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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η µεγέθυνση της αστικοποίησης τις τελευταίες δεκαετίες και η αλλαγή στις 

παραγωγικές διαδικασίες και τους στόχους της οικονοµικής ανάπτυξης, επέφεραν 

ανατρεπτικές µεταβολές στο αστικό τοπίο Πυκνή και υψηλή δόµηση, δραµατική 

συρρίκνωση του πράσινου, εµπορευµατοποίηση της κατοικίας, ανθυγιεινές συνθήκες 

διαβίωσης, κτίρια ενεργοβόρα. Η κατάσταση αυτή που απειλεί σήµερα την οικολογική 

ισορροπία καθώς συµβάλλει σηµαντικά στην εξάντληση των φυσικών πόρων και την 

καταστροφή του περιβάλλοντος, καθιέρωσε τη βιοκλιµατική αρχιτεκτονική ως 

σχεδιαστικό εργαλείο.  
 

Αντίστοιχα, ο σχεδιασµός και η κατασκευή στη λαϊκή αρχιτεκτονική απαντά στη 

σύγχρονη προβληµατική γύρω από το ενεργοβόρο κτίριο. Πράγµατι,  η παραδοσιακή 

κατοικία αποτελεί ένα κλιµατικά αυτορρυθµιζόµενο σύστηµα. Τόσο µε τη µορφολογία 

του κελύφους της και την εσωτερική της οργάνωση όσο και µε την κατασκευαστική της 

δοµή, η παραδοσιακή ελληνική κατοικία αποτελεί στις µέρες µας, ένα υπόδειγµα 

αειφορικού σχεδιασµού καθώς και µια πολύτιµη πηγή προτάσεων στα ενεργειακά 

προβλήµατα του σύγχρονου κτισµένου χώρου. 

 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ. Αειφορία, Αυτορρυθµιζόµενη κατοικία, λαϊκή αρχιτεκτονική  

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η διαρκώς διογκούµενη αστικοποίηση, από το δεύτερο µισό του περασµένου 

αιώνα µέχρι τις µέρες µας, πυροδότησε την τεράστια αύξηση της οικοδοµικής 

δραστηριότητας και την εµπορευµατοποίηση της κατοικίας. ∆ηµιουργήθηκε δηλαδή 

ένα νέο αστικό τοπίο, ως συνέπεια του «αστικού πολιτισµού» (Wirth & Redfield, 

1964), µε την ίδρυση της κάθετης  ιδιοκτησίας και την ταξική διαίρεση του χώρου. 

Πουθενά αλλού οι πολύ µεγάλες αλλαγές που προκάλεσε η βιοµηχανική επανάσταση 

δεν εκδηλώθηκαν τόσο φανερά όσο στις πόλεις (E.W.Burgess, 1925).   Απόρροια των 

αλλαγών αυτών ήταν µεταξύ άλλων η τυποποίηση της κατοικίας και της κατασκευής, 

η υπερεκµετάλλευση της αστικής γης και η πτώχευση της ποιότητας της κατοικίας 

υπέρ της οικονοµικής ανάπτυξης. Όταν στο Συνέδριο της D.W.B (Deutsche 

Werkbund ), τo 1926, οι αρχιτέκτονες περιγράφουν τη «µερίδα της κατοικίας», µε 

όρους βιολογικούς και κοινωνικούς, αναφέρονται στην κάλυψη των ελάχιστων 

χωρικών προδιαγραφών που χρειάζεται ένας άνθρωπος για να ζήσει. Φυσικό 

επακόλουθο της τυποποίησης του χώρου της κατοικίας και της µινιµαλιστικής της 

οργάνωσης ήταν η πτώχευση της ίδιας της αρχιτεκτονικής και της ποιότητας ζωής 

του πολίτη, αλλά και η διατάραξη της αρµονικής συνύπαρξης ανθρώπου και φύσης.. 

Εξάλλου, οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις και η κυριαρχία της µηχανής και του 
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αυτοµατισµού επηρέασαν το τρόπο σκέψης, συµπεριφοράς και ζωής του σύγχρονου 

πολίτη. 
 

Ο προφανής κίνδυνος που αναφύεται στην περίπτωση αυτή είναι, όπως έχει 

επισηµάνει µια οµάδα οικολόγων του Πανεπιστηµίου του Lancaster, «η αύξηση του 

χάσµατος ανάµεσα στον ειδικό και τον απλό πολίτη». Πράγµατι, η καθιέρωση του 

αρχιτέκτονα ως ειδικού επιστήµονα σε ζητήµατα χώρου, µετέφερε στην αποκλειστική 

του δικαιοδοσία το σχεδιασµό της κατοικίας, αποκόπτοντας τον χρήστη από 

οποιαδήποτε συµµετοχή του σ’ αυτόν και τον µετέτρεψε σε απλό καταναλωτή του 

κτισµένου χώρου και του εξοπλισµού του, που στοχεύει στη διασφάλιση ενός  «life 

style» περιβάλλοντος ζωής. Η παραγωγή του δοµηµένου χώρου δεν βασίζεται πλέον 

στην εµπειρία που αποφέρει η  µελέτη των παραµέτρων του περιβάλλοντος  που 

ευνοούν την ποιότητα ζωής του ανθρώπου ανέξοδα και αποτελεσµατικά, πράγµα που 

συνέβαινε στις προβιοµηχανικές κοινωνίες, αλλά στις ειδικές γνώσεις ενός επιτελείου 

επαγγελµατιών που συµβάλλουν αποκλειστικά στην οικονοµική ανάπτυξη. 
 

Αυτή η σχέση εµπορικής συναλλαγής του ανθρώπου µε το περιβάλλον του έχει 

αποκόψει τον άνθρωπο από τις φυσικές διαδικασίες οργάνωσης της ζωής του, όπως 

αυτές σχετίζονται µε τις πραγµατικές ατοµικές βιολογικές ή άλλες ανάγκες του και 

την αντίληψη του εαυτού του ως µέρους του περιβάλλοντος γενικότερα. Οι δυσµενείς 

επιπτώσεις µιας τέτοιας στάσης επιβάρυναν εξίσου τόσο το ευρύτερο φυσικό 

περιβάλλον, όσο και την ποιότητα ζωής του. Οι ανθυγιεινές συνθήκες κατοίκησης σε 

ό,τι αφορά τον αερισµό, την υγρασία και τη θερµοκρασιακή άνεση στον αστικό χώρο 

συνυπάρχουν µε την ανάπτυξη του τεχνοκρατικού πολιτισµού και του πολιτισµού του 

αυτοµατισµού και της κατανάλωσης. Η υπερκατανάλωση κάθε µορφής ενέργειας 

προκειµένου να επιλυθούν τα προβλήµατα ποιότητας της κατοικίας, αποδίδουν στο 

περιβάλλον τις επιπτώσεις εκείνες (ατµοσφαιρική ρύπανση, φαινόµενο του 

θερµοκηπίου, ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία, εξάντληση των φυσικών πόρων, 

κλιµατικές αλλαγές κλπ) που βάζουν σε κίνδυνο τη ζωή του σύγχρονου ανθρώπου 

αλλά και σε αβεβαιότητα την ίδια του την επιβίωση.   
 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι ειδικά κατά τη φάση λειτουργίας των κτηρίων στην 

Ευρώπη, η ενεργειακή κατανάλωση (για θέρµανση και ψύξη του χώρου, θέρµανση 

νερού και ηλεκτρισµό) αντιπροσωπεύει το 50% της συνολικής κατανάλωσης. 

Αναλυτικότερα, οι κατασκευές επηρεάζουν το περιβάλλον άµεσα ή έµµεσα κατά τη 

διάρκεια ολόκληρου του κύκλου ζωής τους, καθώς επίσης και κατά τη διάρκεια του 

κύκλου ζωής των υλικών και των συστατικών που τις απαρτίζουν, µέσω µιας σειράς 

ανθρώπινων δραστηριοτήτων και φυσικών διαδικασιών. Οι περιβαλλοντικές αυτές 

επιπτώσεις µπορεί να είναι τοπικές, όπως η παραγωγή απορριµµάτων, ή παγκόσµιες, 

όπως η κλιµατική αλλαγή, και προκύπτουν από όλα τα στάδια του κύκλου ζωής των 

κατασκευών: από την εξόρυξη και τη µεταφορά των πρώτων υλών, τη φάση της 

κατασκευής, αυτή της λειτουργίας και συντήρησης, καθώς και tης κατεδάφισης. 

Καθώς οι επιπτώσεις από τον κατασκευαστικό κλάδο εµφανίζονται όλο και πιο 

έντονα, λόγω της αυξηµένης οικοδοµικής δραστηριότητας, οι έννοιες της αειφορίας 

και του οικολογικού σχεδιασµού εισέβαλαν επιτακτικά για να δηµιουργήσουν ένα πιο 

υγιές µοντέλο κατασκευών και να µειώσουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. (Office 

of the Federal Environmental Executive). 

 

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ  ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ 
 Με την έννοια του επείγοντος της οικολογικής κρίσης, η σύγχρονη οικοδοµική 

τεχνολογία επιστρατεύτηκε για ν’ ανταποκριθεί στις απαιτήσεις ενός αρχιτεκτονικού 
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σχεδιασµού που συνεισφέρει στην αειφόρο διαχείριση του περιβάλλοντος, γνωστού 

µε όρους όπως «βιοκλιµατική αρχιτεκτονική», «έξυπνα κτίρια» - smart buildings, « 

πράσινα κτίρια», «αειφόρα κτίρια».. Ποικίλοι αισθητήρες  φωτός, ηλιακοί συλλέκτες, 

τοίχοι Tromp – υψηλής  θερµικής απορροφητικότητας φωτοβολταΊκά τόξα, 

ηλεκτρογεννήτριες υδρογόνου κλπ, απαυγάσµατα της τεχνολογίας του αυτοµατισµού 

και των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, αναλαµβάνουν να δώσουν λύσεις στα 

ενεργειακά προβλήµατα σε συνεργασία µε τον ειδικό µελετητή αρχιτέκτονα. 

Προβλήµατα που δηµιούργησε η ίδια η φιλοσοφία της εύκολης ζωής και του 

βιοµηχανικού κέρδους στον 20 αιώνα. Τα πρώτα έξυπνα κτίρια - ιδιαίτερης 

αισθητικής ουρανοξύστες - δεσπόζουν στις µεγαλουπόλεις της Ευρώπης αλλά και της 

Αµερικής.  Η βιολογική άνεση που συνυφαίνεται µε τη σωστή θερµο-κρασία, 

υγρασία και τον κατάλληλο αερισµό, ο προσανατολισµός του κτιρίου και η 

αξιοποίηση της µορφολογίας του κελύφους του κτιρίου ως µέσα ελέγχου και 

ελαχιστοποίησης της απαιτούµενης ενέργειας για τη λειτουργία του, η χρήση 

βιολογικά φιλικών προς τον άνθρωπο δοµικών υλικών  αποτελούν παραµέτρους του 

οικολογικού αρχιτεκτονικού σχεδιασµού που στοχεύει σ’ ένα  κλιµατικά και 

ενεργειακά αυτορυθµιζόµενο περιβάλλον κατοίκησης.  

Τα εντυπωσιακά αποτελέσµατα της αρχιτεκτονικής αυτής τάσης σήµερα που 

εφαρµόζεται µάλλον στα δηµόσια κτίρια παρά στην ιδιωτική αστική κατοικία 

εκφράζουν µια ευαισθητοποίηση των ειδικών προς τα σύγχρονα οικολογικά 

προβλήµατα. Παρόλα αυτά,  υπάρχει υψηλός βαθµός εξάρτησης αυτού του τύπου 

σχεδιασµού από την τεχνολογία και των  µέσων παραγωγής της, όπως και το 

τεράστιο κόστος εφαρµογής του, που ουσιαστικά τον καθιστά µη εφαρµόσιµο από 

τον απλό πολίτη. 

 

Η ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΣΤΗ ΛΑΪΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 
Στον αντίποδα της σύγχρονης αρχιτεκτονικής αντίληψης που εστιάζει µάλλον 

στην αισθητική καινοτοµία και εξαρτάται από την τεχνολογική και µόνο επίλυση του 

ενεργειακού ζητήµατος και της ρύπανσης, αναδύεται η πρωτογενής αντίληψη µιας 

αρχιτεκτονικής που εστιάζει στον άνθρωπο, σέβεται το περιβάλλον του και 

συνδιαλέγεται ανοικτά  µ’ αυτό. Μιας αρχιτεκτονικής που προκύπτει ως αποτέλεσµα 

της αρµονικής σύζευξης ανάµεσά στο τεχνητά αναγκαίο και το περιβαλλοντικά 

επιτρεπτό. Ο ορισµός αυτός παραπέµπει αυτόµατα  στην ανώνυµη λαϊκή 

αρχιτεκτονική που εξελίχτηκε µέσα στο χρόνο, σε µια προβιοµηχανική περίοδο, µέσα 

από την παρατήρηση και την εµπειρία των ανθρώπων από τη ζωή τους µέσα στο 

φυσικό περιβάλλον και τις ποικίλες αντιξοότητες  που αντιµετώπισαν εκεί σε σχέση 

µε τις ανάγκες ζωής τους και τους διαθέσιµους φυσικούς πόρους.  
 

Η αξιοποίηση των φυσικών πόρων – ήλιος, άνεµος, ορυκτά κλπ - έναντι της 

σύγχρονης υπερεκµετάλλευσης τους, συνδέεται τόσο µε την αναγνώριση της 

εξάρτησης του ανθρώπου από τη  φύση σε όλα τα επίπεδα – βιολογικό, βιοποριστικό 

- όσο και µε το βαθµό της τεχνολογικής εξέλιξης κατά την περίοδο αυτή. Τα υλικά 

δόµησης – πέτρες, χώµα, άχυρα, φύκια, ελαφρόπετρα, ξύλο κλπ- συλλέγονται από το 

άµεσο περιβάλλον ζωής των ανθρώπων και χρησιµοποιούνται µε ελάχιστη ή καθόλου 

επεξεργασία. Υλικά φυσικά, φιλικά προς τον άνθρωπο από την άποψη της υγείας του 

στηρίζουν ένα τρόπο δόµησης που δεν εξαρτάται από τη βιοµηχανική µεταποίηση της 

πρώτης ύλης και τη µεταφορά της από άλλες περιοχές, µε αποτέλεσµα να µην 

υπάρχει κατανάλωση ενεργειακών πόρων αλλά ούτε και η συνακόλουθη µόλυνση του 

περιβάλλοντος. Αξίζει να σηµειωθεί ότι τα υλικά αυτά παραµένουν ανακυκλώσιµα, 

µπορούν δηλαδή να επαναχρησιµοποιηθούν σχεδόν αυτούσια, χωρίς να χάνουν τα 
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δοµικά τους χαρακτηριστικά, όπως η αντοχή, η συνεκτικότητα και η λειτουργικότητά 

τους. Η αυτάρκεια των ανθρώπων αυτής της περιόδου σε ό,τι αφορά στους γηγενείς 

φυσικούς πόρους συµβαδίζει επίσης µε την εκτίµηση της αξίας και της σηµασίας  που 

αναγνωρίζουν σ’ αυτούς για τη ζωή τους. Αξιοποιούν κάθε µορφή τους και 

εξοικονοµούν κάθε απόθεµά τους. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η συλλογή 

των όµβριων υδάτων σε στέρνες και σε κάποιες περιπτώσεις, όπως στη νησιωτική 

Ελλάδα, στις ταράτσες των σπιτιών για περαιτέρω χρήση. Η φιλοσοφία της  

ελληνικής παραδοσιακής αρχιτεκτονικής  ταυτίζεται µε εκείνη της αειφορίας, ενώ η 

µελέτη της από τη νέα γενιά µέσα από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση µπορεί να 

προάγει την απαραίτητη γνώση για την αειφορική διαχείριση του σύγχρονου 

κτισµένου περιβάλλοντος. 
 

Πράγµατι, στην ελληνική παραδοσιακή αρχιτεκτονική η αξιοποίηση του τοπίου, 

του προσανατολισµού, των «ντόπιων» υλικών δόµησης, η οργάνωση του χώρου µε 

βάση τις κλιµατικές συνθήκες της περιοχής, καθώς και άλλοι παράγοντες αποτέλεσαν 

τα εργαλεία που αξιοποιήθηκαν προς όφελος ενός καλού και οικονοµικού 

µικροκλίµατος οίκησης και αποτέλεσαν τα βασικά κριτήρια στο σχεδιασµό της 

κατοικίας αλλά και γενικότερα στην ανάπτυξη των οικιστικών συνόλων. Σε µια 

αναλυτική αναφορά στα εργαλεία αυτά της ελληνικής παραδοσιακής αρχιτεκτονικής 

σηµασία έχουν: 
 

Α. Τοπίο - Προσανατολισµός. 
« Το να κάνεις αρχιτεκτονική δεν είναι να βρεις το τέλειο κτίριο και 

µετά να το τοποθετήσεις στο οικόπεδο που έχεις, αλλά για το οικόπεδο 

που έχεις να σχεδιάσεις το κτίριο εκείνο που του ταιριάζει καλύτερα».  

Αρης  Κωνσταντινίδης, 1978. 

 

Αφετηρία της οικοδόµησης των οικισµών και της κατοικίας κατά την περίοδο 

αυτή, αποτελεί η επιλογή της τοποθεσίας µε γενικό κριτήριο τη γεωµορφολογία, τις 

κλιµατικές συνθήκες και τους υπάρχοντες φυσικούς  πόρους και ειδικότερο τη θέση 

της ως προς τον ήλιο, τον άνεµο και τη γειτνίαση µε το νερό. Η προστασία από τους 

βόρειους ανέµους και η αξιοποίηση του νότιου προσανατολισµού, όπου παρατηρείται 

η µεγαλύτερης διάρκειας ηλιοφάνεια κατά το χειµώνα, τα φυσικά δροσερά αέρια 

ρεύµατα, το σταθερό έδαφος και η υψηλή βλάστηση όπως και οι φυσικές πηγές νερού 

εκτιµήθηκαν ως προτερήµατα µιας καλής τοποθεσίας. Έτσι, οι οικισµοί στα 

ηπειρωτικά τµήµατα αναπτύσσονται στις νότιες πλαγιές των βουνών, ώστε ο ορεινός 

όγκος πίσω τους να λειτουργεί ανασχετικά ως προς τους βόρειους ανέµους. ενώ τα 

ανοίγµατα των σπιτιών τους είναι στραµµένα προς το νότο.  

Στα νησιά αντίστοιχα, η επιλογή της θέσης τους αλλά και ο τρόπος ανάπτυξής 

τους έγινε µε κριτήριο όχι µόνο την προστασία τους από τους ανέµους, αλλά και τις 

υψηλές θερµοκρασίες κατά το θέρος. Οι τελευταίες αποτελούν, µεταξύ άλλων, την 

αιτία για την οποία υιοθετήθηκε η πυκνή και συνεχής δόµηση ή η διαπλοκή των 

κτιριακών όγκων, ώστε ενώ ο κύριος προσανατολισµός παραµένει ο νότιος, 

εξασφαλίζεται παράλληλα κατά το θέρος ο σκιασµός του ενός κτιρίου από το άλλο 

δηµιουργώντας ένα µικροκλίµα δροσιάς. Τα νησιά είναι επίσης και οι περιοχές στις 

οποίες η αναζήτηση της προστασίας τους από τον άνεµο και τη ζέστη σε συνδυασµό 

µε την απουσία επαρκούς νερού και βλάστησης οδήγησε στη δηµιουργία των 

υπόσκαφων κτιρίων και οικισµών.  
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Β. Κάτοψη. 
Στη µικροκλίµακα της κατοικίας  η οργάνωση της κάτοψης του σπιτιού έπαιξε 

καθοριστικό ρόλο για τη δηµιουργία ενός θετικού µικροκλίµατος βιολογικής άνεσης 

Μολονότι υπάρχουν κατά τόπους διαφοροποιήσεις ως προς το σχήµα της, η βασική 

φιλοσοφία του σχεδιασµού της διακρίνεται στο Μακεδονίτικο σπίτι. Η µορφή της 

κάτοψής του σε σχήµα  «πι»  δηµιουργεί  µια κεντρική εσοχή, το «λιακωτό» 

στραµµένο απευθείας στο νότο. Η επίστεψη του σπιτιού µε στέγη είναι εντούτοις 

ορθογώνια, εξασφαλίζοντας την απαιτούµενη σκίαση του «λιακωτού» κατά τη 

διάρκεια του θέρους. Συχνά υπάρχει ένας χώρος προσαρτηµένος στον όγκο του 

κτιρίου ή ένας διάδροµος σε όροφο κλεισµένος µε τζαµαρία. Το χειµώνα τα τζάµια 

είναι κλειστά λειτουργώντας ως θερµοκήπιο, ενώ το καλοκαίρι ανοίγουν και 

λειτουργεί ως ηµιυπαίθριος στεγασµένος χώρος, που προστατεύει από τον ήλιο την 

πλευρά αυτή του κτιρίου. Η θέρµανση κατά τη διάρκεια της νύχτας επιτυγχάνεται µε 

το τζάκι σε κάθε δωµάτιο που συνήθως τοποθετείται στη βόρεια πλευρά του, ώστε η 

θερµότητα που παράγεται να αντισταθµίζει άµεσα το ψύχος που φυσιολογικά υπάρχει 

στην πλευρά αυτή.  

Στους νησιωτικούς οικισµούς αντίστοιχα, η κάτοψη είναι συνήθως ορθογώνια, 

ενώ το σύνολο του κελύφους έχει κιβωτιόσχηµη µορφή – κύβος - συχνά µε 

στρογγυλεµένες γωνίες, ηµισφαιρικούς θόλους και µικρά ανοίγµατα. Η αρχιτεκτονική 

αυτή οργάνωση βασίζεται στην γεωµετρική αρχή ότι όσο µικρότερη είναι η συνολική 

εξωτερική επιφάνεια του κτιρίου τόσο λιγότερη είναι και η ποσότητα της 

απορροφώµενης ηλιακής ακτινοβολίας. Πρόκειται λοιπόν για µια συνειδητή συστολή 

της εξωτερικής επιφάνειας  του κτιρίου, που επιτυγχάνεται µε τη χρήση της καµπύλης 

και των µικρών γενικά επιφανειών που βρίσκονται εκτεθειµένες στο εξωτερικό 

περιβάλλον. Η καµπύλωση επίσης των ακµών και των γωνιών σε πολλές περιπτώσεις, 

σχετίζεται τόσο µε την αποφυγή των αέριων στροβίλων που επιτείνουν την ψύξη, 

καθώς οι περιοχές αυτές έχουν πολλούς και δυνατούς ανέµους σε όλη τη διάρκεια του 

έτους, όσο και µε τη σµίκρυνση του εξωτερικού κελύφους. Η στέγη  µε κλίση είναι 

εκείνη που εξασφαλίζει την αποµάκρυνση της υγρασίας (βροχή – χιόνι ) από τον 

χώρο της κατοικίας, αλλά προσφέρει επίσης µια ουσιαστική µείωση των θερµικών 

απωλειών από το δώµα που είναι εκτεθειµένο περισσότερο από κάθε άλλη εξωτερική 

πλευρά του σπιτιού στις καιρικές συνθήκες. Ο αέρας ανάµεσα στη στέγη και την 

οροφή του σπιτιού λειτουργεί ως άριστο µονωτικό µέσον τόσο κατά τις θερµές, όσο 

και κατά τις ψυχρές ηµέρες του χρόνου. 

Όταν η επίστεψη είναι επίπεδη – νησιά - µονώνεται θερµικά µε πυκνές στρώσεις 

αποξηραµένων φυκιών, άχυρων ή βούρλων, που δηµιουργούν ένα σύµπλεγµα 

ελαφρού υλικού και µικροχώρων αέρα που εξουδετερώνει µε φυσικό και 

αποτελεσµατικό τρόπο την υπερθέρµανση. Αξίζει να σηµειωθεί ότι ένα  σηµαντικό 

στοιχείο στην αρχιτεκτονική παράδοση όλης της Μεσόγειου αποτελούν οι 

«ενδιάµεσοι χώροι ζωής». Πρόκειται για τις στοές - υπόστυλους χώρους περιµετρικά 

των κτιρίων - τα διαβατικά - στεγασµένα περάσµατα ανάµεσα στα κτίρια - αλλά και 

τους ηµιυπαίθριους χώρους, ανοικτές στεγασµένες περιοχές ενσωµατωµένες στο  

κτίριο. Η σκίαση που προσφέρουν λειτουργεί ηλιοπροστατευτικά, αλλά και ως µέσον 

δροσισµού του, εφόσον δηµιουργούν φυσικά κανάλια ροής του αέρα. 

 

Γ. ∆οµικά υλικά. 
Τα υλικά δόµησης στο παραδοσιακό ελληνικό σπίτι είναι εκείνα που ήδη 

υπάρχουν στο φυσικό του περίγυρο. Πέτρα, χώµα, άχυρο, ξύλα. Η  επεξεργασία τους 

είναι απλή και µε φυσικά µέσα. Η πέτρα µε υψηλό συντελεστή θερµικής αδράνειας  

που µεγιστοποιείται µε το αυξηµένο πάχος της στα 80 εκατοστά, λειτουργεί σαν µια 
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φυσική επιδερµίδα του κτιρίου που προστατεύει θερµοκρασιακά τον εσωτερικό χώρο 

αλλά συµβάλλει και στην καλή ποιότητα του αέρα του επιτρέποντας τη διαπνοή του 

κτιρίου. Το χώµα,  δουλεµένο µε νερό και άχυρο και αποξηραµένο στον ήλιο, δίνει 

τους πλίνθους που επίσης έχουν υψηλή µονωτική ισχύ, τριπλάσια από εκείνη του 

τσιµέντου. Το χώµα χρησιµοποιείται ακόµη ως κύριο συστατικό του σοβά καθώς ο 

ασβέστης είναι ένα δυσεύρετο και ακριβό υλικό, το οποίο όµως αυξάνει τη θερµική 

αντίσταση του κελύφους του κτιρίου. Το ξύλο, που χρησιµοποιείται κυρίως στην 

κατασκευή των κουφωµάτων έχει επίσης τριπλάσια µονωτική ισχύ σε σχέση µε τα 

σύγχρονα µονωτικά κουφώµατα (PVC). Πρόκειται για υλικά που είναι από βιολογική 

άποψη φιλικά προς τον άνθρωπο, δεν περιέχουν δηλαδή τοξικούς / καρκινογόνους 

ρύπους, επικίνδυνους για την υγεία του και δεν εκλύουν τέτοιους ρύπους κατά τη 

διάρκεια εφαρµογής τους και µέχρι την καταστροφή τους, απαιτούν χαµηλό κόστος 

συντήρησης και διαθέτουν τεράστιες αντοχές.  
 

 ∆. Αερισµός – ηλιασµός 
Ο αερισµός του χώρου της κατοικίας, σηµαντικός τόσο από την άποψη της υγείας 

– καθαρισµός της ατµόσφαιρας από θετικά ιόντα, υγρασία κλπ – όσο και την άποψη 

του αισθήµατος της θερµοκρασιακής άνεσης εξασφαλίζεται στο παραδοσιακό σπίτι 

µε απλούς τρόπους. Οι φεγγίτες αναλαµβάνουν βασικά αυτό τον ρόλο. Πρόκειται για 

µικρότερα ανοίγµατα σε ψηλότερη στάθµη που διευκολύνει την απαγωγή του θερµού 

αέρα που συγκεντρώνεται στο επίπεδο της οροφής. Η βόρεια πλευρά έχει πολύ µικρά 

ή καθόλου ανοίγµατα - ελαχιστοποιώντας τις θερµικές απώλειες- τα οποία ανοίγουν 

για δροσισµό και αερισµό κατά τη διάρκεια του θέρους. Τα διαµπερή και σταυροειδή 

ρεύµατα αέρος που δηµιουργούνται µε την ενεργοποίηση του συνδυασµού ανοιγµένοι 

φεγγίτες - παράθυρα εξασφαλίζουν τον αερισµό και το δροσισµό του εσωτερικού 

χώρου. Αξιοσηµείωτη είναι η τεχνολογία των παραθύρων. Στην ηπειρωτική Ελλάδα 

είναι ξύλινα κουφώµατα µε υαλωτές επιφάνειες διαιρεµένες σε δύο µέρη που έχουν 

τη δυνατότητα να σύρονται προς τα πάνω ή προς τα κάτω, δηµιουργώντας φεγγίτες 

αερισµού ή δροσισµού, όταν αυτό είναι απαραίτητο. Αντίστοιχα, τα πετάσµατα ( 

πατζούρια) είναι από συµπαγές ξύλο που µπορούν κατά περίπτωση ν’ ανοίγουν ως 

σκίαστρα πάνω από το άνοιγµα του παραθύρου, ενώ όταν παραµένουν κλειστά 

λειτουργούν µονωτικά αποκόπτοντας τις θερµικές απώλειες του τζαµιού. Τα 

καφασωτά φιλτράροντας το φως προσφέρουν επίσης την επιθυµητή σκίαση. Στη 

νότια πλευρά τα ανοίγµατα είναι µεγαλύτερα και πολλές φορές συνθέτουν µεγάλες 

τζαµαρίες για αποθήκευση της ηλιακής ακτινοβολίας. Στα νησιά τα ανοίγµατα είναι 

γενικά µικρά για αποφυγή της θάµβωσης από τον υπερβολικό φωτισµό αλλά και για 

έλεγχο των θερµοκρασιακών µεταβολών. Τα πετάσµατα έχουν ανάλογη κατασκευή 

µε εκείνη της ηπειρωτικής Ελλάδας. Οι εξώστες, αντίθετα µε τα σπίτια των ορεινών 

περιοχών προεξέχουν – όπου υπάρχουν – από το σώµα του κτιρίου και εκτίθενται 

έτσι στη θαλάσσια αύρα. Οι καµινάδες επίσης, ως ανοίγµατα οροφής δηµιουργούν 

κατακόρυφο ρεύµα αέρα που επίσης συµβάλλει στο δροσισµό του χώρου. Στα 

υπόσκαφα και ηµι-υπόσκαφα κτίρια  τα ανοίγµατα της µοναδικής όψης είναι µικρά 

περιορίζοντας την εισχώρηση της θερµότητας κατά το θέρος και την απώλειά της 

κατά το χειµώνα. Η θολωτή στέγαση δίνει µεγάλο εσωτερικό ύψος που επιτρέπει την 

κυκλική κίνηση του αέρα.  
 

Ε. Ο ρόλος της βλάστησης. 
Η βλάστηση στην παραδοσιακή κατοικία αποτελεί µέρος της και κατέχει ένα 

ρυθµιστικό ρόλο σε ό,τι αφορά τη σκίαση – ηλιοπροστασία αλλά και τη µόνωση – 

δροσισµό της. Είναι γεγονός ότι τα φυλλώµατά δεν υπερθερµαίνονται – αντίθετα 
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προς τις περισσότερες επιφάνειες σκιασµού – και δεν παγιδεύουν τον αέρα, ο οποίος 

καθώς διέρχεται δροσίζεται µέσω της εξάτµισης. 

Τα φυλλοβόλα δέντρα στη νότια πλευρά του σπιτιού προσφέρουν τη σκιά τους 

κατά το θέρος, ενώ αφήνουν ανεµπόδιστα την είσοδο της ηλιακής ακτινοβολίας κατά 

το χειµώνα. Τα αναρριχητικά φυτά συνήθως µε τη µορφή της οριζόντιας ανάπτυξής 

τους πάνω στην πέργκολα, όπως για παράδειγµα η κληµαταριά, δηµιουργούν την 

απαιτούµενη σκίαση στους ανοικτούς χώρους του σπιτιού. Επίσης, σε κατακόρυφη 

ανάπτυξη, στους δυτικούς και ανατολικούς τοίχους λειτουργούν µονωτικά. Στη 

βόρεια πλευρά της κατοικίας ή στην κατεύθυνση των κύριων ανέµων,  τα αειθαλή  

δέντρα – κυπαρίσσια, κωνοφόρα - σε πυκνή φύτευση δηµιουργούν ένα φυσικό 

ανεµοφράκτη. 
 

ΣΤ. Ο ρόλος του χρώµατος. 
Η ιδιότητα του χρώµατος να δρα απορροφητικά ή ανακλαστικά ανάλογα µε την 

ένταση, τον κορεσµό και τη φωτεινότητά του φαίνεται ν΄ αποτελεί πολύ παλιά 

γνώση, η οποία αξιοποιήθηκε πολύ νωρίς και στα κτίρια. Κλασσικό παράδειγµα 

αποτελεί το λευκό χρώµα στους νησιωτικούς οικισµούς. Ο υψηλός βαθµός 

ανακλαστικότητάς του συµβάλλει στην αποµάκρυνση σηµαντικού µέρους της 

ηλιακής ακτινοβολίας και µειώνει κατά συνέπεια την υπερθέρµανση του κελύφους 

του κτιρίου. Αντίστοιχα στα βόρεια τµήµατα της ηπειρωτικής Ελλάδας συναντά 

κανείς πιο ζεστά, θερµοαπορροφητικά χρώµατα στις προσόψεις των κτισµάτων, όπως 

η ώχρα και η τερακότα, µε χαρακτηριστικό παράδειγµα  που σώζεται ως τις µέρες 

µας τα µοναστήρια του Αγίου  Όρους   

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ 
Οι βασικές αρχές δόµησης στην παραδοσιακή αρχιτεκτονική της Ελλάδας, οι  

οποίες αναφέρθηκαν συνοπτικά παραπάνω, στοιχειοθετούν τους βασικούς άξονες – 

οδηγούς που θα µπορούσαν αποτελεσµατικά να χρησιµοποιηθούν για τη διασφάλιση 

ενός άνετου µικροκλίµατος  στη σύγχρονη κατοικία. Οι άξονες αυτοί, για µια 

οικολογική διαχείριση των ζητηµάτων που αφορούν τη θέρµανση, τον ηλιασµό, τον 

αερισµό και το δροσισµό της, θα µπορούσαν να συνοψισθούν στα παρακάτω: 

• Τα περισσότερα ανοίγµατα του κτιρίου καλό είναι να βρίσκονται προς την 

νότια πλευρά του κτιρίου. Ενώ η βόρεια πλευρά, αν δεν εφάπτεται σε κάποιο 

άλλο κτίριο, είναι σκόπιµο να προστατεύεται από ψηλά δέντρα ή να 

τοποθετούνται σ’ αυτήν την πλευρά κλειστοί χώροι στάθµευσης ή αποθήκες  

ώστε να αποφεύγεται η απευθείας επαφή µε τους ψυχρούς βορινούς ανέµους.  

• Τα δοµικά υλικά που πρέπει να χρησιµοποιούνται είναι υλικά αυξηµένης 

θερµοχωριτοκότητας και πάντα σε συνδυασµό µε καλή µόνωση του εξωτερικού 

κελύφους του κτιρίου.  

• Το γυαλί θεωρείται ότι είναι η ευκολότερη και η φτηνότερη µέθοδος 

απορρόφησης ενέργειας σε ένα κτίριο, αλλά προκειµένου να αποφευχθούν όσο το 

δυνατόν περισσότερο οι θερµικές απώλειες επιβάλλεται η χρήση διπλής υάλωσης  

και η στεγανοποίηση των αρµών των κουφωµάτων.  

• Ουσιαστικής σηµασίας αποτελεί η χρήση των µονωτικών υλικών όχι µόνο 

στους εξωτερικούς τοίχους αλλά και στην πλάκα του δώµατος καθώς και σε 

τυχόν κεραµοσκεπή. Η σωστή µόνωση είναι ο καλύτερος τρόπος για  να 

διασφαλισθούν οι θερµικές απώλειες το χειµώνα και η αύξηση της εσωτερικής 

θερµοκρασίας κατά την διάρκεια του καλοκαιριού.   
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• Για την αποφυγή της υπερθέρµανσης του κτιρίου κατά τους καλοκαιρινούς 

µήνες είναι σκόπιµος ο κατάλληλος σκιασµός  του µε πέργκολες, σκίαστρα ή µε 

φύτευση  φυλλοβόλων δέντρων στην κατάλληλη θέση - νότια.  

• Είναι απαραίτητο, για την θερµοκρασιακή άνεση µέσα στο κτίριο, να υπάρχει 

ένα σύστηµα εναλλαγής αέρα κατά την διάρκεια της νύχτας τους θερινούς µήνες 

ώστε να πέφτει η  θερµοκρασία µέσα στο σπίτι µε τη χρήση διαµπερών ρευµάτων 

που καλό είναι να επιτυγχάνονται µε τη χρήση ανοιγµάτων στις κατάλληλες 

θέσεις.   

• Σηµαντικό ρόλο σε ένα βιοκλιµατικό κτίριο παίζει το χρώµα του. Η χρήση 

των φωτεινών δρα θερµοαπωθητικά  και αντίθετα των σκοτεινών δρα 

θερµοαπορροφητικά.  

 

Όπως γίνεται προφανές από τα παραπάνω, η δηµιουργία µιας κλιµατικά αυτορ-

ρυθµιζόµενης σύγχρονης κατοικίας δεν απαιτεί απαραίτητα τη χρήση πολύπλοκων 

και οικονοµικά ασύµφορων τεχνολογικών συστηµάτων, αλλά προϋποθέτει τη 

συνειδητή και υπεύθυνη αντιµετώπιση του όλου ζητήµατος από τους ενοίκους της.  

Στην κατεύθυνση αυτή, η λαϊκή αρχιτεκτονική, καταστάλαγµα της εµπειρίας των 

ανθρώπων  από τη διαδικασία προσαρµογής τους στο φυσικό περιβάλλον και 

αξιοποίησης των φυσικών πόρων σε προβιοµηχανικές χρονικές περιόδους, κατά τις 

οποίες η τεχνολογία αποτέλεσε εργαλείο στον αγώνα επιβίωσης τους και όχι 

αυτοσκοπός ή εµπορευµατική αξία, αποτελεί µια πλούσια πηγή τέτοιων 

παραδειγµάτων. Σ’ αυτά, ο άνθρωπος µελετά και αξιοποιεί τις δυνατότητες που του 

παρέχει το φυσικό περιβάλλον και οργανώνει την κατοικία του ως µικροπεριβάλλον 

οργανικά ενταγµένο στο ευρύτερο φυσικό περιβάλλον. Η γεωµορφολογία, τα 

ιδιαίτερα κλιµατικά χαρακτηριστικά του τόπου του και τα υλικά του, που αποτελούν 

τη βάση δεδοµένων σχεδιασµού της λαϊκής παραδοσιακής κατοικίας παράγουν 

εντέλει οικονοµικά λειτουργικά κελύφη ζωής για τους κατοίκους της, που αποτελούν 

παραδείγµατα  για την αειφορική διαχείριση του σύγχρονου κτισµένου περιβάλ-

λοντος.  
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