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Η πολυκατοικία στην Ελλάδα είναι ίσως το 
μοναδικό κτίριο το οποίο, όχι μόνο δεν σχεδι-
άζεται από αρχιτέκτονες αλλά εξυπηρετεί απο-
κλειστικά εμπορικούς σκοπούς των εκάστοτε 
εργολάβων κατασκευαστών που στην πλειο-
ψηφία τους αγνοούν την αισθητική αλλά και 
τη λειτουργικότητα που πρέπει να ενσωματώ-
νει ένα κτίριο όταν ανεγείρεται. Είναι εύκολο 
να παρατηρήσει κανείς ότι οι όψεις των πολυ-
κατοικιών ακολουθούν χρόνια τώρα αισθη-
τική δεκαετίας ‘60 - ’70, με τυπικούς ορόφους 
και διαμερίσματα κουτιά σε ένα επίπεδο. 

Αλλαγή προς το χειρότερο...
Μόλις τα τελευταία χρόνια άρχισε να αλλάζει 
το σκηνικό, αλλά η κατάσταση άρχισε να γί-
νεται χειρότερη παρά καλύτερη. Έτσι, οι ερ-
γολάβοι άρχισαν να “στολίζουν” τις όψεις με 
διακοσμητικά στοιχεία χωρίς μορφολογικό 
ύφος, αρχιτεκτονική ταυτότητα και απουσία 
συνθετικής ιδέας. Ροζ, γαλάζια και κίτρινα κτί-
ρια άρχισαν να κατασκευάζονται λες και αυτό 
που έλειπε από τον αττικό ουρανό ήταν χρω-
ματιστές γιρλάντες που ενίοτε τις μεταμορφώ-
νουν σε κτίρια βιώσιμα με την ανοχή τόσο 
της Πολιτείας, αλλά και των συλλόγων αρχιτε-
κτόνων που κατά τα άλλα ενδιαφέρονται για 
την προάσπιση και την εξέλιξη της ελληνικής 
αρχιτεκτονικής. ∆είγματα δουλειάς διαφόρων 

νέων αρχιτεκτόνων προσπαθούν να καλύ-
ψουν το κενό και να αλλάξουν το τοπίο, αλλά 
τα ποσοστά είναι συντριπτικά ελάχιστα και 
τείνουν να γίνουν μηδαμινά. Η πρόταση που 
παρουσιάζεται στο παρόν τεύχος συμμετείχε 
σε ευρωπαϊκό διαγωνισμό για συγκρότημα 
κτιρίων στο Μεταξουργείο και απέσπασε τιμη-
τική διάκριση.
Ωστόσο, αυτό που την ξεχωρίζει και την καθι-
στά πρωτότυπη σε σχέση με τις άλλες, είναι ο 
βιοκλιματικός σχεδιασμός που υιοθετήθηκε 
σε ένα κτίριο τόσο κοινότοπο, όπως η γνωστή 
σε όλους μας πολυκατοικία. Ο διαγωνισμός 
πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της κα-
τασκευαστικής εταιρείας ΓΕΚ προκειμένου να 
συμβάλλει στην ανάδειξη καινοτόμων συνθε-
τικών λύσεων στον τομέα της πολύ-κατοικίας 
κυρίως από νέους αρχιτέκτονες. Ο ρόλος της 
αρχιτεκτονικής είναι ζωτικός για την διαμόρ-
φωση ενός νέου βιοτικού επιπέδου ζωής με 
άξονα την αναγέννηση και την αειφόρο ανά-
πτυξη της μορφής των πόλεων.
Η αρχιτεκτονική αποτελεί σύνθετη επιστή-
μη όπου πολλές παράμετροι λαμβάνονται 
υπόψη και ο αρχιτέκτονας πρέπει να διαθέτει 
ευρύ φάσμα γνώσεων για να μπορέσει να 
ασκεί την τέχνη και την επιστήμη της αρχιτε-
κτονικής. Η σωστή συνθετική αντίληψη που 
υιοθετείται πρέπει να μελετά την κίνηση του 

ήλιου, των ανέμων, τις φυσικές πηγές ενέρ-
γειας, να εμπεριέχει την αίσθηση του μέτρου, 
να σέβεται και να καλύπει τις ανάγκες των 
ενοίκων, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ένα ορθό 
συνθετικό αποτέλεσμα εναρμονισμένο με το 
φυσικό περιβάλλον. 
“Ο αρχιτέκτων πρέπει να γνωρίζει την επιστή-
μη της ιατρικής λόγω της -διαφορετικής κατά 
τόπους- κλίσης του ουρανού, τα “κλίματα”, 
όπως τα αποκαλούν οι Έλληνες και των ωφέ-
λιμων ή βλαβερών επιπτώσεων στην υγεία 
του αέρα, των τόπων και των υδάτων: γιατί 
δεν μπορεί να υπάρξει υγιής οικισμός, αν δεν 
ληφθούν αυτά υπ’ όψιν ...”
Περί Αρχιτεκτονικής, Βιτρούβιος

Αρχές σύνθεσης
Η προτεινόμενη σύνθεση εντάσσεται στην ευ-
ρύτερη περιοχή του Μεταξουργείου η οποία, 
λόγω της ιδιάζουσας αρχιτεκτονικής που συ-
ναντάται, την καθιστά πρόκληση. Αυτό, γιατί 
περικλείεται από δείγματα νεοκλασικής αρχι-
τεκτονικής, καθώς και από τυπικά κτίρια δια-
μερισμάτων που στην πλειοψηφία τους ανε-
γέρθηκαν τη δεκαετία του ‘60 - ‘70. 
Η χωροθέτηση του κτιρίου έγινε ακολουθώ-
ντας τα όρια του οικοπέδου, μεγιστοποιώντας 
με αυτό τον τρόπο τον χώρο για την δημιουρ-
γία ενός εσωτερικού αίθριου. 

Βιοκλιματικό συγκρότημα κατοικιών 
στο Μεταξουργείο
Τα τελευταία χρόνια καταβάλλονται σημαντικές προσπά-
θειες, τις περισσότερες φορές από νέους αρχιτέκτονες, τόσο 
στο διεθνή όσο και στον ελλαδικό χώρο, ώστε να εναρμο-
νιστούν κτίρια με βιοκλιματικά στοιχεία στον αστικό ιστό 

της πόλης. Στο έργο που παρουσιάζουμε στο παρόν τεύ-
χος, τρεις νέοι αρχιτέκτονες με διαφορετικές αρχιτεκτονικές 
επιρροές και σπουδές, συνεργάζονται και σχεδιάζουν κτί-
ρια υψηλής αισθητικής και συνθετικής υπεροχής. 

Λευτέρης Πισκιτζής
Αρχιτέκτων Μηχ., U.W.C, M.Arch. MBA, 

Chartered Architect RIBA,AIA,RIAC,SARA,ALA,AIAA
Υπ. ∆ιδάκτωρ Ε.Μ.Π

email:eparchilab@hotmail.com

Νικόλαος Αθανασούλιας
Αρχιτέκτων Μηχ. Α.Π.Θ

Κωνσταντίνος Παπαχριστόπουλος
Αρχιτέκτων U.A.A, Vienna



472007

Η προτεινόμενη σύνθεση προσπαθεί να εντά-
ξει ετερόκλητα μορφολογικά στοιχεία της πε-
ριοχής. Υιοθετεί ως στοιχεία τους εξώστες από 
την τυπική πολυκατοικία καθώς και τη λει-
τουργία των νεοκλασικών κτιρίων σε δυο ή 
και περισσότερα επίπεδα, με σκοπό να βελτι-
ωθεί χωρικά και βιοκλιματικά.   
Η σύνθεση υιοθέτησε τις αρχές του βιοκλιμα-
τικού σχεδιασμού, όσον αφορά τον σωστό 
προσανατολισμό του κτιρίου, καθώς επίσης 
και την άρτια κλιματολογική συμπεριφορά 
του καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.
Σημαντικό ήταν όλα τα διαμερίσματα να είναι 
διαμπερή και να μειωθούν στο ελάχιστο δυ-
νατό οι σκοτεινοί και στενόμακροι κοινόχρη-
στοι διάδρομοι.
Βασικός στόχος της σύνθεσης ήταν να αναδεί-
ξει ένα νέο πρότυπο κατοικιών στο οποίο τα 
διαμερίσματα ξεφεύγουν από την τυπική διά-
ταξη του ορόφου αλλά εναλλάσσονται διαδο-
χικά σε ενδιαφέροντα διαμερίσματα ενός, δύο 

και τριών επιπέδων λειτουργίας και θέασης. 
Πίσω από τις λιτές και αυστηρές όψεις κρύβε-
ται μια αρκετά σύνθετη εσωτερική πολύ-επί-
πεδη διάταξη διαμερισμάτων, διαφάνεια και 
μεγάλους εξώστες. 

Βιοκλιματικός σχεδιασμός
Η δημιουργία του εσωτερικού αίθριου, καθώς 
και οι εξώστες συμβάλουν στην υιοθέτηση 
των εξής αρχών: ηλιακό φως, διαμπερής αερι-
σμός, σκίαση, θερμική άνεση και κυκλοφορία 
αέρα.
Το αίθριο προσφέρει στο κτίριο ένα μικροκλί-
μα το οποίο βοηθάει στην ευεξία των ενοίκων 
αλλά η σπουδαιότητα του είναι περισσότερη 
αντιληπτή κατά την περίοδο του καλοκαιριού. 
Ενισχύει την ανάσχεση της θερμορροής από 
τον εξωτερικό προς τον εσωτερικό χώρο. Συμ-
βάλει στο φαινόμενο της ψύξης της δυτικής 
αύρας, λόγω εξάτμισης, με αποτέλεσμα την 
είσοδο περισσότερου δροσερού αέρα στο 

Τομή στο ηλιακό άνοιγμα (νότια πρόσοψη κτιρίου)

Τυπική διάταξη διαμερισμάτων Προτεινόμενη

∆ιάγραμμα ανάλυσης περιοχής επέμβασης
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κτίριο. Ο παθητικός δροσισμός επιτυγχάνε-
ται από τις περσίδες στο κάτω μέρος λίγο πιο 
πάνω από το επίπεδο του δαπέδου. Τα θερ-
μότερα στρώματα του εσωτερικού αέρα στα 
διαμερίσματα αποβάλλονται από τα ανοίγμα-
τα, φεγγίτες που ενσωματώνονται στο πάνω 
μέρος των υαλοστασίων.
Επίσης, με τον ίδιο τρόπο ανανεώνεται ο αέ-
ρας το χειμώνα, επιτρέπεται η έλευση φρέ-
σκου αέρα και η αποβολή του ξηρού, χωρίς 
να υπάρχουν θερμικές απώλειες και επιβά-
ρυνση της θερμικής παροχής.
Βασικός στόχος των υιοθετούμενων βιοκλι-
ματικών αρχών ήταν η ηχοπροστασία από 
την επικείμενη κυκλοφοριακή συμφόρηση, η 
προστασία από τα ρυπογόνα καυσαέρια των 
οχημάτων, η προστασία από τους βόρειους -
βορειοανατολικούς ανέμους και το “άνοιγμα” 
του κτιριακού κελύφους στο νότο με παθητικά 
ηλιακά συστήματα.
Ο βιοκλιματικός σχεδιασμός δίνει έμφαση 
στην εσωτερική διαρρύθμιση των χώρων, 
στα άμεσα ηλιακά κέρδη, στην αποφυγή της 
υπερθέρμανσης κατά την περίοδο του καλο-
καιριού, στο νυχτερινό αερισμό, τον παθητικό 
δροσισμό αλλά και τη θερμική αδράνεια του 
κτιριακού κελύφους.
Εσωτερικά το κτίριο είναι προσανατολισμένο 
νοτιοανατολικά και φέρειν υαλοστάσια, κατά 

∆ιάγραμμα χρήσης ισογείου

∆ιάγραμμα χρήσης Ά  ορόφου

∆ιάγραμμα χρήσης Β́   ορόφου

∆ιάγραμμα χρήσης Γ́   ορόφου

Καταστήματα
∆ιαμερίσματα

Κυκλοφορία ενοίκων
∆ιέλευση οχημάτων

Χειμώνας
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Καλοκαίρι

Ανάλυση σκιασμούΗλιακό διάγραμμα

∆ιάγραμμα προσανατολισμού
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τις άλλες διευθύνσεις επιλέχτηκε η τοποθέτη-
ση των κλιμακοστασίων καθώς και των δια-
δρόμων που η χρήση τους είναι βοηθητική 
και δεν συσχετίζεται με την θερμική άνεση των 
ενοίκων. Τα ανοίγματα ενσωματώνουν, όπως 
προαναφέρθηκε φεγγίτες και με αυτά επιτυγ-
χάνονται άμεσα ηλιακά κέρδη τα οποία ενι-
σχύουν την θέρμανση η οποία απαιτείται κατά 
την χειμερινή περίοδο.
Τα τζάμια των υαλοστασίων είναι τα ειδικά, 
εποξεικά κρύσταλλα Εco/4 χιλ. που απορρο-
φούν μέρος της ηλιακής ακτινοβολίας και επι-
τυγχάνεται μείωση 70% των θερμικών απωλει-
ών σε σχέση με το μονό γυαλί. Τοποθετήθηκε 
θερμομόνωση προς την εσωτερική πλευρά 
του εξωτερικού τοίχου, για άμεση απόδο-
ση της κεντρικής θέρμανσης φυσικού αερί-
ου. Προβλέπεται η παροχή ζεστού νερού από 
συστάδα ηλιακών συλλεκτών, η οποία έχει 
προσανατολιστεί προς τον νότο με κλίση 45ο, 

τοποθετημένη στο δώμα του κτιρίου. Ο νυχτε-
ρινός διαμπερής αερισμός, το εσωτερικό αί-
θριο, η τεχνητή λίμνη, η κολυμβητική δεξαμε-
νή, καθώς και οι βαρείς τοίχοι από σκυρόδεμα 
δροσίζουν επαρκώς το κτίριο.

Αισθητικό αποτέλεσμα
Σκοπός ήταν ο σχεδιασμός  διαφορετικών  τυ-
πολογιών διαμερισμών που αντιπροσωπεύ-
ουν τη διαφορετικότητα και τον τρόπο ζωής 
των ενοίκων. Η κίνηση που επιτυγχάνεται 
συμβάλει στη δημιουργία ενός δυναμικού 
κελύφους κτιρίου το οποίο, όχι μόνο αντικα-
τοπτρίζει τη μετάβαση που λαμβάνει χώρα 
εσωτερικά, αλλά αρχίζει να περιβάλει το κτίριο 
από άκρη σε άκρη προσδίδοντάς του μια συ-
νεχή νοητή κινητικότητα.
Ακολουθώντας την ίδια συνθετική αρχή, το 
δώμα σχεδιάστηκε με σκοπό να ενσωματώσει 
κοινόχρηστες λειτουργίες. 

1. Φεγγίτης αερισμού
2. Έξοδος ζεστού αέρα
3. Φυσική μεταφορά αέρα ανάμεσα στη γυά-
λινη επιφάνεια και την κινητή μόνωση
4. Κινητή μόνωση / ρολό
5. Είσοδος ψυχρού αέρα
6. Φεγγίτης αερισμού
7. Προσπίπτουσα ηλιακή ακτινοβολία
8. Ανακλώμενη ακτινοβολία

Αξονομετρικό στη νότια πρόσοψη
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