργήσουν σαν αποθήκες ενέργειας, οι οποίες το χειµώνα απορροφούν τη φυσική
θερµότητα κατά τη διάρκεια της µέρας, απελευθερώνοντάς την σταδιακά το βράδυ. Το
καλοκαίρι η υψηλή θερµική τους µάζα αποτρέπει την υπερθέρµανση του χώρου (GauzinMüller, 2002). Ο Κωνσταντίνος Δεκαβάλλας στο σπίτι διακοπών στην Αίγινα (1970),
σχεδιάζει βορεινό τοίχο 32 µέτρων από λιθοδοµή, µε σκοπό την προστασία της κατασκευής
τόσο από το χειµερινό άνεµο, όσο και από τον καλοκαιρινό ήλιο, καταφέρνοντας έτσι να
διατηρήσει σταθερή θερµοκρασία στο εσωτερικό της κατοικίας καθόλη τη διάρκεια του έτους
(Δεκαβάλλας, 2008).
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53 68
74
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Εικ. 68-70_ Κατοικία στην Ανάβυσσο (Κωνσταντινίδης, 1962)

54
70

Εικ. 71-73_ Κατοικία στην Αίγινα (Κωνσταντινίδης, 1975)
Εικ. 74_ Σπίτι διακοπών στην Αίγινα (Δεκαβάλλας, 1970)

Συνεπώς, η επιλογή των κατάλληλων υλικών, συµβάλλει στη διαµόρφωση συνθηκών
θερµικής άνεσης, µέσω των φυσικών ιδιοτήτων τους. Έτσι το σκυρόδεµα καθιερώνεται ως
ένα από τα βασικά οικοδοµικά υλικά σε πολλά µέρη του κόσµου, τόσο για τις φυσικές και
µηχανικές του ιδιότητες, όσο και για την ευκολία παρασκευής του (Τοµπάζης, 2010).
Σταδιακά, µετατρέπεται σε πανάκεια, µιας και είναι εύκολο στην προκατασκευή,
επαναχρησιµοποιήσιµο (Von Meiss, 1990) και ανακυκλώσιµο, παρά το γεγονός ότι η
ανακύκλωσή του συνεπάγεται αυξηµένο κόστος, λόγω του ιδιαίτερου τρόπου διαχωρισµού
των υλικών (Τοµπάζης, 2010). Η εξόρυξη των αδρανών υλικών και η ενεργοβόρος παραγωγή
του τσιµέντου, βασικών συστατικών στοιχείων του σκυροδέµατος, αποτελούν τα κυριότερα
µειονεκτήµατα της χρήσης του τόσο διαδεδοµένου και σηµαντικού υλικού (Τοµπάζης, 2010).
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Όσον αφορά στο µέταλλο, το δεύτερο πιο διαδεδοµένο υλικό την εποχή του Μοντέρνου
κινήµατος, µπορούσε να προκατασκευαστεί, γεγονός που το καθιστούσε ευκολότερα
διαχειρίσιµο κατά τη µεταφορά και την τοποθέτηση (Von Meiss, 1990), αλλά και πιο
"καθαρό", µιας και η διαδικασία παρασκευής του δεν επιβάρυνε το περιβάλλον µε επιπλέον
ρύπους. Κατέληξε πολύ δηµοφιλές, µιας και διέθετε µεγάλη αντοχή, φθείρονταν δύσκολα και
κυρίως ήταν ανακυκλώσιµο. Ανακυκλώσιµο και το γυαλί χρησιµοποιούνταν ευρέως από τους
αρχιτέκτονες της περιόδου, µιας και λειτουργούσε καλύτερα από οποιοδήποτε άλλο υλικό ως
ηλιακός συλλέκτης (Τοµπάζης, 2010), παραβλέποντας συχνά την ενεργοβόρο παραγωγή του.
Όπως αποδεικνύεται λοιπόν, ο κύκλος ζωής των επιλεγόµενων υλικών αποτελεί σηµαντικό
ζήτηµα προς επίλυση σε κάθε αρχιτεκτονικό σχεδιασµό, αναδεικνύοντας άλλη µια επιλογή
του Μοντέρνου κινήµατος που µπορεί να αναλυθεί και να εξελιχθεί περιβαλλοντικά, µιας και
σήµερα συνεχίζει να απασχολεί η παρασκευή, η κατασκευή, η λειτουργία, η συντήρηση και η
δυνατότητα ανακύκλωσης των χρησιµοποιούµενων υλικών (Gauzin- Müller, 2002).
Το σκυρόδεµα, το µέταλλο και το γυαλί χρησιµοποιούνταν ευρέως από τους αρχιτέκτονες της
εποχής, αφού µετέφεραν µια ιδέα εξέλιξης και προόδου, ενώ σήµερα διακρίνουµε σε αυτά
περαιτέρω βιοκλιµατικές ποιότητες (Ανδρεαδάκη, 2006). Προκειµένου λοιπόν, να
επιτευχθούν οι κατάλληλες συνθήκες διαβίωσης χωρίς την παρέµβαση τεχνητών µέσων, τα
δοµικά υλικά οφείλουν να χρησιµοποιούνται αποτελεσµατικά, σύµφωνα µε τις φυσικές
ιδιότητες και τον κύκλο ζωής τους (Λέφας, 2008).

Εικ. 76_
Δύο κατοικίες
στο Καβούρι
(KK Architects,
2010)

75
Εικ. 75_ Κατοικία στην
Κηφισιά (Tense Αrchitecture
network, 2010)

76

Οι αρχιτέκτονες Τηλέµαχος Ανδριανόπουλος και Κωνσταντίνος
Μαύρος, του Tense architecture network, σχεδιάζουν µια
µορφολογικά κυβιστική κατοικία στην Κηφισιά (2010), µε κέλυφος
από ανεπίχριστο σκυρόδεµα, άθικτο και τυφλό προς τη δηµόσια
όψη. Το σκυρόδεµα διατηρείται ανεπίχριστο και σκούρο όπου
απαιτείται να δοθεί µεγαλύτερο βάθος και να δηµιουργηθεί
αίσθηση οικειότητας (Τσιώρα κ.ά., χ.χ.). Κατά το σχεδιασµό δύο
κατοικιών στο Καβούρι (2010), η Μαρία Κοκκίνου και ο Αντρέας
Κούρκουλας, οι KK Architects δηλαδή, χρησιµοποιούν
περιορισµένο αριθµό υλικών, ελάχιστα κατεργασµένων. Έτσι, στις
δύο κατοικίες κυριαρχεί το εµφανές σκυρόδεµα, µε το σοβά, το
ξύλο και το µέταλλο να το συνοδεύουν, συνθέτοντας την τελική
τους µορφή (Μάνης κ.ά., 2016).

Η λογική της ειλικρινούς δόµησης λοιπόν, έχει διατηρηθεί µέχρι και σήµερα. Οι σύγχρονες
προσεγγίσεις στο βιοκλιµατικό σχεδιασµό εστιάζουν περισσότερο στην ενίσχυση της µόνωσης
των δοµικών υλικών, στοχεύοντας στη µείωση των θερµικών απωλειών το χειµώνα και τη
διατήρηση δροσερού κλίµατος στο εσωτερικό το καλοκαίρι, µιας και η αυστηρή προσκόλληση
στη µορφολογική λιτότητα την εποχή του Μοντέρνου κινήµατος, περιόρισε σηµαντικά την
αρχιτεκτονική σκέψη. Αυτό που µένει να εξεταστεί είναι αν η προσέγγιση του Κριτικού
τοπικισµού κατάφερε να διατηρήσει µια κατασκευαστική ποικιλία, συµβατή µε το πνεύµα
εκάστοτε τόπου.
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3.3.2 _ Έργα παράδοσης και ορθού λόγου: όταν η "ιδέα του
τόπου" συναντά το Μοντέρνο κόσµο
Όπως αναφέρθηκε και νωρίτερα, την περίοδο του Μοντέρνου κινήµατος το σκυρόδεµα θα
αφεθεί γυµνό και γκρίζο, οι επιφάνειες θα αποκτήσουν ένα πιο ειλικρινές ύφος, ενώ σε
συνδυασµό µε τις λιθοδοµές, θα καταφέρουν να προσδώσουν µια δοµική ποικιλία στην
κατασκευή, χωρίς την ανάγκη δευτερεύουσας διακόσµησης (Λάββας, 2008). Για τον Le
Corbusier, το γκρι χρώµα και η υφή του σκυροδέµατος αντιπροσωπεύουν τη συνέχεια της
φύσης στην κατασκευή. Ακόµα και η απλοποίηση των δοµικών στοιχείων, εκφράζει µια
ευαισθησία προς τη φύση και την οµορφιά των υλικών, περιορίζοντας την ακατάσχετη χρήση
φυσικών πόρων (Von Meiss, 1990).
Η απαραίτητη λειτουργική χρησιµότητα κάθε δοµικού στοιχείου, κυριαρχούσε εκείνη την
εποχή, µιας και από τότε αναγνωρίζεται η ίδια η κατασκευή, δηλαδή τα δάπεδα, οι
τοιχοποιίες και οι οροφές, ως βασικός παράγοντας άµεσης αποθήκευσης φυσικής
θερµότητας (Ανδρεαδάκη, 2006). Η ευρεία χρήση του σκυροδέµατος την περίοδο του
Μοντέρνου κινήµατος, οδήγησε στην κατασκευή κτιρίων µε εµφανή σκελετό, µετατρέποντας
τις φέρουσες τοιχοποιίες σε µη φέρουσες µεµβράνες, εισάγοντα ουσιαστικά νέες αισθητικά
µορφολογίες (Abley και Heartfield, 2002).
Η υπερβολική προσήλωση στο σκυρόδεµα και τις
κατασκευαστικές του δυνατότητες, οδήγησε εν τέλει σε µια
ανεξέλεγκτη εµπορευµατοποίηση της κατοικίας, λόγω του
χαµηλού κόστους προκατασκευής και του γρήγορου χρόνου
παράδοσης, µετατρέποντας την από µέσο πρωταρχικών
αναγκών στέγασης, ασφάλειας και υγείας, σε µαζικό
καταναλωτικό προϊόν (Καραβασίλη-Χόνδρου, 1999).
Η ασταµάτητη µαζική παραγωγή, µε τη διαρκή απλοποίηση
των δοµικών στοιχείων, µεταφέρθηκε σα νοοτροπία και στην
καθηµερινότητα των ανθρώπων, ενώ ακόµα και η χρήση των
φυσικών πόρων ξεπέρασε το όριο.
Στην Ελλάδα, οι αρχιτέκτονες της εποχής, επιδίωξαν την
ανανέωση του νεωτερικού σχεδιασµού, ως κριτική στις
υπερβολές του Μοντέρνου κινήµατος. Στράφηκαν λοιπόν, στη
χρήση τοπικών υλικών, στοχεύοντας στην ουσιαστική
συµβίωση κατασκευής και τοπίου, µε σεβασµό στις
εκάστοτε εδαφικές µορφολογίες (Τοµπάζης, 2010).
Θεωρούσαν, πως η αρχιτεκτονική µορφή πρέπει να αναφέρεται
στην "ιδέα του τόπου" και όχι µόνο στις αισθητικές αρχές και
τους γεωµετρικούς κανόνες του διεθνούς κινήµατος (Von
Meiss, 1990).

Εικ. 77_ Το έργο Pruit-Igoe στο St.
Louis συντρίβεται έπειτα από µόλις 20
χρόνια λειτουργίας (Cendon, 2012)
Εικ. 78_ Η αλλαγή του ιστορικού
κέντρου της Αθήνας (Βατόπουλος,
2013)

Εικ. 79_
Αεροφωτογραφία
στον Περιφερειακό
Λυκαβηττού
(Τριανταφύλλου, 2014)

78

79

77
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Έτσι ανάµεσα στις διάφορες τάσεις του
αρχιτεκτονικού σχεδιασµού, υπήρχε η ανάγκη για
την επίτευξη ενός ενδιάµεσου στόχου, µε µια
αρχιτεκτονική η οποία να µπορεί να επηρεάσει την
ίδια τη ζωή. Αυτό µπορούσε να επιτευχθεί µέσα από
την αναζήτηση της µοναδικότητας του τόπου, µε τις
εφαρµογές του Κριτικού τοπικισµού να συµβάλλουν
σε µια γόνιµη ανταλλαγή απόψεων µεταξύ των
πρακτικών του Μοντέρνου κινήµατος και της
ιδιαίτερης εντοπιότητας κάθε περιοχής.
Το βραχώδες τοπίο, που κυριαρχεί στο περιβάλλον
της κατοικίας στην Ανάβυσσο (1962) του Άρη
Κωνσταντινίδη, οδηγεί τον αρχιτέκτονα να επιλέξει
την πέτρα ως βασικό δοµικό υλικό, θέτοντας έτσι την
κατασκευή ως φυσική συνέχεια του βράχου
(Τουρνικιώτης κ.ά., 2012). Στην ίδια λογική και ο
Εµµανουήλ Βουρέκας, στην έπαυλη στο Καβούρι
(1957) καταφέρνει να δηµιουργήσει τοίχους
αντιστήριξης των επιπέδων της κατοικίας, οµαλά
ενταγµένους στο περιβάλλον, χρησιµοποιώντας
µεγάλες πέτρες από τις επί τόπου ανασκαφές.
Ο συνειδητά Κριτικός τοπικισµός που εµφανίστηκε
στην Ελλάδα λοιπόν, περιλάµβανε έργα που
χαρακτηρίζονταν από µία ένταση µεταξύ της
διεθνούς ορθολογικότητας του σκελετού από
οπλισµένο σκυρόδεµα και της ντόπιας ευαισθησίας
της πέτρας και του ξύλου, που συνήθως
χρησιµοποιούνταν ως στοιχεία πλήρωσης (Frampton,
2009). Έτσι, το κτίριο ανταποκρινόταν µε
ειλικρίνεια στο περιβάλλον του, γεγονός που
εξασφάλιζε την οµαλότερη ένταξή του σε αυτό.

Εικ. 80_ Σκίτσα
Α. Κωνσταντινίδη
(Μύκονος / Αίγινα)
(1965-1975)

Εικ. 81_
«Αττικά» του
Δ. Πικιώνη
(1940-1950)
80

Εικ. 82_
Υψοµετρικές
διαµορφώσεις στο
λόφο Φιλοππάπου
του Δ. Πικιώνη
(1954-1957)

81

82

Εικ. 83-84_ Κατοικία στην Ανάβυσσο (Κωνσταντινίδης, 1962)
Εικ. 85_ Έπαυλη στο Καβούρι (Βουρέκας, 1957)
Εικ. 86-88_ Περίπατος Φιλοπάππου
(Πικιώνης, 1957)

83

86

85
84

88

87
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Στις εφαρµογές του Κριτικού τοπικισµού, κύριος πρωταγωνιστής παραµένει το τοπίο, στόχος
ο οποίος µπορεί να αναχθεί σε σύγχρονη βιοκλιµατική επιδίωξη. Ο Δηµήτρης Φιλιππίδης
(2009) αναφέρει µεταξύ άλλων για τη διαµόρφωση του περιπάτου του Φιλοπάππου από τον
Δηµήτρη Πικιώνη: «... είναι µια γιγάντια αρχιτεκτονική σύνθεση, που όµως πρωταγωνιστής δεν
είναι ο αρχιτέκτονας, αυτός µένει απλός σχολιαστής του τόπου». Αξίζει να σηµειωθεί, ότι το
υλικό κατασκευής του συγκεκριµένου περιπάτου προερχόταν από παλαιότερες κατεδαφίσεις,
αναδεικνύοντας µια πρόθεση των µηχανικών της εποχής, για επανάχρηση των
υφιστάµενων υλικών (Ηλιάκης, χ.χ.).
Προς την ίδια κατεύθυνση φαίνεται να κινούνται και πιο σύγχρονες οµάδες αρχιτεκτόνων,
όπως οι Gem Architects, Δέσποινα Γουναροπούλου, Βίκη Εµµανουηλίδου και Πέτρος
Μπαζός, µε την κατοικία που σχεδιάζουν στη Φιλοθέη (2011). Στόχος της συγκεκριµένης
αρχιτεκτονικής σύνθεσης, είναι η ανάπτυξη διαλεκτικής σχέσης µεταξύ της "τεκτονικής
γλώσσας" και του πρίσµατος του τοπίου. Αυτή η σχέση εξελίσσεται µε τη χρήση φυσικών
υλικών. Το εµφανές σκυρόδεµα, µε ίχνη του ξυλοτύπου της κατασκευής, η µαύρη πέτρα και
οι ξύλινες περσίδες είναι όλα φυσικά υλικά που µε το πέρασµα του χρόνου "γερνούν" όµορφα,
χωρίς να αλλοιώνουν την εξωτερική όψη του κτιρίου (Τσιώρα κ.ά., χ.χ.).
Η Ναταλία Κοκοσαλάκη στην εξοχική κατοικία στο Αλιβέρι
(2015), επιλέγει πρώτες ύλες οι οποίες διαβάζονται εύκολα. Ο
παχύς τοίχος που περιβάλλει περιµετρικά την κατοικία είναι από
εµφανή πέτρα, ενώ τόσο αυτός, όσο και οι εσωτερική λιθοδοµή,
κατασκευάστηκαν από επί τόπου ανασκαφές (Μάνης κ.ά., 2016).
Η πέτρινοι τοίχοι συνδυάζονται µε το εµφανές σκυρόδεµα, µε
αποτέλεσµα η σύγχρονη αυτή κατασκευή να αποπνέει κάτι από
Κριτικό τοπικισµό.
Το µέλλον της κατασκευής λοιπόν, πρέπει να βρίσκεται σε ένα
συνδυασµό διαφόρων υλικών και περιβαλλοντικής ποιότητας, µε
µια σύγχρονη αισθητική. Η σύγχρονη εικόνα των κτιρίων, να
επιτυγχάνεται µέσα από ένα καλοσχεδιασµένο συνδυασµό
φυσικών υλικών και καινοτόµων τεχνολογιών (Gauzin-Müller,
2002) στα πλαίσια µιας γενικότερης αισθητικής λιτότητας.

Εικ. 89_ Κατοικία
στη Φιλοθέη (Gem
Architects, 2011)
Εικ. 90_ Κατοικία
στο Αλιβέρι
(Κοκοσαλάκη,
2015)
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3.4 _ Από τη σχεδιαστική στην ενεργειακή λιτότητα
Όπως αναφέρθηκε και νωρίτερα, για το Μοντέρνο κίνηµα, το φως αποτελούσε τη µοναδική
ένδειξη πολυτέλειας ενός κτιρίου, µιας και βάσει των αρχών του κινήµατος, οτιδήποτε
διακοσµητικό απορριπτόταν. Η αισθητική λιτότητας της εποχής, υπαγόρευε τη µορφολογική
καθαρότητα της κατασκευής, σε µια προσπάθεια διαφοροποίησης από την έως τότε
επικρατούσα αρχιτεκτονική και ως ένδειξη προόδου. Τα κτίρια του Μοντέρνου κινήµατος, τα
οποία διακρίνονταν για την απλότητα και την ειλικρίνεια των µορφών τους, µπορούν να
περιγραφούν από τη φράση του Βιτρούβιου (2000), ο οποίος µεταξύ άλλων αναφέρει ότι «η
τέχνη δεν έχει να κάνει µε το ωραίο και την οµορφιά, αλλά µε την αλήθεια».
Η αφαιρετικότητα των µορφών και η κατασκευαστική ειλικρίνεια λοιπόν, οδήγησε στην
ανάδειξη της γεωµετρίας των κτιριακών όγκων στο χώρο, αξιοποιώντας διακοσµητικά, την
αλληλεπίδραση του ήλιου µε τα ίδια τα δοµικά στοιχεία, τα απλά γεωµετρικά
περιγράµµατα και τις φυσικές υφές των υλικών. Η σχέση των κτιρίων της εποχής µε τον
ήλιο και την ικανότητά του να αναδεικνύει την κατασκευή, τον καθιστά ρυθµιστικό παράγοντα
στις σχεδιαστικές επιλογές του Μοντέρνου κινήµατος. Οι απλές γεωµετρικές λωρίδες
ανοιγµάτων περιµετρικά των όψων, που εισάγει ο Le Corbusier, τοποθετούνται έτσι ώστε να
µεταφέρουν στον εσωτερικό χώρο την καθηµερινή πορεία του, στοχεύοντας στην
ικανοποιήσει των αναγκών των χρηστών (Λάββας, 2008), για ηλιασµό, αερισµό, αναψυχή και
χαλάρωση και διασφαλίζοντας µια προηγµένη υγιεινή (Gauzin- Müller, 2002).
Συνεπώς η µορφολογική λιτότητα, εξασφάλιζε παροχές που µπορούν να αναχθούν σε
σύγχρονες βιοκλιµατικές επιδιώξεις. Σήµερα, ο βιοκλιµατικός σχεδιασµός εξασφαλίζει
ενεργειακή λιτότητα, αποσκοπώντας στην προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών
πόρων. Ενδιαφέρεται ακόµα για τη διαχρονική συντήρηση εκάστοτε κατασκευής, γνωρίζοντας
ότι τα µορφολογικά απέριττα κτίρια απαιτούν λιγότερη φροντίδα, ενώ αναγνωρίζει ότι η
σχεδιαστική αποδέσµευση από τους κανόνες και τις επιταγές της συµµετρίας οδηγεί στην
καλύτερη αξιοποίηση του ευνοϊκότερου για κάθε λειτουργία προσανατολισµού, µε τα θερµικά
οφέλη που αυτό συνεπάγεται.
Στη συνέχεια της εργασίας περιγράφεται η αφαιρετική προσέγγιση των µορφών και η έλλειψη
συµµετρίας, ως µέσα εξασφάλισης του κατάλληλου προσανατολισµού και συνεπώς επιλογής
των λειτουργικότερων τρόπων σκίασης, αλλά και ως µια σχεδιαστική λογική, που συναντάται
και στη σύγχρονη εποχή.
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3.4.1

_

Η

αφαίρεση ως µέσο αναζήτησης της έµφυτης

οµορφιάς των καθαρών γραµµών και όγκων
«Η ζωή, η φύση και οι οργανισµοί είναι πολύπλοκοι και έχουν αντιφάσεις. Οµοίως, η
αρχιτεκτονική είναι πολύπλοκη και αντιφατική βασίζεται στην πληθωρικότητα και
το διφορούµενο της σύγχρονης ζωής και της πρακτικής εµπειρίας της τέχνης»
(Venturi, 1977)

Στα πλαίσια της ανάγκης για αποδέσµευση από
οτιδήποτε καθορισµένο και παλιό, η σχεδιαστική
λιτότητα φάνταζε επιτακτικό καθήκον των
αρχιτεκτόνων της εποχής του Μοντέρνου
κινήµατος. Η διάθεση για ανανέωση και αλλαγή,
σε συνδυασµό µε την απελευθέρωση από τους
κατασκευαστικούς περιορισµούς των δοµικών
υλικών, οδήγησαν στη δηµιουργία έντιµων και
αυθεντικών µορφών, ικανών να καλύψουν τις
καθηµερινές δραστηριότητες των κατοίκων και
να αλληλεπιδρούν µε το περιβάλλον τους.
Με πρόταγµα την απελευθέρωση από καθετί
αναχρονιστικό, η αρχιτεκτονική του 20ου αιώνα
καινοτοµεί µέσω του σχεδιασµού ελαφρών
προσόψεων, εφοδιασµένων µε γυαλί, γωνιακών
παραθύρων και γυάλινων βεραντών, στοιχείων
που οδηγούν στην υλοποίηση ασύµµετρων και
λειτουργικών
µορφών,
χαρακτηριστικών
εκφράσεων µιας δυναµικής αρχιτεκτονικής
(Porteous, 2002).
Η ασυµµετρία µεταφορικά, υποδήλωνε την
πολιτική και ατοµική ελευθερία κάθε ατόµου, να
ξεφεύγει από τα κοινωνικά πρέπει της εποχής,
αναζητώντας µια καλύτερη προοπτική για το
µέλλον του (Λάββας, 2008), για αυτό το λόγο
ξεχώριζε σε κάθε αρχιτεκτονική έκφραση της
εποχής. Η αποδέσµευση από τους κανόνες της
συµµετρίας, συνέβαλλε στην ουσιαστικότερη
κατανόηση της µορφολογίας του εδάφους,
παρασύροντας τους αρχιτέκτονες να αναδείξουν
όχι µόνο την κατασκευή, αλλά και τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά εκάστοτε περιοχής (Von Meiss,
1990), δίνοντάς τους τη δυνατότητα να
σχεδιάζουν σταδιακά και αλληλεπιδρώντας µε
το φυσικό τοπίο.
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Εικ.
91_
Οριζόντιες
και
κατακόρυφες γωνίες σκίασης
(Ramachandran, 1990)
Εικ.
92_
Παραδείγµατα
γεωµετρικών µορφών σκίασης
(Ramachandran, 1990)
Εικ. 93_ Εξέλιξη των όψεων της
µεταπολεµικής
Αθηναϊκής
πολυκατοικίας (Θεωδώρου, 2016)
92

93
94

95

Εικ. 94_ Le Corbusier. Ένα
µικρό σπίτι στις όχθες της
λίµννης της Γενεύης (1952)
Εικ. 95_ Le Corbusier. Η
πορεία του ήλιου (1942)
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Ο αρχιτέκτονας Δηµήτρης Πικιώνης, σχεδιάζοντας την οικία-εργαστήριο της γλύπτριας
Φρόσως Ευθυµιάδου (1949), µέσω της ελεύθερης αντιµετώπισης των κατόψεων και βάσει των
αρχιτεκτονικών δεδοµένων που διέθετε, πετυχαίνει µία ισότιµη απόδοση τεχνητού-δοµηµένου
και φυσικού-αδόµητου χώρου σαν ένα ενιαίο σύνολο, προσπερνώντας τους αυστηρούς
καννάβους και τα σχεδιαστικά πρότυπα µιας παλιότερης εποχής (Φιλιππίδης, 2009).
Από βιοκλιµατικής άποψης βέβαια, ένα κτίριο δε χαρακτηρίζεται ποτέ συµµετρικό, µιας και
κάθε έδρα του διατηρεί τη δικιά της µοναδική σχέση µε τον ήλιο. Ανάλογα λοιπόν µε το τοπικό
κλίµα και τον προσανατολισµό, οι αρχιτέκτονες µπορούσαν να διαµορφώσουν την κατάλληλη
σχεδιαστική στρατηγική, ώστε να διασφαλίσουν φυσική θέρµανση και δροσισµό,
λαµβάνοντας υπόψιν τα σηµεία πρόσβασης της ηλιακής ακτινοβολίας στο κτίριο
(Goulding και Lewis, 1992). Η ασυµµετρία των σχεδιαστικών µορφών σε συνάρτηση µε τον
προσανατολισµό κάθε όψης, διευκόλυνε την επιλογή του καταλληλότερου συστήµατος
ηλιοπροστασίας των ανοιγµάτων (Ανδρεαδάκη, 2006), λογική η οποία συνέβαλλε στη µείωση
της ενεργειακής κατανάλωσης του κτιρίου (Καραβασίλη-Χόνδρου, 1999).
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96

99
102
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Εικ. 96-97_
Εργαστήριο γλύπτριας
Φ.Ευθυµιάδου
(Πικιώνης, 1949)
100

101

103

Εικ. 98-101_ Κατοικία
στο Καβούρι
(Ζενέτος, 1960)
Εικ. 102-103_ Κατοικία στον Οξύλιθο (Εργαστήριο 66, 1973)

Η ασυµµετρία µεταξύ δοµηµένου και αδόµητου χώρου λοιπόν, εισήγαγε νέες σχεδιαστικές
προοπτικές, οι οποίες ενέπλεκαν ολόκληρη την κατασκευή, οδηγώντας σε µεγαλύτερη
µορφολογική ποικιλία και σε άµεση συσχέτιση µε το φυσικό περιβάλλον (Porteous, 2002). Οι
υπαίθριοι, οι ηµιυπαίθριοι και οι κλειστοί χώροι της κατοικία στον Οξύλιθο (1973) των
Σουζάνα και Δηµήτρη Αντωνακάκη του Εργαστηρίου 66, διαρθρώνονται έτσι ώστε να
εναλλάσσονται µεταξύ τους, προσφέροντας στους χρήστες διαφορετικές κλιµατικές ποιότητες,
θέες και προσανατολισµούς (Βασιλάτος, 2010).
Στην κατοικία στο Καβούρι (1960), ο Τάκης Ζενέτος δηµιουργεί ένα τεράστιο µπαλκόνι µε
δάπεδο από ξύλινες σανίδες, το οποίο µοιάζει να αιωρείται µέσα στο πράσινο τοπίο. Με αυτήν
την τολµηρή ασύµµετρη κάτοψη, ο αρχιτέκτονας εκµεταλλεύεται στο έπακρο τη θέα της
θάλασσας και τον φυσικό προσανατολισµό, στοιχεία που λαµβάνονται υπόψιν σε σύγχρονες
βιοκλιµατικές µελέτες (Δουµάνης, 1978).

37

Αντίστοιχα, σε ένα πιο σύγχρονο
παράδειγµα, οι ISV Architects, Μπάµπης
Ιωάννου, Τάσος Σωτηρόπουλος και
Αλέξανδρος Van Gilder, συνθέτουν την
εξοχική κατοικία στην Τζια (2004), µε απλές
κυβιστικές µορφές, οι οποίες συγκροτούν
κάτοψη σχήµατος Γ. Ως αποτέλεσµα αυτού,
η κατοικία εντάσσεται έντεχνα στις απότοµες
υψοµετρικές
κλίσεις
του
εδάφους,
προστατεύεται από τα κυκλαδίτικα µελτέµια
και παρέχει σκιασµένους χώρους, οι οποίοι
εναλλάσσονται λόγω των φωτεινών
αντιθέσεων από τις χωρικές µετατοπίσεις.
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Εικ. 104_ Κατοικία στην Τζια
(ISV, 2004)
Εικ. 105_ Κατοικία στην Πάρο
(Ζουµπουλάκης, 2006)

106

Εικ. 106_ Κατοικία Ήλιος 4 (Τοµπάζης, 2007)

Ο Θεόδωρος Ζουµπουλάκης, σχεδιάζει εξοχική κατοικία στην Πάρο (2006) βασιζόµενος στη
λογική ότι ο αρχιτεκτονικός σχεδιασµός πρέπει να είναι αποτέλεσµα απόλυτα
δικαιολογηµένων γραµµών. Η συγκεκριµένη κατοικία χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερη
µορφολογική πλαστικότητα, προσαρµοζόµενη σε µια πιο σύγχρονη αρχιτεκτονική αντίληψη.
Η µινιµαλιστική κατοικία στην Αιγιαλεία, του Αλέξανδρου Τοµπάζη Ήλιος 4 (2007), έχει
µελετηθεί και σχεδιαστεί βιοκλιµατικά. Έτσι, η επιλογή διαµόρφωσης του κτιρίου σε τρία
επίπεδα λόγω της απότοµης κλίσης του εδάφους, εξασφαλίζει στους κατοίκους φυσικό
φωτισµό και θέα, ενώ παράλληλα επιτρέπει στους κύριους χώρους της κατοικίας να
αναπτύσσονται µε διπλό ύψος, διαµορφώνοντας µια ασύµµετρη τοµή (Τσιώρα κ.ά., χ.χ.).
Γενικά λοιπόν, η κατάλληλη τοποθέτηση του κτιρίου στον περιβάλλοντα χώρο σχετίζεται
άµεσα µε τη λιτή ασύµµετρη µορφή του, η οποία οδηγεί στην αντικατάσταση µέρους του
τεχνητού φωτισµού και δροσισµού από φυσικό, εξασφαλίζοντας ενεργειακή λιτότητα,
στόχου πρωταρχικής σηµασίας ενός περιβαλλοντικά βιώσιµου σχεδιασµού (Von Meiss, 1990).
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3.5

_

Ο

κοινωνικός χαρακτήρας και η δικαιότερη

κατανοµή φυσικών και υλικών αγαθών
Η στάση της Μοντέρνας αρχιτεκτονικής και των εκπροσώπων της, µε το δυναµισµό και τις
αντιθέσεις της, αποτέλεσε την πιο ολοκληρωµένη απάντηση στις απαιτήσεις της κοινωνίας για
την επίλυση των οικονοµικών και κοινωνικών προβληµάτων µετά το τέλος του πολέµου.
Εκείνη την εποχή, η κατοικία αποτελούσε τον κύριο κοινωνικό φορέα µέσα στον οποίο
µπορούσαν να µετασχηµατιστούν σταδιακά οι αξίες της κοινωνίας. Αναδεικνύεται έτσι, η
κοινωνική πλευρά του Μοντέρνου κινήµατος, η οποία αποσκοπούσε στη δικαιότερη
κατανοµή των πρωταρχικών αγαθών σε όλα τα κοινωνικά στρώµατα, βάσει της λογικής
ότι καθετί ατοµικό, οφείλει να υποχωρεί µπροστά στο κοινό. Αντίστοιχα, ο βιοκλιµατικός
σχεδιασµός στοχεύει σε µια δικαιότερα κατανοµή των φυσικών αγαθών, περιορίζοντας
την καταναλισκόµενη ενέργεια, προκειµένου να παραδώσει έναν ακέραιο πλανήτη στις γενιές
πολλών δεκαετιών µετά.
Έτσι, η συνειδητοποίηση της ανάγκης για µια ολοκληρωτική αλλαγή, για µια πραγµατική
ανανεωτική ανοικοδόµηση, η οποία να µπορεί να προσφέρει κατάλληλες συνθήκες διαβίωσης
σε όλο το κοινωνικό σύνολο, οδήγησε στην αποµάκρυνση των κτιρίων από το έδαφος. Η
ανύψωση του όγκου της κατασκευής, µε τη βοήθεια των λεγόµενων pilotis, διαµόρφωσε
σκιασµένους αεριζόµενους χώρους, ικανούς να φιλοξενήσουν κήπο, αποµακρύνοντας
παράλληλα το κτίριο από την υγρασία της γης. Οι σύγχρονες βιοκλιµατικές προσεγγίσεις
αναγνωρίζουν τη συµβολή των υπερυψωµένων από το έδαφος κτιρίων, αλλά αναζητούν και
άλλες σχεδιαστικές επιλογές, όπως αυτή της υπόσκαφης κατασκευής (Ανδρεαδάκη, 2006),
επιδιώκοντας µια µορφολογική ποικιλία και µια καλύτερη περιβαλλοντική απόδοση.
Οι νέες βιοκλιµατικές προσεγγίσεις, αναγνωρίζουν ακόµα, την ευθύνη των ίδιων των
αρχιτεκτόνων για το σχεδιασµό περιβαλλοντικά αποδοτικών κτιρίων, µιας και είναι αυτοί που
θεωρούνται υπεύθυνοι για το υπάρχον κτισµένο περιβάλλον και για τον τρόπο που αυτό
επιβάλλεται στη φύση, ακόµα και αν οι σχεδιαστικές επιλογές τους αποτελούσαν ή αποτελούν
πρωτοπορία. Παρόλα αυτά, η ευθύνη της ενεργειακής κατανάλωσης κατά την κατασκευή και
τη λειτουργία ενός κτιρίου µοιράζεται ανάµεσα στον αρχιτέκτονα και τον τελικό αποδέκτη,
µιας και είναι από κοινού υπεύθυνοι για τα υπάρχοντα περιβαλλοντικά προβλήµατα.
Διακρίνουµε λοιπόν στο Μοντέρνο κίνηµα, στοιχεία ενός κοινωνικά υπεύθυνου σχεδιασµού,
µε µια λανθάνουσα περιβαλλοντική κατεύθυνση (Καραβασίλη-Χόνδρου, 1999). Στη συνέχεια
της εργασίας θα αναλυθεί η δυνατότητα εξασφάλισης διαµπερή αερισµού, µέσω των pilotis,
αλλά και ο ρόλος του ανθρώπινου παράγοντα στην περιβαλλοντική κατασκευή και λειτουργία
του κτιρίου.
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3.5.1 _ Ένας φαινοµενικά αιωρούµενος αλλά περιβαλλοντικά
υπεύθυνος σχεδιασµός
Προκειµένου να εξασφαλιστούν οι πολυπόθητες συνθήκες υγιεινής και κλιµατικής άνεσης
την περίοδο του Μοντέρνου κινήµατος, οι αρχιτέκτονες εκµεταλλεύονται για ακόµα µια φορά
τα πολλαπλά οφέλη της διαφάνειας, εισάγοντας µια νέα σχεδιαστική λογική, που υπαγορεύει
την αποµάκρυνση των κτιρίων από το έδαφος, ως συµπαγών οικοδοµικών µαζών
στηριζόµενων σε υποστυλώµατα, τα λεγόµενα pilotis (Λάββας, 2008). Η εκτεταµένη χρήση
της διαφάνειας, ιδιαίτερα στο ισόγειο, εξασθενεί τα όρια του εξωτερικού περιβλήµατος µε το
τοπίο, λειτουργώντας ως φίλτρο µετάβασης από το δοµηµένο στον υπαίθριο χώρο και
προσφέροντας οπτική συνέχεια.
Την εποχή εκείνη λοιπόν, ο ελεύθερος χώρος του ισογείου περιγράφεται από γυάλινες
επιφάνειες, οι οποίες στηρίζουν τον κύριο όγκο του κτιρίου, αφήνοντάς το φαινοµενικά
αιωρούµενο και αποκαλύπτοντας την ύπαρξη υπογείου (Τουρνικιώτης κ.ά, 2006). Έτσι
εξασφαλιζόταν διαµπερής αερισµός, µε τη διαρκή ανανέωση του αέρα και ευνοϊκότερες
συνθήκες διαβίωσης, ακόµα και στο υπόγειο της κατασκευής (Τοµπάζης, 2010). Μέσω της
συστηµατικής ανανέωσης του αέρα, αποµακρύνονταν οι επικίνδυνοι ρύποι των δοµικών
υλικών και το διοξείδιο του άνθρακα, ενώ διαµορφωνόταν η εσωτερική θερµοκρασία, ανάλογα
µε τις εκάστοτε εποχιακές ανάγκες.
Άµεσο αποτέλεσµα αυτού, η περιορισµένη χρήση τεχνητών µέσων κλιµατισµού και συνεπώς
η µείωση της κατανάλωσης µεγάλων ποσοτήτων ενέργειας, καθιστώντας τη χρήση των pilotis,
ως µια εναλλακτική πρόταση αειφόρου σχεδιασµού (Λάββας, 2008). Αφορµόµενοι από την
παραπάνω σχεδιαστική λογική και λαµβάνοντας υπόψιν το τοπικό πρανές, οι αρχιτέκτονες
Δηµήτρης Φατούρος και Βασίλης Γιαννάκης, στην κατοικία στη Βάρκιζα (1961), οργανώνουν
τους χώρους σε δύο στάθµες ανάλογα µε τη λειτουργία τους, κρατώντας το ισόγειο διαµπερές
και άµεσα συνδεδεµένο µε τον περιβάλλοντα χώρο (Ηλιάκης, 2015).

Εικ. 107-108_ Κατοικία στη Βάρκιζα (Φατούρος και Γιαννάκης, 1961)
Εικ. 109-110_ Κατοικία στη Βάρκιζα (Δεκαβάλλας και Αργυρόπουλος, 1963)
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Το ίδιο θα επιλέξουν να κάνουν και οι Κωνσταντίνος Δεκαβάλλας και Θαλής Αργυρόπουλος
σε µια άλλη κατοικία στη Βάρκιζα (1963), συγκροτώντας την σε δύο ορόφους διαφορετικών
λειτουργιών, µε το ισόγειο να έχει µελετηθεί κατάλληλα ώστε να έχει άµεση επαφή µε τον
κήπο και τις πλακόστρωτες ταράτσες (Δεκαβάλλας, 2008). Με αυτόν τον τρόπο, η κατοικία
φαίνεται να ακουµπάει οµαλά στο έδαφος και να συνοµιλεί µε το φυσικό τοπίο (Porteous,
2002).
Όπως αναφέρθηκε και νωρίτερα λοιπόν,
µορφολογικά, η κατασκευή οργανωνόταν µε
τη λογική ενός ενιαίου, διώροφου πρίσµατος
στηριζόµενου σε κολώνες, το οποίο
αλληλεπιδρούσε µε το περιβάλλον και
αξιοποιούσε την υπάρχουσα θέα στους
ορόφους. Ο ελεύθερος χώρος του ισογείου,
διαµορφωνόταν συχνά σε αυλή, δηλαδή
χώρο συζήτησης και παιχνιδιού, αλλά
λειτουργούσε παράλληλα και ως χώρος
στάθµευσης των αυτοκινήτων. Έτσι, τα
pilotis δηµιουργήθηκαν προκειµένου να
προσφέρουν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης
στους κατοίκους, εξασφαλίζοντας µια
ευχάριστη και υγιεινή ατµόσφαιρα στο
εσωτερικό του κτιρίου.
Η επιδίωξη του Μοντέρνου κινήµατος όµως,
να δηµιουργήσει εκ νέου ένα καθαρά
ανθρωπογενές περιβάλλον, περιόρισε την
αρχιτεκτονική σκέψη της εποχής στην
ισοπεδωτική
οµοιοµορφία
των
αποµακρυσµένων από το έδαφος κτιρίων, τα
οποία ναι µεν διέθεταν περιβαλλοντικές
ποιότητες,
αλλά
υστερούσαν
σε
µορφολογική ποικιλία (Τσίτση, 2015).
Συνεπώς, ο λίγο πολύ αιωρούµενος
χαρακτήρας της αρχιτεκτονικής των pilotis,
που έκανε το κτίριο να µοιάζει σαν να
αντιστέκεται στις φυσικές δυνάµεις της
βαρύτητας, δεν κατάφερε να πείσει την
πλειοψηφία του κόσµου.
Η παράδοση των συνδεδεµένων µε το
έδαφος
κτιρίων,
υποβάθµισε
στις
συνειδήσεις
των
περισσοτέρων
τη
σχεδιαστική πρωτοπορία των pilotis, που
θεωρήθηκαν τελικά σπαρµένες κολώνες και
υαλοστάσια, υψηλού κόστους συντήρησης,
εµπόδιο µιας ικανοποιητικής κατοίκησης
(Λέφας, 2008).
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Εικ. 111_ Σχεδιαστική στρατηγική φυσικού αερισµού (Scott, χ.χ.)
Εικ. 112_ Θερµοκρασιακή διαφοροποίηση λόγω θερµικής µάζας
(Scott, χ.χ.)
Εικ. 113_ Βιοκλιµατικές ποιότητες αναρτώµενης κατασκευής
(Gut, 1993)
Εικ. 114_ Θερµοκρασιακή διαφοροποίηση λόγω θερµικής µάζας
(Scott, χ.χ.)
Εικ. 115_ Μέσα σε µια υπόσκαφη κατασκευή (Scott, χ.χ.)
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Παρόλα αυτά, οι σύγχρονες βιοκλιµατικές αντιλήψεις αναγνωρίζουν στα αποµακρυσµένα από
το έδαφος κτίρια, περιβαλλοντικές ποιότητες, όπως το διαµπερή αερισµό στα εύκρατα κλίµατα
και την αποφυγή της υγρασία του εδάφους στα πιο τροπικά. Στην κατοικία στην Κηφισιά
(2010) του Tense architecture network που αναφέρθηκε και νωρίτερα, προκειµένου να
παραµείνει το µεγαλύτερο τµήµα του ισογείου ελεύθερο, αλλά ταυτόχρονα λειτουργικό για το
κτίριο, οι αρχιτέκτονες δηµιουργούν ένα αυστηρό γεωµετρικά πρίσµα, αιωρούµενο πάνω από
το έδαφος.
Έτσι, το ισόγειο παραµένει
διάφανο και διαµπερές, µε τις
περιβαλλοντικές ποιότητες που
αυτό συνεπάγεται. Η αιώρηση των
διαµορφωµένων όγκων γύρω από
έναν αίθριο χώρο και ο διάλογός
τους µε το στοιχείο του νερού,
συνθέτει
τη
µορφή
της
µονοκατοικίας στην Εκάλη (2011)
των ISV Architects, στα πλαίσια
ενός πιο πράσινου σχεδιασµού.
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Εικ. 116_ Κατοικία στην Κηφισιά
(Tense Architecture, 2010)
Εικ. 117_ Μονοκατοικία στην
Εκάλη (ISV, 2011)
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Εικ. 118_ Σπίτι διακοπών "Αλώνι" (Deca Architecture, 2008)
Εικ. 119_ Κατοικία στο Καµπί Κέας (Βλάχου, Σακελλαρίου, Workinprogress, χ.χ.)

Τα τελευταία χρόνια όµως, η διαρκής έρευνα στην κατεύθυνση της πράσινης αρχιτεκτονικής
έχει εισάγει και νέους, εξίσου περιβαλλοντικά αποδοτικούς τρόπους δόµησης, όπως τη
κατασκευή υπόσκαφων κτιρίων. Τα κτίρια αυτής της κατηγορίας, ενδεχοµένως να υστερούν
σε διαµπερή αερισµό και δροσισµό, αλλά εκµεταλλεύονται την αδράνεια του εδάφους, ως
στοιχείο φυσικής µόνωσης, επιλογή η οποία εξασφαλίζει τη διατήρηση ευνοϊκού
µικροκλίµατος, καθόλη τη διάρκεια του έτους. Οι Αλέξανδρος Βαΐτσος, Έλενα Ζαµπέλη και
Κάρλος Λοπεράνα, ή αλλιώς οι Deca Architecture, στο σπίτι διακοπών "Αλώνι", στην
Αντίπαρο (2008), βρίσκουν έναν ιδιαίτερο τρόπο διαχείρισης της γης. Επιδιώκοντας να τη
χρησιµοποιήσουν σαν υλικό, τοποθετούν την κατοικία κυριολεκτικά ανάµεσα στη φυσική
κοιλότητα δύο λόφων. Μοιάζει λοιπόν σαν να ξεπροβάλλει από το έδαφος, δηµιουργώντας µια
γέφυρα µεταξύ των δύο λόφων, καθιστώντας ασαφή τα όρια µεταξύ φυσικού και δοµηµένου
περιβάλλοντος. Έτσι, καταφέρνουν να συνδυάσουν τη φυσική αδράνεια του εδάφους, µε τα
οφέλη της διαµπερότητας, µε στόχο την εξασφάλιση των επιθυµητών κλιµατικών συνθηκών
στο εσωτερικό της κατοικίας (Τσιώρα κ.ά., χ.χ.).
Με µια µινιµαλιστική διατύπωση της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής, οι Χρήστος Βλάχου και
Δηµήτρης Σακελλαρίου, σε συνεργασία µε το αρχιτεκτονικό γραφείο Workinprogress,
σχεδιάζουν κατοικία στο Καµπί Κέας. Σκαµµένη στο φυσικό έδαφος και βασισµένη στο
µοντέρνο αφαιρετικό σχεδιασµό, η κατοικία αφήνει ελάχιστο οπτικό και περιβαλλοντικό
ίχνος. Καταφέρνει λοιπόν να παραµένει πλήρως ενσωµατωµένη στο φυσικό περιβάλλον,
αφήνοντάς το να διεισδύσει και στο εσωτερικό, αξιοποιώντας ταυτόχρονα τη θέα από κάθε
χώρο της (Workinprogress, χ.χ.).
Συνεπώς, ένα κτίριο µπορεί να εντάσσεται, να αλληλεπιδρά µε το περιβάλλον και να
απολαµβάνει τα περιβαλλοντικά οφέλη από αυτό. Ο οικολογικός σχεδιασµός, αναγνωρίζει και
αναδεικνύει τις περιβαλλοντικές ποιότητες στη µορφολογία των pilotis, αλλά ταυτόχρονα
διευρύνει το αρχιτεκτονικό λεξιλόγιο µε εξίσου αποδοτικές συνθετικές επιλογές.
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3.5.2

_

Ευαισθητοποιώντας

οικολογικά τον ανθρώπινο

παράγοντα
Όπως αναφέρθηκε και νωρίτερα, η αρχιτεκτονική του Μοντέρνου κινήµατος, σχεδιάζει στο
χώρο το δικαίωµα όλων στην αξιοπρεπή κατοίκηση, στη συλλογική ζωή, στο πράσινο, στον
ήλιο, στην αναψυχή, στην καλλιέργεια του σώµατος και του πνεύµατος. Τα τεχνητά µέσα που
αναπτύχθηκαν στο τέλος του 19ου αιώνα, οδήγησαν σε µία δεύτερη χωρική ελευθερία,
προσαρµόζοντας τον αρχιτεκτονικό σχεδιασµό πιο κοντά στα χαρακτηριστικά της
ανθρώπινης δραστηριότητας και θέλησης, µιας και ένα µέρος όντας λειτουργικό,
εξυπηρετεί καλύτερα τις κινήσεις και τις συνήθειες των κατοίκων και είναι πιο πιθανό να
παραµείνει αλησµόνητο (Von Meiss, 1990).
Οι αρχιτέκτονες της εποχής όµως, θεωρούσαν ότι λόγω των εξειδικευµένων γνώσεών τους,
δικαιούνταν να καθορίζουν εξολοκλήρου το ανθρωπογενές περιβάλλον, µε επιλογές που
συχνά είχαν άµεσες συνέπειες στο φυσικό. Με τον καιρό, τα σοβαρά, νηφάλια κτίρια του
κινήµατος, επέβαλλαν στους κατοίκους ένα συγκεκριµένο τρόπο ζωής (Λέφας, 2008). Έτσι το
δοµηµένο περιβάλλον που δηµιούργησε το Μοντέρνο κίνηµα, θεωρήθηκε από πολλούς προϊόν
µιας άκαµπτης υλοποίησης σχεδίων, χωρίς καµία ουσιαστική αναφορά στους κατοίκους
(McDonough και Braungart, 2002).
Παρόλα αυτά, στον ελλαδικό χώρο, η αρχιτεκτονική θεωρία του Μοντέρνου κινήµατος που
κυριάρχησε, διατήρησε µια έντονη ιδιοµορφία σε σχέση µε τις γενικότερες πεποιθήσεις των
αρχιτεκτόνων της εποχής. Η σχεδιαστική αντίληψη του Κριτικού τοπικισµού που επικράτησε
στη χώρα και η ικανότητά του να συµφιλιώνει το νέο µε το παλιό, την εξωγενή νεωτερικότητα
µε τη νεοελληνική παράδοση, κατέστησε εν τέλει τα κτίρια του κινήµατος αποδεκτά από την
κοινή γνώµη. Τα κτίρια της εποχής λοιπόν, άµεσα συνυφασµένα µε την τοπική παράδοση και
το κλίµα, διατηρούσαν το χαρακτήρα εκάστοτε περιοχής, εκσυγχρονίζοντας τις µορφές και τα
υλικά τους (Σκούφογλου, 2013). Αξιοποιώντας το εύκρατο κλίµα της χώρας, οι αρχιτέκτονες
κατάφερναν να εξασφαλίζουν συνθήκες υγιεινής διαβίωσης στους κατοίκους, αλλά και
χώρους εκτόνωσης, στην κατεύθυνση µιας ποιοτικά αναβαθµισµένης ζωής, άµεσα
εξαρτηµένης από τον ήλιο και το πράσινο.
Έτσι σταδιακά, διαµορφώνεται ο σύγχρονος πολυδιάστατος ρόλος του αρχιτέκτονα, ο οποίος
υπαγορεύει έναν πιο διαδραστικό σχεδιασµό µεταξύ κατασκευής και φυσικού τοπίου,
βασισµένο στις προσωπικές προτιµήσεις των κατοίκων. Σήµερα, ο ρόλος του αρχιτέκτονα
εξελίσσεται προς αυτήν την κατεύθυνση, ενθαρρύνοντας παράλληλα τη συµµετοχή τόσο των
ίδιων των κατοίκων, όσο και περισσότερων ειδικοτήτων όπως αρχιτεκτόνων τοπίου και
ενεργειακών µελετητών, κατά τη διαδικασία παραγωγής και λήψης των αποφάσεων
(Ανδρεαδάκη, 2006).
Προκειµένου όµως να παραµείνει ένα κτίριο οικονοµικό και περιβαλλοντικά βιώσιµο, δεν
αρκούν οι βασικές συνθετικές αρχές ενός αρχιτεκτονικού κινήµατος ή ένας περιβαλλοντικά
φιλικός σχεδιασµός αποτέλεσµα µιας καρποφόρας συνεργασίας µεταξύ εξειδικευµένων
µηχανικών και κατοίκων. Η κατάλληλη διαχείριση και φροντίδα της κατασκευής από τους
χρήστες κρίνεται απαραίτητη, καθιστώντας τον ανθρώπινο παράγοντα καθοριστικά
υπεύθυνο για έναν πετυχηµένο βιοκλιµατικό σχεδιασµό (Gauzin- Müller, 2002).
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Μέσα από αυτή τη διαδικασία λοιπόν, τίθονται οι βάσεις ενός διαφορετικού µοντέλου
πολιτισµού, µε βασικό πρόταγµα τη διαφύλαξη του περιβάλλοντος, ως απαραίτητης
προϋπόθεσης για την επιβίωση του ανθρώπινου είδους (Ανδρεαδάκη, 2006). Οι αρχιτέκτονες,
πρέπει να συµµετέχουν σε µια διαδικασία διαρκούς αξιολόγησης της σχέσης µεταξύ
ενεργειών και συνεπειών των κτιρίων που σχεδιάζουν (Abley και Heartfield, 2002).
Σεβόµενοι την ποικιλία σχεδίασης οφείλουν να ασχολούνται όχι µόνο µε το έργο που
δηµιουργούν, αλλά και από ποιον θα χρησιµοποιηθεί, µιας και οι επιβαρύνσεις του
περιβάλλοντος οφείλονται κατά κύριο λόγο στην ανθρώπινη δραστηριότητα.
Έτσι µέσα από µια διαδικασία "επιστροφής στο µέλλον", µε την επαναδιατύπωση
σχεδιαστικών επιλογών, στις οποίες διακρίνονται προοπτικές αειφόρου ανάπτυξης, η
συνεργασία µεταξύ αρχιτεκτόνων και κατοίκων φαντάζει απαραίτητη για την επίτευξη ενός
ολοκληρωµένου και αποδοτικού οικοδοµήµατος.
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Κεφάλαιο _ 4
Και Μοντέρνο και Βιοκλιµατικό
Συνοψίζοντας

και απαντώντας στο τι τελικά µπορεί να χαρακτηρίσει ένα κτίριο
περιβαλλοντικό, ανατρέχουµε σε όλα όσα µας δίδαξε το Μοντέρνο κίνηµα για το βιοκλιµατικό
σχεδιασµό του σήµερα. Αναζητώντας σχέσεις µεταξύ των βασικών χαρακτηριστικών του
κινήµατος και των σύγχρονων βιοκλιµατικών επιδιώξεων, εντοπίζουµε δοµικές, µορφολογικές
και κατασκευαστικές αρχές του Μοντερνισµού, οι οποίες µπορούν να αποτελέσουν τη βάση
ενός βιοκλιµατικού σχεδιασµού. Η νέα γενιά εκπροσώπων της οικολογικής αρχιτεκτονικής,
ασχολείται µε τα ίδια θέµατα ηλιασµού, αερισµού και υγιεινής, τα οποία χαρακτήρισαν το
Μοντέρνο κίνηµα. Οι σύγχρονες προσεγγίσεις διαχείρισης των συγκεκριµένων θεµάτων, είναι
τεχνικά αναβαθµισµένες, παρόλα αυτά δεν παύουν να ενσωµατώνουν κατά το σχεδιασµό, όλα
εκείνα τα χαρακτηριστικά στοιχεία του κινήµατος που άντεξαν στο χρόνο.

4.1 _ Οι έννοιες
Όσον αφορά στις έννοιες, οι οποίες χαρακτήρισαν την αρχιτεκτονική σύνθεση την εποχή του
Μοντέρνου κινήµατος, ο σχεδιαστικός ορθολογισµός συνεχίζει να αποτελεί εργαλείο αλλά
και υποδοµή για την εφαρµογή και διάδοση της αειφόρου ανάπτυξης. Η ουσιαστική σχέση
µεταξύ κατασκευής και φυσικού τοπίου, επιτυγχάνεται µέσα από τη λειτουργικότητας της
κάτοψης, αυξάνοντας µε αυτόν τον τρόπο τις προοπτικές εξοικονόµησης ενέργειας. Η γνώση
των περιορισµών και των δυνατοτήτων της φύσης αναδεικνύεται µε την κατασκευαστική
ειλικρίνεια των µορφών, η οποία αποτελεί αναφορά του βιοκλιµατικού σχεδιασµού, ενώ η
µορφολογική λιτότητα της κατασκευής εξασφαλίζει παροχές που µπορούν να αναχθούν σε
σύγχρονες βιοκλιµατικές επιδιώξεις, όπως για παράδειγµα ενεργειακή λιτότητα. Τέλος, ο
κοινωνικός χαρακτήρας της Μοντέρνας αρχιτεκτονικής, µε τη δικαιότερη κατανοµή των
πρωταρχικών αναγκών, µεταφράζεται στις σύγχρονες περιβαλλοντικές συνθέσεις,
εξασφαλίζοντας δικαιότερη κατανοµή φυσικών αγαθών στις σηµερινές και τις µελλοντικές
γενιές.

4.2 _ Τα δίπολα
Τα

κτίρια του αύριο λοιπόν, µπορούν να είναι υγιή, ενεργειακά και περιβαλλοντικά
αποδοτικά, ικανά να προσφέρουν ποιότητα, θαλπωρή, άνεση και να οργανώνουν λειτουργικά
οικιστικά σύνολα. Προκειµένου να επιτευχθεί ο παραπάνω στόχος, ο σχεδιασµός των νέων
κτιρίων οφείλει να υπακούει τον κύκλο της φύσης, να σεβαστεί τους νόµους και τα φαινόµενά
της και να προστατεύσει τους φυσικούς πόρους, το οικοσύστηµα και γενικότερα τη φυσική
κληρονοµιά.
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Οι θεµελιώδεις σχεδιαστικές αρχές του Μοντέρνου κινήµατος σχετίζονται άµεσα µε την
παραπάνω περιβαλλοντική λογική και µπορούν να αποτελέσουν τη βάση ενός βιοκλιµατικού
σχεδιασµού. Μέσα από τα διδάγµατα των επιλογών του κινήµατος, αναδεικνύεται η
δυνατότητα σχεδιασµού ελκυστικών κτιρίων, αισθητικά αναβαθµισµένων, κόντρα στην
σύγχρονη τάση των νέων βιοκλιµατικών κατασκευών που εκφράζουν µία συγκεκριµένη
αισθητική, οπτικά ασύµβατη και δυσαρµονική µε το φυσικό τοπίο.
Οι σχεδιαστικές και κατασκευαστικές αρχές του Μοντέρνου κινήµατος λοιπόν, καταφέρνουν
να συνδυάσουν τις βασικές επιδιώξεις µιας πρώιµης οικολογικής σύνθεσης, µε µια σαφώς
αναβαθµισµένη αισθητική κτιρίων, ικανών να συνδιαλέγονται µε το περιβάλλον τους. Τα
καινοτόµα κτίρια του κινήµατος είναι απλά και γεωµετρικά, µε την οριζόντια γραµµή να
κυριαρχεί στις µορφές τους. Η επίπεδη στέγη τους διαµορφώνεται σε κήπο, µε τη σχεδιαστική
λογική του φυτεµένου δώµατος να εξελίσσεται µέχρι και σήµερα. Ως εκ τούτου, εντάσσονται
οµαλότερα στο περιβάλλον, αλληλεπιδρούν µε αυτό, ενώ παράλληλα αξιοποιώντας τις
ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, ρυθµίζουν το µικροκλίµα.
Το κλίµα στο εσωτερικό του κτιρίου, καθορίζεται σε µεγάλο βαθµό και από τα µεγάλα επιµήκη
υαλοστάσια, τα οποία τοποθετούµενα στα κατάλληλα από άποψη προσανατολισµού σηµεία
του κελύφους, καθιστούν το κτίριο φυσικό ηλιακό συλλέκτη. Τα καινοτόµα για την εποχή τους
brise-soleil, τα οποία εξελισσόµενα χρησιµοποιούνται εκτεταµένα στις µέρες µας, αποτελούν
την ασπίδα των κτιρίων, προστατεύοντάς τα από την υπερθέρµανση. Η επιλογή των
εκτεταµένων υαλοστασίων συνεχίζει να επιλύει, προβλήµατα υγιεινής, ρυθµίζει τη σχέση του
κτιρίου µε τις οπτικές θεάσεις και µειώνει τη χρήση τεχνητών µέσων κλιµατισµού,
περιορίζοντας σηµαντικά την καταναλισκόµενη ενέργεια.
Ο βιοκλιµατικός σχεδιασµός αναγνωρίζει και στη λογική της ελεύθερης κάτοψης την ίδια
ικανότητα, µιας και είναι αυτή που συµβάλλει στην ελεγχόµενη διείσδυση του ήλιου και του
ανέµου στο εσωτερικό. Κατά το σχεδιασµό της, ρυθµιστικός παράγοντας παραµένει η
τοπογραφία του εδάφους, ενώ µε τη σταδιακή εξέλιξη επιλεγµένων χώρων της κάτοψης σε
εσωτερικές αυλές, διαµορφώνεται µια δυναµική σχέση µεταξύ κατασκευής και τοπίου,
αναγκάζοντας ουσιαστικά δοµηµένο και αδόµητο χώρο να δουλεύουν µαζί σα συνολικός
σχεδιασµός. Η επανένταξη εσωτερικών αιθρίων στο σύγχρονο σχεδιασµό, συνεχίζει να να
επιλύει ζητήµατα όπως η διασφάλιση κλιµατικής ισορροπίας µεταξύ εσωτερικού και
εξωτερικού και φυσικής σκίασης αντίστοιχα, µε αυτά που απασχολούσαν τους αρχιτέκτονες
του Μοντέρνου κινήµατος.
Ακόµα, την ίδια περίοδο αναγνωρίζεται η καθοριστική επίδραση των κατάλληλων δοµικών
υλικών στη διαµόρφωση συνθηκών θερµικής άνεσης στο εσωτερικό των κτιρίων, µιας και
είναι αυτά που συλλέγουν, αποθηκεύουν και διαχέουν τη θερµότητα, περιορίζοντας τη χρήση
τεχνητών µεθόδων κλιµατισµού. Τα συµπαγή υλικά, τα οποία χαρακτήρισαν το κίνηµα όπως
το σκυρόδεµα και η λιθοδοµή, λειτουργούν σαν αποθήκες ενέργειας το χειµώνα και ως ασπίδες
προστασίας του κτιρίου από την υπερθέρµανση το καλοκαίρι. Η µορφές που δηµιουργούν,
µεταφέρουν πάντα µια ιδέα εξέλιξης και προόδου, ενώ η ειλικρίνεια µε την οποία
χρησιµοποιούνταν συνεχίζει να δηµιουργεί κατασκευές, οι οποίες ωριµάζουν όµορφα και
αρµονικά µε το περιβάλλον τους. Η αξιοποίηση των τοπικών υλικών, που υπαγόρευε ο
Κριτικός τοπικισµός της εποχής, πετύχαινε την ουσιαστική συµβίωση κτιρίου και τοπίου,
αναδεικνύοντας µια ιδιαίτερη ευαισθησία προς τη φύση και τις εκάστοτε εδαφικές
ιδιαιτερότητες.
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Η ανάδειξη της µορφολογίας του εδάφους επιτεύχθηκε ουσιαστικά, µε την αποδέσµευση από
τους περιορισµούς της συµµετρίας, η οποία προέτρεπε τους αρχιτέκτονες να σχεδιάζουν
σταδιακά και αλληλεπιδρώντας µε το περιβάλλον τους. Η εκτεταµένη χρήση διαφάνειας στον
ισόγειο χώρο και η υπερύψωση του κτιρίου από το έδαφος µε την εφαρµογή των καινοτόµων
για την εποχή του Μοντέρνου κινήµατος pilotis, δηµιουργεί ένα οπτικά διαπερατό φίλτρο
µεταξύ κτιρίου και φυσικού τοπίου. Η συγκεκριµένη σχεδιαστική επιλογή εξασφαλίζει
διαµπερή αερισµό στα εύκρατα κλίµατα και αποµάκρυνση από την υγρασία της γης στα
τροπικά, αλλά και πολλαπλές οπτικές θεάσεις από τον όροφο, για όλους τους κατοίκους, µέχρι
και σήµερα.
Όσον αφορά στους κατοίκους, οι οποίοι αποτελούσαν ανέκαθεν τους τελικούς αποδέκτες της
αρχιτεκτονικής δηµιουργίας, µπορούν να συµβάλλουν ουσιαστικά στη διατήρηση ενός κτιρίου
οικονοµικά και περιβαλλοντικά βιώσιµου. Η κατά το δυνατόν καλύτερη αξιοποίηση των
προσωπικών προτιµήσεων των κατοίκων, οδηγεί σε έναν αποδοτικότερο βιοκλιµατικό
σχεδιασµό, µε την όποια επιτυχία των αρχιτεκτόνων, να αξιολογείται διαρκώς και µε όλο και
περισσότερο "πράσινα" κριτήρια.
Συνήθως λοιπόν, το περισσότερο ταιριαστό επιβιώνει και εξελίσσεται. Σήµερα πλέον, ο
βιοκλιµατικός σχεδιασµός εκµεταλλεύεται τις περιβαλλοντικές προοπτικές των σχεδιαστικών
επιλογών του Μοντέρνου κινήµατος, εξελίσσοντάς τες βάσει των σύγχρονων τεχνολογικών
δεδοµένων. Φαίνεται λοιπόν, ότι µέσα από την εφαρµογή των σχετικά απλών συνθετικών
αρχών µιας άλλης εποχής, οι οποίες έχουν δοκιµαστεί στο χρόνο, µπορούν να τεθούν οι βάσεις
για έναν πιο ολοκληρωµένο βιοκλιµατικό σχεδιασµό, ένα αναβαθµισµένο περιβαλλοντικά και
αισθητικά αποτέλεσµα, τελείως διαφορετικό από αυτό που επικρατεί σήµερα στην κοινή
γνώµη.

4.3 _ Αντί επιλόγου
«Με λογισµό και µ’ όνειρο»
(Διονύσιος Σολωµός)

Πολύ µελάνι συνεχίζει να χύνεται λοιπόν, προκειµένου οι οικολογικές αξίες να καταφέρουν
να ενσωµατωθούν στην κατασκευαστική διαδικασία. Στη συγκεκριµένη ερευνητική εργασία
αναζητήθηκαν και αναλύθηκαν οι θεµελιώδεις σχεδιαστικές αρχές του δηµοφιλέστερου
αρχιτεκτονικού κινήµατος του 20ου αιώνα, οι οποίες µπορούν να αποτελέσουν τη βάση ενός
πρώιµου περιβαλλοντικού σχεδιασµού, µε στόχο την ανατροπή της σύγχρονης άποψης για το
τι τελικά χαρακτηρίζει ένα κτίριο βιοκλιµατικό. Προκειµένου να επιτευχθεί ο παραπάνω
στόχος, η έρευνα επικεντρώθηκε στις δοµικές, µορφολογικές και κατασκευαστικές αρχές του
Μοντέρνου κινήµατος, οι οποίες αναδεικνύουν τη σχεδιαστική διορατικότητα της εποχής. Η
απάντηση σε σύγχρονα περιβαλλοντικά ερωτήµατα λοιπόν, επισηµαίνει την ικανότητα του
συγκεκριµένου κινήµατος να διαστέλλει τα όριά του, καταφέρνοντας έτσι να συµπορεύεται
και µε άλλες αρχιτεκτονικές εµπειρίες (Γιακουµακάτος, 2005).
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Επιστρέφοντας, όπως αναφέρθηκε και νωρίτερα, σε ένα πρωιµότερο στάδιο σχεδιασµού, στη
συγκεκριµένη εργασία δεν αναφέρεται κανένα από τα σύγχρονα τεχνολογικά επιτεύγµατα που
ενσωµατώνει συνήθως µια σύγχρονη βιοκλιµατική σύνθεση (ηλιακοί συλλέκτες, τοίχοι
θερµικής αποθήκευσης, κ.α), όπως συνηθίζεται σε εργασίες µε τέτοιου είδους θεµατολογία. Η
αναφορά τους παραλείφθηκε όχι επειδή αξιολογούνται ως λιγότερο σηµαντικά και άξια
περαιτέρω ανάλυσης, αλλά για να επισηµανθεί ότι αποτελούν απαραίτητη αλλά όχι αναγκαία
συνθήκη για την περιβαλλοντική απόδοση ενός κτιρίου. Μέσω αυτής της επιλογής λοιπόν,
επιδιώκεται να τεθούν οι βάσεις για έναν πιο ολοκληρωµένο βιοκλιµατικό σχεδιασµό, µέσα
από την αναζήτηση συνθετικών αρχών οι οποίες έχουν δοκιµαστεί στο χρόνο.
Έτσι, επιλέγονται οι σχεδιαστικές αρχές του Μοντέρνου κινήµατος µιας και είναι αυτό που
εξελίσσεται, διαφοροποιείται, απορρίπτεται και αναγεννιέται, αλλάζοντας µορφές και
εκφραστικούς τρόπους αλλά διατηρώντας αναλλοίωτη την ουσία του µέχρι και σήµερα.
Αντίστοιχα χαρακτηριστικά µε αυτά που αναλύονται στη συγκεκριµένη έρευνα εντοπίζονται
και σε άλλα αρχιτεκτονικά κινήµατα, αλλά επιλέγεται το Μοντέρνο ως κάτι δυναµικό, το οποίο
καταρρίπτεται και αναδηµιουργείται. Είναι αυτό το στοιχείο του λοιπόν, που το καθιστά
κλασσικό και σαν οτιδήποτε κλασσικό µπορεί να αποτελέσει ερµηνεία όχι µόνο του
παρελθόντος, αλλά και του µέλλοντος (Γιακουµακάτος, 2005).
Εστιάζοντας στο συσχετισµό του Μοντέρνου κινήµατος µε το βιοκλιµατικό σχεδιασµό και
λόγω περιορισµών χρόνου και έκτασης της εργασίας, δεν αναφέρθηκαν επαρκώς σηµαντικά
στοιχεία, τα οποία µπορούν να αποτελέσουν βέβαια τη βάση για µια ενδεχόµενη επέκταση της
έρευνας αυτής στο µέλλον. Έτσι, η αναφορά στις µεγάλες προσωπικότητες του διεθνούς
Μοντέρνου κινήµατος περιορίστηκε στον Le Corbusier, αφήνοντας αρχιτέκτονες όπως τους
Frank Lloyd Wright, Ludwig Mies van der Rohe, Walter Gropius, Bruno Taut, Alvar Aalto και
πολλούς άλλους εκτός εργασίας. Αναφορά όµως δε γίνεται ούτε σε έργα-σταθµούς του
κινήµατος από το διεθνή χώρο, µιας και τα παραδείγµατα αποτελούσαν µέρος του δοµηµένου
έργου Ελλήνων αρχιτεκτόνων και διαπνέονταν από το πνεύµα του Κριτικού τοπικισµού, µιας
και είναι αυτή η σχεδιαστική αντίληψη, η οποία αντίστοιχα µε το βιοκλιµατικό σχεδιασµό,
σχετίζεται άµεσα µε το κλίµα και τα χαρακτηριστικά εκάστοτε τόπου.
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