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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Σκοπός της έρευνας είναι η διερεύνηση της σύγχρονης αρχιτεκτονικής κουλτούρας στην Κύπρο,
όπως αυτή διαγράφεται μέσα από τους δύο κύριους θεσμούς βράβευσης αρχιτεκτονικών έργων,
τα Κρατικά Βραβεία Αρχιτεκτονικής και τις προτάσεις με τις οποίες εκπροσωπείται η Κύπρος στον
ευρωπαϊκό θεσμό EU Mies Award. Η μελέτη εστιάζει στις βραβευμένες κατοικίες.
Η επιλογή των βραβευμένων κατοικιών βασίζεται σε θεσμοθετημένα κριτήρια αξιολόγησης και ο
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βαθμός στον οποίο ο σχεδιασμός τους ανταποκρίνεται σε αυτά αποτελεί το κυριότερο ερώτημα
της παρούσης έρευνας. Τα κριτήρια αξιολόγησης εντοπίζονται στην ανάλυση των προκηρύξεων
των δύο θεσμών. Παράλληλα, η ιδιαίτερη κουλτούρα των αρχιτεκτόνων στοιχειοθετείται μέσα
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από: α) την ιδεολογία που προωθείται στις προκηρύξεις των δύο θεσμών, β) τον τρόπο με τον
οποίο οι επιτροπές αξιολόγησης αιτιολογούν τις αποφάσεις τους, γ) τον τρόπο με τον οποίο οι
αρχιτέκτονες επιλέγουν να περιγράψουν και να αναδείξουν την πρότασή τους, δ) την ανάλυση
των χαρακτηριστικών των βραβευμένων κατοικιών και ε) τον τρόπο με τον οποίο οι πελάτες και
οι αρχιτέκτονες αξιολογούν το τελικό αποτέλεσμα και τη διαδικασία σχεδιασμού.
Η εξέταση του έντυπου υλικού, το οποίο περιλαμβάνει τις προκηρύξεις των θεσμών, τις
περιγραφές και το φωτογραφικό υλικό των αρχιτεκτόνων, τα πορίσματα των κριτικών επιτροπών
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και τις ομιλίες που εκφωνούνται κατά τη διάρκεια των τελετών βράβευσης γίνεται με τη μέθοδο
ανάλυσης περιεχομένου. Παράλληλα, η εξέταση των χαρακτηριστικών των βραβευμένων
κατοικιών γίνεται με την παρατήρηση των αρχιτεκτονικών σχεδίων και του φωτογραφικού
υλικού και πραγματοποιούνται επισκέψεις σε όλες τις κατοικίες. Για τη διερεύνηση της χωρικής
οργάνωσης των κατοικιών χρησιμοποιούνται τα εργαλεία της Σύνταξης Χώρου. Τέλος, η
αξιολόγηση του τελικού αποτελέσματος από τους άμεσα εμπλεκομένους στον σχεδιασμό γίνεται

Η

με την χρήση ερωτηματολογίων.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, ο σχεδιασμός των βραβευμένων κατοικιών δεν ανταποκρίνεται
σε ουσιαστικό βαθμό στα περισσότερα από τα κριτήρια αξιολόγησης. Παράλληλα, η παράμετρος
της αισθητικής φαίνεται να διαδραματίζει καταλυτικό ρόλο στην επιλογή των βραβευμένων
προτάσεων. Με βάση τις εκφραζόμενες απόψεις όλων των συντελεστών του κάθε έργου, ο
αρχιτέκτονας είναι αυτός που έχει τον ισχυρότερο λόγο στη λήψη αποφάσεων κατά τη διάρκεια
του σχεδιασμού. Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, η έρευνα εστιάζει στο γεγονός ότι οι
αρχιτέκτονες, σε μεγάλο βαθμό, παράγουν και προωθούν τη ΄΄δική΄΄ τους κουλτούρα.
iii

ABSTRACT
The research explores aspects of the contemporary architectural culture of Cyprus as revealed by
two main awardsystems, namely the State Architecture Awards and the proposals representing
Cyprus at the EU Mies Awards. The study focuses on the houses distinguished through these
award schemes.
The selection of the award-winning houses by the two evaluation committees is based on a
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number of criteria, which are mentioned in the respective calls. The present research examines
the degree to which the design of the houses meets these criteria. Furthermore, the culture of
the local architects is examined through: the ideology promoted through the calls; the way in

ΚΡ
ΑΝ

which the evaluation committees justify their decisions; the way in which architects choose to
describe their proposal; the analysis of the characteristics of the award-winning houses and; the
way clients and architects evaluate the design process as well as the final outcome.
The examination of documents, which include the calls for each award schemes, the descriptions
and photographic material submitted by the architects, the final reports of the jury committees
and the speeches delivered during the awards ceremonies, is carried out by using the content
analysis method. The characteristics of the award-winning houses are examined through the
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analysis of the architectural drawings and the photographic material collected during visits to the
awarded houses. Space Syntax tools are used to investigate the spatial characteristics of the
houses while a discussion on how each of the parties directly involved in the design evaluates the
process as well as the finished building, is performed through the use of questionnaires.
According to the results, the design of the award-winning houses does not substantially meet
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most of the evaluation criteria, while the aesthetic qualities of each design to play a catalytic role
in the selection process. Based on the views expressed by all parties involved in each project, the
architect played a major role in taking decisions during the design process. The research seems to
suggest that the architects, to a significant degree, tend to promote their ΄΄own΄΄ culture rather
than satisfy the criteria in the calls.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Η σχέση της αρχιτεκτονικής με την κοινωνία είναι αμφίδρομη. Ενώ ως αποτέλεσμα η
αρχιτεκτονική αποτελεί έκφανση της κοινωνίας, ταυτόχρονα ενσωματώνεται σε αυτήν και
λειτουργεί ως ένας μηχανισμός που συντελεί στην παραγωγή της. Η κοινωνία λειτουργεί
σύμφωνα με αυτό το σύστημα παράγοντας διάφορες προτιμήσεις και συνήθειες, ενώ
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συγκεκριμένες κουλτούρες διαδίδονται, όταν αυτές μεταφέρονται σε μεγάλο αριθμό ομάδων και
ατόμων. Αυτή η διαδικασία επιτυγχάνεται άμεσα ή έμμεσα με την ύπαρξη διαφόρων
μηχανισμών. Στην αρχιτεκτονική, από τη στιγμή που οτιδήποτε παράγεται ενσωματώνεται στην
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κοινωνία, ένας έμμεσος και διαδεδομένος τρόπος καλλιέργειας αυτής αποτελεί η βίωση του
δομημένου περιβάλλοντος.

Ερεθίσματα, τα οποία έδωσαν αφορμή για τη διεξαγωγή της παρούσης έρευνας, είναι
ερωτήματα σχετικά με τις προτεραιότητες που θέτουν οι αρχιτέκτονες στον σχεδιασμό μίας
κατοικίας στην Κύπρο. Συγκεκριμένα, η ενασχόληση της έρευνας με τις βραβευμένες κατοικίες
γίνεται, γιατί αυτές θεωρούνται εξαίρετα δείγματα αρχιτεκτονικής, αφού επιλέγονται από τα
οργανωμένα σύνολα των αρχιτεκτόνων και τους αρμόδιους φορείς του τόπου και
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αντιπροσωπεύουν αξίες οι οποίες στοιχειοθετούν και φανερώνουν τη σύγχρονη αρχιτεκτονική
κουλτούρα της χώρας. Στόχος δεν αποτελεί ο εντοπισμός του τρόπου με τον οποίο αυτά τα
κτίσματα βιώνονται και λειτουργούν, αλλά ο σχολιασμός των αρχιτεκτονικών αξιών που
προωθούνται μέσα από τους θεσμούς βράβευσης.
Ειδικότερα, η έρευνα εστιάζει στη διερεύνηση του πλαισίου των θεσμών των αρχιτεκτονικών

Η

βραβεύσεων στην Κύπρο. Εκτός από την ιδεολογία που προωθείται μέσα από τους στόχους τους,
εντοπίζονται μέσα από την ανάλυση τους ως διαδικασίες τα βασικά κριτήρια αξιολόγησης που
χρησιμοποιούν οι κριτικές επιτροπές. Με βάση αυτά τα κριτήρια καθορίζονται οι παράμετροι,
σύμφωνα με τις οποίες εξετάζεται ο σχεδιασμός των βραβευμένων κατοικιών. Ο σχεδιασμός
τους εξετάζεται, αφενός για να εντοπιστεί ο βαθμός στον οποίο ανταποκρίνεται στα κριτήρια
αξιολόγησης και αφετέρου για να καταγραφούν τα χαρακτηριστικά τους. Με την ίδια λογική
αξιολογείται το τελικό αποτέλεσμα από τους ίδιους του αρχιτέκτονες και τους ιδιοκτήτες, η
διαδικασία σχεδιασμού και η μεταξύ τους συνεργασία. Η καινοτομία της παρούσης έρευνας
έγκειται στο γεγονός ότι καταπιάνεται τόσο με τη σύγχρονη κυπριακή κατοικία όσο και με τις
1

θεσμοθετημένες αρχιτεκτονικές βραβεύσεις στην Κύπρο, εστιάζοντας σε μια πολύ ιδιαίτερη και
συγκεκριμένη πτυχή της αρχιτεκτονικής κουλτούρας του τόπου.

1.1. Οι αρχιτεκτονικές βραβεύσεις
Βρισκόμαστε σε μία κοινωνία όπου οι ήρωες έχουν αντικατασταθεί από τις διασημότητες και
ένας αρχιτέκτονας για να μπορέσει να ΄΄κτίσει΄΄, πρέπει πρώτα να κερδίσει την αναγνώριση
(Berke 1997). Οι αρχιτεκτονικές βραβεύσεις αποτελούν διαδικασίες οι οποίες μπορούν να
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συμβάλουν σε αυτόν τον σκοπό και είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με το παιχνίδι μεταξύ φήμης
και γοήτρου. Ως διαδικασίες αξιοποιούνται από τους αρχιτέκτονες, επειδή τους προσφέρουν την
ευκαιρία να αποκτήσουν τη δημόσια αναγνώριση που αναζητούν. Κερδίζοντας σε μία τέτοια
διαδικασία, έχουν τη δυνατότητα να ξεχωρίσουν και να αναδείξουν τη δουλειά τους,
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ενισχύοντας παράλληλα το επαγγελματικό τους κύρος. Τα κτίσματα που βραβεύονται έχουν
επίσης την ευκαιρία να δημοσιευτούν ευρέως και να συζητηθούν.

Στις αρχές του εικοστού αιώνα οι αρχιτεκτονικές βραβεύσεις ήταν περιορισμένες στα όρια κάθε
χώρας. Ήταν οι τρόποι με τους οποίους οι εθνικές ακαδημίες και τα οργανωμένα σύνολα
εξύψωναν τους αρχιτέκτονες της χώρας τους, προβάλλοντας παράλληλα την εθνική τους
κουλτούρα (English 2005). Με την πάροδο του χρόνου και φτάνοντας στο 1970 εντοπίζονται οι
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πρώτες διεθνείς αρχιτεκτονικές βραβεύσεις. Συγκεκριμένα το 1979 καθιερώνεται και
χρηματοδοτείται από το ίδρυμα Hyatt το Pritzker Architecture Prize το σημαντικότερο διεθνές

βραβείο αρχιτεκτονικής. Η ιδιαιτερότητα του συγκεκριμένου βραβείου είναι ότι δεν απονέμεται
για τον σχεδιασμό ενός συγκεκριμένου κτίσματος, αλλά εστιάζει στη συνολική συνεισφορά ενός
αρχιτέκτονα στον χώρο. Σύμφωνα με τον Shawhin Roudbari, ο θόρυβος, η δημοτικότητα και το
κύρος που αντανακλώνται σε αυτής της εμβέλειας τις διεθνείς αρχιτεκτονικές βραβεύσεις
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συνδέονται με τη δημιουργία των υψηλά αναζητήσιμων από την αγορά ΄΄αρχιτεκτόνων σταρ
(starchitects)΄΄ (Roudbari 2018).
Γενικότερα, η αρχιτεκτονική, ως πρακτική, εστιάζει στη δημιουργικότητα και προκαλεί την
ικανότητα του αρχιτέκτονα να εφαρμόσει την εξειδικευμένη του γνώση, για να καλύψει τις
ανάγκες των χρηστών. Τα προγράμματα βραβεύσεων αναδεικνύουν τα έργα τα οποία κρίνονται
ως εξαίρετα παραδείγματα αυτής της προσπάθειας, προωθώντας παράλληλα έναν αριθμό αξιών
που ανταποκρίνονται στα ζητούμενα και στο πλαίσιο κάθε διαφορετικού προγράμματος. Σήμερα
εντοπίζονται αρκετοί τύποι αρχιτεκτονικών βραβεύσεων, ανάλογα με την ατζέντα που προωθούν
2

ή τη θεματική και τα άτομα για τα οποία προορίζονται. Υπάρχουν βραβεύσεις των οποίων η
θεματολογία είναι ανοικτή και άλλες στις οποίες είναι συγκεκριμένη. Για παράδειγμα, υπάρχουν
βραβεύσεις οι οποίες σχετίζονται με τον σχεδιασμό κτηρίων δημόσιας χρήσης, αθλητικών
εγκαταστάσεων, κατοικιών, εσωτερικού χώρου, τοπίου, αστικού σχεδιασμού κ.ά. Επίσης,
υπάρχουν βραβεύσεις ειδικού χαρακτήρα, οι οποίες εστιάζουν στην πολιτισμική κληρονομιά,
στην περιβαλλοντική πτυχή του σχεδιασμού, στην καινοτομία, στην τεχνολογία και στη μέθοδο
κατασκευής και βραβεύσεις οι οποίες προορίζονται για συγκεκριμένες ομάδες ατόμων, όπως
φοιτητών, νέων, γυναικών αρχιτεκτόνων κ.ά. Καθεμιά από τις πιο πάνω κατηγορίες υπάγεται σε
κάποιο φορέα, το εκτόπισμα του οποίου καθορίζει και τη σημασία της βράβευσης. Αυτοί οι
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φορείς μπορεί να είναι κρατικοί, οργανωμένα σύνολα ή ινστιτούτα αρχιτεκτόνων, ιδιωτικοί
φορείς, πανεπιστήμια, εμβληματικά περιοδικά αρχιτεκτονικής κ.ά. Για την κατανόηση του
τρόπου με τον οποίο η αρχιτεκτονική αξιολογείται μέσα από τα διάφορα συστήματα βράβευσης,
απαραίτητη είναι η κατανόηση του συγκεκριμένου πλαισίου αλλά και του σκοπού για τον οποίο

ΚΡ
ΑΝ

η διαδικασία αυτή εφαρμόζεται.

Μία διαφορετική κατηγορία βράβευσης κτισμάτων, η οποία εντοπίζεται και αναφέρεται
ξεχωριστά, είναι αυτή στην οποία έχουν την ευκαιρία να διακριθούν αναπτύξεις οι οποίες
προέρχονται από κατασκευαστικές εταιρείες ακινήτων. Ο στόχος αυτών των βραβεύσεων, σε
αντίθεση με τις πιο πάνω, δεν εστιάζει σε μεγάλο βαθμό στην αρχιτεκτονική αλλά στην
επενδυτική δυναμική μίας πρότασης. Ενδιαφέρουσα είναι η μελέτη των Mike Biddulph, Alan
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Hooper και John Punter οι οποίοι εξετάζουν την ατζέντα ενός συνόλου βραβεύσεων που
σχετίζονται με την κατοίκηση στην Αγγλία. Μέσα από την ανάλυσή τους τις κατατάσσουν σε δύο
διαφορετικούς τύπους. Σε αυτές οι οποίες συνδέονται με κρατικούς φορείς, το δημόσιο και τους
αρχιτέκτονες και σε αυτές οι οποίες συνδέονται με τον ιδιωτικό τομέα και τις κατασκευαστικές
εταιρείες ανάπτυξης ακινήτων. Ο τρόπος αξιολόγησης σε κάθε περίπτωση δεν είναι
ανεπηρέαστος από το πλαίσιο στο οποίο αυτές εντάσσονται. Ειδικότερα, όπως τονίζουν, στην
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πρώτη περίπτωση τα βραβευμένα κτίσματα χαρακτηρίζουν και εξυπηρετούν τις κυβερνητικές
ατζέντες και στη δεύτερη προωθούν τα κατασκευαστικά προϊόντα εταιρειών, τα οποία
βασίζονται σε ανταγωνιστικά συμφέροντα και σε μεταβαλλόμενες επαγγελματικές ανάγκες
(Biddulph, Hooper και Punter 2006).
Σημαντικές είναι τέλος οι αναφορές του Shawhin Roudbari, ο οποίος επισημαίνει ότι το σύστημα
των αρχιτεκτονικών βραβεύσεων τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει. Συγκεκριμένα, εστιάζει στους
διάφορους ιστοτόπους που έχουν δημιουργηθεί και λειτουργούν ως πλατφόρμες δημοσίευσης
αρχιτεκτονικών έργων, δίνοντας παράλληλα την ευκαιρία σε αρχιτέκτονες, ανά το παγκόσμιο, να
3

συμμετέχουν σε διαδικτυακές βραβεύσεις. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι τα μέλη
αυτών των ιστοτόπων ή ακόμα και οι απλοί επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να ψηφίσουν και να
αναδείξουν τις βραβευμένες προτάσεις. Αυτή η διαδικασία επιλογής των έργων, σε αντίθεση με
την ύπαρξη κριτικών επιτροπών, όπως ισχυρίζεται ο Shawhin Roudbari, αποτελεί μία πιο
εκδημοκρατισμένη εκδοχή του τρόπου ανάδειξης των επιλεγμένων έργων. Αυτό το γεγονός δίνει
τη δυνατότητα σε μεγαλύτερο αριθμό αρχιτεκτόνων να ξεχωρίσουν και να έχουν μεγαλύτερη
ευκολία πρόσβασης στο σύστημα που περιλαμβάνει τους ΄΄αρχιτέκτονες σταρ΄΄ (Roudbari 2018).
Στην παρούσα έρευνα οι βραβευμένες κατοικίες που εξετάζονται είναι αυτές οι οποίες
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ξεχώρισαν μέσα από τον θεσμό των Κρατικών Βραβείων Αρχιτεκτονικής και τις συμμετοχές που
επιλέγονται, για να εκπροσωπήσουν την Κύπρο στον ευρωπαϊκό θεσμό βραβεύσεων EU Mies
Award. Οι δύο θεσμοί υποστηρίζονται ο μεν πρώτος από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως
και ο δεύτερος από τον επίσημο Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Κύπρου (ΣΑΚ). Αν εξαιρέσουμε τους

ΚΡ
ΑΝ

διάφορους αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς που προκηρύσσονται κατά καιρούς, οι δύο αυτοί
θεσμοί αποτελούν τις δύο σημαντικότερες οδούς με τις οποίες ένα αρχιτεκτόνημα στην Κύπρο
μπορεί να διακριθεί. Η βράβευση στο πλαίσιο αυτών των δύο θεσμών αποτελεί σημαντική
διάκριση μεταξύ των αρχιτεκτόνων του νησιού. Παράλληλα, τα βραβευμένα κτίσματα που
διακρίνονται μέσα από αυτές τις διαδικασίας κουβαλούν αξίες οι οποίες αντικατοπτρίζουν τη
σύγχρονη αρχιτεκτονική κουλτούρα της χώρας.
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1.1.1. Ο θεσμός των Κρατικών Βραβείων Αρχιτεκτονικής

Τα Κρατικά Βραβεία Αρχιτεκτονικής1 έχουν καθιερωθεί ως θεσμός στην Κύπρο από το 1992.
Βασικός στόχος του θεσμού, όπως παρουσιάζεται μέσα στην προκήρυξη του Τμήματος
Πολεοδομίας και Οικήσεως, είναι η δημόσια αναγνώριση των εξαίρετων δειγμάτων
αρχιτεκτονικής του τόπου καθώς και η ενθάρρυνση του υψηλού επιπέδου αρχιτεκτονικής. Τα

Η

βραβεία απονέμονται σε κτίσματα τα οποία έχουν αποπερατωθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα,
πριν από την προκήρυξη κάθε χρονιάς και ανεξάρτητα από το μέγεθός τους, τον τύπο και το
κόστος κατασκευής τους. Συγκεκριμένα, τα βραβεία χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες. Οι δύο
πρώτες κατηγορίες, όσον αφορά τη θεματολογία, είναι γενικές και αφορούν τη βράβευση ενός
΄΄Αξιόλογου αρχιτεκτονικού έργου΄΄ και ενός ΄΄Έργου νέου αρχιτέκτονα΄΄. Η τρίτη κατηγορία κάθε
χρονιά είναι διαφορετική και ονομάζεται ΄΄Ειδικό βραβείο αρχιτεκτονικής΄΄. Εστιάζοντας στις
διαφορετικές θεματικές αυτής της κατηγορίας, θα μπορούσε κάποιος να υποστηρίξει ότι

1

http://www.moi.gov.cy/moi/tph/tph.nsf/page79_gr/page79_gr?OpenDocument
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επικεντρώνεται σε χαρακτηριστικές τάσεις της κυπριακής αρχιτεκτονικής σκηνής2. Οι κατοικίες
που έχουν βραβευτεί μέσα στο πλαίσιο του θεσμού προέρχονται και από τις τρεις διαφορετικές
κατηγορίες, αφού δεν υπάρχει συγκεκριμένη κατηγορία που να εστιάζει στην οικιστική
αρχιτεκτονική.
Η επιλογή των βραβευμένων έργων γίνεται σύμφωνα με την ύπαρξη κάποιων βασικών κριτηρίων
αξιολόγησης, τα οποία παρουσιάζονται επιγραμματικά σε κάθε προκήρυξη. Συγκεκριμένα, αυτά
τα κριτήρια αξιολόγησης, με το πέρασμα του χρόνου, έχουν αναθεωρηθεί και θα ακολουθήσει
εκτενέστερη αναφορά σε αυτά. Όσον αφορά τους όρους υποβολής συμμετοχής, από τους

Ο
Σ

αρχιτέκτονες ζητείται να καταθέσουν μία μικρή περιγραφή στην οποία καλούνται να αναφέρουν:
α) το σκεπτικό του σχεδιασμού, β) τις ανάγκες του χρήστη, γ) τους πολεοδομικούς και άλλους
τυχόν περιορισμούς, δ) τα υλικά και τη μέθοδο κατασκευής, ε) το συνολικό κόστος, ζ) το
χρονοδιάγραμμα ανέγερσης και η) άλλες σχετικές πληροφορίες που οι ίδιοι θεωρούν

ΚΡ
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απαραίτητες. Επιπλέον, εκτός από τα βασικά αρχιτεκτονικά σχέδια, καλούνται να υποβάλουν
μέχρι δέκα φωτογραφίες στις οποίες να απεικονίζονται: α) ο συσχετισμός του κτίσματος με τον
περιβάλλοντα χώρο, β) τα γενικά χαρακτηριστικά του κτίσματος, γ) ο εσωτερικός και ο
εξωτερικός χώρος και δ) τυχόν αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες.

Τα μέλη που απαρτίζουν τις εκάστοτε κριτικές επιτροπές είναι επαγγελματίες και αναγνωρισμένα
άτομα του χώρου. Από την αρχή του θεσμού οι κριτικές επιτροπές περιλάμβαναν έναν λειτουργό

ΛΙ
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από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, έναν αρχιτέκτονα αναγνωρισμένης αξίας και ένα
διακεκριμένο μέλος το οποίο δεν προέρχεται από τον χώρο της αρχιτεκτονικής. Η σύσταση των
επιτροπών αξιολόγησης, όπως στοιχειοθετείται σήμερα, απαρτίζεται από: α) έναν αρχιτέκτονα
εκπρόσωπο του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, β) έναν αρχιτέκτονα εκπρόσωπο του
Τμήματος Δημοσίων Έργων, γ) έναν αρχιτέκτονα εκπρόσωπο του ΕΤΕΚ (Επιστημονικού Τεχνικού
Επιμελητηρίου Κύπρου), δ) έναν αρχιτέκτονα εκπρόσωπο του ΣΠΜΑΚ (Συλλόγου Πολιτικών

Η

Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων Κύπρου), ε) έναν αρχιτέκτονα εκπρόσωπο του ΣΑΚ (Συλλόγου
Αρχιτεκτόνων Κύπρου) και ζ) ένα ή δυο άτομα, όχι απαραίτητα αρχιτέκτονες, αναγνωρισμένης
εμβέλειας. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι οι κριτικές επιτροπές απαρτίζονται από άτομα το
οποία εκπροσωπούν τον κρατικό φορέα, τα οργανωμένα σύνολα των αρχιτεκτόνων και άλλα

2

1992: Αρχιτεκτονική και τουρισμός, 1995: Μονοκατοικία, 1998: Πολυκατοικία, 2001: Βιομηχανική

μονάδα, 2004: Δημόσιο κτήριο, 2007: Σύγχρονες επεμβάσεις σε παραδοσιακά κτήρια, 2010: Έργο τοπικής
αρχής, 2013: Έργα μικρής κλίμακας και περιορισμένου προϋπολογισμού, 2016: Αρχιτεκτονική ενταγμένη
στο φυσικό περιβάλλον
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διακεκριμένα άτομα του χώρου. Κάποια από αυτά τα άτομα έχουν διακριθεί επίσης με ανάλογο
βραβείο στο παρελθόν και κάποια άλλα προέρχονται από την πανεπιστημιακή κοινότητα.
1.1.2. EU Mies Award
Ο ευρωπαϊκός θεσμός Mies Van De Rohe Award καθιερώθηκε από το ίδρυμα Mies van der Rohe
στη Βαρκελώνη το 1988. Από το 2001 και έπειτα ο θεσμός μετονομάστηκε σε EU Mies Award3
και συνδιοργανώνεται από το ίδρυμα και την ευρωπαϊκή επιτροπή. Στόχος του θεσμού είναι η
δημιουργία νέων ιδεών και τεχνολογιών και η ανάδειξη του πολιτισμικού ρόλου της

Ο
Σ

αρχιτεκτονικής στη δημιουργία της σύγχρονης πόλης. Κάθε δύο χρόνια προτείνονται από κάθε
χώρα της ευρωπαϊκής ένωσης, ανάλογα με το μέγεθός της, ένας αριθμός επιλεγμένων έργων.
Αυτά τα έργα, σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης που βρίσκονται στην προκήρυξη των
βραβείων, κρίνονται από ένα σύνολο ανεξάρτητων ειδικών, αναγνωρισμένων στον χώρο και οι

ΚΡ
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οποίοι προέρχονται από όλες τις χώρες τις Ευρώπης. Μέσα από αυτή τη διαδικασία απονέμονται
δύο μεγάλα βραβεία. Το ΄΄Ευρωπαϊκό Βραβείο Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής΄΄ και το πρόσφατο
΄΄Βραβείο Ανερχόμενου Αρχιτέκτονα΄΄. Εκτός των δύο βραβείων, τα έργα που προτείνονται από
κάθε χώρα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του θεσμού, ενώ κάποια από αυτά επιλέγονται για
δημοσίευση στον επίσημο κατάλογο που κυκλοφορεί.

Η Κύπρος έλαβε μέρος στον θεσμό για πρώτη φορά το 1998. Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου
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(ΣΑΚ) είναι ο αρμόδιος φορέας ο οποίος λειτουργεί ως σύνδεσμος με αυτόν και είναι αρμόδιος
να προτείνει για διάκριση, κάθε δύο χρόνια, υποψήφια κτήρια που κτίστηκαν στην Κύπρο. Τα
έργα που προτείνονται από τον σύλλογο είναι πέντε ή λιγότερα στον αριθμό, έχουν κτιστεί τα
τελευταία δύο χρόνια μετά την τελευταία χρονιά απονομής του βραβείου και είναι ανεξάρτητου
μεγέθους και προγράμματος. Ο ΣΑΚ, για την επιλογή των έργων που θα εκπροσωπήσουν την
Κύπρο, ορίζει μία επιτροπή αξιολόγησης, η οποία αποφασίζει ποια έργα θα προταθούν. Τα

Η

άτομα που απαρτίζουν αυτήν την επιτροπή είναι μέλη του συλλόγου, επαγγελματίες και
αναγνωρισμένα άτομα του χώρου. Αν και αυτή η επιτροπή έχει τη δικαιοδοσία να προτείνει
οποιαδήποτε έργα θεωρεί αξιόλογα, εντούτοις ο σύλλογος με μία άτυπη ανακοίνωση καλεί τους
αρχιτέκτονες να εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής. Όσοι ενδιαφέρονται να εκπροσωπήσουν
με κάποιο έργο τους την Κύπρο στον θεσμό καλούνται να επισημοποιήσουν την πρόθεσή τους
καταθέτοντας μία σύντομη περιγραφή του σκεπτικού του σχεδιασμού, αρχιτεκτονικά σχέδια και

3

https://miesbcn.com/prize/
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φωτογραφίες. Αν και η θεματική των έργων που προτείνονται στον θεσμό είναι γενική, η χώρα
συμμετείχε σε αυτόν, ειδικότερα στα παλαιότερα χρόνια, προτείνοντας αρκετές κατοικίες.

1.2. Η κυπριακή κατοικία και το πλαίσιο στο οποίο αυτή εντάσσεται
Ακολουθεί μία σύντομη αναδρομή σχετική με την ιστορία, τη κατοικία, την οικογένεια, την
κοινωνία και γενικότερα το επάγγελμα του αρχιτέκτονα στη Κύπρο. Μέσα από αυτήν την
ανασκόπηση εντοπίζεται και εμπλουτίζεται η διάσταση της σύγχρονης κυπριακής κατοικίας ως

Ο
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μονάδας της κυπριακής κοινωνίας. Παράλληλα, επισημαίνονται και καταγράφονται στοιχεία τα
οποία σχετίζονται με την αρχιτεκτονική κουλτούρα του τόπου, τις επιλογές κατοίκησης, τον ρόλο
του αρχιτέκτονα, τα συλλογικά όργανα των αρχιτεκτόνων, τους κρατικούς φορείς και το
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νομοθετικό πλαίσιο.
1.2.1. Η ιστορία του νησιού

Η ιστορία της Κύπρου ξεκινά από τη λίθινη εποχή, αν και ουσιαστική ανάπτυξη παρουσιάζει την
εποχή του χαλκού, εξαιτίας της μεγάλης παραγωγής του στο νησί (Kyrris 1985). Αυτήν την
περίοδο εγκαθίστανται στο νησί οι Έλληνες και οι Φοίνικες. Από τότε αξιοσημείωτο είναι το
γεγονός ότι, η Κύπρος, ενώ περνά από τα χέρια πολλών κατακτητών, καταφέρνει και κρατά την
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ελληνική της ταυτότητα. Ως ανεξάρτητο κράτος αρχίζει να λειτουργεί το 1960, όταν
απαλλάσσεται από την βρετανική αποικιοκρατία. Στα χρόνια που ακλουθούν στο νησί το κλίμα
δεν είναι σταθερό, αφού ξεσπούν συχνές ταραχές ανάμεσα σε Ελληνοκυπρίους και
Τουρκοκυπρίους. Αυτές οι ταραχές κορυφώνονται το 1974, όταν η Τουρκία, εκμεταλλευομένη
την υπάρχουσα πολιτική αστάθεια, λόγω του πραξικοπήματος της ελληνικής χούντας σε βάρος
του τότε προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας εθνάρχη Μακαρίου, εισβάλλει στο νησί

Η

κατακτώντας το 38% της έκτασής του. Διακόσιες χιλιάδες Ελληνοκύπριοι πρόσφυγες
αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τις περιουσίες τους και να μεταφερθούν στον νότο. Παράλληλα,
σημαντικός αριθμός Τούρκων εποίκων εγκαθίστανται παράνομα στο βόρειο κατεχόμενο τμήμα
του νησιού με αποτέλεσμα τη σημαντική δημογραφική του μεταβολή. Έκτοτε, οι συνομιλίες για
επίλυση του κυπριακού ζητήματος συνεχίζονται.
Μετά την τουρκική εισβολή στο νησί παρατηρείται έντονη οικοδομική ανάπτυξη με αφορμή την
ανάγκη στέγασης του μεγάλου αριθμού προσφύγων. Στην προσπάθεια το κράτος να διαχειριστεί
αυτήν την κατάσταση, υιοθετεί το 1975 διάφορες στεγαστικές πολιτικές. Τα χρόνια που
7

ακολουθούν παρουσιάζει σημαντική οικονομική και τουριστική ανάπτυξη και το 2004
εντάσσεται επίσημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η αναπτυξιακή πορεία, ειδικότερα στην οικοδομική
βιομηχανία, φτάνει το 2008 στην κορύφωσή της. Από το 2009 και έπειτα, με βάση τα στοιχεία
της στατιστικής υπηρεσίας4, παρατηρείται σταδιακή μείωση στη κατασκευή ακινήτων. Το 2012
το νησί πλήττεται από μεγάλη οικονομική κρίση λόγω της έκθεσης των κυπριακών τραπεζών σε
ελληνικά ομόλογα.
Μετά την οικονομική κρίση και λόγω του σταθερά αυξανόμενου κόστους κατασκευής, της
μείωσης των μισθών και της σύναψης δανείων με αυστηρότερα κριτήρια, το στεγαστικό ζήτημα
νησιού

επανακάμπτει. Μεγάλος

αριθμός
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λύνεται παρουσιάζοντας όμως αρκετούς περιορισμούς. Τα τελευταία χρόνια η οικονομία του
ακίνητων,

υψηλών

κυρίως προδιαγραφών,

κατασκευάζονται και πωλούνται σε ξένους επενδυτές δίνοντάς τους τη δυνατότητα απόκτησης
κυπριακού διαβατηρίου. Αυτή η νέα μορφή ανάπτυξης δεν προσφέρει στεγαστικές λύσεις στους
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ντόπιους, αφού δεν συνδέεται άμεσα με τις ανάγκες τους. Αν και στο πρόσφατο παρελθόν οι
περισσότεροι νεαροί Κύπριοι εργοδοτούσαν έναν αρχιτέκτονα για να σχεδιάσει το σπίτι τους,
πλέον στρέφονται σε διάφορες εναλλακτικές λύσεις.

1.2.2. Η εξέλιξη της κυπριακής κατοικίας και το κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο αυτή εντάσσεται
Εξετάζοντας τη σύγχρονη οικιστική αρχιτεκτονική δεν θα μπορούσε να μην γίνει μία σύντομη
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αναφορά στις ρίζες της και στο κοινωνικό πλαίσιο που ευθύνεται για την παραγωγή της,
ειδικότερα αν εστιάσουμε στο γεγονός ότι η κοινωνία στην Κύπρο στο πρόσφατο παρελθόν
βασιζόταν ακόμα παραδοσιακό τρόπο ζωής.
1.2.2.1. Η κοινωνία

Η

Η οικονομία της Κύπρου για ένα μεγάλο διάστημα του εικοστού αιώνα διατηρούσε κατά κύριο
λόγο αγροτικό χαρακτήρα. Όλες οι οικονομικές δραστηριότητες γίνονται ομαδικά από την
οικογένεια, με τους άνδρες να αναλαμβάνουν τις δυσκολότερες γεωργικές εργασίες και τις
γυναίκες, μαζί με τα μεγαλύτερα παιδία, τις ελαφρότερες και τις δουλειές του σπιτιού. Αυτό το
γεγονός είχε ως αποτέλεσμα την ενίσχυση της αλληλεγγύης ανάμεσα στα μέλη της οικογένειας.
Ο ρόλος του άνδρα είναι ισχυρός, εκπροσωπεί την οικογένεια στον έξω κόσμο και αναλαμβάνει

4

http://www.mof.gov.cy/mof/cystat/statistics.nsf/industry_construction_62main_gr/industry_
construction_62main_gr?OpenForm&sub=2&sel=4
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την προστασία και την οικονομική συντήρηση της οικογένειας. Αντιθέτως, η γυναίκα
αναλαμβάνει την ανατροφή των παιδιών, το μαγείρεμα και την τακτοποίηση του σπιτιού, ενώ
υπακούει, σέβεται και υποτάσσεται στον άνδρα της (Χαραλάμπους 2008, 44- 45).
Η διάκριση μεταξύ των δύο φύλων στην παραδοσιακή κοινωνία, ειδικότερα στις αγροτικές
περιοχές, είναι έντονη. Οι γυναίκες δεν επισκέπτονται τα καφενεία και σπάνια εντοπίζονται να
διασχίζουν την κεντρική πλατεία και γενικότερα τους δημόσιους χώρους του χωριού, οι οποίοι
είναι κατά κύριο λόγο ανδροκρατούμενοι (Peristiany 1966). Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι
οι γυναίκες επιτρέπεται να κυκλοφορούν ελεύθερες ανάμεσα στους άνδρες μόνο εάν διανύουν

Ο
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περιόδους της ζωής τους κατά την οποία είναι σεξουαλικά ακίνδυνες (Χαραλάμπους 2008, 45).
Την ευκαιρία να επαναπροσδιορίσει τον εαυτό της η γυναίκα τη βρίσκει μέσω του γάμου και του
ελέγχου που ασκεί στον οικιστικό της χώρο (Loizos και Papataxiarchis 1991, 11).

ΚΡ
ΑΝ

Ο γάμος γενικότερα αποτελεί ίσως τον κυριότερο στόχο των νέων στην παραδοσιακή κοινωνία. Η
γυναίκα οφείλει να διαφυλάσσει το καλό της όνομά και την τιμή της οικογένειας της, αφού αυτά
συνδέονται άμεσα με την αξία της ως μελλοντικής νύμφης. Επίσης, περιθωριοποιούνται όσες
γυναίκες δεν καταφέρνουν να παντρευτούν. Από την άλλη, οι άνδρες θεωρούνται ώριμα μέλη
της κοινωνίας, μόνο όταν παντρευτούν και δημιουργήσουν τη δική τους οικογένεια (Rousou
1994, Markides 1974). Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι οι γάμοι καθορίζονται τις
περισσότερες φορές από τους γονείς και όχι από τις προτιμήσεις των νέων. Συνήθως οι επιλογές
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τους εξυπηρετούν τα κοινωνικά και οικονομικά συμφέροντα της οικογένειάς τους. Βασική
προϋπόθεση για τη δημιουργία ενός συνοικεσίου είναι οι γονείς του νεαρού άνδρα να
βεβαιωθούν για την οικονομική ευμάρεια της νύφης. Αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι, αν ένα
κορίτσι αποκτήσει ΄΄κακή φήμη΄΄, οι απαιτήσεις της οικογένειας του γαμπρού μπορούν να γίνουν
εκβιαστικές (Ατταλίδης 1993).

Η

Κατά τη διάρκεια της βρετανικής αποικιοκρατίας στο νησί αναπτύσσεται η αστυφιλία. Με την
βιομηχανοποίηση και τα νέα επαγγέλματα, τα αστικά κέντρα καθίστανται το επίκεντρο της
οικονομίας, της κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής. Παράλληλα, μετατοπίζεται η εξουσία από τα
χωριά στις πόλεις. Αν και η οικογένεια υφίσταται αρκετές αλλαγές και σταματά να αποτελεί
παραγωγική μονάδα, η συνοχή της δεν επηρεάζεται αρνητικά (Ατταλίδης 1993). Αυτή η
μετάβαση από την παραδοσιακή στη σύγχρονη κοινωνία επιταχύνεται μετά την τουρκική
εισβολή το 1974, τις αλλαγές στην τοπική οικονομία και την ανάπτυξη της τουριστικής
βιομηχανίας, ενώ οι σταδιακές αλλαγές επηρεάζουν και τον ρόλο των δυο φύλων μέσα στην
οικογένεια. Σε αυτό το γεγονός διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο οι νέες μορφές απασχόλησης
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και η μόρφωση (Περσιάνης 1998). Παρ΄ όλες αυτές τις μεταβολές της κοινωνίας, είναι
αξιοσημείωτο ότι η σημερινή νεολαία δεν έχει απελευθερωθεί ολοκληρωτικά από τις
παραδοσιακές αξίες.
1.2.2.2. Η κατοικία
Στους παραδοσιακούς οικισμούς η ζωή του κατοίκου μοιράζεται ανάμεσα στους αγρούς και το
σπίτι. Η διαμόρφωση του προσωπικού του χώρου είναι πρωταρχικής σημασίας για αυτόν. Όλες
οι κοινωνικές και εργασιακές δραστηριότητες της παραδοσιακής οικογένειας λαμβάνουν χώρα

Ο
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στα όρια της κατοικίας (Χαραλάμπους 2008, 51). Η μακρόχρονη καταπίεση και η ανασφάλεια δεν
δίνουν την ευκαιρία στους κατοίκους να δημιουργήσουν κοινόχρηστους χώρους. Σημαντικός για
την κάλυψη κοινωνικών και πολιτικών αναγκών τους, κατά την περίοδο της ξενοκρατίας, είναι ο
ρόλος της εκκλησίας. Οι κοινωνικές και διοικητικές τους δραστηριότητες διαδραματίζονται σε
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αυτήν (Σίνος 1976, 21). Η ανυπαρξία εμπορικών κέντρων, ο περιορισμένος αριθμός κοινωνικών
και πνευματικών εκδηλώσεων οδηγούν στο στενό δέσιμο του ανθρώπου με τον χώρο της
κατοικίας (Σίνος 1976, 42).

Στους απλούς τύπους κατοικίας οι λιγοστές ανάγκες της οικογένειας δεν οδηγούν τον μάστορα
σε πολύπλοκες αναζητήσεις κατόψεων. Ο σχεδιασμός δεν βασίζεται στην οργάνωση των
λειτουργιών του εσωτερικού χώρου και η εσωτερική διαρρύθμιση του σπιτιού γίνεται με
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υποτυπώδη τρόπο. Με άλλα λόγια, εφαρμόζεται η κατασκευή ενός απλού κελύφους, στο οποίο
στεγάζεται ο πυρήνας της οικογένειας και μέσα σε αυτό εντάσσονται οι επιμέρους λειτουργίες
της κατοικίας. Παράλληλα, η ίδια η κατασκευή ορίζει τη μορφή του κτίσματος. Αναλύοντας τους
διάφορους τρόπους κατασκευής, μπορεί κάποιος να κατανοήσει σε μεγαλύτερο βαθμό τους
ποικίλους τύπους κατοικίας που έχουν δημιουργηθεί (Σίνος 1976, 111).

Η

Γενικότερα, οι κάτοικοι οργανώνουν την κατοικία τους με όσο μεγαλύτερη πληρότητα μπορούν.
Ένας μικρός στάβλος, ένα κοτέτσι και ο αποθηκευτικός χώρος για τα προϊόντα της γης είναι τα
απαραίτητα στοιχεία που χρειάζονταν για επιβίωση. Η αυλή αποτελεί το κατ΄ εξοχήν κέντρο των
δραστηριοτήτων τους και συνδέεται σχεδόν με όλους τους κλειστούς χώρους της κατοικίας. Η
κατασκευή ενός μεγάλου εσωτερικού χώρου αρκεί για να διαφυλάξει την οικογένεια από τις
καιρικές συνθήκες.
Ένα απλό ορθογώνιο στενό και μακρύ δωμάτιο αποτελεί την αρχέτυπη μορφή της παραδοσιακής
κατοικίας και ονομάζεται μακρινάρι. Στα πρώτα χρόνια ένα τμήμα από το μακρινάρι χρησιμεύει
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σαν στάβλος, ενώ το υπόλοιπο συνήθως ξεχωρίζει με ένα υπερυψωμένο σκαλί και είναι για την
οικογένεια. Κυρίαρχο στοιχείο αυτού του χώρου είναι η εστία, την οποία χρησιμοποιούν
καθημερινά για το μαγείρεμα, ενώ παράλληλα αποτελεί το κέντρο της ζωής. Απέναντι από την
εστία, στη μικρή πλευρά του δωματίου, κατασκευάζεται το λεγόμενο σέντε, ένα μικρό πατάρι το
οποίο χρησιμεύει ως χώρος για να ακουμπούν τα γεωργικά προϊόντα. Όταν το σέντε είναι άδειο,
χρησιμοποιείται επίσης για τον ύπνο των παιδιών (Σίνος 1976, Sant Cassia 1985,
Παπαχαραλάμπους 1968).
Η πρώτη κίνηση για τη διεύρυνση του μακριναριού γίνεται με την προσθήκη ενός δεύτερου,
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δίπλα στο πρώτο. Αυτός ο νέος ενιαίος εσωτερικός χώρος, ο οποίος διαχωρίζεται με τη παρουσία
νευκάς ή τοξοστοιχίας, αποτελεί το λεγόμενο δίχωρο. Ο διαχωρισμός των λειτουργιών γίνεται
όπως και στα απλά μακρινάρια. Στην πορεία, με τη προσθήκη ενός ακόμα ανεξάρτητου
δωματίου, δημιουργείται το σόσπιτον. Αυτός ο χώρος δημιουργείται για να εξυπηρετεί
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αποκλειστικά τα ζώα και την αποθήκευση. Με την πάροδο του χρόνου και, ανάλογα με τις
οικονομικές δυνατότητες κάθε οικογένειας, προστίθενται και άλλοι χώροι στις κατοικίες και ο
διαχωρισμός των λειτουργιών γίνεται πιο εμφανής (Χαραλάμπους 2008, 52-53, Σίνος 1976,
Hadjichristos 2002, 314-320).

Στα μεγαλύτερα σπίτια, στη μεσημβρινή τους πλευρά, εντοπίζεται ο ηλιακός. Ο ηλιακός αποτελεί
ίσως τον βασικότερο χώρο της παραδοσιακής κατοικίας. Αποκτά τις περισσότερες φορές όλο το
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μήκος του σπιτιού και αποτελεί τον χώρο της κυρίας εισόδου, τον τόπο εξωτερικής εργασίας,
στεγάζει τον φούρνο και αποθηκευτικούς χώρους, ενώ λειτουργεί και ως καθιστικό. Στις
κεντρικές και αστικές κατοικίες συναντάται επίσης ένας άλλος χώρος ο οποίος συνδέεται επίσης
με την είσοδο και ονομάζεται πόρτιο (Χαραλάμπους 2008, 53). Ένα άλλο ενδιαφέρον στοιχείο
είναι ότι η οργάνωση των χώρων στις κατοικίες των εύπορων και των φτωχών οικογενειών είναι
η ίδια. Μπορεί στις εύπορες οικογένειες συγκριτικά να εντοπίζονται μεγαλύτερα και

Η

περισσότερα δωμάτια, αλλά ο τρόπος ζωής που υποδηλοί ο σχεδιασμός τους υπηρετεί την ίδια
αρχέτυπη κοινωνική δομή (Σίνος 1976).
Μετά την απελευθέρωση της Κύπρου από του Άγγλους το 1960 και τη διάχυση νέων ιδεών, ο
τρόπος ζωής και οι ανάγκες των Κυπρίων μεταβάλλονται. Νέα μορφολογικά χαρακτηριστικά και
νέες κατόψεις εισάγονται από τη δύση, χωρίς να προσαρμοστούν στο τοπικό κοινωνικό πλαίσιο
αλλάζοντας τις παραδοσιακές αξίες. Σε αρκετές επίσης περιπτώσεις οι όψεις αυτών των νέων
κτισμάτων τείνουν να μιμηθούν τα χαρακτηριστικά των παραδοσιακών σπιτιών, χωρίς να
εστιάζουν στην ουσία του σχεδιασμού τους. Με την ξαφνική επίσης αύξηση του πληθυσμού στις
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πόλεις, ειδικότερα μετά την τουρκική εισβολή το 1974, ο σχεδιασμός στο νησί αλλάζει ριζικά
μορφή και χαρακτηρίζεται από την ανεξέλεγκτη δόμηση πολυώροφων κτηρίων.
Μέσα σ΄ αυτό το πλαίσιο, στο νησί παρατηρείται η δόμηση πολύ μεγάλων κατοικιών οι οποίες
υπερκαλύπτουν τις ανάγκες των ιδιοκτητών τους. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι το
παραδοσιακό κτίσμα έχει αντικατασταθεί από έναν συμπαγή όγκο και η σημασία της εξωτερικής
αυλής στον σχεδιασμό αδυνατίζει (Hadjichristos 2002, 321). Εκτός από την αλλαγή στον τρόπο
αντίληψης του σχεδιασμού, σημαντικό ρόλο προς αυτήν την κατεύθυνση διαδραματίζουν οι
πολεοδομικοί κανονισμοί που εισάγονται κατά την περίοδο της Αγγλοκρατίας. Συγκεκριμένα, ένα
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καινούργιο κτίσμα, το οποίο ανεγείρεται εκτός κάποιου υφισταμένου παραδοσιακού πυρήνα,
δεν επιτρέπεται να εφάπτεται των ορίων του οικοπέδου στο οποίο βρίσκεται. Αυτός ο
περιορισμός έχει ως αποτέλεσμα ένα μεγάλο ποσοστό του εξωτερικού χώρου να ξοδεύεται
περιμετρικά του κτίσματος (Chatzichristou,

Vafeadou, και Kranos 2017). Ένα άλλο επίσης
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χαρακτηριστικό, το οποίο εντοπίζεται στον σχεδιασμό των κατοικιών, είναι η παρουσία διπλών
χώρων για κάθε κύρια λειτουργία. Αυτοί οι χώροι χωρίζονται σε επίσημους και καθημερινούς. Οι
επίσημοι χώροι, αν και προβλέπονται να είναι τακτοποιημένοι και καθαροί, ώστε να
υποδέχονται τους καλεσμένους, ενεργοποιούνται ελάχιστες φορές το χρόνο (Hadjichristos 2002).
Οι πιο πάνω τάσεις παρατηρούνται ακόμα και σήμερα, αν και βέβαια η πρόσφατη οικονομική
κρίση αναγκάζει την κοινωνία να προβληματίζεται για αυτές τις συνήθειες. Αξιοσημείωτο είναι
επίσης το γεγονός ότι ο σχεδιασμός και η κατασκευή μίας κατοικίας έχει πλέον εξελιχθεί σε μία
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σύνθετη και χρονοβόρα διαδικασία.

1.2.3. Το νομοθετικό πλαίσιο, ο ρόλος του αρχιτέκτονα και οι επιλογές κατοίκησης
στην Κύπρο σήμερα

Με βάση τα μέτρα πολιτικής και τις νομοθεσίες (τοπικά σχέδια, σχέδια περιοχής, δήλωση
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πολιτικής), που εκδίδονται από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, οικιστικές αναπτύξεις
επιτρέπονται τόσο σε αστικές όσο και σε αγροτικές περιοχές, όταν αυτές εμπίπτουν στα
επιτρεπόμενα όρια ανάπτυξης. Αμφότερες οι περιοχές χωρίζονται σε διάφορες πολεοδομικές
ζώνες οι οποίες προβλέπουν διαφορετικούς συντελεστές ανάπτυξης. Όσον αφορά την ανέγερση
μίας μεμονωμένης κατοικίας, υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί που επηρεάζουν αφενός τον αστικό
ιστό και αφετέρου τον σχεδιασμό της. Σε ιστορικούς πυρήνες, όπως αυτοί ορίζονται από τα
τοπικά σχέδια και βρίσκονται στα κέντρα των πόλεων αλλά και άλλων περιοχών, επιτρέπεται η
συνεχής δόμηση μεταξύ των τεμαχίων. Στις υπόλοιπες περιοχές επικρατεί αυστηρά το
πανταχόθεν ελεύθερο σύστημα δόμησης. Η ελάχιστη απόσταση της κυρίως οικοδομής από τα
12

σύνορα του τεμαχίου, με μέγιστο ύψος οικοδομής τους τρεις ορόφους, ορίζεται στα τρία μέτρα
περιμετρικά της οικοδομής. Σε περίπτωση δημιουργίας ανεξάρτητης κατοικίας σε ενοποιημένη
ανάπτυξη τεμαχίων, οι οικοδομές μπορεί να παρουσιάσουν συνδέσεις και οι αποστάσεις μεταξύ
τους να μεταβληθούν. Τέλος, σε περιοχές ειδικού χαρακτήρα, οι οποίες ορίζονται από τα τοπικά
σχέδια, υπάρχουν περιορισμοί στην μορφολογία και στην επεξεργασία των εξωτερικών όψεων.
Οι διάφοροι τύποι οικιστικών μονάδων που εντοπίζονται στο νησί είναι οι μονοκατοικίες, οι
διπλοκατοικίες, οι πολυκατοικίες (χωρίζονται σε οικιστικές και πολυκατοικίες μικτής χρήσης) και
οι συλλογικές κατοικίες (χωρίζονται σε οίκους ευγηρίας και φοιτητικές εστίες). Ειδικότερα, οι
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μονοκατοικίες χωρίζονται σε: α) ανεξάρτητες κατοικίες ενός ή περισσοτέρων ορόφων,
β) ανώγειες κατοικίες που κτίζονται πάνω από υφιστάμενες κατασκευές και έχουν ανεξάρτητη
είσοδο)

και

γ)

συμπλέγματα

ανεξάρτητων

μονοκατοικιών

που

σχεδιάζονται

από

κατασκευαστικές εταιρείες ανάπτυξης ακινήτων. Αντίστοιχα οι διπλοκατοικίες χωρίζονται σε:
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α) ημιανεξάρτητες κατοικίες, οι οποίες ενώνονται μεταξύ τους με ουσιαστική κατασκευή και
β) τις κατοικίες οι οποίες είναι ενωμένες εξολοκλήρου στη μια τους πλευρά. Αυτοί οι δύο τύποι
διπλοκατοικίας συναντώνται συνήθως σε ενιαίες αναπτύξεις κατασκευαστικών εταιρειών
ανάπτυξης ακινήτων. Κατοικίες αυτού του τύπου, μετά την κατασκευή, αποκτούν ανεξάρτητο
τίτλο ιδιοκτησίας.

Κατοικίες, οι οποίες προέρχονται από ενοποιημένη ανάπτυξη τεμαχίου, ενδέχεται να
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παρουσιάζουν ενιαίο μορφολογικό αποτέλεσμα, ενώ ομοιότητες εμφανίζουν και στη χωρική
τους οργάνωση. Υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις στις οποίες ο σχεδιασμός των κτισμάτων
διαφέρει. Όταν ένας πελάτης αγοράσει μία τέτοια κατοικία στο στάδιο του σχεδιασμού, έχει τη
δυνατότητα να προβεί σε αλλαγές τόσο στη χωρική οργάνωση όσο και στη μορφολογία του
κτίσματος. Ανάλογα με την κατασκευαστική εταιρεία, αυτές οι οικιστικές αναπτύξεις μπορεί να

Η

χωρίζονται σε κανονικές ή υψηλών προδιαγραφών.
Ένα ζευγάρι στην Κύπρο, αποφασίζοντας σήμερα να αποκτήσει τη δική του καινούργια κατοικία,
μπορεί να εργοδοτήσει έναν αρχιτέκτονα ή να αποταθεί σε μία κατασκευαστική εταιρεία
ανάπτυξης ακινήτων. Αν και οι περισσότερες κατασκευαστικές εταιρείες αναθέτουν πλέον τον
σχεδιασμό των έργων τους σε αρχιτέκτονες, η συμβολή του πελάτη σε αυτόν είναι περιορισμένη
(ενδιαφέρον αποτελεί το γεγονός ότι αρκετές κατασκευαστικές εταιρείες, ανάλογα με το μέγεθός
τους, επιλέγουν να συνεργάζονται με γνωστά αρχιτεκτονικά γραφεία για σκοπούς διαφήμισης).
Στην περίπτωση που ένα ζευγάρι επιλέξει να εργοδοτήσει έναν αρχιτέκτονα αποκτά σαφώς
ενεργό ρόλο στον σχεδιασμό. Η διαδικασία που ακολουθείται είναι πιο σύνθετη και για τη
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συμπλήρωση των απαραίτητων στοιχείων, τα οποία χρειάζονται για την απόκτηση των
απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και σχεδίων εφαρμογής, είναι απαραίτητη και η εμπλοκή
επιπλέον μελετητών. Συνήθως την ομάδα με τους μελετητές την καθορίζει ο αρχιτέκτονας, ο
οποίος είναι και ο συντονιστής του έργου. Σημαντική είναι επίσης η συμβολή του πολιτικού
μηχανικού ως υπευθύνου για τη στατική μελέτη. Αν και η κατοικία δεν είναι έργο μεγάλης
κλίμακας λόγω της εξέλιξης της τεχνολογίας και των νέων τεχνικών συστημάτων, κρίνονται
επίσης αναγκαίες οι μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές μελέτες. Επιπλέον, στην ομάδα για την
καλύτερο έλεγχο του προϋπολογισμού του έργου, χωρίς να είναι υποχρεωτικό, προστίθεται και ο
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επιμετρητής ποσοτήτων.
Πέραν του συνηθισμένου τρόπου μελέτης και εφαρμογής των αρχιτεκτονικών σχεδίων, τα
τελευταία χρόνια, λόγω της οικονομικής κρίσης, παρατηρείται η τάση δημιουργίας
προκατασκευασμένων κατοικιών. Στον σχεδιασμό των προκατασκευασμένων κατοικιών, αν και
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ο πελάτης μπορεί να δημιουργήσει ένα σχέδιο με βάση τις δικές του ανάγκες, υπάρχουν αρκετοί
περιορισμοί στη διαστασιολόγηση και στην επιλογή των κατασκευαστικών υλικών. Μερικές
εταιρείες προσφέρουν επίσης τυποποιημένες κατόψεις με γνώμονα το ελάχιστο κόστος
κατασκευής.

Αξιοσημείωτο είναι τέλος το γεγονός ότι στην Κύπρο δεν υπάρχουν πολύ μεγάλα αρχιτεκτονικά
γραφεία. Τα μεγαλύτερα ίσως να εργοδοτούν δεκαπέντε έως είκοσι άτομα. Επίσης, ένας νέος

ΛΙ
ΑΣ

αρχιτέκτονας, αφού συμπληρώσει πρακτική εξάσκηση ενός χρόνου, έχει τη δυνατότητα να
ανοίξει δικό του γραφείο.

1.2.4. Οι κρατικοί φορείς και τα οργανωμένα σύνολα των αρχιτεκτόνων
Ακολουθεί σύντομη αναφορά στους κρατικούς φορείς και στα οργανωμένα σύνολα των
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αρχιτεκτόνων που συνδέονται με τους θεσμούς βράβευσης, ενώ, παράλληλα η δράση τους,
προσδίδει το στίγμα της κουλτούρας του επαγγέλματος στην Κύπρο. Συγκεκριμένα γίνεται
αναφορά: α) στο Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως5 που είναι ο αρμόδιος φορέας του κράτους
για τα Κρατικά Βραβεία Αρχιτεκτονικής, β) στο Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου
(ΕΤΕΚ)6 που αποτελεί τον θεσμοθετημένο τεχνικό σύμβουλο της πολιτείας και τον οργανισμό
όλων των Κυπρίων μηχανικών, γ) στον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Κύπρου (ΣΑΚ)7 που είναι το

5

http://www.moi.gov.cy/moi/tph/tph.nsf/index_gr/index_gr?OpenDocument

6

https://www.etek.org.cy/
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αρμόδιο όργανο για την επιλογή των έργων συμμετοχής της χώρας στον θεσμό EU Mies Award
και δ) στον Σύνδεσμο Πολιτικών Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων Κύπρου (ΣΠΜΑΚ)8, μέλη του
οποίου συμπληρώνουν τις επιτροπές αξιολόγησης των βραβευμένων έργων.
Στα μέσα της δεκαετίας του 1940, το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως συνδέεται με τη
δημιουργία του πολεοδομικού σχεδιασμού στην Κύπρο και συστήνεται από τη βρετανική
αποικιακή κυβέρνηση. Ως τμήμα είχε κυρίως συμβουλευτικό χαρακτήρα και υποστήριζε τις
τοπικές αρχές. Σήμερα, ως πολεοδομική αρχή, έχει την αρμοδιότητα εκπόνησης και
τροποποίησης των τοπικών σχεδίων σε πολεοδομικό και χωροταξικό επίπεδο αλλά και ενός πολύ
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μεγάλου φάσματος εργασιών. Αυτές οι εργασίες αφορούν την διεκπεραίωση πολεοδομιών
μελετών, την εφαρμογή των προνοιών των σχεδίων ανάπτυξης, τον έλεγχο των πολεοδομικών
αιτήσεων του ιδιωτικού τομέα, τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και τον σχεδιασμό
και την κατασκευή κρατικών οικισμών στέγασης. Αρμοδιότητα του τμήματος αποτελούν και τα
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κρατικά βραβεία αρχιτεκτονικής.

Το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ) ιδρύθηκε το 1999 και είναι ο
θεσμοθετημένος τεχνικός σύμβουλος της πολιτείας και ο οργανισμός όλων των Κυπρίων
μηχανικών. Λειτουργεί σε συνεργασία με τα υπουργεία του κράτους, τα αρμόδια τμήματα και τις
τοπικές αρχές και συμβάλλει στη διαμόρφωση πολιτικής. Αποτελεί παράλληλα τον αρμόδιο
οργανισμό που εκδίδει τις άδειες άσκησης επαγγέλματος στον κλάδο της μηχανικής. Μέσω του
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κέντρου επιμόρφωσης μηχανικών που διατηρεί, συμβάλλει στην ενημέρωση και στη βελτίωση
της τεχνικής κατάρτισης των μελών του. Επιπλέον, αναπτύσσει σχέσεις με αντίστοιχους
οργανισμούς άλλων χωρών. Ως οργανισμός αναλαμβάνει την επίλυση θεμάτων ή διαφορών που
έχουν σχέση με το επάγγελμα της μηχανικής στη Κύπρο, έχοντας το δικαίωμα άσκησης
πειθαρχικής εξουσίας στα μέλη του. Το ΕΤΕΚ έπαιξε σημαντικό ρόλο, ώστε να διαχωριστούν οι
κλάδοι της μηχανικής στο νησί και να καθοριστούν οι αρμοδιότητες των διαφόρων μελετητών

Η

κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού και της κατασκευής ενός οικοδομικού έργου. Εκπρόσωπος του
ΕΤΕΚ, συνήθως από τον κλάδο της αρχιτεκτονικής, συμμετέχει ως μέλος της κριτικής επιτροπής
στα κρατικά βραβεία αρχιτεκτονικής.
Ο Σύνδεσμος Πολιτικών Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων Κύπρου (ΣΠΜΑΚ) ιδρύθηκε το 1940 από
μία ομάδα πρωτοπόρων αρχιτεκτόνων και πολιτικών μηχανικών. Σήμερα ο σύλλογος

7

https://architecture.org.cy/

8

http://www.cceaa.org.cy/
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συγκροτείται από δυο διοικητικά συμβούλια, ένα για κάθε κλάδο, τα οποία απαρτίζουν το
κεντρικό διοικητικό του συμβούλιο. Ανέκαθεν στόχος του συνδέσμου είναι η προώθηση του
ρόλου του αρχιτέκτονα και του πολιτικού μηχανικού στην οικοδομική βιομηχανία και γενικότερα
στην κοινωνία. Σημαντική υπήρξε η δράση που στην ίδρυση του ΕΤΕΚ και στην επίλυση
διαφόρων θεμάτων, όπως των αμοιβών των μηχανικών, της υποχρεωτικής επίβλεψης των έργων,
του διαχωρισμού των αρμοδιοτήτων των κλάδων κ.ά. Ως σύλλογος συμμετέχει σε διάφορα
διοικητικά συμβούλια και επιτροπές οργανισμών του δημοσίου. Εκπρόσωπος του συλλόγου
συμμετέχει ως μέλος της κριτικής επιτροπής των κρατικών βραβείων αρχιτεκτονικής. Σημαντικός
είναι ο ρόλος του και στη διασφάλιση της συνεργασίας μεταξύ των δύο ανεξάρτητων

Ο
Σ

οργανώσεων ΣΠΟΛΜΗΚ (Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου) και ΣΑΚ (Σύλλογος
Αρχιτεκτόνων Κύπρου).

Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου (ΣΑΚ) ιδρύθηκε το 1981 έχοντας πρώτιστο στόχο τον
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διαχωρισμό των επαγγελμάτων του αρχιτέκτονα και του πολιτικού μηχανικού, για την προστασία
του πρώτου και των συμφερόντων του. Οι κατά καιρούς δημόσιες παρεμβάσεις του συνέβαλαν
στο να ληφθούν καθοριστικής σημασίας πολιτικές αποφάσεις. Σημαντικό είναι επίσης το γεγονός
ότι ό σύλλογος διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην υποχρεωτική προκήρυξη αρχιτεκτονικών
διαγωνισμών για όλα τα δημόσια κτήρια. Παράλληλα, οργανώνει δράσεις, σε συνεργασία με
διάφορους φορείς του κράτους και τα τοπικά πανεπιστήμια αρχιτεκτονικής, όπως σεμινάρια
επιμόρφωσης, διαλέξεις, θερινά εργαστήρια, εκθέσεις και αρθρογραφία. Ο ΣΑΚ λειτουργεί και
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ως σύνδεσμος με τα ευρωπαϊκά βραβεία EU Mies Award και ανά διετία διοργανώνει μετά από
ανάθεση του υπουργείου παιδείας και πολιτισμού, την κυπριακή συμμετοχή στην μπιενάλε
Βενετίας. Εκπρόσωπος του συλλόγου συμμετέχει επίσης ως μέλος της κριτικής επιτροπής των
κρατικών βραβείων αρχιτεκτονικής.

Όσον αφορά τις εκδόσεις των πιο πάνω συλλόγων, ο ΣΠΜΑΚ κυκλοφόρησε το 1986 το πρώτο

Η

επιστημονικό περιοδικό, ΄΄ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ΄΄, με αποκλειστικό σκοπό την
ανασκόπηση της κυπριακής αρχιτεκτονικής σκηνής. Το περιοδικό διανεμόταν δωρεάν στα μέλη
του συνδέσμου. Παρόμοιας λογικής είναι επίσης το περιοδικό ΄΄ΑΡΧΕΙΟ΄΄, το οποίο εκδόθηκε για
πρώτη φορά το 2006 από τον ΣΑΚ και διανεμόταν επίσης δωρεάν στα μέλη του συλλόγου. Μετά
την κρίση της κυπριακής οικονομίας, έχει ανασταλεί η έκδοση και των δύο περιοδικών. Όλα τα
έργα που έχουν βραβευθεί με κρατικό βραβείο αρχιτεκτονικής καθώς και τα έργα που έχουν
επιλεγεί για την εκπροσώπηση της Κύπρου στα βραβεία EU Mies Award έχουν δημοσιευτεί κατά
περιόδους στα τεύχη των περιοδικών.
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Η αρχιτεκτονική συσχετίζεται

με

ένα ευρύ φάσμα

γνωστικών

πεδίων,

τα οποία

αλληλοσυμπληρώνονται και τροφοδοτούν με μεθοδολογίες το πεδίο έρευνας. Διεπιστημονικά
μοντέλα έρευνας αναιρούν τα όρια της κατηγοριοποιημένης γνώσης και παράγουν σύνθετα
μοντέλα διερεύνησης. Παράλληλα, σημαντική είναι η συμβολή του χρήστη στην εμπειρική
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αξιολόγηση των κτηρίων και στην παραγωγή της γνώσης (Sequeira 2012). Στην παρούσα έρευνα
χρησιμοποιούνται διάφορα εργαλεία, μερικά από τα οποία προέρχονται από πεδία εκτός της
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αρχιτεκτονικής, όπως αυτά των κοινωνικών επιστημών και της εθνογραφίας.

Οι στρατηγικές που εφαρμόζονται είναι αυτές της ποιοτικής έρευνας, ενώ, μέσα από την
προτεινόμενη μεθοδολογία, καταβάλλεται μία προσπάθεια να ποσοτικοποιηθούν κάποιες
μετρήσεις. Η ποιοτική προσέγγιση στην έρευνα στοχεύει κυρίως στη διερεύνηση και κατανόηση
των κοινωνικών φαινομένων, αντιλήψεων, συναισθημάτων και συμπεριφορών ατόμων ή
ομάδων. Διερευνά τα υποκειμενικά νοήματα που συγκροτούν την εμπειρία των ατόμων,
εστιάζοντας πάντα στο ευρύτερο κοινωνικό και πολιτισμικό πλαίσιο στο οποίο αυτή εγγράφεται
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(Choy 2014).

Ειδικότερα, η έρευνα εστιάζει στον εντοπισμό της κουλτούρας των αρχιτεκτόνων του τόπου,
όπως αυτή διαφαίνεται μέσα από την αξιολόγηση και τον σχεδιασμό της βραβευμένης κατοικίας
στην Κύπρο. Το θέμα είναι σύνθετο και το διαθέσιμο υλικό για την εξέτασή του παρουσιάζεται
στο διάγραμμα 2.1. Αρχικά εντοπίζονται όλες οι σχετικές προκηρύξεις και οι όροι συμμετοχής
από την αρχή του θεσμού των κρατικών βραβείων αρχιτεκτονικής καθώς και του ευρωπαϊκού
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θεσμού EU Mies Award. Εντοπίζονται επίσης όλες οι βραβευμένες κατοικίες, οι περιγραφές των
αρχιτεκτόνων καθώς και το συγκεκριμένο φωτογραφικό υλικό που αυτοί χρησιμοποιούν για να
περιγράψουν τη πρότασή τους κατά τη διαδικασία αξιολόγησης. Το υλικό υπάρχει στο αρχείο
του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων και στην επίσημη
ιστοσελίδα του ευρωπαϊκού θεσμού EU Mies Award. Σε περίπτωση που για κάποια κατοικία δεν
εντοπίζεται το συγκεκριμένο υλικό, ζητείται από τους αρχιτέκτονες να το συμπληρώσουν. Οι
αρχιτέκτονες και οι ιδιοκτήτες των κατοικιών διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην έρευνα,
καθώς καλούνται να αξιολογήσουν το τελικό αποτέλεσμα και τη συνεργασία τους με τη
συμπλήρωση ερωτηματολογίων. Παράλληλα, γίνονται επισκέψεις σε όλες τις κατοικίες.
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Διάγραμμα 2.1: Το διαθέσιμο για την έρευνα υλικό

Ο αριθμός των βραβευμένων κατοικιών που εξετάζονται στην παρούσα έρευνα είναι δεκαπέντε.
Επτά κατοικίες από τον θεσμό των κρατικών βραβείων αρχιτεκτονικής και οκτώ από τις επιλογές
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εκπροσώπησης της Κύπρου στον ευρωπαϊκό θεσμό EU Mies Award. Οι κατοικίες που έχουν
διακριθεί μέσα από τα κρατικά βραβεία αρχιτεκτονικής είναι επιλεγμένα κτίσματα τα οποία
ξεχώρισαν από την αρχή των κρατικών βραβείων αρχιτεκτονικής, το 1992 μέχρι και τη βράβευση
του 2016. Για τον ευρωπαϊκό θεσμό EU Mies Award είναι αυτές που ξεχώρισαν από την πρώτη
φορά που η Κύπρος συμμετείχε στον θεσμό, το 1998 μέχρι και τη συμμετοχή του 2015. Στις
χρονιές που ακολούθησαν δεν εντοπίζεται κάποια βραβευμένη κατοικία. Από το σύνολο των
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βραβευμένων κατοικιών έχουν αφαιρεθεί οι εξοχικές κατοικίες και κατοικίες οι οποίες
προέρχονται από επανάχρηση παραδοσιακού κτίσματος. Οι πρώτες αφαιρέθηκαν, γιατί
προτείνουν έναν διαφορετικό τρόπο ζωής και οι δεύτερες, γιατί ο αρχικός τους σχεδιασμός
βασίζεται σε διαφορετικούς κανόνες. Κατοικίες αποκλείστηκαν από το σύνολο, γιατί ο
σχεδιασμός τους μεταβλήθηκε μετά την πώλησή τους σε άλλο ιδιοκτήτη. Επίσης, ένας ιδιοκτήτης
δεν θέλησε η κατοικία του να συμπεριληφθεί στην έρευνα και ένας αρχιτέκτονας δεν μπόρεσε να
δώσει υλικό και να εντοπίσει τα στοιχεία των ιδιοκτητών για δύο βραβευμένες κατοικίες.
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2.1. Γενικά χαρακτηριστικά των βραβευμένων κατοικιών
Στις εικόνα 2.1 και εικόνα 2.2 βλέπουμε τις κατόψεις των βραβευμένων κατοικιών. Η πρώτη
εικόνα περιλαμβάνει τη στάθμη στην οποία βρίσκονται οι κοινωνικής φύσεως λειτουργίες της
κατοικίας και η δεύτερη τον ιδιωτικό χώρο και τα υπνοδωμάτια. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός
ότι οι κατοικίες, σε δώδεκα από τις δεκαπέντε περιπτώσεις, παρουσιάζουν δύο βασικές στάθμες.
Στις έντεκα από αυτές τις περιπτώσεις με τις δύο στάθμες ουσιαστικά διαχωρίζονται οι
κοινωνικές φύσεως λειτουργίες από τον ιδιωτικό χώρο της κατοικίας (11/12, κατοικία
4,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15). Στη μία από τις δώδεκα περιπτώσεις εντοπίζονται χώροι
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υπνοδωματίων και στις δύο στάθμες (1/12, κατοικία 6). Οι τρεις κατοικίες που απομένουν, οι πιο
παλιές του συνόλου, είναι ισόγειες (3/15, κατοικία 1,2,3). Αν και εντοπίζονται αρκετά
διαφορετικά μεγέθη κατοικιών, στο σύνολό τους κρίνονται μεγάλες. Δύο από τις δεκαπέντε
διαθέτουν μόνο δύο υπνοδωμάτια (2/15, κατοικία 1,14), έξι είναι τριών υπνοδωματίων (6/15,

ΚΡ
ΑΝ

κατοικία 3,7,8,11,12,15) και επτά τεσσάρων υπνοδωματίων (7/15, κατοικία 2,4,5,6,9,10,13).
Οι κύριες λειτουργίες κοινωνικής φύσεως, τις οποίες περιλαμβάνουν οι κατοικίες είναι: α) το χωλ
εισόδου (ΧΕ), το οποίο συναντάται σε δεκατρείς από τις δεκαπέντε κατοικίες (13/15, κατοικία
1,2,3,4,5,7,8,9,10,12,13,14,15), β) η επίσημη και καθημερινή τραπεζαρία (ΕΤ, ΚΤ), οι οποίες
συναντώνται

σε

δώδεκα

από

τις

δεκαπέντε

κατοικίες

(12/15,

κατοικία

1,2,3,5,6,8,9,10,11,12,13,15), γ) η τραπεζαρία (Τ), η οποία συναντάται σε τρεις από τις δεκαπέντε
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κατοικίες (3/15, κατοικία 4,7,14), δ) το επίσημο και καθημερινό καθιστικό (ΕΚ, ΚΚ), τα οποία
συναντώνται σε εννέα από τις δεκαπέντε κατοικίες (9/15, κατοικία 1,2,3,4,5,6,8,9,11), ε) το
καθιστικό (ΚΑ), το οποίο συναντάται σε έξι από τις δεκαπέντε κατοικίες (6/15, κατοικία
7,10,12,13,14,15), και ζ) η κουζίνα (Κ), η οποία συναντάται σε όλες τις κατοικίες.
Στις περισσότερες κατοικίες η μέθοδος κατασκευής είναι συμβατική. Ο φέρων οργανισμός είναι

Η

από οπλισμένο σκυρόδεμα και η τοιχοποιία πλήρωσης από τούβλα (13/15, κατοικίες
1,2,3,4,5,7,8,9,11,12,13,14,15). Οι υπόλοιπες δύο κατοικίες είναι διαφορετικές. Στην πρώτη ο
φέρων οργανισμός είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα, η τοιχοποιία πλήρωσης από τούβλα, ενώ η
οροφή και ένα τμήμα του ορόφου αποτελούνται από κατασκευή ελαφρού τύπου (ξύλινη) (1/15,
κατοικία 6). Η κατασκευή της δεύτερης κατοικίας δεν ακολουθεί τη συνηθισμένη μέθοδο. Το
πρώτο της επίπεδο αποτελείται από φέροντα τοιχία οπλισμένου σκυροδέματος, στα οποία
εδράζεται ο μεταλλικός σκελετός του δεύτερου επιπέδου. Οι εξωτερικοί τοίχοι πλήρωσης, όλα τα
εσωτερικά χωρίσματα, η μόνιμη επίπλωση, οι εσωτερικές θύρες και τα σκίαστρα των όψεων
είναι όλα κατασκευασμένα από ξύλο (plywood) (1/15, κατοικία 10).
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Εικόνα 2.1: Η στάθμη της κάτοψης των κατοικιών, η οποία περιλαμβάνει τις κοινωνικής φύσεως λειτουργίες.
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Εικόνα 2.2: Η στάθμη της κάτοψης των κατοικιών, η οποία περιλαμβάνει τον ιδιωτικό χώρο και τα υπνοδωμάτια.

21

2.2. Ερευνητικά ερωτήματα - Η δομή και τα εργαλεία της ανάλυσης
Ακολουθεί μια συνοπτική αναφορά στη δομή της ανάλυσης που προτείνει η έρευνα. Έμφαση
δίδεται στα ερευνητικά ερωτήματα και στα εργαλεία της ανάλυσης. Εκτενέστερη αναφορά σε
αυτά θα γίνει σε καθένα από τα σχετικά κεφάλαια της έρευνας. Επειδή το θέμα είναι σύνθετο, η
ανάλυση χωρίζεται σε τρεις ενότητες: α) στις δηλωμένες προθέσεις του επίσημου φορέα και των
αρχιτεκτόνων, β) στα χαρακτηριστικά των βραβευμένων κατοικιών και γ) στην αξιολόγηση του
τελικού αποτελέσματος από τον επίσημο φορέα και τους άμεσα εμπλεκομένους στο σχεδιασμό
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(διάγραμμα 2.2).
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Διάγραμμα 2.2: Η δομή και τα εργαλεία της ανάλυσης

Η μεθοδολογία που αναπτύσσεται είναι σύνθετη και προτείνει καινούργια εργαλεία στη
διερεύνηση του σχεδιασμού κατοικιών αλλά και άλλων κτισμάτων. Συνδυάζει ποσοτικές και
ποιοτικές αναλύσεις με τη βοήθεια διαφορετικών ερευνητικών εργαλείων, έχοντας σκοπό τη
διερεύνηση του συνόλου των παραμέτρων που εξετάζονται στην παρούσα έρευνα. Τέλος,
καινοτόμος είναι ο τρόπος με τον οποίο αναλύονται οι οπτικές σχέσεις μεταξύ των κυρίων
λειτουργιών των κατοικιών, οι οποίες προσεγγίζονται μέσα από τη φιλοσοφία της χωρικής
διαστρωμάτωσης. Το εργαλείο έρευνας που προτείνεται εμπλουτίζει τη μεθοδολογία της
σύνταξης χώρου (space syntax).
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2.2.1. Α: Οι δηλωμένες προθέσεις του επίσημου φορέα και των αρχιτεκτόνων
Η ανάλυση εστιάζει στον εντοπισμό των αξιών που προωθούνται μέσα από τα δύο συστήματα
βραβεύσεων. Συγκεκριμένα, αυτές στοιχειοθετούνται μέσα από τις προκηρύξεις των θεσμών
καθώς και τα δηλωμένα κριτήρια αξιολόγησης που καθορίζονται και χρησιμοποιούν οι
επιτροπές, για να επιλέξουν τα βραβευμένα έργα. Παράλληλα, εντοπίζονται οι δηλωμένες
προθέσεις των αρχιτεκτόνων, οι οποίες εκφράζονται μέσα από τις περιγραφές και το
φωτογραφικό υλικό που καταθέτουν, για να υποστηρίξουν την αρχιτεκτονική τους πρόταση στη

Ο
Σ

διαδικασία αξιολόγησης.
Ερευνητικά ερωτήματα

Ποιες αξίες προέχουν και ποιοι στόχοι τίθενται στις προκηρύξεις και στους όρους συμμετοχής

ΚΡ
ΑΝ

των δύο θεσμών; Ποια είναι τα συγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης; Ποιους ισχυρισμούς
προβάλλουν οι αρχιτέκτονες για να περιγράψουν την αρχιτεκτονική τους πρόταση; Ποιος είναι ο
βαθμός στον οποίο οι τοποθετήσεις των αρχιτεκτόνων ταυτίζονται με τις αξίες που προωθούνται
μέσα από τις προκηρύξεις και τους όρους συμμετοχής των θεσμών;
Μέθοδος ανάλυσης

ΛΙ
ΑΣ

Με τη μέθοδο ανάλυσης περιεχομένου (Weber 1990, Τζάνη 2005) εξετάζονται οι προκηρύξεις
των δύο θεσμών, οι όροι συμμετοχής, οι περιγραφές των αρχιτεκτόνων και το φωτογραφικό
υλικό που αυτοί καταθέτουν, για να παρουσιάσουν την αρχιτεκτονική τους πρόταση στις
επιτροπές αξιολόγησης.

Η

2.2.2. Β: Τα χαρακτηριστικά των βραβευμένων κατοικιών
Για τη διερεύνηση της κουλτούρας των αρχιτεκτόνων σημαντική είναι η ανάλυση και η
στοιχειοθέτηση των χαρακτηριστικών των βραβευμένων κατοικιών και του τρόπου ζωής που
υποδηλοί ο σχεδιασμός τους. Επιπλέον, εξετάζεται ένα από τα κυριότερα ερωτήματα που
διαπραγματεύεται η έρευνα, κατά πόσον δηλαδή ο σχεδιασμός των κατοικιών ανταποκρίνεται
στα βασικά κριτήρια αξιολόγησης των δύο θεσμών. Συγκεκριμένα, η ανάλυση εστιάζει στη
διερεύνηση του σχεδιασμού των βραβευμένων κατοικιών με βάση τις ακόλουθες παραμέτρους
του σχεδιασμού, οι οποίες συνδέονται με αυτά τα βασικά κριτήρια αξιολόγησης: α) την
αισθητική, β) τη βιοκλιματική προσέγγιση στον σχεδιασμό, γ) τον βαθμό επιλογής που
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προσφέρει ο σχεδιασμός, δ) τη χωρική οργάνωση και κατ’ επέκταση ε) τη καινοτομία στον
σχεδιασμό.
Ερευνητικά ερωτήματα
Ποια είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικών των βραβευμένων κατοικιών, τα οποία σχετίζονται με
την αισθητική και σε ποιο βαθμό αυτές παρουσιάζουν κοινή φιλοσοφία, όσον αφορά αυτήν την
παράμετρο; Ποια τα χαρακτηριστικά τους και σε ποιο βαθμό οι βραβευμένες κατοικίες
παρουσιάζουν κοινή φιλοσοφία στον σχεδιασμό, όσον αφορά τη χωρική τους οργάνωση; Σε ποιο

Ο
Σ

βαθμό ο σχεδιασμός των βραβευμένων κατοικιών έχει βασιστεί ή τουλάχιστον επηρεαστεί από
τις βασικές αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού; Ποιος είναι ο βαθμός επιλογής που προσφέρει
ο σχεδιασμός των κατοικιών, πώς και με ποιο τρόπο; Σε ποιο βαθμό ο σχεδιασμός των
βραβευμένων κατοικιών είναι καινοτόμος; Σε ποιο βαθμό ο σχεδιασμός των βραβευμένων

Μέθοδος ανάλυσης

ΚΡ
ΑΝ

κατοικιών ανταποκρίνεται στα κριτήρια αξιολόγησης;

Η χωρική οργάνωση των βραβευμένων κατοικιών

Τα χωρικά χαρακτηριστικά των βραβευμένων κατοικιών εξετάζονται με τη μέθοδο της σύνταξης

ΛΙ
ΑΣ

χώρου (Hillier και Hanson 1984). Σκοπός της ανάλυσης, εκτός από την αποκωδικοποίηση των
χωρικών χαρακτηριστικών των κατοικιών, είναι η εξέταση της πιθανότητας αυτές να εμπίπτουν
στον ίδιο χωρικό γενότυπο. Η απουσία χωρικού γενοτύπου καταδεικνύει την πιθανή ύπαρξη
καινοτομίας στον σχεδιασμό. Η ανάλυση χωρίζεται σε δύο ενότητες. Αυτή που σχετίζεται με την
προσπελασιμότητα (permeability) του συστήματος οργάνωσης των χώρων και αυτή που
σχετίζεται με τις οπτικές σχέσεις και τη χωρική διαστρωμάτωση. Η χωρική διαστρωμάτωση στο

Η

πλαίσιο της σύνταξης χώρου είναι κάτι το οποίο προτείνεται μέσα από την παρούσα έρευνα
(Chatzichristou και Kranos 2015α).
Για τη μελέτη του βαθμού προσπελασιμότητας του συστήματος οργάνωσης των χώρων
υπολογίζονται: α) οι τιμές ενσωμάτωσης (integration value) των χώρων, β) η συντακτική
απόσταση του βάθους (depth) που παρουσιάζουν οι κύριες λειτουργίες από τα σημεία επίσημης
και καθημερινής εισόδου, γ) η μορφή του διαγράμματος διάταξης προσβάσεων (Justified graph),
δ) η αναλογία ύπαρξης μεταβατικών χώρων στο σύνολο των εσωτερικών χώρων και
ε) η ταυτότητα των εσωτερικών χώρων ανάλογα με τη διαρθρωτική τους διάσταση.
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Για τη μελέτη των οπτικών σχέσεων και τη χωρικής διαστρωμάτωσης ο χωρισμός της κάτοψης σε
κοίλους χώρους (convex spaces) διαφοροποιείται από την κλασσική μέθοδο της σύνταξης χώρου.
Η κάτοψη χωρίζεται με βάση την κύρια λειτουργία σε κάθε χώρο και οι χωρικές ενότητες που
προκύπτουν ονομάζονται λειτουργίες/χώροι (function/spaces). Η μέθοδος θα εξηγηθεί
λεπτομερώς στο σχετικό κεφάλαιο. Με βάση αυτήν τη μέθοδο, είναι δυνατόν να υπολογιστεί
ένας αριθμός από διαφορετικές μετρήσεις: α) το ποσοστό κάθετης διαστρωμάτωσης μεταξύ των
χώρων, β) το ποσοστό των ανοικτών πλευρών κάθε λειτουργίας/χώρου, γ) τον αριθμό του
μέγιστου οριζόντιου οπτικού βάθους και δ) το σχήμα των διαστρωματωμένων διατάξεων. Τέλος,
με το γράφημα οπτικής ανάλυσης υπολογίζονται και ταξινομούνται οι τιμές οπτικής
βάση το σύνολό των λειτουργιών/χώρων της.

ΚΡ
ΑΝ

Η αισθητική των βραβευμένων κατοικιών

Ο
Σ

ενσωμάτωσης (visual integration value) κάθε κύριας λειτουργίας/χώρου και κάθε κατοικίας με

Η ανάλυση επικεντρώνεται στον εντοπισμό των εξωτερικών χαρακτηριστικών των βραβευμένων
κατοικιών, στη δομή της φόρμας, των συντακτικών και γεωμετρικών της ποιοτήτων (Lang 1987,
186) καθώς και των διάφορων συνθετικών αποφάσεων οι οποίες σχετίζονται με την αισθητική
του εσωτερικού χώρου και την επηρεάζουν. Οι παράμετροι, οι οποίες χρησιμοποιούνται στην
ανάλυση, στοιχειοθετούνται με την εξέταση του υφιστάμενου συνόλου κατοικιών. Τα
χαρακτηριστικά των κατοικιών καταγράφονται με τη βοήθεια των αρχιτεκτονικών σχεδίων, του

ΛΙ
ΑΣ

υπάρχοντος φωτογραφικού υλικού, την επίσκεψη και τη φωτογράφιση των κατοικιών. Οι
παράμετροι του σχεδιασμού, με βάση τις οποίες εντοπίζονται τα χαρακτηριστικά των κατοικιών
είναι: α) η συνθετική λογική, β) η φιλοσοφία και το στυλ που υπηρετεί ο σχεδιασμός, γ) το σχήμα
και η τυπολογία, δ) ο τρόπος με τον οποίο εντάσσονται τα διάφορα ανοίγματα στον σχεδιασμό,
ε) η ύπαρξη ευθειών ή καμπύλων γραμμών, ζ) η ύπαρξη διακοσμητικών στοιχείων, η) ο τύπος
της οροφής, θ) η συνθετική λογική του εξωτερικού περιβλήματος, ι) η υλικότητα του εξωτερικού

Η

περιβλήματος, κ) ο σχεδιασμός του δαπέδου, λ) η υλικότητα του δαπέδου, μ) ο σχεδιασμός του
εσωτερικού χώρου ν) ο σχεδιασμός του φωτισμού και ξ) η ύπαρξη κατασκευαστικών
λεπτομερειών με σκοπό τη βελτίωση του αισθητικού αποτελέσματος.
Η βιοκλιματική προσέγγιση στον σχεδιασμό των βραβευμένων κατοικιών

Η ανάλυση γίνεται με τη βοήθεια των αρχιτεκτονικών σχεδίων, του υπάρχοντος φωτογραφικού
υλικού, την επίσκεψη και τη φωτογράφιση των κατοικιών. Η μέθοδος που αναπτύσσεται είναι
απλή και βασίζεται στην καταγραφή του βαθμού στον οποίο ο σχεδιασμός των κατοικιών
25

ανταποκρίνεται στις βιοκλιματικές στρατηγικές. Οι παράμετροι του σχεδιασμού στις οποίες
επικεντρώνεται η ανάλυση είναι η σχέση της κατασκευής με τις περιβαλλοντικές παραμέτρους
και οι στρατηγικές ελαχιστοποίησης των ενεργειακών απαιτήσεων.
Για τη σχέση της κατασκευής με τις περιβαλλοντικές παραμέτρους εξετάζονται: α) η αξιοποίηση
του νότιου προσανατολισμού, β) η αξιοποίηση τη θερμομονωτικής ιδιότητας του εδάφους και γ)
η ένταξη των εξωτερικών χώρων στον σχεδιασμό. Για τις στρατηγικές ελαχιστοποίησης των
ενεργειακών απαιτήσεων εξετάζονται: α) τα παθητικά συστήματα και οι στρατηγικές θέρμανσης
που αφορούν τα συστήματα άμεσου ηλιακού κέρδους και τα ανοίγματα στον νότο, β) τα

Ο
Σ

παθητικά συστήματα και οι στρατηγικές ψύξης που αφορούν τη ανάσχεση των θερμικών
απωλειών, την ηλιοπροστασία με τη χρήση σκιάστρων, τη χρήση ορθών χρωματισμών και τον
φυσικό αερισμό και γ) οι στρατηγικές φυσικού φωτισμού.

ΚΡ
ΑΝ

Ο βαθμός επιλογής που προσφέρει ο σχεδιασμός των βραβευμένων κατοικιών

Οι κατοικίες εξετάζονται με τη βοήθεια των αρχιτεκτονικών σχεδίων, του φωτογραφικού υλικού
που χρησιμοποιούν οι αρχιτέκτονες για να περιγράψουν την πρότασή τους, την επίσκεψη και τη
φωτογράφιση των κατοικιών. Οι παράμετροι, με βάση τις οποίες γίνεται η καταγραφή αυτών των
χαρακτηριστικών, ανταποκρίνονται στα ερευνητικά ερωτήματα καθώς και στις ιδιαιτερότητες
που παρουσιάζουν οι ίδιες οι κατοικίες. Συγκεκριμένα, η ανάλυση επικεντρώνεται στην εξέταση

ΛΙ
ΑΣ

του βαθμού στον οποίο ο σχεδιασμός των κατοικιών προσφέρει επιλογές μακροπρόθεσμου και
βραχυπρόθεσμου χαρακτήρα.

Ο βαθμός στον οποίο ο σχεδιασμός των κατοικιών προσφέρει επιλογές μακροπρόθεσμου
χαρακτήρα συνδέεται με τη δυνατότητά του να προσαρμόζεται σε μελλοντικές αλλαγές.
Ειδικότερα, η ανάλυση εστιάζει στην εξέταση της δυνατότητας: α) διαίρεσης των κατοικιών,

Η

β) επέκτασης των κατοικιών και γ) ευελιξίας της σχέσης μεταξύ των κυρίων χώρων και της
χρήσης που φιλοξενούν.
Ο βαθμός στον οποίο ο σχεδιασμός των κατοικιών προσφέρει επιλογές βραχυπρόθεσμου
χαρακτήρα συνδέεται με τη δυνατότητά που προσφέρει για επιλογές το όριο το οποίο περικλείει
και οργανώνει τις κύριες λειτουργίες των κατοικιών. Ειδικότερα η ανάλυση εστιάζει στην εξέταση
των επιλογών που δίνει το όριο το οποίο περικλείει: α) τις κύριες λειτουργίες και εφάπτεται με
του εξωτερικού χώρου, β) τις κύριες λειτουργίες και εφάπτεται με των υπόλοιπων εσωτερικών
χώρων και γ) το όριο το οποίο διαχωρίζει τις κύριες λειτουργίες.
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Η καινοτομία στον σχεδιασμό των βραβευμένων κατοικιών
Στην παρούσα έρευνα η διερεύνηση της καινοτομίας στον σχεδιασμό συνδέεται περισσότερο με
την ανάλυση των επιμέρους χαρακτηριστικών των κτισμάτων παρά με την εις βάθος διερεύνηση
της διαδικασίας σχεδιασμού και άλλων εξωτερικών παραγόντων που μπορεί να επηρεάζουν
αυτήν τη διαδικασία. Συγκεκριμένα, γίνεται μία προσπάθεια καταγραφής της πιθανής ύπαρξης
καινοτομίας στον σχεδιασμό σε σχέση με: α) την οργάνωση του χώρου, β) τα μορφολογικά
χαρακτηριστικά και γ) την μέθοδο κατασκευής.

εμπλεκομένους στον σχεδιασμό

Ο
Σ

2.2.3. Γ: Η αξιολόγηση του τελικού αποτελέσματος από τον επίσημο φορέα και τους άμεσα

Για την αξιολόγηση του τελικού αποτελέσματος από τον επίσημο φορέα, διαθέσιμο υλικό

ΚΡ
ΑΝ

υπάρχει μόνο για τις βραβευμένες κατοικίες οι οποίες έχουν επιλεγεί μέσα από τον θεσμό των
κρατικών βραβείων αρχιτεκτονικής. Η ανάλυση αφορά την εξέταση των πορισμάτων των
κριτικών επιτροπών καθώς και τις ομιλίες που γίνονται κατά τη διάρκεια των τελετών
βράβευσης. Επιπλέον, το τελικό αποτέλεσμα αξιολογείται από τους άμεσα εμπλεκομένους στον
σχεδιασμό, τον αρχιτέκτονα και τον ιδιοκτήτη. Εκτός από τον βαθμό στον οποίο είναι
ευχαριστημένοι από το τελικό αποτέλεσμα, αξιολογούν επίσης τη διαδικασία σχεδιασμού και τη
μεταξύ τους συνεργασία. Για την καλύτερη οργάνωση και στοιχειοθέτηση της έρευνας, όλη η πιο

ΛΙ
ΑΣ

πάνω ανάλυση περιστρέφεται γύρω από τις παραμέτρους σχεδιασμού, οι οποίες σχετίζονται με
τα βασικά κριτήρια αξιολόγησης.
Ερευνητικά ερωτήματα

Σε ποιες παραμέτρους του σχεδιασμού και σε ποιες αξίες εστιάζουν οι κριτικές επιτροπές, ώστε

Η

να αιτιολογήσουν τις επιλογές τους; Σε ποιες προϋποθέσεις και σε ποιους στόχους του θεσμού
των κρατικών βραβείων αρχιτεκτονικής γίνεται αναφορά στις ομιλίες κατά την τελετή
βράβευσης; Σε ποιο βαθμό οι συντελεστές του σχεδιασμού είναι ευχαριστημένοι από το τελικό
αποτέλεσμα και τη μεταξύ σους συνεργασία; Ποιες από τις παραμέτρους του σχεδιασμού είναι
σημαντικές για τον καθένα από αυτούς και σε ποιο βαθμό;
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Μέθοδος ανάλυσης
Τα πορίσματα των κριτικών επιτροπών, οι ομιλίες των εκάστοτε προέδρων του κράτους και των
προέδρων των κριτικών επιτροπών, από την αρχή του θεσμού των κρατικών βραβείων
αρχιτεκτονικής μέχρι την τελευταία βράβευση, εξετάζονται με τη μέθοδο ανάλυσης
περιεχομένου (Weber 1990, Τζάνη 2005). Για την αξιολόγηση του τελικού αποτελέσματος και της
διαδικασίας σχεδιασμού από τους άμεσα εμπλεκομένους στον σχεδιασμό, τον αρχιτέκτονα, το
σύζυγο και τη σύζυγο, εφαρμόζεται μία απλή μορφή Post Occupancy Evaluation (POE) (Preiser,
White και Rabinowitz 2015). Από τη στιγμή που στόχος της έρευνας δεν αποτελεί η εις βάθος

Ο
Σ

καταγραφή του τρόπου με τον οποίο λειτουργούν οι κατοικίες, το εργαλείο έρευνας που
επιλέγεται για την αξιολόγηση του τελικού αποτελέσματος είναι αυτό των σύντομων
ερωτηματολογίων.

ΚΡ
ΑΝ

Συγκεκριμένα, το ερωτηματολόγιο χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος οι ερωτώμενοι
καλούνται να απαντήσουν σε συγκεκριμένα ερωτήματα όπως: α) στη σχέση του τρόπου ζωής
που προτείνεται από τον σχεδιασμό των κατοικιών με τον πραγματικό τρόπο ζωής και τα
βιοποριστικά μέσα των χρηστών, β) στον βαθμό που το υλοποιημένο κτίσμα προσφέρει επιλογές
στους χρήστες, γ) στον βαθμό που ο καθένας από τους συντελεστές θα επιθυμούσε να κάνει
αλλαγές στο υλοποιημένο κτίσμα, δ) στον βαθμό που γίνονται αλλαγές μετά την ολοκλήρωση
του αρχικού σχεδιασμού, ε) στις παραμέτρους του σχεδιασμού, οι οποίες είναι σημαντικές για

ΛΙ
ΑΣ

τους συντελεστές του σχεδιασμού, ζ) στον βαθμό που ο καθένας από τους συντελεστές του
σχεδιασμού καθορίζει το τελικό αποτέλεσμα, η) στο βαθμό που η τελική σύνθεση σχετίζεται με
αυτό που είχαν οι ιδιοκτήτες στο μυαλό τους και θ) στο βαθμό που οι αρχιτέκτονες και οι
ιδιοκτήτες είναι ευχαριστημένοι από τη συνεργασία τους στον σχεδιασμό.
Όλα τα ερωτήματα απαντώνται σε σχέση με: α) τις σχέσεις των χώρων και την λειτουργικότητα,

Η

β) την αισθητική, γ) τα θέματα περιβαλλοντικής άνεσης και δ) τα οικονομικά θέματα.
Στο δεύτερο μέρος των ερωτηματολογίων ζητείται η καταγραφή ενός θετικού και ενός
αρνητικού σχολίου σε σχέση με τις πιο πάνω παραμέτρους καθώς και τη συνεργασία των
συντελεστών κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού. Δείγμα του ερωτηματολογίου παρουσιάζεται
στο παράρτημα Ι (σελ. 380).
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2.3. Οι βραβευμένες κατοικίες και οι επιλεγμένες κατοικίες από κατασκευαστικές εταιρείες
ανάπτυξης ακινήτων
Η προτεινόμενη από την έρευνα μεθοδολογία χρησιμοποιείται επίσης για την ανάλυση ενός
αντίστοιχου συνόλου επιλεγμένων κατοικιών από κατασκευαστικές εταιρείες ανάπτυξης
ακινήτων (developers). Για την επιλογή των εν λόγω κατοικιών, ζητήθηκε από τις σημαντικότερες
κατασκευαστικές εταιρείες στην Κύπρο, με διακρίσεις στον χώρο, να υποδείξουν μία ανεξάρτητη
μονοκατοικία υψηλών προδιαγραφών. Τα χαρακτηριστικά των πιο πάνω κατοικιών συγκρίνονται
με αυτά των βραβευμένων κατοικιών. Συγκεκριμένα, η διερεύνηση εστιάζει στις βασικές

Ο
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παραμέτρους του σχεδιασμού, σύμφωνα με τις οποίες εξετάζονται τα χαρακτηριστικά των
βραβευμένων κατοικιών, ώστε η σύγκριση των δύο συνόλων να καταστεί δυνατή. Ειδικότερα,
εστιάζει στη χωρική οργάνωση, στην αισθητική, στη βιοκλιματική διάσταση του σχεδιασμού και
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στον βαθμό επιλογής που προσφέρει αυτός στους χρήστες.

Τα δύο σύνολα κατοικιών, για διαφορετικούς λόγους σε κάθε περίπτωση, περιλαμβάνουν έργα
τα οποία θεωρούνται ξεχωριστά δείγματα αρχιτεκτονικής στην Κύπρο. Οι βραβευμένες κατοικίες
είναι επιλεγμένα έργα τα οποία ξεχώρισαν από επίσημους θεσμούς του κράτους και αποτελούν
ένα σημαντικό κομμάτι της τοπικής αρχιτεκτονικής κουλτούρας, ενώ οι επιλεγμένες κατοικίες
από κατασκευαστικές εταιρείες ανάπτυξης ακίνητων προέρχονται από αναγνωρισμένες εταιρείες
του ιδιωτικού τομέα και προβάλλονται ως οι καλύτερες στην κατηγορία τους. Με άλλα λόγια,
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αυτά τα δύο σύνολα λειτουργούν ως δύο πολύ ιδιαίτερες, έστω και συμπτυγμένες ομάδες
κτισμάτων, οι οποίες, αν και διαφορετικές, εξυπηρετούν συγκεκριμένες ατζέντες και η σύγκρισή
τους γίνεται με γνώμονα το γεγονός ότι χαρακτηρίζονται ΄΄εξαίρετα΄΄ δείγματα αρχιτεκτονικής.
Κύριος στόχος της παρούσης έρευνας δεν είναι η ανάλυση του σχεδιασμού των επιλεγμένων
κατοικιών από κατασκευαστικές εταιρείες ανάπτυξης ακινήτων αλλά η χρήση τους ως ΄΄συνόλου
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σύγκρισης΄΄. Γι΄αυτό τον λόγο, η καταγραφή των χαρακτηριστικών τους βρίσκεται στο
παράρτημα ΙΙ (σελ. 395). Επειδή τα κτίσματα και των δύο συνόλων καθώς και οι ίδιοι οι
συντελεστές τους έχουν επαφή με την τοπική σχεδιαστική κουλτούρα, οι πιθανές ομοιότητες ή
διάφορες που μπορεί να παρουσιάσουν θα δώσουν χρήσιμες πληροφορίες για τις ιδιομορφίες
του σχεδιασμού τους, τις προτεραιότητες που τίθενται σε αυτόν, τις επιρροές που μπορεί να
παρουσιάζει και τους κοινωνικούς κώδικες στους οποίους υπακούει αλλά και προωθεί.
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ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ – Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ
ΜΕ ΤΑ ΒΑΣΙΚΟΤΕΡΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Ο Jeremy Till (2005) σε ένα άρθρο του, το οποίο αναφέρεται στην αρχιτεκτονική έρευνα σήμερα
και την πολυπλοκότητα των ζητημάτων περί τεκμηρίωσής της, εντοπίζει ότι αυτή τείνει να
διαχωριστεί σε τρεις θεματικές ενότητες. Την ενότητα η οποία σχετίζεται με τον σχεδιασμό και τη
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κατασκευή ενός κτηρίου, την ενότητα στην οποία ένα κτήριο εκλαμβάνεται ως περατωμένο
κτίσμα και τέλος την ενότητα η οποία σχετίζεται με την απόδοση ενός κτηρίου μετά τη
λειτουργία του. Επιχειρώντας κάποιος να εξετάσει θέματα τα οποία σχετίζονται με την κατοικία,
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αντιλαμβάνεται ότι η συγκεκριμένη περιοχή αποτελείται από ένα πολύπλοκο σύμπλεγμα
συνιστωσών, το οποίο χρήζει πολύπλευρης προσέγγισης.

Η ιδιαιτερότητα της παρούσης έρευνας σχετίζεται με το γεγονός ότι αγγίζει και τις τρεις
θεματικές ενότητες έρευνας που χρησιμοποιεί ο Jeremy Till (2005), ενώ η ανάλυσή της γίνεται με
τον συνδυασμό ποσοτικών και ποιοτικών στρατηγικών ανάλυσης. Η γνώση, η οποία παράγεται,
περιλαμβάνει θέματα κοινωνικής, τεχνικής, και πρακτικής διάστασης, ενώ η συμβολή των
χρηστών στο πλαίσιο της ανάλυσης είναι σημαντική, γιατί εμπλουτίζει την υφιστάμενη
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σχεδιαστική λογική με την αποκάλυψη καταστάσεων οι οποίες εμφανίζονται μετά τη λειτουργία
ενός κτίσματος. Αυτή η γνώση αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, όταν τα υπό διερεύνηση κτίσματα
έχουν επιλεγεί και κριθεί ως εξαίρετα δείγματα αρχιτεκτονικής του τόπου. Η έρευνα εντάσσεται
στο ευρύτερο πλαίσιο μελέτης της κατοικίας σήμερα και ειδικότερα εστιάζει στο πώς οι ίδιοι οι
Κύπριοι αρχιτέκτονες ορίζουν, σχεδιάζουν και αξιολογούν τη σύγχρονη κυπριακή κατοικία.
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Επιπλέον, παράγοντες, όπως ο τρόπος με τον οποίο η συνεργασία αρχιτέκτονα και πελάτη
επηρεάζει τον σχεδιασμό καθώς και η αξιολόγηση του τελικού αποτελέσματος από τους ίδιους
τους χρήστες, ενσωματώνονται στην ανάλυση προσφέροντας επιπλέον δεδομένα για μια πιο
ολοκληρωμένη προσέγγιση του ζητήματος.
Αναφερόμενοι σε παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την αντίληψη των ανθρώπων και τις
προσδοκίες τους για το πώς ορίζεται το ιδανικό σπίτι, οι Jenny Hockey και Tony Chapman (1999)
σημειώνουν ότι αυτοί επηρεάζονται από το κεφάλαιο και τη διαφήμιση, τις προσωπικές
προτιμήσεις των ανθρώπων, τις διάφορες κοινωνικές αλλαγές και επιθυμίες, την οργάνωση και
τον τρόπο διεξαγωγής της εργασίας τους, τον πλούτο και τη μετάλλαξη των ιδεών περί
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οικογένειας, κοινότητας, καλής ζωής, καθώς και της ίδιας της αντίληψης περί ιδανικής κατοικίας.
Άξια αναφοράς αποτελεί επίσης η τοποθέτηση του Aviezer Tucker (1994), ο οποίος προτείνει ότι
πολλοί άνθρωποι ψάχνοντας για το ιδανικό σπίτι τοποθετούνται κάπου μεταξύ του ΄΄φυσικού
σπιτιού΄΄, το οποίο συνδέεται με την ανθρώπινη ύπαρξη, και του ΄΄ιδανικού σπιτιού΄΄, το οποίο
εκπληρώνει τις επιθυμίες τους και συνδέεται συμβολικά, όπως αναφέρει, με ένα νοσταλγικό
ταξίδι, την αναζήτηση της ΄΄γης της επαγγελίας΄΄. Σχετική είναι και η παρατήρηση της Shelley
Mallet (2004) η οποία συνδέει αυτήν την ιδέα με το πατρικό σπίτι, το οποίο, όπως αναφέρει,
κουβαλά μία συμβολική δύναμη η οποία διαμορφώνει την έννοια του οικιστικού χώρου μέσα σε
κάθε άτομο. Σε αυτήν τη διάσταση του πατρικού σπιτιού αναφέρεται και ο Gaston Bachelard
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(1982), ο οποίος αναλύει τον χώρο μέσα από μία εμπειρική προσέγγιση, σημειώνοντας ότι το
πατρικό σπίτι έχει εντυπωθεί φυσικά μέσα μας ως μία ομάδα από οργανικές συνήθειες. Αν και
για πολλούς ερευνητές το ΄΄σπίτι΄΄ εκλαμβάνεται ως ένα μέρος το οποίο χρησιμοποιείται ως
΄΄λιμάνι΄΄ και το οποίο συνδέεται με τη χαλάρωση, την ηρεμία και την ξεκούραση (Mallet 2004,
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70), υπάρχουν και τοποθετήσεις οι οποίες, αντιθέτως, υποστηρίζουν το γεγονός ότι ο χώρος του
σπιτιού, για ένα αξιοσημείωτο αριθμό ανθρώπων που συνήθως αντιμετώπισαν βία στον
οικιστικό χώρο, προκαλεί αρνητικά συναισθήματα (Giddens 2013, Goldsack 1999, Wright 1991).
Στόχος της παρούσης έρευνας δεν αποτελεί η ανάλυση και η αντιμετώπιση των βραβευμένων
κατοικιών στην Κύπρο ως ένα ιδανικό μοντέλο κατοίκησης αλλά η διερεύνηση και η ερμηνεία
των συγκεκριμένων χαρακτηριστικών τους, πώς δηλαδή αυτές ανταποκρίνονται στη λειτουργία
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τους, καθώς και η ιδιαίτερη κουλτούρα που στοιχειοθετείται μέσα από τον σχεδιασμό και τη
διαδικασία αξιολόγησής τους. Με γνώμονα το γεγονός ότι τα συγκεκριμένα κτίσματα
ικανοποιούν ΄΄θεωρητικά΄΄ αξίες οι οποίες προτείνονται μέσα από το πλαίσιο των δυο θεσμών,
οι παράμετροι του σχεδιασμού, οι οποίες επιλέγονται για τη διερεύνησή τους και καθορίζουν το
θεωρητικό πεδίο μέσα στο οποίο κινείται η έρευνα, είναι αυτές οι οποίες συνδέονται με τα
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βασικότερα κριτήρια αξιολόγησης που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διαδικασία επιλογής τους.
Αναγνωρίζοντας την πολυπλοκότητα του θέματος, τόσο όσον αφορά τους φορείς και τα άτομα
που εμπλέκονται στις διαδικασίες βράβευσης όσο και τη διαδικασία σχεδιασμού αλλά και την
κοινωνικό-χωρική φύση του οικιστικού χώρου, η παρούσα έρευνα προσεγγίζεται μέσα από
σχεσιακές θεωρήσεις. Πιο συγκεκριμένα, σχεσιακές θεωρίες, όπως το Assemblage Theory και το
Actor Network Theory (ANT), οι οποίες αντιλαμβάνονται τις διαδικασίες και τον χώρο ως
δυναμικά πεδία αντιθέσεων όπου εμπλέκεται πληθώρα φορέων, διαδικασιών και πράξεων,
υποστηρίζουν το μεθοδολογικό πλαίσιο της παρούσης έρευνας. Η έννοια του assemblage
(συναρμογή) προέρχεται από τους Gilles Deleuze και Felix Guattari, σύμφωνα με τους οποίους
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μία συναρμογή είναι ένας τρόπος οργάνωσης ετερογενών οντοτήτων, ο οποίος χαρακτηρίζεται
από τη μεταβλητότητα του ρόλου των στοιχείων τους και της διαδικασίας σύνθεσής αυτών
(Deleuze και Guattari 1987). Σύμφωνα επίσης με τον Manuel DeLanda (2006), η κοινωνική
συναρμογή (social assemblage) είναι μία θεωρία με βάση την οποία μπορεί να συνδεθούν σε ένα
ενιαίο πλαίσιο διάφορα κοινωνικά δίκτυα, συστήματα και διαδικασίες. Κατά αναλογίαν, το ANT
αποτελεί προσέγγιση η οποία εξετάζει το σύνολο των παραγόντων που εμπλέκονται σε μία
κοινωνική διάρθρωση. Σε αυτήν τη διάρθρωση μπορούν να συμπεριλαμβάνονται και μη φυσικοί
παράγοντες εξίσου σημαντικοί στη διαδικασία (Latour 2007). Σε αυτό το σχεσιακό πλαίσιο
εντάσσεται και η θεωρία της σύνταξης χώρου (space syntax), η οποία διερευνά τις σχέσεις
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αλληλεξάρτησης που υπάρχουν στον χώρο και προσφέρει μετρήσεις οι οποίες καταγράφουν τον
βαθμό συνδεσιμότητας μεταξύ διαφορετικών χωρικών ενοτήτων. Η συμβολή των σχεσιακών
θεωριών στην παρούσα έρευνα είναι το ότι προσφέρει έναν εναλλακτικό τρόπο μελέτης και
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κατανόησης της πολυπλοκότητας του θέματος.

3.1. Βασικές έννοιες του θεωρητικού πλαισίου της έρευνας

Πιο κάτω γίνεται μια αναφορά σε επιλεγμένη βιβλιογραφία, σχετική με το θέμα και τις βασικές
έννοιες με τις οποίες καταπιάνεται η έρευνα και η οποία είναι αναγκαία για τη θεωρητική
θεμελίωσή της. Κατ΄ αρχάς, είναι σημαντική η διερεύνηση της έννοιας της κουλτούρας, αφενός
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ως προς το πώς αυτή σχετίζεται με την παραγωγή των κοινών νοημάτων σε μία κοινωνία με
θεωρίες δανεισμένες από πεδία, όπως τις πολιτισμικές σπουδές, την ανθρωπολογία και την
κοινωνιολογία και αφετέρου ως προς το πώς αυτή συνδέεται με την αρχιτεκτονική ως πεδίο
παραγωγής και κατανάλωσης κουλτούρας. Επίσης, γίνεται αναφορά στην έννοια της ποιότητας
της αρχιτεκτονικής, στο πώς δηλαδή αυτή ερμηνεύεται, πώς υποστηρίζεται και πώς μπορεί να
γίνει αντιληπτή ως αξία μέσα σε μία διαδικασία αξιολόγησης. Όπως θα δούμε αναλυτικότερα σε
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επόμενο κεφάλαιο, η ποιότητα της αρχιτεκτονικής, όπως αυτή ερμηνεύεται με τη χρήση του
τριπτύχου λειτουργία, κατασκευή και αισθητική, εμφανίζεται ως ένα από τα βασικότερα
κριτήρια αξιολόγησης στις προκηρύξεις των κρατικών βραβείων αρχιτεκτονικής.
Ένα, επίσης βασικό κριτήριο αξιολόγησης μέσα στο πλαίσιο και των δύο θεσμών, είναι αυτό της
αειφόρου ανάπτυξης. Η αειφόρος ανάπτυξη, σε γενικές γραμμές, συμβάλλει στη θεώρηση της
φύσης και την κατανόηση των οικολογικών διεργασιών, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας της
ζωής του ανθρώπου. Συνδέεται άμεσα με τον σχεδιασμό, σε πολλαπλά επίπεδα, και αποτελεί
πλέον βασική προϋπόθεση, ώστε ο σχεδιασμός και η εφαρμογή ενός έργου να θωρούνται
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επιτυχημένα. Αν και η παρούσα έρευνα, όπως θα επεξηγηθεί αργότερα, εστιάζει συγκεκριμένα
στην ανάλυση των βιοκλιματικών χαρακτηριστικών των κατοικιών και του βαθμού στον οποίοι ο
σχεδιασμός τους προσφέρει τη δυνατότητα για επιλογές στους χρήστες, σημαντική είναι η
διερεύνηση του όρου αειφορία, καθώς συνδέεται με διάφορες παραμέτρους του σχεδιασμού, οι
οποίες, εκτός από περιβαλλοντικά, αγγίζουν κοινωνικά και οικονομικά θέματα.
Κριτήριο αξιολόγησης, το οποίο σχετίζεται σχεδόν με όλα τα επίπεδα του σχεδιασμού, είναι
επίσης αυτό της καινοτομίας. Στην προκειμένη περίπτωση η καινοτομία, με βάση το πλαίσιο των
αρχιτεκτονικών βραβεύσεων, συνδέεται με τη χρήση νέων τεχνολογιών και υλικών, με τη
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μορφολογία των κτισμάτων και την οργάνωση του χώρου. Πιο κάτω θα γίνει ειδικότερη αναφορά
στο πώς αυτή συνδέεται με διάφορες παραμέτρους του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, καθώς και
στο πώς μπορεί να συσχετιστεί με το ευρύτερο πλαίσιο των αρχιτεκτονικών βραβεύσεων.
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Τελευταία έννοια στην οποία εστιάζει η έρευνα και συνδέεται με τα κριτήρια αξιολόγησης είναι
αυτή της αισθητικής, καθώς, μέσα από το πλαίσιο των δύο θεσμών, τα κτίσματα κρίνονται για
την ΄΄αισθητική αρτιότητα΄΄ του σχεδιασμού τους. Με γνώμονα το γεγονός ότι η αισθητική είναι
δύσκολο να οριστεί με ακρίβεια από τη στιγμή που εντάσσεται σε περιοχές οι οποίες βασίζονται
στην υποκειμενικότητα (Rogers 1998), η ανάλυση των βραβευμένων κατοικιών δεν στοχεύει στη
διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο καθορίζονται οι επιλογές των κριτικών επιτροπών, αλλά
στον εντοπισμό των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους, καθώς και του βαθμού στον οποίο αυτά
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παρουσιάζουν ομοιογένεια. Σύμφωνα με τους Jean Baudrillard (2016, 1996) και Pierre Bourdieu
(1993, 1984, 1977), οι κώδικες αυτοί, οι οποίοι διαφοροποιούν μία ομάδα ατόμων από τους
υπόλοιπους, λειτουργούν ως ένας μηχανισμός κοινωνικής ταξινόμησης. Αν και στην προκειμένη
περίπτωση η ανάλυση υιοθετεί την πιο πάνω θεώρηση και συνδέεται κυρίως με τα
φορμαλιστικά χαρακτηριστικά των κατοικιών, η εξέταση του όρου γίνεται με μία συνοπτική
αναφορά σε ένα σύνολο από κοινωνιολογικές, πολιτισμικές και φιλοσοφικές παραμέτρους, οι

Η

οποίες συμβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση του πλαισίου μέσα στο οποίο γίνεται μία
αισθητική κρίση, είτε αυτή συνδέεται με τη διαδικασία αξιολόγησης είτε με τη συνεργασία του
αρχιτέκτονα με τον πελάτη.
Εκτός των εννοιών οι οποίες σχετίζονται με τα κυριότερα κριτήρια αξιολόγησης, σημαντικός
αποτελεί ο ορισμός του πλαισίου μέσα από το οποίο διερευνάται η χωρική οργάνωση των
κατοικιών. Για τον εντοπισμό των γνωρισμάτων εκείνων που περιγράφουν τη χωρική οργάνωση
και υπονοούν τον τρόπο ζωής που προωθεί ο σχεδιασμός των κατοικιών, όπως έχει προταθεί,
διερευνηθεί και τεκμηριωθεί μέσα από προγενέστερες μελέτες, ο χώρος προσεγγίζεται ως
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κοινωνική κατασκευή (Lefebvre 1991, Hillier και Hanson 1984, Kent 1993, 1984 Rapoport 1969).
Από τη στιγμή που στην παρούσα έρευνα υποθετικά θεωρείται ότι στη διαμόρφωση του χώρου
αντικατοπτρίζονται οι διάφορες διαστάσεις ενός κοινωνικού φαινομένου, η απλή τυπολογική
ανάλυση της κάτοψης των κατοικιών δεν θα μπορούσε να συνεισφέρει στην απάντηση των
ερευνητικών ζητημάτων. Μέθοδος ανάλυσης, η οποία υποστηρίζει αλλά και διερευνά την
κοινωνική διάσταση του χώρου, είναι αυτή της σύνταξης χώρου, της οποίας η θεωρία θα
σχολιαστεί εκτενέστερα στην πορεία. Τέλος, θεωρίες, οι οποίες σχετίζονται με τη βιωματική
προσέγγιση και την αντίληψη ότι ο χώρος αποτελεί ένα πεδίο αλληλεπίδρασης χώρου-ατόμου,
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όπως η φαινομενολογία, δεν αποτελούν το αντικείμενο της παρούσης έρευνας.
Όπως έχει προαναφερθεί, η ανάλυση του σχεδιασμού των κατοικιών στην παρούσα έρευνα
βασίζεται στις πιο πάνω παραμέτρους και η θεώρηση καθεμιάς από αυτές αποτελεί ένα κομμάτι
της κατασκευής του εννοιολογικού πλαισίου του θέματος. Όπως είναι φυσικό, οι πιο πάνω
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παράμετροι κατά τη διαδικασία σχεδιασμού παρουσιάζουν αλληλεπίδραση, ενώ ο βαθμός και ο
τρόπος με τον οποίο επηρεάζουν τις επιλογές στον σχεδιασμό, τη διαδικασία αξιολόγησης και
την αξιολόγηση του τελικού αποτελέσματος από τους άμεσα εμπλεκομένους εμπεριέχεται στην
ανάλυση της παρούσης έρευνας. Εκτενέστερη αναφορά σε όρους, θεωρίες και σε σχετικές
ερευνητικές μελέτες, είτε αυτές αφορούν τη διερεύνηση της κοινωνικής λογικής του χώρου και
τον εντοπισμό των ιδιαίτερων μορφολογικών χαρακτηριστικών είτε τη διερεύνηση της
βιοκλιματικής διάστασης του σχεδιασμού των κατοικιών, θα γίνει πιο κάτω καθώς και σε κάθε
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ένα από τα επιμέρους κεφάλαια τής ανάλυσης.

3.1.1. Η έννοια της κουλτούρας - Η αρχιτεκτονική ως πεδίο παραγωγής κουλτούρας
Αντίληψη για την έννοια ΄΄κουλτούρα΄΄, η οποία απετέλεσε σταθμό στη σύγχρονη κοινωνική
ανθρωπολογία, είναι αυτή που διατυπώνει ο Edward Burnett Tylor (1871), ο οποίος αναφέρεται

Η

στη γνώση, τα έθιμα, τα πιστεύω και όποια άλλη συνήθεια αποκτά ο άνθρωπος ως μέλος της
κοινωνίας: ΄΄Culture or Civilization, taken in its wide ethnographic sense, is that complex whole which
includes knowledge, belief, art, morals, law, custom, and any other capabilities and habits acquired by man
as a member of society΄΄ (Tylor 1871, 1). Αν και πλέον έχουν αναπτυχθεί νέοι τρόποι σύλληψης της

έννοιας της κουλτούρας, κάποιες από τις παλιές αντιλήψεις, με βάση τη Susan Wright,
χρησιμοποιούνται ευρέως στον δημόσιο λόγο. Οι σημαντικότερες από αυτές αφορούν το
γεγονός ότι η κουλτούρα αποτελεί κλειστή από εξωτερικές επιδράσεις οντότητα, είναι
ταυτόσημη με έναν λαό, είναι αυτοαναπαραγόμενη και παρουσιάζει σταθερά χαρακτηριστικά.
Επίσης, το υπόστρωμα των κοινών νοημάτων αποτελεί την ΄΄αυθεντική κουλτούρα΄΄ και
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αποτελείται από πανομοιότυπα και ομοιογενή άτομα. Ένας από τους βασικούς λόγους που
ανθρωπολόγοι διαφόρων σχολών δέχονται κριτική, σύμφωνα με την ίδια, αποτελεί το γεγονός
ότι προσεγγίζουν την έννοια ως ένα κοινό σύνολο ιδεών ομοιογενών ατόμων, ερμηνεία η οποία,
με βάση την καινούργια μορφή της έννοιας, θεωρείται λανθασμένη. Η ίδια την χαρακτηρίζει ως
μια έντονη πολιτική διαδικασία η οποία δεν αποτελεί μία συμπαγή κλειστή ολότητα
(Wright 2004). Το γεγονός ότι κάθε κουλτούρα αποτελεί μία ξεχωριστή οντότητα απορρίπτει και
ο Αμερικανός ανθρωπολόγος Franz Boaz (1982), ο οποίος τονίζει ότι οι κουλτούρες
αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, βρίσκονται σε μία διαρκή ανταλλαγή και σε μία συνεχή διαδικασία
μετασχηματισμού. Αυτή του η τοποθέτηση σχετίζεται άμεσα με τη μετατροπή τής έννοιας και την
από ετερόκλητα στοιχεία (Strauss 1995).
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θεώρησή της ως ενός διαρκώς μεταβαλλόμενου, ριζικά ετερογενούς πεδίου, αποτελούμενου

Σημαντικές τοποθετήσεις, οι οποίες βοηθούν στην κατανόηση του όρου κουλτούρα και
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σχετίζονται παράλληλα με την εδραίωση της θεωρίας των πολιτισμικών σπουδών
(cultural studies), είναι αυτές του Raymond Williams. Ο ίδιος εισάγει τον όρο πολιτισμός
αναγνωρίζοντας ότι αυτός χρησιμοποιείται με δύο τρόπους. Ο πρώτος τρόπος αφορά τον
γενικότερο τρόπο ζωής και τα κοινά του νοήματα, ενώ ο δεύτερος σχετίζεται με τις διαδικασίες
δημιουργικής δραστηριότητας, όπως είναι οι τέχνες και η μάθηση (Williams 2011).
Αναφερόμενος στον όρο κουλτούρα, την ορίζει ως μία δυναμική και εξελισσόμενη διαδικασία η
οποία εμπλέκει την εργασία με τη διάνοια, την πρακτική και την καθημερινότητα και την
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διακρίνει σε τρεις βασικές κατηγορίες: την εξιδανικευτική, ως μια διαδικασία ανθρώπινης
τελειοποίησης, την περιγραφική, ως δεσμό με την ανθρώπινη σκέψη και την εμπειρία, και, τέλος,
την κουλτούρα η οποία σχετίζεται με τους κοινωνικούς ορισμούς και συνδέεται με τον τρόπο
ζωής, με τους θεσμούς, τη μάθηση και την καθημερινότητα. Σχολιάζοντας επίσης τον τρόπο με
τον οποίο η κουλτούρα μεταφέρεται στις επόμενες γενιές, παρατηρεί ότι αυτό γίνεται με τρεις
τρόπους: τη βιωμένη κουλτούρα, τη καταγεγραμμένη κουλτούρα και την κουλτούρα της

Η

επιλεκτικής παράδοσης η οποία συνδέεται με τον συντονισμό της βιωμένης κουλτούρας με
κουλτούρες οι οποίες προέρχονται από διαφορετικές εποχές. Σημαντική αποτελεί επίσης και η
παρατήρησή του ότι η κουλτούρα αποτελεί ένα μη ομοιογενές πεδίο, το οποίο καθορίζεται από
διάφορους ταξικούς και ιδεολογικούς σχηματισμούς, η ανάλυση του οποίου μπορεί να γίνει με
τη χρήση των παραδειγματικών προτύπων χαρακτηριστικών (patterns), τα οποία παρατηρούνται
στον χώρο και τον χρόνο (Williams 1994).
Στις κοινωνικές επιστήμες η έννοια της κουλτούρας συνδέεται συχνά με τον όρο της ταυτότητας.
Η διαφορά των δύο όρων, με βάση τον Denys Cuche, είναι ότι η πολιτισμική ταυτότητα
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παραπέμπει σε έναν συνειδητό κανόνα ένταξης, θεμελιωμένο σε συμβολικές αντιθέσεις, ενώ η
κουλτούρα σχετίζεται, κατά ένα μεγάλο μέρος, με ασυνείδητες διαδικασίες (Cuche 2001, 146). Ο
άνθρωπος μέσα από τα μάτια του Denys, αποτελεί ον κουλτούρας, το οποίο παρουσιάζει μία
συνεχή εξέλιξη, κινείται από τη γενετική στην πολιτισμική προσαρμογή, ενώ τα ένστικτα του
αντικαθιστώνται από την κουλτούρα (Cuche 2001, 11-29). Αυτή η φυσική προσαρμογή του
ανθρώπου, όπως τονίζει, λειτουργεί και αντίστροφα, με το περιβάλλον, μέσα στο οποίο
εντάσσεται, να μπορεί να προσαρμόζεται σε αυτόν. Σχολιάζοντας επίσης την δυνατότητα ενός
ανθρώπου με βάση τις διαφορετικές κοινωνικές του εντάξεις (φύλο, ηλικία, κοινωνική τάξη,
πολιτισμική ομάδα) να συμμετέχει σε πολλές κουλτούρες, αναφέρει ότι αυτή η παράλληλη
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διαδικασία έχει ως αποτέλεσμα την κατασκευή της μοναδικής και ιδιαίτερης προσωπικής του
ταυτότητας. Αυτή η σύνθεση ταυτότητας, σύμφωνα με τον Cuche, παράγεται μέσω μίας
΄΄συγχωρητικής

διαδικασίας΄΄

και

δεν

αποτελεί

την

ύπαρξη

΄΄διπλής

ταυτότητας΄΄

(Cuche 2001, 160). Ενδιαφέρουσα και σχετική με τα πιο πάνω είναι επίσης η παρατήρηση του
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Fredrik Barth (1969), σύμφωνα με τον οποίο το ΄΄όριο΄΄, το οποίο χωρίζει δύο εθνοπολιτισμικές
ομάδες, είναι η βούληση για διαφοροποίηση και όχι η πολιτισμική διαφορά και αυτό
αναπόφευκτα ανανεώνεται συνεχώς με κάθε μεταβολή της κοινωνικής, οικονομικής και
πολιτικής κατάστασης.

Μεγάλης σημασίας για την κατανόηση των καθημερινών κοινωνικών πρακτικών, νοοτροπιών και
συμπεριφορών αποτελεί η διάκριση μεταξύ μαζικής κουλτούρας και υψηλής κουλτούρας, ως
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κατηγορίες πολιτισμικής δραστηριότητας. Η όρος μαζική κουλτούρα χρησιμοποιείται για να
δηλώσει μία υποδεέστερη μορφή κουλτούρας, ευρείας απήχησης και αναδύθηκε στο πλαίσιο
της κριτικής θεωρίας και στη σκέψη των εκπροσώπων της σχολής εφαρμοσμένης κοινωνικής
επιστήμης της Φρανκφούρτης (Πασχαλίδης και Χαμπούρη-Ιωαννίδου 2002, Adorno 2005,
Adorno και Horkheimer 1984, Horkheimer 1984). Σύμφωνα με την κριτική προσέγγιση των
απόψεων της σχολής, κύριο χαρακτηριστικό των προϊόντων της μαζικής κουλτούρας είναι το

Η

γεγονός ότι βασίζονται στην ύπαρξη τυποποιημένων χαρακτηριστικών, βασισμένων στη
χειραγώγηση, τον συντηρητισμό και τα στερεότυπα, τα οποία αποτελούν και τα πρότυπα της
ζωής των μαζών και τα οποία έχουν αντικαταστήσει τη λαϊκή τέχνη των προηγούμενων
δεκαετιών. Στον αντίποδα του όρου μαζική κουλτούρα, τα προϊόντα της οποίας με βάσει την
κριτική θεωρία καταναλώνονται από τους ΄΄πολλούς΄΄, συναντάμε τον όρο υψηλή κουλτούρα, η
οποία συνδέεται με τους λίγους και ΄΄εκλεκτούς΄΄ (την ελίτ) και, όπως θεωρείται, κατέχει την
κορυφαία θέση σε μία κλίμακα αισθητικών αξιών (Lowenthal 1984). Η διάκριση ανάμεσα σε
αυτές τις δύο έννοιες παρατηρείται ακόμα και στις μέρες μας. Εξηγώντας αυτήν τη διάκριση
μεταξύ μαζικής κουλτούρας και υψηλής τέχνης, οι Γρηγόρης Πασχαλίδης και Αικατερίνη
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Χαμπούρη-Ιωαννίδου, υιοθετώντας τις ιδέες των Pierre Bourdieu και Karl Mannheim,
σημειώνουν:
Πρόκειται για το φαινόμενο της αξιολογικής διαφοροποίησης και ιεράρχησης των έργων και των ειδών
τέχνης ανάλογα με την κοινωνική θέση εκείνων που τα χρησιμοποιούν. Πιο συγκεκριμένα, σε κάθε
κοινωνία που παρουσιάζει μία ιεραρχική κοινωνική δομή, στην οποία έχουμε δηλαδή μία άνιση
κατανομή πλούτου και πολιτικής ισχύος, συναντούμε επίσης και μία ιεραρχική πολιτισμική δομή, στο
πλαίσιο της οποίας οι οικονομικά και πολιτικά προνομιούχες ομάδες αξιολογούν τα έργα και τα είδη
τέχνης που χρησιμοποιούν ως ανώτερα από εκείνα χρησιμοποιούν οι ομάδες που βρίσκονται
χαμηλότερα στην κοινωνική ιεραρχία. Με αυτόν τον τρόπο υπογραμμίζουν την κοινωνική τους
απόσταση κα ι διάκριση από τις τελευταίες και προσδίδουν την οικονομική και πολιτική υπεροχή τους

(Πασχαλίδης και Χαμπούρη-Ιωαννίδου 2002, 122)
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την επιπρόσθετη, καθαρά συμβολική διάσταση, του κοινωνικού γοήτρου (status).

Αντίθετος με τις πιο πάνω θέσεις παρουσιάζεται ο Raymond Williams. Υπογραμμίζει ότι δεν
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υπάρχουν μάζες ανθρώπων και θεωρεί λανθασμένη την εξίσωση, με βάση την οποία μέρος των
προϊόντων της μαζικής κουλτούρας είναι κακής ποιότητας, καθώς και τη σύνδεση αυτής με το
διανοητικό επίπεδο των καταναλωτών της. Ο ίδιος απορρίπτει το γεγονός ότι η εξάπλωση της
εκπαίδευσης στα λαϊκά στρώματα οδηγεί στον μαζικό πολιτισμό και την έκπτωση των γούστων,
ενώ διαφωνεί με τη χρήση του όρου πολιτισμός για τη σήμανση μίας ειδικής κατηγορίας
ανθρώπων, τρόπων και γούστων. Παράλληλα, ασκεί κριτική στον μαρξισμό και τη θέση ότι κάθε
κοινωνική τάξη έχει αυστηρά τη δική της κουλτούρα καθώς και στην αντίληψη ότι η τεχνολογική
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πρόοδος επιφέρει πολιτισμική κατάπτωση (Williams 2011).
Στη σχέση μεταξύ κουλτούρας και φόρμας αναφέρεται ο Michael Hays (1984) ο οποίος,
χρησιμοποιώντας ένα σύνολο από έργα του Mies Van de Rohe ως παράδειγμα κριτικής
αρχιτεκτονικής (critical architecture), σχολιάζει τον σχεδιασμό ο οποίος βασίζεται στη χρήση ενός
αυτόνομου φορμαλιστικού συστήματος και τοποθετείται σε μία ενδιάμεση κατάσταση, μεταξύ

Η

αναφοράς σε προϋπάρχουσες πολιτισμικές αξίες και προσωπικής έκφρασης.
Distinguishing architecture from the forces that influence architecture-the conditions established by the

market and by taste, the personal aspirations of its author, its technical origins, even its purpose as
defined by its own tradition-became the objective of Mies. To achieve this, he placed his architecture in a
critical position between culture as a massive body of self-perpetuating ideas and form supposedly free of
circumstance (Hays 1984, 22).

Τονίζοντας τη συνέπεια και τη συστηματική επανάληψη που παρουσιάζει το έργο του Mies,
αναφέρεται στην ανάπτυξη γνώσης η οποία δεν συνδέεται με κάποιο προϋπάρχον πλαίσιο
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αναφοράς και προσφέρει το έδαφος και τη δυνατότητα παραγωγής γνώσης, εναλλακτικής σε
σχέση με την κυρίαρχη κουλτούρα.
Repetition thus demonstrates how architecture can resist, rather than reflect, an external cultural reality.
In this way authorship achieves a resistant authority-an ability to initiate or develop cultural knowledge
whose absolute authority is radically nil but whose contingent authority is a quite persuasive, if
transitory, alternative to the dominant culture. Authorship can resist the authority of culture, stand
against the generality of habit and the particularity of nostalgic memory, and still have a very precise
intention (Hays 1984, 27).

Σημαντικό για την παρούσα έρευνα είναι το έργο του Pierre Bourdieu ο οποίος επαναδιατυπώνει
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όλα τα παραδοσιακά ερωτήματα για το ΄΄ωραίο΄΄ και το ΄΄γούστο΄΄ και αναλύει τον σύνθετο
δεσμό μεταξύ κουλτούρας, εξουσίας και ταυτότητας στις σύγχρονες κοινωνίες. Με το βιβλίο του
Distinction (Bourdieu 1984) εξάγει μία σειρά από συμπεράσματα τα οποία φανερώνουν ότι οι
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ανθρώπινες επιλογές, προτιμήσεις και ανάγκες, δεν αποτελούν το αποτέλεσμα μίας ελεύθερης
βούλησης αλλά είναι παράγωγα της εκπαίδευσής τους και ταυτόχρονα εξαρτώνται άμεσα από τη
θέση τού ατόμου στο πλαίσιο ενός ιεραρχημένου κοινωνικού συστήματος.
(Taste)… it functions as a sort of social orientation, a ΄΄sense of one’s place΄΄ guiding the occupants of a
given place in social space towards the social positions adjusted to their properties, and towards the
practices or goods which befit the occupants of that position (Bourdieu 1984, 466).

Αναλύοντας επίσης την έννοια του γούστου, τηv χρησιμοποιεί ως έναν μηχανισμό ο οποίος
ταξινομεί τα άτομα μέσα στην κοινωνία, αλλά και ως ένα εργαλείο με το οποίοι οι διαφορετικές
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κοινωνικές ομάδες προσπαθούν να ισχυροποιήσουν τη θέση τους σε αυτήν.
Being the product of the conditionings associated with a particular class of conditions of existence, it
unites all those who are the product of similar conditions while distinguishing them from all the others.
And it distinguishes in an essential way since taste is the basis of all that one has–people and things–and
all that one is for the others, whereby one classifies oneself and is classified by others.
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(Bourdieu 1984, 56)

Σχολιάζοντας το γεγονός ότι η κοινωνία διαιρείται σε διαφορετικές κοινωνικές τάξεις, τονίζει την
ύπαρξη σχέσεων κυριαρχίας και μορφών εξουσίας εντός του κοινωνικού χώρου κάνοντας λόγο
για ύπαρξη ΄΄κυρίαρχης΄΄ και ΄΄κυριαρχούμενης΄΄ τάξης. Χρησιμοποιώντας αυτήν τη διάκριση
αναφέρει ότι οι ΄΄κυριαρχούμενοι΄΄ δεν αντιλαμβάνονται τη ΄΄βία΄΄ που τους ασκείται, αφού
θεωρούν ότι υφίσταται της κοινωνικής τους θέσης. Αναφερόμενος επίσης στη μεταβολή των
χαρακτηριστικών του γούστου ενός ατόμου, τονίζει ότι αυτή μπορεί να προέλθει, όταν
μεταβληθούν και οι κοινωνικές συνθήκες ύπαρξής του (Bourdieu 1984). Όσον αφορά τη
συνέπεια και τη συστηματικότητα με την οποία ένα άτομο κάνει τις επιλογές του, σύμφωνα με
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τον ίδιο, βασίζονται στη δομημένη εμπειρική γνώση την οποία αυτό κουβαλά μαζί του και
περιγράφει με τον όρο habitus στο Outline of a Theory Practice (Bourdieu 1977). To habitus
αποτελεί ένα σύνολο προδιαθέσεων, το οποίο κατασκευάζεται μέσω μίας κοινωνικής, παρά
ατομικής διαδικασίας δημιουργώντας πρακτικές, αντιλήψεις και στάσεις που είναι ΄΄κανονικές΄΄,
χωρίς ωστόσο να ρυθµίζονται συνειδητά από κάποιον κανόνα. Αυτά τα ΄΄πρότυπα΄΄, είναι
σύμφωνα με τον Bourdieu, ανθεκτικά στον χρόνο και έχουν την ιδιότητα να μεταβάλλονται
διαχρονικά. Αποτελούν στοιχειοθετημένες δομές

οι οποίες έχουν την ιδιότητα να

προσαρμόζονται σε διαφορετικά πλαίσια και να μεταφέρονται μεταξύ διαφορετικών πεδίων
δραστηριοτήτων.
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(Habitus) … durable, transportable dispositions, structured structures predisposed to function as
structuring structures, that is, as principles which generate and organize practices and representations
that can be objectively adapted to their outcomes without presupposing a conscious aiming at ends or
an express mastery of the operations necessary in order to attain them. Objectively ΄΄regulated΄΄ and
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΄΄regular΄΄ without being in any way the product of obedience to rules, they can be collectively
orchestrated without being the product of the organizing action of a conductor (Bourdieu 1977,72).

Άλλες έννοιες, τις οποίες χρησιμοποιεί για να θεμελιώσει τη θεωρία του, είναι αυτές του
συμβολικού κεφαλαίου και των πεδίων. Η έννοια του πεδίου αντιπροσωπεύει τις διαφορετικές
περιοχές μέσα στις οποίες διεξάγονται συμβολικές δραστηριότητες όπου παράγεται ένα
συμβολικό κεφάλαιο. Κάθε πεδίο θεωρείται ένας δομημένος και ρυθμισμένος χώρος
΄΄συναλλαγών΄΄, εντός του οποίου τα άτομα δρουν και διαχειρίζονται το κεφάλαιο το οποίο
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παράγεται, προσπαθώντας έτσι να μεγιστοποιήσουν το συμβολικό του κέρδος. Το κεφάλαιο ενός
πεδίου (οικονομικού, πολιτισμικού, κοινωνικού) κάτω από κάποιες συνθήκες μπορεί να
μετατραπεί σε κεφάλαιο άλλου πεδίου. Αυτές οι πρακτικές, αν και ακολουθούν μία λογική που
είναι ΄΄οικονομική΄΄ με την ευρύτερη έννοια, δεν αποσκοπούν σε οικονομικά οφέλη και
στόχο έχουν την αύξηση κάποιου είδους κεφαλαίου (π.χ. του κύρους μιας εταιρείας)
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(Bourdieu 1993, 1984, 1977).

Ο Shawhin Roudbari, χρησιμοποιώντας τις πιο πάνω θεωρήσεις του Pierre Bourdieu (1993, 1984,
1977), αναφέρει ότι οι αρχιτεκτονικές βραβεύσεις δημιουργούν μια μορφή συμβολικού
κεφαλαίου, αφού ως διαδικασίες συνδέονται με την αναγνώριση που αποκτούν οι βραβευμένες
προτάσεις. Αυτή μπορεί να αξιοποιηθεί, προκειμένου οι αρχιτέκτονες να διακριθούν (Roudbari
2018, 209). Επίσης, σύμφωνα με τον James English, το συμβολικό κεφάλαιο κάθε βράβευσης έχει
διαφορετικό αντίτιμο, ανάλογα με το πλαίσιο στο οποίο αυτή εντάσσεται (English 2005). Αυτό το
συμβολικό κεφάλαιο ανταλλάσσεται με άλλες μορφές κεφαλαίων, όπως το οικονομικό, το
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επαγγελματικό, το πολιτικό, κ.τ.λ. και μεταβάλλεται ανάλογα με τη μεταβολή της κοινωνίας, της
οικονομίας κτλ. (Bourdieu 1993, 1984, 1977).
Σημαντικές και σχετικές με το πλαίσιο της παρούσης έρευνας είναι και οι τοποθετήσεις της
Helene Libstadt (2005) η οποία, χρησιμοποιώντας τις θεωρήσεις του Bourdieu για τη σημασία
του παραγόμενου πολιτισμικού κεφαλαίου, ορίζει την αρχιτεκτονική ως πεδίο μέσα στο οποίο
μπορεί να παραχθεί κουλτούρα. ΄΄Symbolic goods circulate on their own market, an up-side-down world
in which an anti-economic logic of disinterest prevails, and where cultural capital has a far higher value than
social or economic capital΄΄ (Libstadt 2005, 433-436). Αναφέροντας ότι τα πεδία τα οποία
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συνδέονται άμεσα με την καλλιτεχνική δημιουργία παρουσιάζουν ένα μεγαλύτερο επίπεδο
αυτονομίας, προτείνει ότι οι περιπτώσεις των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών δίνουν τη
δυνατότητα στους αρχιτέκτονες να λειτουργήσουν με μεγαλύτερη ελευθερία, ξεφεύγοντας έτσι
από τα περιοριστικά όρια τα οποία θέτει το ΄΄επάγγελμα΄΄ και τις διάφορες παραμέτρους τις

ΚΡ
ΑΝ

οποίες καλείται ο σχεδιασμός να καλύψει. Αν και δεν θεωρεί ότι η αρχιτεκτονική ως πεδίο
παραγωγής κουλτούρας πρέπει να σχετίζεται αποκλειστικά με τους αρχιτεκτονικούς
διαγωνισμούς, εστιάζει σε αυτούς τονίζοντας τη σημασία της αυτονομίας και το πώς αυτή
συνδέεται θετικά με την ευκαιρία που δίδεται στους αρχιτέκτονες να δημιουργήσουν ως
συνθέτες, χωρίς να περιορίζονται σε παραμέτρους οι οποίες σχετίζονται με τις επιλογές και τις
προτιμήσεις των ατόμων που χρηματοδοτούν ένα έργο (Libstadt 2003, 1989).
All architecture cannot, however, be reduced to the competition, so that the question of architecture’s
nature as a field of cultural production is only resolved insofar as the practice of competing is concerned.
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But competitions offer us a window on a type of cultural production that can display varying degrees of
Autonomy (Lipstat 2003, 396-397).

Όπως αναφέρουν επίσης σε ένα άρθρο τους οι Helene Lipstadt και Barry Bergdoll (1989), οι
αρχιτεκτονικοί διαγωνισμοί προσφέρουν την ευκαιρία για σχεδιασμό έξω από τα συνηθισμένα
πλαίσια και δίνουν την ευκαιρία για πειραματισμό.

Η

The competition process appears to encapsulate both autonomy and dependency, the pleasure and
freedom of pure creation and the limitation of the practice of architecture. These paired oppositions are
none other than the familiar ones of the aesthetic and the social – antinomies that have always
structured architects’ representations of their profession and of themselves. Consider the pairs of
opposites that have held away since Vitruvius. The competitions enterprise has been described in terms of
the polarities of theory/practice, design/building, and art/profession. Each of these pairs parallels the
others and encapsulates the fundamental oppositions that serve, in most of Western culture, as ways of
making sense out of things, as ordering taxonomies (Lipstadt και Bergdoll 1989, 186).
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Παρουσιάζοντας εν συντομία τα πιο πάνω, στις πολιτισμικές σπουδές οι όροι κουλτούρα και
πολιτισμός συνδέονται με τους διάφορους τρόπους με τους οποίους παράγονται τα κοινά
νοήματα μέσα σε μία κοινωνία. Στην ανθρωπολογία η έννοια της κουλτούρας ορίζεται ως το
σύνολο της επίκτητης μάθησης, ενώ στην κοινωνιολογία συνδέεται με την πνευματική
παραγωγή. Σύμφωνα επίσης με τους Γρηγόρη Πασχαλίδη και Αικατερίνη Χαμπούρη-Ιωαννίδου,
το συνολικό αποτέλεσμα των διαφόρων σύγχρονων προσεγγίσεων, οι οποίες αφορούν την
απόδοση του όρου κουλτούρα, χαρακτηρίζεται με τον αποστιγματισμό αυτής από την
υπεραπλούστευση του παρελθόντος, ενώ αποδομείται η παραδοχή ότι μόνο η υψηλή κουλτούρα
αποτελεί κουλτούρα (Πασχαλίδης και Χαμπούρη-Ιωαννίδου 2002, 143). Σημαντικές είναι τέλος οι
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θεωρήσεις του Bourdieu ο οποίος προσδίδει στις προτιμήσεις των ατόμων κοινωνική διάσταση,
καθώς και οι τοποθετήσεις της Helene Libstadt η οποία τονίζει τη σημασία της αυτονομίας που
προσφέρουν οι αρχιτεκτονικοί διαγωνισμοί στην παραγωγή κουλτούρας.
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Στην παρούσα έρευνα οι θεσμοί, μέσα από τους οποίους οι κατοικίες έχουν διακριθεί,
παρουσιάζουν την ιδιαιτερότητα ως αρχιτεκτονικοί διαγωνισμοί να σχετίζονται με τη βράβευση
αποπερατωμένων κτηρίων, των οποίων ο σχεδιασμός αφορά την ικανοποίηση των αναγκών ενός
συγκεκριμένου ιδιοκτήτη. Από τη στιγμή που οι ίδιοι οι αρχιτέκτονες καταθέτουν μία πρόταση η
οποία τους αντιπροσωπεύει και με βάση τα δικά τους κριτήρια ικανοποιεί τα ζητούμενα τα
οποία ορίζει το πλαίσιο των θεσμών, προδιαγράφονται δύο σενάρια: α) η εμπλοκή του ιδιοκτήτη
στον σχεδιασμό έγινε με θετικό πρόσημο ή β) οι αρχιτέκτονες είχαν την ευκαιρία να
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λειτουργήσουν με μεγάλο βαθμό αυτονομίας κατά τη λήψη των σχεδιαστικών αποφάσεων. Με
βάση αυτά τα δεδομένα, εκτός από τον εντοπισμό των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των
κατοικιών, σημαντικός είναι και ο προσδιορισμός τής επιρροής των αρχιτεκτόνων στο τελικό
αποτέλεσμα αλλά και της σχέσης τους με τον ιδιοκτήτη κατά τη διαδικασία σχεδιασμού.

Η

3.1.2. Η ποιότητα της αρχιτεκτονικής

Αναλύοντας τις αρχιτεκτονικές βραβεύσεις μέσα από ένα φιλοσοφικό, κοινωνικό, οικονομικό και
πολιτικό πλαίσιο, τίθεται ένα καίριο και γενικό ερώτημα το οποίο αφορά τον τρόπο με τον οποίο
ορίζεται η έννοια της ποιότητας, αυτής η οποία σχετίζεται με τις διαδικασίες διαγωνισμών και
συνδέεται με το ευρύτερο πλαίσιο της αρχιτεκτονικής εφαρμογής. Η έννοια της ποιότητας
απαντά στο Βιτρούβιο, ο οποίος εξέφρασε την αρχαία σκέψη γύρω από τον όρο με τη χρήση
τριών διαφορετικών όρων οι οποίοι απαντούν και σήμερα. Τον όρο venustas, ο οποίος συνδέεται
με την φόρμα, τις αναλογίες και την ομορφιά, τον όρο utilitas, ο οποίος συνδέεται με τη
λειτουργικότητα και τον όρο firmitas, ο οποίος συνδέεται με την κατασκευή (Pollio 1914).
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Γενικότερα η έννοια της ποιότητας στην αρχιτεκτονική υπονοεί την ύπαρξη κάποιου είδους
αξίας, η ερμηνεία της οποίας βασίζεται στη χρήση ενός αριθμού κριτηρίων. Κάποια από αυτά τα
κριτήρια είναι εύκολο να προσδιοριστούν και κάποια άλλα σχετίζονται με την προσωπική
αντίληψη του κάθε ατόμου, τη γνώση του και τα ενδιαφέροντά του. Όπως σημειώνει
χαρακτηριστικά η Αντιγόνη Κατσάκου: ΄΄The evaluation of quality seems a question even more difficult
to answer when it comes to the architectural object’s artistic value and where subjectiveness almost
becomes the rule΄΄ (Katsakou 2011, 50-51). Προσπαθώντας επίσης να ορίσει την έννοια της

αρχιτεκτονικής ποιότητας προτείνει μία ξεκάθαρη διάκριση μεταξύ της λειτουργικής αξίας
(ικανοποίηση των χρηστών) και της καλλιτεχνικής αξίας ενός κτίσματος, θεωρώντας ότι η
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ποιότητα είναι δυσκολότερο να προσδιοριστεί, όταν αυτή σχετίζεται με την καλλιτεχνική αξία.
Άξια αναφοράς είναι και η τοποθέτηση του Philippe Dehan (1999) ο οποίος, για τον σχεδιασμό
μίας κατοικίας χρησιμοποιεί τον όρο ποιότητες αντί του όρου ποιότητα, επισημαίνοντας ότι ένα
κτήριο πρέπει να πληροί ένα σύνολο από λειτουργικές, κατασκευαστικές, τεχνικές, κοινωνικές
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και ανθρωπολογικές παραμέτρους.

Σημαντικές για την κατανόηση του όρου ποιότητα είναι και οι τοποθετήσεις του Magnus Rönn.
Σύμφωνα με τον ίδιο, η διαδικασία να κρίνεις την ποιότητα ενός αρχιτεκτονικού έργου είναι μία
΄΄ανοικτή΄΄ συζήτηση, από τη στιγμή που οι παράμετροι του σχεδιασμού δεν μπορούν να
καθοριστούν με ακρίβεια, ειδικότερα όταν αυτός δεν προέρχεται από ένα συγκεκριμένο πλαίσιο
(Rönn 2011α, 2011β). Όσον αφορά την ερμηνεία του όρου μέσα στο πλαίσιο των αρχιτεκτονικών
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βραβεύσεων, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι αυτός συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με την
αισθητική διάσταση των έργων, ενώ η αξιολόγησή τους σημειώνεται εμπειρικά και βασίζεται
στην επαγγελματική ικανότητα των επιτροπών.
Quality is a positive and surprising experience and expresses a personal feeling of approval that can be

found in artistically solved design problems. Architects don’t identify winning entries in competitions by
research or reading peer-reviewed articles, but an experience of quality, which is felt as a kind of

Η

wholeness. It is the feeling combined with skilled eyes and professional competence that identify quality

(Rönn 2011α, 106).

Σύμφωνα επίσης με τον ίδιο, η ιδιαιτερότητα της χρήσης του όρου ποιότητα, στο πλαίσιο ενός
αρχιτεκτονικού διαγωνισμού, συνδέεται με μία απροσδιόριστη αξία. Αυτή θεωρείται ως κάτι
περισσότερο από την ύπαρξη καλοσχεδιασμένων, ΄΄αλάνθαστων΄΄ προτάσεων, ΄΄a mystical
aesthetic feature in architecture, which is difficult to explain΄΄ (Rönn 2011a, 106). Τέλος, αναφερόμενος

στις σκέψεις των φιλοσόφων και κοινωνικών και πολιτικών θεωρητικών Walter Bryce Gallie
(1956) και Allan Janik (1991),

σημειώνει ότι η έννοια της ποιότητας προσεγγίζεται ως

αμφισβητούμενη, όταν το νόημά της μεταβάλλεται ανάλογα με τις περιστάσεις, ενώ η ερμηνεία
της εμφανίζεται με τρεις διαφορετικούς τρόπους ρητορικής: την επιθετική ρητορική, με βάση την
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οποία οι αρχιτέκτονες θεωρούν εαυτόν ως τον καθ’ ύλην αρμόδιο για να κρίνει την ποιότητα της
αρχιτεκτονικής, την αμυντική ρητορική, με βάση την οποία η ποιότητα της αρχιτεκτονικής
κρίνεται από την κοινωνία ως κοινή πρόθεση και τη ρητορική, με βάση την οποία η χρήση του
όρου αξιοποιείται ως επιχείρημα: ΄΄few would like to deny the need for good built environment΄΄
(Rönn 2011β, 238).
Μία σημαντική παράμετρος για την επίτευξη ποιοτικού σχεδιασμού είναι, με βάση αρκετούς
αρχιτέκτονες, η παρουσία ενός ΄΄καλού΄΄ πελάτη. Χαρακτηριστική είναι η παρατήρηση του Bob
ενός ΄΄ποιοτικού΄΄ έργου.
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Van Reeth ο οποίος τονίζει τη σημασία και τη συμβολή του ΄΄καλού΄΄ πελάτη στη δημιουργία
The quality of a project starts with the quality of the client. It is, first and foremost, he or she that
orientates the brief, not by replacing the architect, but by adding his or her own culture and ideas to the
commission, as a cultural intention for the brief. Architecture is too important to leave exclusively to
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architects (Van Reeth 2013, 42).

Ανάλογη περίπτωση αποτελεί το παράδειγμα της κατοικίας Rietveld Schroder που θεωρείται
πρωτοποριακό έργο της μοντέρνας αρχιτεκτονικής. Η χωρική οργάνωση της κατοικίας βασίζεται
στη συνύπαρξη της λογικής της ανοικτής διάταξης χώρων (open plan) με ταυτόχρονη ύπαρξη
μεταβαλλόμενων διαχωριστικών. Ο σχεδιασμός δεν αποτέλεσε πρωτότυπη έκφραση
του αρχιτέκτονα, αλλά έγινε για να ικανοποιήσει τις ιδιαίτερες ανάγκες του πελάτη
(Ηanson 2003, 196). Σε αντίστοιχη συχνότητα η Dana Cuff, αναλύοντας το επάγγελμα του
αρχιτέκτονα και τη συνεργασία μεταξύ αρχιτέκτονα και πελάτη, υποστηρίζει ότι, όταν ο πελάτης
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είναι ανοικτός σε νέες προτάσεις και διαθέτει χρήματα, δημιουργούνται μεγαλύτερες
πιθανότητες επίτευξης ενός αξιόλογου αποτελέσματος (Cuff 1992).
Συνοψίζοντας, ΄΄ποιοτική΄΄ αρχιτεκτονική φαίνεται να θεωρείται αυτή στην οποία ο σχεδιασμός
ανταποκρίνεται θετικά σε ένα σύνολο από διαφορετικά χαρακτηριστικά. Κάποια από αυτά είναι
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εύκολο να προσδιοριστούν και κάποια άλλα εξαρτώνται και καθορίζονται από την προσωπική
αντίληψη κάθε ατόμου. Στην παρούσα έρευνα η έννοια της ποιότητας, μέσα από το πλαίσιο των
δύο θεσμών, ειδικότερα στις παλαιότερες προκηρύξεις των κρατικών βραβείων αρχιτεκτονικής,
εμφανίζεται ως κάτι γενικό το οποίο κουβαλά θετικό πρόσημο. Παράλληλα, συνδέεται με
συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του σχεδιασμού, τα οποία παρουσιάζονται ως αυτούσια κριτήρια
αξιολόγησης. Ο βαθμός στον οποίο ο σχεδιασμός των βραβευμένων κατοικιών ανταποκρίνεται
σε αυτά τα κριτήρια χαρακτηρίζει και την επιρροή του καθενός από αυτά στην κρίση των
επιτροπών αξιολόγησης.
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3.1.3. Καινοτομία και αρχιτεκτονικός σχεδιασμός
Μιλώντας για καινοτομία στην αρχιτεκτονική, ο διεθνής διαγωνισμός Aga Khan Awards προωθεί
μία πρωτότυπη αλλά ΄΄πολιτισμικά ευαίσθητη΄΄ προσέγγιση στην αρχιτεκτονική. Δίνοντας
έμφαση στο ιστορικό, κοινωνικό και μορφολογικό πλαίσιο ενός κτίσματος, απορρίπτει την
λανθασμένη αντίληψη ότι η καινοτομία και η παράδοση αποτελούν αντιφατικές έννοιες (Uysal
2012). Με βάση αυτήν τη λογική, θα μπορούσε κάποιος να υποστηρίξει ότι η έννοια της
καινοτομίας αποκτά νόημα και υπόσταση, όταν κάποιος την παρατηρήσει μέσα στο πλαίσιο στο
οποίο αυτή εντάσσεται. Ανάλογα με την εφαρμογή της αυτή, μπορεί να θεωρηθεί ιστορική,
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κοινωνική, αρχιτεκτονική, οικονομική ή τεχνολογική. Επίσης είναι εύλογο να αναφερόμαστε και
σε συγκεκριμένα στοιχεία του σχεδιασμού για τα οποία ένα κτήριο χαρακτηρίζεται ως
καινοτόμο.
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Σημαντική για την κατανόηση τού όρου στην αρχιτεκτονική αποτελεί η τοποθέτηση των Roel
Daru, Eric Vreedenburgh και Remko Scha (2000) οι οποίοι, αντιλαμβανόμενοι την αρχιτεκτονική
ως μία εξελικτική διαδικασία, κάνουν τη διάκριση μεταξύ καινοτομίας της διαδικασίας (process
innovation) και καινοτομίας του προϊόντος (product innovation). Σύμφωνα επίσης με τους ιδίους,
εντοπίζονται τέσσερις διαφορετικοί τύποι καινοτομίας της αρχιτεκτονικής: α) η λειτουργική
(functional), την οποία συσχετίζουν αφενός με τους νέους τρόπους επικοινωνίας μεταξύ του
αρχιτέκτονα και του πελάτη και αφετέρου με τους νέους τρόπους ζωής, εργασίας και οργάνωσης
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του χώρου, β) η τεχνική (technical), την οποία συσχετίζουν με τη χρήση νέων τεχνολογιών και
υλικών, γ) η κοινωνική (social), την οποία συσχετίζουν με την εισαγωγή νέας κουλτούρας στον
τρόπο ζωής στον σχεδιασμό των κτιρίων αλλά και του δημόσιου χώρου και δ) η καινοτομία
του τύπου (formal), την οποία συσχετίζουν με την ταυτότητα ενός έργου και τα μορφολογικά του
χαρακτηριστικά.
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Κατ΄ αναλογίαν, η Αντιγόνη Κατσάκου (Katsakou 2009, 2011), διερευνώντας ένα σύνολο από
βραβευμένες οικιστικές αναπτύξεις στην Ελβετία, ξεχωρίζει έναν αριθμό από διαφορετικούς
τύπους καινοτομίας στην αρχιτεκτονική: α) τη καινοτομία του τύπου (formal), τη λειτουργική
(functional), την προγραμματική (programmatic), την αστική (urban) και την τεχνολογική
(technological). Ειδικότερα, εστιάζοντας στο πώς εκλαμβάνεται η καινοτομία, με βάση την
ανάλυση των βραβευμένων έργων, αναφέρει ότι αυτή συνδέεται συνήθως με τη μορφολογική
και τυπολογική τους διερεύνηση καθώς και την παρουσία ενός σχεδιασμού ο οποίος μπορεί
μελλοντικά να προσαρμοστεί στις ανάγκες των χρηστών. Αναφερόμενη επίσης στην επιλογή των
έργων παρατηρεί ότι απαιτείται μεγαλύτερος χρόνος και υπάρχει μεγαλύτερη επιφύλαξη μέχρι
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οι καινοτόμες προτάσεις να γίνουν αποδεκτές από τις επιτροπές αξιολόγησης. Σχολιάζοντας τη
διαφορά μεταξύ καινοτομίας (innovation) και ανακάλυψης (invention), τονίζει ότι η δεύτερη
σχετίζεται με τον σχεδιασμό και τη δημιουργία κάτι καινούργιου, ενώ η πρώτη συνδέεται με την
επαναξιολόγηση υφιστάμενων μορφών και ιδεών: ΄΄a re-evaluation of existing forms and ideas, a new
prism under which we can re-examine the exis ng content΄΄ (Katsakou 2009, 90). Επίσης, σύμφωνα με

την ίδια, αποτελεί άξιο αναφοράς το γεγονός ότι τα νέα νοήματα, τα οποία δημιουργούνται μέσα
από τον σχεδιασμό, συμβάλουν περισσότερο στην ποιοτική κατανόηση ενός έργου παρά στην
αντικειμενική ποσοτική ανάλυσή του: ΄΄innovation is a term frequently coming up in competitions briefs
and can be there perceived in relation with what seems to be, in the housing investments domain, an
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incontestable shift from the quantifiable to the qualifiable΄΄ (Katsakou 2009, 92). Ανάλογη παρατήρηση

κάνουν και οι Athanasios Kouzelis, Iro Psilopoulou και Angelos Psilopoulos: ΄΄Establishing qualitative
criteria of architectural authenticity is more of a matter of new understanding, than a ratification of the

Psilopoulos 2009, 123).
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process through the ever expanding establishment of qualification criteria΄΄ (Kouzelis, Psilopoulou και

Για τον τρόπο με τον οποίο κρίνονται τα έργα, με βάση την πρωτοτυπία του σχεδιασμού τους
κατά τη διαδικασία αξιολόγησης σε αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς, σχολιάζουν επίσης οι
Georges Adamczyk, Jean-Pierre Chupin, Denis Bilodeau και Anne Cormier (2004) οι οποίοι
επισημαίνουν ότι αρκετές φορές η προσωπική έκφραση και η αυθεντικότητα θυσιάζονται για
χάρη της επαγγελματικής εμπειρίας. ΄΄The competition format discourages quality in architecture by
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giving partially to originality and personal expression over professional experience΄΄ (Adamczyk, Chupin,

Bilodeau και Cormier 2004, 2). Τέλος, ενδιαφέρουσα αποτελεί και η τοποθέτηση του Mark Rogers
(1998) ο οποίος σημειώνει ότι η καινοτομία είναι δύσκολο να οριστεί με ακρίβεια σε περιοχές,
όπως η αισθητική, οι οποίες βασίζονται στην υποκειμενικότητα.
Για την κοινωνική διάσταση του όρου, άξιες αναφοράς αποτελούν οι τοποθετήσεις της Silvia
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Forlati (2014).

Τoday innovation is increasingly understood as something that goes beyond technological change. As a

result it includes products and processes that have nothing to do with technique, such as social
inventions, political innovations, or new lifestyles… This discourse is described as an informal diffused
research process shared by other parties interested in the meaning of things, such as architects,
suppliers of raw materials, editors of magazines and other media, universities and design schools, hotel
and exhibitions designers, consultants in the sociology and anthropology of consumption.

(Forlati, 2014, p.85)
Δανειζόμενη τη διάκριση των οικονομολόγων μεταξύ ριζικής (radical) και βαθμιαίας
(incremental) καινοτομίας (Verganti 2009, 118), περιγράφει το πώς οι δημιουργοί, με γνώμονα
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τις αλλαγές της κοινωνίας, της κουλτούρας και της τεχνολογίας, ερμηνεύουν και κατασκευάζουν
νέα νοήματα τα οποία υποστηρίζουν τη δημιουργία και το περιεχόμενο νέων προϊόντων. Επίσης,
τα άτομα τα οποία, με βάση την ίδια, εμπλέκονται ή επηρεάζουν μία διαδικασία μέσα από
διαφορετική ιδιότητα, είναι σημαντικό να συμβαδίζουν και να συντονίζονται ανάλογα με το πώς
εκλαμβάνουν την έννοια της καινοτομίας. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της μελέτης των
Jacqueline Vischer και Clair Cooper Marcus οι οποίες, εφαρμόζοντας ένα POE (Post Occupancy
Evaluation) σε διαφορετικές βραβευμένες οικιστικές αναπτύξεις, παρατηρούν ότι μία διαδικασία
αξιολόγησης μπορεί να μην συμβαδίζει με τις πραγματικές ανάγκες των χρηστών του χώρου,
αφού, για τις συγκεκριμένες αναπτύξεις, η καινοτομία στον σχεδιασμό φάνηκε περισσότερο
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σημαντική στους σχεδιαστές και τις κριτικές επιτροπές παρά στους ιδιοκτήτες που εστίασαν στην
ποιότητα της κατασκευής και τη λειτουργικότητα (Vischer και Marcus 1986).

Σημαντικές για μία επιχείρηση, ώστε αυτή να παραμείνει ανταγωνιστική, είναι, με βάση τους
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Jon-Arild Johannessen, Bjorn Olsen και G. Thomas Lumpkin (2001), η καινοτομία και η επένδυση
στη παραγωγή νέας γνώσης, ενώ το ίδιο θα μπορούσε κάποιος να υποστηρίξει ότι ισχύει και για
τον τρόπο με τον οποίο τα αρχιτεκτονικά γραφεία προσεγγίζουν τον σχεδιασμό. Χαρακτηριστική
είναι επίσης η διάκριση την οποία κάνουν οι Rebecca Henderson και Kim B.Clark (1990) μεταξύ
αρχιτεκτονικής καινοτομίας και τεχνολογικής εξέλιξης, ορίζοντας τη διαφορά τους στον βαθμό
με τον οποίο ο πυρήνας του σχεδιασμού ενός προϊόντος αλλάζει. Τέλος, αξιοπρόσεκτο γεγονός
αποτελεί και η αναφορά του Jan Fagerberg (2004) στις δραστηριότητες οι οποίες σχετίζονται με
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την καινοτομία, τονίζοντας ότι δεν πρέπει να γίνουν αυτό-ανατροφοδοτούμενες διαδικασίες,
αλλά ενέργειες οι οποίες να στηρίζονται στην αλληλεπίδραση που εμφανίζουν με το περιβάλλον
τους και να συνδέονται με εξωτερικές πηγές.
Openness to new ideas, solutions, etc. is considered essential for innovation projects, especially in its
early phases. The principle reason for this has to with a fundamental characteristic of innovation: that
every new innovation consists of a new combination of existing ideas, capabilities, skills, resources etc. It
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follows logically from this that the greater the variety in these factors within a given system, the greater
the scope for new combinations of these factors, that is, new innovations, and the more complex (and
sophisticated) these innovations will be… the more open a system is for impulses from outside, the less
the chance is for being ΄΄locked out΄΄ from promising new paths of development that emerge outside the
system (Fagenberg 2004, 7-9).

Εκθέτοντας συνοπτικά τα πιο πάνω, η καινοτομία στην αρχιτεκτονική αποτελεί μία πολύπλευρη
παράμετρο η οποία επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες και σχετίζεται παράλληλα με θέματα
που αφορούν τη μορφή, την κατασκευή και την αισθητική ενός κτίσματος. Παράλληλα,
σχετίζεται με θέματα κοινωνικής φύσεως, τα οποία συνδέονται με την οργάνωση του χώρου,
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καθώς και με σειρά ενεργειών οι οποίες σχετίζονται με τη διαδικασία σχεδιασμού. Δεν αποτελεί
αυτοτροφοδοτούμενη αλλά εξελικτική διαδικασία, λαμβάνοντας υπόψη τις αλλαγές της
κοινωνίας και την εισαγωγή νέων τεχνολογιών και υλικών. Σε μία διαδικασία βράβευσης η
καινοτομία είναι αδιαμφισβήτητα ένα σημαντικό κριτήριο αξιολόγησης, το οποίο σχετίζεται με
όλα τα επίπεδα του σχεδιασμού. Η διερεύνηση της καινοτομίας στον σχεδιασμό των
βραβευμένων κατοικιών στην παρούσα έρευνα βασίζεται στους τέσσερις διαφορετικούς τύπους
καινοτομίας που διακρίνουν οι Roel Daru, Eric Vreedenburgh και Remko Scha (2000). Τη
λειτουργική, την τεχνική, την κοινωνική και την καινοτομία του τύπου.

Ο
Σ

3.1.4. Η οργάνωση και η κοινωνική διάσταση του χώρου

Ο χώρος μπορεί να χωριστεί σε τρεις κατηγορίες. Τον απόλυτο χώρο, τον σχετικό χώρο και τον
σχεσιακό χώρο. Ο απόλυτος χώρος είναι σταθερός και ορίζεται από την ύλη (τα κτήρια), ο
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σχετικός χώρος γίνεται αντιληπτός ως νοητικό κατασκεύασμα και ορίζεται από το πλαίσιο
αναφοράς του παρατηρητή (με τις διάφορες σχέσεις μέσα σε αυτόν να εξετάζονται με όρους
κόστους, χρόνου κ.τ.λ.) και ο σχεσιακός χώρος είναι αυτός ο οποίος ορίζεται από διαδικασίες και
δραστηριότητες, δεν είναι στατικός και δεν ορίζεται από φυσικά όρια (Avdikos 2010). Σύμφωνα
επίσης με την Doreen Massey (2001, 2008), ο σχεσιακός χώρος αποτελεί μία σφαίρα πολλαπλών
πιθανοτήτων μέσα στην οποία συνυπάρχουν ταυτόχρονα ετερογενή φαινόμενα, ενώ οι
διαδικασίες, οι οποίες δημιουργούνται μέσα σε αυτόν, ορίζονται πάντοτε ως σχέσεις εξουσίας
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και ισχύος. Αναφερόμενος σε αυτές τις διαδικασίες, ο Βασίλης Αυδίκος τονίζει ότι καθεμιά από
αυτές καθορίζει το δικό της προσωρινό χωρικό πλαίσιο, με αποτέλεσμα ο σχεσιακός χώρος να
μην είναι σταθερός, αφού υπόκειται σε συνεχείς μετασχηματισμούς (Avdikos 2010). Συνήθως η
διερεύνηση του σχεσιακού χώρου δεν αντιμετωπίζεται ποσοτικά αλλά ποιοτικά, ενώ ο ερευνητής
τις πλείστες φορές εμπλέκεται εμπειρικά στον χώρο.
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Πρωτίστης σημασίας για την ανάλυση της κοινωνικής διάστασης του χώρου αποτελούν οι
διατυπώσεις του Henri Lefebvre (1991) ο οποίος, βασιζόμενος στη θεωρία της κοινωνικής
επιστήμης, αναφέρει ότι ο χώρος δεν αποτελεί απλά μία κενή περιοχή η οποία ορίζεται από τη
γεωμετρία, αλλά μία σύνθετη κοινωνική κατασκευή η οποία επηρεάζει χωρικές πρακτικές και
αντιλήψεις. Αντιστοίχως, σύμφωνα με τον Amos Rapoport (1990), οι θεσμοί, οι κοινωνίες, οι
διαφορετικές γενιές, οι οικογενειακές δομές, οι σχέσεις ιεραρχίας και ο ρόλος των φύλων είναι
άρρηκτα συνδεδεμένα με τον χώρο και απεικονίζονται στο δομημένο περιβάλλον. Πιο
συγκεκριμένα και σύμφωνα με τον Γιάννη Πεπονή (2003, 166), τα κτήρια έχουν μία τριπλή
κατασκευαστική υπόσταση (ως οικοδομές, ως σχήματα τα οποία εγγράφονται στον χώρο και ως
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διατάξεις του χώρου οι οποίες υποστηρίζουν τις ανθρώπινες σχέσεις). Ο ίδιος, αναφερόμενος
στον Βιτρούβιο, περιγράφει την οργάνωση του χώρου ως θεμελιακού παράγοντα στη
συγκρότηση της κοινωνίας και τονίζει ότι ο ονοματισμός ενός χώρου γίνεται με βάση τη χρήση
του και όχι τη μορφή του. Παράλληλα, συγκρίνει περιοχές του χώρου με βάση την κατηγορική
τους διάκριση. Αυτές χωρίζονται στις περιοχές μέσα στις οποίες επιτρέπεται η είσοδος και στις
περιοχές οι οποίες παρουσιάζουν αυξημένα επίπεδα ιδιωτικότητας (Πεπονής 2003, 165).
Στη κοινωνικοπολιτική διάσταση του χώρου αναφέρεται και η Susan Kent (1984,1993) η οποία
εκλαμβάνει τη χρήση του χώρου ως αντανάκλαση της οργάνωσης μίας κοινωνίας. Μελετώντας
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τη σχέση μεταξύ κουλτούρας και χρήσης του χώρου, υπογραμμίζει ότι η κοινωνική
πολυπλοκότητα καθορίζει τη χωρική οργάνωση και, κατ’ επέκταση, τον διαχωρισμό (partition)
του χώρου, ενώ, όταν αυτή γίνεται πιο σύνθετη, η οργάνωση του χώρου διαχωρίζεται σε
μεγαλύτερο βαθμό. Σύμφωνα επίσης με την ίδια, συγκεκριμένοι χώροι μπορούν να συσχετιστούν
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με μία κυρίαρχη λειτουργία ή ένα συγκεκριμένο φύλο, όπως για παράδειγμα η κουζίνα, άποψη η
οποία, σύμφωνα με τον William Adams, επιδέχεται κριτική (Adams 1987).
Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα μελέτης, η οποία μέσα από μία ιστορική προσέγγιση σχολιάζει
την κοινωνική διάσταση του χώρου, είναι αυτή του Robin Evans (1978), ο οποίος παρατηρεί τον
τρόπο με τον οποίο η διαρρύθμιση ενός χώρου συνδέεται με τη φύση των ανθρωπίνων σχέσεων.
΄΄The architectural plan is the nature of human relationships, since the elements whose trace it records-
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walls, doors, windows and stairs are employed first to divide and then selectively to re-unite inhabited
space΄΄ (Evans 1978, 56). Για να περιγράψει καλύτερα την ιδέα του, συγκρίνει δύο διαφορετικούς

τύπους χωρικής οργάνωσης κατοικιών. Χρησιμοποιώντας ως παραδείγματα κατοικίες του 19ου
αιώνα, σχολιάζει τον ταξικό διαχωρισμό μεταξύ ενοίκων και υπηρετών, εστιάζοντας στην ύπαρξη
διαδρόμων οι οποίοι διαχωρίζουν τις μεταξύ τους κινήσεις. Στη συνέχεια, συγκρίνοντας αυτήν
την κατηγορία κατοικιών με κατοικίες του 16ου αιώνα στις οποίες η κίνηση γίνεται διαμέσου των
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δωματίων λόγω της απουσίας διαδρόμων, αναφέρει ότι αυτή η χωρική ιδιομορφία προσφέρει
στη λειτουργία τους έναν αναπάντεχο και ζωτικό χαρακτήρα τον οποίο συνδέει με την επαφή
των ανθρωπίνων σωμάτων.
Ακολουθούν μελέτες οι οποίες σχετίζονται με τη διάσταση του ΄΄φύλου΄΄ στην ανάλυση και τον
σχεδιασμό του χώρου. Χαρακτηριστική μελέτη είναι αυτή της Daphne Spain (1992) η οποία
εστιάζει στη γυναίκα και τις απόψεις οι οποίες την συνδέουν σε μεγαλύτερο βαθμό με τον
οικιστικό χώρο, σχολιάζοντας το γεγονός ότι η οργάνωση και η συσχέτιση του χώρου με
συγκεκριμένη ταυτότητα φύλου τείνει να εξασθενήσει. Αυτό το γεγονός σχολιάζεται και από τον
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Tim Putnam (1990) ο οποίος αναφέρει ότι πλέον οι κατοικίες δεν παρουσιάζονται ως φορείς
οικογενειών, αλλά χαρακτηρίζονται από την ποικιλομορφία της ύπαρξης διαφόρων σχέσεων.
Σύμφωνα επίσης τον Mark Wigley (1992), η οπτική αντίληψη αποτελεί αναπόσπαστο παράγοντα
στην κατασκευή του χώρου και συνδέεται με την κυριαρχία του βλέμματος πάνω στο ανθρώπινο
σώμα (gaze), ενώ η έννοια της ιδιωτικότητας συνδέεται με το φύλο, καθώς και τη διάθεση του
΄΄αρσενικού΄΄ να ασκεί έλεγχο πάνω στο ΄΄θηλυκό΄΄. Σχετική είναι και η μελέτη της Katarina
Bonnevier (2007), η οποία μέσα από τη διατριβή της σχολιάζει την ύπαρξη του queer space
ορίζοντάς τον ως ένα πεδίο δυνατοτήτων, μέσα στο οποίο μπορούν τα άτομα να εκφράσουν και
να διερευνήσουν τη διαφορετικότητα και τη σεξουαλικότητά τους. Σε πρόσφατη ανασκόπηση σε
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μελέτες, οι οποίες γίνονται μέσα από το φακό του φεμινισμού στην αρχιτεκτονική και
συνδέονται με τη σχέση μεταξύ φύλου και χώρου, η Jane Rendell (2012) αναφέρει ότι η
αδυναμία τους ως ερευνητικών προσπαθειών έγκειται στο γεγονός ότι δεν προσφέρονται ως
αμερόληπτα παραδείγματα τα οποία θα μπορούσαν να συνεισφέρουν στην κατασκευή μιας
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καθολικής κουλτούρας γύρω από το συγκεκριμένο θέμα. Επιπλέον, τονίζει ότι οι σύγχρονες
μελέτες ανάλυσης του χώρου δεν εστιάζουν με την ίδια βαρύτητα στην ΄΄καταπίεση του φύλου΄΄.
Τοποθετήσεις, οι οποίες υπερθεματίζουν στη σύνθετη διάσταση του χώρου, είναι αυτές των
Colin Rowe και Fred Koetter (Rowe και Koetter 1975). Υπογραμμίζουν ότι ο ρόλος του
αρχιτέκτονα δεν πρέπει να βασίζεται στην πεποίθηση ότι είναι απαραίτητο να προτείνει ιδανικές
λύσεις για την κοινωνία, αλλά να δημιουργεί τις κατάλληλες χωρικές προϋποθέσεις, ώστε οι
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άνθρωποι να μπορούν να λειτουργούν αυτοβούλως. Τονίζοντας παράλληλα την ανάγκη για
αναζήτηση νέων σχέσεων μεταξύ ατόμων και κοινωνίας, προτείνουν την ύπαρξη του ενδιάμεσου
χώρου (in-between space) ως μέσου για την επίτευξη αυτών των προϋποθέσεων. Σύμφωνα με
τους ιδίους, αυτός ο ενδιάμεσος χώρος αποτελεί ένα πεδίο μέσα στο οποίο κυριαρχούν
πολλαπλές ερμηνείες και νοήματα και η επίγνωσή του πρέπει να είναι ουσιώδης, ώστε η σχέση
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μεταξύ αρχιτεκτονικής, κοινωνίας και φύσης να μην είναι μονοδιάστατη.
Την πολυπλοκότητα και τον τρόπο με τον οποίο διαφοροποιείται ο χώρος σχολιάζει και ο
Christopher Alexander (1979) στο Τhe Τimeless Way of Βuilding. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά,
το δίκτυο των συνυπάρξεων, καθώς και το πώς αυτές υποστηρίζονται από τη γεωμετρία του
χώρου επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ένας χώρος.
Every place is given its character by certain patterns of events that keep happening there. These patterns
of events are always interlocked with certain geometric patterns in space. Indeed, as we shall see, each
building and each town is made out of these patterns in space… the more living patterns there are in
place… the more it glows, the more it has that self-maintaining fire which is the quality without a name

(Alexander 1979, 80).
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Αυτή η έννοια του χωρικού μοτίβου, όπως θα δούμε στη συνέχεια, αποτελεί τη βάση με την
οποία ξεδιπλώνεται και ενεργοποιείται ο χώρος.
Μιλώντας για την ποικιλομορφία και την κοινωνική διάσταση του οικιστικού χώρου,
χαρακτηριστική είναι η παρατήρηση των Peter Saunders και Peter Williams.
Precisely because the home touches so centrally on our personal lives, any attempt to develop a
dispassionate social scientific analysis inevitably stimulates emotional and deeply fierce argument and
disagreement. The home is a major political background – for feminists, who see in it the crucible of
gender domination; for liberals, who identify it with personal autonomy and a challenge to state power;
social order (Saunders και Williams 1988, 91).
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for socialists, who approach it as a challenge to collective life and the ideal of a planned and egalitarian

Επίσης, ο Peter Saunders (1989) σε μία δημοσίευσή του, η οποία σχετίζεται με τη διερεύνηση της
σημασίας του ΄΄σπιτιού΄΄ στη σύγχρονη αγγλική κουλτούρα, παραθέτει τα πιο κάτω
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ενδιαφέροντα σημεία τα οποία σχετίζονται με τους παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν
την ποικιλομορφία και την εμπειρία του οικιστικού χώρου. Η ποικιλομορφία ΄΄μέσα΄΄ στα
νοικοκυριά εντοπίζεται στη σχέση μεταξύ ΄΄φύλων΄΄ και στη σχέση μεταξύ ατόμων τα οποία
ανήκουν σε διαφορετική ηλικιακά ομάδα. Η ποικιλομορφία των νοικοκυριών εντοπίζεται στη
σχέση μεταξύ διαφορετικών κοινωνικών ομάδων, μεταξύ διαφορετικών εθνικοτήτων και
ανάλογα με τον τρόπο μίσθωσης των νοικοκυριών. Τέλος, η ποικιλομορφία διαφορετικών
περιοχών εντοπίζεται στις διαφορές μεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών, καθώς και σε
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άλλες διαφορές μεταξύ περιοχών σε εθνικό επίπεδο.

Άξιες αναφοράς αποτελούν και οι μελέτες διερεύνησης του χώρου, οι οποίες γίνονται με την
χρήση των διανοητικών χαρτών (mental maps) (Debanne 2012, Soini 2001, Tversky 1993, Tuan
1975). Αν και αυτές οι ερευνητικές προσπάθειες εντάσσονται κατά κύριο λόγο στο πεδίο των
κοινωνικών επιστημών, συνδέονται άμεσα με τη φαινομενολογική προσέγγιση του χώρου και
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εστιάζουν στην ανάλυση ενός περιβάλλοντος και στο πώς αυτό αποθηκεύεται στη μνήμη μίας
οντότητας. Έμφαση δίδεται στα έντονα συναισθήματα τα οποία συνδέονται με συγκεκριμένες
περιοχές του χώρου, τη συχνότητα χρήσης ενός χώρου, τη διαρρύθμιση καθώς και την κίνηση
μέσα σε αυτόν. Στην παρούσα έρευνα δεν χρησιμοποιούνται οι διανοητικοί χάρτες αφού η
ανθρώπινη αντίληψη στον χώρο, αυτή καθ’ εαυτή και με βάση τα ερευνητικά ερωτήματα, δεν
αποτελεί αντικείμενο προς διερεύνηση.
Ανακεφαλαιώνοντας και λαμβάνοντας υπόψη ό,τι έχει προαναφερθεί, ο χώρος αποτελεί,
σύμφωνα με τις τοποθετήσεις του Henri Lefebvre (1991), μία σύνθετη κοινωνική κατασκευή η
οποία επηρεάζει τη φύση των ανθρωπίνων σχέσεων, τη σχέση μεταξύ διαφορετικών φύλων,
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διαφορετικών κοινωνικών ομάδων και διαφορετικών εθνικοτήτων. Παράλληλα, το δίκτυο των
συνυπάρξεων που αναπτύσσεται με τη λειτουργία αυτού συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με την
οργάνωσή του. Όπως γίνεται αντιληπτό, ο χώρος δεν αποτελεί απλά ένα ΄΄κενό δοχείο΄΄ ούτε
ορίζεται από την υλική του υπόσταση. Αυτή τη θεώρηση ακολουθεί και η παρούσα έρευνα για
την οποία το δομημένο περιβάλλον παράγεται από τις κοινωνικές δομές, αλλά ταυτόχρονα
παράγει και κοινωνικές δομές.
Οι πιο πάνω παρατηρήσεις εκφράζονται μέσα από τη δουλειά των Bill Hillier και Julienne Hanson
(1984) που παρουσιάζουν μία θεωρία μέσα από την οποία ο χώρος συνδέεται με
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κοινωνιολογικούς κανόνες. Αυτοί επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο κατανέμονται οι
δραστηριότητες και καθορίζονται οι ανθρώπινες σχέσεις. Η συγκεκριμένη θεωρία αναπτύσσεται
σύμφωνα με τον τρόπο περιγραφής των διαφόρων χωρικών μοτίβων που εντοπίζονται, ενώ, με
βάση τις μεθοδολογίες που αναπτύσσονται, επεξηγείται πώς διαφορικές κοινωνίες υιοθετούν
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θεμελιωδώς διαφορετικές χωρικές μορφές. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Bill Hillier(2007)
στο βιβλίο Space is the Machine: A Configurational Theory of Architecture:
The building itself is seen as the machine, and the physical form of the building the determinant of
behaviour. Such relations do not exist, or at least not in any interesting sense. Belief in their existence
really does violate common sense. How can a material object like a building impinge directly on human
behaviour? Even so, it is exactly this that we are expected to believe if we abandon spatial configuration
as the intervening variable. The paradigm of the machine in effect asks us to believe that the relation of
form to function in architecture passes not, credibly, from a pattern of space created by the building to a
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pattern of co-awareness and copresence, but, incredibly, directly from building to individual.

(Hillier 2007, 293)

Ο χώρος εκλαμβάνεται ως ΄΄κοινωνική μηχανή΄΄ η οποία λειτουργεί ως φορέας ενσωμάτωσης και
παραγωγής κοινωνικών σχέσεων και συμπεριφοράς, καθώς οι χωρικές σχέσεις επηρεάζουν τις
πιθανότητες συνύπαρξης ατόμων. Για την παρούσα έρευνα η διερεύνηση του χώρου εντάσσεται
σε αυτό το πλαίσιο και βασίζεται στον πιθανό εντοπισμό ύπαρξης χωρικών μοτίβων τα οποία
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συνδέουν και χαρακτηρίζουν τις βραβευμένες κατοικίες.
3.1.5. Αισθητική αξία, γούστο και σχεδιασμός
Η αισθητική αντίληψη αποτελεί ένα σημαντικό και αναπόσπαστο κομμάτι της ανθρώπινης φύσης
και συνδέεται με την προσπάθεια κατανόησης του ΄΄ωραίου΄΄ (Πετρίτης 1992, 19). Η αισθητική
συναντά τις ρίζες της στην αρχή της φιλοσοφικής σκέψης και την ιδεαλιστική προσέγγιση του
Πλάτωνα, η οποία, μαζί με τις πιο συστηματικές θεωρήσεις του Αριστοτέλη, έχουν επηρεάσει σε
μεγάλο βαθμό μεταγενέστερες προσεγγίσεις γύρω από τη θεωρία της (Τριπολιτάκη 2010). Ένας
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πολύ μεγάλος αριθμός μελετών εξετάζει το θέμα μέσα από έναν ιστορικό, φιλοσοφικό και
κοινωνικό φακό.
Έννοια, η οποία πιο πρόσφατα συνδέεται με το νόημα της υποκειμενικής αισθητικής αντίληψης
ως αποτέλεσμα προσωπικής επιλογής (γεγονός το οποίο μπορεί να θεωρηθεί και ως αισθητικό
κριτήριο) είναι αυτή του γούστου. O Immanuel Kant στο The critique of Judgment τονίζει: ΄΄The
judgement of taste, therefore, is not a cognitive judgement, and so not logical, but is aesthetic—which
means that it is one whose determining ground cannot be other than subjective΄΄ (Kant 1952, 35). Ο Kant,

αναφερόμενος στην αισθητική κρίση υποστηρίζει ότι είναι υποκειμενική και παράλληλα τονίζει
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ότι αυτή σχετίζεται με την αίσθηση παρά με τη λογική. Αυτή η δήλωση, αν και αμφισβητείται,
αποτελεί σημαντική φιλοσοφική έκφραση για την αισθητική. Η ουσία βρίσκεται στο γεγονός ότι
κάθε υποκείμενο, είτε αν τοποθετείται με σκοπιμότητα είτε όχι, αποφασίζει τον τρόπο με τον
οποίο βλέπει και αναλύει τις καταστάσεις γύρω του. Παράλληλα, ο Kant υποστηρίζει ότι η

ΚΡ
ΑΝ

αισθητική κρίση είναι καθολική, αφού, έστω κι αν δεν διεκδικεί αντικειμενικότητα όπως ένα
λογικό επιχείρημα, διεκδικεί κοινή υποκειμενικότητα. Αυτή η τοποθέτηση είναι ενδιαφέρουσα,
αφού η θεωρία του Kant προϋποθέτει ότι υπάρχει μία κοινή βάση στο πώς λειτουργεί η κρίση
για το ωραίο (Mitrovic 2011).

Στην εμπειρική αντιμετώπιση του γούστου και στον τρόπο με τον οποίο πρέπει να
διαμορφώνεται μία αισθητική κρίση αναφέρεται και ο David Hume (2004). Διατυπώνοντας την
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έννοια του προσοντούχου παρατηρητή μέσω της εμπειρικής γνώσης, σημειώνει ότι όποιο
υποκείμενο επιλέγει να διατυπώσει άποψη σε οποιαδήποτε αισθητική κρίση είναι απαραίτητο
να διαθέτει ένα σύμπλεγμα χαρακτηριστικών που θα τον οδηγήσουν στην ορθή διατύπωση της
κρίσης του με αμεροληψία. Παράλληλα, υποστηρίζει ότι η εκπαίδευση της λεπτότητας του
γούστου είναι κάτι εφικτό.
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Προσεγγίζοντας την αισθητική και την έννοια του γούστου μέσα από την κοινωνική οπτική,
σημαντικές είναι οι θεωρίες των Karl Marx και Friedrich Engels, οι απόψεις των οποίων, παρά το
γεγονός ότι στο έργο τους δεν στοιχειοθετείται κάποια συγκεκριμένη θεώρηση περί αισθητικής,
επηρέασαν την εξέλιξη της αισθητικής θεωρίας. Σκιαγραφώντας τις νέες συνθήκες που
διαμορφώνονται με την εκμηχάνιση της βιομηχανίας και τη διάκριση μεταξύ των διαφορετικών
κοινωνικών τάξεων με βάση την υλική ευημερία, θεωρούν ότι η τέχνη χαρακτηρίζεται από τον
ταξικό χαρακτήρα της, περιγράφουν την αισθητική συνείδηση ως μορφή κοινωνικής συνείδησης
(Τριπολιτάκη 2010, 41- 44, Beardsley 1989). Χαρακτηριστικές προς αυτήν την κατεύθυνση είναι
και οι παρατηρήσεις του Jean Baudrillard (2016, 1996) που υποστηρίζει ότι η επιλογή αγοράς και
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η διάκριση μεταξύ διαφορετικών προϊόντων και λογοτύπων καθορίζεται από τους κοινωνικούς
κώδικες. Αυτή η διάκριση σκοπό έχει τη διαφοροποίηση ενός υποκειμένου από τους
υπόλοιπους, αφού προσφέρει κύρος και κοινωνική θέση, μία τοποθέτηση η οποία συνεχίζει την
παραδοσιακή μαρξιστική ιδέα περί αξιών χρήσης (use value) και ανταλλακτικής αξίας
(exchange value). Στον κοινωνικό έλεγχο, ο οποίος ασκείται σε έναν άνθρωπο από το σύστημα
όπου είναι ενταγμένος εστιάζει και ο Peter Berger που αναφέρει χαρακτηριστικά:
Δημιουργούνται πιέσεις, διαφόρων εντάσεων, ενώ η συμμετοχή σε διάφορα κοινωνικά σχήματα
προϋποθέτει κώδικες που περιλαμβάνουν τρόπους ντυσίματος, γλώσσας, αισθητικού γούστου και οι
οποίοι περιορίζουν δραστικά την ακτίνα δράσης του ατόμου... Η κοινωνία αποτελείται από κλιμακωτά
το κύρος της κοινωνικής τάξης (Peter Berger 1983, 94).
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επίπεδα διαβάθμισης, τα οποία συνδέονται με την εξουσία τα προνόμια ή το γόητρο και, κατ΄ επέκταση,

Αντίστοιχες παρατηρήσεις σημειώνει και ο Pierre Bourdieu με τη χρήση του όρου συμβολικό
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κεφάλαιο. Αναλύοντας την έννοια του γούστου, ως ενός κοινωνικού μηχανισμού ταξινόμησης,
συνδέει τον υλικό κόσμο με όλες τις συμβολικές πτυχές της κοινωνικής ζωής, εστιάζοντας στο
γεγονός ότι οι καταναλωτές εκφράζονται ως τελικοί αποδέκτες παρά ως δημιουργοί. Επιπλέον,
προτείνει τον ορισμό του habitus, ο οποίος στοιχειοθετείται ως η δομημένη εμπειρική γνώση
που δημιουργεί και κουβαλά ένα άτομο μαζί του από τη παιδική του ηλικία και η οποία
καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο το ίδιο το άτομο εντάσσει τον εαυτό του στην κοινωνία
(Bourdieu 1993, 1984, 1977). Με βάση τις παρατηρήσεις του Pierre Bourdieu, οι Martin
Kornberger, Kristian Kreinera και Stewart Clegg (2011), αναφερόμενοι για την αξία του ΄΄στυλ΄΄
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μέσα στη πρακτική του επαγγέλματος του αρχιτέκτονα, τονίζουν ότι η αισθητική αξία μπορεί να
μετατραπεί σε οικονομικό κεφάλαιο, ενώ το ΄΄στυλ΄΄ παρουσιάζει τη δυνατότητα να ταξινομεί τα
διαφορετικά αρχιτεκτονικά γραφεία ανάλογα με τη δημιουργικότητά τους.
Σημαντική στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο προβληματισμός περί αισθητικής σήμερα,
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αποτελεί και η διαμάχη μεταξύ ΄΄μαζικής κουλτούρας΄΄ και ΄΄ελιτισμού΄΄, όπως αυτή
στοιχειοθετείται από τον μοντερνισμό, περίοδο κατά την οποία ο σχεδιασμός χρησιμοποιείται
ως ιδεολογικό όργανο και συσχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με την κοινωνία και τις ανάγκες της.
Συνδέοντας τη μαζική τέχνη με τα συστήματα κοινωνικής κυριαρχίας, η Noel Carol (1998),
υποστηρίζει ότι μέσω αυτής επιτυγχάνεται ο έλεγχος της συνείδησης των πολιτών, ενώ ο
Christopher Reed (1997) αναφερόμενος στην αρχή της μοντέρνας εποχής και τη σύνδεση της
έννοιας του ΄΄avang art΄΄ με την κατοικία, ξεχωρίζει τη θέση της γυναίκας και τον ρόλο της στην
παραγωγή του βιομηχανικού γούστου, την παρουσία του ΄΄pop-art΄΄ και τη χρήση της τέχνης ως
καταναλωτικού προϊόντος. Υπάρχουν πολλές μελέτες οι οποίες βασίζονται σε αυτήν τη διάκριση
μεταξύ υψηλής και μαζικής κουλτούρας και οι οποίες συγκρίνουν τα χαρακτηριστικά κτηρίων τα
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οποία προέρχονται από την ΄΄υψηλή΄΄ και την ΄΄εμπορική΄΄ αρχιτεκτονική (Akalin κ.συν. 2009,
Purcell και Nasar 1992, Gifford κ.συν. 2000, Ghomeshi και Jusan 2012). Χαρακτηριστικά οι
Kimberly Delvin και Jack L. Nasar (1989) ορίζουν ΄΄υψηλή΄΄ αρχιτεκτονική ως αυτήν που
σχεδιάζεται από αρχιτέκτονες και δημοσιεύεται σε επιστημονική και επαγγελματική
βιβλιογραφία, ενώ ΄΄δημοφιλή΄΄ αυτήν που εμφανίζεται σε μη επαγγελματικά περιοδικά και
εφημερίδες. Όπως θα δούμε αναλυτικά στο κεφάλαιο της μελέτης το οποίο διερευνά την
αισθητική μορφολογία των βραβευμένων κατοικιών, αυτή η διάκριση τείνει, μέσα από μελέτες,
να διαχωρίζει τους ανθρώπους οι οποίοι προέρχονται από διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο.
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Στη σύνδεση της οπτικής αντίληψης με την αισθητική και την ογκοπλασία ενός κτίσματος
αναφέρεται ο Jon Lang (1984, 87). Αρχές, όπως η ΄΄οργάνωση΄΄, ο ΄΄ρυθμός΄΄, η
΄΄πολυπλοκότητα΄΄ και η ΄΄αναλογία΄΄ (Nasar 1997,

Lang 1984), συνδέονται άμεσα με τις

παραμέτρους που θέτουν οι αρχιτέκτονες στον σχεδιασμό, οι οποίες όμως, με βάση τον ίδιο, δεν
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μπορούν να προσδιοριστούν εύκολα αλλά ούτε και να στοιχειοθετήσουν θεωρητικά ένα
καθολικά αποδεκτό ΄΄μέτρο΄΄ αξιολόγησης. ΄΄Οrder is a fundamental requirement for the aesthetic
appreciation of the environment. There does not, however, seem to be a level of order that is universally
desired΄΄ (Lang 1984, 70). Σε σχέση με αυτήν την τοποθέτηση, άξια αναφοράς αποτελεί μία

παρατήρηση των Antônio Tarcísio Da Luz Reis και Maria Cristina Dias Lay, η οποία εντάσσεται στο
πλαίσιο της θεωρίας Gestalt και με βάση την οποία διάφορα ΄΄μορφολογικά μοτίβα΄΄ (formal
patterns) έδειξαν ότι μπορούν να προκαλέσουν όμοια συναισθήματα σε ομάδες ανθρώπων, οι
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οποίες προέρχονται από διαφορετικά πολιτισμικά υπόβαθρα (Da Luz Reis και Dias Lay 2014,273).
Μία ακόμα επιστημολογία, τα εργαλεία της οποίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την
αποκωδικοποίηση του νοήματος της αισθητικής, είναι αυτή της σημειωτικής (semiotics). Με
βάση τους Alireza Ghafari, M. Mansour Falamaki και Farah Habib (2015), σε πεδία όπως η
αρχιτεκτονική, η αντίληψη σχετίζεται με τους οπτικούς σημαίνοντες (signifiers), με βάση τους
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οποίους ανακαλύπτονται οι κατάλληλες ερμηνείες που συνδέονται με την κοινωνία και την
κουλτούρα στην οποία εντάσσεται ένα έργο. Στόχος τής παρούσης έρευνας δεν αποτελεί βέβαια
η εις βάθος ανάλυση της συμβολικής διάστασης των βραβευμένων έργων, αλλά ο εντοπισμός
των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της αισθητικής τους ποιότητας, τα οποία καταδεικνύουν τον
τρόπο σκέψης και την προσέγγιση των αρχιτεκτόνων στον σχεδιασμό καθώς και των μελών των
κριτικών επιτροπών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης.
Τέλος, σημαντική επιρροή στον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουν, ακόμα και σήμερα, οι
αρχιτέκτονες τον σχεδιασμό αλλά και την πρακτική εφαρμογή του αποτελεί η μοντέρνα σκέψη
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που αφορά την σχεδόν απόλυτη συσχέτιση της μορφής ενός κτίσματος με τη λειτουργία και την
κατασκευή του. Αυτή η προβολή της λειτουργικής και κατασκευαστικής δομής των κτηρίων στη
μορφή του συνδέεται επίσης με την απλότητα, τη χρήση καθαρής γεωμετρίας στο σχεδιασμό,
καθώς και την απόρριψη όλων των διακοσμητικών στοιχείων. ΄΄Architectural form and meaning arise
from the very reason and purpose of building and its internal disciplinary wisdom΄΄ (Grabow and

Spreckelmeyer 2014, xvi) και ΄΄Function is not viewed as an external force to be bracketed out along with
other contextual aspects, but as an internal force through which form emerges΄΄ (Kaji-O’Grady 2012, 155).

Χαρακτηριστική μελέτη, η οποία συνδέει την αισθητική με τη λειτουργία στον σχεδιασμό των
κτηρίων, είναι αυτή των Stephen Grabow και Kent Spreckelmeyer, οι οποίοι, επαναξιολογώντας
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κτήρια του 20ού αιώνα, εντοπίζουν τον τρόπο με τον οποίο αυτές συνδέονται με τη γενικότερη
φιλοσοφία του σχεδιασμού τους, τη χωρική τους οργάνωση, τη δομή και τη μορφή τους. Η
σημασία της ΄΄λειτουργίας΄΄ στον προσδιορισμό της δομημένης μορφής αποτελεί βασική
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παράμετρο της ανάλυσής τους (Grabow and Spreckelmeyer 2014).

Στην αρχιτεκτονική η ενασχόληση με τη φόρμα στον σχεδιασμό θεωρείται κάτι αρνητικό, από τη
στιγμή που αυτή η διαδικασία δεν εξυπηρετεί συγκεκριμένες λειτουργικές ανάγκες.
Ενδιαφέρουσα είναι η τοποθέτηση του Mies van de Rohe, ενός από τους βασικότερους
εκφραστές του κινήματος τού μοντερνισμού:

We know no forms, only building problems. Form is not the goal but the result of our work. There is no
form in and for itself … Form as goal is Formalism; and that we reject. Nor do we strive for a style. Even
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the will to Style is formalism΄΄ (Kaji-O’Grady 2012, 155).

Γενικότερα, η ΄΄φορμαλιστική αισθητική΄΄ (formalistic aesthetics) δημιουργήθηκε σε απάντηση
των κλασσικών θεωριών και τη μίμηση και αφορά τις συνθέσεις οι οποίες δημιουργούνται εκ του
μηδενός και βασίζονται σε μία ΄΄εσωτερική΄΄ λογική (Kaji-O’Grady 2012). Σε ανάλογη
τοποθέτηση, η οποία συνδέει την κατασκευή της φόρμας με την προσωπική έκφραση ενός
δημιουργού, εστιάζει και ο Αμερικανός φορμαλιστής, κριτικός τέχνης Fry Roger (1982).
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Αναφερόμενος στο παράδειγμα των μετά-ιμπρεσιονιστών, τονίζει ότι οι συνθετικές τους αρχές
δεν πηγάζουν από την προσπάθειά τους να αντιγράψουν μία υφιστάμενη μορφή, αλλά να την
δημιουργήσουν.
Υπάρχει μεγάλο φάσμα επιχειρηματολογίας σχετικά με τις προτεραιότητες των αρχιτεκτόνων
στον σχεδιασμό και την ενασχόλησή τους με τη φόρμα. Αν και ο μοντερνισμός παρουσιάζει τις
ρίζες του στα τέλη του 19ου και αρχές του 20ού αιώνα και οι αρχές του αντικρούονται από
μεταγενέστερες θεωρήσεις (μετά-μοντέρνες θεωρήσεις οι οποίες συσχετίζουν τον δομημένο
χώρο με συμβολικές παρά με φορμαλιστικές ποιότητες (Jencks 1995), σύγχρονες θεωρήσεις περί
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άμορφων (formless) κτηρίων (Bataille 1985, Bois και Krauss 1997, Kaji-O’Grady 2012, 160),
θεωρίες περί σύνθετων μορφών, όπως η δουλειά των Peter Eisenman και Frank Gehry, καθώς και
σύγχρονες θεωρήσεις οι οποίες απελευθερώνουν τη μορφή από τη λειτουργία και την
κατασκευή και προέρχονται από την ψηφιακή εποχή και τον παραμετρικό σχεδιασμό) δεν
παύουν να παρουσιάζουν ισχυρή επιρροή στην αισθητική της σύγχρονης αρχιτεκτονικής
(Zevi 1978, Clayton 2000).
Συνοψίζοντας, είναι εμφανές ότι είναι δύσκολο να στοιχειοθετηθεί ένα σύνολο από
παραμέτρους, ώστε να μπορεί να αξιολογηθεί η αισθητική ενός κτίσματος. Αν η ενασχόληση των
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αρχιτεκτόνων με τη φόρμα είναι άμεσα συνυφασμένη με την προσωπική τους έκφραση, οι
αναλογίες ενός κτίσματος δεν φαίνεται να αποτελούν ένα καθολικά αποδεκτό ΄΄μέτρο΄΄
αξιολόγησης. Για παράδειγμα, από τη στιγμή που υπάρχει δυσκολία κάποιος να ορίσει ότι ένα
κτήριο είναι άρτιο αισθητικά, η έρευνα εστιάζει στην καταγραφή των χαρακτηριστικών των
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βραβευμένων κατοικιών. Αυτά τα χαρακτηριστικά συνδέονται τόσο με τις προτιμήσεις των
εμπλεκόμενων στον σχεδιασμό (αρχιτέκτονα, ιδιοκτήτη), όσο και με αυτές των κριτικών
επιτροπών οι οποίες τις επέλεξαν. Αν οι βραβευμένες κατοικίες παρουσιάζουν σχεδιαστική
ομοιομορφία ή όχι είναι ένα γεγονός το οποίο σχολιάζει η έρευνα και ταυτόχρονα εγείρει
ζητήματα τα οποία σχετίζονται με τον βαθμό καινοτομίας του σχεδιασμού τους. Όπως
αναφέρθηκε πιο πάνω, ο Pierre Bourdieu (1993, 1984, 1977) ασκεί κριτική στην έννοια του
γούστου θεωρώντας ότι οι επιλογές των ατόμων αποτελούν ένα κοινωνικό μηχανισμό
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ταξινόμησης, ο οποίος διαχωρίζει τους ανθρώπους ανάλογα με τις προτιμήσεις τους. Σύμφωνα
με αυτή την θεωρία, εξετάζονται τα ερευνητικά ερωτήματα που εγείρονται. Επίσης, στην
προσπάθεια αποκωδικοποίησης της λογικής που χρησιμοποιούν στον σχεδιασμό οι
αρχιτέκτονες, σημαντική φαίνεται να είναι η επιρροή που ασκεί η μοντέρνα σκέψη στην
αισθητική της σύγχρονης αρχιτεκτονικής.
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3.1.6. Αειφορία και αρχιτεκτονικός σχεδιασμός
Η αειφορία αποτελεί μία σύγχρονη ορολογία η οποία χρησιμοποιείται ευρέως και σχετίζεται με
διαφορετικά πεδία, όπως την πολιτική, την οικονομία, την επιστήμη, τη βιομηχανία και βεβαίως
την αρχιτεκτονική. Κύρια παράμετρος, στην οποία βασίζεται, αποτελεί η συμπεριφορά του
ανθρώπου προς το περιβάλλον, ώστε οι όποιες από τις δραστηριότητές του να μην έχουν
επιπτώσεις σε αυτό. Σύμφωνα με την ολιστική προσέγγιση του Chris Butters (2004), η αειφορία
χαρακτηρίζεται ως μία δυναμική διαδικασία η οποία δεν μπορεί να καθοριστεί με ακρίβεια και
αποτελείται από τρεις βασικές συνιστώσες: την οικονομική, την οικολογική και την κοινωνική.
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Για τη δημιουργία ενός βιώσιμου προϊόντος απαραίτητη είναι η ισορροπία μεταξύ αυτών των
τριών συνιστωσών. Την οικολογική τη συσχετίζει με το περιβάλλον και τους πόρους, την
οικονομική με χρηματοοικονομικά θέματα και θεσμικές παραμέτρους και την κοινωνική με
θέματα που άπτονται πολιτισμικής διάστασης. Ως επιστήμη η αειφορία είναι άρρηκτα
συνδεδεμένη με την καινοτομία, ενώ, με βάση τον Daniel Jon Lang κ.συν. (2012), η ανάλυσή της
χρήζει της ανάγκης για διεπιστημονική έρευνα η οποία συνδυάζει παράγοντες εντός και εκτός
της ακαδημαϊκής κοινότητας. ΄΄As sustainability science is a problem-driven and solution-oriented field
that follows a transformational agenda, transdisciplinary research is, in many cases, a promising choice, as
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it aims at bridging the gap between problem solving and scientific innovation΄΄ (Lang κ.συν. 2012, 40).

Στην αρχιτεκτονική ο αειφόρος σχεδιασμός αποτελεί μία σχετικά πρόσφατη θεώρηση
λειτουργώντας ως απάντηση στις ενεργειακές κρίσεις του ’70, οι οποίες οδήγησαν στη λήψη
μέτρων για εξοικονόμηση της ενέργειας. Ως εφαρμογή απαντά για πρώτη φορά στο πλαίσιο του
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αστικού σχεδιασμού με τη Χάρτα του Aiborg9 (1994) και τη Διάσκεψη του Κιότο10 (1996). Στον
τομέα των κτηρίων η εξοικονόμηση ενέργειας και πρώτων υλών κρίθηκε εξαιρετικά σημαντική
πυροδοτώντας διαδικασίες εφαρμογής ενός οικολογικού σχεδιασμού σε όλα τα επίπεδα. Για την
επίτευξη του στόχου της δημιουργίας κτισμάτων με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας,
σημαντικό βήμα στην Ευρώπη αποτελεί η δημοσίευση του Ευρωπαϊκού Οδηγού Ενεργειακής
Απόδοσης Κτηρίων (EPBD)11 το 2002, ο οποίος άπτεται δυο βασικών παραμέτρων: της μείωσης
της ενεργειακής κατανάλωσης και της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των κτισμάτων.
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Επιπλέον, με την αναδημοσίευση του οδηγού το 201012, γίνεται αναφορά σε προδιαγραφές που
αφορούν την παραγωγή κτηρίων με μηδενική κατανάλωση ενέργειας. Σημαντική είναι επίσης και
η συνεισφορά τού World Green Building Council13, μίας παγκόσμιας πλατφόρμας διάφορων
συμβουλίων που συστάθηκε το 1993. Τα συμβούλια προέρχονται από περισσότερες των
εβδομήντα χωρών και αποτελούνται από αρχιτέκτονες, μηχανικούς, ερευνητές και άλλους
ενδιαφερομένους. Στόχος αυτού του μη κερδοσκοπικού οργανισμού είναι η ενσωμάτωση της
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περιβαλλοντικής διάστασης στη λογική των κτηρίων, με τη βοήθεια μίας γκάμας εργαλείων
αξιολόγησης, την οποία διαθέτουν.

9

http://www.sustainablecities.eu/fileadmin/repository/Aalborg_Charter/Aalborg_Charter_English.pdf

10
11

https://unfccc.int/resource/docs/publications/08_unfccc_kp_ref_manual.pdf
European Commission, Energy Performance of Buildings Directive 2002/91/EC(EPBD), European

Parliament, 2002.
12

European Commission, Energy Performance of Buildings Directive (recast) 2010/31/EU (EPBD), European

Parliament, 2010.
13

http://www.worldgbc.org/
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Η αειφόρος ανάπτυξη είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ανθρωποκεντρική προσέγγιση στον
σχεδιασμό, μια δηλαδή προσέγγιση η οποία επικεντρώνεται κυρίως στην ικανοποίηση των
αναγκών τού ανθρώπου και παρουσιάζει ποσοτικά και ποιοτικά γνωρίσματα. Τα ποσοτικά
γνωρίσματα σχετίζονται περισσότερο με τις τεχνικές πτυχές του σχεδιασμού και περιλαμβάνουν
τη διαχείριση οικολογικών, βιοκλιματικών και ενεργειακών ζητημάτων, ενώ τα ποιοτικά
γνωρίσματά τους σχετίζονται με τις κοινωνικές πτυχές του σχεδιασμού. Για την ολιστική
αντιμετώπιση του ζητήματος γίνεται ταυτόχρονη διερεύνηση τριών αξόνων περιβαλλοντικής
αντίληψης στον σχεδιασμό. Του βιοκλιματικού σχεδιασμού, του ενεργειακού σχεδιασμού και της
οικολογικής δόμησης (Michael 2014). Ο βιοκλιματικός και ο ενεργειακός σχεδιασμός σχετίζονται
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άμεσα με τη σχεδιαστική διαδικασία ενός κτίσματος, την αξιοποίηση των κλιματικών συνθηκών
και τη μείωση των ενεργειακών απαιτήσεών του, ενώ ταυτόχρονα στοχεύουν στην κατασκευή
των συνθηκών ολικής άνεσης του χώρου (θερμικής, οπτικής, ακουστικής άνεσης και ποιότητας
του αέρος) (Markus και Morris 1980, Thomas 2006, Michael 2014). Η ορθή εφαρμογή των αρχών
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του βιοκλιματικού σχεδιασμού συμβάλλει στον περιορισμό των ενεργειακών απαιτήσεων ενός
κτηρίου, ενώ αποτρέπει την επιβάρυνση από τις θερμικές απώλειες ή την υπερθέρμανση. Ο
ενεργειακός σχεδιασμός αφορά την απαιτούμενη εξασφάλιση θερμοπροστασίας του κελύφους,
ενώ η οικολογική δόμηση σκοπό έχει την ελαχιστοποίηση τού οικολογικού αποτυπώματος ενός
κτηρίου.

Παράμετροι, με βάση τους Tarja Haκkinen και Kaisa Belloni (2011), που μπορούν να περιορίσουν
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τη δημιουργία ενός περιβαλλοντικά φιλικού κτηρίου είναι: η ελλιπής προώθηση κανονισμών στο
πλαίσιο των οποίων θα διασφαλίζεται ο αειφόρος σχεδιασμός, το ρίσκο του κόστους και η αξία
της αγοράς, οι απαιτήσεις και ο ρόλος των ιδιοκτητών, η χρονοδρομολόγηση, οι όροι και οι
προμήθειες ενός έργου, η συνεργασία και η επικοινωνία μεταξύ των εμπλεκομένων στην
κατασκευή του έργου και η διαθεσιμότητα ολοκληρωμένων μεθόδων για την υποστήριξη των
σχεδιαστών και της εισαγωγής νέων καινοτόμων διαδικασιών. Αυτό που οι ίδιοι προτείνουν είναι
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η ανάγκη για δημιουργία δράσεων οι οποίες να προωθούν τον αειφόρο σχεδιασμό, την
ενημέρωση του κοινού για τα πλεονεκτήματα τα οποία παρουσιάζει ένα αειφόρο κτήριο, την
προώθηση νέων μεθόδων και υλικών που θα υποστηρίζουν αυτόν τον σκοπό, καθώς και τη
δημιουργία διαγωνισμών μεταξύ των σχεδιαστών για την προώθηση νέων ιδεών προς αυτήν την
κατεύθυνση.
Εκτός των ποσοτικών γνωρισμάτων και τη διαχείριση των ενεργειακών ζητημάτων, η έννοια της
αειφορίας και του βιώσιμου σχεδιασμού, όπως έχει προαναφερθεί, συνδέεται παράλληλα με
κοινωνικές αξίες. Σύμφωνα με τη Μαρία Πάσχου (2014), αυτές σχετίζονται με τη διαγενεακή
58

αλληλεγγύη, την οικολογική συνείδηση και την ΄΄πράσινη΄΄ αρχιτεκτονική, η οποία, ως πρότυπο
δόμησης, μπορεί να ερμηνευτεί και μέσα από το πρίσμα τού ΄΄πράσινου΄΄ καπιταλισμού και την
επιχειρηματικότητα. Όσον αφορά ειδικότερα τους παράγοντες οι οποίοι σχετίζονται με το πώς η
έννοια της αειφορίας συνδέεται με την κοινωνική διάσταση του σχεδιασμού, η ίδια αναφέρεται
σε παράγοντες, όπως τον τρόπο με τον οποίο ο σχεδιασμός επηρεάζει τις χωρικές σχέσεις, τη
μετάβαση από τη μία χωρική ενότητα σε άλλη, την προσβασιμότητα, καθώς και την ιδιότητα των
χώρων να υποστηρίζουν διαφορετικές λειτουργίες. Όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο ο
΄΄κόσμος΄΄ εκλαμβάνει την ερμηνεία του όρου αειφορία, οι Simon Guy και Susan A. Moore (2005)
αναφέρουν ότι αυτή παρουσιάζει πολυσημία και πηγάζει από τις ιδιαίτερες γεωμορφολογικές
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ιδιαιτερότητες και το κοινωνικό πλαίσιο μέσα στο οποίο αυτός εντάσσεται. Όπως σημειώνει
χαρακτηριστικά και η Μαρία Πάσχου, η ερμηνεία του όρου συνδέεται με τα ευρύτερα ζητήματα
της σχεδιαστικής κουλτούρας καθώς και την κοσμοθεωρία των υποκειμένων.

Η απόδοση νοήματος στον βιώσιμο σχεδιασμό είναι μία κοινωνικά πλαισιωμένη πράξη. Οι αρχιτέκτονες
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ορίζουν το περιεχόμενό του αντλώντας από τη γνώση και την εμπειρία τους… Η ιδιότητα μέλους στην
επαγγελματική κοινότητα των αρχιτεκτόνων συνεπάγεται την ένταξη του αρχιτέκτονα σε ένα κοινωνικό
περιβάλλον με συγκεκριμένες αξίες και ορθολογισμούς. Μέσα στο κοινωνικό αυτό περιβάλλον δομείται
μία συλλογική ταυτότητα που προσδιορίζει κοινωνικούς ρόλους και έναν κώδικα επαγγελματικής
κουλτούρας που διαμορφώνει τον τρόπο με τον οποίο οι αρχιτέκτονες λαμβάνουν σχεδιαστικές
αποφάσεις (Πάσχου 2014, 9).

Συνοψίζοντας, η αειφορία ως έννοια σχετίζεται με διαφορετικά πεδία. Στον σχεδιασμό, κυρίως,
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σχετίζεται με οικολογικά, κοινωνικά και οικονομικά θέματα, ενώ για την ολιστική αντιμετώπιση
του ζητήματος εφαρμόζονται διάφορες στρατηγικές οι οποίες σχετίζονται με τον βιοκλιματικό
σχεδιασμό, τον ενεργειακό σχεδιασμό και την οικολογική δόμηση. Ειδικότερα, η έρευνα εστιάζει
στην απλή διερεύνηση της βιοκλιματικής διάστασης των βραβευμένων κατοικιών, όπως αυτή
παρουσιάζεται μέσα από τα σχέδια των αρχιτεκτόνων και βασίζεται στις στρατηγικές του
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παθητικού σχεδιασμού. Ειδικότερη αναφορά σε αυτές τις στρατηγικές καθώς και σε ανάλογες
ερευνητικές προσπάθειες θα παρουσιαστούν λεπτομερώς στο σχετικό κεφάλαιο.
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ΑΝΑΛΥΣΗ: ΜΕΡΟΣ Α
ΟΙ ΔΗΛΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ
Το πρώτο μέρος της ανάλυσης αφορά τη διερεύνηση της ιδεολογίας που προωθείται μέσα από
τα δύο συστήματα βραβεύσεων καθώς και τις προθέσεις των αρχιτεκτόνων που εκφράζονται
πριν από τη διαδικασία αξιολόγησης. Συγκεκριμένα, η ιδεολογία εντοπίζεται στις προκηρύξεις
και στους όρους συμμετοχής των θεσμών και συνδέεται με τα βασικά κριτήρια αξιολόγησης. Οι
δηλωμένες προθέσεις των αρχιτεκτόνων είναι αυτές οι οποίες στοιχειοθετούνται για κάθε
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βραβευμένη κατοικία μέσα από το υλικό που επισυνάπτεται από τους ιδίους, πέραν των
σχεδίων, για τη διαδικασία αξιολόγησης, προς υποστήριξη της αρχιτεκτονικής τους πρότασης.
Σκοπός της προσπάθειας αποτελεί η αποκωδικοποίηση του πλαισίου που περιλαμβάνει τις αξίες
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πληρούν.
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και τα χαρακτηριστικά που καλούνται τα εξαίρετα δείγματα αρχιτεκτονικής του τόπου να
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Η ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΩΘΕΙΤΑΙ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΔΥΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΡΑΒΕΥΣΩΝ
ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΠΟΥ ΕΚΦΡΑΖΟΝΤΑΙ
ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Όταν μία κατοικία βραβεύεται με το Κρατικό Βραβείο Αρχιτεκτονικής ή επιλέγεται να
εκπροσωπήσει την Κύπρο στον ευρωπαϊκό θεσμό αρχιτεκτονικών βραβεύσεων EU Mies Award,
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μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί ένα εξαίρετο δείγμα οικιστικής αρχιτεκτονικής του τόπου. Αν
επίσης οι επιτροπές οι οποίες συστήνονται για να διακρίνουν τα βραβευμένα έργα αποτελούνται
από ειδικούς που ορίζονται από το κράτος και τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων, τότε αυτά
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αντικατοπτρίζουν τις αξίες της αρχιτεκτονικής κουλτούρας του τόπου. Προωθώντας
συγκεκριμένες αξίες και προτεραιότητες στον σχεδιασμό, οι θεσμοθετημένες βραβεύσεις, στην
προκειμένη περίπτωση, λειτουργούν ως σημαντικοί φορείς στην παραγωγή και τη διαχείριση
μιας νέας σύγχρονης μορφής αρχιτεκτονικής παράδοσης (Chatzichristou και Kranos 2016β).
Οι Mike Biddulph, Alan Hooper και John Punter (2006), σχολιάζοντας σε μία μελέτη τους τη φύση
των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών που σχετίζονται με τη κατοίκηση στην Αγγλία, αναφέρονται
στο πώς αυτοί διαφοροποιούνται ανάλογα με την ατζέντα που προωθούν. Εντοπίζοντας και
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αναλύοντας τα έγγραφα έξι διαφορετικών διαγωνισμών, εστιάζουν στα χαρακτηριστικά τους,
στο σκοπό και στις αξίες που εμπεριέχουν καθώς και στα κριτήρια βάση των οποίων αυτά
αξιολογούνται. Επιπλέον, παίρνουν συνέντευξη από τον υπεύθυνο κάθε προγράμματος. Για την
κατανόηση όμως του τρόπου με τον οποίο οι συμμετέχοντες προσεγγίζουν την όλη διαδικασία,
παίρνουν συνεντεύξεις από δεκατρία βραβευμένα άτομα. Αυτά τα άτομα είναι ή αρχιτέκτονες ή
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άτομα που προέρχονται από τις εταιρείες ανάπτυξης ακινήτων, ιδιοκτήτες ή ένοικοι των
αναπτύξεων. Μέσα από την ανάλυση εντοπίζουν δύο βασικές κατηγορίες διαγωνισμών: τους
΄΄επαγγελματικούς διαγωνισμούς΄΄, οι οποίοι συνήθως συνδέονται με έργα που προωθεί ο
δημόσιος τομέας, και τους ΄΄διαγωνισμούς προώθησης ιδιωτικών συμφερόντων΄΄, οι οποίοι
συνδέονται με τον τομέα κατασκευαστικής ανάπτυξης ακινήτων. Ενδιαφέρον παρουσιάζει
επίσης η παρατήρησή τους ότι είναι δύσκολο να εφαρμοστούν αντικειμενικά κριτήρια
αξιολόγησης και η έννοια της ποιότητας, όπως αυτή εντοπίζεται μέσα από τα διάφορα
προγράμματα διαγωνισμών. Μπορεί να γίνει κατανοητή μόνο λαμβάνοντας υπόψη τα
ανταγωνιστικά συμφέροντα και τις μεταβαλλόμενες επαγγελματικές ανάγκες που προωθούνται
μέσα από αυτά.
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Ουσιώδης μελέτη για τις αρχιτεκτονικές βραβεύσεις εκπόνησε ο Magnus Ronn (2011α). Η μελέτη
του αφορά τις σκανδιναβικές χώρες στις οποίες, εδώ και εκατό χρόνια, υπάρχει πολύ σημαντική
και μεγάλη παράδοση σε αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς που σκοπό έχουν την προώθηση της
΄΄ποιοτικής΄΄ αρχιτεκτονικής. Αυτοί οι διαγωνισμοί, όπως υποστηρίζει, δίνουν ευκαιρίες σε
ταλαντούχους αρχιτέκτονες να εκφράσουν το όραμά τους και τις σχεδιαστικές τους ικανότητες,
προσφέροντάς τους παράλληλα τη δυνατότητα να γίνουν γνωστοί στο ευρύτερο αρχιτεκτονικό
κοινό. Τα βασικότερα ερωτήματα της μελέτης του αφορούν τον τρόπο με τον οποίο μια
αρχιτεκτονική πρόταση εκλαμβάνεται ως ποιοτική από τα αρχιτεκτονικά γραφεία, το πώς αυτή
εκφράζεται μέσα από τις σχεδιαστικές τους προτάσεις, τα βασικά κριτήρια των επιτροπών στη
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διάκριση των διαφορετικών προτάσεων, την οργάνωση μιας διαδικασίας αξιολόγησης, τα
βήματα που ακολουθούνται μέχρι την τελική επιλογή των βραβευμένων έργων, το πώς
εκλαμβάνεται η έννοια της ποιότητας από τα μέλη των κριτικών επιτροπών, το πώς αυτά
επικοινωνούν μεταξύ τους και, εν τέλει, τα κριτήρια επιλογής των βραβευμένων έργων. Για την
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εκπόνηση της μελέτης παίρνει συνεντεύξεις από ένα σύνολο ειδικών, οι οποίοι έχουν εμπειρία
ως μέλη κριτικών επιτροπών, και από ένα σύνολο αρχιτεκτόνων που ασκούν το επάγγελμα στις
σκανδιναβικές χώρες και έχουν εμπειρία ως συμμετέχοντες σε αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς.
Επιπλέον, αναλύει έγγραφα, όπως προγράμματα αρχιτεκτονικής πολιτικής, προγράμματα
διαγωνισμών και πορίσματα κριτικών επιτροπών.

Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις του Magnus Ronn, οι διαδικασίες αξιολόγησης χωρίζονται σε
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συγκεκριμένα στάδια. Μέσα από κάθε στάδιο γίνεται ένα φιλτράρισμα των προτεινόμενων
προτάσεων. Αρχικά επιλέγονται αυτές που κρίνονται ότι πληρούν τα ζητούμενα του δεδομένου
προγράμματος. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι οι προτάσεις που ξεχωρίζουν ως
επικρατέστερες για να πάρουν βραβείο είναι αυτές οι οποίες ανταποκρίνονται με επιμέλεια στα
ζητούμενα του προγράμματος. Αρκετές είναι επίσης οι φορές που καλές σχεδιαστικές προτάσεις
προτείνουν ιδιαίτερες λύσεις που επαναπροσδιορίζουν αυτά τα προγράμματα. Όταν, στα τελικά

Η

στάδια της αξιολόγησης, υπάρχει δυσκολία να ξεχωρίσουν κάποιες από τις επιλεγμένες μελέτες,
τα μέλη των κριτικών επιτροπών αποφασίζουν σύμφωνα με την προσωπική τους αντίληψη ποια
από τις προτάσεις ταιριάζει καλύτερα στο προτεινόμενο οικόπεδο και στον περιβάλλοντα
χώρο. Οι αρχιτέκτονες, αν και τις περισσότερες φορές δεν υπερέχουν αριθμητικά στις
επιτροπές αξιολόγησης ως ειδικοί, φαίνεται να ασκούν μεγάλη επιρροή στη λήψη των
αποφάσεων (Ronn 2011α).
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρχιτεκτόνων, εντοπίζονται πέντε διαφορετικές αντιλήψεις για
την έννοια της ποιότητας: στην πρώτη αντίληψη η έννοια της ποιότητας συνδέεται με το
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τρίπτυχο μορφή-λειτουργία-κατασκευή, στη δεύτερη με την ικανότητα ενός κτίσματος να
εντάσσεται αρμονικά στον περιβάλλοντά χώρο, στην τρίτη με την αισθητική, στην τέταρτη με τη
διαχρονικότητα και στην πέμπτη με τη χρηστική της αξία. Όσον αφορά τα κυριότερα κριτήρια
αξιολόγησης που χρησιμοποιούν οι επιτροπές για την αξιολόγηση των έργων, αυτά είναι η
ακεραιότητα του σχεδιασμού και η κεντρική ιδέα, ο επιτυχημένος σχεδιασμός σε σχέση με τον
σκοπό για τον οποίο προορίζεται, η ένταξη στον περιβάλλοντα χώρο, η ορθή τοποθέτηση της
εισόδου, οικονομικής και τεχνικής φύσεως θέματα καθώς και η δυνατότητα μελλοντικής
επέκτασης (Ronn 2011α).
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Σε ανάλογη μελέτη, η οποία σχετίζεται ειδικότερα με το φιλανδικό σύστημα αρχιτεκτονικών
διαγωνισμών, οι Magnus Ronn και Reza Kazemian (2007) εξετάζουν συγκεκριμένα τα κριτήρια
αξιολόγησης που χρησιμοποιούνται από τις επιτροπές αξιολόγησης καθώς και την έννοια της
ποιότητας στην αρχιτεκτονική, όπως αυτή εντοπίζεται μέσα σε αυτές τις διαδικασίες. Για να
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πετύχουν τον σκοπό τους οργανώνουν ανοικτές συνεντεύξεις (open interviews) με αρχιτέκτονες
που εμπλέκονται άμεσα στις διαδικασίες των διαγωνισμών. Αναλύοντας τα αποτελέσματα, αυτό
που εντοπίζουν είναι ότι η ποιότητα της αρχιτεκτονικής είναι ένα γενικό χαρακτηριστικό του
σχεδιασμού, το οποίο κουβαλά θετικό πρόσημο που ορίζεται και κρίνεται με δυσκολία.
Αντιπροσωπευτικό είναι το γεγονός ότι σε πολύ λίγες περιπτώσεις, σύμφωνα με τους
ερωτηθέντες, τα μέλη των επιτροπών με ομοφωνία επιλέγουν τη βραβευμένη πρόταση. Όσον
αφορά τον τρόπο με τον οποίο αξιολογούν οι επιτροπές, αυτός φαίνεται να είναι άμεσα
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συνυφασμένος με την υπευθυνότητα και την ηθική των επιτροπών, την εμπειρία των κριτών, την
κοινή επαγγελματική τους κατεύθυνση και κουλτούρα και τον τρόπο με τον οποίο ο καθένας από
αυτούς αντιλαμβάνεται την έννοια της ποιότητας. Έτσι, ανάλογα με το πεδίο στο οποίο κάθε ένα
από τα μέλη των επιτροπών είναι ειδικός, παρουσιάζεται και μια διαφορετική προσέγγιση στον
ορισμό της ποιότητας στην αρχιτεκτονική (Ronn και Kazemian 2007).
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Άλλη σχετική μελέτη, η οποία αφορά τη διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο αξιολογούνται τα
αρχιτεκτονικά έργα, είναι αυτή των Cooper Marcus και Jacqueline Vischer (1986) οι οποίοι
εξετάζουν τρεις βραβευμένες αναπτύξεις οικιστικών συγκροτημάτων στον Καναδά. Κίνητρο για
αυτήν τη μελέτη αποτέλεσε το γεγονός ότι, ενώ οι αρχιτεκτονικές βραβεύσεις είναι διαδικασίες
οι οποίες αγκαλιάζονται με μεγάλη προθυμία από τους αρχιτέκτονες, δεν υπάρχει αρκετό
ερευνητικό έργο που να εστιάζει στον τρόπο με τον οποίο βραβευμένα έργα αξιολογούνται από
τους ίδιους τους χρήστες τους. Ειδικότερα, καταβάλλεται μία προσπάθεια εντοπισμού των
συγκεκριμένων κριτηρίων αξιολόγησης, σύμφωνα με τα οποία τέσσερις διαφορετικές ομάδες
΄΄κριτών΄΄ αξιολογούν αυτές τις αναπτύξεις: οι αρχιτέκτονες οι οποίοι τις σχεδίασαν, οι κριτικές
63

επιτροπές οι οποίες τις επέλεξαν, οι ίδιοι οι ερευνητές της παρούσας μελέτης και οι ένοικοι των
αναπτύξεων. Για τον εντοπισμό αυτών των κριτηρίων αξιολόγησης εξετάζονται οι περιγραφές
των αρχιτεκτόνων, όπως αυτές κατατέθηκαν στη διαδικασία αξιολόγησης, τα πορίσματα των
κριτικών επιτροπών, η επί τόπου παρατήρηση των αναπτύξεων και η κατασκευή
ερωτηματολογίων με τη χρήση των οποίων οι ένοικοι αξιολογούν τις αναπτύξεις. Σύμφωνα με τα
αποτελέσματα της μελέτης, οι αρχιτέκτονες και οι κριτικές επιτροπές φαίνεται να εστιάζουν στην
καινοτομία και την εμφάνιση των αναπτύξεων, ενώ οι ένοικοι στη λειτουργία και την ποιότητα
της κατασκευής. Σύμφωνα με τους ερευνητές, οι ομοιότητες που παρουσιάζονται στις
πιθανότητα στο κοινό επαγγελματικό τους υπόβαθρο.
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περιγραφές των αρχιτεκτόνων και στα πορίσματα των κριτικών επιτροπών οφείλονται

Κάθε περίπτωση αρχιτεκτονικής βράβευσης εντάσσεται σε ένα διαφορετικό πλαίσιο, δεν
αποτελεί μία απλή διαδικασία, χωρίζεται σε διάφορα στάδια και επηρεάζεται από πολλούς
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παράγοντες. Στην παρούσα έρευνα αυτό που εξετάζεται είναι το ιδιαίτερο πλαίσιο των θεσμών
μέσα από τους οποίους έχουν επιλεγεί οι βραβευμένες κατοικίες. Στόχος δεν είναι αυτή
καθεαυτή η ανάλυση του τρόπου και της διαδικασίας αξιολόγησης, αλλά η εξέταση της
ιδεολογίας που προωθείται μέσα από αυτά τα δύο συστήματα βραβεύσεων. Αφενός γιατί αυτή
χαρακτηρίζει ένα κομμάτι της σύγχρονης αρχιτεκτονικής κουλτούρας του τόπου και αφετέρου
γιατί συνδέεται με τη λογική, σύμφωνα με την οποία αξιολογήθηκε και κρίθηκε ο σχεδιασμός
των βραβευμένων κατοικιών. Ο τρόπος επίσης με τον οποίο οι αρχιτέκτονες παρουσιάζουν τη
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σχεδιαστική τους πρόταση για τη διαδικασία αξιολόγησης υποδηλώνει, εν μέρει, τις πεποιθήσεις
τους όσον αφορά τις προτεραιότητες που θέτουν ως επαγγελματίες στον σχεδιασμό και
παράλληλα εστιάζει στις συγκεκριμένες ποιότητες που ικανοποιούν τα κριτήρια αξιολόγησης.
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4.1. Ερευνητικό ερώτημα

Για τη διερεύνηση της ιδεολογίας που προωθείται μέσα από τα δύο συστήματα βραβεύσεων και
τις προθέσεις των αρχιτεκτόνων που εκφράζονται πριν από τη διαδικασία αξιολόγησης
καλούνται να απαντηθούν τα πιο κάτω ερευνητικά ερωτήματα. Ποιες αξίες πρεσβεύονται και
ποιοι στόχοι τίθενται στις προκηρύξεις και στους όρους συμμετοχής των δύο θεσμών; Ποια είναι
τα συγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης, σύμφωνα με τα οποία επιλέγονται οι βραβευμένες
προτάσεις; Ποιους ισχυρισμούς χρησιμοποιούν οι αρχιτέκτονες για να περιγράψουν την
αρχιτεκτονική τους πρόταση; Ποιος είναι ο βαθμός στον οποίο οι τοποθετήσεις των
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αρχιτεκτόνων ταυτίζονται με τις αξίες που προωθούνται μέσα από τις προκηρύξεις και τους
όρους συμμετοχής των θεσμών;

4.2. Μεθοδολογία
Για την απάντηση των ερευνητικών ερωτημάτων η ανάλυση χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο
μέρος εστιάζει στην ιδεολογία που προωθείται μέσα από τα δύο συστήματα βραβεύσεων,
εντοπίζεται μέσα από τις προκηρύξεις και τους όρους συμμετοχής των θεσμών και συνδέεται
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ειδικότερα με τα βασικά κριτήρια αξιολόγησης. Το δεύτερο μέρος της ανάλυσης αφορά τη
διερεύνηση των δηλωμένων προθέσεων των αρχιτεκτόνων για κάθε βραβευμένη κατοικία, όπως
αυτές στοιχειοθετούνται πριν από τη διαδικασία αξιολόγησης.
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Για τη διερεύνηση των πιο πάνω ερωτημάτων εξετάζονται όλες οι σχετικές προκηρύξεις και οι
όροι συμμετοχής από την έναρξη εφαρμογής του θεσμού των Κρατικών Βραβείων
Αρχιτεκτονικής (1992-2016) καθώς και του ευρωπαϊκού θεσμού EU Mies Award (1998-2015)
μέχρι την τελευταία βράβευση κατοικίας. Εξετάζονται επίσης όλες οι περιγραφές των
αρχιτεκτόνων καθώς και το συγκεκριμένο φωτογραφικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε στη
διαδικασίας αξιολόγησης. Το υλικό εντοπίζεται στο αρχείο του Τμήματος Πολεοδομίας και
Οικήσεως (υπεύθυνος κρατικός φορέας για τα Κρατικά Βραβεία Αρχιτεκτονικής), στο αρχείο του
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Συλλόγου Αρχιτεκτόνων και στην επίσημη ιστοσελίδα του ευρωπαϊκού θεσμού EU Mies Award.
Σε περίπτωση που για κάποια κατοικία δεν εντοπίζεται το συγκεκριμένο υλικό, ζητείται από τους
αρχιτέκτονες να το συμπληρώσουν14.

4.2.1. Η ανάλυση του έντυπου υλικού
ανάλυση

Η

Η

των

προκηρύξεων,

των

όρων

συμμετοχής

και

των

περιγραφών

των

αρχιτεκτόνων γίνεται με τη βοήθεια της μεθόδου ανάλυσης περιεχομένου. Σύμφωνα με τη

συγκεκριμένη ανάλυση, το κείμενο με μία γρήγορη συστηματική μέθοδο απλοποιείται με βάση
συγκεκριμένες λέξεις κλειδιά, οι οποίες εκφράζουν συγκεκριμένες τάσεις, στάσεις ή έννοιες,

14

Για την κατοικία 3 δεν βρέθηκε η περιγραφή που δόθηκε στη διαδικασία αξιολόγησης. Για την έρευνα

χρησιμοποιήθηκε η περιγραφή που δημοσιεύτηκε στην παρουσίαση του έργου στο επίσημο τεύχος του
Συλλόγου Αρχιτεκτόνων και Πολιτικών Μηχανικών (Αρχιτέκτονες + Μηχανικοί, αρ. τεύχους 51, Ιούλιος
1999, σελ. 10-11).
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συνδέονται με το ερευνητικό ερώτημα και καθορίζουν την ταξινόμηση των στοιχείων που
εμφανίζονται στο κείμενο (Weber 1990, Τζάνη 2005). Στη προκειμένη περίπτωση, η ανάλυση
εστιάζει αφενός στις συγκεκριμένες τοποθετήσεις που περιγράφουν τους στόχους των δύο
θεσμών και αφετέρου στον εντοπισμό των βασικών κριτηρίων αξιολόγησης. Παράλληλα, μέσα
από τις περιγραφές των αρχιτεκτόνων, εντοπίζονται οι βασικές αρχές και οι κύριες παράμετροι
του σχεδιασμού, στις οποίες στηρίζεται η κάθε πρόταση. Τα διάφορα στοιχεία που εντοπίζονται,
ανάλογα με τη διαφορετικότητα ή τη συγγένεια τους, χωρίζονται σε κατηγορίες. Οι κατηγορίες
αυτές προσδιορίζονται κατά τη διάρκεια της ανάλυσης και αποτελούν το πλαίσιο ταξινόμησης
των διαφόρων στοιχείων που εντοπίζονται στο σύνολο των όρων και των προκηρύξεων από κάθε
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διαφορετική χρονιά και από κάθε διαφορετική περιγραφή έργου. Η ανάλυση καταλήγει σε
συγκεντρωτικούς πίνακες με τα κείμενα να μετατρέπονται σε μορφή που προσφέρει τη
δυνατότητα ποσοτικής και ποιοτικής ανάλυσης.
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Από τη στιγμή που η οποιαδήποτε καταγραφή δεδομένων βασίζεται στις εκτιμήσεις του
ερευνητή, απαιτείται υψηλός βαθμός ακρίβειας, ώστε οι κρίσεις να παρουσιάζουν ομοιογένεια
και συστηματικότητα. Τα πλεονεκτήματα της μεθόδου ανάλυσης περιεχομένου είναι ότι
βασίζεται σε κανόνες κωδικοποίησης, οι οποίοι μπορούν να προσαρμοστούν στην εκάστοτε πηγή
πληροφοριών, ενώ παράλληλα μειώνει τον όγκο των δεδομένων καταλήγοντας σε μια απλή
μέτρηση της συχνότητας εννοιών και λέξεων που εμπίπτουν στην ίδια κατηγορία. Επίσης,
επιτρέπει τη συγκριτική ανάλυση των διαφορετικών κατηγοριών. Το βασικό μειονέκτημα της
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μεθόδου έγκειται στην πιθανή απλοποίηση του νοήματος του κειμένου και στη δυσκολία
εντοπισμού των ορθών κατηγοριών ανάλυσης, ώστε όλες οι πιθανές διαφορετικές πληροφορίες
να μπορούν να ταξινομηθούν σε μία κατηγορία (Weber 1990, Τζάνη 2005).
4.2.2. Η ανάλυση του φωτογραφικού υλικού

Η

4.2.2.1. Οι αρχιτέκτονες και η φωτογραφία

Η σχέση μεταξύ φωτογραφίας και αρχιτεκτονικής αποτελεί, σύμφωνα με τους Maria Antonella
Pelizzari και Paolo Scrivano (2011), μία συνεχή εξελικτική διαδικασία από το 19ο αιώνα μέχρι
σήμερα. Ως μέσο θεωρούν ότι έχει αποκτήσει αυτονομία, ξεφεύγοντας από τον αρχικό της ρόλο,
την αποτύπωση δηλαδή των κτηρίων, και συνδέεται άρρηκτα με τον σχεδιασμό και τον τρόπο με
τον οποίο προσπαθούν οι αρχιτέκτονες να μεταδώσουν την ιδέα τους. Σε αυτήν την
αλληλεξάρτηση φωτογραφίας και αρχιτεκτονικής αναφέρεται και η Claire Zimmerman (2014) στο
βιβλίο της Photographic Architecture in the Twentieth Century. Η ίδια επικεντρώνεται στην
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εξέλιξη της αρχιτεκτονικής και στον μοντερνισμό, σχολιάζοντας το γεγονός ότι η φωτογραφία
μετέβαλε τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε την αρχιτεκτονική, μετατοπίζοντας παράλληλα την
αντιμετώπιση της αισθητικής της.
Την αισθητική εμπειρία και τον τρόπο με τον οποίο εκλαμβάνεται οπτικά μία αρχιτεκτονική
χωρική σύνθεση συνδέει και ο Filip Mattens (2011). Για παράδειγμα, χωρίς να υποβιβάζει τη
συγκίνηση που μπορεί να προκαλέσουν άλλοι παράγοντες όπως η φόρμα, οι αναλογίες, η
υλικότητα και το χρώμα, θεωρεί ότι ένα κτήριο, στο οποίο οι χώροι συνδέονται οπτικά με
διάφορους και περίπλοκους τρόπους, εγείρει την προσοχή σε μεγαλύτερο βαθμό από ένα κτήριο
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στο οποίο όλοι οι χώροι απομονώνονται σε ξεχωριστά δωμάτια (Mattens 2011,106). Έχοντας ως
γνώμονα αυτό το γεγονός, τονίζει ότι η φωτογραφία στον μοντερνισμό αναπτύσσει ουσιαστική
σχέση με την απόδοση του χώρου. Ένα άλλο σημαντικό γεγονός, που o ίδιος αναφέρει για τη
φωτογραφία και τον μοντερνισμό, είναι η κατάργηση της κεντρικής προοπτικής και συμμετρίας.
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Τα κτίσματα δεν φωτογραφίζονται μόνο από ένα κυρίαρχο οπτικό σημείο και το υποκείμενο
καλείται να επιλέξει τη γωνία, σύμφωνα με την οποία θα φωτογραφίσει το κτίσμα.
Ενδιαφέρουσα αποτελεί η αναφορά του στην κατοικία Fallingwater, του Frank Lloyd Wright, η
οποία έγινε ευρέως αναγνωρίσιμη όπως χαρακτηριστικά φωτογραφήθηκε από την πλευρά του
καταρράκτη (Mattens 2011,108-109).

Κατά την περίοδο του μοντερνισμού, τα αρχιτεκτονικά περιοδικά και η φωτογραφία παίζουν
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σημαντικό ρόλο στον τρόπο με τον οποίο μεταφέρεται η αρχιτεκτονική στο ευρύ κοινό. Αυτό το
γεγονός, σύμφωνα με τον Joseph Rosa (1998), επηρέασε τον τρόπο με τον οποίο γίνεται
κατανοητός ο χώρος, αφού η προοπτική μιας φωτογραφίας διαφέρει από την πραγματικότητα
και τον φυσικό χώρο. Ανάλογη κριτική ασκούν επίσης οι Maria Antonella Pelizzari και Paolo
Scrivano (2011), οι οποίοι αναφέρουν ότι η πιο πάνω σχέση που έχει αποκτήσει ο άνθρωπος με
την αρχιτεκτονική είναι αφύσικη. Σύμφωνα με τον Bruno Zevi (1957), οι τρόποι αναπαράστασης,
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οι οποίοι δεν μπορούν να αποδώσουν τη πραγματική διάσταση του χώρου, έχουν μερίδιο
ευθύνης για την έλλειψη γνώσης στην κατανόησή του. Ο ίδιος προτείνει ότι ένα κτήριο πρέπει να
κρίνεται καθαρά σύμφωνα με τον τρόπο που ο εσωτερικός του χώρος επηρεάζει τον επισκέπτη.
Η σχέση μεταξύ κτηρίου και δημόσιας εικόνας του καθώς και ο βαθμός στον οποίο η
φωτογραφία επηρέασε και καθόρισε αυτήν την εικόνα είναι ένα από τα θέματα τα οποία
σχολιάζει η Claire Zimmerman (2014). Διερευνώντας την κουλτούρα που παράγει αυτή η σχέση,
αναφέρεται σε κάποια συγκεκριμένα ΄΄χωρικά εφέ΄΄ τα οποία παράγονται και ασκούν ισχυρή
επιρροή στον τρόπο με τον οποίο απεικονίζονται τα κτήρια. Εξετάζοντας τη σχέση μεταξύ οπτικής
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αφαίρεσης και χωρικής μορφής σε φωτογραφίες από κτήρια του Mies Van de Rohe, υπερτονίζει
τρεις διαφορετικές χωρικές εκφάνσεις (spatial modes): τον ρυθμικό χώρο (rhythmic space), τον
μονταρισμένο χώρο (montage space) και τον πανοραμικό χώρο (panoramic space). Τον ρυθμικό
χώρο τον συνδέει με τη ΄΄χωρογραφία΄΄ η οποία καθορίζει την κίνηση του σώματος και τη σχέση
που αναπτύσσει αυτό με τα στοιχεία του χώρου. Τον μονταρισμένο χώρο τον συνδέει με την
αντιπαραβολή διαφόρων αρχιτεκτονικών στοιχείων, συγκεκριμένα μαρμάρινων πλακών και
γυάλινων πετασμάτων, με τρόπο που να θυμίζει την τεχνική του μοντάζ στη φωτογραφία
και στην βιντεογραφία. Τέλος, με τον πανοραμικό χώρο εννοεί τον ενιαίο ρευστό χώρο, ο οποίος
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χαρακτηρίζεται από την οριζοντιότητα και την ευρυγώνια οπτική (Zimmerman 2014, 70).
Χαρακτηριστικό παράδειγμα στον τρόπο με τον οποίο η φωτογραφία συνδέεται άμεσα με τη
σχεδιαστική προσέγγιση αποτελεί το έργο του αρχιτέκτονα John Pawson, κύριου εκφραστή του
κινήματος του μινιμαλισμού. Ο ίδιος είναι φωτογράφος και σε μία συνέντευξή του περιγράφει
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τον δυναμισμό του ΄΄άδειου χώρου΄΄15. Όπως αναφέρει, σε αυτόν το βλέμμα ταξιδεύει ελεύθερα,
χωρίς να συναντά εμπόδια, προσφέροντας τη δυνατότητα ελέγχου με τον πιο εύκολο και δυνατό
τρόπο. Ο χώρος ορίζεται ξεκάθαρα από την υλικότητα, τον φωτισμό, την κλίμακα και τις
αναλογίες. Με την απουσία επίσης των ΄΄περιττών΄΄ στοιχείων ο φωτισμός αποκτά μεγαλύτερο
ενδιαφέρον.

Το βιβλίο Minimum αποτελεί ένα οπτικό δοκίμιο στο οποίο εκφράζεται η φιλοσοφία του John
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Pawson. Μέσα από τις εικόνες παρουσιάζονται και περιγράφονται οπτικά οι αξίες που
συμβάλλουν στην κατασκευή των ιδεών και επηρεάζουν τον τρόπο σχεδιασμού του. Η
θεματολογία περιστρέφεται γύρω από την έννοια της απλότητας στην αρχιτεκτονική, στην
κατασκευή, στα υλικά, στην επίπλωση και στην τέχνη από διάφορες περιόδους και κουλτούρες.
Οι εικόνες χωρίζονται σε διαφορετικές θεματολογικές ομάδες, όπου η καθεμία από αυτές
αποτελεί ένα ξεχωριστό στοιχείο που ο ίδιος εισάγει στον σχεδιασμό. Αυτές τις ομάδες
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αποτελούν η μάζα (mass), το φως (light), η δομή (structure), η τελετουργία (ritual), το τοπίο
(landscape), η τάξη (order), ο περιορισμός (containment), η επανάληψη (repetition), ο όγκος
(volume), η ουσία (essence) και η έκφραση (expression). Ο ΄΄ενθουσιασμός΄΄ του για τον ΄΄άδειο
χώρο΄΄ εμφανίζεται σε καθεμιά από τις εικόνες αυτές (Pawson 1996).

15

https://www.youtube.com/watch?v=PfqybDqebY4
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Σχετική με τα ζητούμενα της παρούσας ανάλυσης είναι η ερευνητική εργασία της Δήμητρας
Γεωργαντοπούλου (2005), η οποία επικεντρώνεται στη διερεύνηση των στοιχείων των
δημοσιεύσεων πέντε έργων του Le Corbusier: της villa La Roche, της villa Savoye, της
πολυκατοικίας της Μασσαλίας, της εκκλησίας της Ronchamp και του μοναστηριού της
La Tourette. Στόχος της μελέτης είναι να ανακαλύψει τον τρόπο με τον οποίο ο
αρχιτέκτονας επιλέγει να παρουσιάσει το έργο του. Ένα σημαντικό στοιχείο που εντοπίζει
στην προσπάθειά της αυτή είναι το γεγονός ότι, από τον πρώτο τόμο (1925) μέχρι και τον έκτο
(1960) της σειράς Qeuvre Complete16, μειώνεται η συμβολή του κειμένου και των σχεδίων, με το
(Γεωργαντοπούλου 2005, 19).
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βάρος της πληροφόρησης να μετατοπίζεται στη φωτογραφία (από 50% σε 89%)

Σύμφωνα με τη Δήμητρα Γεωργαντοπούλου, εστιάζοντας στην ανάλυση του φωτογραφικού
υλικού, ο Le Corbusier φαίνεται να ελέγχει επίμονα τη μορφή των κτηρίων στις φωτογραφικές
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απεικονίσεις, με τον φωτισμό να είναι πάντα προσεγμένος και να τονίζει τα αρχιτεκτονικά
στοιχεία και την υλικότητα. Τα εσωτερικά κάδρα είναι πάντοτε παράλληλα με τους
κατακόρυφους τοίχους και η φωτογραφία τραβηγμένη από το ύψος του ματιού, πάντα σε
αναφορά με το πώς αντιλαμβάνεται ένας άνθρωπος τον χώρο. Φωτογραφίες, οι οποίες
συναντώνται συχνά, είναι αυτές που απεικονίζονται οι όψεις των κτισμάτων και συνήθως
λαμβάνονται υπό γωνία. Υπάρχουν επίσης φωτογραφίες από όψεις μακετών από τις ίδιες
οπτικές γωνίες των τελικών λήψεων. Αυτό το γεγονός, σύμφωνα με τη Δήμητρα
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Γεωργαντοπούλου, καταδεικνύει τη διάθεση του αρχιτέκτονα να έχει τον έλεγχο του έργου από
την αρχή του σχεδιασμού μέχρι και το τέλος της κατασκευής αλλά και του τρόπου με τον οποίο
αυτό γίνεται αντιληπτό από το κοινό.

Μια άλλη χαρακτηριστική ομάδα φωτογραφιών, η οποία εντοπίζεται από τη Δήμητρα
Γεωργαντοπούλου, είναι αυτή όπου καταγράφονται στοιχεία της κίνησης, όπως σκάλες, ράμπες
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και γέφυρες. Τα συγκεκριμένα στοιχεία διαθέτουν δυναμισμό και αρκετές φορές παρεκκλίνουν
από το ορθοκανονικό σύστημα της κάτοψης και αποκτούν ιδιαίτερο νόημα με το κάδρο της
φωτογραφίας. Ενδιαφέρουσα είναι η αναφορά του Kengo Kuma στην ύπαρξη αυτών τέτοιων στις
φωτογραφίες του Le Corbusier, τονίζοντας ότι με αυτόν τον τρόπο ο τελευταίος
αντικειμενοποίησε αυτούς τους χώρους διακίνησης, απευθυνόμενος στο βλέμμα και
επηρεάζοντας τον τρόπο με τον οποίο διαβάζουμε την αρχιτεκτονική (Kuma 2008, 107).

16

Με μια σειρά από βιβλία ο Willy Boesiger (1995) παρουσιάζει το συνολικό έργο του Le Corbusier.
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Μια άλλη σημαντική παρατήρηση της Δήμητρας Γεωργαντοπούλου (2005, 28) είναι ότι οι
φωτογραφίες δεν φαίνεται να παρουσιάζουν οπτική συνέχεια η οποία να υποστηρίζει τον
΄΄αρχιτεκτονικό περίπατο΄΄ και το πλέγμα των οπτικών χαράξεων και συνεχειών, στοιχεία της
αρχιτεκτονικής του Le Corbusier. Ωστόσο, εντοπίζονται συχνά φωτογραφίες στις οποίες
παρουσιάζονται στιγμιότυπα του χώρου, τα οποία αποτελούν σημεία στάσης ή θέασης καθώς
και κάδρα που εστιάζουν στον εξωτερικό χώρο. Επιπλέον, υπάρχουν φωτογραφίες στις οποίες
παρουσιάζονται

χαρακτηριστικές

αρχιτεκτονικές

λεπτομέρειες.

Αποφεύγονται

επίσης

φωτογραφίες που απεικονίζουν ιδιωτικούς χώρους.
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Στο σύνολο των φωτογραφιών, όπως επίσης εντοπίζει, η ανθρώπινη παρουσία είναι μηδαμινή.
Αν και παρουσιάζονται σε κάποιες από αυτές φιγούρες, αυτές διατηρούν την ανωνυμία τους και
υποδεικνύουν τη λειτουργία του χώρου. Η επίπλωση είναι επίσης η απαραίτητη και αφορά
κυρίως τα μόνιμα στοιχεία που βρίσκονται στον χώρο, αυτά δηλαδή τα οποία ανταποκρίνονται
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στον πρωτότυπο τρόπο σχεδίασης τους. Σε μεγάλα τμήματα των εσωτερικών τοίχων απουσιάζει
η ύπαρξη πινάκων ή άλλων διακοσμητικών στοιχείων. Σύμφωνα με τη Δήμητρα
Γεωργαντοπούλου, αυτό το γεγονός πιθανόν να οφείλεται στη θέση του Le Corbusier ότι η
αρχιτεκτονική πρέπει να είναι καθαρή και απαλλαγμένη από περιττά αντικείμενα
(Γεωργαντοπούλου 2005, 23). Αυτή η επιλογή του Le Corbusier σχολιάζεται από την Beatriz
Colomina (1987) η οποία αναφέρει ότι οι φωτογραφίες του Le Corbusier σε καμία περίπτωση δεν
αποτελούν ένα απλό μέσο αναπαράστασης με σκοπό τη ρεαλιστική απεικόνιση. Ο ίδιος
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επεξεργάζεται τις φωτογραφίες αφαιρώντας επιπλέον στοιχεία, όπως θάμνους, πέργολες,
αναρριχητικά φυτά και σκιές, αλλάζει τις αναλογίες των ανοιγμάτων και αφαιρεί οποιαδήποτε
πληροφορία η οποία σχετίζεται με το τοπίο. Με αυτόν τον τρόπο εστιάζει στα φορμαλιστικά
στοιχεία του κτίσματος υποβιβάζοντας παράλληλα τη σχέση του με τον περιβάλλοντα χώρο
(Colomina 1987, 13). Σύμφωνα με τον Filip Mattens (2011), αυτές οι χειρονομίες, οι οποίες
εμφανίζονται στη δουλειά πολλών αρχιτεκτόνων στον μοντερνισμό, αν και σκοπεύουν στην
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καλύτερη δυνατή απεικόνιση του χώρου και των υλικών, ίσως να καθορίζουν παράλληλα και τον
τρόπο με τον οποίο βλέπουμε και σχεδιάζουμε τον αρχιτεκτονικό χώρο.
Όπως είδαμε, η φωτογραφία δεν καταγράφει απλώς την αρχιτεκτονική. Ως μέσο επηρεάζει την
αντίληψη του χώρου και ανασυνθέτει το βλέμμα. Παράλληλα, επαναπροσδιορίζει το πραγματικό
μέσα από την αναπαράστασή του. Χαρακτηριστικά η Γεωργαντοπούλου αναφέρει: ΄΄Η
αρχιτεκτονική εκμεταλλεύεται τη φωτογένεια της, την προτίμηση που της δείχνουν οι φωτογράφοι, για να
γνωρίσει τον εαυτό της μέσα από την εικόνα του (πραγματικού)΄΄ (Γεωργαντοπούλου 2005, 19). Αυτή η

΄΄απόσταση΄΄ της αναπαράστασης από το πραγματικό θα μπορούσε κάποιος να θεωρήσει ότι
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σχετίζεται, εν μέρει, και με την έννοια του κάδρου, όπως αυτό ορίζεται και κατευθύνει αυτό που
θέλει να κατανοήσει ο θεατής. Η θεωρητική και η εις βάθος ανάλυση του φωτογραφικού υλικού,
το οποίο κατέθεσαν οι αρχιτέκτονες για αξιολόγηση, δεν αποτελεί βέβαια στόχο της παρούσης
ανάλυσης. Αυτή η σχέση όμως μεταξύ αρχιτεκτονικής και φωτογραφίας είναι σημαντική για την
κατανόηση του πλαισίου στο οποίο εντάσσεται αυτή η διαδικασία.
4.2.2.2. Η ανάλυση
Στη παρούσα έρευνα, οι φωτογραφίες, οι οποίες αναλύονται, είναι αυτές που επέλεξαν οι
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αρχιτέκτονες, ώστε να παρουσιάσουν την αρχιτεκτονική τους πρόταση στις επιτροπές
αξιολόγησης. Στόχος της ανάλυσης αποτελεί ο εντοπισμός των συγκεκριμένων προθέσεων τους,
η εστίαση σε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του σχεδιασμού και οι ιδιαίτερες συνθήκες,
σύμφωνα με τις οποίες φωτογραφίζεται και αναδεικνύεται ένα έργο. Για την ανάλυση των
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φωτογραφιών, όπως και για την ανάλυση του έντυπου υλικού, χρησιμοποιείται η μέθοδος
ανάλυσης περιεχομένου για την οποία έγινε αναφορά πιο πάνω. Η συχνότητα με την οποία
ξεχωρίζει ένα χαρακτηριστικό του σχεδιασμού ή μία συνθήκη, στο σύνολο των περιπτώσεων,
τονίζει και τη σημασία του. Τα διάφορα στοιχεία που εντοπίζονται, ανάλογα με τη
διαφορετικότητα ή τη συγγένεια τους, χωρίζονται σε κατηγορίες και η ανάλυση καταλήγει σε
συγκεντρωτικούς πίνακες. Εκτός από τις δυσκολίες της ίδιας της μεθόδου καταγραφής, ένας
επιπλέον παράγοντας που μπορεί να επηρεάσει αυτήν τη διαδικασία είναι ο ιδιαίτερος
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χαρακτήρας που προσδίδει στο αποτέλεσμα ο διαφορετικός φωτογράφος κάθε κατοικίας. Αυτή
η ιδιαίτερη ποιότητα είναι ικανή επίσης να επηρεάσει την κριτική ενός έργου κατά τη διαδικασία
αξιολόγησης.
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4.3. Τα ευρήματα της ανάλυσης

4.3.1. Η ιδεολογία που προωθείται μέσα από τα δυο συστήματα βραβεύσεων
Αναλύοντας τις προκηρύξεις και τους όρους συμμετοχής των δύο θεσμών εντοπίζονται, όπως
καταγράφονται στον πίνακα 4.1, οι στόχοι και οι αξίες που προωθούνται μέσα από αυτά τα
συστήματα βραβεύσεων καθώς και τα συγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης, σύμφωνα με τα
οποία επιλέγονται τα βραβευμένα έργα.
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Η
EU Mies
Award

Οι στόχοι και οι αξίες
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Η οικονομική πτυχή του σχεδιασμού

Η κοινωνική διάσταση του σχεδιασμού

Οι θετικές περιβαλλοντικές συνέπειες

Η βιοκλιματική συμπεριφορά του κτίσματος και η εφαρμογή παθητικών και ενεργειακών συστημάτων

Η εισαγωγή νέων τεχνολογιών φιλικών προς το περιβάλλον

Η παροχή πρόσβασης σε άτομα με κινητικές δυσκολίες

Η ικανοποίηση των λειτουργικών αναγκών

Η αρτιότητα του σχεδιασμού όσον αφορά την παράμετρο της αισθητικής

Τα στοιχεία του σχεδιασμού σχετικά με την αισθητική (Formal aspect)

Αυθεντικός και καινοτόμος σχεδιασμός

Οι στόχοι και οι αξίες

Η ένταξη του κτίσματος στον περιβάλλοντα χώρο

Η διαχρονικότητα του σχεδιασμού

Ορθή χρήση των υλικών, τεχνική συνέπεια και η υψηλής ποιότητας κατασκευή

Η συνοχή και συνέπεια του σχεδιασμού

Η καταλληλότητα της οικοδομής για τον σκοπό που προορίζεται

Η κεντρική ιδέα και φιλοσοφία του σχεδιασμού

Αειφόρος σχεδιασμός σε ενεργειακό, κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο

Η ποιότητα της ζωής και του περιβάλλοντος

Προσφορά στον άνθρωπο και στην κοινωνία

Έμφαση στην καινοτομία και τη σημασία της ως φιλοσοφίας

Αναγνώριση του πολιτισμικού ρόλου της αρχιτεκτονικής
Η ποιότητα της αρχιτεκτονικής ανεξαρτήτως μεγέθους, τρόπου και κόστους κατασκευής
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Αναγνώριση του ποικιλόμορφου χαρακτήρα της αρχιτεκτονικής και η εναλλαγή ιδεών

Καλλιέργεια υπεύθυνων πελατών

Προβολή των προικισμένων και ταλαντούχων αρχιτεκτόνων

Ενθάρρυνση στη δημιουργία υψηλού επιπέδου αρχιτεκτονικής

Δημόσια αναγνώριση των εξαίρετων δειγμάτων αρχιτεκτονικής
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Κρατικά
Βραβεία
Αρχ/νικής
Η ιδεολογία που προωθείται μέσα από τα δύο συστήματα βραβεύσεων

Τα κριτήρια αξιολόγησης

1992
1995
1998
2001
2004
2007
2010
2013
2016

Τα κριτήρια αξιολόγησης

1998
2001
2003
2005
2007
2009
2011
2013
2015

Πίνακας 4.1: Η ανάλυση των προκηρύξεων και των όρων συμμετοχής των δύο συστημάτων βραβεύσεων
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4.3.1.1. Οι κύριοι στόχοι και οι αξίες που προωθούνται μέσα από τους θεσμούς
Κύριοι στόχοι του θεσμού των κρατικών βραβείων αρχιτεκτονικής αποτελούσαν ανέκαθεν η
δημόσια αναγνώριση των εξαίρετων δειγμάτων αρχιτεκτονικής, η ενθάρρυνση στη δημιουργία
υψηλού επιπέδου αρχιτεκτονικής και η ποιότητα της αρχιτεκτονικής ανεξαρτήτου μεγέθους,
τρόπου και κόστους κατασκευής. Από το 1998 και έπειτα γίνεται αναφορά στην προσφορά της
αρχιτεκτονικής στον άνθρωπο και στην κοινωνία, ενώ πρόσφατα, από το 2010 και έπειτα, δίδεται
έμφαση στην σημασία του αειφόρου σχεδιασμού σε ενεργειακό, κοινωνικό και οικονομικό
επίπεδο. Κύριοι στόχοι του θεσμού EU Mies Award ήταν ανέκαθεν η προβολή των προικισμένων
ταλαντούχων

αρχιτεκτόνων,

η

αναγνώριση

του

ποικιλόμορφου χαρακτήρα της
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και

αρχιτεκτονικής, η εναλλαγή ιδεών, η καινοτομία και η σημασία της ως φιλοσοφίας καθώς και η
προσφορά στον άνθρωπο και στην κοινωνία. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι, από την αρχή
του θεσμού μέχρι και το 2007, γίνεται επίσης αναφορά στην αναγνώριση του πολιτισμικού
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ρόλου της αρχιτεκτονικής. Στόχοι, οι οποίοι εμφανίζονται στις προκηρύξεις του θεσμού από το
2010 και έπειτα, είναι η ποιότητα της αρχιτεκτονικής ανεξαρτήτου μεγέθους, τρόπου και κόστους
κατασκευής, η καλλιέργεια υπεύθυνων πελατών, η ποιότητα της ζωής και του περιβάλλοντος και
ο αειφόρος σχεδιασμός σε ενεργειακό, κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο.
4.3.1.2. Τα κριτήρια αξιολόγησης σύμφωνα με τα οποία επιλέγονται τα
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βραβευμένα έργα

Τα κριτήρια αξιολόγησης των κρατικών βραβείων αρχιτεκτονικής ανέκαθεν εστιάζαν στην
κεντρική ιδέα και φιλοσοφία του σχεδιασμού, στην καταλληλότητα της οικοδομής ως προς τον
σκοπό προορισμού της, στη συνοχή και στη συνέπεια του σχεδιασμού, στην ορθή χρήση των
υλικών, στην τεχνική συνέπεια και στην υψηλής ποιότητας κατασκευή. Από την αρχή του θεσμού
μέχρι και το 2001, γίνεται αναφορά στη διαχρονικότητα του σχεδιασμού, ενώ από το 2004 και

Η

έπειτα στην αυθεντικότητα και καινοτομία του σχεδιασμού. Από το 2010 και έπειτα γίνεται
αναφορά στην αισθητική αρτιότητα του έργου, στην ικανοποίηση των λειτουργικών αναγκών,
στην παροχή πρόσβασης σε άτομα με κινητικές δυσκολίες και γενικότερα στην έννοια της
αειφορίας. Ειδικότερα, όσον αφορά το κριτήριο της αειφορίας και την περιβαλλοντική
προσέγγιση στον σχεδιασμό, η σχέση του κτίσματος με τον περιβάλλοντα χώρο από ανέκαθεν
αποτελεί ένα από τα βασικότερα κριτήρια αξιολόγησης. Από το 2004 και έπειτα γίνεται αναφορά
στην ανάγκη για χρήση υλικών και τεχνολογιών φιλικών προς το περιβάλλον. Πρόσφατα, από το
2010 και έπειτα, γίνεται αναφορά στην βιοκλιματική συμπεριφορά του κτίσματος και στην
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εφαρμογή παθητικών συστημάτων, στις θετικές περιβαλλοντικές συνέπειες και στην κοινωνική
και οικονομική διάσταση του σχεδιασμού.
Τα κριτήρια αξιολόγησης του θεσμού EU Mies Award ανέκαθεν εστίαζαν στην αυθεντικότητα και
στον καινοτόμο χαρακτήρα του σχεδιασμού, στην ορθή χρήση των υλικών, στην τεχνική
συνέπεια και στην υψηλής ποιότητας κατασκευή. Επιπλέον, από το 2009 και έπειτα, γίνεται
αναφορά σε κριτήρια που αφορούν την κεντρική ιδέα και τη φιλοσοφία του σχεδιασμού, τα
στοιχεία του σχεδιασμού που συνδέονται με την αισθητική, τον βιοκλιματικό σχεδιασμό και την
εφαρμογή παθητικών και ενεργειακών συστημάτων. Στην τελευταία προκήρυξη γίνεται επίσης

4.3.2. Οι δηλωμένες προθέσεις των αρχιτεκτόνων
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4.3.2.1. Οι περιγραφές των αρχιτεκτόνων

Ο
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αναφορά στην κοινωνική και οικονομική διάσταση του σχεδιασμού.

Μέσα από τις περιγραφές των αρχιτεκτόνων εντοπίζεται ένας αριθμός από διαφορετικές
κατηγορίες σχολίων, οι οποίες καταγράφονται στον πίνακα 4.2. Αυτοί οι παράγοντες του
σχεδιασμού, οι οποίοι κατά του ίδιους διαμορφώνουν και χαρακτηρίζουν την αρχιτεκτονική τους
πρόταση, σχετίζονται με την έννοια της ιδιωτικότητας, τις χωρικές σχέσεις, τη συσχέτιση του
κτίσματος με τον περιβάλλοντα χώρο, την αισθητική του κτίσματος, τον βιοκλιματικό και

ΛΙ
ΑΣ

ενεργειακό σχεδιασμό, την έννοια της ευελιξίας, τον σχεδιασμό και τον πελάτη, την έννοια της
καινοτομίας και την κατασκευαστική και οικονομική πτυχή του σχεδιασμού.
Η έννοια της ιδιωτικότητας

Τα περισσότερα σχόλια που εντοπίζονται, σε οκτώ από τις δεκαπέντε περιγραφές, αναφέρονται

Η

σε μία ξεκάθαρη συνθετική κίνηση η οποία προσφέρει εσωστρέφεια στο κτίσμα και το
απομονώνει από τον δημόσιο δρόμο (8/15). Αυτή η εσωστρέφεια, όπως περιγράφεται,
παράγεται αφενός από το ίδιο σχήμα του όγκου κτίσματος και αφετέρου από την απουσία
ανοιγμάτων στον δημόσιο δρόμο. Άλλα σχόλια τα οποία σχετίζονται με την έννοια της
ιδιωτικότητας εντοπίζονται σε δυο από τις δεκαπέντε περιγραφές και αφορούν τον διαχωρισμό
των ΄΄κοινωνικών΄΄ και ΄΄ιδιωτικών΄΄ λειτουργικών ενοτήτων του χώρου (2/15). Οι δύο αυτές
περιγραφές εντοπίζονται στις παλαιότερες βραβευμένες κατοικίες.

74

Η

ΛΙ
ΑΣ

ΚΡ
ΑΝ

Η έννοια της ιδιωτικότητας
Διαχωρισμός ΄΄κοινωνικών΄΄ και ΄΄ιδιωτικών΄΄ λειτουργιών του χώρου
Η εσωστρέφεια του κτίσματος - Προστασία από τον δημόσιο δρόμο
Οι χωρικές σχέσεις
Ενιαίος εσωτερικός χώρος (open plan)
Η διακίνηση και η οργάνωση των λειτουργιών στον εσωτερικό χώρο
Οι ποικίλες χωρικές σχέσεις και η διάσταση του εσωτερικού χώρου
Ύπαρξη κεντρικής αυλής και η οργανική σχέση της με τον εσωτερικό χώρο
Σύνδεση εξωτερικών και εσωτερικών χώρων
Δημιουργία μεγάλων εξωτερικών χώρων
Το όριο και η μεταβολή των οπτικών σχέσεων μεταξύ των χώρων
Η συσχέτιση του κτίσματος με τον περιβάλλοντα χώρο
Συσχέτιση με τα γειτονικά κτίσματα (μορφολογική και τυπολογική)
Μορφολογική αναφορά στην παραδοσιακή αρχιτεκτονική
Ένταξη και προσαρμογή κτίσματος στις ιδιαίτερες συνθήκες του οικοπέδου
Εκμετάλλευση θέας οικοπέδου
Η αισθητική του κτίσματος
Χρήση υλικών στο φυσικό τους χρώμα – Γήινα χρώματα
Χρήση τοπικών υλικών
Μορφολογική απλότητα – Χρήση λίγων υλικών
Η υλικότητα του κτίσματος αποτελεί σημαντική παράμετρο στη σύνθεση
Σχόλια για τη φόρμα του κτίσματος – Αναφορά σε συνθετικές χειρονομίες
Εμφανής ρόλος των δομικών στοιχείων στη σύνθεση της φόρμας
Ο σχεδιασμός του εσωτερικού χώρου
Ο σχεδιασμός του εξωτερικού χώρου
Βιοκλιματικός και ενεργειακός σχεδιασμός
Εφαρμογή των βασικών αρχών του βιοκλιματικού σχεδιασμού
Η αξιοποίηση των ιδιαίτερων κλιματικών συνθηκών
Εκμετάλλευση νότιου προσανατολισμού – Μεγάλα ανοίγματα στο νότο
Ύπαρξη προβόλων και άλλων σκιάστρων για ηλιοπροστασία
Χρήση ανοικτού χρώματος για ηλιοπροστασία
Μικρά ή καθόλου ανοίγματα σε όψεις με δυσμενή προσανατολισμό
Σχεδιασμός που επιτρέπει τον διαμπερή αερισμό
Προστασία από δυσμενείς ανέμους
Φυσικός φωτισμός/Ύπαρξη φωταγωγών
Εκμετάλλευση των θερμομονωτικών ιδιοτήτων της γης
Ορθή χωροθέτηση βοηθητικών χώρων - Ελάττωση των θερμικών απωλειών
Ύπαρξη φύτευσης για βελτίωση των μικροκλιματικών συνθηκών
Ένταξη στον σχεδιασμό υπαίθριων και ημιυπαίθριων χώρων
Χρήση ενεργειακών συστημάτων (φωτοβολταϊκά, θερμομόνωση κελύφους)
Η έννοια της ευελιξίας
Προοπτική αύξησης των μελών της οικογένειας/μεταβολή δραστηριοτήτων
Ύπαρξη χώρου για απρογραμμάτιστες δραστηριότητες
Ύπαρξη στοιχείων ευελιξίας στον σχεδιασμό
Ο σχεδιασμός και ο πελάτης
Σχεδιασμός βασισμένος στις ανάγκες των πελατών
Καλή συνεργασία και ικανοποιημένοι πελάτες
Η έννοια της καινοτομίας
Μη συμβατικό κτηριολογικό πρόγραμμα
Πρωτότυπο αισθητικό αποτέλεσμα
Συμβατική μέθοδος κατασκευής
Πρωτοτυπία και δυσκολία στον τρόπο κατασκευής
Η κατασκευή και η οικονομική πτυχή του σχεδιασμού
Κατασκευαστική συνέπεια
Οικονομικά συμφέρουσα κατασκευή
Χρησιμοποίηση υλικών μη τακτικής συντήρησης

Ο
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Οι διαφορετικές κατηγορίες σχολίων

Κατοικία 1
Κατοικία 2
Κατοικία 3
Κατοικία 4
Κατοικία 5
Κατοικία 6
Κατοικία 7
Κατοικία 8
Κατοικία 9
Κατοικία 10
Κατοικία 11
Κατοικία 12
Κατοικία 13
Κατοικία 14
Κατοικία 15

Οι δηλωμένες προθέσεις των αρχιτεκτόνων - Οι περιγραφές

Πίνακας 4.2: Η ανάλυση των περιγραφών των αρχιτεκτόνων
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Οι χωρικές σχέσεις
Αρκετά σχόλια, σε εννέα από τις δεκαπέντε περιγραφές, αφορούν την ύπαρξη κεντρικής αυλής η
οποία συνδέεται οργανικά με τους περισσότερους εσωτερικούς χώρους (9/15). Παρόμοια σχόλια
εντοπίζονται σε άλλες πέντε περιγραφές και σχετίζονται με την ουσιαστική σύνδεση εσωτερικών
και εξωτερικών χώρων (5/15). Άλλα μεμονωμένα σχόλια, τα οποία σχετίζονται με αυτήν την
κατηγορία, αφορούν την ύπαρξη ενός ενιαίου εσωτερικού χώρου, τη διακίνηση και οργάνωση
των λειτουργιών στον εσωτερικό χώρο, την ύπαρξη ποικίλων χωρικών σχέσεων, τη δημιουργία
σχέσεων μεταξύ των χώρων.
Η συσχέτιση του κτίσματος με τον περιβάλλοντα χώρο
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μεγάλων εξωτερικών χώρων και την έννοια του ορίου σε σχέση με τη μεταβολή των οπτικών
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Τα σχόλια που εντοπίζονται συνδέονται με διαφορετικές παραμέτρους του σχεδιασμού. Σε οκτώ
από τις δεκαπέντε περιγραφές τα σχόλια εστιάζουν στην ένταξη του κτίσματος στην τοπογραφία
και στις ιδιαίτερες συνθήκες του οικοπέδου(8/15), σε πέντε περιγραφές στην εκμετάλλευση της
θέας του οικοπέδου (5/15) και σε τρεις περιγραφές γίνεται αναφορά στη μορφολογική και
τυπολογική συσχέτιση της κατοικίας με γειτονικά κτίσματα (3/15).
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Η αισθητική του κτίσματος

Για την αισθητική του κτίσματος γίνεται εμμέσως αναφορά σε δέκα από τις δεκαπέντε
περιγραφές των αρχιτεκτόνων (10/15). Συνηθέστερα σχόλια είναι αυτά που αναφέρονται σε
συγκεκριμένες συνθετικές χειρονομίες και στη φόρμα του κτίσματος, σε επτά περιγραφές (7/15),
όπως και στη χρήση των υλικών στο φυσικό τους χρώμα, σε τέσσερις περιγραφές (4/15). Άλλα
σχόλια τα οποία καταγράφονται μεμονωμένα είναι η χρήση των τοπικών υλικών, η χρήση λίγων

Η

υλικών και η μορφολογική απλότητα, η αναφορά στην υλικότητα του κτίσματος ως συνθετικής
παραμέτρου, ο εμφανής ρόλος των δομικών στοιχείων στη σύνθεση της φόρμας, η γενικότερη
εικόνα του εσωτερικού καθώς και του εξωτερικού χώρου και τέλος το γεγονός ότι ο σχεδιασμός
της κατοικίας παρουσιάζει μορφολογικές αναφορές στην παραδοσιακή αρχιτεκτονική.
Βιοκλιματικός και ενεργειακός σχεδιασμός
Για τη βιοκλιματική διάσταση του σχεδιασμού εντοπίζεται έστω και ένα σχόλιο σε όλες τις
περιγραφές των αρχιτεκτόνων (15/15). Τα συνηθέστερα σχόλια είναι αυτά τα οποία αφορούν την
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ύπαρξη προβόλων ή άλλων σκιάστρων για ηλιοπροστασία, σε οκτώ περιγραφές (8/15), την
εκμετάλλευση του ωφέλιμου προσανατολισμού και τη δημιουργία μεγάλων ανοιγμάτων στο
νότο, σε επτά περιγραφές (7/15), την ύπαρξη σχεδιασμού που επιτρέπει τον διαμπερή αερισμό,
σε έξι περιγραφές (6/15), την ύπαρξη μικρών ανοιγμάτων σε όψεις που παρουσιάζουν δυσμενή
προσανατολισμό, σε πέντε περιγραφές (5/15), και την ένταξη στον σχεδιασμό ημιυπαίθριων και
υπαίθριων χώρων, σε τέσσερις περιγραφές (4/15). Εκτός από τα γενικά σχόλια τα οποία
αναφέρονται στην εφαρμογή των βασικών αρχών του βιοκλιματικού σχεδιασμού και
εντοπίζονται σε τρεις περιγραφές (3/15), μεμονωμένα σχόλια γίνονται και όσον αφορά την
αξιοποίηση των ιδιαίτερων κλιματικών συνθηκών, τη χρήση ανοιχτόχρωμων χρωμάτων στις
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τελικές επιφάνειες, την προστασία από δυσμενείς ανέμους, το φυσικό φωτισμού και την ύπαρξη
φωταγωγών, την εκμετάλλευση των θερμομονωτικών ιδιοτήτων της γης, την ορθή χωροθέτηση
στην κάτοψη των βοηθητικών χώρων για την ελαχιστοποίηση των θερμικών απωλειών και την
ύπαρξη φύτευσης για βελτίωση των μικροκλιματικών συνθηκών. Σχόλια που αφορούν τη
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θερμομόνωση του κελύφους και τη χρήση άλλων ενεργειακών συστημάτων παρατηρούνται σε
επτά περιγραφές, κυρίως σε αυτές των πιο σύγχρονων κτισμάτων (7/15).
Η έννοια της ευελιξίας

Σχόλια για την ευελιξία στον σχεδιασμό εντοπίζονται μόνο σε δύο από τις δεκαπέντε περιγραφές
(2/15). Στη μία περιγραφή γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι ο αρχιτέκτονας έλαβε υπόψη την
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προοπτική αύξησης των μελών της οικογένειας, την πιθανότητα αλλαγής των δραστηριοτήτων
τους, ενώ προέβλεψε στον σχεδιασμό έναν εξωτερικό στεγασμένο χώρο για απρογραμμάτιστες
δραστηριότητες. Στην άλλη περίπτωση ο αρχιτέκτονας αναφέρεται στην ύπαρξη αρχιτεκτονικών
στοιχείων τα οποία προσδίδουν ευελιξία στον σχεδιασμό (συρόμενες περσίδες στις όψεις).
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Ο σχεδιασμός και ο πελάτης

Μόνο σε τρεις από τις δεκαπέντε περιγραφές γίνονται σχόλια τα οποία σχετίζονται με αυτήν την
κατηγορία (3/15). Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις αναφέρεται ότι ο σχεδιασμός είναι βασισμένος
στις ανάγκες των πελατών. Στη μια από αυτές τις περιπτώσεις αναφέρεται επίσης ότι υπήρξε
καλή συνεργασία και οι πελάτες έμειναν ευχαριστημένοι από το αποτέλεσμα.
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Η έννοια της καινοτομίας
Σε ελάχιστες από τις περιγραφές γίνεται σχόλιο το οποίο σχετίζεται με την έννοια της
καινοτομίας. Σύμφωνα με αυτές, τρεις κατοικίες παρουσιάζουν μη συμβατικό κτηριολογικό
πρόγραμμα (3/15), δύο κατοικίες πρωτότυπο αισθητικό αποτέλεσμα και μία κατοικία
πρωτοτυπία και δυσκολία στον τρόπο κατασκευής (1/15). Αξιοσημείωτο είναι επίσης το γεγονός
ότι σε δύο περιγραφές τονίζεται ότι η κατασκευή γίνεται με τη συμβατική μέθοδο (2/15).
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Η κατασκευή και η οικονομική πτυχή του σχεδιασμού
Σχετικά σχόλια εντοπίζονται μόνο σε τρεις από τις δεκαπέντε περιγραφές (3/15). Σε μία
περίπτωση ο σχεδιασμός, σύμφωνα με το σχόλιο του αρχιτέκτονα, παρουσιάζει κατασκευαστική
συνέπεια, σε άλλη περίπτωση εφαρμόζεται μία οικονομικά συμφέρουσα κατασκευή και στην
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τελευταία εφαρμόζονται υλικά τα οποία δεν χρήζουν συχνής συντήρησης.
4.3.2.2. Το φωτογραφικό υλικό

Στον πίνακα 4.3 καταγράφονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης.

Κατοικία 13
Κατοικία 14
Κατοικία 15

Κατοικία 12

Κατοικία 11
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Οι διαφορετικές κατηγορίες φωτογραφιών

Κατοικία 1
Κατοικία 2
Κατοικία 3
Κατοικία 4
Κατοικία 5
Κατοικία 6
Κατοικία 7
Κατοικία 8
Κατοικία 9
Κατοικία 10

Οι δηλωμένες προθέσεις των αρχιτεκτόνων - Το φωτογραφικό υλικό
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Φωτογραφία από ψηλά (bird’s-eye view)
Η σχέση του κτίσματος με τον δρόμο
Η ένταξη του κτίσματος στον περιβάλλοντα χώρο/τοπογραφία
Το κτίσμα και οι οπτικές φυγές/θέα
Γενικές φωτογραφίες με αποτύπωση του όγκου του κτίσματος
Στιγμιότυπα της φόρμας – Συνθετικές χειρονομίες
Μετωπικές φωτογραφίες όψης - Φωτογραφίες με εστίαση στις αναλογίες
Ο κεντρικός εξωτερικός χώρος
Η σύνδεση εσωτερικού και εξωτερικού χώρου
Η σχέση/σύνδεση μεταξύ των εσωτερικών χώρων
Η επίπλωση/διακόσμηση του εσωτερικού χώρου
Φωτογραφίες οι με εστίαση στον σχεδιασμό του κλιμακοστασίου
Ύπαρξη χώρων χωρίς επίπλωση
Φωτογραφίες από τους ιδιωτικούς χώρους της κατοικίας
Ο σχεδιασμός του εξωτερικού χώρου
Τεχνικές παθητικού σχεδιασμού
Βραδινές φωτογραφίες – Μορφή και τεχνητός φωτισμός
Απουσία φωτογραφιών εσωτερικού χώρου
Φωτογραφίες με ανθρώπινη παρουσία

Πίνακας 4.3: Η ανάλυση του φωτογραφικού υλικού
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Παράμετρος του σχεδιασμού, στην οποία φαίνεται να εστιάζουν σε μεγάλο βαθμό οι
αρχιτέκτονες, είναι η φόρμα και οι αναλογίες των κτισμάτων. Σε όλες τις περιπτώσεις υπάρχουν
φωτογραφίες που καδράρουν συγκεκριμένα στιγμιότυπα της φόρμας, εστιάζουν σε συνθετικές
χειρονομίες και λαμβάνονται από σημεία τα οποία περιγράφουν τη σχεδιαστική της λογική
(15/15) (εικόνα 4.1). Επίσης, σε δώδεκα από τις δεκαπέντε περιπτώσεις (12/15), παρουσιάζονται
φωτογραφίες οι οποίες εστιάζουν στις αναλογίες των όψεων (εικόνα 4.2). Η ιδιαιτερότητα αυτών
των φωτογραφιών έγκειται στο ότι οι όψεις απεικονίζονται συνολικά και συνήθως
παρουσιάζονται μετωπικά. Άλλες φωτογραφίες που περιγράφουν τη μορφή του κτίσματος
συναντώνται σε οκτώ από τις περιπτώσεις (8/15). Οι συγκεκριμένες φωτογραφίες δεν εστιάζουν

ΚΡ
ΑΝ

του κτίσματος (εικόνα 4.3).

Ο
Σ

σε κάτι συγκεκριμένο και συνήθως λαμβάνονται υπό γωνία, για να αποτυπώσουν όλο τον όγκο

ΛΙ
ΑΣ

α: Κατοικία 1nnnnnβ: Κατοικία 1nnnhnnnγ: Κατοικία 3nnnnnnnnnniiggnnn hhnnnnnnnnδ: Κατοικία 5

ε: Κατοικία 11nnnnnnnnnnnnnnnhnnnnnnnnnζ: Κατοικία 13nnnnnnnnnnnn hhnnnnnnnnη: Κατοικία 14
α,β: © Χάρης Χατζηβασιλείου, γ: © Ανδρέας Βάρδας, δ: © Σωκράτης Στρατής, ε: © Χάρης Κυπριανού, ζ,η: © Μαρία Ευθυμίου

Η

Εικόνα 4.1: Φωτογραφίες οι οποίες καδράρουν συγκεκριμένα στιγμιότυπα της φόρμας.

α: Κατοικία 1nnnnnnnnnnnnnnhnnnnnnnnnβ: Κατοικία 7nnnnnnnnnnn nnnnnnnhhnnnnnnnnγ: Κατοικία 10
α: © Χάρης Χατζηβασιλείου, β: © Γιώργος Χατζηχρήστος, γ: © Γρηγόρης Πατσαλοσαββής

Εικόνα 4.2: Μετωπικές φωτογραφίες οι οποίες εστιάζουν στις αναλογίες των όψεων.
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α: Κατοικία 6nnnnnnnnnnnnnnhnnnnnnnnnβ: Κατοικία 7nnnnnnnnnnnnnhhhnn nnnnnnnnγ: Κατοικία 9
α: © Φάνος Λοϊζίδης, β: © Γιώργος Χατζηχρήστος, γ: © Ι+Α Φιλίππου

Εικόνα 4.3: Γενικές φωτογραφίες οι οποίες περιγράφουν τη μορφή του κτίσματος.

Ο
Σ

Η επόμενη σημαντική κατηγορία φωτογραφιών, η οποία εντοπίζεται σε έντεκα από τις
δεκαπέντε περιπτώσεις (11/15), είναι αυτή όπου αποτυπώνεται η ένταξη του κτίσματος στον
περιβάλλοντα χώρο (εικόνα 4.4). Συνήθως αυτές οι φωτογραφίες λαμβάνονται από απόσταση
και σχολιάζουν τη σχέση του κτίσματος με φυσικά χαρακτηριστικά του τοπίου. Άλλες φορές με

ΚΡ
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την τοπογραφία και τη κλίση του εδάφους και άλλες με την υλικότητα και τον χαρακτήρα της
γύρω περιοχής. Άλλη σχετική κατηγορία φωτογραφιών, η οποία εντοπίζεται στις μισές των
περιπτώσεων (8/15), είναι αυτή στην οποία αποτυπώνεται η σχέση του κτίσματος με τον δρόμο
και τη γειτονιά. Όλες οι φωτογραφίες λαμβάνονται από το ύψος του ανθρώπου και απεικονίζουν

ΛΙ
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την όψη του κτίσματος σε σχέση με το πεζοδρόμιο και το δημόσιο (εικόνα 4.5).

α: Κατοικία 4nnnnnhnnnnnnnnnβ: Κατοικία 6nnnnnnnnnnnnnhhhnnnnnnnnnnnnn nnnnnnnnnnnnγ: Κατοικία 13
α: ©Ν. Αβρααμίδης, β: © Φάνος Λοϊζίδης, γ: © Μαρία Ευθυμίου

Η

Εικόνα 4.4: Φωτογραφίες στις οποίες αποτυπώνεται η ένταξη του κτίσματος στον περιβάλλοντα χώρο.

α: Κατοικία 3nnnnnnnnnnnnnn nnhnnnnnβ: Κατοικία 8nnnnnnnnnninhhhnnnnnnnnnnγ: Κατοικία 14
α: © Ανδρέας Βάρδας, β: © Χρίστος Παπαντωνίου, γ: © Μαρία Ευθυμίου

Εικόνα 4.5: Φωτογραφίες στις οποίες αποτυπώνεται η όψη του κτίσματος σε σχέση με το δημόσιο.
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Εκτός της μορφής του κτίσματος, σε σχετικά μεγάλη αναλογία, εντοπίζονται φωτογραφίες οι
οποίες εστιάζουν σε χωρικές ποιότητες και χωρικές σχέσεις. Σε εννέα από τις δεκαπέντε
περιπτώσεις εντοπίζονται φωτογραφίες όπου κύριο θέμα αποτελεί η σύνδεση του εσωτερικού
και εξωτερικού χώρου (9/15) (εικόνα 4.6), σε οκτώ περιπτώσεις οι σχέσεις και οι συνδέσεις
μεταξύ των εσωτερικών χώρων (8/15) και σε άλλες οκτώ περιπτώσεις ο κεντρικός εξωτερικός
χώρος (8/15). Ενδιαφέρον αποτελεί επίσης το γεγονός της ύπαρξης φωτογραφιών οι οποίες
εστιάζουν στο σχεδιασμό του κλιμακοστασίου και στον τρόπο που αυτό αρθρώνεται στον χώρο,
αν και παρατηρείται σε μόνο έξι από τις δεκαπέντε περιπτώσεις (6/15) (εικόνα 4.7).
Φωτογραφίες οι οποίες εστιάζουν στην επίπλωση του χώρου συναντώνται σε μόνο πέντε

Ο
Σ

περιπτώσεις (5/15). Άξιο αναφοράς αποτελεί επίσης το γεγονός ότι, αν και αυτό συναντάται
μόνο σε δυο περιπτώσεις, απεικονίζονται χώροι τους οποίους οι αρχιτέκτονες επέλεξαν να
φωτογραφίσουν χωρίς επίπλωση (2/15) (εικόνα 4.8). Σε δύο επίσης περιπτώσεις οι αρχιτέκτονες
(2/15).

ΚΡ
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επέλεξαν να μην χρησιμοποιήσουν φωτογραφίες οι οποίες εστιάζουν στον εσωτερικό χώρο

ΛΙ
ΑΣ

α: Κατοικία 10nnnnnnnnnnnnnhnnnnnnβ: Κατοικία 14nnnnnnnnnnnnnhhhnnnnnnnnnnγ: Κατοικία 15
α: © Dinah Kaprou, β: © Μαρία Ευθυμίου, γ: © Χάρης Σολωμού

Η

Εικόνα 4.6: Η σύνδεση μεταξύ του εσωτερικού και του εξωτερικού χώρου

α: Κατοικία 3nnnnnnnnnninnnhnnnnnβ: Κατοικία 5nnhinnnγ: Κατοικία 7nhnnninδ: Κατοικία 12ninnε: Κατοικία 15
α: ©Ανδρέας Βάρδας, β: © Σωκράτης Στρατής, γ: © Γιώργος Χατζηχρήστος, δ: © Πέτρος Φωκαΐδης, ε: © Χάρης Σολωμού

Εικόνα 4.7: Το κλιμακοστάσιο και ο τρόπος που αυτό αρθρώνεται στο χώρο.
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α: Κατοικία 9nnnnnnnnnnnnnnhnnnnnnnnnβ: Κατοικία 14nnhhnnnnnnnγ: Κατοικία 14
α: © Κωνσταντίνος Σιδέρης, β: © Μαρία Ευθυμίου, γ: © Μαρία Ευθυμίου

Εικόνα 4.8: Χώροι τους οποίους οι αρχιτέκτονες επέλεξαν να φωτογραφίσουν χωρίς επίπλωση.

Ο
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Άλλες κατηγορίες φωτογραφιών, οι οποίες σχετίζονται με παραμέτρους του σχεδιασμού, είναι
αυτές που εστιάζουν σε τεχνικές του παθητικού σχεδιασμού. Αυτή η κατηγορία φωτογραφιών
εντοπίζεται σε έξι από τις δεκαπέντε περιπτώσεις και ειδικότερα αφορά φωτογραφίες που
εστιάζουν σε διαφορετικά είδη σκιάστρων (εικόνα 4.9), φωταγωγών για φυσικό φωτισμό και

ΚΡ
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ανοιγμάτων για τη δημιουργία διαμπερούς αερισμού (6/15). Υπάρχουν επίσης φωτογραφίες οι
οποίες εστιάζουν στον σχεδιασμό του εξωτερικού χώρου, σε τέσσερις περιπτώσεις (4/15), και
φωτογραφίες, σε τρεις περιπτώσεις, οι οποίες αποτυπώνουν στιγμιότυπα του σχεδιασμού, τα

ΛΙ
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οποία εστιάζουν στις οπτικές φυγές και στη θέα (3/15).

α: Κατοικία 3nnnnnnnβ: Κατοικία 7nnnnnninnnnnnnhnninnnnnnnγ: Κατοικία 10nnnnhnnδ: Κατοικία 13
α: © Ν. Αβρααμίδης, β: © Γιώργος Χατζηχρήστος, γ: © Dinah Kaprou, δ: © Μαρία Ευθυμίου

Η

Εικόνα 4.9: Φωτογραφίες οι ποίες εστιάζουν σε διαφορετικά είδη σκιάστρων.

Τέλος, ιδιαίτερη κατηγορία φωτογραφιών αποτελεί αυτή την οποία στοιχειοθετούν βραδινές
λήψεις (εικόνα 4.10). Οι συγκεκριμένες φωτογραφίες, οι οποίες αναδεικνύουν έναν ιδιαίτερο
χαρακτήρα της μορφής του κτίσματος με τη βοήθεια του τεχνητού φωτισμού, εντοπίζονται σε
οκτώ από τις δεκαπέντε περιπτώσεις (8/15). Άλλη ιδιαίτερη κατηγορία φωτογραφιών είναι αυτή
στην οποία η λήψεις λαμβάνονται από ψηλά παρουσιάζοντας μια πανοραμική εικόνα της
κατοικίας. Αυτές οι φωτογραφίες εντοπίζονται συνολικά μόνο σε τρεις περιπτώσεις (3/15).
Αξιοσημείωτο είναι επίσης το ότι μόνο σε τέσσερις περιπτώσεις εντοπίζονται φωτογραφίες από
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τον ιδιωτικό χώρο των κατοικιών (4/15) καθώς και το ότι στο σύνολο των φωτογραφιών, σε μία
μόνο περίπτωση, εντοπίζονται φωτογραφίες όπου εμφανίζεται ανθρώπινη παρουσία (1/15).

α: © Χάρης Κυπριανού, β: © Πέτρος Φωκαΐδης, γ: © Χάρης Σολωμού

Εικόνα 4.10: Βραδινές λήψεις

ΚΡ
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4.4. Συγκέντρωση αποτελεσμάτων

Ο
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α: Κατοικία 11nnnnnnnnnnnnnnnnnnhnnnnnnnnβ: Κατοικία 12nnnnnhhhhnnnnnnnnnnnnnγ: Κατοικία 15

Οι αξίες που προωθούνται μέσα από ένα σύστημα βράβευσης χαρακτηρίζουν άμεσα και τον
σκοπό για τον οποίο αυτό έχει δημιουργηθεί. Στην προκειμένη περίπτωση και τα δύο συστήματα
βραβεύσεων συνδέονται με επίσημους φορείς του κράτους, δεν εξυπηρετούν κάποιο
συγκεκριμένο πρόγραμμα και εστιάζουν σε αξίες, όπως την προσφορά στον άνθρωπο και στην
κοινωνία, και έχουν στόχο τη δημόσια αναγνώριση των εξαίρετων δειγμάτων αρχιτεκτονικής

ΛΙ
ΑΣ

καθώς και την προβολή και προώθηση νέων και ταλαντούχων αρχιτεκτόνων. Ο θεσμός EU Mies
Award, λόγω επίσης της ευρωπαϊκής του υπόστασης, εστιάζει στην αναγνώριση του
ποικιλόμορφου χαρακτήρα της αρχιτεκτονικής και στην εναλλαγή ιδεών. Θέτει παράλληλα ως
γνώμονα την έννοια της καινοτομίας και τη σημασία της ως φιλοσοφίας, έχοντας ως πρότυπο και
αναφορά το έργο του αρχιτέκτονα του οποίου φέρει το όνομα.

Η

Εκτός των γενικών αξιών που πρεσβεύουν τα δύο συστήματα βραβεύσεων, ενδιαφέρον είναι το
γεγονός ότι εστιάζουν, όπως χαρακτηριστικά εντοπίζεται στις προκηρύξεις τους, στην ποιότητα
της αρχιτεκτονικής ανεξαρτήτως μεγέθους, τρόπου και κόστους κατασκευής. Παράλληλα, όπως
παρατηρείται τα τελευταία χρόνια, η αειφορία είναι ένας όρος ο οποίος όλο και περισσότερο
σχολιάζεται στο πλαίσιο αυτών των διαδικασιών. Εκτός από την περιβαλλοντική και ενεργειακή
διάσταση του σχεδιασμού, ως αρχή, συνδέεται παράλληλα με την κοινωνική και οικονομική
διάστασή του. Ένα κτήριο το οποίο βραβεύεται, ανεξαρτήτως του μεγέθους και του κόστους
κατασκευής του, θα μπορούσε να ικανοποιήσει την πιο πάνω συνθήκη; Μία αρχιτεκτονική
πρόταση, η οποία είναι άμεσα συνυφασμένη με την έννοια της δημιουργίας, δεν κρίνεται βέβαια
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με αυστηρά κατασκευαστικά ή οικονομικά κριτήρια. Ενδιαφέρον παρουσιάζει, παράλληλα, ο
βαθμός στον οποίο το καθένα από αυτά επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο αποφασίζεται μία
βράβευση, γεγονός που χαρακτηρίζει και την κουλτούρα που παράγεται μέσα από αυτές τις
διαδικασίες.
Στην παρούσα έρευνα εντοπίζοντας τα συγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης, τα δύο συστήματα
βραβεύσεως αρχικά εστιάζουν σε θέματα τα οποία αφορούν την κεντρική ιδέα και φιλοσοφία
του σχεδιασμού. Επιπλέον, στα κρατικά βραβεία αρχιτεκτονικής γίνεται αναφορά στην
καταλληλότητα της οικοδομής ως προς τον σκοπό προορισμού της. Επειδή οι δυο θεσμοί δεν

Ο
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εστιάζουν μόνο στην βράβευση κατοικιών, θα μπορούσε κάποιος να θεωρήσει ότι τα πιο πάνω
κριτήρια αξιολόγησης σχετίζονται σε μεγαλύτερο βαθμό με κτίσματα των οποίων το
κτηριολογικό πρόγραμμα έχει περισσότερες και πιο περίπλοκες απαιτήσεις. Ένα κτίσμα το οποίο
προορίζεται για κατοικία θα μπορούσε να κριθεί ακατάλληλο, είτε λόγω συγκεκριμένων
του

σχεδιασμού

του

(παρουσιάζοντας

για

παράδειγμα
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παραμέτρων

λανθασμένο

προσανατολισμό) είτε γιατί δεν ανταποκρίνεται στις συγκεκριμένες ανάγκες της οικογένειας.
Σημαντικό κριτήριο αξιολόγησης και στα δύο συστήματα βραβεύσεων αποτελεί επίσης η έννοια
της καινοτομίας. Αν και στις παλαιότερες προκηρύξεις των κρατικών βραβείων αρχιτεκτονικής
γίνεται αναφορά για διαχρονικότητα στον σχεδιασμό, αυτή η έννοια με την πάροδο του χρόνου
αντικαθίσταται από την έννοια της αυθεντικότητας και της πρωτοτυπίας. Η τεχνική συνέπεια και

ΛΙ
ΑΣ

η υψηλής ποιότητας κατασκευή αποτελούν επίσης κριτήρια αξιολόγησης και των δύο
συστημάτων βράβευσης καθώς και η παράμετρος της αισθητικής. Όσον αφορά ειδικότερα την
αισθητική ως κριτήριο αξιολόγησης, χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι τα κρατικά βραβεία
αρχιτεκτονικής αναφέρονται στην ΄΄αισθητική αρτιότητα΄΄, ενώ στον ευρωπαϊκό θεσμό EU Mies
Award απλώς ζητείται από τους αρχιτέκτονες στις περιγραφές τους να αναφέρουν τα
συγκεκριμένα στοιχεία του σχεδιασμού, τα οποία σχετίζονται με την αισθητική. Ο εντοπισμός και

Η

η ανάλυση των συγκεκριμένων χαρακτηριστικών που συνδέονται με την αισθητική των
βραβευμένων έργων, εκτός από τη σχεδιαστική προσέγγιση των αρχιτεκτόνων, χαρακτηρίζουν
και τις συγκεκριμένες επιλογές των κριτικών επιτροπών και ό,τι αυτές υπονοούν.
Τελευταίο βασικό κριτήριο αξιολόγησης, το οποίο εντοπίζεται στην ανάλυση των εγγράφων των
δύο θεσμών, αποτελεί η περιβαλλοντική προσέγγιση στον σχεδιασμό. Μέσα στο γενικότερο
πλαίσιο της αειφορίας τα κριτήρια εστιάζουν, κατά κύριο λόγο, στη βιοκλιματική διάσταση του
σχεδιασμού και στη χρήση παθητικών συστημάτων. Αναφορά γίνεται επίσης στην κοινωνική και
οικονομική διάσταση του σχεδιασμού. Μια ενδιαφέρουσα επίσης παρατήρηση είναι το γεγονός
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ότι στις αρχικές προκηρύξεις των κρατικών βραβείων αρχιτεκτονικής γίνεται αναφορά στη σχέση
του κτίσματος με τον περιβάλλοντα χώρο, ενώ στις μεταγενέστερες προκηρύξεις αυτό το
κριτήριο εντάσσεται συγκεκριμένα στο πλαίσιο της αειφορίας και του βιοκλιματικού
σχεδιασμού.
Τα

περισσότερα από τα

πιο

πάνω κριτήρια αξιολόγησης

είναι αλληλένδετα και

αλληλοεπηρεαζόμενα. Ειδικότερα, η έννοια της καινοτομίας συσχετίζεται σχεδόν με όλες τις
παραμέτρους του σχεδιασμού, την αισθητική, τον τρόπο κατασκευής και τη γενικότερη
φιλοσοφία της πρότασης. Παράλληλα, συνδέεται και με παραμέτρους, όπως την οργάνωση
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χώρου. Τα μέλη επίσης που απαρτίζουν μια επιτροπή αξιολόγησης, ίσως αναπόφευκτα, είτε
λόγω επαγγελματικής κατεύθυνσης είτε λόγω προσωπικής πεποίθησης, καθορίζουν τη βαρύτητα
του καθενός από αυτά. Ο εντοπισμός των χαρακτηριστικών των βραβευμένων κατοικιών, όπως
αυτά εντοπίζονται με βάση τα κύρια κριτήρια αξιολόγησης, περιγράφει και τον βαθμό στον
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οποίο καθένα από αυτά επηρέασε την τελική επιλογή.

Αναλύοντας τις δηλωμένες προθέσεις των αρχιτεκτόνων, είναι σημαντικό να λάβουμε υπόψη το
γεγονός ότι αφενός εκφράζουν τον τρόπο σκέψης και φιλοσοφίας των αρχιτεκτόνων και
αφετέρου δεν μπορούν να μείνουν ανεπηρέαστες από τα ζητούμενα των προκηρύξεων των δύο
θεσμών. Ειδικότερα οι αρχιτέκτονες, εκτός του ότι πρέπει να λάβουν υπόψη τα συγκεκριμένα
κριτήρια αξιολόγησης, καλούνται, όπως σημειώνεται στους όρους συμμετοχής των θεσμών, να
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αναφέρουν μέσα στην περιγραφή τους τις ανάγκες του πελάτη, το σκεπτικό γύρω από τον
σχεδιασμό, τυχόν περιορισμούς, τα υλικά, τη μέθοδο κατασκευής, την πιθανή ύπαρξη παθητικών
ή ενεργειακών συστημάτων, την κοινωνική διάσταση, καθώς και την οικονομική πτυχή του
σχεδιασμού. Η επιλογή επίσης των φωτογραφιών τους πρέπει να εστιάσει στον συσχετισμό του
κτίσματος με τον περιβάλλοντα χώρο, τα γενικά χαρακτηριστικά του κτίσματος, τον εσωτερικό

Η

και εξωτερικό χώρο και τις ιδιαίτερες αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες.
Αναλύοντας τις περιγραφές των αρχιτεκτόνων, τα κυριότερα θέματα, στα οποία φαίνεται να
εστιάζουν, είναι η συσχέτιση του κτίσματος με τον περιβάλλοντα χώρο, είτε αυτή αφορά την
προσαρμογή του στις ιδιαίτερες συνθήκες του οικοπέδου είτε τη σχέση του με τον δημόσιο
δρόμο. Η στροφή του κτίσματος προς το εσωτερικό και η απομόνωση του από τον δημόσιο
δρόμο είναι ένα γεγονός το οποίο, σε αρκετές από τις περιγραφές, αναφέρεται ως θετικό
στοιχείο του σχεδιασμού. Σημαντική παράμετρος του σχεδιασμού, στην οποία εστιάζουν οι
περιγραφές των αρχιτεκτόνων, είναι και η σχέση μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Η
ύπαρξη κεντρικής αυλής και η οργανική σχέση της με τον εσωτερικό χώρο, η ουσιαστική σύνδεση
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μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών χώρων και η ένταξη στον σχεδιασμό υπαίθριων και
ημιυπαίθριων χώρων είναι σχόλια τα οποία εντοπίζονται κατά μεγάλη αναλογία στις
περιγραφές.
Η αισθητική αποτελεί επίσης μία παράμετρο του σχεδιασμού για την οποία εντοπίζεται σχόλιο
σχεδόν σε όλες τις περιγραφές των αρχιτεκτόνων. Ειδικότερα σχολιάζονται η φόρμα του
κτίσματος και οι συνθετικές της ποιότητες. Στις πιο παλιές επίσης κατοικίες γίνονται σχόλια που
αφορούν τη χρήση γήινων υλικών και τα οποία χρησιμοποιούνται στο φυσικό τους χρώμα.
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Σχόλια τα οποία σχετίζονται με την βιοκλιματική συμπεριφορά των κατοικιών καταγράφονται
κυρίως στις περιγραφές των πιο σύγχρονων κτισμάτων του δείγματος. Αυτή η παρατήρηση, κατά
κύριο λόγο, οφείλεται στο γεγονός ότι η έννοια της περιβαλλοντικής προσέγγισης στον
σχεδιασμό και της αειφορίας εντάσσονται σταδιακά και με την πάροδο του χρόνου στο πλαίσιο
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των δύο θεσμών. Τα σχόλια επικεντρώνονται στον ορθό προσανατολισμό του κυρίως όγκου του
κτίσματος και στην αξιοποίηση του νότου, καθώς και στη δημιουργία μεγάλων ανοιγμάτων που
εκμεταλλεύονται το ηλιακό όφελος. Αν και η συσχέτιση του κτίσματος με τον νότιο
προσανατολισμό αποτελεί μία βασικά συνθετική χειρονομία η οποία εντοπίζεται επίσης στην
παραδοσιακή αρχιτεκτονική, η αναφορά σε αυτή δεν γίνεται στο σύνολο των περιγραφών. Άλλες
αναφορές σε παραμέτρους που αφορούν τη βιοκλιματική προσέγγιση στον σχεδιασμό
σχετίζονται κυρίως με την ύπαρξη προβόλων και άλλων σκιάστρων για ηλιοπροστασία. Σχόλια
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για άλλες στρατηγικές του παθητικού σχεδιασμού δεν γίνονται σε μεγάλη αναλογία.
Τέλος, αξιοσημείωτο αποτελεί το γεγονός ότι, ενώ η καινοτομία αποτελεί βασικό κριτήριο
αξιολόγησης, υπάρχουν ελάχιστα σχόλια στις περιγραφές που σχετίζονται με αυτήν τη διάσταση
του σχεδιασμού. Αντιθέτως, χαρακτηριστικό είναι το εύρημα ότι σε δύο περιπτώσεις εντοπίζεται
θετικό σχόλιο για την εφαρμογή συμβατικής μεθόδου κατασκευής. Ελάχιστα σχόλια επίσης
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εντοπίζονται σε σχέση με τη δυνατότητα ευελιξίας, τον ρόλο του πελάτη, την κατασκευαστική και
οικονομική πτυχή του σχεδιασμού.
Εξετάζοντας το φωτογραφικό υλικό, είναι ξεκάθαρο ότι οι αρχιτέκτονες εκμεταλλεύονται τις
δυνατότητες της φωτογραφίας ως μέσου αναπαράστασης και αναδεικνύουν τα στοιχεία της
φόρμας με δυναμισμό, εστιάζοντας όχι απλώς στην τρισδιάστατη περιγραφή του κτίσματος αλλά
στις αναλογίες και σε άλλες συνθετικές χειρονομίες. Εκτός της μορφής του κτίσματος, κύριο
θέμα στη φωτογράφιση των έργων αποτελεί η ένταξή του στο τοπίο και οι χωρικές σχέσεις, τόσο
μεταξύ του εσωτερικού με το εξωτερικό χώρο, όσο και μεταξύ των ιδίων των εσωτερικών
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χωρικών ενοτήτων. Άξιο αναφοράς βέβαια είναι το γεγονός ότι σε δύο περιπτώσεις δεν
εντοπίζεται ούτε μία φωτογραφία που να απεικονίζει τον εσωτερικό χώρο.
Φωτογραφίες, οι οποίες εστιάζουν στην επίπλωση του χώρου, δεν συναντώνται σε αρκετές από
τις περιπτώσεις, ενώ εντοπίζονται και κάποιες φωτογραφίες εσωτερικών χώρων από τις οποίες
απουσιάζει η επίπλωση. Η διάθεση του αρχιτέκτονα να απεικονίσει τον χώρο με τα ελάχιστα
δυνατά στοιχεία φαίνεται και από το γεγονός ότι είναι πολύ λίγες οι περιπτώσεις στις οποίες
εμφανίζονται άνθρωποι στις φωτογραφίες. Αξιοσημείωτο είναι τέλος το γεγονός ότι, ενώ μέσα
στους όρους των θεσμών οι αρχιτέκτονες ενθαρρύνονται να αποτυπώσουν φωτογραφικά

Ο
Σ

ιδιαίτερες αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες, δεν το πράττουν.

Συνοψίζοντας, το βασικό χαρακτηριστικό των δύο θεσμών βράβευσης είναι ότι συνδέονται με
τους επίσημους φορείς του κράτους και εστιάζουν στην ανάδειξη των εξαίρετων δειγμάτων
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αρχιτεκτονικής του τόπου. Αυτό το γεγονός μαρτυρεί ότι τα βραβευμένα έργα επιλέγονται σε
μεγάλο βαθμό με αρχιτεκτονικούς όρους και η επιλογή τους δεν επηρεάζεται από επιπλέον
εξωτερικούς παράγοντες σχετικούς με τον ιδιαίτερο χαρακτήρα κάποιου στοχευόμενου
συστήματος βράβευσης. Τα κύρια κριτήρια αξιολόγησης που εντοπίζονται είναι η κεντρική ιδέα
και φιλοσοφία του σχεδιασμού, η καταλληλότητα της οικοδομής για τον σκοπό που προορίζεται,
η ικανοποίηση των λειτουργικών αναγκών, η τεχνική συνέπεια της κατασκευής, η καινοτομία, η
αισθητική, η ένταξη του κτίσματος στον περιβάλλοντα χώρο, η βιοκλιματική προσέγγιση στον
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σχεδιασμό καθώς και το αν αυτός εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο της αειφορίας. Οι
αρχιτέκτονες, με βάση το υλικό που καταθέτουν για να περιγράψουν την αρχιτεκτονική τους
πρόταση, φαίνεται ότι λαμβάνουν υπόψη σε ικανοποιητικό βαθμό τα κριτήρια αξιολόγησης,
χωρίς όμως να εστιάζουν ιδιαίτερα στην έννοια της καινοτομίας και του τρόπου κατασκευής.
Ειδικότερα, εστιάζουν στην ένταξη της κατοικίας στον περιβάλλοντα χώρο, στην αισθητική, στη
βιοκλιματική προσέγγιση, στον σχεδιασμό και την οργάνωση των χώρων. Χαρακτηριστικό είναι

Η

επίσης το γεγονός ότι, με βάση το φωτογραφικό υλικό, οι αρχιτέκτονες αρέσκονται στο να
αναδεικνύουν στοιχεία της φόρμας και όχι να εστιάζουν απλώς στην τρισδιάστατη περιγραφή
του κτίσματος. Η ένταξη του κτίσματος στο τοπίο είναι επίσης ένα θέμα το οποίο αρέσκονται να
παρουσιάζουν και θεωρούν ότι αναδεικνύει τη λύση τους. Όσον αφορά τις σχέσεις των χώρων,
κύριο θέμα αποτελεί, σε αρκετές από τις περιπτώσεις, η σχέση του εσωτερικού με τον εξωτερικό
χώρο. Αρνητικά σχολιάζεται το γεγονός ότι σε δύο περιπτώσεις οι αρχιτέκτονες επέλεξαν να μην
παρουσιάσουν στις φωτογραφίες τους στιγμιότυπα του εσωτερικού χώρου. Αντίστοιχα, σε άλλες
δύο περιπτώσεις οι χώροι φωτογραφίζονται χωρίς επίπλωση και μόνο σε μία περίπτωση
εντοπίζονται στις φωτογραφίες ανθρώπινες φιγούρες.
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Σε αυτό το κεφάλαιο εντοπίστηκαν οι αξίες των δύο θεσμών, ο σκοπός τους, και εντοπίστηκαν τα
κυριότερα κριτήρια αξιολόγησης των διαδικασιών βράβευσης. Επιπλέον, αναλύθηκαν οι
δηλωμένες προθέσεις των αρχιτεκτόνων και ο βαθμός στον οποίο αυτές συσχετίζονται με τα
ζητούμενα των δύο θεσμών. Από τη στιγμή που η έρευνα σχολιάζει την ιδιαίτερη κουλτούρα που
στοιχειοθετείται μέσα από αυτήν τη διαδικασία, ο εντοπισμός των χαρακτηριστικών των
βραβευμένων κατοικιών, με βάση την ανάλυση των αρχιτεκτονικών σχεδίων, γίνεται με γνώμονα
τις παραμέτρους που συνδέονται με τα συγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης. Ο βαθμός στον
οποίο εν τέλει ο σχεδιασμός τους ανταποκρίνεται στα κριτήρια, αποτελεί ένα από τα βασικά
ερωτήματα της έρευνας. Τα πιο πάνω αποτελέσματα αντιπαραβάλλονται με τα πορίσματα των

Ο
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κριτικών επιτροπών, μετά τη διαδικασία αξιολόγησης, καθώς και με τις ομιλίες που εκφωνούνται
κατά τη διάρκεια των τελετών βράβευσης και εστιάζουν στους στόχους και στις επιδιώξεις των
βραβεύσεων. Επιπλέον, συγκρίνονται με τις αξιολογήσεις των αρχιτεκτόνων και των πελατών
μετά τη βράβευση και ολοκλήρωση του σχεδιασμού των κατοικιών. Καθένα από τα πιο πάνω
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κομμάτια της ανάλυσης συνεισφέρει στην κατασκευή μιας ολοκληρωμένης εικόνας για τη
διάσταση του σχεδιασμού των κατοικιών που διακρίθηκαν από τους επίσημους θεσμούς
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βράβευσης στην Κύπρο.
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ΑΝΑΛΥΣΗ: ΜΕΡΟΣ Β

ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Η δεύτερη ενότητα της ανάλυσης εστιάζει στην εξέταση των χαρακτηριστικών των βραβευμένων
κατοικιών. Εκτός από τα στοιχεία της κουλτούρας που αποκαλύπτει, εξυπηρετεί στην απάντηση
του κύριου ερωτήματος της έρευνας, κατά πόσον δηλαδή ο σχεδιασμός των βραβευμένων
κατοικιών ανταποκρίνεται στα κριτήρια αξιολόγησης. Τα χαρακτηριστικά των κατοικιών που θα
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εξεταστούν είναι: α) η χωρική οργάνωση (κεφάλαιο 5), β) η αισθητική (κεφάλαιο 6),
γ) η βιοκλιματική προσέγγιση στον σχεδιασμό (κεφάλαιο 7) και δ) ο βαθμός επιλογής που αυτός
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προσφέρει (κεφάλαιο 8).
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Η ΧΩΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
5.1. Θεωρία της Σύνταξης Χώρου
O Bill Hillier και η Julienne Hanson (1984), με το βιβλίο τους The social logic of space,
παρουσιάζουν την θεωρία της Σύνταξης Χώρου εισάγοντας μια νέα μέθοδο για την ανάλυση της
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χωρικής οργάνωσης κτηρίων, οικισμών και του αστικού χώρου. Με βάση διάφορες
ανθρωπολογικές προσεγγίσεις που μελετούν την έννοια του χώρου, προσπαθούν να αναπτύξουν
μια αυτόνομη θεωρία η οποία να μπορεί να ερευνήσει τη σχέση μεταξύ της κοινωνίας και των
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διαφόρων χωρικών μοτίβων (spatial patterns). Ξεχωρίζοντας τα κτήρια από τα υπόλοιπα
καλλιτεχνικά δημιουργήματα (artifacts), επισημαίνουν ότι αυτό που τα διακρίνει είναι η ύπαρξη
του χώρου, μέσα στον οποίο οι άνθρωποι αναπτύσσουν σχέσεις και αλληλεπιδρούν μεταξύ τους.
The ordering of space in buildings is really about the ordering of relations between people. Because this is
so, society enters into the very nature and form of buildings. They are social objects through their very
form as objects. Architecture is not a ΄΄social art΄΄ simply because buildings are important visual symbols
of society, but also because, through the ways in which buildings, individually and collectively, create and
order space, we are able to recognize society: that it exists and has a certain form.
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(Hillier και Hanson 1984,2).

Ο χώρος ενός κτηρίου αποτελεί ένα σύστημα σχέσεων. Η κίνηση σε αυτό χαρακτηρίζεται από τις
διαδοχικές προσβάσεις μεταξύ των χώρων, αναπτύσσει δηλαδή ένα πεδίο πιθανών κινήσεων στο
οποίο κάθε σημείο παρουσιάζει περισσότερες από μια εναλλακτικές προσβάσεις. Η οπτική
προσβασιμότητα μεταξύ των χώρων καθώς και η επιλογή του ατόμου επηρεάζουν αυτήν
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τη δυνατότητα. Η οργάνωση του χώρου επηρεάζει επίσης και τον σχηματισμό της κοινής
παρουσίας (copresence), καθώς οι χώροι, οι οποίοι έχουν την μεγαλύτερη εποπτεία και
προσβασιμότητα,

παρουσιάζουν

τις

μεγαλύτερες

πιθανότητες

δημιουργίας

τυχαίων

συναντήσεων (Πεπονής 2003, 177).
Η περιγραφή της χωρικής οργάνωσης, με βάση τη συντακτική θεωρία, χαρακτηρίζεται και ως
μορφολογική τυπολογία και καθορίζεται, σύμφωνα με τον Πεπονή από την ικανότητά μας να
αναγνωρίσουμε την επανάληψη σχέσεων που διέπουν το σχήμα, την οργάνωση και την
παρουσία στο χώρο. Παράλληλα, γίνεται μια όχι τόσο απλή διάκριση μεταξύ αυτής και της
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κτηριολογικής τυπολογίας η οποία θεωρείται ότι περιορίζεται από τις διάφορες πολιτισμικές
δραστηριότητες, συνήθειες και κανόνες (Πεπονής 2003, 200-201). Με τη μεθοδολογία της
σύνταξης χώρου ο υπολογισμός των διαφόρων σχέσεων γίνεται εφικτός, αφού η διάταξη του
χώρου απλοποιείται σε γραφήματα και ο χώρος διαμερίζεται σε επιμέρους ενότητες οι οποίες
αναπαρίστανται με βάση τη συνδεσιμότητά (connectivity) τους. Τα βήματα της ανάλυσης αυτής
θα παρουσιαστούν αναλυτικότερα στην πορεία.
Η Σύνταξη Χώρου είναι μια υβριδική επιστημολογία με ισχυρά θεμελιωμένη θεωρία η οποία
συνδυάζει διαφορετικά γνωστικά πεδία, όπως της Κοινωνιολογίας, της Ανθρωπολογίας, της
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Γεωμετρίας και των Μαθηματικών (Netto 2016). Το γεγονός ότι η θεωρία της εμπεριέχει επίσης
φαινομενολογικές ποιότητες υποστηρίζεται από τον David Seamon (1994), ο οποίος αναφέρει ότι
οι χωρικές δομές επηρεάζουν και κατευθύνουν τον τρόπο με τον οποίο το ανθρώπινο σώμα
κινείται και αποκτά οικειότητα μέσα στον δομημένο χώρο. Ως μεθοδολογία

μπορεί να

ΚΡ
ΑΝ

συνδυαστεί και με άλλες επιστημολογίες ή θεωρίες παρέχοντας μια πολυδιάστατη πλατφόρμα
ερμηνείας του χώρου. Σχετικό παράδειγμα αποτελούν οι παρατηρήσεις που αναφέρει η Sophia
Psarra σχετικά με το περίπτερο Mies Van der Rohe στη Βαρκελώνη. Χρησιμοποιώντας μεθόδους
της Σύνταξης Χώρου, σε συνδυασμό με μια φαινομενολογική προσέγγιση, παρουσιάζει πώς η
οπτική αντίληψη του χώρου μεταλλάζεται χάριν των ανακλαστικών ιδιότητων που εμφανίζει η
υλικότητα του κτίσματος (Psarra 2009).
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Για τον βαθμό που η φόρμα ενός κτηρίου σχετίζεται με τη μέθοδο της Σύνταξης Χώρου, ο
Michael Ostwald (2011) διερευνά τη σχέση μεταξύ τοπολογίας (topology) και γεωμετρίας
(geometry). Αυτό που τονίζει είναι ότι τα εργαλεία της Σύνταξης Χώρου, επειδή βασίζονται πάνω
σε τοπολογικές (topological) ιδιότητες, περιορίζουν τον βαθμό που η γεωμετρία ενός κτηρίου

εμπλέκεται στην ανάλυση της χωρικής οργάνωσης. Αντίστοιχη παρατήρηση κάνει και η Sophia
Psarra αναφέροντας ότι, λόγω του γεγονότος ότι δεν υπάρχει κάποια μέθοδος η οποία να
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συσχετίζει τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά ενός κτηρίου με τις ιδιότητες του χώρου, η Σύνταξη
Χώρου υποβαθμίζει τις φυσικές ιδιότητες της φόρμας στην έννοια του εν-σωματωμένου χώρου
(embodied space) (Psarra 2010, 22). Τέλος ενδιαφέρον, παρουσιάζει το σχόλιο του Sonit Bafna
(2003a) ο οποίος υπογραμμίζει ότι οι κοινωνιολογικοί παράγοντες είναι αυτοί που κατά κύριο
λόγο καθορίζουν τον τύπο ενός κτηρίου. Αναφερόμενος επίσης στους φυσικούς παράγοντες,
όπως τον φυσικό φωτισμό, τις οπτικές φυγές προς τον εξωτερικό χώρο κ.ά., δηλώνει ότι αυτοί
μπορούν να επηρεάσουν τη φόρμα των κτηρίων αλλά όχι το γενότυπο (genotype) τους.
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Αν και ο Bill Hillier και η Julienne Hanson (1984) με τη θεωρία της Σύνταξης Χώρου ασκούν
κριτική στο στρουκτουραλισμό, η έμφαση στη μαθηματική διατύπωση των χωρικών ιδιοτήτων
είναι πιθανόν να αδυνατεί να αποτυπώσει σφαιρικά την κοινωνική διάσταση του χώρου. Είναι
φυσικό να μην μπορούμε να προβλέψουμε με ακρίβεια το πώς συμπεριφέρονται και
χρησιμοποιούν τον χώρο οι άνθρωποι, αφού στην πραγματικότητα υπάρχουν πολλοί παράγοντες
που επηρεάζουν αυτήν τη διαδικασία. Εντούτοις, αδιαμφισβήτητο είναι το γεγονός ότι υπάρχουν
κάποιοι αντικειμενικοί κανόνες πίσω από την οργάνωση του χώρου, οι οποίοι εμπεριέχουν
κοινωνικά χαρακτηριστικά. Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης το σχόλιο του David Seamon, ο
οποίος αναφέρει ότι η αποτελεσματική σύνδεση της θεωρίας με την πρακτική εφαρμογή της
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Σύνταξης Χώρου και η δυνατότητα δημιουργίας ποσοτικών μετρήσεων επιτρέπουν την άμεση
ανάγνωση χωρικών μοτίβων και του τρόπου με τον οποίο το δομημένο περιβάλλον αρθρώνεται
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και λειτουργεί (Seamon 1994).

5.2. Σύνταξη Χώρου και γενότυπος

Ο τύπος ενός κτηρίου μπορεί με τη θεωρία της Σύνταξης Χώρου να καθοριστεί με βάση τη
χωρική του οργάνωση και τις κοινωνικές προεκτάσεις που εμπεριέχει. Σε μια δημοσίευσή τους οι
Bill Hillier, Julienne Hanson και Heather Graham (1987) αναφέρουν το πώς έμπρακτα οι τεχνικές
της Σύνταξης Χώρου μπορούν να ερευνήσουν την ύπαρξη κοινών χωρικών μοτίβων σε ένα
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σύνολο από κατοικίες, δίνοντας συνάμα μια πρώτη ξεκάθαρη ερμηνεία για τον όρο γενότυπο.
Συγκρίνοντας λειτουργικά αντίστοιχους χώρους των κατοικιών προτείνουν ότι αυτές που
παρουσιάζουν συγκλίσεις αποτελεσμάτων ανήκουν σε έναν τύπο κατοικίας, ο οποίος
παρουσιάζει κάποια συγκεκριμένα κοινωνιολογικά χαρακτηριστικά. ΄΄If these numerical differences
in functions are in a consistent order across the sample, then we can say a cultural pattern exist…this
particular consistency in spatial pattering, we call inequality genotype…΄΄ (Hillier, Hanson και Graham
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1987, 364). Εκτός του γεγονότος ότι στη δημοσίευση παρουσιάζεται ξεκάθαρος ορισμός του
όρου γενότυπος, προτείνεται και η σαφής διάκριση μεταξύ των όρων γενότυπος και φαινότυπος.
Οι όροι γενότυπος και φαινότυπος παρουσιάζονται αρχικά μέσα στην επιστήμη της Βιολογίας.
The predominant current-day meaning of genotype is some relevant part of the DNA passed to the
organism by its parents. The phenotype is the physical and behavioral traits of the organism, for
example, size and shape, metabolic activities, and patterns of movement (Taylor και Lewontin 2017).

Στο πλαίσιο της θεωρίας της Σύνταξης Χώρου, οι όροι εισάγονται σε μια δημοσίευση των Βill
Hillier και Adrian Leaman (1974). Χρησιμοποιώντας το παράδειγμα ενός στρατοπέδου διακρίνουν
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τη διαφορά ανάμεσα στο πώς το περιβάλλον ενός στρατοπέδου πρέπει να οργανώνεται
(γενότυπος του στρατοπέδου) και στο πώς αυτό εν τέλει οργανώνεται και λειτουργεί
(φαινότυπος του στρατοπέδου). Αυτή η αναφορά μπορεί με άλλα λόγια να θεωρηθεί ότι
περιγράφει την παρουσία ενός συνόλου δεδομένων που λειτουργούν ως γενεσιουργός δύναμη
για τη δημιουργία κτισμάτων που υπηρετούν μια συγκεκριμένη λειτουργία.
Στη θεωρία της Σύνταξης Χώρου σήμερα ο όρος γενότυπος μεταφράζεται ως η δομή που
περιγράφει τις χωρικές σχέσεις και εμφανίζεται με συνέπεια σε ένα σύνολο από κτίσματα, ενώ ο
όρος φαινότυπος χρησιμοποιείται όταν αυτές οι δομές εκφράζονται με άλλες μορφές (Hillier,
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Hanson και Graham 1987). Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζει η πρόταση του Sonit Bafna (2012) ο
οποίος, επαναπροσδιορίζοντας αυτές τις δύο έννοιες, αναγνωρίζει ότι ο γενότυπος σχετίζεται με
τη δομή του εσωτερικού χώρου, ενώ η φόρμα των κτηρίων κουβαλά τις διάφορες φαινομενικές
παραλλαγές.
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The integration rank-ordering of the inequality genotype is a signature of what we may call a
΄΄sociotype΄΄of buildings… other aspects of the spatial configuration (and so features of the access graphs
describing them) may also result from the demands of what we call a ΄΄stylotype΄΄, a class of
specific formal traits that result from the demands of what at least provisionally we may define as
design-governed, or stylistic, criteria΄΄ (Bafna 2012, 76).
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5.3. Λειτουργία του χώρου - Οπτική και χωρική διαστρωμάτωση

Σύμφωνα με την Julienne Hanson (2003, 54), η θεώρηση της χωρικής αντίληψης φέρνει στο
προσκήνιο το παιχνίδι μεταξύ ορατότητας και προσβασιμότητας και έννοιες, όπως τη χωρική
διαστρωμάτωση, τη διαφάνεια, τη διαπερατότητα του εσωτερικού χώρου και τη διάλυση του
ορίου. Το γεγονός ότι η κατοικία αποτελεί ένα συγκριτικά μικρό κτίσμα το οποίο χρησιμοποιούν
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κυρίως άτομα τα οποία είναι εξοικειωμένα με τον χώρο και γνωρίζουν πώς να κινηθούν σε
αυτόν, σε ποιους χώρους επιτρέπεται η είσοδος και σε ποιους όχι, επιφορτίζει τις οπτικές
σχέσεις μεταξύ των χώρων με ιδιαίτερη βαρύτητα για το πώς αυτές επηρεάζουν τον χαρακτήρα
και τη χρήση του χώρου. Με άλλα λόγια η έννοια της ΄΄σκηνής΄΄ όπως αυτή παρουσιάζεται
άλλοτε στον ένοικο και άλλοτε στον επισκέπτη της κατοικίας, αποκτά μεγάλη σημασία και
επηρεάζει τις ισορροπίες στον χώρο. Σε μια προσπάθεια κωδικοποίησης των οπτικών σχέσεων
που παρουσιάζουν οι κύριες λειτουργίες των βραβευμένων κατοικιών επιχειρείται ο εντοπισμός
διαφόρων τρόπων διαστρωμάτωσης (layering) του χώρου με βάση τη λογική της οπτικής
διαστρωμάτωσης (visual layering) και οι οποίοι θα παρουσιαστούν λεπτομερώς στις επόμενες
ενότητες (Chatzichristou και Kranos 2015α).
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Μια γενική διατύπωση του όρου οπτική διαστρωμάτωση είναι αυτή που σχετίζεται με τον όρο
της διαφάνειας. Αν θεωρήσουμε ότι η διαφάνεια σχετίζεται άμεσα με την οπτική, τότε η οπτική
διαστρωμάτωση αποτελεί ένα είδος διαφάνειας μέσα από το οποίο δεν περνάνε μόνο οπτικές
εικόνες, αλλά και άνθρωποι που οικειοποιούνται τον χώρο και κυκλοφορούν ανάμεσα στις
χωρικές διαστρωματώσεις (Chatzichristou και Kranos 2016γ). Αν επίσης η διαφάνεια, με βάση
τον όρο κυριολεκτική διαφάνεια (Rowe και Slutzky 1963), αποτελεί την ιδιότητα μιας οντότητας
να επιτρέπει την οπτική πρόσβαση, όπως για παράδειγμα ένα γυαλί, στην περίπτωση της οπτικής
διαστρωμάτωσης ο όρος αφορά την αντίστοιχη ιδιότητα μιας χωρικής ενότητας, όταν αυτή
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παρεμβάλλεται μεταξύ δύο χώρων.
Αν ο όρος οπτική διαστρωμάτωση χρησιμοποιείται διότι περιγράφει τις οπτικές αλληλουχίες
μεταξύ διαφορετικών χωρικών ενοτήτων, τότε ο όρος χωρική διαστρωμάτωση (spatial layering)
χρησιμοποιείται στην παρούσα έρευνα για να περιγράψει πώς λειτούργει αυτή η εναλλακτική
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αντίληψη του χώρου. Πιο κάτω, γίνεται μια ανάλυση του όρου χωρική διαστρωμάτωση, όπως
αυτός ερμηνεύεται με βάση τη μελέτη του Χρίστο Χατζηχρήστου (Chatzichristou 2017, 209-233) ο
οποίος, εξετάζοντας διάφορα έργα και έννοιες από διαφορετικά πεδία, συνθέτει μια
εμπεριστατωμένη θεωρητική πρόταση για τον όρο διαστρωμάτωση.

Σύμφωνα με τον Χρίστο Χατζηχρήστο, η αρχιτεκτονική από τη φύση της αποτελείται από ένα
σύνολο διαστρωματώσεων αλλά και μια χωρική διαμόρφωση δεν μπορεί να μην θωρηθεί ως μία
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σειρά από χώρους οι οποίοι γίνονται αντιληπτοί συγχρόνως ως μία οντότητα. Παράλληλα, το
οπτικό βάθος αυτής, όπως αναφέρει, παρουσιάζει την ιδιομορφία να αυξομειώνεται ανάλογα με
τη σχέση που αυτή αναπτύσσει με έναν παρατηρητή. Όσο πιο πολύ ο παρατηρητής
απομακρύνεται από αυτήν, τόσο πιο επίπεδη παρουσιάζεται. Ανάλογα με τη στιγμή, ο
παρατηρητής μπορεί να επιλέξει ποιους από τους χώρους της διάταξης θέλει να ενεργοποιήσει
και να φέρει μπροστά και ποιους να αγνοήσει. Ένας ήχος, ο φωτισμός αλλά και η κίνηση στον
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χώρο μπορούν να επηρεάσουν επίσης τη διαδικασία. Ο παρατηρητής ταυτόχρονα δεν θέτει
εαυτόν έξω από τη διαδικασία αλλά ενσωματώνεται σε αυτήν. Αυτός ο ενδιάμεσος χώρος που
παράγεται δεν παρουσιάζει κάποια συγκεκριμένη ταυτότητα, δεν είναι στατικός και μέσα σε
αυτόν οι δυαδικές σχέσεις έρχονται αντιμέτωπες. Αν θεωρήσουμε ότι μία οντότητα μπορεί να
επηρεαστεί από αυτό το πλαίσιο, τότε αυτός ο χώρος προσφέρει ένα έδαφος συνύπαρξης,
γεμάτο πιθανότητες. Ανάλογα με το είδος της διαστρωμάτωσης, ενδιάμεσος χώρος μπορεί να
θεωρηθεί και αυτός ο οποίος βρίσκεται μεταξύ δύο ξεχωριστών χωρικών ενοτήτων και ο οποίος
λειτουργεί ως το όριο που καθορίζει τη σχέση τους (Chatzichristou 2017, 209 - 233).
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Η έννοια της εικονικότητας (virtuality) μπορεί επίσης να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε πώς η
χωρική διαστρωμάτωση αποκαλύπτει τον χώρο ως μια ευμετάβλητη οντότητα. Σύμφωνα με την
Elizabeth Groz (2001), το εικονικό (virtual) δεν αποτελεί παράγωγο της ψηφιακής εποχής, αλλά
κάτι το οποίο υπήρχε ανέκαθεν και αφορά την κατάσταση μιας πραγματικότητας, η οποία χωρίς
να έχει ακόμα υλοποιηθεί, θέτει ερωτήματα για τις δυνατότητες και τον τρόπο εξέλιξής της. Για
τον Χατζηχρήστο (Hadjichristos 2010), ο οποίος υιοθετεί την περιγραφή της Groz, η εικονικότητα
αποτελεί τη σχέση μεταξύ δύο ή περισσοτέρων οντοτήτων, παρά την ίδια τους την κατάσταση.
Παράλληλα, τονίζει πως, αντί να θεωρήσουμε κάτι ως εικονικό ή όχι, είναι προτιμότερο να
μιλήσουμε για βαθμούς εικονικότητας, όπως και για το γεγονός ότι η εικονικότητα ενός
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αντικειμένου αλλάζει ανάλογα με τον βαθμό στον οποίο αυτό αρχίζει να επηρεάζει κάποιο
δέκτη. Όσο πιο πολύ αυτός ο βαθμός αυξάνεται, τόσο πιο πολύ ΄΄πραγματικό΄΄ γίνεται για αυτόν
το αντικείμενο. Στην περίπτωση της χωρικής διαστρωμάτωσης, οι χώροι, οι οποίοι την
αποτελούν, παύουν να είναι εικονικοί μεταξύ τους από τη στιγμή που ο ένας αρχίζει να

ΚΡ
ΑΝ

επηρεάζει τον άλλο. Ο χαρακτήρας της διαστρωμάτωσης μεταβάλλεται ανάλογα με τις σχέσεις
εικονικότητας που αναπτύσσουν οι χώροι μεταξύ τους.

5.4. Βασικές έννοιες της θεωρίας της Σύνταξης Χώρου - Τα εργαλεία της ανάλυσης
Αυτή ενότητα επεξηγεί, με βάση το έργο των Bill Hillier και Julienne Hanson (1984), τους όρους17

ΛΙ
ΑΣ

και τα βήματα της ανάλυσης. Τα βήματα της ανάλυσης αφορούν τη μετάβαση από τα
αρχιτεκτονικά σχέδια στα αφαιρετικά διαγράμματα τα οποία περιέχουν τη βασική πληροφορία
που παρουσιάζει τις σχέσεις των χώρων, όπως αυτές αναλύονται με βάση τη δομή της κίνησης
και τη μετάβαση από τον έναν χώρο στον άλλο.
Εφόσον αντιμετωπίζουμε το χώρο ως δομή της κίνησης, η βασική ιδιότητα που μας απασχολεί είναι η
διαδοχή των επιμέρους χώρων και ο ορισμός της απόστασης μεταξύ δύο σημείων ως συνάρτηση, όχι του
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μήκους αλλά των ελαχίστων ενδιάμεσων χώρων, κατευθύνσεων ή ορίων που πρέπει να μεσολαβήσουν
για να μεταβούμε από το ένα στο άλλο (Πεπονής 2003, 172).

17

Οι θεωρητικές αρχές και οι μεθοδολογικές εφαρμογές της Σύνταξης Χώρου βρίσκονται συνοπτικά στο

βιβλίο Χωρογραφίες, Πεπονής, 1997, σελ. 172-176, από το οποίο η παρούσα έρευνα δανείζεται την
μετάφραση των όρων.
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5.4.1. Προσπελασιμότητα (permeability) του συστήματος οργάνωσης των χώρων
Μια βασική παράμετρος που λαμβάνεται υπόψη στην ανάλυση είναι ο βαθμός
προσπελασιμότητας (permeability) του συστήματος οργάνωσης των χώρων. Όταν ένας χώρος
μιας διάταξης είναι πιο εύκολα προσπελάσιμος από τους υπόλοιπους, τότε λέμε ότι αυτός ο
χώρος θεωρείται πιο ενσωματωμένος, ενώ στην αντίθετη περίπτωση πιο απομονωμένος. Μια
διάταξη με εύκολα προσπελάσιμους χώρους θεωρείται ενοποιητική (integrated), ενώ, όταν
συμβαίνει το αντίθετο, θεωρείται μη ενοποιητική (segregated). Σε μια χωρική διαμόρφωση κάθε
χώρος έχει τη δική του τιμή ενσωμάτωσης (integration value) και αυτή η τιμή απευθύνεται στον
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ρόλο του μέσα στο σύνολο των χώρων οι οποίοι αλληλοεξαρτώνται σε μια γενική δομή. Ο
υπολογισμός της τιμής ενσωμάτωσης του χώρου αλλά και όλης της χωρικής διαμόρφωσης
μπορεί να υπολογιστεί με τη χρήση του λογισμικού ΄΄depthmapX΄΄ (Integration HH) (Varoudis
2012), αφού πρώτα, όπως θα δούμε πιο κάτω, γίνει ο χωρισμός της κάτοψης σε κοίλους χώρους
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(convex break-up). Το πόσο ενοποιητική ή όχι είναι μια χωρική διάταξη και ποιες είναι οι σχέσεις
των χώρων ανάλογα με την τιμή ενσωμάτωσής τους, είναι βασικά στοιχεία με τα οποία
μπορούμε να κατανοήσουμε το κοινωνικό περιεχόμενο των κτηρίων και να διακρίνουμε το πώς
διαφορετικά πολιτισμικά μοτίβα της κοινωνίας εκφράζονται χωρικά ως γενότυποι των κτηρίων
(Seamon 2003, 6-9).

Μια άλλη σημαντική έννοια για τον προσδιορισμό της πολιτιστικής διάστασης μιας χωρικής
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διαμόρφωσης είναι αυτή του βάθους (depth). Το βάθος είναι η απόσταση μεταξύ δύο χώρων σε
μια χωρική διάταξη και ισοδυναμεί με τον αριθμό των ενδιάμεσων χώρων που καλείται κάποιος
να περάσει για να φτάσει από τον ένα χώρο στον άλλο. Η έννοια του βάθους είναι συνδεδεμένη
άμεσα με το ποσοστό ενσωμάτωσης ενός χώρου, αφού διατάξεις οι οποίες δεν παρουσιάζουν
χώρους με μεγάλο βάθος τείνουν να είναι ενοποιητικές (Hanson 2003, 27).
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Το πρώτο βήμα της ανάλυσης αφορά τον χωρισμό της κάτοψης σε κοίλους χώρους. Με βάση τον
Γιάννη Πεπονή,
Κοίλοι είναι οι χώροι από κάθε σημείο των οποίων έχουμε ευθεία πρόσβαση και θέα σε άλλο σημείο…
Ο ι σχέσεις προσπελασιμότητας ορίζονται ως σχέσεις διέλευσης από διαδοχικούς κοίλους χώρους, είτε
το όριο μεταξύ αυτών των χώρων έχει υλική υπόσταση, είναι δηλαδή τοίχος με πόρτα, είτε τίθεται
νοερά ως όριο που διακρίνει δύο κοίλους χώρους στο πλαίσιο ενός κυρτού περιβλήματος

(Πεπονής 2003, 173).
Αυτοί οι χώροι προκύπτουν από την υποδιαίρεση όλης της επιφάνειας της κάτοψης στους
ελάχιστους δυνατούς κοίλους χώρους και η αναπαράσταση του συστήματος των μεταξύ τους
σχέσεων ονομάζεται διάγραμμα κάτοψης κοίλων χώρων (convex map), στο οποίο καταγράφεται
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επίσης ποιοι από αυτούς παρουσιάζουν φυσική πρόσβαση μεταξύ τους. Ανάλογα με το
ερευνητικό θέμα, τον διαχωρισμό μπορεί να επηρεάσουν τα φυσικά όρια του χώρου, οι
μεταβατικοί χώροι (transition spaces), χώροι δηλαδή οι οποίοι δεν παρουσιάζουν κάποια
συγκεκριμένη λειτουργία και χρησιμοποιούνται μόνο για διακίνηση, η επίπλωση, καθώς και η
λειτουργία του χώρου.
Με βάση το διάγραμμα κάτοψης κοίλων χώρων, μπορούμε να δημιουργήσουμε το διάγραμμα
διάταξης προσβάσεων (Justified graph). Το διάγραμμα αυτό ακολουθεί τη μορφή ενός
δενδρογράμματος στο οποίο απεικονίζεται η χωρική διαμόρφωση ανάλογα με τη συνδεσιμότητα
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των κοίλων χώρων. Οι χώροι συμβολίζονται με κύκλους, οι σχέσεις προσβάσεως με γραμμές,
ενώ ο χώρος ο οποίος επιλέγεται ως βάση της διάταξης μπορεί να είναι οποιοσδήποτε ανάλογα
με τα ζητούμενα της ερευνητικής πρότασης. Μια σημαντική μέτρηση που επιτυγχάνεται με βάση
αυτό το διάγραμμα είναι ο υπολογισμός της παρουσίας ή απουσίας συνδετικών δακτυλίων
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(rings) μεταξύ των χώρων. Εκτός από τη διευκόλυνση της κίνησης μέσα σε μια διάταξη η ύπαρξη
μεγάλου αριθμού δακτυλίων μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τη χρήση και τη στάση σε έναν
χώρο. Σε διατάξεις οι οποίες χαρακτηρίζονται από μεγάλο αριθμό εναλλακτικών συνδέσεων
μπορεί να επηρεαστεί η διαχείριση της διεπαφής μεταξύ των διαφορετικών χρηστών του χώρου,
αφού παρουσιάζεται η πιθανότητα πρόκλησης απρογραμμάτιστων συναντήσεων σε αυτόν.
Αντιθέτως,

οι

διατάξεις

οι

οποίες

δεν

παρουσιάζουν

μεγάλο

αριθμό

δακτυλίων

υποστηρίζουν προγραμματισμένες μορφές διευθέτησης του χώρου (Hanson 2003, 278-279).
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Με βάση την ύπαρξη ή όχι δακτυλίων αλλά και την τιμή του βάθους, το διάγραμμα
διάταξης προσβάσεων μπορεί να παρουσιάσει έναν αριθμό από διαφορετικές μορφές.
Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν η επιφανειακή θαμνώδης διάταξη (shallow bush), η
δενδροειδής με μεγάλο βάθος (deep tree-like), η επιφανειακή με μεγάλο αριθμό δακτυλίων
(shallow ringy) και η διάταξη μεγάλου βάθους με παρουσία πολλών δακτυλίων (deep ringy)

Η

(Hanson 2003, 24, Hillier 2007, 23).

Οι χώροι μιας διάταξης προσβάσεων ανάλογα, με τη διαρθρωτική διάστασή τους, χωρίζονται σε
τέσσερις κατηγορίες (Hillier 2007, Hanson 2003, 173). Η πρώτη κατηγορία αφορά του χώρους οι
οποίοι έχουν μόνο μια είσοδο και ονομάζονται τερματικοί χώροι (terminal spaces). Τέτοιοι χώροι
συνήθως εξυπηρετούν δραστηριότητες στατικής φύσεως και η αφαίρεσή τους δεν επηρεάζει
αισθητά τον χαρακτήρα της διάταξης. Η επόμενη κατηγορία αφορά τους λεγόμενους χώρους
thoroughfares, οι οποίοι δεν είναι τερματικοί χώροι αλλά οδηγούν σε αυτούς. Οποιαδήποτε
κίνηση από και προς αυτούς τους χώρους είναι καθ’ όλα κατευθυνόμενη. Η τρίτη κατηγορία
αφορά τους χώρους περάσματα (traversed spaces), οι οποίοι παρουσιάζουν περισσότερες από
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μια συνδέσεις και ανήκουν αποκλειστικά σε έναν δακτύλιο και τέλος η κατηγορία χώρων που
παρουσιάζουν περισσότερες από δυο συνδέσεις και βρίσκονται στην τομή δύο ή περισσοτέρων
δακτυλίων. Τέτοιοι χώροι προσφέρουν επιλογές κίνησης στον χώρο.
5.4.2. Οπτική ανάλυση του χώρου
Σύμφωνα με τον Γιάννη Πεπονή, η εξέταση της κίνησης στον χώρο επιβάλλει τη διάκριση μεταξύ
της λογικής οργάνωσης των σχέσεων του χώρου και της προοπτικής. Ο υπολογισμός αυτών των
μετρήσεων βασίζεται σε μία θεμελιακή ιδιότητα της χωρικής οργάνωσης και ανταποκρίνεται στη
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συγκρότηση των τοπολογικών (topological) και προβολικών (projectional) σχέσεων μεταξύ των
χώρων. Ο όρος τοπολογικές σχετίζεται με τον τρόπο που τα αντικείμενα τοποθετούνται,
εμπεριέχονται και γειτνιάζουν μεταξύ τους, ενώ ο όρος προβολικές σχετίζεται με την προοπτική,
τον τρόπο δηλαδή που οι ακμές, οι ευθείες και οι επιφάνειες συναντώνται στον χώρο, καθώς και
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τον τρόπο που τα αντικείμενα εμφανίζονται ή αποκρύπτονται (Πεπονής 2003, 171-172).
Μέθοδος ανάλυσης των κτηρίων, βασιζόμενη στις προβολικές σχέσεις μεταξύ των χώρων,
εισάγεται από τον Michael L. Benedikt (1979) ο οποίος, χρησιμοποιώντας τους isovists, την
επιφάνεια δηλαδή της κάτοψης, η οποία είναι οπτικά προσβάσιμη από έναν συγκεκριμένο
σημείο στον χώρο, δημιούργησε ένα σύνολο από αναλυτικές μετρήσεις (Turner, Doxa, O’Sullivan
and Penn, 2001). Εκμεταλλευόμενοι τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του παραγόμενου
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γραφήματος μπορούμε να υπολογίσουμε το ποσοστό και τον τρόπο με τον οποίο ένας χρήστης
αντιλαμβάνεται και δυνητικά μπορεί να χρησιμοποιήσει τον χώρο. Με τη σειρά τους οι Bill Hillier
και Julienne Hanson αναπαριστούν τη χωρική οργάνωση με ένα σύστημα από τεμνόμενες
ευθείες (axial line map), το οποίο απαρτίζεται από τον ελάχιστο αριθμό των μεγαλύτερων
ευθειών που συνδέουν οπτικά όλους τους χώρους μεταξύ τους. Τα σημεία, τα οποία
δημιουργούνται από την τομή αυτών των ευθειών, είναι αυτά που παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη
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εποπτεία στον χώρο και λειτουργούν ως κόμβοι επιλογής κίνησης.
Η μέθοδος η οποία χρησιμοποιείται σήμερα συχνότερα για την οπτική ανάλυση των χωρικών
σχέσεων σε κτήρια είναι αυτή του γραφήματος οπτικής ανάλυσης (VGA, Visibility Graph Analysis)
(Turner, Doxa, O’Sallivan and Penn, 2001). Αντίθετα με τους isovists, οι οποίοι καταδεικνύουν τη
χωρική εποπτεία ενός συγκεκριμένου σημείου στον χώρο, το γράφημα οπτικής ανάλυσης (VGA)
βασίζεται στις αμοιβαίες οπτικές σχέσεις μεταξύ των διαφορετικών περιοχών του χώρου. Στην
ανάλυση ο χώρος υποδιαιρείται σε πολύ μικρές περιοχές (συνήθως το μέγεθος τους ταυτίζεται
με το μέγεθος του ανθρώπινου βήματος) και από κάθε περιοχή ενεργοποιείται ένας isovist. Το
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παραγόμενο γράφημα καταδεικνύει ένα σύνολο από μετρήσεις με βασικότερη από αυτές την
τιμή οπτικής ενσωμάτωσης (visual integration) κάθε σημείου στον χώρο. Η οπτική ανάλυση με τη
χρήση του VGA εφαρμόστηκε για πρώτη φορά με τη χρήση του λογισμικού depthmap το οποίο
σχεδιάστηκε από τον Alasdair Turner (2001) και επανασχεδιάστηκε λειτουργώντας σήμερα ως
depthmax από τον Taso Varoudi (2012).

5.5 Σύνταξη Χώρου και κατοικία
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Ακόμα και στη στοιχειώδη της μορφή η κατοίκηση εμπεριέχει θεμελιώδεις κανόνες οι οποίοι
σχετίζονται με τη χωρική οργάνωση και αφορούν την υποστήριξη των βασικών αναγκών της
καθημερινής ζωής ενός νοικοκυριού (ποιες δραστηριότητες μπορούν να συνδυαστούν και ποιές
συνήθως διαχωρίζονται). Σύμφωνα με την Julienne Hanson (2003), όλη αυτή η πολυπλοκότητα
της Σύνταξης Χώρου.
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που παρουσιάζουν προσδίδει στις κατοικίες ως κτίσματα κεντρική θέση στην εξέλιξη της θεωρίας
Houses may appear to offer a retreat from society into a domain where individuals and families are free
τo exercise personal choices but this is just an illusion. A house is the primary space where society is
continuously constituted in the shape and the pattern of everyday living… At the same time houses, like
other buildings, obey the laws of space. Because society is continuously constituted in the patterns of
movement and interaction that take place in space, social purposes take hold of space and shape it
through generic function. All of which goes to show that, in understanding the way people relate to
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buildings necessary to take account not only of social rules but also of the law-fullness of space.

(Hanson 2003, 194)

Τα σπίτια, αναφορικά με το πώς διαχειρίζονται τις κοινωνικές σχέσεις, είναι ιδιαίτερες χωρικές
δομές (Hanson 2003, 77). H Julienne Hanson, στο βιβλίο Decoding Homes and Houses (Hanson
2003), επεξηγώντας τις διάφορες τεχνικές της Σύνταξης Χώρου που αναπτύσσει και συνδυάζει,
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σχολιάζει την κοινωνική διάσταση του οικιστικού χώρου ξεκινώντας από την ανάλυση
πρωταρχικών κτισμάτων, όπως των πρωτόγονων καλυβών, και φτάνει μέχρι την εξέλιξη των
διαφόρων τύπων του αγγλικού σπιτιού. Μελετά τον χώρο με έννοιες, όπως αυτές της
προσπελασιμότητας και της οπτικής προσβασιμότητας, ενώ διαπραγματεύεται έννοιες, όπως
αυτές της ιδιωτικότητας, της ευελιξίας του χώρου κ.ά., εξετάζοντας παράλληλα πως διάφορες
ομάδες της κοινωνίας διαχωρίζονται μέσω των χωρικών μοτίβων κατοίκησής τους.
Στο πλαίσιο της θεωρίας της Σύνταξης Χώρου, ακολουθεί μια ανασκόπηση σε σχετικές
ερευνητικές προσπάθειες. Παρουσιάζονται μελέτες οι οποίες σχετίζονται με το επιχείρημα της
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παρούσης έρευνας, την ανάλυση συνόλου κατοικιών και την εξεύρεση πιθανών γενοτυπικών
τάσεων, τη σύγκριση μεταξύ διαφορετικών τύπων κατοικιών και την ανάλυση της κοινωνικής
διάστασης του χώρου. Παρουσιάζονται επίσης μελέτες οι οποίες, αν και δεν σχετίζονται άμεσα
με τη διερεύνηση του οικιστικού χώρου, βοηθούν στην καλύτερη κατανόηση των εργαλείων της
Σύνταξης Χώρου, κυρίως όσον αφορά την οπτική ανάλυσή του.
Η πρώτη μελέτη αφορά την ερευνητική εργασία της Circe Monteiro (1997) η οποία σχολιάζει τον
τρόπο με τον οποίο οι διάφορες δραστηριότητες επικρατούν σε τρεις τύπους κατοίκησης με
διαφορετικό κοινωνικό υπόβαθρο στη Βραζιλία: τις φαβέλες, τις κυβερνητικές κατοικίες και τις
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κατοικίες που βρίσκονται σε μια γειτονιά μεσαίας τάξης. Αφού οι ένοικοι πρώτα καλούνται να
υποδείξουν ποιες δραστηριότητες συνδέονται με κάθε χώρο σε διάφορες ώρες της μέρας,
επιλέγει τις επικρατέστερες για τη δημιουργία του διαγράμματος κάτοψης κοίλων χώρων.
Χρησιμοποιώντας τις δραστηριότητες ως την ταυτότητα των λειτουργιών, διαφοροποιείται από
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τον κλασικό τρόπο ονοματισμού του χώρου και παράλληλα τονίζει τη σημασία της επίπλωσης,
αφού, βάσει αυτής, καθορίζει τα όρια των κοίλων χώρων. Με βάση αυτήν την ανάλυση συγκρίνει
τις τιμές ενσωμάτωσης και το βάθος κάθε δραστηριότητας σε κάθε τύπο κατοίκησης και με τα
διαγράμματα διάταξης προσβάσεων μελετά τη δομή των διατάξεων. Τα αποτελέσματα
καταδεικνύουν ότι οι δραστηριότητες με κοινωνικό χαρακτήρα παρουσιάζουν μεγαλύτερες τιμές
ενσωμάτωσης σε όλους τους τύπους κατοίκησης. Οι χωρικές διατάξεις στις φαβέλες
παρουσιάζονται πιο ενοποιητικές από αυτές στους άλλους δύο τύπους, οι οποίοι παρουσιάζουν
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συγκλίσεις στον τρόπο με τον οποίο οι χώροι τους ενσωματώνονται σε μια διάταξη (pattern of
integration). Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης η διάκριση που προτείνει μεταξύ δύο
διαφορετικών τύπων δραστηριότητας, τις rooted και τις loose. Οι rooted αφορούν
δραστηριότητες περιορισμένης χωρικής ευελιξίας, οι οποίες βρίσκονται μέσα σε καθορισμένα
όρια έχοντας σταθερή επίπλωση (πχ. μπάνιο, μαγείρεμα), ενώ οι loose εντοπίζονται σε διάφορες
περιοχές, συνυπάρχουν πολλές φορές με άλλες και η χωροθέτησή τους επηρεάζει τα επίπεδα
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ιδιωτικότητας και τον βαθμό ευελιξίας της κάτοψης. Η κατάταξη των χώρων, ανάλογα με την
τιμή ενσωμάτωσης που παρουσιάζουν, αποτελεί σημαντικό εργαλείο σύγκρισης και εντοπισμού
ύπαρξης κοινών χαρακτηριστικών μεταξύ διαφόρων χωρικών διατάξεων και θα αξιοποιηθεί στην
παρούσα έρευνα.
Η επόμενη μελέτη αφορά τη διερεύνηση της μεταβολής που παρουσιάζει η χωροθέτηση της
λειτουργίας της κουζίνας από την παραδοσιακή στη σύγχρονη κατοικία στην Κένυα (Kabo 2005).
Με τη χρήση της Σύνταξης Χώρου και τη μελέτη ανθρωπολογικών και εθνογραφικών στοιχείων
γίνεται μια προσπάθεια να διαπιστωθεί αν παρουσιάζεται συνάφεια μεταξύ των διαφόρων
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δραστηριοτήτων των κατοίκων, οι οποίες σχετίζονται με την κουζίνα και, κατ’ επέκταση, τη
διαμόρφωση του οικιστικού χώρου. Το διάταγμα διάταξης προσβάσεων κατασκευάζεται όχι με
βάση τους μεγαλύτερους κοίλους χώρους, οι οποίοι καθορίζονται από τη μορφολογία του
χώρου, αλλά η κάτοψη χωρίζεται με βάση τις λειτουργίες οι οποίες φιλοξενούνται σε κάθε
χωρική ενότητα. Για την ανάλυση καταγράφεται ο τρόπος σύνδεσης μεταξύ των λειτουργιών και
υπολογίζεται η τιμή ενσωμάτωσης για καθεμιά από αυτές. Η μεταβολή των αποτελεσμάτων με
την προσθαφαίρεση του κύριου εξωτερικού χώρου στη συντακτική ανάλυση της παραδοσιακής
κατοικίας καταδεικνύει σύμφωνα με τον Felichism Kabo, ότι η διεπαφή μεταξύ ενοίκων και
επισκεπτών αποτελεί σημαντικό παράγοντα στον καθορισμό της διάταξης των χώρων. Το
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γεγονός ότι η κουζίνα παρουσιάζει επίσης πολύ υψηλές τιμές ενσωμάτωσης τονίζει τις εξίσου και
ίσως σε μεγαλύτερο βαθμό καθοριστικές σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ των ενοίκων, αφού
αυτή αποτελεί τον πυρήνα της κατοικίας και την κατεξοχήν λειτουργία η οποία σχετίζεται με τις
δραστηριότητες των γυναικών. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι ενδείξεις για τη σύγχρονη

ΚΡ
ΑΝ

κατοικία όπου και η κουζίνα καταγράφει υψηλές τιμές ενσωμάτωσης. Συνοψίζοντας τα
αποτελέσματα, η σημασία του χώρου της κουζίνας δεν φαίνεται να επιβεβαιώνεται μέσα από
την εθνογραφική ανάλυση. Αυτό το γεγονός σχολιάζεται από την ερευνητική προσπάθεια και
παράλληλα τίθενται ερωτήματα για τον βαθμό στον οποίο η ανάλυση της χωρικής διαμόρφωσης
μέσα από το πλαίσιο της σύνταξης χώρου ανταποκρίνεται στον τρόπο με τον οποίο εν τέλει
λειτουργεί μια χωρική διαμόρφωση.
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Άξια αναφοράς, για τον τρόπο με τον οποίο ένα σύνολο κτισμάτων μπορεί να θεωρηθεί ότι
ανήκει στον ίδιο συντακτικό γενότυπο, είναι η ερευνητική προσπάθεια των Nilufar Farida και
Pushpita Eshika (2015) οι οποίοι μελετούν τη μορφολογία των αστικών κατοικιών στην αρχαία
πόλη της Πανάμ στην περιοχή Ντάκα στην Μπακλατέζ. Αφού ξεχωρίζουν τις κατοικίες σε
διαφορετικούς τύπους με βάση την κάτοψή τους, χρησιμοποιούν τα διαγράμματα διάταξης
προσβάσεων για την εξαγωγή των συντακτικών μετρήσεων. Τα αποτελέσματα καταδεικνύουν ότι
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οι κατοικίες ανήκουν σε δύο είδη γενοτύπων: σε αυτές που παρουσιάζουν ΄΄ενσωματωμένο΄΄ και
σε αυτές που παρουσιάζουν ΄΄διαχωριστικό΄΄ κεντρικό χώρο. Παράλληλα, ως σύνολο διαφέρουν
από άλλες κατοικίες της περιοχής Ντάκα παρουσιάζοντας συγκριτικά μικρότερο βάθος και
σημαντικό αριθμό δακτυλίων μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.
Η επόμενη ερευνητική εργασία σχετίζεται με την παραδοχή ότι ένα σύνολο από κοινωνικούς
παράγοντες μπορεί να μεταβάλει τα γενοτυπικά χαρακτηριστικά που εμφανίζονται σε ένα
σύνολο κτισμάτων. Η Edja Trigueiro (2015), διερευνώντας τη συντακτική φύση του οικιστικού
χώρου, επανεξετάζει μελέτες που αφορούν την αποκωδικοποίηση της χωρικής λογικής σε σπίτια
101

του 19ου και 20ου αιώνα στη Βραζιλία. Μέσα από την ανάλυση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η
βραζιλιάνικη κατοικία παρουσιάζει δύο βασικά χαρακτηριστικά, τη μειωμένη σημασία που
εμφανίζουν στη χωρική οργάνωση οι εσωτερικοί μεταβατικοί χώροι και τη μεγάλη βαρύτητα που
παρουσιάζουν σε αυτήν οι εξωτερικοί χώροι. Συγκρίνοντας αυτές τις κατοικίες με σύγχρονα
παραδείγματα κατοίκησης στη χώρα, σημειώνει ότι αυτά τα δυο χαρακτηριστικά τείνουν να
εξασθενούν, αφού οι ανάγκες για ιδιωτικότητα στο εσωτερικό των κατοικιών αλλά και η σχέση
της κατοικίας με τον δημόσιο δρόμο απέκτησαν μεγαλύτερη σημασία.
Η κοινωνική διάσταση του οικιστικού χώρου είναι, σύμφωνα με τους Merve Saatci και Deniz
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Erinsel Onder (2015) ο κύριος παράγοντας που επηρεάζει τη χωρική διαμόρφωση στο
παραδοσιακό σπίτι. Με γνώμονα το γεγονός ότι η ανάλυση ενός παραδοσιακού σπιτιού αποτελεί
ουσιώδη παράμετρο στην παραγωγή σύγχρονων σχεδιαστικών προτάσεων μέσα στο πλαίσιο της
κοινωνικής αειφορίας, διερευνούν τη χωρική ιεραρχία σε παραδοσιακά σπίτια στην ανατολική
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περιοχή της Νεκράς Θάλασσας στην Τουρκία. Τα αποτελέσματα καταδεικνύουν ότι οι κατοικίες
κατατάσσονται σε τρεις ξεχωριστές κατηγορίες. Αυτές καθορίζονται ανάλογα με τη σειρά της
ιεραρχίας που παρουσιάζουν οι χώροι, με βάση το δημόσιο ή ιδιωτικό χαρακτήρα τους και
προκύπτει από τον τρόπο ζωής που υιοθετεί κάθε νοικοκυριό σύμφωνα με την ομάδα της
κοινωνίας στην οποία αυτό εντάσσεται.

Τη σχέση μεταξύ χωρικής διαμόρφωσης και ιδιωτικότητας διερευνούν σε δύο διαφορετικές
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οικιστικές τυπολογίες οι Roopal Deshpande και Rajashree Kotharkar (2015), τα παραδοσιακά
σπίτια ΄΄Wada΄΄ και ένα σύνολο από μοντέρνες κατοικίες ΄΄Bungalows΄΄ στην Ινδία. Με βάση το
πλαίσιο της ερευνητικής προσπάθειας, ο χώρος των κατοικιών χωρίζεται σε τρεις περιοχές, την
κοινωνική, τη λειτουργική και την ιερή. Για τη συντακτική ανάλυση εφαρμόζεται η χρήση του
διαγράμματος διάταξης προσβάσεων, με τον χώρο της κυρίας εισόδου να αποτελεί τη βάση για
την πραγματοποίηση των μετρήσεων. Οι μετρήσεις οι οποίες καταγράφονται είναι αυτές της
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τιμής ενσωμάτωσης, το βάθος, η αναλογία ύπαρξης μεταβατικών χώρων και η διαρθρωτική
διάσταση των χώρων. Σε γενικές γραμμές τα αποτελέσματα καταδεικνύουν ότι στις μοντέρνες
κατοικίες παρατηρείται σαφής μείωση του αριθμού των μεταβατικών χώρων, κυρίως στο ισόγειο
των κατοικιών, ενώ στις παραδοσιακές κατοικίες παρουσιάζονται σε μεγαλύτερη αναλογία χώροι
οι οποίοι βρίσκονταν πάνω σε δακτυλίους κίνησης. Με βάση επίσης τις τιμές ενσωμάτωσης των
τριών διαφορετικών περιοχών, οι παραδοσιακές κατοικίες φαίνεται να εμπίπτουν στον ίδιο
χωρικό γενότυπο. Κάτι ανάλογο δεν ισχύει για τις μοντέρνες κατοικίες στις οποίες η χωρική
διάταξη όπως αποδεικνύεται μέσα από τη μελέτη, με την πάροδο του χρόνου αποσυνδέθηκε
από την τυπολογία των παραδοσιακών σπιτιών. Ο πιο πάνω συνδυασμός μετρήσεων για τη
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διερεύνηση του βαθμού προσπελασιμότητας του χώρου είναι αυτός ο οποίος εφαρμόζεται και
στην παρούσα έρευνα.
Αντίστοιχη μεθοδολογία χρησιμοποιούν για την εξακρίβωση ύπαρξης σχέσης μεταξύ της χωρικής
οργάνωσης ενός συνόλου από οικίες σε αρχαία σπήλαια και των κατοικιών του νέου οικισμού
στο χωριό Berber στην Τυνησία, οι Hajer Bessioud και Said Mazouz (2017). Με τον συνδυασμό
όλων των συντακτικών μετρήσεων επιβεβαιώνεται η αρχική υπόθεση των ερευνητών ότι, παρά
τις διαφορές που παρουσιάζουν στη μορφή τους τα κτίσματα, εμπεριέχουν κρυμμένες
ομοιότητες στη χωρική τους οργάνωση. Οι ετερογενείς μετατροπές που καταγράφονται στις νέες
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κατοικίες, για να υποστηρίξουν τις διάφορες δραστηριότητες που υπάρχουν στην κουλτούρα της
τοπικής κοινωνίας, ανταποκρίνονται στην οργανωτική δομή των παλαιών κτισμάτων.

Αντίθετα αποτελέσματα παρουσιάζει ανάλογη μελέτη η οποία αποτελεί κομμάτι μεγαλύτερης
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ερευνητικής προσπάθειας και αφορά τη σύγκριση μεταξύ παραδοσιακών και σύγχρονων
κατοικιών στο Bahrain (Saraiva, Serra and Furtado, 2017). Για την ανάλυση διερευνάται ο βαθμός
προσπελασιμότητας του χώρου, ενώ υπολογίζεται με τη χρήση του γραφήματος οπτικής
ανάλυσης ο βαθμός οπτικής ενσωμάτωσης των διαφόρων χωρικών ενοτήτων. Τα αποτελέσματα
επιβεβαιώνουν την υπόθεση των μελετητών ότι οι σύγχρονες κατοικίες έχουν χάσει τα
θεμελιώδη χαρακτηριστικά τα οποία τις συνδέουν με το παραδοσιακό σπίτι, λόγω της ραγδαίας
ανάπτυξης του πληθυσμού που ανάγκασε τις τοπικές αρχές στον άμεσο σχεδιασμό διαφόρων
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προγραμμάτων στέγασης.

Η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται στην επόμενη ερευνητική προσπάθεια παρουσιάζει αρκετές
ομοιότητες με αυτήν της παρούσης έρευνας και συνδυάζει την ανάλυση του βαθμού
προσπελασιμότητας αλλά και των οπτικών σχέσεων του χώρου. Ειδικότερα η προσπάθεια αφορά
τη διερεύνηση της διάστασης της παραδοσιακής κατοικίας μέσα από τη σύγκριση τριών συνόλων
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κατοικιών, τα οποία προέρχονται από διαφορετικές κουλτούρες (Uyar και Griffiths 2017). Τη
βρετανική, την ιαπωνική και την τουρκική. Με τη βοήθεια του διαγράμματος διάταξης
προσβάσεων διερευνάται το σχήμα της διάταξης, η διαρθρωτική διάσταση των χώρων και η
συντακτική απόσταση του βάθους κάθε χώρου από το σημείο εισόδου της κατοικίας.
Υπολογίζονται επίσης οι τιμές ενσωμάτωσης κάθε χώρου. Για την οπτική ανάλυση του χώρου
υπολογίζονται οι τιμές οπτικής ενσωμάτωσης με το γράφημα οπτικής ανάλυσης, ενώ
εφαρμόζεται επιπλέον η κατασκευή δυο isovist, ενός από το σημείο εισόδου της κατοικίας και
ενός από τον χώρο του σαλονιού.
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Για την απόσταση που παρουσιάζουν οι χώροι από το σημείο εισόδου των κατοικιών το
καθιστικό στην τουρκική κατοικία παρουσιάζει μεγαλύτερη τιμή βάθους από αυτό στην ιαπωνική
και βρετανική κατοικία. Οι χώροι των υπνοδωματίων στην ιαπωνική κατοικία παρουσιάζουν
πολύ μικρή τιμή βάθους, σε αντίθεση με τους χώρους των υπνοδωματίων των τουρκικών και
βρετανικών κατοικιών που παρουσιάζουν μεγάλη τιμή βάθους. Όσον αφορά τις διατάξεις
προσβάσεων, η τουρκική και η βρετανική κατοικία παρουσιάζουν σε μεγάλη αναλογία
δενδροειδείς διατάξεις με ελάχιστους δακτυλίους κίνησης, ενώ η ιαπωνική κατοικία διατάξεις με
μεγάλη αναλογία χώρων οι οποίοι ανήκουν σε συμβολή δακτυλίων κίνησης. Όσον αφορά τις
τιμές ενσωμάτωσης, ο χώρος του σαλονιού παρουσιάζει τις μεγαλύτερες τιμές ενσωμάτωσης
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στις τουρκικές και ιαπωνικές κατοικίες, τιμές τις οποίες εμφανίζουν οι χώροι διακίνησης στις
βρετανικές κατοικίες. Το σαλόνι φαίνεται να είναι ο πιο οπτικά ενσωματωμένος χώρος στην
ιαπωνική και τουρκική κατοικία, ενώ στη βρετανική κατοικία, αν και τα υπνοδωμάτια
παρουσιάζουν τις χαμηλότερες τιμές ενσωμάτωσης, παρουσιάζουν ταυτόχρονα, μαζί με τους
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χώρους διακίνησης, τις υψηλότερες τιμές οπτικής ενσωμάτωσης. Τέλος, στην ιαπωνική και
βρετανική κατοικία οι Isovist, όταν ενεργοποιούνται από το σαλόνι, παρουσιάζουν μεγάλο
εμβαδόν οπτικά διαθέσιμης κάτοψης, ενώ αυτό συμβαίνει στην τουρκική, όταν ενεργοποιούνται
από το σημείο εισόδου.

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα καταληκτικά σχόλια της μελέτης στα οποία τονίζεται το γεγονός
ότι έννοιες, όπως η ιδιωτικότητα, η ευελιξία και η εξωστρέφεια, σε διαφορετικές κουλτούρες
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εκφράζονται με πανομοιότυπο τρόπο χωρικά. Άξια αναφοράς είναι η πρόταση τους ότι ο όρος
παράδοση, ο οποίος συνδέεται με τη λαϊκή αρχιτεκτονική, χρήζει επαναπροσδιορισμού. Με
βάση του ιδίους, παραδοσιακή κατοικία δεν αποτελεί ένα συγκεκριμένο προϊόν ενός έθνους
αλλά ένα σύνολο από χαρακτηριστικά το οποίο υιοθετεί τις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά της
συγκεκριμένης κουλτούρας που υπηρετεί.
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Σχετική με το θέμα και τη μεθοδολογία, η οποία χρησιμοποιείται για τη χωρική ανάλυση στη
παρούσα έρευνα, είναι πρόταση της Francesca Perugia (2015) η οποία επικεντρώνεται στην
ανάλυση ενός συνόλου κατοικιών οι οποίες ανήκουν σε ένα μοντέλο κατοίκησης, το οποίο
προωθείται και παρουσιάζει μεγάλη επιτυχία στην Αυστραλία τα τελευταία χρόνια. Βασικό
ερώτημα της προσπάθειας είναι κατά πόσον αυτές οι κατοικίες, οι οποίες θεωρούνται
πετυχημένα μοντέλα κατοίκησης, παρουσιάζουν διαφορετικότητα και πειραματισμό στη χωρική
τους οργάνωση. Με τη χρήση του διαγράμματος διάταξης προσβάσεων αναλύονται τα
τοπολογικά χαρακτηριστικά των κατοικιών και με τη χρήση του γραφήματος οπτικής ανάλυσης
διερευνώνται τα οπτικά χαρακτηριστικά του χώρου. Τα αποτελέσματα καταδεικνύουν ότι ο
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σχεδιασμός των κατοικιών παρουσιάζει πανομοιότυπα χαρακτηριστικά, αφού περιορίζεται σε
τρεις τυπολογικές κατηγορίες. Κλείνοντας, προτείνει τη χρήση της Σύνταξης Χώρου ως εργαλείου
έρευνας στο πλαίσιο μιας εναλλακτικής μεθόδου σχεδιασμού, το οποίο θα μπορούσε να
΄΄αναστατώσει΄΄ τις χωρικές δομές και να προσφέρει την ευχέρεια για πειραματισμό.
Αντίστοιχη μεθοδολογική προσέγγιση χρησιμοποιεί ο Yi Güney (2005) ο οποίος μελετά τις
σχέσεις προσπελασιμότητας του συστήματος οργάνωσης των χώρων σε ένα σύνολο από εκατόν
οκτώ διαμερίσματα στην Άγκυρα της Τουρκίας, διακρίνοντας ότι, ανάλογα με τις συγκλίσεις των
αποτελεσμάτων που αυτά παρουσιάζουν, χωρίζονται σε τρεις διαφορετικές κατηγορίες. Σε
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δεύτερη φάση, τονίζοντας ότι η οπτική ανάλυση προσφέρει ένα επιπλέον, πιο ευαίσθητο,
επίπεδο μελέτης των χωρικών σχέσεων, διερευνά με τη βοήθεια του γραφήματος οπτικής
ανάλυσης τις οπτικές σχέσεις του χώρου (Güney, 2007). Με βάση τα αποτελέσματα της οπτικής
ανάλυσης, φαίνεται να ενισχύεται η παρουσία των τριών διαφορετικών γενοτυπικών τάσεων.
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Ειδικότερα οι πρώτες δύο κατηγορίες περιλαμβάνουν διαμερίσματα στα οποία οι κεντρικοί τους
χώροι, οι οποίοι περιλαμβάνουν τις καθημερινές δραστηριότητες των ενοίκων, είναι χωρικά
αλλά και οπτικά οι πιο ενσωματωμένοι παρουσιάζοντας ταυτοχρόνως κουζίνες οι οποίες
καταγράφουν τις χαμηλότερες τιμές χωρικής και οπτικής ενσωμάτωσης. Η διαφορά αυτών των
δύο κατηγοριών έγκειται στο γεγονός ότι στην πρώτη κατηγορία ο πιο πάνω κεντρικός χώρος
συνδέεται άμεσα με την κύρια είσοδο των διαμερισμάτων, ενώ στη δεύτερη συνδέεται με αυτή
μέσω του χωλ εισόδου. Η τρίτη κατηγορία παρουσιάζει διαφορετικά χαρακτηριστικά από τις δύο
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προηγούμενες, αφού οι πιο ενσωματωμένοι χώροι, χωρικά και οπτικά, είναι το χωλ εισόδου και
η κουζίνα.

Μελέτη η οποία δεν αφορά τη διερεύνηση του οικιστικού χώρου, αλλά χρησιμοποιεί τα εργαλεία
της Σύνταξης Χώρου είναι αυτή του Kevin Fisher (2009), ο οποίος διερευνά τον ρόλο που
διαδραματίζει το δομημένο περιβάλλον στην κατασκευή των κοινωνικών δομών. Ειδικότερα η
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μελέτη αφορά τη διερεύνηση των τοπολογικών ιδιοτήτων των καταλοίπων ενός μνημειακού
κτίσματος πολυτελούς κατοικίας της Ύστερης Εποχής του Χαλκού (1650 - 1100 π.Χ.) στην αρχαία
πόλη της Έγκωμης στην Κύπρο. Η ανάλυση επικεντρώνεται αρχικά στη δημιουργία ενός
διαγράμματος διάταξης προσβάσεων για τον εντοπισμό των τιμών ενσωμάτωσης των χώρων,
καθώς και τον υπολογισμό της συντακτικής απόστασης που παρουσιάζουν αυτοί από το σημείο
εισόδου του κτίσματος. Το δεύτερο κομμάτι της ανάλυσης αφορά την οπτική ανάλυση του
χώρου και γίνεται με τη χρήση των isovist. Για την κατασκευή των isovist από κάθε στρατηγικό
σημείο ενός χώρου (vantage point, Benedikt 1979, 47) ενεργοποιείται ένας isovist και

υπολογίζεται σε πόσους από τους γειτονικούς (σε μία κατεύθυνση, αυτήν που βλέπει ο
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παρατηρητής) παρουσιάζει οπτική διείσδυση. Όταν η διείσδυση σε έναν χώρο είναι πάνω από το
30%, τότε αυτός θεωρείται ότι παρουσιάζει οπτική σχέση με τον χώρο από τον οποίο
ενεργοποιήθηκε ο isovist. Τα αποτελέσματα καταδεικνύουν ότι η δομή του χώρου, η παρουσία
και το μέγεθος των ανοιγμάτων ενεργοποιούν συγκεκριμένα μοτίβα κίνησης και συνάντησης, τα
οποία διευκόλυναν τη συσχέτιση μεταξύ των ενοίκων και των επισκεπτών.
Ενδιαφέρουσα μελέτη, η οποία σχετίζεται με την οπτική ανάλυση του χώρου, είναι αυτή του
Paulo Mateus Beck (2015) ο οποίος διερευνά το αποτέλεσμα της αναδιαμόρφωσης ενός
εργασιακού χώρου στη Βραζιλία, σε θέματα που αφορούν την προσβασιμότητα αλλά και τις
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οπτικές σχέσεις μεταξύ των υπαλλήλων. Η διερεύνηση των χωρικών σχέσεων γίνεται δύο φορές,
πριν και μετά την αναδιαμόρφωση του χώρου και εφαρμόζεται με τη χρήση του συστήματος
ανάλυσης τεμνομένων ευθειών υπολογίζοντας τη συντακτική απόσταση που παρουσιάζουν οι
διάφορες περιοχές της κάτοψης από τον κεντρικό διάδρομο/χωλ. Με τη χρήση επίσης των
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isovist, οι οποίοι ενεργοποιούνται από τέσσερα διαφορετικά σημεία του κοινόχρηστου χώρου
εργασίας, υπολογίζεται το ποσοστό και οι ιδιότητες του οπτικά διαθέσιμου χώρου. Τα
αποτελέσματα της ανάλυσης μετά την αναδιαμόρφωση του χώρου καταδεικνύουν ότι οι χωρικές
σχέσεις, προσβασιμότητας και οπτικές, παρουσιάζονται βελτιωμένες, αποτέλεσμα το οποίο
επιβεβαιώνεται και από τους χρήστες του χώρου. Η συγκεκριμένη μέθοδος οπτικής ανάλυσης
του χώρου διαφέρει από αυτήν που χρησιμοποιείται στην παρούσα έρευνα. Το γεγονός ότι οι
χρήστες βρίσκονται συνήθως σε συγκεκριμένα σημεία στον χώρο και η ανάλυση αφορά την
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οπτική εποπτεία από αυτά καθόρισε και την επιλογή των εργαλείων έρευνας.
Μελέτη η οποία σχετίζεται, όπως και η προηγούμενη, με την οπτική ανάλυση του χώρου είναι
αυτή των Su Jin Kwon και Kerstin Sailer (2015). Στόχος της ερευνητικής πρότασης είναι η
διερεύνηση των οπτικών σχέσεων και της κοινής παρουσίας μεταξύ των χρηστών του χώρου σε
δύο διαφορετικές χωρικές ενότητες. Η μία ανήκει σε ένα μουσείο και η άλλη ανήκει σε μία
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υπεραγορά. Οι συγκεκριμένες ενότητες παρουσιάζουν διαφορετική χρήση, αλλά ομοιότητες
στον τρόπο με τον οποίο οργανώνεται η χωρική διαμόρφωση (Kwon και Sailer 2015). Για τη
διερεύνηση γίνεται παρατήρηση και φωτογράφιση του χώρου, καταγράφονται οι περιοχές και τα
μοτίβα κίνησης και στάσης των χρηστών και από αυτά ενεργοποιείται ένα σύνολο από isovist.
Μέσα από την παρατήρηση καταγράφονται τρία διαφορετικά είδη κοινής παρουσίας: η κοινή
παρουσία, η οποία αφορά τον αριθμό των ατόμων τα οποία παρατηρούνται από ένα isovist
(spectating), η κοινή παρουσία η οποία αφορά τον αριθμό των isovist από τους οποίους
παρατηρείται κάποιος χρήστης (acting) και η κοινή παρουσία η οποία δηλώνει των αριθμό των
χρηστών οι οποίοι έχουν αμοιβαία οπτική επαφή (interacting). Ανάλογα με το είδος της κοινής
106

παρουσίας που παρουσιάζεται, λαμβάνονται και οι ανάλογες μετρήσεις και τα αποτελέσματα
συγκρίνονται με το γράφημα οπτικής ανάλυσης του χώρου. Τα αποτελέσματα καταδεικνύουν
ότι, αν και οι δύο διαφορετικές χωρικές ενότητες παρουσιάζουν πανομοιότυπη δομή,
καταγράφουν διαφορετικά μοντέλα κοινής παρουσίας, τα οποία επηρεάζονται άμεσα από τη
χωρική διαμόρφωση και τα επίπεδα ενσωμάτωσης των διαφόρων περιοχών του χώρου. Αν και
στην παρούσα έρευνα η μεθοδολογική προσέγγιση της οπτικής ανάλυσης του χώρου είναι
διαφορετική, η πιο πάνω ερευνητική προσπάθεια είναι άξια αναφοράς για τον ιδιαίτερο τρόπο
με τον οποίο αξιοποιούνται οι isovist για την καταγραφή της κοινής παρουσίας στον χώρο.
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Τέλος, μια μελέτη, η οποία για την οπτική ανάλυση του χώρου χρησιμοποιεί επίσης τον
συνδυασμό του γραφήματος οπτικής ανάλυσης και των isovist, είναι αυτή των Ju Hyun Lee,
Michael J. Ostwald και Hyunsoo Lee (2017), οι οποίοι διερευνούν τα χωρικά και κοινωνικά
χαρακτηριστικά

που

καταγράφουν

ένα

μικρό

σύνολο

από

διαφορετικές

μονάδες
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φροντίδας ηλικιωμένων. Το σύνολο αποτελείται από δύο υποθετικές μονάδες φροντίδας, οι
οποίες είναι σχεδιασμένες από αξιόλογα αρχιτεκτονικά γραφεία, δύο μονάδες φροντίδας, στην
Αυστραλία και δύο μονάδες φροντίδας στη Νότια Κορέα. Με βάση τους ερευνητές, ο
συνδυασμός αυτών των δύο εργαλείων γίνεται, αφενός γιατί με το γράφημα οπτικής ανάλυσης
γίνεται κατορθωτή η ανάλυση του συνόλου των οπτικών χαρακτηριστικών της κάτοψης,
αφετέρου γιατί με τους isovist επιτυγχάνεται στοχευόμενη ανάλυση από στρατηγικά σημεία του
χώρου. Οι χώροι οι οποίοι επιλέγονται για την εφαρμογή των isovist είναι το χωλ εισόδου των
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επισκεπτών, ο κοινόχρηστος χώρος (τραπεζαρία –σαλόνι), ο χώρος του νοσηλευτικού
προσωπικού και ένας διάδρομος στον χώρο των ενοίκων. Τα αποτελέσματα καταδεικνύουν ότι οι
μονάδες φροντίδας από τη Νότια Κορέα παρουσιάζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά από τις
υπόλοιπες, καταγράφοντας υψηλότερες τιμές οπτικές ενσωμάτωσης καθώς και isovist με
μεγαλύτερη επιφάνεια οπτικής εποπτείας.
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Η επιλογή ενός στρατηγικού σημείου σε έναν χώρο για την ενεργοποίηση ενός isovist
καταγράφει την οπτική διείσδυση στους γειτονικούς χώρους μόνο από αυτό το σημείο, γεγονός
το οποίο μπορεί να θεωρηθεί ότι παράγει συγκεκριμένη και, κατ΄ επέκταση, μονοδιάστατη
ανάλυση του χώρου. Στην παρούσα έρευνα, στην οποία το ερευνητικό ερώτημα δεν σχετίζεται
άμεσα με την οπτική ανάλυση του χώρου από συγκεκριμένα σημεία θέασης, δεν εφαρμόζεται η
χρήση isovist. Παράλληλα, εκτός της χρήσης του γραφήματος οπτικής ανάλυσης, η οπτική σχέση

μεταξύ των κύριων λειτουργιών/χώρων καταγράφεται με τη μεθοδολογία

της

χωρικής

διαστρωμάτωσης, η οποία ενεργοποιείται, όταν η δομή της κάτοψης και το όριο μεταξύ
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των χώρων παρουσιάζουν ξεκάθαρη σχεδιαστική πρόθεση που επιτρέπει την οπτική
συσχέτιση/διείσδυση.
Μελέτες οι οποίες χρησιμοποιούν τη μεθοδολογία της Σύνταξης Χώρου για τη διερεύνηση της
χωρικής μορφολογίας της κυπριακής κατοικίας είναι οι διδακτορικές διατριβές της Νάτιας
Χαραλάμπους (2008) και του Χρίστου Χατζηχρήστου (Hadjichristos, 2002). Η Νάτια
Χαραλάμπους,

αναλύοντας

εκατό

επαναχρησιμοποιημένες

παραδοσιακές

κατοικίες,

επικεντρώνεται σε θέματα που αφορούν τις οικιστικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα
στον συγκεκριμένο τύπο κατοικίας σήμερα. Για τη χωρική διερεύνηση των κατοικιών η μελέτη
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βασίζεται στην ανάλυση του διαγράμματος διάταξης προσβάσεων, την καταγραφή του αριθμού
και των χαρακτηριστικών των δακτυλίων κίνησης, τη μελέτη του βάθους και τις τιμές
ενσωμάτωσης των χώρων/δραστηριοτήτων. Αν και οι κατοικίες παρουσιάζουν στο σύνολό τους
γεωμετρικές και τοπολογικές διαφορές, εμφανίζουν παρόμοια χωρικά χαρακτηριστικά με βάση
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τις συντακτικές τους ιδιότητες. Στο σύνολό τους οι διατάξεις των κατοικιών παρουσιάζονται
κυρίως ως διαχωριστικές χωρίς να εντοπίζονται σε αυτές μεγάλοι αριθμοί δακτυλίων κίνησης.
Ομαδοποιώντας επίσης τις διάφορες δραστηριότητες, εντοπίζονται τρεις ευδιάκριτες μορφές
οικιακής χωρικής οργάνωσης (Χαραλάμπους, 2008, σελ. 200). Η πρώτη μορφή χωρικής
οργάνωσης αποτελείται από δραστηριότητες που διεξάγονται κοντά στην είσοδο της κατοικίας
και είναι έντονα ενοποιητικές, η δεύτερη από ατομικές δραστηριότητες οι οποίες ενοποιούν τις
κατοικίες και είναι σχετικά εύκολα προσβάσιμες και η τελευταία αποτελείται από τις

ΛΙ
ΑΣ

δραστηριότητες φαγητού της οικογένειας οι οποίες, αν και παρουσιάστηκαν ενσωματωμένες στη
διάταξη, παρουσιάζουν ταυτόχρονα μεγάλη συντακτική απόσταση βάθους. Με την εν λόγω
ερευνητική προσπάθεια επιτυγχάνεται μια συστηματική διερεύνηση της κοινωνικής διάστασης
του ορισμού της οικογένειας και του νοικοκυριού. Για την επιπλέον ανάλυση της εμπειρικής
διάστασης της κατοικίας χρησιμοποιούνται τακτικές, όπως η παρατήρηση, οι συνεντεύξεις και τα
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ερωτηματολόγια.

Σχετικότερη με την παρούσα έρευνα είναι η ερευνητική πρόταση του Χρίστου Χατζηχρήστου
(2002) ο οποίος, στο πλαίσιο της διατριβής του Ο ρόλος του αρχιτέκτονα και πελάτη στην
παραγωγή της σύγχρονης κυπριακής κατοικίας ως μιας κοινωνικής και πολιτισμικής οντότητας,
μελετά τις χωρικές ιδιομορφίες ενός συνόλου από είκοσι τέσσερις κατοικίες σχεδιασμένες από
αρχιτέκτονα και ενός αντίστοιχου συνόλου από κατοικίες σχεδιασμένες από μη αρχιτέκτονα.
Διερευνώντας τις συντακτικές ιδιότητες των κατοικιών, η μελέτη επικεντρώνεται στην ανάλυση
του διαγράμματος διάταξης προσβάσεων, τον αριθμό των δακτυλίων κίνησης που υπάρχουν
μέσα σε αυτές, το βάθος των βασικών λειτουργιών από την ΄΄επίσημη΄΄ και την ΄΄καθημερινή΄΄
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είσοδο και τη σειρά κατάταξης αυτών ανάλογα με τις τιμές ενσωμάτωσής τους. Συν τοις άλλοις,
για τον χαρακτηρισμό της σχέσης μεταξύ επίσημων και καθημερινών χώρων χρησιμοποιούνται
τρία ζευγάρια εννοιών: η προσβασιμότητα – ορατότητα, η μόνωση (insulation) – αλληλουχία
(sequencing) και η σχετική θέση (relative position) – κατηγορική διαφοροποίηση (categoric
differentiation), με βάση τα οποία οι χώροι, ανάλογα με τη συσχέτισή τους, καταγράφουν θετικό
ή αρνητικό πρόσημο (Hanson 2003, 123-128). Για τις συγκεκριμένες μετρήσεις καθορίζονται ως
ορατότητα η δυνατότητα οπτικής σύνδεσης μεταξύ των επίσημων και καθημερινών χώρων, ως
προσβασιμότητα η δυνατότητα πρόσβασης μεταξύ αυτών, ως μόνωση η φύση του ορίου μεταξύ
τους, ως αλληλουχία ο τρόπος σύνδεσης αυτών (με τους χώρους να βρίσκονται πάνω σε
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δακτύλιο κίνησης ή να συνδέονται με μεταβατικό χώρο), ως κατηγορική διαφοροποίηση η
ικανότητα του χώρου με σταθερή θέση στη διάταξη και ως σχετική θέση ο τρόπος με τον οποίο
οι χώροι οργανώνονται ανάλογα με το πώς εφάπτεται το σπίτι του δημόσιου δρόμου. Τα
αποτελέσματα καταδεικνύουν ότι οι κατοικίες των δύο συνόλων ανήκουν σε παρόμοιο χωρικό
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γενότυπο, παρά το γεγονός ότι οι κατοικίες των αρχιτεκτόνων εμφανίζουν πιο χαλαρά όρια
μεταξύ επισήμων και καθημερινών χώρων, καταγράφουν, κατ’ αναλογίαν, περισσότερους
μεταβατικούς χώρους και παρουσιάζουν διατάξεις με περισσότερους δακτυλίους κίνησης.
Ανάλογες διαφορές μεταξύ κατοικιών που σχεδιάστηκαν και κατοικούνται από αρχιτέκτονες και
μη αρχιτέκτονες εμφανίζει παρόμοια μελέτη της Julienne Hanson, η οποία διερευνά τη σχέση
μεταξύ μεταπολεμικών κατοικιών αρχιτεκτόνων στο Λονδίνο και κατοικιών σχεδιασμένων από
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κατασκευαστικές εταιρείες ανάπτυξης (Hanson 2003, 215).

5.6. Ερευνητικό ερώτημα

Σε σχέση με το κύριο ερώτημα το οποίο διαπραγματεύεται η έρευνα, κατά πόσον δηλαδή ο
σχεδιασμός των βραβευμένων κατοικιών ανταποκρίνεται στα βασικά κριτήρια αξιολόγησης των
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δυο θεσμών, το παρόν κεφάλαιο εστιάζει στο κριτήριο που αφορά την καινοτομία στον
σχεδιασμό. Αυτή η διαδικασία, σύμφωνα με τους Jan Fagenberg (2004, 7) και Mark Rogers
(1998), αποτελεί την εισαγωγή ενός νέου ΄΄προϊόντος΄΄ ή την ποιοτική μεταβολή ενός
υφιστάμενου το οποίο, στην προκειμένη περίπτωση, αποτελεί η οργάνωση του χώρου. Στην
προσπάθεια απάντησης αυτού του ερωτήματος, η χρήση της Σύνταξης Χώρου χρησιμοποιείται
για την εξακρίβωση της ύπαρξης ή όχι ενός χωρικού γενοτύπου μεταξύ των βραβευμένων
κατοικιών. Εάν η χωρική διαμόρφωση των κατοικιών παρουσιάζει ομοιότητες, τότε υφίσταται
μια συνειδητή ή λιγότερο συνειδητή διαδικασία που την παράγει. Αυτό το στοιχείο μπορεί να
θεωρηθεί ως ένδειξη επιρροής μιας συγκεκριμένης κουλτούρας στον σχεδιασμό. Αν οι
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βραβευμένες κατοικίες εν τέλει δεν εμπίπτουν στον ίδιο χωρικό γενότυπο, τότε αυτό
υποδηλώνει ότι ο σχεδιασμός αποκλίνει από μια τυπική χωρική διάταξη, χαρακτηριστικό το
οποίο πιθανόν εμπεριέχει πειραματισμό και καινοτομία στον σχεδιασμό.
Για την εξακρίβωση των συντακτικών χαρακτηριστικών των κατοικιών η ανάλυση θα
επικεντρωθεί στη μελέτη του βαθμού προσπελασιμότητας του συστήματος οργάνωσης των
χώρων. Έμφαση θα δοθεί επίσης στη μελέτη των οπτικών σχέσεων μεταξύ των βασικών χωρικών
τους λειτουργιών. Η καινοτομία της έρευνας έγκειται στο γεγονός ότι εισάγεται η έννοια της
διαστρωμάτωσης, στο πλαίσιο της θεωρίας της Σύνταξης Χώρου. Η χωρική διαμόρφωση, με βάση
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τις οπτικές σχέσεις μεταξύ των χώρων, αναλύεται ως μια μεταβαλλόμενη δομή η οποία
εκλαμβάνεται ως τέτοια, ανάλογα με τον χώρο στον οποίο βρίσκεται ο χρήστης και με το ποιους
από τους υπόλοιπους κύριους χώρους βλέπει διαστρωματωμένους κάθε φορά. Στη μεθοδολογία
η οποία προτείνεται και θα δούμε αναλυτικότερα στη συνέχεια καταγράφεται με απλό τρόπο η
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οπτική συσχέτιση μεταξύ των κυρίων χώρων. Με βάση την τυπολογία που προκύπτει,
περιγράφονται οι προθέσεις των αρχιτεκτόνων κατά τη διαδικασία του σχεδιασμού. Σε αντίθεση
με τις υπόλοιπες μεθόδους οπτικής ανάλυσης του χώρου, η συγκεκριμένη μέθοδος, εκτός από τις
πιθανότητες χρήσης του χώρου, περιγράφει και τις διαφορετικές δυνατότητες λειτουργίας του.
Τα κυριότερα ερωτήματα που καλούνται να ερευνηθούν και μπορούν να απαντηθούν με βάση το
υπάρχον γνωστικό πεδίο αφορούν: το ποιοι από τους χώρους μιας διάταξης είναι οι πιο
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ενσωματωμένοι, τι βάθος παρουσιάζουν, αν υπάρχουν και τι χαρακτηριστικά παρουσιάζουν οι
δακτύλιοι κινήσεων, τον αριθμό κατ’ αναλογίαν των μεταβατικών χώρων, ποιο χαρακτήρα
παρουσιάζουν οι διατάξεις ανάλογα με τη διαρθρωτική τους διάσταση και ποιοι από τους
χώρους παρουσιάζουν το μεγαλύτερο βαθμό οπτικής ενσωμάτωσης. Επιπρόσθετα, με τη χρήση
της έννοιας της διαστρωμάτωσης, τα ερωτήματα τα οποία θα απαντηθούν αφορούν: το ποιοι
από τους χώρους είναι οι πιο διαστρωματωμένοι οπτικά, ποιο το οπτικό βάθος που
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παρουσιάζουν, ποιους σχηματισμούς τείνουν να λαμβάνουν και ποιοι χώροι λειτουργούν ως
οπτικοί κόμβοι (pivot) σε αυτούς.
Η επεξεργασία της διεπαφής μεταξύ ενοίκων και ενοίκων και μεταξύ ενοίκων και επισκεπτών
αποτελεί θεμελιώδη ένδειξη για τον κοινωνικό χαρακτήρα των κτισμάτων (Hanson 2003, 22).
Είναι φυσικό επόμενο η χωρική διαμόρφωση να υπακούει σε κανόνες που ρυθμίζουν τη
συνύπαρξη αυτών των σχέσεων, ενώ παράλληλα οι σχέσεις μεταξύ των χώρων που τις
υποστηρίζουν να ποικίλουν, ανάλογα με τον βαθμό στον οποίο αυτές διαχωρίζονται. Εκ των
πραγμάτων, όπως παρατηρήθηκε στη μελέτη του Χρίστου Χατζηχρήστου (Hadjichristos, 2002), η
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ύπαρξη επίσημων (formal) και καθημερινών (informal) χώρων σε κάθε κατοικία αποτελεί ένα
σημαντικό χαρακτηριστικό της σύγχρονης κυπριακής κατοικίας. Η μελέτη της επαφής, της
οργάνωσης και της ενσωμάτωσης αυτών των χώρων στον σχεδιασμό θα εμπεριέχεται σε όλα τα
στάδια της χωρικής ανάλυσης. Τα αποτελέσματα της έρευνας, εκτός από τη σύγκριση των
χωρικών χαρακτηριστικών των κατοικιών, μπορούν επίσης να δώσουν ενδείξεις αν αυτά
παρουσιάζουν μεταβολές σε βάθος χρόνου, αφού το δείγμα αξιολόγησης περιλαμβάνει
κατοικίες από το 1992 μέχρι το 2016. Συγκεκριμένα συμπεράσματα θα εξαχθούν επίσης για τον
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ρόλο κάθε χωρικής λειτουργίας ξεχωριστά.

5.7. Μεθοδολογία

Για την ανάλυση, οι κύριες λειτουργίες των κατοικιών, με βάση τα αρχιτεκτονικά σχέδια, είναι το
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χωλ εισόδου (ΧΕ), η καθημερινή τραπεζαρία (ΚΤ) και η επίσημη τραπεζαρία (ΕΤ) ή η τραπεζαρία,
(Τ) στην περίπτωση που παρουσιάζεται μόνο ένας χώρος για εστίαση, το καθημερινό (ΚΚ) και
επίσημο καθιστικό (ΕΚ) ή καθιστικό (ΚΑ), στην περίπτωση που παρουσιάζεται μόνο ένα σαλόνι,
και τέλος η κουζίνα (Κ). Εκτός από το επίσημο καθιστικό (ΕΚ) και την επίσημη τραπεζαρία (ΕΤ),
για επίσημη λειτουργία θεωρείται και το χωλ εισόδου (ΧΕ). Ο βοηθητικός χώρος ο οποίος
λειτουργεί ως καθημερινή κουζίνα δεν λαμβάνεται υπόψη ως κύρια λειτουργία στην ανάλυση,
αφού σε όλες τις περιπτώσεις κατέχει υποστηρικτικό ρόλο στη διάταξη, ενώ δεν παρουσιάζει
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οπτική σύνδεση με κανέναν από τους υπόλοιπους χώρους. Τέλος, στην περίπτωση κατά την
οποία στις κατοικίες εμφανίζεται η ταυτόχρονη ύπαρξη δύο διαφορετικών λειτουργιών στον ίδιο
χώρο, αυτός θεωρείται ότι κουβαλά διπλή ταυτότητα. Η ύπαρξη άλλων μεμονωμένων χώρων,
όπως για παράδειγμα ένας ανοικτός γραφειακός χώρος ή βιβλιοθήκη λαμβάνονται υπόψη στην
ανάλυση μόνο όταν, στην αντίθετη περίπτωση, τα αποτελέσματα επηρεάζονται σημαντικά.
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5.7.1. Προσπελασιμότητα του συστήματος οργάνωσης των χώρων
Για τη μελέτη του βαθμού προσπελασιμότητας του συστήματος οργάνωσης των χώρων
κατασκευάζεται το διάγραμμα κάτοψης κοίλων χώρων με την κάτοψη των κατοικιών να
χωρίζεται στους ελάχιστους κοίλους χώρους με βάση τα φυσικά όρια του χώρου, την επίπλωση
και τη διάκριση μεταξύ μεταβατικών και λειτουργικών χώρων. Η συγκεκριμένη μέθοδος
χρησιμοποιήθηκε από τον Χρίστο Χατζηχρήστο (Hadjichristos 2002) ο οποίος επίσης
διαφοροποιήθηκε από την κλασική μέθοδο των Bill Hillier και Julienne Hanson (1984), σύμφωνα
με την οποία η κάτοψη χωρίζεται στους ελάχιστους και μεγαλύτερους κοίλους χώρους. Στην
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παρούσα έρευνα αυτός ο διαχωρισμός δεν προσδιορίζεται ξεκάθαρα από τη δομή του χώρου,
καθώς καθορίζεται με βάση την προτεινόμενη επίπλωση, όπως αυτή παρουσιάζεται στα
αρχιτεκτονικά σχέδια (Hadjichristos 2002, Monteiro 1997, Bafna και Chambers 2014, 36-37). Στην
περίπτωση των βραβευμένων κατοικιών η θέση των επίπλων επαληθεύεται μετά από επίσκεψη
στον χώρο, κατά την οποία φάνηκε ότι η λειτουργία του είναι αυτή που είχε καθοριστεί από τα
αρχιτεκτονικά σχέδια. Το διάγραμμα ονομάζεται λειτουργικός διαχωρισμός (function break-up)
και περιλαμβάνει όλους τους εσωτερικούς χώρους, τους κύριους εξωτερικούς χώρους και τους
κύριους εξωτερικούς μεταβατικούς χώρους. Οι εξωτερικοί βοηθητικοί χώροι, οι οποίοι δεν
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σχετίζονται άμεσα λειτουργικά με την κατοικία, δεν λαμβάνονται υπόψη στην ανάλυση.
Το πρώτο χαρακτηριστικό των κατοικιών, το οποίο θα μελετηθεί, είναι αυτό των τιμών
ενσωμάτωσης των χώρων. Ανάλογα με τη σειρά κατάταξης της τιμής ενσωμάτωσης που
παρουσιάζουν οι διάφορες περιοχές του χώρου στο σύνολό του, θα γίνουν γενικές παρατηρήσεις
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που αφορούν την πιθανότητα ύπαρξης κοινών χαρακτηριστικών μεταξύ των κατοικιών (Nilufar
και Eshika 2015). Στη συνέχεια, οι χώροι που περιέχουν τις κύριες λειτουργίες, το κυρίως
υπνοδωμάτιο (ΚΥ) και τον κύριο εξωτερικό χώρο (Β) τοποθετούνται κατά αύξοντα αριθμό
ανάλογα με το πόσο ενσωματωμένοι είναι στη χωρική διάταξη (Hadjichristos 2002, Bessioud και
Mazouz 2017).

Με ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα της σύγχρονης κυπριακής κατοικίας, την ταυτόχρονη ύπαρξη
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μιας επίσημης εισόδου και μιας καθημερινής εισόδου, σχετίζεται το επόμενο κομμάτι της
ανάλυσης. Η μέτρηση αφορά ειδικότερα τη συντακτική απόσταση του βάθους που
παρουσιάζουν οι κύριες λειτουργίες από αυτά τα δύο σημεία εισόδου. Εκτός της διερεύνησης
ύπαρξης κοινών χαρακτηριστικών μεταξύ των κατοικιών, υπολογίζεται επίσης ποιο από τα δύο
σημεία εισόδου σχετίζεται σε μεγαλύτερο βαθμό με καθεμιά από τις κύριες λειτουργίες.

Η

Ανάλογη μέτρηση εφαρμόστηκε και από τον Χρίστο Χατζηχρήστο (Hadjichristos 2002).
Το τελευταίο κομμάτι αυτής της ενότητας της ανάλυσης βασίζεται στη χρήση του διαγράμματος
διάταξης προσβάσεων. Το διάγραμμα κτίζεται με βάση την κάτοψη κοίλων χώρων, ενώ ο
δημόσιος δρόμος χρησιμοποιείται ως βάση της διάταξης (root space). Στο διάγραμμα
καταγράφονται ονομαστικά οι κύριοι χώροι των κατοικιών και τα υπνοδωμάτια, ενώ οι
υπόλοιποι εσωτερικοί χώροι διαχωρίζονται σε μεταβατικούς (transition spaces) και βοηθητικούς
(auxiliary spaces). Όσον αφορά τον εξωτερικό χώρο, διακρίνεται από το σύνολο των χώρων ο
κυρίως εξωτερικός χώρος (Β). Με τη χρήση του διαγράμματος διάταξης προσβάσεων
καταγράφεται η μορφή των διατάξεων των κατοικιών (Hanson 2003, 24, Hillier 2007, 23),
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υπολογίζεται η αναλογία ύπαρξης μεταβατικών χώρων στο σύνολο των εσωτερικών τους χώρων
(Hadjichristos 2002, Saraiva, Serra και Furtado 2017), ενώ καταγράφεται η ταυτότητα των
εσωτερικών χώρων ανάλογα με την διαρθρωτική τους διάσταση (Hillier 1996, Hanson 2003, 173,
Adeokun, Ekhaese και Isaacs-Sodeye 2013, Deshpande και Kotharkar 2015).
5.7.2. Οπτικές σχέσεις και χωρική διαστρωμάτωση
Βασιζόμενη στις οπτικές σχέσεις η δεύτερη ενότητα της ανάλυσης αφορά τη χωρική
διαστρωμάτωση μεταξύ των βασικών λειτουργιών των κατοικιών. Από τη στιγμή που η ανάλυση

Ο
Σ

αφορά τη λειτουργική διαστρωμάτωση του χώρου, ο χωρισμός της κάτοψης σε κοίλους χώρους
διαφοροποιείται επίσης από τη κλασική μέθοδο της Σύνταξης Χώρου (Hillier και Hanson, 1984).
Στην προκειμένη περίπτωση η χωρική ενότητα, η οποία περιλαμβάνει τις κοινωνικής φύσεως
λειτουργίες της κατοικίας, χωρίζεται με βάση την κύρια λειτουργία που φιλοξενείται σε κάθε

ΚΡ
ΑΝ

χώρο (Chatzichristou και Kranos 2015α). Παράλληλα οι μεταβατικοί χώροι, οι οποίοι βρίσκονται
σε άμεση σχέση με τις κύριες λειτουργίες, ενσωματώνονται σε αυτές, ενώ οι βοηθητικοί χώροι
που τις υποστηρίζουν δεν υπολογίζονται στην ανάλυση αφού, είναι οπτικά απομονωμένοι. Οι
χωρικές ενότητες που προκύπτουν καθορίζονται ως λειτουργίες/χώροι (function/spaces),
ενώ

η

διαδικασία

διαχωρισμού

μεταφράζεται

ως

χωρο-λειτουργικός

διαχωρισμός

(function/space break-up).
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Κάθε λειτουργία/χώρος ορίζεται ως ένας ορθογώνιος όγκος με τέσσερα κάθετα επίπεδα στις
πλευρές του και δύο οριζόντια, το πάτωμα και το ταβάνι, με τα οποία μπορεί να ενωθεί
οριζόντια ή κάθετα με τις γειτονικές λειτουργίες/χώρους. Στην εικόνα 5.1 παρουσιάζεται μια
διαστρωματωμένη διάταξη σχήματος ΄΄Γ΄΄. Η λειτουργία/χώρος Α λειτουργεί ως η βάση της
διάταξης, η γειτονική λειτουργία/χώρος Β παρουσιάζει οπτική σύνδεση με τη λειτουργία/χώρο Α
και η λειτουργία/χώρος Γ παρουσιάζει οπτική σύνδεση με τη λειτουργία/χώρο Α διαμέσου της

Η

λειτουργίας/χώρου Β. Η γειτονική λειτουργία/χώρος Δ δεν παρουσιάζει οπτική σύνδεση με τη
λειτουργία/χώρο Α που λειτουργεί ως βάση της διάταξης. Στην εικόνα 5.2 παρουσιάζεται σε

κάτοψη το σχήμα της διαστρωματωμένης διάταξης στην κατοικία 1, όταν βάση της διάταξης
ορίζεται ο χώρος της καθημερινής τραπεζαρίας.
Αυτή η μέθοδος αποκλίνει ξεκάθαρα από τους isovist του Michael L. Benedikt (1979) καθώς και
από όποια άλλη μεθοδολογία οπτικής ανάλυσης του χώρου. Αντί του υπολογισμού τού οπτικά
διαθέσιμου χώρου από ένα σημείο στον χώρο σε ένα εύρος πεδίου 360 μοιρών, η παρούσα
μέτρηση σχετίζεται με την ταυτότητα και τον αριθμό των λειτουργιών/χώρων που
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διαστρωματώνονται μεταξύ τους σε σειρά και προς κάθε κατεύθυνση. Με βάση αυτήν τη
μέθοδο, είναι δυνατό να υπολογιστούν πολλές διαφορετικές μετρήσεις: το ποσοστό κάθετης
διαστρωμάτωσης

μεταξύ

των

χώρων,

το

ποσοστό

των

ανοικτών

πλευρών

κάθε

λειτουργίας/χώρου, ο αριθμός του μέγιστου οπτικού βάθους, καθώς και το σχήμα των
διαστρωματωμένων διατάξεων.
Τέλος, με το γράφημα οπτικής ανάλυσης υπολογίζονται και ταξινομούνται οι τιμές οπτικής
ενσωμάτωσης κάθε κύριας λειτουργίας/χώρου και κάθε κατοικίας με βάση το σύνολό των
λειτουργιών/χώρων της. Η συγκεκριμένη μέθοδος οπτικής ανάλυσης του χώρου υπακούει σε

Ο
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διαφορετικούς κανόνες σε σχέση με την πιο πάνω, αφού για την κατασκευή των μετρήσεων η
κάτοψη υποδιαιρείται σε χώρους πολύ μικρού μεγέθους και η ανάλυση βασίζεται στις αμοιβαίες
οπτικές τους σχέσεις. Περιλαμβάνεται σε αυτήν την ενότητα της μεθοδολογίας, αφενός γιατί
σχετίζεται άμεσα με την οπτική ανάλυση του χώρου, αφετέρου γιατί μπορεί να χαρακτηριστεί ως

ΛΙ
ΑΣ
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μια άλλη μορφή οπτικής διαστρωμάτωσης.

Εικόνα 5.1: Διαστρωματωμένη διάταξη σχήματος Γ (αριστερά)
Εικόνα 5.2: Το σχήμα της διαστρωματωμένης διάταξης - Κατοικία 1 (δεξιά)

5.8. Τα ευρήματα της ανάλυσης

Η

5.8.1. Προσπελασιμότητα του συστήματος οργάνωσης των χώρων
5.8.1.1. Τιμή ενσωμάτωσης
Μέση τιμή ενσωμάτωσης ανά κατοικία
Στον πίνακα 5.1 καταγράφεται η μέση τιμή ενσωμάτωσης που παρουσιάζει το σύνολο των
κοίλων χώρων της κάθε κατοικίας. Η ελάχιστη μέση τιμή ενσωμάτωσης που καταγράφεται είναι
0.56 και η μέγιστη 0.96. Οι κατοικίες δεν φαίνεται να παρουσιάζουν σύγκλιση αποτελεσμάτων.
114

Κατοικία

Χρονολογία

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

1992
1995
1998
2001
2001
2004
2005
2007
2009
2013
2013
2013
2015
2015
2016

Μέση τιμή
ενσωμάτωσης
0. 776235
0.962557
0.77706
0.92227
0.600077
0.816174
0.759998
0.721437
0.865543
0.784193
0.797398
0.645532
0.562283
0.717775
0.574063

Ο
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Πίνακας 5.1: Μέση τιμή ενσωμάτωσης

Τιμή ενσωμάτωσης στο σύνολο των κοίλων χώρων

ΚΡ
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Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα αποτελέσματα18 όσον αφορά τις γενικές παρατηρήσεις που
σχετίζονται με τις τιμές ενσωμάτωσης των κοίλων χώρων, αφού οι κατοικίες τείνουν να
χωρίζονται σε τέσσερις διαφορετικές κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία αφορά κατοικίες στις
οποίες ο μεταβατικός χώρος μπροστά από τη σκάλα καθώς και η ίδια η σκάλα που ενώνει το
επίπεδο των κύριων λειτουργιών με αυτό των ιδιωτικών χώρων παρουσιάζουν την υψηλότερη
τιμή ενσωμάτωσης. Οι κοίλοι χώροι που γειτνιάζουν με αυτούς τους μεταβατικούς χώρους
επηρεάζονται και παρουσιάζουν εξίσου υψηλές τιμές ενσωμάτωσης. Σε αυτήν την κατηγορία
οι

περισσότερες

ΛΙ
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κατατάσσονται

κατοικίες,

οκτώ

στο

σύνολο

(8/15,

κατοικίες

4,5,9,10,11,12,13,14). Η δεύτερη κατηγορία αφορά κατοικίες στις οποίες το χωλ εισόδου (ΧΕ)
καθώς επίσης και η σκάλα που ενώνει το επίπεδο των κύριων λειτουργιών με αυτό των
ιδιωτικών χώρων παρουσιάζουν την υψηλότερη τιμή ενσωμάτωσης. Σε αυτήν την κατηγορία
κατατάσσονται τρεις κατοικίες (3/15, κατοικίες 3,8,15). Η τρίτη κατηγορία αφορά κατοικίες στις
οποίες οι περιμετρικοί εξωτερικοί μεταβατικοί χώροι καθώς και οι χώροι που γειτνιάζουν άμεσα

Η

με αυτούς παρουσιάζουν τις υψηλότερες τιμές ενσωμάτωσης. Σε αυτήν την κατηγορία
κατατάσσονται δύο κατοικίες (2/15, κατοικίες 1,7). Η τέταρτη και τελευταία κατηγορία αφορά
κατοικίες στις οποίες ο κυρίως εξωτερικός χώρος (Β) καθώς και οι χώροι που βρίσκονται σε
άμεση σχέση με αυτόν παρουσιάζουν τις υψηλότερες τιμές ενσωμάτωσης. Σε αυτήν την
κατηγορία κατατάσσονται δύο κατοικίες (2/15 , κατοικίες 2,6).

18

Η

ανάλυση

της

κάτοψης

σε

κοίλους

χώρους

παρουσιάζεται

για

κάθε

κατοικία

στο

παράρτημα Ι (σελ.334).
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Τιμές ενσωμάτωσης των κύριων λειτουργιών με βάση τη μεταξύ τους κατάταξη
Με βάση το πίνακα Ι.2.1 (παράρτημα Ι, σελ 332) παρατηρούνται τα πιο κάτω αποτελέσματα:
- Το χωλ εισόδου (ΧΕ) σε έντεκα από τις δεκατρείς κατοικίες στις οποίες εμφανίζεται
ανήκει στις πιο ενσωματωμένες λειτουργίες/χώρους (11/13, κατοικίες 1,3,4,5,7,8,9,12,13,14,15).
- Το καθημερινό καθιστικό και το καθιστικό (ΚΚ, ΚΑ) σε δώδεκα από τις δεκαπέντε
κατοικίες ανήκουν στο μέσο των τιμών ενσωμάτωσης που παρουσίασαν όλες οι
λειτουργίες/χώροι (12/15, κατοικίες 3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15).

Ο
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- Το κυρίως υπνοδωμάτιο (ΚΥ) σε δώδεκα από τις δεκαπέντε κατοικίες ανήκει στις λιγότερο
ενσωματωμένες λειτουργίες/χώρους (12/15, κατοικίες 1,3,4,5,7,8,9,10,11,12,14,15).

- Οι υπόλοιπες κύριες λειτουργίες δεν παρουσιάζουν ομοιομορφία αποτελεσμάτων.
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Oι τιμές ενσωμάτωσης των κυρίων λειτουργιών των κατοικιών με βάση τη μεταξύ τους κατάταξη,
στην πλειονότητά τους, δεν φαίνεται να παρουσιάζουν ομοιομορφία αποτελεσμάτων.
5.8.1.2. Η συντακτική απόσταση του βάθους που παρουσιάζουν οι κύριες λειτουργίες
από το σημείο της επίσημης εισόδου και το σημείο της καθημερινής εισόδου
Ο πίνακας 5.2 παρουσιάζει τον μέσο όρο της απόστασης που παρουσιάζει κάθε κύρια λειτουργία

ΛΙ
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από τα δύο σημεία εισόδου.

Λειτουργία
Επίσημη
είσοδος
Καθημερινή
είσοδος

ΧΕ

ΕΚ

ΚΚ

ΚΑ

ΕΤ

ΚΤ

Τ

Κ

μέση τιμή

16/13=1.23

23/9=2.56

27/9=3

17/6 =2.83

34/12=2.83

46/12=3.83

9/3=3

61/15=4.07

2.92

49/12=4.08

46/9=5.11

30/9=3.33

26/5=5.2

43/12=3.58

29/12=2.42

4/2=2

33/14=2.36

3.51

Η

Πίνακας 5.2: Μέση τιμή βάθους κάθε κύριας λειτουργίας από το σημείο της επίσημης και καθημερινής εισόδου

Βάθος από το επίσημο σημείο εισόδου

Όσον αφορά την κατάταξη των χώρων, αρχίζοντας από αυτόν που παρουσιάζει το μεγαλύτερο
βάθος μέχρι αυτόν που παρουσιάζει το μικρότερο, καταγράφονται τα πιο κάτω αποτελέσματα:
Κ > ΚΤ > ΚΚ = Τ > ΕΤ = ΚΑ > ΕΚ > ΧΕ. Με βάση τα αποτελέσματα, οι επίσημες λειτουργίες συγκριτικά

τοποθετούνται πιο κοντά στο σημείο της επίσημης εισόδου, ενώ οι καθημερινές λειτουργίες
τείνουν να καταγράφουν μεγαλύτερη απόσταση από αυτό. Ο μέσος όρος της απόστασης των
κύριων λειτουργιών από το επίσημο σημείο εισόδου είναι 2.92 χώροι.
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Βάθος από το καθημερινό σημείο εισόδου
Όσον αφορά την κατάταξη των χώρων, αρχίζοντας από αυτόν που παρουσιάζει το μεγαλύτερο
βάθος μέχρι αυτόν που παρουσιάζει το μικρότερο, καταγράφονται τα πιο κάτω αποτελέσματα:
ΚΑ > ΕΚ > ΧΕ > ΕΤ > ΚΚ > ΚΤ > Κ > Τ. Με βάση τα αποτελέσματα, οι καθημερινές λειτουργίες

συγκριτικά τοποθετούνται πιο κοντά στο σημείο της καθημερινής εισόδου, ενώ οι επίσημες
τείνουν να καταγράφουν μεγαλύτερη απόσταση από αυτό. Ο μέσος όρος της απόστασης των
κύριων λειτουργιών από το καθημερινό σημείο εισόδου είναι 3.51 χώροι.

εισόδου και το σημείο της καθημερινής εισόδου

Ο
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Η διαφορά βάθους που παρουσιάζουν οι κύριες λειτουργίες από το σημείο της επίσημης

Η συγκεκριμένη μέτρηση αφορά τη διαφορά που παρουσιάζει η τιμή του βάθους για κάθε
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λειτουργία από τα δύο σημεία εισόδου. Ο υπολογισμός της διαφοράς καθορίζεται ως εξής:
βάθος λειτουργίας από καθημερινή είσοδο - βάθος λειτουργίας από επίσημη είσοδο = διαφορά

Όσο μεγαλύτερη και θετική είναι η τιμή της διαφοράς, τόσο πιο κοντά στην καθημερινή είσοδο
είναι μια λειτουργία, ενώ, όσο μεγαλύτερη αλλά αρνητική είναι η τιμή της διαφοράς, τόσο πιο
κοντά στην επίσημη είσοδο είναι αυτή η λειτουργία (Hadjichristos 2002, 153). Στον πίνακα 5.3
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καταγράφονται τα αποτελέσματα της μέτρησης.

ΧΕ

2
3
3
2
1
1

ΕΚ

1
3
3
2

ΚΚ

1
4
1
1
1
1

ΚΑ

1
1
1
2

ΕΤ

2
4
2
3
1

ΚΤ
1
5
4
1
1
1

Τ

2

Κ
3
1
4
4
1
1

Η

4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-5
-6

Πίνακας 5.3: Η διαφορά του βάθους κάθε κύριας λειτουργίας σε σχέση με τα δυο σημεία εισόδου

Με εξαίρεση τη λειτουργία του καθημερινού καθιστικού (ΚΚ), το οποίο δεν παρουσιάζει
ξεκάθαρη τάση προς την επίσημη ή την καθημερινή είσοδο, οι καθημερινές λειτουργίες, κουζίνα
(Κ) και καθημερινή τραπεζαρία (ΚΤ), βρίσκονται πιο κοντά στην καθημερινή είσοδο. Αντίστοιχα οι
επίσημες λειτουργίες στο σύνολό τους βρίσκονται πιο κοντά στην επίσημη είσοδο. Στην
περίπτωση ύπαρξης ενός χώρου για σαλόνι (ΚΑ) και ενός χώρου για εστίαση (Τ) οι χώροι τείνουν
επίσης να τοποθετούνται πιο κοντά στο σημείο της επίσημης εισόδου.
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5.8.1.3. Διάγραμμα διάταξης προσβάσεων

Εικόνα 5.3: Διαγράμματα διάταξης προσβάσεων
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Θαμνώδεις ή δενδροειδείς διατάξεις;
Στην εικόνα 5.3 εμφανίζονται τα διαγράμματα διάταξης προσβάσεως των κατοικιών. Με βάση τη
μορφή του διαγράμματος, οι κατοικίες παρουσιάζουν τις ακόλουθες κατηγορίες διαγραμμάτων.
Η πρώτη κατηγορία αναφέρεται σε επιφανειακές θαμνώδεις διατάξεις οι οποίες παρουσιάζουν
μεγάλο αριθμό δακτυλίων. Σε αυτήn την κατηγορία παρατηρήθηκε ότι ανήκουν επτά κατοικίες οι
οποίες κυρίως ανήκουν στις παλαιότερες του δείγματος (7/15, κατοικίες 1,2,4,6,7,9,10). Στην
επόμενη κατηγορία εμφανίζονται πέντε κατοικίες οι οποίες παρουσιάζουν δενδροειδείς
διατάξεις χωρίς αρκετούς δακτυλίους και ανήκουν στις πιο σύγχρονες κατοικίες του δείγματος
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(5/15, κατοικίες 3,11,12,13,14). Τέλος, παρατηρούνται δύο κατοικίες οι οποίες εμφανίζονται ως
δενδροειδείς με δακτυλίους (2/15, κατοικίες 5,15) και μία κατοικία η οποία προσδιορίζεται
μεταξύ δενδροειδούς και θαμνώδους διάταξης με μεγάλο αριθμό δακτυλίων (1/15, κατοικία 8).
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Αναλογία ύπαρξης μεταβατικών χώρων στο σύνολο των εσωτερικών χώρων των κατοικιών
Η συγκεκριμένη μέτρηση αφορά το ποσοστό των μεταβατικών χώρων που υπάρχουν, κατ’
αναλογίαν, σε σχέση με τους υπόλοιπους εσωτερικούς χώρους. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα,
τα οποία παρουσιάζονται αναλυτικά στον πίνακα 5.4, ο μέσος όρος των μεταβατικών χώρων ανά
κατοικία κυμαίνεται στο 36%. Επτά κατοικίες παρουσιάζουν αναλογία μεταβατικών χώρων κοντά
στον μέσο όρο (7/15, κατοικίες 1,3,6,7,12,13,14), πέντε κατοικίες παρουσιάζουν αναλογία
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μεταβατικών χώρων πάνω από τον μέσο όρο (5/15, κατοικίες 2,4,5,8,15) και τρεις κατοικίες
παρουσιάζουν αναλογία μεταβατικών χώρων κάτω από τον μέσο όρο (3/15, κατοικίες 9,10,11).

Κατοικία
Σύνολο εσωτερικών
χώρων
Σύνολο μεταβατικών
εσωτερικών χώρων

Η

Αναλογία

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

σύνολο

22

30

17

26

40

21

24

33

41

27

23

23

33

18

26

404

7

13

6

11

19

7

9

12

9

8

7

8

12

7

11

146

32
%

43
%

35
%

42
%

48
%

33
%

38
%

42
%

22
%

30
%

30
%

34
%

36
%

39
%

42
%

36 %

Πίνακας 5.4: Αναλογία ύπαρξης μεταβατικών χώρων στο σύνολο των εσωτερικών χώρων

Διαρθρωτική διάσταση των χώρων
Όπως προαναφέρθηκε προηγουμένως, όλοι οι κοίλοι χώροι μπορούν να χωριστούν ανάλογα με
τη διαρθρωτική διάστασή τους (Hillier 2007, Hanson 2003, 173). Χρησιμοποιώντας αυτό τον
διαχωρισμό στην έρευνα, οι εσωτερικοί χώροι των κατοικιών κατατάσσονται στις πιο κάτω
κατηγορίες: τύπου ΄΄Α΄΄, χώροι οι οποίοι έχουν μόνο μια είσοδο και ονομάζονται τερματικοί
χώροι, τύπου ΄΄Β΄΄, χώροι thoroughfares οι οποίοι δεν είναι τερματικοί, αλλά οδηγούν σε αυτούς,
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τύπου ΄΄Γ΄΄, χώροι περάσματα οι οποίοι παρουσιάζουν περισσότερες από μία συνδέσεις και
ανήκουν αποκλειστικά σε έναν δακτύλιο και χώροι τύπου ΄΄Δ΄΄, οι οποίοι παρουσιάζουν
περισσότερες από δύο συνδέσεις και βρίσκονται στην τομή δύο ή περισσοτέρων δακτυλίων.
Στον πίνακα 5.5 και στον πίνακα 5.6 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης και ο
αριθμός των κυρίων λειτουργιών που εμπίπτουν στην καθεμιά από τις πιο πάνω κατηγορίες. Η
κατηγορία στην οποία εμπίπτει το μεγαλύτερο ποσοστό χώρων είναι η τύπου ΄΄Α΄΄ (119/404
χώρους, 30%). Αντίστοιχα υψηλό ποσοστό παρουσιάζει και η κατηγορία τύπου ΄΄Γ΄΄ (114/404
χώρους, 29%), ενώ ακολουθεί η κατηγορία τύπου ΄΄Β΄΄ (101/404 χώρους, 22%) και τέλος η

Ο
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κατηγορία τύπου ΄΄Δ΄΄ (70/404 χώρους, 17%). Όσον αφορά το σύνολο των κυρίων λειτουργιών,
σε όλες τις κατοικίες, σαράντα μία στις ενενήντα πέντε εμπίπτουν σε κατηγορία τύπου ΄΄Δ΄΄
(41/95), σαράντα στις ενενήντα πέντε κύριες λειτουργίες εμπίπτουν σε κατηγορία τύπου ΄΄Γ΄΄
(40/95), επτά στις ενενήντα πέντε εμπίπτουν σε κατηγορία τύπου ΄΄Α΄΄ (7/95) και επτά στις

ΚΡ
ΑΝ

ενενήντα πέντε εμπίπτουν σε κατηγορία τύπου ΄΄Β΄΄ (7/95). Αν και το σύνολο των κυρίων
λειτουργιών εμπίπτει κυρίως στην κατηγορία τύπου ΄΄Γ΄΄ και τύπου ΄΄Δ΄΄, αξιοσημείωτο είναι το
γεγονός ότι οι επίσημοι χώροι της τραπεζαρίας και του καθιστικού (ΕΤ, ΕΚ) καθώς και ο χώρος
της κουζίνας (Κ), σε σχέση με τις υπόλοιπες κύριες λειτουργίες, εμπίπτουν επίσης κατά ένα μικρό
ποσοστό σε κατηγορία τύπου ΄΄Α΄΄ και κατηγορία τύπου ΄΄Β΄΄.

1

2

22

30

3

4

5

6

7

8
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11

12
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15

Σύνολο

17

26

40

21

24

33

41

27

23

23

33

18

26

404
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Κατοικία
Σύνολο εσωτερικών
χώρων
Σύνολο χώρων
τύπου ΄΄Α΄΄

7

6

7

11

4

8

7

15

6

11

8

12

6

8
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Αναλογία

13
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Σύνολο χώρων
τύπου ΄΄Β΄΄

1

4

6

6

8

3

2

10

9

3

8

11

15

7

8
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Αναλογία
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Σύνολο χώρων
τύπου ΄΄Γ΄΄

13

12

4

7

14

9
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8

6

12

2

3

4

2

7
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Σύνολο χώρων
τύπου ΄΄Δ΄΄
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7

1

6
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Πίνακας 5.5: Διαρθρωτική διάσταση του συνόλου των χώρων ανά κατοικία

Κύριες λειτουργίες
Τύπου ΄΄Α΄΄
Τύπου ΄΄Β΄΄
Τύπου ΄΄Γ΄΄
Τύπου ΄΄Δ΄΄
Σύνολο

ΧΕ

ΕΚ

2

1
1

ΚΚ

5

5

3

6

2

6

ΚΑ
5

ΕΤ

ΚΤ

2
1

1

Τ

Κ

Β

Σύνολο

3
2

1

7
7

3

7

2

6

4

40

6

4

1

5

11

41
95

Πίνακας 5.6: Οι κύριες λειτουργίες ανάλογα με τη διαρθρωτική τους διάσταση
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5.8.2. Οπτικές σχέσεις και χωρική διαστρωμάτωση
Εξετάζοντας τις οπτικές σχέσεις μεταξύ των διάφορων χωρικών ενοτήτων, σημειώνονται αρχικά
κάποιες γενικές παρατηρήσεις οι οποίες εστιάζουν στον βαθμό στον οποίο διαχωρίζονται οι
επίσημες και οι καθημερινές λειτουργίες/χώροι των κατοικιών. Στη συνέχεια, με βάση τη λογική
της χωρικής διαστρωμάτωσης, καταγράφονται τα χαρακτηριστικά κάθε κατοικίας αλλά και κάθε
λειτουργίας/χώρου ξεχωριστά. Η ανάλυση γίνεται με τη χρήση δύο βασικών τύπων χωρικής
διαστρωμάτωσης: τη συνύπαρξη λειτουργιών στον ίδιο χώρο και τη διαστρωμάτωση η οποία

5.8.2.1. Γενικές παρατηρήσεις

Ο
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βασίζεται στο ΄΄σούβλισμα΄΄ των χώρων.

Στην εικόνα 5.4 βλέπουμε τον χωρο-λειτουργικό διαχωρισμό των κατόψεων οι οποίες

ΚΡ
ΑΝ

περιλαμβάνουν τους κυρίους χώρους των κατοικιών:

- Σε δύο από τις δεκαπέντε κατοικίες όλες οι λειτουργίες/χώροι βρίσκονται απομονωμένες
σε ξεχωριστό δωμάτιο (2/15, κατοικίες 2, 5), τέσσερις κατοικίες παρουσιάζουν ενιαία διάταξη
των χώρων (4/15, κατοικίες 7,13,14,15) και εννέα κατοικίες παρουσιάζουν διατάξεις κάπου στο
ενδιάμεσο των πιο πάνω (9/15, κατοικίες 1,3,4,6,8,9,10,11,12).

- Σε οκτώ από τις δεκαπέντε κατοικίες παρατηρείται ύπαρξη επίσημων και καθημερινών
λειτουργιών/χώρων καθιστικού και τραπεζαρίας (8/15, κατοικίες 1,2,3,5,6,8,9,11), σε τέσσερις

ΛΙ
ΑΣ

κατοικίες παρουσιάζεται η ύπαρξη επίσημης και καθημερινής τραπεζαρίας και μίας
λειτουργίας/χώρου για καθιστικό (4/15, κατοικίες 10,12,13,15), σε μία κατοικία παρουσιάζεται η
ύπαρξη επίσημου και καθημερινού καθιστικού και μίας λειτουργίας/χώρου για τραπεζαρία
(1/15, κατοικία 4), ενώ μόνο σε δύο από τις δεκαπέντε κατοικίες υπάρχει μία λειτουργία/χώρος
για καθιστικό και μία για τραπεζαρία (2/15, κατοικίες 7,14).

Η

- Οι κατοικίες οι οποίες παρουσιάζουν μόνο μια λειτουργία/χώρο για καθιστικό ανήκουν

στις πιο σύγχρονες κατοικίες του δείγματος (κατοικίες 7,10,12,13,14,15).
- Στις επτά από τις δεκατρείς κατοικίες, στις οποίες παρατηρείται έστω και εν μέρει η

ύπαρξη επίσημων και καθημερινών λειτουργιών/χώρων, παρατηρείται διαχωρισμός μεταξύ
αυτών σε δύο ξεχωριστές ενότητες (7/13,κατοικίες 2,3,4,6,8,9,11). Την ενότητα στην οποία
οργανώνονται οι επίσημες χρήσεις του χώρου και στην ενότητα στην οποία οργανώνονται οι
καθημερινές. Σε όλες από τις πιο πάνω κατοικίες οι δύο αυτές ενότητες δεν παρουσιάζουν
οπτική σχέση μεταξύ τους.
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Εικόνα 5.4: Χωρο-λειτουργικός διαχωρισμός κατόψεων (function/space break-up)
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5.8.2.2. Διαστρωμάτωση με βάση τη συνύπαρξη λειτουργιών στον ίδιο χώρο
Η συγκεκριμένη μορφή διαστρωμάτωσης παραπέμπει στην έννοια της φαινομενικής διαφάνειας
(Rowe and Slutzky 1963). Αυτό το φαινόμενο συμβαίνει, όταν δύο διαφορετικά στοιχεία ανήκουν
σε δύο ή περισσότερα συστήματα αναφοράς. Στην προκειμένη περίπτωση, ο χώρος, ο οποίος
λειτουργεί ως η βάση που φιλοξενεί τις δυο διαφορετικές λειτουργίες, θα μπορούσε να
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θεωρηθεί ότι παρουσιάζει μια μορφή φαινομενικής διαφάνειας (εικόνα 5.5).

Εικόνα 5.5: Κατοικίες (10, 12, 15) στις οποίες η καθημερινή τραπεζαρία (ΚΤ) και η κουζίνα (Κ)
nnnnnniinnσυνυπάρχουν στον ίδιο χώρο

Με βάση τις παρατηρήσεις, σε έξι από τις δεκαπέντε κατοικίες υπάρχουν δύο κύριες λειτουργίες
οι οποίες συνυπάρχουν στον ίδιο χώρο (6/15, κατοικίες 3,6,10,11,12,15). Σε δύο κατοικίες αυτές
οι λειτουργίες είναι το καθημερινό καθιστικό (ΚΚ) και η καθημερινή τραπεζαρία (ΚΤ), ενώ σε

ΛΙ
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άλλες τέσσερις κατοικίες είναι η καθημερινή τραπεζαρία (ΚΤ) και η κουζίνα (Κ). Η
λειτουργία/χώρος καθημερινή τραπεζαρία (ΚΤ) εμπλέκεται σε όλες τις περιπτώσεις (πίνακας 5.7).

Λειτουργία/χώρος
Αριθμός περιπτώσεων

ΧΕ
-

ΕΚ
-

ΚΚ
2

ΚΑ
-

ΕΤ
-

ΚΤ
6

Τ
-

Κ
4

Η

Πίνακας 5.7: Αριθμός κύριων λειτουργιών που συνυπάρχουν στον ίδιο χώρο

5.8.2.3. Διαστρωμάτωση με βάση το ΄΄σούβλισμα΄΄ των χώρων

Με τον όρο ΄΄σούβλισμα΄΄ εννοείται η οπτική σύνδεση μεταξύ των διαφόρων λειτουργιών σε
ευθεία, είτε οριζόντια είτε κάθετη. Αυτός ο τύπος διαστρωμάτωσης χαρακτηρίζει τις
περισσότερες περιπτώσεις και περιγράφει τη σειρά και τον τρόπο με τον οποίο συνδέονται οι
χώροι μεταξύ τους, όταν αυτοί παρουσιάζουν αμοιβαία οπτική επαφή (εικόνα 5.6).
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Εικόνα 5.6: Διαφορετικές λειτουργίες/χώροι οι οποίες ΄΄σουβλίζονται΄΄ σε σειρά.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiKατοικίες 1, 13

Κάθετη διαστρωμάτωση των χώρων

Η πρώτη μέτρηση, η οποία αφορά τη διαστρωμάτωση με βάση το ΄΄σούβλισμα΄΄ των χώρων,

ΚΡ
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είναι αυτή της κάθετης διαστρωμάτωσης. Η συγκεκριμένη μέτρηση σχετίζεται με την ύπαρξη
λειτουργιών/χώρων που παρουσιάζουν διπλό ύψος και δίνουν την ευκαιρία στα διαφορετικά
επίπεδα της κατοικίας να επικοινωνούν μεταξύ τους. Διερευνώντας τον σχεδιασμό των
κατοικιών, μόνο σε τρεις από τις δεκαπέντε περιπτώσεις, κάποια από τις κύριες
λειτουργίες/χώρους παρουσιάζει διπλό ύψος (3/15, κατοικίες 5,6,12). Σε αυτές τις περιπτώσεις
δεν εντοπίζονται κύριες λειτουργίες/χώροι που να συνδέονται οπτικά μεταξύ τους, ενώ
επικοινωνούν με τον ιδιωτικό χώρο της κατοικίας στον οποίο βρίσκονται τα υπνοδωμάτια

ΛΙ
ΑΣ

(πίνακας 5.8).

Λειτουργία/χώρος
Αριθμός περιπτώσεων

ΧΕ
1

ΕΚ
-

ΚΚ
-

ΚΑ
1

ΕΤ
1

ΚΤ
-

Τ
-

Κ
-

Πίνακας 5.8: Αριθμός κυρίων λειτουργιών που παρουσιάζουν κάθετη διαστρωμάτωση.

Η

Ο αριθμός των ανοικτών σε γειτονικές λειτουργίες/χώρους πλευρών κάθε λειτουργίας/χώρου

Στον πίνακα 5.9 καταγράφονται οι τιμές που παρουσιάζουν οι λειτουργίες/χώροι, ανάλογα με το
πόσες από τις πλευρές τους είναι ανοικτές σε γειτονικές λειτουργίες/χώρους. Κάθε πλευρά μιας
λειτουργίας/χώρου, ανάλογα με το πόσο ανοικτή είναι, μπορεί να καταγράψει από μηδέν (0.0)
μέχρι έναν βαθμό (1.0). Προσθέτοντας τους βαθμούς όλων των πλευρών, συνυπολογίζεται η τιμή
που αντιπροσωπεύει κάθε λειτουργία/χώρος. Κάθε λειτουργία/χώρος μπορεί να καταγράψει
από μηδέν (0.0) μέχρι τέσσερις (4.0) βαθμούς. Προσθέτοντας όλες τις τιμές των
λειτουργιών/χώρων κάθε κατοικίας και διαιρώντας το αποτέλεσμα με το συνολικό αριθμό των
πλευρών αυτών (τέσσερις για κάθε λειτουργία/χώρο) υπολογίζεται το ποσοστό που καταδεικνύει
124

πόσο ανοικτές είναι οι λειτουργίες/χώροι κάθε κατοικίας. Μια κατοικία, στην οποία όλες οι
λειτουργίες/χώροι έχουν και τις τέσσερις πλευρές τους ανοικτές, θα έδινε ως αποτέλεσμα τη
μονάδα. Αντίστοιχη μέτρηση θα γίνει για τον υπολογισμό του ποσοστού που καταδεικνύει πόσο
ανοικτές είναι οι πλευρές κάθε συγκεκριμένης λειτουργίας/χώρου στο σύνολο των κατοικιών.

ΚΑ

ΕΚ

ΚΚ

Τ

ΕΤ

ΚΤ

K

ΧΕ

Συνολικός αριθμός
ανοικτών πλευρών

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Ποσοστό
ανοικτών
πλευρών
ανά
λειτουργία/
χώρο

1.5
1
1
2
1
1

1
1
1
1
0
1
2
1
0
-

2
1.5
1.5*
0
2
1*
1
0
1
-

1
2
3
-

1
1
1
1
1
1
1
1
0
2
2
1

3
1.66
1.5*
1
1*
1
1
1*
1*
0*
2
1*

1
0.66
2
1
1
1
1
1
1
1*
1*
0*
1
1
1*

2
3 (2.5)
1
1
1
2
2
2
0
1
1
1
1

10 \ 24
8.32\ 24
8 \ 24
4 \ 20
6 \ 24
5 \ 20
8 \ 16
8 \ 24
6 \ 24
4 \ 20
3 \ 20
4 \ 20
8 \ 20
6 \ 16
7 \ 20

7.5/24

8\36

10\36

6\12

15\48

15.16\48

14.66\60

17.5\52

Μέση τιμή
ποσοστού
ανοικτών πλευρών
ανά κατοικία

0.22
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0.31

0.28

0.5

0.31

0.32

0.24

Ποσοστό ανοικτών
πλευρών ανά
κατοικία
0.42
0.35
0.33
0.2
0.25
0.25
0.41
0.33
0.25
0.2
0.15
0.2
0.4
0.38
0.35
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Κατοικία

0.34

0.30

Λειτουργίες οι οποίες συνυπάρχουν στον ίδιο χώρο*.

Πίνακας 5.9: Ο αριθμός των ανοικτών πλευρών κάθε λειτουργίας/χώρου σε γειτονικές λειτουργίες/χώρους
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Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις:

- Επτά από τις εβδομήντα τρεις (7/73) λειτουργίες/χώρους είναι οπτικά απομονωμένες

από τις υπόλοιπες έχοντας και τις τέσσερις τους πλευρές κλειστές και καταγράφοντας μηδέν
βαθμούς (2/7ΚΚ, 1/13ΧΕ, 1/12ΕΤ, 2/9ΕΚ, 1/4Κ-ΚΤ).
- Σαράντα έξι από τις εβδομήντα τρεις (46/73) λειτουργίες/χώρους έχουν μια πλευρά ή

Η

ποσοστό αυτής ανοικτή καταγράφοντας από 0 έως 1 βαθμούς (10/11Κ, 8/12ΕΤ, 6/9ΕΚ, 3/6ΚΤ,
7/13ΧΕ, 2/7ΚΚ, 4/6ΚΑ, 1/3Τ, 1/2ΚΚ-ΚΤ, 3/4ΚΤ-Κ).
- Δεκαεπτά από τις εβδομήντα τρεις (17/73) λειτουργίες/χώρους έχουν ανοικτή μεταξύ

μίας και δύο πλευρών καταγράφοντας από 1 έως 2 βαθμούς (3/7ΚΚ, 4/13ΧΕ, 2/6ΚΤ, 1/12ΕΤ,
1/9ΕΚ, 1/11Κ, 2/6ΚΑ, 1/3Τ, 1/2ΚΚ-ΚΤ).
- Τέσσερις από τις εβδομήντα τρεις (4/73) λειτουργίες/χώρους δύο και τριών πλευρών
καταγράφουν από 2 έως 3 βαθμούς (1/6 ΚΤ, 1/6ΕΤ, 1/3Τ, 1/13 ΧΕ).
- Ο μέσος όρος του ποσοστού που καταδεικνύει πόσο ανοικτές είναι οι λειτουργίες/χώροι
κάθε κατοικίας είναι 0.3, η μέγιστη τιμή 0.42 και η ελάχιστη 0.15.
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- Η σειρά κατάταξης που παρουσιάζουν οι λειτουργίες/χώροι, ανάλογα με το ποσοστό που
καταδεικνύει πόσο ανοικτές είναι οι πλευρές τους είναι: Τ(0.5) > ΧΕ(0.34) > ΚΤ(0.32) ≥ ΚΑ(0.31) =
ΕΤ(0.31) > ΚΚ(0.28) > Κ(0.24) > ΕΚ(0.22).

Οπτικό βάθος από κάθε λειτουργία/χώρο
Η συγκεκριμένη μέτρηση αφορά τη μέγιστη οπτική διείσδυση που παρουσιάζει μια
λειτουργία/χώρος σε διαδοχικές λειτουργίες/χώρους. Για παράδειγμα, αν μια λειτουργία/χώρος
έχει οπτική πρόσβαση σε δύο διαδοχικούς χώρους, τότε το οπτικό της βάθος καταγράφεται ως
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δύο βαθμοί. Μια λειτουργία/χώρος μπορεί να παρουσιάσει διαφορετικά οπτικά βάθη σε
διαφορετικές κατευθύνσεις. Αυτό που καταγράφεται είναι το εκάστοτε μέγιστο οπτικό βάθος.
Λειτουργίες, οι οποίες συνυπάρχουν στον ίδιο χώρο, παρουσιάζουν το ίδιο οπτικό βάθος και
λαμβάνονται υπόψη στην ανάλυση ως δύο ξεχωριστές λειτουργίες. Τα αποτελέσματα

Οπτικό βάθος

Λειτουργία/χώρος
0
2
2
1
1
1
1
8

1
2
5
5
3
7
8
10
10
50

2
4
2
2
4
2
4
2
20

3
1
1

Μέση τιμή
οπτικού
βάθους
9\6
1.5
9\9
1
9\9
1
3\3
1
16\12
1.33
15\12
1.3
18\15
1.2
14\13
1.1
94\79
1.2

ΛΙ
ΑΣ

ΚΑ / 6
ΕΚ / 9
ΚΚ / 9
Τ/3
ΕΤ / 12
ΚΤ/ 12
K / 15
ΧΕ / 13
Σύνολο
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παρουσιάζονται αναλυτικά στον πίνακα 5.10.

Πίνακας 5.10: Συνολικό οπτικό βάθος κάθε λειτουργίας/χώρου

Σε οκτώ από τις εβδομήντα εννέα (8/79) λειτουργίες/χώρους το μέγιστο οπτικό βάθος είναι
μηδέν, σε πενήντα (50/79) 1, σε είκοσι (20/79) 2 και σε μία περίπτωση (1/79) 3. Το μέγιστο
οπτικό βάθος που παρουσιάζει κάποια λειτουργία/χώρος είναι το βάθος 3 και εμφανίζεται μόνο

Η

μία φορά. Λειτουργίες, όπως η καθημερινή τραπεζαρία (ΚΤ), η τραπεζαρία (Τ), η κουζίνα (Κ) και
το χωλ εισόδου (ΧΕ), τείνουν να παρουσιάζουν βάθος 1. Χώροι, όπως το καθιστικό (ΚΑ) και η
επίσημη τραπεζαρία (ΕΤ), παρουσιάζουν αναλογικά στο σύνολό τους τις περισσότερες
περιπτώσεις βάθος 2. Τα αποτελέσματα δεν έδωσαν ενδείξεις ότι οι επίσημοι και καθημερινοί
χώροι, οι χώροι εστίασης και οι χώροι αναψυχής διαφοροποιούνται ανάλογα με τις τιμές
οπτικού βάθους που παρουσιάζουν. Η σειρά κατάταξης των λειτουργιών/χώρων, ανάλογα με τη
μέση τιμή οπτικού βάθους που παρουσιάζουν είναι: ΚΑ(1.5) > ΕΤ(1.33) > ΚΤ(1.3) > Κ(1.2) > ΧΕ(1.1) >
Τ(1) = ΚΚ(1) = ΕΚ(1)
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Το σχήμα της διαστρωματωμένης διάταξης
Αυτό που ακολουθεί είναι ο προσδιορισμός της ποσότητας, του μεγέθους και του σχήματος των
οπτικά διαστρωματωμένων διατάξεων, οι οποίες αναπτύσσονται μεταξύ των κυρίων
λειτουργιών/χώρων των κατοικιών. Σε κάθε κατοικία μπορούμε να συναντήσουμε περισσότερες
από μία διαστρωματωμένες διατάξεις. Αυτές καθορίζονται με βάση την οπτική επαφή μεταξύ
των κυρίων λειτουργιών κάθε κατοικίας και ανάλογα με το ποια λειτουργία/χώρος
χρησιμοποιείται ως βάση για τη δημιουργία κάθε διάταξης. Δύο λειτουργίες/χώροι
παρουσιάζουν οπτική επαφή, όταν βρίσκονται σε ευθεία, χωρίς να παρεμβάλλεται μεταξύ τους
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κάποιο φυσικό εμπόδιο. Το σύνολο των χώρων που βρίσκονται σε αυτήν την ευθεία καθορίζει
και το μέγεθος της διάταξης. Οπτική επαφή καταγράφουν επίσης οι χώροι οι οποίοι
παρουσιάζουν διαγώνια σχέση μεταξύ τους και λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό. Το σχήμα
της διάταξης καθορίζεται από τη βάση της διάταξης και τις ανοικτές σε γειτονικές
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λειτουργίες/χώρους πλευρές που παρουσιάζει.

Για την ανάλυση εξετάζονται όλες οι σχηματικές διατάξεις των βασικών λειτουργιών/χώρων κάθε
κατοικίας. Μελετώντας τι κατοικίες, εντοπίστηκαν οι πιο κάτω σχηματισμοί: α) σχηματισμός ο
οποίος αποτελείται από μία λειτουργία/χώρο και δεν παρουσιάζει οπτική σχέση με καμία από τις
γειτονικές λειτουργίες/χώρους, β) γραμμικός σχηματισμός ΄΄Ι΄΄, ο οποίος περιλαμβάνει δύο ή
περισσότερους χώρους, γ) σχηματισμός τύπου ΄΄Γ΄΄ ο οποίος περιλαμβάνει τρεις ή
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περισσότερους χώρους και δ) σχηματισμός τύπου ΄΄Τ΄΄ ο οποίος περιλαμβάνει τέσσερις ή
περισσότερους χώρους. Εκτός από τους πιο πάνω, υπάρχουν και άλλοι μεμονωμένοι
σχηματισμοί για τους οποίους γίνεται αναφορά στην καταγραφή των αποτελεσμάτων.
Με βάση τον πίνακα 5.11, γίνονται οι πιο κάτω παρατηρήσεις:

Η

- Στο σύνολό τους οι κατοικίες παρουσιάζουν σαράντα εννέα (49) διαφορετικούς

σχηματισμούς διατάξεων.
- Επτά από τις σαράντα εννέα περιπτώσεις (7/49) είναι σχηματισμοί οι οποίοι

αποτελούνται από μία μόνο λειτουργία/χώρο, η οποία δεν παρουσιάζει οπτική σχέση με κάποια
από τις γειτονικές λειτουργίες/χώρους. Οι λειτουργίες οι οποίες περιλαμβάνονται σε αυτές είναι:
2ΚΚ = 2ΕΚ > 1ΕΤ = 1ΧΕ = 1ΚΤ/Κ

- Είκοσι

τέσσερις

από

τις σαράντα εννέα περιπτώσεις (24/49) αποτελούνται

από γραμμικούς σχηματισμούς ΄΄Ι΄΄.

Δεκαοκτώ (18/24) από αυτές τις

περιπτώσεις

αφορούν σχηματισμούς οι οποίοι αποτελούνται από δύο λειτουργίες/χώρους και έξι (6/24) από
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Πίνακας 5.11: Το σχήμα της διαστρωματωμένης διάταξης
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σχηματισμούς οι οποίοι αποτελούνται από τρεις λειτουργίες/χώρους. Οι λειτουργίες οι οποίες
περιλαμβάνονται και στις δυο περιπτώσεις είναι: 10ΧΕ > 9ΕΤ = 9Κ > 6ΕΚ > 5ΚΚ = 5ΚΑ = 5ΚΤ > 3Τ >
2ΚΤ/Κ > 1ΚΚ/ΚΤ

- Δεκατρείς από τις σαράντα εννέα περιπτώσεις (13/49) αποτελούνται από σχηματισμούς
τύπου ΄΄Γ΄΄. Επτά (7/13) από αυτές αποτελούνται από τρεις λειτουργίες/χώρους, πέντε (5/13)
από αυτές αποτελούνται από τέσσερις λειτουργίες/χώρους και μία (1/13) από αυτές αποτελείται
από πέντε λειτουργίες/χώρους. Οι λειτουργίας οι οποίες περιλαμβάνονται και στις τρείς
περιπτώσεις είναι: 11ΧΕ > 6ΚΑ = 6ΕΤ > 5ΚΤ = 5Κ > 4ΚΚ > 3ΕΚ = 3Τ
- Τέσσερις από τις σαράντα εννέα περιπτώσεις (4/49) αποτελούνται από σχηματισμούς
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τύπου ΄΄Τ΄΄. Τρεις (3/4) από αυτές αποτελούνται από τέσσερις λειτουργίες/χώρους και μία (1/4)
από αυτές αποτελείται από έξι λειτουργίες/χώρους. Οι λειτουργίες οι οποίες περιλαμβάνονται
και στις δυο περιπτώσεις είναι: 3ΧΕ = 3ΕΤ = 3ΚΚ = 3Κ > 2ΚΤ > 1Τ = 1ΚΑ = 1ΕΚ

- Λαμβάνοντας υπόψη όλες τις διατάξεις, οι λειτουργίες/χώροι, που συναντώνται στη μέση
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των διατάξεων ή λειτουργούν ως οπτικοί κόμβοι σε αυτές, είναι κατά σειράν οι ακόλουθες: 5ΚΤ >
4Τ = 4ΧΕ > 3ΚΑ > 2ΚΚ > 1ΕΚ = 1ΕΤ = 1Κ

Γενικότερα ο γραμμικός σχηματισμός ΄΄Ι΄΄, είναι το σχήμα το οποίο λαμβάνουν οι περισσότερες
διατάξεις. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι οι λειτουργίες/χώροι που εμφανίζονται τις
περισσότερες φορές σε αυτόν τον σχηματισμό είναι οι επίσημες καθώς και η κουζίνα.
Αξιοσημείωτο είναι επίσης το γεγονός ότι η λειτουργία της τραπεζαρίας στην πιο ανεπίσημή της
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μορφή (ΚΤ, Τ) βρίσκεται στο ενδιάμεσο ή σε κομβικά σημεία μέσα στις διατάξεις.
5.8.3. Γράφημα οπτικής ανάλυσης (VGA)
5.8.3.1. Τιμή οπτικής ενσωμάτωσης

Η

Μέση τιμή οπτικής ενσωμάτωσης ανά κατοικία
Στον πίνακα 5.12 καταγράφεται η μέση τιμή οπτικής ενσωμάτωσης για κάθε κατοικία. Σύμφωνα
με τις μετρήσεις, οι κατοικίες φαίνεται να παρουσιάζουν ομοιομορφία αποτελεσμάτων εκτός
από τρεις περιπτώσεις οι οποίες συναντώνται στις πιο πρόσφατες κατοικίες του δείγματος (3/15,
κατοικίες 13,14,15) και παρουσιάζουν πολύ υψηλότερες τιμές οπτικής ενσωμάτωσης. Αυτό το
γεγονός συμβαίνει γιατί οι συγκεκριμένες κατοικίες έχουν σε μεγαλύτερο βαθμό οπτικά
συνδεδεμένες τις κύριες λειτουργίες/χώρους μεταξύ τους.
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Χρονολογία

Μέση τιμή οπτικής
ενσωμάτωσης

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

1992
1995
1998
2001
2001
2004
2005
2007
2009
2013
2013
2013
2015
2015
2016

20. 2921
14. 9263
13. 9539
13. 0594
13. 5559
18. 9287
60. 5395
16. 2591
13. 9979
15. 4069
12. 4599
25. 4555
155. 922
280. 896
64.3136

Πίνακας 5.12: Μέση τιμή οπτικής ενσωμάτωσης για κάθε κατοικία
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Κατοικία

ΚΡ
ΑΝ

Τιμές οπτικής ενσωμάτωσης των λειτουργιών/χώρων με βάση τη μεταξύ τους κατάταξη

Στον πίνακα Ι.2.2 (παράρτημα Ι, σελ. 333) καταγράφονται οι τιμές οπτικής ενσωμάτωσης των
κυρίων λειτουργιών/χώρων με βάση τη μεταξύ κατάταξή τους. Στην εικόνα 5.7 παρουσιάζονται
τα αποτελέσματα του γραφήματος οπτικής ανάλυσης:

- Το χωλ εισόδου (ΧΕ), σε επτά από τις δεκατρείς κατοικίες στις οποίες εμφανίζεται, ανήκει
στις οπτικά ενσωματωμένες λειτουργίες/χώρους (7/13, κατοικίες 1,2,3,4,5,8,9). Σε πέντε από
αυτές τις περιπτώσεις είναι η πιο οπτικά ενσωματωμένη λειτουργία/χώρος. Στις υπόλοιπες έξι
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από τις δεκατρείς περιπτώσεις ανήκει στις λιγότερο οπτικά ενσωματωμένες λειτουργίες/χώρους
(6/13, κατοικίες 7,10,12,13,14,15). Σε πέντε από αυτές τις περιπτώσεις είναι η λιγότερο οπτικά
ενσωματωμένη λειτουργία/χώρος.

- Το καθημερινό καθιστικό και το καθιστικό (ΚΚ, ΚΑ), σχεδόν σε όλες τις κατοικίες, ανήκουν

στο μέσο των τιμών οπτικής ενσωμάτωσης που παρουσιάζουν όλες οι λειτουργίες/χώροι.
- Η καθημερινή τραπεζαρία και η τραπεζαρία (ΚΤ,Τ) σε επτά κατοικίες ανήκουν στις πιο

Η

οπτικά ενσωματωμένες λειτουργίες/χώρους (7/15, κατοικίες 1,7,10,11,13,14,15).
- Το επίσημο καθιστικό (ΕΚ), η επίσημη τραπεζαρία (ΕΤ) και η κουζίνα δεν παρουσιάζουν

ομοιομορφία αποτελεσμάτων.
Με βάση τις τιμές οπτικής ενσωμάτωσης, οι κατοικίες χωρίζονται σε δυο κατηγορίες. Σύμφωνα
με τα αποτελέσματα, στις παλαιότερες από αυτές η λειτουργία/χώρος του χωλ εισόδου(ΧΕ)
παρουσιάζει τις υψηλότερες τιμές οπτικής ενσωμάτωσης, ενώ της καθημερινής τραπεζαρίας (ΚΤ)
παρουσιάζει χαμηλές τιμές οπτικής ενσωμάτωσης. Τα αντίθετα ακριβώς αποτελέσματα
παρατηρούνται στις σύγχρονες κατοικίες του συνόλου, αφού το χωλ εισόδου (ΧΕ) παρουσιάζεται
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Εικόνα 5.7: Τα αποτελέσματα του γραφήματος οπτικής ανάλυσης (VGA)
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ως οπτικά απομονωμένη λειτουργία/χώρος, ενώ η καθημερινή τραπεζαρία (ΚΤ) αποκτά οπτικά
κυρίαρχο ρόλο. Μια λειτουργία/χώρος που παρουσιάζει επίσης ομοιομορφία αποτελεσμάτων
είναι η λειτουργία/χώρος του καθημερινού καθιστικού (ΚΚ), η οποία αντικαθίσταται σε βάθος
χρόνου από τη λειτουργία/χώρο του καθιστικού (ΚΑ). Και οι δύο λειτουργίες/χώροι
παρουσιάζουν τιμές οπτικής ενσωμάτωσης περίπου στη μέση των τιμών των υπόλοιπων
λειτουργιών/χώρων.
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5.9. Συγκέντρωση αποτελεσμάτων
Συνοψίζοντας τα αποτελέσματα της πιο πάνω ανάλυσης, διερευνάται το κύριο ζήτημα αυτής της
ενότητας της έρευνας, εάν δηλαδή τα χαρακτηριστικά που αφορούν τη χωρική διαμόρφωση των
βραβευμένων κατοικιών παρουσιάζουν μεταξύ τους ομοιότητες. Στην περίπτωση κατά την οποία
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η πλειονότητα των κατοικιών παρουσιάζει ταύτιση αποτελεσμάτων, πιθανότατα οι κατοικίες
εμπίπτουν στον ίδιο χωρικό γενότυπο. Επιπλέον, συνοψίζονται κάποια από τα βασικά
χαρακτηριστικά της χωρικής οργάνωσης των κατοικιών.

Με βάση τις γενικές παρατηρήσεις, στις κατόψεις των παλαιότερων βραβευμένων κατοικιών οι
καθημερινές λειτουργίες τείνουν να διαχωρίζονται από τις επίσημες λειτουργίες. Αντιθέτως, στα
πιο σύγχρονα κτίσματα του συνόλου τους, αυτός ο διαχωρισμός δεν μπορεί να γίνει εφικτός από

ΛΙ
ΑΣ

τη στιγμή που παρουσιάζουν, σε μεγαλύτερη συχνότητα, χώρους οι οποίοι λειτουργούν
ταυτόχρονα ως επίσημοι και καθημερινοί (ένα καθιστικό, μία τραπεζαρία). Μια ακόμα μέτρηση,
η οποία σχετίζεται άμεσα με τον τρόπο που ρυθμίζεται η διεπαφή μεταξύ ενοίκων και
επισκεπτών, είναι αυτή που αφορά την απόσταση του βάθους που παρουσιάζουν οι κύριες
λειτουργίες από το σημείο της επίσημης και καθημερινής εισόδου. Αυτό που καταγράφεται είναι
ότι οι επίσημες λειτουργίες συγκριτικά τοποθετούνται πιο κοντά στο σημείο της επίσημης

Η

εισόδου, ενώ οι καθημερινές λειτουργίες τείνουν να καταγράφουν μεγαλύτερη απόσταση από
αυτό. Αντίστοιχα, οι καθημερινές λειτουργίες στο σύνολό τους τείνουν συγκριτικά να βρίσκονται
πιο κοντά στο σημείο της καθημερινής εισόδου, ενώ οι επίσημες λειτουργίες παρουσιάζουν
μεγαλύτερη απόσταση από αυτό. Συγκρίνοντας επίσης τον μέσο όρο της απόστασης των κυρίων
λειτουργιών από το καθημερινό και το επίσημο σημείο εισόδου, παρατηρείται ότι στο σύνολό
τους οι περισσότερες κύριες λειτουργίες τείνουν να τοποθετούνται πιο κοντά στο σημείο της
επίσημης εισόδου.
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Αναλύοντας τις τιμές ενσωμάτωσης, οι οποίες περιγράφουν τον βαθμό προσπελασιμότητας του
συστήματος οργάνωσης στο σύνολο των χώρων, παρατηρείται ότι, στις πλείστες κατοικίες, η
σκάλα που ενώνει τα δύο βασικά επίπεδα της κατοικίας καθώς και οι μεταβατικοί χώροι, οι
οποίοι σχετίζονται άμεσα με αυτήν, παρουσιάζουν την υψηλότερη τιμή ενσωμάτωσης. Όσον
αφορά τη μορφή του διαγράμματος διάταξης προσβάσεων, οι βραβευμένες κατοικίες
παρουσιάζουν κατά κύριο λόγο δύο βασικούς τύπους διατάξεων. Οι παλαιότερες κατοικίες
χαρακτηρίζονται από διατάξεις οι οποίες επιτρέπουν την επιλογή κίνησης, αφού διαθέτουν
μεγάλο αριθμό δακτυλίων. Αντιθέτως, οι σύγχρονες κατοικίες παρουσιάζουν ισχυρές
δενδροειδείς, ελεγχόμενες διατάξεις. Για τη διαρθρωτική διάσταση του συνόλου των εσωτερικών
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χώρων ξεκάθαρο είναι το γεγονός ότι οι κύριοι χώροι είναι, σε μεγάλη αναλογία, τύπου ΄΄Γ΄΄ και
τύπου ΄΄Δ΄΄.

Σχετικά με τη χωρική διαστρωμάτωση μεταξύ των λειτουργιών των κατοικιών, παρατηρούνται
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δύο βασικοί τύποι διαστρωμάτωσης. Η συνύπαρξη λειτουργιών στον ίδιο χώρο και η
διαστρωμάτωση η οποία βασίζεται

στο ΄΄σούβλισμα΄΄ των χώρων. Για τη συνύπαρξη

διαφορετικών λειτουργιών στον ίδιο χώρο τα αποτελέσματα καταδεικνύουν ότι αυτή δεν
συναντάται συχνά, ενώ οι χώροι, οι οποίοι περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενότητα, είναι κατά
κανόνα καθημερινοί χώροι. Εκτός από τον ανεπίσημο χαρακτήρα αυτής της ενότητας χώρων, ένα
άλλο αξιοσημείωτο γεγονός είναι ότι σε όλες τις περιπτώσεις ένας από τους δύο συνυπάρχοντες
χώρους ανήκει στην καθημερινή τραπεζαρία. Συχνότερα αυτός ο καθημερινός χώρος εστίασης

ΛΙ
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προσαρμόζεται στην περιοχή της κουζίνας, ως επέκταση του πάγκου εργασίας, ενώ στις
υπόλοιπες περιπτώσεις προσκολλάται στον άλλο χώρο ως ένα ανεξάρτητο έπιπλο.
Για το ΄΄σούβλισμα΄΄ μεταξύ των διαφόρων λειτουργιών σε ευθεία, η πρώτη μέτρηση αφορά την
οπτική συσχέτιση δύο χώρων σε κάθετο επίπεδο. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, ο
συγκεκριμένος τύπος διαστρωμάτωσης δεν αποτελεί συχνό φαινόμενο. Τις ελάχιστες φορές που

Η

αυτή η κάθετη διαστρωμάτωση εμφανίζεται δεν αφορά τη σύνδεση μεταξύ δύο κύριων
λειτουργιών αλλά τη συσχέτιση μεταξύ του βασικού επιπέδου της κατοικίας και του χώρου των
υπνοδωματίων. Η ύπαρξη τέτοιων χωρικών σχέσεων θα μπορούσε να μελετηθεί περαιτέρω με τη
χρήση ενός τρισδιάστατου γραφήματος ανάλυσης, το οποίο παρουσίασαν οι Psarra και Varoudis
(2014). Για την παρούσα έρευνα η χρήση ενός τέτοιου γραφήματος δεν είναι αναγκαία, αφού η
ύπαρξη χώρων που παρουσιάζουν οπτική συσχέτιση σε κάθετο επίπεδο στο σύνολο των
κατοικιών, όπως είδαμε, είναι περιορισμένη.
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Αντιθέτως, η διαστρωμάτωση σε οριζόντιο επίπεδο φαίνεται να αποτελεί ένα πολύ ισχυρότερο
χαρακτηριστικό του τρόπου με τον οποίο συνδέονται οι χώροι. Προϋπόθεση, ώστε μία
λειτουργία/χώρος να μπορεί να διαστρωματωθεί με αυτόν τον τρόπο, είναι να παρουσιάζει
άνοιγμα σε τουλάχιστον μία από τις τέσσερις κάθετες πλευρές της. Υπολογίζοντας τον αριθμό
των πλευρών κάθε λειτουργίας/χώρου, οι οποίες είναι ανοικτές σε γειτονικές λειτουργίες,
διαπιστώνεται ότι οι βραβευμένες κατοικίες παρουσιάζουν σχετικά χαμηλά μέσα ποσοστά
ανοικτών πλευρών ανά κατοικία και ανά κάθε λειτουργία/χώρο. Όσον αφορά τον αριθμό αυτών,
κατά κύριο λόγο καταγράφουν λειτουργίες/χωρους με μία πλευρά ανοικτή. Το γεγονός ότι οι
κατοικίες παρουσιάζουν ένα όχι και τόσο συμπαγές σχέδιο κάτοψης

οδηγεί τις

Ο
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λειτουργίες/χώρους σε διαστρωμάτωση μίας κατά κύριο λόγο κατεύθυνσης. Ανάλογα με τον
αριθμό των χώρων, οι οποίοι ΄΄σουβλίζονται΄΄ σε σειρά, καταγράφεται ο μέγιστος αριθμός
οπτικού βάθους που παρουσιάζεται συνολικά για κάθε λειτουργία/χώρο. Οι κατοικίες

ΚΡ
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εμφανίζουν χαμηλές τιμές οπτικού βάθους.

Αναφορικά με τα σχήματα που εκλαμβάνουν οι διαστρωματωμένες διατάξεις, οι βραβευμένες
κατοικίες εμφανίζουν στο σύνολό τους, κατά μεγάλη αναλογία, απλούς σχηματισμούς.
Ειδικότερα, σε μεγάλο ποσοστό, ο γραμμικός σχηματισμός ΄΄Ι΄΄ είναι το σχήμα το οποίο
λαμβάνουν οι περισσότερες διατάξεις. Οι λειτουργίες/χώροι που εμφανίζονται τις περισσότερες
φορές σε αυτόν τον σχηματισμό είναι οι επίσημες, όπως και η κουζίνα. Τέλος, η λειτουργία της
τραπεζαρίας, στην πιο ανεπίσημη της μορφή (ΚΤ, Τ), βρίσκεται στο ενδιάμεσο ή σε κομβικά
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σημεία μέσα στις διατάξεις.

Σύμφωνα με τις τιμές οπτικής ενσωμάτωσης, χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι στις
βραβευμένες κατοικίες η λειτουργία/χώρος του χωλ εισόδου (ΧΕ) χάνει τη σημασία της με την
πάροδο του χρόνου, αφού από υψηλότερα οπτικά ενσωματωμένη λειτουργία/χώρος
παρουσιάζει στις πιο καινούργιες κατοικίες πολύ χαμηλές τιμές ενσωμάτωσης. Αντίστοιχα, η

Η

λειτουργία/χώρος της καθημερινής τραπεζαρίας (ΚΤ) με την πάροδο του χρόνου φαίνεται να
διεκδικεί στην οργάνωση του χώρου εξέχουσα θέση, αφού καταγράφει στις πιο καινούργιες
κατοικίες τις πιο υψηλές τιμές ενσωμάτωσης. Εκτός από αυτές τις δυο λειτουργίες/χώρους, στις
βραβευμένες κατοικίες ομοιομορφία αποτελεσμάτων παρουσιάζουν η λειτουργία/χώρος
καθημερινό καθιστικό (ΚΚ) και η λειτουργία/χώρος καθιστικό (ΚΑ). Και οι δύο λειτουργίες/χώροι
παρουσιάζουν τιμές οπτικής ενσωμάτωσης περίπου στη μέση των τιμών των υπόλοιπων
λειτουργιών/χώρων.
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Η οργάνωση του χώρου μέσα από την κωδικοποιημένη μορφή της γίνεται κατανοητή
πολιτισμικά, έστω και με τις στοιχειώδεις χωρικές χειρονομίες οι οποίες εκδηλώνονται. Σύμφωνα
με την Julienne Hanson:
The basic strategy on configurational analysis is therefore to search for invariants in the spatial pattern
αnd then to consider the relation of labels to spaces. To the extent that space is symmetrically and
consistently patterned across a sample of houses, buildings embody in their configuration the social
intensions of their makers. When differences are strongly and consistently replicated, then we can infer
that the structural relations which are articulated are culturally significant (Hanson 2003, 38).

Για τη διερεύνηση της πιθανής ύπαρξης κοινών χαρακτηριστικών μεταξύ των βραβευμένων
κατοικιών, τα αποτελέσματα, τα οποία παρατηρούνται στις επιμέρους ενότητες της ανάλυσης
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και καταδεικνύουν τάσεις οι οποίες υπονοούν την ύπαρξη συγκεκριμένης φιλοσοφίας
σχεδιασμού, συνοψίζονται στον πίνακα 5.13(α,β,γ). Με σκούρο γκρίζο χρώμα στον πίνακα
καταδεικνύονται τα χαρακτηριστικά τα οποία εντοπίζονται σε περισσότερες από δέκα κατοικίες
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(11-15), ενώ με πιο ανοικτό γκρίζο χρώμα καταδεικνύονται τα χαρακτηριστικά τα οποία
εντοπίζονται σε τουλάχιστον έξι έως δέκα κατοικίες (6-10).

Ενώ, με βάση τα αποτελέσματα των επιμέρους ενοτήτων παρουσιάζεται πιθανή η ύπαρξη όμοιας
φιλοσοφίας σχεδιασμού μεταξύ των κατοικιών, οι παρατηρήσεις στο σύνολό τους, όταν
τοποθετηθούν μαζί, δεν μπορούν να στοιχειοθετήσουν ένα ισχυρό σύνολο χαρακτηριστικών, το
οποίο να εμφανίζεται στην πλειονότητά τους (πίνακας 5.13 α,β,γ). Το γεγονός ότι οι κατοικίες
παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά, ενώ δεν παρατηρείται ισχυρός συντακτικός γενότυπος,
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ίσως να υποδηλοί ότι στον σχεδιασμό δεν επιτυγχάνεται συνειδητός χειρισμός των παραμέτρων
που εμπλέκονται σε αυτόν ή πειραματισμός, αφού η απουσία σταθερότητας στη σχεδιαστική
φιλοσοφία οργάνωσης του χώρου είναι εμφανής. Η έλλειψη της ύπαρξης ενός ισχυρού
συντακτικού γενοτύπου είναι ένα ζήτημα το οποίο συνδέεται, στο πλαίσιο της έρευνας, με την
έννοια της καινοτομίας που αποτελεί βασικό κριτήριο αξιολόγησης στο πλαίσιο των δύο θεσμών.

Η

Με βάση αυτά τα αποτελέσματα, ο σχεδιασμός των βραβευμένων κατοικιών, όσον αφορά τη
χωρική οργάνωση, φαίνεται να πληροί το συγκεκριμένο κριτήριο. Η διάσταση βέβαια της
καινοτομίας, η οποία εντοπίζεται στη χωρική οργάνωση των βραβευμένων κατοικιών, είναι ένα
θέμα το οποίο θα σχολιαστεί στη πορεία, μετά την εξέταση των υπόλοιπων χαρακτηριστικών των
βραβευμένων κατοικιών και τον τρόπο που αυτά διαμορφώθηκαν κατά τη διαδικασία του
σχεδιασμού.
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Η

Κατοικίες

Ο
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Κατοικίες στις οποίες οι κύριες λειτουργίες ανήκουν σε περισσότερους από δύο Τύπους χώρων

Κατοικίες στις οποίες οι κύριες λειτουργίες είναι κατά πλειοψηφία χώροι Τύπου Γ και Τύπου Δ

Κατοικίες στις οποίες οι κύριες λειτουργίες είναι κατά πλειοψηφία χώροι Τύπου Δ

Κατοικίες στις οποίες οι κύριες λειτουργίες είναι κατά πλειοψηφία χώροι Τύπου Γ

Διάγραμμα μεταξύ δενδροειδούς και θαμνώδους διάταξης χωρίς αρκετούς δακτύλιους

Διάγραμμα μεταξύ δενδροειδούς και θαμνώδους διάταξης με δακτύλιους

Δενδροειδής διάταξη με δακτύλιους

Δενδροειδής διάταξης χωρίς αρκετούς δακτύλιους

Επιφανειακές θαμνώδης διάταξη με δακτύλιους

Διάγραμμα διάταξης προσβάσεων

Οι κύριες λειτουργίες χωροθετούνται προς την επίσημη (κύρια) είσοδο

Οι κύριες λειτουργίες δεν χωροθετούνται σε σχέση με την είσοδο που εκφράζει τον χαρακτήρα τους (επίσημο ή καθημερινό)

Οι κύριες λειτουργίες χωροθετούνται σε σχέση με την είσοδο που εκφράζει τον χαρακτήρα τους (επίσημο ή καθημερινό)

Η συντακτική απόσταση του βάθους που παρουσιάζουν οι κύριες λειτουργίες από το σημείο
της επίσημης εισόδου και το σημείο της καθημερινής εισόδου

Το κυρίως υπνοδωμάτιο (ΚΥ) παρουσιάζει χαμηλές τιμές ενσωμάτωσης

Το καθημερινό καθιστικό και το καθιστικό (ΚΚ , ΚΑ) παρουσιάζουν τιμές ενσωμάτωσης στη μέση των υπόλοιπων τιμών

Το χωλ εισόδου (ΧΕ) παρουσιάζει υψηλές τιμές ενσωμάτωσης

Ο κεντρικός μεταβατικός χώρος στη στάθμη των υπνοδωματίων παρουσιάζει τις υψηλότερες τιμές ενσωμάτωσης
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Η κυρίως βεράντα (Β) και οι χώροι που τη γειτνιάζουν παρουσιάζουν τις υψηλότερες τιμές ενσωμάτωσης

Οι περιμετρικοί εξωτερικοί μεταβατικοί χώροι παρουσιάζουν τις υψηλότερες τιμές ενσωμάτωσης

Το χωλ εισόδου (ΧΕ) και η σκάλα παρουσιάζουν την υψηλότερη τιμή ενσωμάτωσης

Ο κεντρικός εσωτερικός μεταβατικός χώρος και η σκάλα παρουσιάζουν την υψηλότερη τιμή ενσωμάτωσης

Τιμή ενσωμάτωσης

Προσπελασιμότητα του συστήματος οργάνωσης των Χώρων
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Πίνακας 5.13α: Τα συνοπτικά αποτελέσματα της ανάλυσης
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiΗ προσπελασιμότητα του συστήματος οργάνωσης των χώρων
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Η
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Κατοικίες

Λειτουργικός και οπτικός διαχωρισμός μεταξύ επίσημων και καθημερινών λειτουργιών

Κάθε λειτουργία χωροθετήται σε ξεχωριστό δωμάτιο

Ενιαία διάταξη χώρου η οποία περιλαμβάνει αριθμό υποδιαιρέσεων

Ενιαία διάταξη χώρου

Γενικές παρατηρήσεις

Οπτικές σχέσεις και χωρική διαστρωμάτωση

Κατοικίες οι οποίες παρουσιάζουν συνδυασμό σχηματισμών

Κατοικίες οι οποίες παρουσιάζουν κατά κύριο λόγο σχηματισμούς τύπου ΄΄Τ΄΄

Κατοικίες οι οποίες παρουσιάζουν κατά κύριο λόγο σχηματισμούς τύπου ΄΄Γ΄΄

Κατοικίες οι οποίες παρουσιάζουν κατά κύριο λόγο γραμμικούς σχηματισμούς και σχηματισμούς τύπου ΄΄Γ΄΄

Κατοικίες οι οποίες παρουσιάζουν κατά κύριο λόγο γραμμικούς σχηματισμούς
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Κατοικίες στις οποίες το μέγιστο οπτικό βάθος σε κύρια λειτουργία είναι τρεις χώροι

Κατοικίες στις οποίες το μέγιστο οπτικό βάθος σε κύρια λειτουργία είναι δύο χώροι

Κατοικίες στις οποίες το μέγιστο οπτικό βάθος σε κύρια λειτουργία είναι ένας χώρος

Κατοικίες στις οποίες οι κύριες λειτουργίες παρουσιάζουν διαφορετικούς αριθμούς ανοικτών πλευρών

Κατοικίες στις οποίες οι κύριες λειτουργίες παρουσιάζουν σε πλειοψηφία δύο πλευρές ανοικτές

Κατοικίες στις οποίες οι κύριες λειτουργίες παρουσιάζουν σε πλειοψηφία μια πλευρά ανοικτή

Κατοικίες στις οποίες οι κύριες λειτουργίες δεν παρουσιάζουν κάθετη διαστρωμάτωση χώρων

Διαστρωμάτωση με βάση το ΄΄σούβλισμα΄΄ των χώρων

Συνύπαρξη δύο λειτουργιών στο ίδιο χώρο

Διαστρωμάτωση με βάση τη ΄΄συνύπαρξη΄΄ λειτουργιών στον ίδιο χώρο

ΚΡ
ΑΝ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Πίνακας 5.13β: Τα συνοπτικά αποτελέσματα της ανάλυσης
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiΟπτικές σχέσεις και χωρική διαστρωμάτωση
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Η κουζίνα (Κ) παρουσιάζει χαμηλές τιμές οπτικής ενσωμάτωσης

Το καθιστικό (ΚΑ) παρουσιάζει υψηλές τιμές οπτικής ενσωμάτωσης

Το καθημερινό καθιστικό και καθιστικό (ΚΚ , ΚΑ) παρουσιάζει τιμές οπτικής ενσωμάτωσης στη μέση των υπόλοιπων τιμών

Το επίσημο καθιστικό (ΕΚ) παρουσιάζει τιμές οπτικής ενσωμάτωσης στη μέση των υπόλοιπων τιμών

Η καθημερινή τραπεζαρία (ΚΤ) παρουσιάζει χαμηλές τιμές οπτικής ενσωμάτωσης

Η καθημερινή τραπεζαρία ή τραπεζαρία (ΚΤ ή Τ) παρουσιάζει χαμηλές τιμές οπτικής ενσωμάτωσης
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Η καθημερινή τραπεζαρία ή τραπεζαρία (ΚΤ ή Τ) παρουσιάζει υψηλές τιμές οπτικής ενσωμάτωσης

Η επίσημη τραπεζαρία ή τραπεζαρία (ΕΤ ή Τ) παρουσιάζει υψηλές τιμές οπτικής ενσωμάτωσης

Το χωλ εισόδου (ΧΕ) παρουσιάζει χαμηλές τιμές οπτικής ενσωμάτωσης

Το χωλ εισόδου (ΧΕ) παρουσιάζει υψηλές τιμές οπτικής ενσωμάτωσης

Τιμή οπτικής ενσωμάτωσης

Γράφημα οπτικής ανάλυσης (VGA)
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Κατοικίες
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Πίνακας 5.13γ: Τα συνοπτικά αποτελέσματα της ανάλυσης
sssssssssssssssssΟπτικές σχέσεις και χωρική διαστρωμάτωση
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Η ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΤΩΝ ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
H αισθητική έχει σίγουρα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στον τρόπο με τον οποίο η
αρχιτεκτονική έχει αντιμετωπιστεί από μελετητές και χρήστες κτηρίων. Η σύνδεση των
αναλογιών ενός κτίσματος με την ΄΄ομορφιά΄΄ είναι μία ιδέα η οποία για πάρα πολύ καιρό, μέσω
του κλασικισμού και του νεοκλασικισμού, ήταν το μέτρο με το οποίο ένα έργο έπρεπε να
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συμμορφωθεί (Macarthur και Stead 2012). Αντίστοιχα, η χριστιανική τέχνη, μετατρέποντας το
πεπερασμένο σε υπερβατικό, προσανατολίστηκε στην κατηγορία του υψηλού και στη
μεταφυσική διάσταση ενός έργου (Μιτζάλης 2007, Μιχελής 2008). Στην πορεία, όταν η έννοια
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του ωραίου και του δέους αμφισβητήθηκαν και όλοι οι κανόνες έχασαν σημαντικό μέρος της
αξίας τους, έγινε το πέρασμα σε μία περίοδο στην οποία έμφαση δόθηκε στην κοινωνιολογική
διάσταση της αισθητικής και στις σχέσεις ισχύος (Μιτζάλης 2007). Διανύοντας μία περίοδο κατά
την οποία γίνεται λόγος περί αντι-αισθητικής, όπου η συγκινησιακή αντίδραση του παρατηρητή
δεν συνδέεται πάντα με το ωραίο και το ευχάριστο (έννοιες οι οποίες αποφεύγονται για να μην
υπάρχει κίνδυνος να χρησιμοποιηθούν από κάποιους για τη χειραγώγηση των μαζών) η
αισθητική επανεξετάζεται πλέον ως θεμιτός όρος και επανέρχεται στο προσκήνιο μέσα από ένα
άλλο πλαίσιο (Macarthur και Stead 2012). Η αισθητική στην παρούσα έρευνα δεν προσεγγίζεται
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ως φιλοσοφικός όρος αλλά έμφαση δίδεται στις αισθητικές προτιμήσεις και την έννοια του
γούστου. Σκοπός δεν αποτελεί ο χαρακτηρισμός της ποιότητας των φυσικών γνωρισμάτων και
των αναλογιών των κατοικιών αλλά η καταγραφή των χαρακτηριστικών τους, αυτών τα οποία
συνδέονται με την αισθητική.

Η

6.1. Ανασκόπηση σε σχετικές μελέτες

Ακολουθούν μελέτες που αναπτύσσουν μεθοδολογίες οι οποίες σχετίζονται με τη διερεύνηση
της αισθητικής στην αρχιτεκτονική. Όλες οι πιο κάτω μελέτες δεν σχετίζονται άμεσα με το
ζητούμενο της παρούσης έρευνας ούτε με τη συγκεκριμένη μεθοδολογία η που αναπτύσσεται.
Σκοπός είναι η καλύτερη κατανόηση του ερευνητικού πλαισίου, μέσα στο οποίο εντάσσεται η
προσπάθεια.
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Η Lee Yeun Sook (Lee 1983), στην προσπάθειά της να αναπτύξει μία μεθοδολογία υπολογισμού
της ποιότητας της αισθητικής σε περιβάλλοντα τα οποία σχετίζονται με την κατοίκηση, επιχειρεί
να εντοπίσει τις πιο αντιπροσωπευτικές παραμέτρους, με βάση τις οποίες θα μπορούσε να
εφαρμόσει μία τέτοια ανάλυση. Αρχικά, μέσα από ένα σύνολο από υφιστάμενες μελέτες,
επιλέγει εκατό πέντε παραμέτρους σχετικές με την αισθητική, τις οποίες χρησιμοποιεί στην
κατασκευή ενός προκαταρτικού ερευνητικού εργαλείου. Στη συνέχεια χρησιμοποιώντας δυο
πιλοτικές μελέτες (pilot studies), κατασκευάζει με την πρώτη ένα σύνολο από δεκατέσσερις19
παραμέτρους και το χρησιμοποιεί για τον προσδιορισμό της αισθητικής αντίληψης των ατόμων
τα οποία λαμβάνουν μέρος στην έρευνα. Με τη δεύτερη εξελίσσει και απλοποιεί το

Ο
Σ

προκαταρτικό εργαλείο το οποίο χρησιμοποιείται για την περιγραφή της αισθητικής ενός
΄΄πρότυπου΄΄ οικιστικού περιβάλλοντος. Το τελικό εργαλείο διερεύνησης αποτελείται από
σαράντα τρία20 ζεύγη παραμέτρων, τα οποία χρησιμοποιούνται από ένα σύνολο τριάντα
αντρογύνων και προέρχονται από διαφορετικά οικιστικά περιβάλλοντα που καλούνται να
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καταδείξουν το προφίλ του οικιστικού περιβάλλοντος. Τα ζεύγη αποτελούνται από: α) γενικής
φύσεως παραμέτρους οι οποίες σχετίζονται με τη συναισθηματική αξιολόγηση (emotional
assesment)

ενός

περιβάλλοντος

(π.χ.

ευχάριστο

–

δυσάρεστο,

καλοσχεδιασμένο

–

κακοσχεδιασμένο, χαλαρό – έντονο κτλ), β) πρακτικής φύσεως παραμέτους (π.χ. καλός
εξαερισμός – κακός εξαερισμός, ευέλικτος σχεδιασμός – μη ευέλικτος σχεδιασμός, λειτουργικός
σχεδιασμός – μη λειτουργικός σχεδιασμός κτλ) και γ) τα φυσικά χαρακτηριστικά του
περιβάλλοντος (π.χ. οργανωμένο – χαοτικό, καλός χρωματισμός – κακός χρωματισμός,

ΛΙ
ΑΣ

ασύμμετρο – συμμετρικό κτλ). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, άτομα τα οποία προέρχονται από
διαφορετικά οικιστικά περιβάλλοντα έδωσαν διαφορετικές απαντήσεις για το τι θεωρούν
΄΄ιδανικό΄΄ σπίτι. Διαφορετικές απαντήσεις έδωσαν επίσης άτομα τα οποία, με βάση έρευνα,
παρουσιάζουν διαφορετική ικανότητα αισθητικής αντίληψης. Τέλος, αξιοσημείωτη είναι η
παρατήρηση ότι τα αποτελέσματα τα οποία αφορούν τη συνολική αξιολόγηση μίας κατοικίας
συνδέονται θετικά με τα αποτελέσματα τα οποία σχετίζονται συγκεκριμένα με την αισθητική της

Η

ποιότητα.

19

Σαράντα έξι φοιτητές οι οποίοι ασχολούνται με το σχεδιασμό και σαράντα φοιτητές οι οποίοι δεν

ασχολούνται με το σχεδιασμό, καλούνται να απλοποιήσουν ένα σύνολο εκατό παραμέτρων, επιλέγοντας
κατά την άποψή τους αυτούς οι οποίοι συνδέονται σε μεγαλύτερο βαθμό με την αισθητική. Επιλέγονται οι
πρώτοι δεκατέσσερις οι οποίοι παρουσιάζουν τον μεγαλύτερο βαθμό συσχέτισης (Lee 1983, 45-46).
20

Αρχικά τα ζεύγη των παραμέτρων είναι εξήντα τρία τα οποία μειώνονται με τη βοήθεια έντεκα ειδικών

στα σαράντα τρία .
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Μελέτη που σχετίζεται επίσης με την ανάπτυξη μεθοδολογίας και βασίζεται στη συναισθηματική
αξιολόγηση είναι αυτή των Aysu Akalin, Kemal Yildirim, Christopher Wilson και Onder Kilicoglu
(2009), οι οποίοι διερευνούν την αισθητική που παρουσιάζουν οι όψεις από διαφορετικές
οικιστικές αναπτύξεις στην Τουρκία. Χαρακτηριστικό αυτών των αναπτύξεων αποτελεί το
γεγονός ότι έχουν τροποποιηθεί αισθητικά από τους ιδιοκτήτες τους. Δύο διαφορετικές ομάδες
ατόμων, σαράντα ένας φοιτητές αρχιτεκτονικής και πενήντα εννέα φοιτητές άλλων ειδικοτήτων,
καλούνται να αξιολογήσουν αυτές τις αναπτύξεις χρησιμοποιώντας διάφορα ζεύγη
χαρακτηριστικών και βαθμολογώντας με κλίμακα από έναν μέχρι πέντε βαθμούς. Αυτά τα
χαρακτηριστικά χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: α) προτίμηση (όμορφο – άσχημο, θερμό –

Ο
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ψυχρό, ευχάριστο – δυσάρεστο), β) πολυπλοκότητα (επιβλητικό – απαρατήρητο, απλό –
περίπλοκο) και γ) εντύπωση (εντυπωσιακό – αδιάφορο). Με βάση τα αποτελέσματα, οι
πολύπλοκες όψεις θεωρούνται ως οι πιο εντυπωσιακές, στοιχείο το οποίο δεν επηρεάζει το
γεγονός ότι και τα δυο σύνολα ατόμων εκφράζουν προτίμηση στις πιο απλές όψεις. Οι φοιτητές
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αρχιτεκτονικής παρουσιάζουν πιο αυστηρές βαθμολογίες, ενώ διαφορές εντοπίζονται στις
προτιμήσεις που έχουν άτομα διαφορετικού φύλου.

Σε αντίστοιχη μελέτη οι Allan Terrance Purcell και Jack L. Nasar (1992), συνδέοντας τις
μαθησιακές δομές με την ανάπτυξη των επαγγελματικών αξιών, εξετάζουν τις ομοιότητες και τις
διαφορές που παρουσιάζουν στις προτιμήσεις τους ένα σύνολο από εξήντα φοιτητές
αρχιτεκτονικής και ένα σύνολο από εξήντα φοιτητές άλλης επαγγελματικής κατεύθυνσης. Αυτές
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οι προτιμήσεις εστιάζουν ειδικότερα στους όρους οικειότητα, αξιόλογη σχεδιαστική προσπάθεια
και αισθητική και αφορούν ένα σύνολο από είκοσι κατοικίες οι οποίες εμπίπτουν στην κατηγορία
της ΄΄υψηλής΄΄ αρχιτεκτονικής και ένα σύνολο από είκοσι κατοικίες οι οποίες εμπίπτουν στην
κατηγορία της ΄΄εμπορικής΄΄ αρχιτεκτονικής. Θέλοντας να εξετάσουν επίσης την πιθανή
μεταβολή των προτιμήσεων που μπορεί να παρουσιάσουν όπως εξελίσσονται οι φοιτητές
αρχιτεκτονικής, καταγράφουν τις αντιδράσεις τους, όταν αυτοί βρίσκονται στο πρώτο έτος των

Η

σπουδών τους, και επαναλαμβάνουν τη διαδικασία, όταν αυτοί βρίσκονται στο τρίτο έτος
σπουδών. Τα αποτελέσματα καταδεικνύουν ότι οι φοιτητές αρχιτεκτονικής τείνουν να προτιμούν
περισσότερο κατοικίες οι οποίες εμπίπτουν στην κατηγορία ΄΄υψηλής΄΄ αρχιτεκτονικής, γεγονός
το οποίο καταγράφεται εντονότερα, όταν αυτοί βρίσκονται στο τρίτο έτος σπουδών. Οι φοιτητές
των άλλων ειδικοτήτων, αντιθέτως, προτιμούν σε μεγαλύτερο βαθμό κατοικίες οι οποίες
εμπίπτουν στην κατηγορία της ΄΄εμπορικής΄΄ αρχιτεκτονικής.
Μελέτη η οποία εστιάζει σε ανάλογα ερευνητικά ερωτήματα είναι αυτή των Robert Gifford
(2000) και των συνεργατών του, οι οποίοι διερευνούν τις διαφορές που μπορούν να προκύψουν,
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όταν δύο διαφορετικά σύνολα ατόμων, επαγγελματίες αρχιτέκτονες και άτομα τα οποία δεν
σχετίζονται με την αρχιτεκτονική, αξιολογούν ένα σύνολο από μοντέρνα κτήρια γραφείων.
Τέσσερα διαφορετικά σύνολα κριτών, δύο από κάθε ομάδα ατόμων, βαθμολογούν σαράντα δύο
εικόνες στις οποίες παρουσιάζεται ολόκληρος ο όγκος κάθε κτηρίου. Οι μισοί από αυτούς
σημειώνουν τη γενική τους εντύπωση για τον σχεδιασμό των κτηρίων (εξαιρετική αρχιτεκτονική
– κακή αρχιτεκτονική) και οι άλλοι μισοί τον βαθμό εντύπωσης και τον βαθμό ευχαρίστησης που
αυτός τους προκαλεί. Επιπλέον, ένα σύνολο από ανεξάρτητους κριτές βαθμολογούν και
περιγράφουν κάθε κτίσμα, με βάση πενήντα εννέα παραμέτρους οι οποίες συνδέονται με την
αισθητική. Αυτοί οι παράμετροι χωρίζονται σε δέκα κατηγορίες: α) τη φόρμα του κτίσματος, β)
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την οροφή, γ) την τοιχοποιία, δ) την εμφάνιση της τοιχοποιίας πλήρωσης, ε) τις υφές της
τοιχοποιίας πλήρωσης, ζ) το μοτίβο της τοιχοποιίας πλήρωσης, η) τα παράθυρα, θ) την εξωτερική
διακόσμηση και ι) το γενικότερο πλαίσιο μέσα στο οποίο εντάσσεται. Αυτές οι μετρήσεις
συσχετίζονται με τις εκτιμήσεις των πιο πάνω συνόλων κριτών (αρχιτέκτονες και μη
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αρχιτέκτονες). Με βάση τα αποτελέσματα, οι αρχιτέκτονες φαίνεται ότι ικανοποιούνται
περισσότερο σε περιπτώσεις όπου στον σχεδιασμό παρατηρείται η χρήση κιγκλιδωμάτων,
λιγότερων αψίδων και η παρουσία μεταλλικών επενδύσεων στις όψεις, ενώ εντυπωσιάζονται με
την ύπαρξη στρογγυλεμένων απολήξεων, τριγωνικών στοιχείων και ειδικότερα με τη χρήση
εντυπωσιακών στοιχείων και μεταλλικών επενδύσεων στις όψεις. Οι αρχιτέκτονες φαίνεται ότι
προτιμούν επίσης τις σύνθετες ιδέες, την πρωτοτυπία και την πλούσια υλικότητα. Οι προτιμήσεις
των μη αρχιτεκτόνων από την άλλη δεν παρουσιάζουν συνοχή και η κρίση τους μεταβάλλεται
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ανάλογα με την ηλικία τους, το φύλο, το επίπεδο μόρφωσης αλλά και τη διάθεσή τους. Αυτό το
γεγονός, όπως σχολιάζεται στη μελέτη, οφείλεται πιθανότατα στην έλλειψη κοινής παιδείας
μεταξύ των ατόμων που ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία.
Χρησιμοποιώντας το υλικό της πιο πάνω ερευνητικής προσπάθειας (Gifford κ.συν. 2000), οι
Graham Brown και Robert Gifford (2001) εκπονούν μία μελέτη η οποία εστιάζει στην ανάλυση

Η

της ΄΄παραδοχής΄΄ ότι οι αρχιτέκτονες αδυνατούν να κατανοήσουν και να προβλέψουν τον τρόπο
με τον οποίο άτομα, τα οποία δεν κουβαλούν αρχιτεκτονική παιδεία, αντιλαμβάνονται και
αξιολογούν τις εννοιολογικές παραμέτρους του σχεδιασμού ενός κτηρίου. Εφαρμόζοντας
ανάλογες μετρήσεις, χρησιμοποιούν ένα καινούργιο σύνολο από είκοσι πέντε αρχιτέκτονες από
τους οποίους ζητείται να προβλέψουν τις απαντήσεις που θα έδιναν άτομα τα οποία δεν
σχετίζονται με το επάγγελμα της αρχιτεκτονικής. Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα των δύο
μελετών, παρατηρείται ότι οι αρχιτέκτονες παρουσιάζουν δυσκολία στο να κατανοήσουν τον
τρόπο σκέψης των πελατών, για τον λόγο, όπως υποστηρίζουν οι ερευνητές, ότι βρίσκονται
αγκυλωμένοι στις προσωπικές τους πεποιθήσεις.
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Ανάλογη μελέτη, ο οποία εστιάζει επίσης στην αισθητική κρίση και βασίζεται στην
συναισθηματική αξιολόγηση αλλά και τον εντοπισμό των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των
κτηρίων, είναι αυτή των Ebru Cubukcu και Erdal Onur Diktas (2013), οι οποίοι διερευνούν τα
χαρακτηριστικά ενός συνόλου κατοικιών στην Τουρκία. Παράλληλα, αξιολογούν το πώς αυτά
γίνονται αντιληπτά από άτομα τα οποία σχετίζονται αλλά και δεν σχετίζονται με την
αρχιτεκτονική. Ειδικότερα, είκοσι φοιτητές αρχιτεκτονικής, είκοσι φοιτητές οι οποίοι συνδέονται
με τον σχεδιασμό και είκοσι φοιτητές άλλων ειδικοτήτων, αξιολογούν ένα σύνολο από δεκαοκτώ
φωτογραφίες κατοικιών ΄΄υψηλής΄΄ αρχιτεκτονικής, οι οποίες αποτελούν χαρακτηριστικά
παραδείγματα μοντέρνας και μεταμοντέρνας αρχιτεκτονικής. Ειδικότερα οι κατοικίες αναλύονται
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αφενός με βάση τα χαρακτηριστικά τους: α) τον βαθμό πολυπλοκότητας, β) το είδος της οροφής,
γ) το μέγεθος του ελευθέρου χώρου και δ) τις διαστάσεις των ανοιγμάτων και αφετέρου
σύμφωνα με τον χαρακτήρα του αρχιτεκτονικού τους στυλ: α) την ομορφιά, β) την
ελκυστικότητα, γ) τη φιλικότητα και δ) το ενδιαφέρον. Με βάση τα συνολικά αποτελέσματα, οι
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μοντέρνες κατοικίες χαρακτηρίζονται ως ελκυστικές και φιλικές. Συγκρίνοντας επίσης τον
χαρακτήρα του αρχιτεκτονικού στυλ των κατοικιών και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που
παρουσιάζουν, σύμφωνα με τις κρίσεις των ερωτηθέντων, οι τρεις διαφορετικές κατηγορίες
ατόμων φαίνεται να παρουσιάζουν διαφορετικές προτιμήσεις.

Χαρακτηριστική είναι και η μελέτη των Kimberly Delvin και Jack L. Nasar (1989), οι οποίοι
διερευνούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά δύο διαφορετικών ομάδων οικιστικών κτισμάτων:
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αυτών που ορίζουν ως ΄΄υψηλή΄΄ αρχιτεκτονική και, με βάση του ιδίους, σχεδιάζονται από
αρχιτέκτονες και δημοσιεύονται σε επιστημονική και επαγγελματική βιβλιογραφία και αυτών
που ορίζουν ως ΄΄εμπορική΄΄ αρχιτεκτονική και εμφανίζονται, και πάλι με βάση τους ιδίους, σε
μη επαγγελματικά περιοδικά και εφημερίδες. Για την υλοποίηση αυτής της προσπάθειας
χρησιμοποιούν δύο τρόπους αξιολόγησης. Όσον αφορά τον πρώτο τρόπο αξιολόγησης,
επιλέγουν τυχαία ένα σύνολο από είκοσι φωτογραφίες στις οποίες αποτυπώνονται προσόψεις
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κατοικιών ΄΄υψηλής΄΄ αρχιτεκτονικής και ένα σύνολο από φωτογραφίες στις οποίες
αποτυπώνονται προσόψεις κατοικιών ΄΄εμπορικής΄΄ αρχιτεκτονικής. Αναλύοντας το περιεχόμενο
αυτών των φωτογραφιών, κατασκευάζουν έναν κατάλογο από χαρακτηριστικά, με βάση τον
οποίο ορίζουν τις διαφορές που παρουσιάζουν τα φυσικά χαρακτηριστικά αυτών των δύο
ομάδων κτισμάτων. Αυτά τα χαρακτηριστικά είναι: α) το σχήμα (κάθετη, οριζόντια ή τετράγωνη
πρόσοψη), β) ο τύπος οροφής (τετράριχτη, πολυεπίπεδη, επίπεδη, θολωτή στέγη), γ) το μοτίβο
(παρουσία ή απουσία μοτίβου), δ) ο χαρακτήρας της εισόδου (καλυμμένη ή ακάλυπτη είσοδος,
ε) η παρουσία ή απουσία σκάλας εισόδου, χωροθέτηση εισόδου, ζ) η μετάβαση και η διακίνηση
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στον εξωτερικό χώρο, η) η διαφάνεια (αναλογία μεταξύ κλειστής επιφάνειας και ανοιγμάτων),
θ) ο τύπος ανοιγμάτων, ι) η υλικότητα και κ) ο χρωματισμός των κτισμάτων.
Όσον αφορά τον δεύτερο τόπο αξιολόγησης, ένα σύνολο από είκοσι αρχιτέκτονες και ένα σύνολο
από είκοσι μη αρχιτέκτονες καλούνται να αξιολογήσουν τις πιο πάνω φωτογραφίες με τη
βοήθεια ερωτηματολογίων. Αυτά τα ερωτηματολόγια εφαρμόζονται με τη χρήση επταψήφιας
κλίμακας αξιολόγησης και περιλαμβάνουν τα πιο κάτω ζεύγη παραμέτρων: α) αυτούς οι οποίοι
βασίζονται στην ερμηνευτική (interpretive) ανάλυση (σύνθετο – απλό, ασαφές – ξεκάθαρο,
συνηθισμένο – καινοτόμο, χαοτικό – συνεκτικό) και β) αυτούς οι οποίοι βασίζονται στη
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συναισθηματική (affective) ανάλυση (ευχάριστο – δυσάρεστο, βαρετό – συναρπαστικό, αγχωτικό
– χαλαρωτικό, με νόημα – χωρίς νόημα. Με βάση τα αποτελέσματα, οι κατοικίες ΄΄υψηλής΄΄
αρχιτεκτονικής χαρακτηρίζονται ως απλές κατασκευές, παρουσιάζουν λιγότερα υλικά, τη χρήση
ανεπίχρηστου σκυροδέματος, επίπεδες στέγες, παράθυρα χωρίς πλαίσιο, άσπρο χρώμα και
Οι κατοικίες

΄΄εμπορικής΄΄
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μετακινημένες από τον άξονα εισόδους.

αρχιτεκτονικής

χαρακτηρίζονται ως σύνθετες, καινοτόμες και ευχάριστες κατασκευές, παρουσιάζουν
μεγαλύτερο αριθμό υλικών, οριζόντιο σχήμα, τετράριχτες στέγες, παράθυρα με πλαίσιο,
αξονικές εισόδους και παρουσία θερμών χρωματισμών. Όσον αφορά τις προτιμήσεις των
αρχιτεκτόνων και των μη αρχιτεκτόνων, παρουσιάζουν διαφορές, με τους πρώτους να προτιμούν
σε μεγαλύτερο βαθμό τις κατοικίες ΄΄υψηλής΄΄ αρχιτεκτονικής και τους δεύτερους τις κατοικίες
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΄΄εμπορικής΄΄ αρχιτεκτονικής.

Οι Mohammad Ghomeshi και Mahmud Jusan (2012) εκπονούν επίσης μία μελέτη η οποία
βασίζεται στη ποσοτική ανάλυση των εντυπώσεων που παρουσιάζουν δύο διαφορετικές ομάδες
ατόμων, διακόσιοι αρχιτέκτονες και διακόσιοι μη αρχιτέκτονες, στην προσπάθειά τους να
ορίσουν τα χαρακτηριστικά ενός πρότυπου οικιστικού κτίσματος. Τα σημαντικότερα
χαρακτηριστικά των κτισμάτων, τα οποία επιλέγουν για να εκφράσουν τις προτιμήσεις τους,

Η

ανήκουν στις πιο κάτω κατηγορίες: α) εμφάνιση, β) φόρμα, γ) υφές, ε) μέγεθος-σχήμα
παραθύρων-μπαλκονιού και ζ) διακόσμηση. Με βάση τα τελικά αποτελέσματα, οι δύο ομάδες
ατόμων φαίνεται να καταγράφουν ανάλογες προτιμήσεις, παρουσιάζοντας όμως και κάποιες
ξεκάθαρες διαφορές. Οι αρχιτέκτονες εστιάζουν σε μεγαλύτερο βαθμό στη διάρθρωση των
όγκων και τα τετράγωνα παράθυρα, ενώ οι μη αρχιτέκτονες στη χρήση κυκλικών και οβάλ
σχημάτων.
Διαφορετική από τις πιο πάνω, αλλά άξια αναφοράς, αποτελεί η μελέτη του Mark j. Clayton
(2000), ο οποίος στηρίζει την άποψη ότι η χρήση διαγραμμάτων αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι
144

της διαδικασίας σχεδιασμού στην αρχιτεκτονική και σχετίζεται άμεσα με θέματα που αφορούν
τη λειτουργικότητα και την αισθητική των κτισμάτων. Με βάση την εμπειρία του ως διδάσκοντος
αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, αναφέρει ότι πολλές φορές οι φοιτητές δεν μπορούν να
στοιχειοθετήσουν μία αισθητική θεωρία, στο πλαίσιο της οποίας να μπορούν να υποστηρίξουν
τις σχεδιαστικές αποφάσεις τους. Παράλληλα, προτείνει τη χρήση διαγραμμάτων ως λύση για τη
διαμόρφωση μίας γλώσσας η οποία βοηθά στη κατανόηση των παραμέτρων του σχεδιασμού,
ειδικότερα αυτών οι οποίοι σχετίζονται με την αισθητική. Έχοντας ως γνώμονα το γεγονός ότι ο
μοντερνισμός αποτελεί σημαντική συνιστώσα στον καθορισμό της σύγχρονης αισθητικής,
αναφέρεται σε ένα σύνολο από παραμέτρους, οι οποίες, με βάση τον Bruno Zevi (1978) στο
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σύγγραμμα του The Modern Language of Architecture, αποτελούν τους κύριους άξονες στον
καθορισμό των αισθητικών αποφάσεων. Με βάση αυτές τις παραμέτρους (την ύπαρξη
λειτουργικής λίστας με βάση την οποία οργανώνονται οι χωρικές ενότητες της σύνθεσης, την
έλλειψη συμμετρίας στο σχεδιασμό, την παραγωγή σύνθετων μορφών, τη ρευστότητα του
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χώρου, τη χρήση εξελιγμένων στατικών φορέων, την έννοια της μεταβολής του χρόνου, όπως
αυτή καθορίζεται από τη μεταβολή του ήλιου και γενικότερα των εποχών και την ένταξη του
κτίσματος στον περιβάλλοντα χώρο και τον αστικό ιστό) αναθέτει σε ένα σύνολο από τριτοετείς
φοιτητές να αναλύσουν διαγραμματικά ένα ΄΄αρχιτεκτονικά αξιόλογο΄΄ κτήριο. Στη συνέχεια, και
σύμφωνα με τις παρατηρήσεις τους, καλούνται να ανασχεδιάσουν μία δική τους συνθετική
πρόταση ενός χώρου κατοίκησης με βάση τη προσωπική τους εμπειρία. Συγκρίνοντας τις
συνθετικές τους προτάσεις, παρατηρείται ότι, μετά τη χρήση των διαγραμμάτων, οι καινούργιες
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προτάσεις παρουσιάζουν όντως μεταβολές οι οποίες, κατά κύριο λόγο, σχετίζονται με το
σπάσιμο της συμμετρίας, τη μεταβολή της οργάνωσης του χώρου από τον σχεδιασμό ξεχωριστών
δωματίων στη ενιαία διάταξη των χώρων, τη χρήση μη ορθοκανονικών αξόνων και την ένταξη
περισσοτέρων εξωτερικών χώρων στον σχεδιασμό. Το ενδιαφέρον στην πιο πάνω μελέτη είναι το
γεγονός ότι αυτή εστιάζει στον τρόπο με τον οποίο η εκπαίδευση μέσα στις αρχιτεκτονικές
σχολές εμβαθύνει, επηρεάζει αλλά και μεταβάλλει τον τρόπο αντίληψης και σχεδιασμού των

Η

αρχιτεκτόνων.

Τέλος, αναφορά δίνεται στην έρευνα του Χρίστου Χατζηχρήστου (Hadjichristos 2002) Ο ρόλος του
αρχιτέκτονα και πελάτη στην παραγωγή της σύγχρονης κυπριακής κατοικίας ως μιας κοινωνικής
και πολιτισμικής οντότητας, όπου συγκρίνει ένα σύνολο από κατοικίες τις οποίες σχεδίασαν οκτώ
αρχιτέκτονες (τρεις κατοικίες ο καθένας, εκ των οποίων η μία για τον ίδιο και την οικογένειά του)
με ένα σύνολο από κατοικίες τις οποίες χρησιμοποιεί ως αναφορά και σχεδίασαν άτομα τα
οποία ήταν αδειοδοτημένα για σχεδίαση μικρών έργων. Τα άτομα αυτά δεν ήταν αρχιτέκτονες,
αλλά είχαν πολυετή πείρα ως πολιτικοί μηχανικοί. Όσον αφορά την αισθητική, η όλη
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προσπάθεια

εστιάζει στη σύγκριση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών αυτών των δύο

διαφορετικών ομάδων κατοικιών. Τα χαρακτηριστικά, για την αισθητική του εξωτερικού
περιβλήματος των κατοικιών, τα οποία επιλέγει να διερευνήσει, είναι αυτά τα οποία κατά τον
ίδιο προσδίδουν τον χαρακτήρα σε αυτά και σχετίζονται με: α) τον τύπο οροφής, β) το υλικό το
οποίο χρησιμοποιείται στην εξωτερική τοιχοποιία, γ) την αναλογία

μεταξύ εξωτερικής

τοιχοποιίας και ανοιγμάτων, δ) το είδος των κιγκλιδωμάτων, ε) τα διακοσμητικά στοιχεία και ζ)
τη γενικότερη σύνθεση των όγκων. Τα χαρακτηριστικά, για την αισθητική του εσωτερικού χώρου
των κατοικιών, τα οποία επιλέγει να διερευνήσει, σχετίζονται με: α) το είδος των κιγκλιδωμάτων,
β) τους διακοσμητικούς πίνακες στους τοίχους, γ) τα καλύμματα των ανοιγμάτων (κουρτίνες,
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περσίδες κτλ.), δ) την επίπλωση (τραπέζια, καρέκλες, καναπέδες), ε) τα χαλιά, ζ) τα φωτιστικά, η)
τον σχεδιασμό των ντουλαπιών της κουζίνας και θ) το είδος των αντικειμένων τα οποία
τοποθετούνται στον χώρο.
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Αυτό που προκύπτει μέσα από την ανάλυση είναι ότι οι κατοικίες, στις οποίες διαμένουν
αρχιτέκτονες, διαφοροποιούνται σε μεγάλο βαθμό από τις υπόλοιπες, όσον αφορά την
εξωτερική τους εμφάνιση. Οι αρχιτέκτονες τείνουν να προτιμούν τις επίπεδες στέγες, τη χρήση
καμπύλων στοιχείων, την εφαρμογή άσπρου χρώματος ή τον συνδυασμό διαφορετικών υλικών
με τέτοιο τρόπο, ώστε η συνθετική λογική της φόρμας να είναι ευδιάκριτη. Επίσης προτιμούν τη
δημιουργία ανοιγμάτων με τρόπο που να μην φανερώνει κάποια ιδιαίτερη λογική σχεδιασμού.
Παράλληλα, εστιάζουν στην απλότητα, τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά των κατοικιών,
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χρησιμοποιώντας φυσικά υλικά χωρίς τη χρήση διακοσμητικών στοιχείων. Οι μη αρχιτέκτονες
κατά κύριο λόγο φαίνεται ότι επιλέγουν να χρησιμοποιούν κεκλιμένες στέγες με κεραμίδι,
εντονότερες υφές για τις τελικές επιφάνειες των εξωτερικών τοιχωμάτων, σύνθεση όγκων που
δεν παρουσιάζει κάποιο σαφή χαρακτήρα, εφαρμόζουν τη χρήση διακοσμητικών στοιχείων, τα
οποία δεν παρουσιάζουν κάποια συγκεκριμένη λειτουργική αξία και ανοίγματα σε
χαρακτηριστικές αναλογίες, τα οποία παραπέμπουν ξεκάθαρα στον ρόλο τους (παράθυρα,
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θύρες) και συνήθως τοποθετούνται συμμετρικά στις όψεις. Ενδιαφέρον αποτελεί επίσης η
παρατήρηση ότι οι κατοικίες, τις οποίες σχεδίασαν οι αρχιτέκτονες για τους πελάτες τους, στις
πλείστες των περιπτώσεων, ταυτίζονται με ιδιαιτερότητες οι οποίες εμφανίζονται μέσα από την
έρευνα και χαρακτηρίζουν, στο σύνολό τους, τις κατοικίες των αρχιτεκτόνων. Το γεγονός ότι οι
κατοικίες των αρχιτεκτόνων διαφοροποιούνται από το σύνολο των κατοικιών της μαζικής
κουλτούρας του τόπου δηλώνει αφενός ότι οι αρχιτέκτονες αντιλαμβάνονται με έναν
διαφορετικό τρόπο την αισθητική στον σχεδιασμό και αφετέρου ότι, όταν έχουν την ελευθερία
να σχεδιάσουν για τον εαυτό τους, το αποτέλεσμα είναι τελείως διαφορετικό από αυτό που θα
προέκυπτε αν σχεδίαζαν για έναν πελάτη.
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Σύμφωνα με τις πιο πάνω ερευνητικές προσπάθειες, είναι ξεκάθαρο ότι οι προτιμήσεις των
αρχιτεκτόνων καθώς και τα κτήρια τα οποία συνδέονται με τη λογική τους διαφοροποιούνται
από ομάδες ατόμων, οι οποίες δεν σχετίζονται με την αρχιτεκτονική. Αν και αυτό το συμπέρασμα
δεν συνδέεται άμεσα με τον παρόν ερευνητικό ερώτημα, είναι σημαντικό το γεγονός ότι οι
αρχιτέκτονες φαίνεται να ακολουθούν, σε γενικές γραμμές, μία δική τους στρατηγική
σχεδιασμού. Χρήσιμες αποτελούν για την παρούσα έρευνα οι διάφορες κατηγορίες με βάση τις
οποίες αποκωδικοποιούνται οι παράμετροι του σχεδιασμού και χαρακτηρίζουν την αισθητική
ενός κτίσματος.
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Σύμφωνα με τη βιβλιογραφική ανασκόπηση, φαίνεται ότι υπάρχουν τουλάχιστον δύο
διαφορετικές κατηγορίες ερευνητικών προσεγγίσεων, οι οποίες εξετάζουν την αισθητική των
κτηρίων. Η πρώτη από αυτές τις κατηγορίες σχετίζεται με μελέτες στις οποίες ο ερευνητής ή το
άτομο το οποίο συμμετέχει σε μία ερευνητική διαδικασία καλείται να εκφράσει τον βαθμό
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αρεσκείας του (emotional response) αξιολογώντας θετικά ή αρνητικά ένα σύνολο συγκεκριμένων
χαρακτηριστικών ή ακόμα και τη συνολική εικόνα ενός κτίσματος. Η αξιολόγηση ενός κτίσματος
είναι εφικτή με τη χρήση διαφόρων παραμέτρων, όπως του βαθμού ελκυστικότητας, του βαθμού
πολυπλοκότητας και καινοτομίας κτλ. (Delvin και Nasar 1989, Lee 1983, Ghomeshi και Jusan
2012, Akalin, Yildirim, Wilson και Kilicoglu 2009, Purcell και Nasar 1992, Cubukcu και Diktas 2013,
Gifford κ.συν. 2000). Οι πιο πάνω μελέτες εντάσσονται στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής
ψυχολογίας, σύμφωνα με το οποίο οι Albert Mehrabian και James A. Russell στο βιβλίο τους An
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approach to environmental psychology αναφέρονται σε αντιδράσεις διέγερσης, ευχαρίστησης και
κυριαρχίας, οι οποίες συνδέονται με την εκφρασμένη προτίμηση (Mehrabian και Russell 1974).
Σύμφωνα με τον Jon Lang,΄΄Implicitly or explicitly, most speculations on the nature of the aesthetic
experience suggest that it consists of sensory, formal and associational values΄΄(Lang 1987, 183), η

διερεύνηση της αισθητικής μέσα από την προσωπική εμπειρία είναι σημαντική γιατί μπορεί να
γίνει αντιληπτό τι είναι αυτό το οποίο προσφέρει ευχαρίστηση στους ανθρώπους και συνδέεται

Η

με την έννοια τής αντίληψης και της γνώσης. Στην παρούσα έρευνα η ανάπτυξη μια σχετικής
μεθοδολογίας δεν εξυπηρετεί τα ερευνητικά ερωτήματα. Επιπλέον, τέτοιου τύπου μελέτες
εντάσσονται με μεγαλύτερη δυσκολία στα όρια της επιστημονικής έρευνας λόγω της
υποκειμενικής τους φύσης (Mehrabian και Russell 1974).
Η δεύτερη και σχετικότερη με την παρούσα έρευνα κατηγορία μελετών σχετίζεται με τον
εντοπισμό των συγκεκριμένων χαρακτηριστικών ενός κτηρίου, τα οποία εκλαμβάνονται ως
άμεσοι σημαδιακοί δείκτες αισθητικής ταξινόμησης (Gifford κ.συν. 2000). Αυτές οι μελέτες, για
παράδειγμα, εντοπίζουν τα εξωτερικά χαρακτηριστικά των κτισμάτων, όπως την παρουσία
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καμπύλων ή ευθειών γραμμών, το σχήμα των παραθύρων, την ογκοπλασία, την παρουσία
διακόσμου και διάφορα άλλα στοιχεία τα οποία προσδίδουν σε ένα κτήριο το ιδιαίτερο του ύφος
(Delvin και Nasar 1989, Ghomeshi και Jusan 2012, Cubukcu και Diktas 2013, Gifford κ.συν. 2000).
Αυτές

οι

μελέτες

βασίζονται

στην

αντικειμενική

καταγραφή

των

συγκεκριμένων

χαρακτηριστικών, τα οποία εντοπίζονται στα υπό διερεύνηση κτήρια.
Όπως είναι κατανοητό, υπάρχουν αρκετές παραλλαγές ερευνητικών προσπαθειών, οι οποίες
βασίζονται στη μεθολογική προσέγγιση των πιο πάνω τύπων μελετών, ενώ υπάρχουν και
ερευνητικές προσπάθειες οι οποίες συνδυάζουν στοιχεία και από τις δύο κατηγορίες. Πολλές
παράδειγμα τις μελέτες οι οποίες
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από αυτές τις μελέτες διερευνούν τις εκτιμήσεις διαφορετικών ομάδων ατόμων, με κυριότερο
εξετάζουν τις ομοιότητες και τις διαφορές μεταξύ των

αισθητικών προτιμήσεων των αρχιτεκτόνων και των μη αρχιτεκτόνων και οι οποίες πολλές φορές
σχετίζονται με τη σύγκριση κτηρίων, τα οποία αντιπροσωπεύουν χαρακτηριστικά της ΄΄υψηλής΄΄

6.2. Ερευνητικό ερώτημα
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και της ΄΄εμπορικής΄΄ αρχιτεκτονικής.

Σύμφωνα με τους Jean Baudrillard (2016, 1996) και Pierre Bourdieu (1993, 2013), η έννοια του
γούστου και η αισθητική επιλογή εξαρτώνται άμεσα από τη θέση του ατόμου στο πλαίσιο ενός
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ιεραρχημένου κοινωνικού συστήματος. Κατ’ αυτήν τη λογική οι διάφοροι κώδικες οι οποίοι
διαφοροποιούν μία ομάδα ατόμων από τους υπόλοιπους, λειτουργούν ως ένας μηχανισμός
κοινωνικής ταξινόμησης και η έννοια της κοινωνικής τάξης επαναπροσδιορίζεται μέσω της
εισαγωγής νέων χαρακτηριστικών, όπως του πολιτιστικού κεφαλαίου και της θέσης του ατόμου
στην παραγωγική διαδικασία (Bourdieu 2013). Στην προκειμένη περίπτωση οι αισθητικές
επιλογές των αρχιτεκτόνων μέσα από τη διερεύνηση των βραβευμένων κατοικιών εντάσσονται
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στο πιο πάνω πλαίσιο και ο εντοπισμός συστηματικότητας στις ιδιαίτερες επιλογές τους
συνδέεται με την πιθανή διάθεσή τους να διαχωρίσουν τη θέση τους από τη μάζα.
Όπως φαίνεται μέσα από τις προκηρύξεις των δύο θεσμών, η αισθητική αποτελεί ένα κριτήριο
αξιολόγησης το οποίο ξεκάθαρα συνδέεται με τα γνωρίσματα και την ποιότητα της εμφάνισης
των προτεινόμενων για βράβευση έργων. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι στις προκηρύξεις
των κρατικών βραβείων αρχιτεκτονικής, από το 2010 και έπειτα, η αισθητική αρτιότητα ενός
έργου εμφανίζεται ως ένα από τα βασικά κριτήρια αξιολόγησης. Η αισθητική αρτιότητα μπορεί
να θεωρηθεί ότι αποτελεί το επιστέγασμα μίας σχεδιαστικής προσπάθειας της οποίας ο
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σχεδιασμός βασίζεται σε ένα σύνολο από παραμέτρους που επηρεάζουν, ανάλογα με την
ιδιότητά τους, και τη μορφή του τελικού αποτελέσματος.
Από τη στιγμή την οποία η οποιαδήποτε κρίση της αισθητικής βασίζεται σε παράγοντες οι οποίοι
είναι υποκειμενικοί (Rogers 1998), η προσπάθεια ανάλυσης του τρόπου με τον οποίο οι εκάστοτε
επιτροπές αξιολογούν, σύμφωνα με αυτό το κριτήριο, δεν είναι εύκολη. Αυτό το οποίο γίνεται,
στο παρόν κεφάλαιο της έρευνας, είναι η αναγνώριση και η καταγραφή των ιδιαίτερων
χαρακτηριστικών των κατοικιών, ο εντοπισμός τυχόν συνθετικών χειρονομιών που τις
χαρακτηρίζουν και κατά πόσον αυτά έχουν συμβάλει στην επιλογή τους. Ιδιαίτερα η προσπάθεια
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εστιάζει στον βαθμό στον οποίο οι κατοικίες φαίνεται να ακολουθούν μια κοινή φιλοσοφία
σχεδιασμού, η οποία επικυρώνεται μέσα από τα συστήματα βράβευσης. Εξετάζεται επίσης η
πιθανή ύπαρξη καινοτομίας ή πειραματισμού με την αισθητική ή ο εντοπισμός κάποιων
δογμάτων ή στυλ τα οποία, αντί να προτείνουν μία επανεξέταση η οποία χαρακτηρίζει μία

6.3. Μεθοδολογία
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καινοτόμο πρόταση, απλώς συμμορφώνονται με την επικρατούσα αισθητική.

Σύμφωνα με το ερευνητικό ερώτημα, ζητούμενο της ανάλυσης αποτελεί η δημιουργία μίας
μεθόδου καταγραφής των χαρακτηριστικών των βραβευμένων κατοικιών. Όπως και στην έρευνα
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του Χρίστου Χατζηχρήστου (Hadjichristos 2002), η ανάλυση επικεντρώνεται στον εντοπισμό των
εξωτερικών χαρακτηριστικών των κατοικιών, στη δομή της φόρμας και των συντακτικών και
γεωμετρικών τους ποιοτήτων (Lang 1987, 186) καθώς και στις διάφορες συνθετικές αποφάσεις οι
οποίες σχετίζονται και επηρεάζουν την αισθητική του εσωτερικού χώρου. Το ερευνητικό
εργαλείο, το οποίο χρησιμοποιεί ο Χρίστος Χατζηχρήστος, προσαρμόζεται στις ιδιαιτερότητες
που παρουσιάζουν οι κατοικίες της παρούσης έρευνας και απλοποιείται σε τέτοιο βαθμό, ώστε

Η

μία ανάλογη ανάλυση να μπορούσε να αξιοποιηθεί σε μια διαδικασία αξιολόγησης.
Οι παράμετροι, οι οποίες χρησιμοποιοούνται στην ανάλυση, ηθελημένα δεν επηρεάζονται από
συγκεκριμένες θεωρήσεις της αισθητικής για την αρχιτεκτονική (φαινομενολογία, μοντερνισμός,
διαφάνεια, αποδομισμός, φορμαλισμός, μπρουταλισμός, μινιμαλισμός, άμορφη αρχιτεκτονική,
κ.ά.) (Kaji-O’Grady 2012, 152-164), αλλά επιλέγονται με βάση τις διάφορες προσεγγίσεις στη
σύνθεση, οι οποίες εντοπίζονται μέσα από την ανάλυση του υφιστάμενου συνόλου κατοικιών.
Τα αποτελέσματα της ερευνητικής προσπάθειας του Χρίστου Χατζηχρήστου, τα οποία
περιγράφουν δύο αντίστοιχες με την παρούσα έρευνα κατηγορίες κτισμάτων, βοηθούν επίσης
149

στην αποκωδικοποίηση των χαρακτηριστικών της σύγχρονης κυπριακής κατοικίας, όπως και οι
μελέτες των Kimberly Delvin και Jack L. Nasar (1989), Mohammad Ghomeshi και Mahmud Jusan
(2012), Ebru Cubukcu και Erdal Onur Diktas (2013) και των Robert Gifford (2000) και των
συνεργατών του, οι οποίες αναφέρονται πιο πάνω και σχετίζονται με τη διερεύνηση των
χαρακτηριστικών ανάλογων κτισμάτων.
Τα χαρακτηριστικά των κατοικιών καταγράφονται με τη βοήθεια των αρχιτεκτονικών σχεδίων και
του υπάρχοντος φωτογραφικού υλικού, ενώ γίνονται επισκέψεις σε όλες τις βραβευμένες
κατοικίες. Η δυσκολία αυτής της προσπάθειας έγκειται στο γεγονός ότι από την πλευρά του

Ο
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ερευνητή απαιτείται υψηλός βαθμός ακρίβειας και συστηματικότητας, καθώς οι κρίσεις του
κατά τη διεξαγωγή της έρευνας είναι πιθανόν να επηρεαστούν από τις προσωπικές του
πεποιθήσεις, τη σχεδιαστική κουλτούρα, την αντίληψη και την αρχιτεκτονική του παιδεία. Όπως
αναφέρουν επίσης οι Gary Moore και Reginald G. Golledge, οι οποιεσδήποτε κρίσεις κατά την

ΚΡ
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εξέταση ενός αρχιτεκτονικού έργου μπορεί να επηρεαστούν, θετικά ή αρνητικά, από τα
ερεθίσματα που προκαλούνται από το άμεσο περιβάλλον μέσα στο οποίο αυτό εντάσσεται
(Moore και Gollegde 1976). Πιο κάτω ακολουθεί μία λεπτομερής περιγραφή των παραμέτρων
του σχεδιασμού, βάσει των οποίων καταγράφονται τα χαρακτηριστικά των κατοικιών.
Συνθετική λογική
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Η συνθετική λογική αφορά τις διάφορες προσεγγίσεις στον σχεδιασμό, οι οποίες εντοπίζονται
μέσα από την ανάλυση και συνδέονται με τη γενικότερη φιλοσοφία την οποία χρησιμοποιεί ο
αρχιτέκτονας στη δημιουργία τής τελικής μορφής ενός κτίσματος. Το λεξιλόγιο, το οποίο
χρησιμοποιείται, συνδέεται άμεσα με τα δομικά στοιχεία, τα οποία λειτουργούν ως συνθετικά
εργαλεία και ο σχεδιασμός τους επηρεάζει την αισθητική κατεύθυνση η οποία χαρακτηρίζει το
έργο. Η συνθετική λογική των κατοικιών κρίνεται ως: α) σύνθεση στην οποία τα δομικά στοιχεία

Η

παρουσιάζουν κυρίαρχο ρόλο (τα δομικά στοιχεία όπως οριζόντιες πλάκες, υποστυλώματα,
δοκάρια και άλλα κάθετα επίπεδα, είναι ευδιάκριτα ως ξεχωριστές οντότητες στον σχεδιασμό και
η συναρμογή τους συνθέτει τη τελική μορφή του κτίσματος), β) σύνθεση η οποία βασίζεται στην
συναρμογή ορθογώνιων όγκων, γ) σύνθεση στην οποία δίδεται έμφαση στα δομικά στοιχεία
αλλά παράλληλα ο σχεδιασμός βασίζεται και στη συναρμογή ορθογώνιων όγκων, δ) ομοιογενής
όγκος (κτίσμα του οποίου η τελική μορφή εκφράζεται με την ύπαρξη ενός ομοιογενούς όγκου
που συνήθως ακολουθεί το σχήμα της κάτοψης) και ε) δεν εντοπίζεται κάποια ξεκάθαρη
προσέγγιση στη σύνθεση.

150

Αρχιτεκτονικό ύφος
Η συγκεκριμένη παράμετρος συνδέεται επίσης με τη γενικότερη σχεδιαστική φιλοσοφία και
σχετίζεται κυρίως με το στυλ το οποίο υπηρετεί ο σχεδιασμός. Το αρχιτεκτονικό ύφος κρίνεται
ως: α) σχεδιασμός ο οποίος είναι είναι επηρεασμένος από τη λογική του μοντερνισμού
(σχεδιασμός με έμφαση στη γεωμετρία και την ασυμμετρία), β) σχεδιαστική προσέγγιση η οποία
παρουσιάζει νεοκλασικά ιδιώματα, γ) σχεδιασμός ο οποίος μορφολογικά και ογκοπλαστικά
παρουσιάζει αναφορές στην παραδοσιακή αρχιτεκτονική και δ) σχεδιασμός ο οποίος

Ο
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ενσωματώνει στοιχεία από τη νεώτερη αρχιτεκτονική ιστορία του νησιού.
Σχήμα και τυπολογία

Η τυπολογία του σχήματος αποτελεί μία παράμετρο του σχεδιασμού, η οποία σχετίζεται με
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αρκετούς παράγοντες οι οποίοι λαμβάνονται υπόψη σε μία σύνθεση. Η χωροθέτηση στο
οικόπεδο, η στροφή προς τον νότιο ηλιασμό, η λειτουργική συσχέτιση των εσωτερικών χώρων με
την αυλή και η αναφορά σε τυπολογίες οι οποίες συναντώνται στην παραδοσιακή αρχιτεκτονική
του τόπου συνδέονται άμεσα με τη συγκεκριμένη παράμετρο (Σίνου 1976). Στην προκειμένη
περίπτωση αυτό που εξετάζεται είναι αν αυτή η συνθετική χειρονομία καθορίζει σε μεγάλο
βαθμό το σχήμα του όγκου των κτισμάτων. Ο σχεδιασμός των κατοικιών βασίζεται σε: α)
σχηματισμό τύπου ΄΄I΄΄ (ο κύριος εξωτερικός χώρος τοποθετείται μπροστά από τη μεγάλη
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πλευρά του κτίσματος), β) σχηματισμό τύπου ΄΄Γ΄΄ (ο κύριος εξωτερικός χώρος τοποθετείται στη
συμβολή των όγκων οι οποίοι δημιουργούν τον όγκο του κτίσματος), γ) σχηματισμό τύπου ΄΄Π΄΄
(ο κύριος εξωτερικός χώρος τοποθετείται στην αγκαλιά του κτίσματος), δ) σχηματισμό ο οποίος
δεν ακολουθεί κάποια συγκεκριμένη τυπολογία.

Η

Ανοίγματα και σχεδιασμός

Με τη συγκεκριμένη παράμετρο διερεύνησης αυτό που εξετάζεται είναι ο τρόπος με τον οποίο
εντάσσονται τα διάφορα ανοίγματα

στον σχεδιασμό των

κατοικιών. Οι κατοικίες

χαρακτηρίζονται από: α) τη χρήση κατά κύριο λόγο μεγάλων επιφανειών υαλοπινάκων, οι οποίες
τοποθετούνται μεταξύ των δομικών στοιχείων περιγράφοντας τη δομή του κτίσματος, β) τη
χρήση εν μέρει μεγάλων επιφανειών υαλοπινάκων, οι οποίες τοποθετούνται μεταξύ των
δομικών στοιχείων, αλλά και άλλων ανοιγμάτων τα οποία σχηματίζονται πάνω στην τοιχοποιία
πλήρωσης και δεν περιγράφουν τη δομή του κτίσματος, γ) τη χρήση ανοιγμάτων τα οποία δεν
περιγράφουν τη δομή του κτίσματος και σχηματίζονται κατά κύριο λόγο πάνω στην τοιχοποιία
151

πλήρωσης (η ακριβής τοποθέτησή τους εξυπηρετεί τη λειτουργία του εσωτερικού χώρου και όχι
κανόνες συμμετρίας σχεδιασμού των όψεων), δ) τη χρήση ανοιγμάτων τα οποία δεν
περιγράφουν τη δομή του κτίσματος και σχηματίζονται κατά κύριο λόγο πάνω στην τοιχοποιία
πλήρωσης (η ακριβής τοποθέτησή τους βασίζεται κατά κύριο λόγο σε κανόνες συμμετρίας).
Ευθείες ή καμπύλες γραμμές;
Η χρήση καμπυλών αντί των ευθειών γραμμών στον σχεδιασμού αποτελεί μία παράμετρο η
οποία συναντάται συχνά σε μελέτες που αφορούν τη διερεύνηση των χαρακτηριστικών

Ο
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διαφορετικών κτηρίων, όπως και τις προτιμήσεις διαφορετικών ομάδων ατόμων (Frewald 1991,
Gifford κ.συν. 2000). Στην προκείμενη περίπτωση, με βάση αυτήν τη διάκριση, χωρίς να
υπονοείται ότι το ένα είδος γραμμής υπερτερεί του άλλου, εξετάζεται αν οι κατοικίες
στοιχειοθετούν μεταξύ τους κοινά χαρακτηριστικά. Ο σχεδιασμός των κατοικιών βασίζεται:
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α) αποκλειστικά σε χρήση ευθειών γραμμών, β) σε χρήση ευθειών και καμπύλων γραμμών και
γ) κυρίως σε χρήση καμπύλων γραμμών.
Διακοσμητικά στοιχεία

Σχετικά με αυτήν την παράμετρο, είναι αξιοσημείωτη η έντονη κριτική που ασκεί ο Adolf Loos
(1910) στη χρήση διακόσμου, επηρεάζοντας την εξέλιξη της αρχιτεκτονικής και τη βάση του
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μοντέρνου κινήματος (Gusevich 1988). H απλότητα, η χρήση καθαρής γεωμετρίας, καθώς και η
απόρριψη όλων των διακοσμητικών στοιχείων αποτελούν χαρακτηριστικά του σχεδιασμού, τα
οποία εντάσσονται στη μοντέρνα λογική και επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την σχεδιαστική
αντιμετώπιση των αρχιτεκτόνων. Στην προκειμένη περίπτωση οι κατοικίες κρίνονται ως:
α) σχεδιασμός ο οποίος χαρακτηρίζεται από απλότητα χωρίς τη χρήση διακοσμητικών στοιχείων,
β) σχεδιασμός ο οποίος δεν παρουσιάζει χρήση διακοσμητικών στοιχείων αλλά χαρακτηριστικών

Η

τα οποία παρουσιάζουν έντονο φορμαλιστικό χαρακτήρα και γ) σχεδιασμός ο οποίος
χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη διακοσμητικών στοιχείων.
Τύπος οροφής

Η συγκεκριμένη παράμετρος αποτελεί χαρακτηριστικό του σχεδιασμού, το οποίο συνδέεται
άμεσα με την κουλτούρα της αρχιτεκτονικής στην Κύπρο και την οποία χρησιμοποιεί στη
διατριβή του ο Χρίστος Χατζηχρήστος (Hadjichristos 2002) ως έναν από τους βασικούς
παράγοντες σύγκρισης των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών κατοικιών που σχεδιάστηκαν από
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αρχιτέκτονες και μη αρχιτέκτονες στην Κύπρο. Ως παράμετρος σχεδιασμού μεταβάλλει σε
σημαντικό βαθμό τον αρχιτεκτονικό χαρακτήρα ενός κτίσματος, αφού, όταν παρατηρείται η
ύπαρξη κεκλιμένης στέγης, στην προκειμένη περίπτωση, αυτή είναι καλυμμένη με κεραμίδια. Οι
κατοικίες ακολουθούν: α) σχεδιασμό ο οποίος χαρακτηρίζεται από τη χρήση επίπεδων δωμάτων,
β) σχεδιασμό ο οποίος χαρακτηρίζεται από τον συνδυασμό επίπεδων δωμάτων και κεκλιμένων
στεγών και γ) σχεδιασμό ο οποίος χαρακτηρίζεται από τη χρήση κεκλιμένων στεγών.
Εξωτερικό περίβλημα και συνθετική λογική

Ο
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Το εξωτερικό περίβλημα, ως παράμετρος, συνδέεται άμεσα με τη συνθετική λογική και
σχεδιαστική φιλοσοφία των κατοικιών. Οι κατοικίες διακρίνονται σε αυτές στις οποίες:
α) παρατηρείται η χρήση ενιαίου υλικού και χρώματος, β) παρατηρείται η χρήση ενιαίου
χρωματικού αποτελέσματος με τη χρήση διαφορετικών υλικών και υφών, γ) η σύνθεσή τους
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βασίζεται ξεκάθαρα στη χρήση τονικών και υλικών αντιθέσεων και δ) η σύνθεση τους βασίζεται
στη χρήση διαφορετικών υλικών και χρωματισμών χωρίς αυτά να παρουσιάζουν κάποια
ξεκάθαρη σχεδιαστική λογική.

Υλικότητα του εξωτερικού περιβλήματος

Η υλικότητα του εξωτερικού περιβλήματος αποτελεί μία παράμετρο, η οποία αφενός συνδέεται
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άμεσα με τη συνθετική λογική και σχεδιαστική φιλοσοφία των κτισμάτων και αφετέρου με τις
επιλογές και τον συνδυασμό διαφόρων υλικών και υφών, οι οποίες αποκαλύπτουν στοιχεία για
τις προτιμήσεις των εμπλεκομένων στον σχεδιασμό. Οι κατοικίες διακρίνονται σε αυτές στις
οποίες παρατηρείται: α) η χρήση άσπρου χρώματος σε μεγάλο βαθμό, β) η χρήση άσπρου
χρώματος και ανεπίχρηστου σκυροδέματος, γ) ο συνδυασμός άσπρου χρώματος και άλλου
υλικού, όπως πέτρας, ξύλου, μαρμάρου, HPL ή άλλου χρώματος, δ) η χρήση ανεπίχρηστου

Η

σκυροδέματος και άλλου υλικού και ε) η απουσία χρήσης άσπρου χρώματος.
Δάπεδο και σχεδιασμός
Ο σχεδιασμός του δαπέδου αποτελεί μία παράμετρο η οποία αναμφίβολα μπορεί να επηρεάσει
την εικόνα ενός κτίσματος. Σύμφωνα με τη συνθετική λογική του δαπέδου των κατοικιών:
α) κατά κύριο λόγο εφαρμόζεται ενιαίο υλικό σε όλες τις σκληρές επιφάνειες του δαπέδου του
εξωτερικού χώρου, β) εφαρμόζονται δύο ή περισσότερα υλικά για τις σκληρές επιφάνειες του
δαπέδου του εξωτερικού χώρου, γ) εφαρμόζεται ενιαίο υλικό σχεδόν σε όλες τις επιφάνειες του
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δαπέδου του εσωτερικού χώρου, δ) εφαρμόζονται δύο ή περισσότερα υλικά για τις επιφάνειες
του δαπέδου του εσωτερικού χώρου, ε) η υλικότητα του δαπέδου εντείνει την αίσθηση
σύνδεσης εσωτερικού και εξωτερικού χώρου (το δάπεδο του εξωτερικού χώρου και το δάπεδο
του εσωτερικού χώρου παρουσιάζουν κατά κύριο λόγο, στα σημεία επαφής τους, χρωματικές
και τονικές ομοιότητες), ζ) η υλικότητα του δαπέδου εν μέρει εντείνει την αίσθηση σύνδεσης
εσωτερικού και εξωτερικού χώρου και η) το δάπεδο του εσωτερικού χώρου διαφοροποιείται
από το δάπεδο του εξωτερικού χώρου.

Ο
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Υλικότητα του δαπέδου
Η υλικότητα του δαπέδου αποτελεί αναπόφευκτα μία παράμετρο η οποία αποτελεί κομμάτι της
εικόνας ενός χώρου. Η επιλογή του υλικού συνδέεται άμεσα με τη γενικότερη συνθετική λογική
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ενός έργου αλλά και τις προτιμήσεις των εμπλεκομένων στον σχεδιασμό.

Για τον εξωτερικό τους χώρο οι κατοικίες διακρίνονται σε αυτές στις οποίες εφαρμόζονται:
α) στις σκληρές επιφάνειες του δαπέδου του εξωτερικού χώρου χυτό υλικό (τριφτό μπετόν, χυτό
βοτσαλωτό δάπεδο), β) στις σκληρές επιφάνειες του δαπέδου του εξωτερικού χώρου χυτό υλικό,
σε συνδυασμό με την ύπαρξη άλλου υλικού/υλικών, γ) στις σκληρές επιφάνειες του δαπέδου του
εξωτερικού χώρου κατά κύριο λόγο πλακίδια (κεραμικών, γρανίτη, τσιμεντένιες πλάκες, πλάκες
μωσαϊκού), δ) στις σκληρές επιφάνειες του δαπέδου του εξωτερικού χώρου πλακίδια, σε
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συνδυασμό με την ύπαρξη άλλου υλικού/υλικών, ε) στις σκληρές επιφάνειες του δαπέδου του
εξωτερικού χώρου ξύλινο δάπεδο, σε συνδυασμό με την ύπαρξη άλλου υλικού/υλικών.
Για τον εσωτερικό τους χώρο οι κατοικίες διακρίνονται σε αυτές στις οποίες εφαρμόζονται:
α) στο σύνολο του εσωτερικού χώρου ξύλινο δάπεδο, β) στο σύνολο του εσωτερικού χώρου
πλακίδια (κεραμικών, γρανίτη), γ) στο όριο του χώρου, το οποίο περιλαμβάνει τις κύριες

Η

λειτουργίες, πλακίδια (κεραμικών, γρανίτη), ενώ στο χώρο των υπνοδωματίων ξύλινο δάπεδο και
δ) στο σύνολο του εσωτερικού χώρου χυτό υλικό (τριφτό μπετόν).
Εσωτερικός χώρος
Ο τρόπος επισήμανσης των χαρακτηριστικών του εσωτερικού χώρου διαφοροποιείται από τη
μεθοδολογία που χρησιμοποιεί ο Χρίστος Χατζηχρήστος, ο οποίος καταγράφει λεπτομερώς ένα
σύνολο από στοιχεία που συνθέτουν το σκηνικό του εσωτερικού χώρου (Hadjichristos 2002, 220).
Στην προκειμένη περίπτωση η ανάλυση εστιάζει σε στοιχεία τα οποία σχετίζονται με τον
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σχεδιασμό του εσωτερικού χώρου και που εντοπίζονται συγκεκριμένα στο φωτογραφικό υλικό
των αρχιτεκτόνων, το οποίο χρησιμοποιήθηκε από τις επιτροπές κατά τη διαδικασία
αξιολόγησης. Επειδή σε κάποιες από αυτές τις φωτογραφίες απουσιάζει υλικό το οποίο αφορά
την κινητή επίπλωση του χώρου, τους διακοσμητικούς πίνακες, τα καλύμματα των ανοιγμάτων
κ.ά., το αποτέλεσμα κρίνεται για κάθε περίπτωση με βάση την ολότητα του σχεδιασμού του
εσωτερικού χώρου. Λαμβάνοντας υπόψη όλες τις διαθέσιμες από το φωτογραφικό υλικό
παραμέτρους, σε κάθε περίπτωση ξεχωριστά γίνεται μία γενική αξιολόγηση, σύμφωνα με την
οποία οι κατοικίες εξετάζονται αν ακολουθούν ενιαία σχεδιαστική φιλοσοφία, γεγονός το οποίο
πιθανότητα επηρέασε θετικά τις κριτικές επιτροπές. Ενιαία σχεδιαστική φιλοσοφία θεωρείται ότι

Ο
Σ

παρουσιάζουν οι κατοικίες στις οποίες: ο σχεδιασμός της μόνιμης επίπλωσης του χώρου
παρουσιάζει μία συγκεκριμένη συνολική φιλοσοφία που ακολουθείται πιστά, τα διαχωριστικά
του χώρου (όπως για παράδειγμα οι ανοιγοκλειόμενες θύρες) παρουσιάζουν την ίδια
κατασκευαστική λογική και τέλος οι κατασκευαστικές λεπτομέρειες, που αφορούν τη συναρμογή

ΚΡ
ΑΝ

διαφορετικών αρχιτεκτονικών μελών, εφαρμόζονται με συστηματικότητα και συνέπεια. Ο
σχεδιασμός τού εσωτερικού χώρου των κατοικιών, σύμφωνα με τα πιο πάνω, θεωρείται ότι:
α) ακολουθεί ενιαία σχεδιαστική λογική, β) ακολουθεί εν μέρει ενιαία σχεδιαστική λογική και γ)
δεν ακολουθεί ενιαία σχεδιαστική λογική.
Σχεδιασμός φωτισμού

ΛΙ
ΑΣ

Μία ιδιαίτερη παράμετρος, η οποία εντάσσεται και αναδεικνύει τον σχεδιασμό του εσωτερικού
χώρου, είναι αυτή του τεχνητού φωτισμού. Αυτή η παράμετρος είναι επίσης άρρηκτα
συνδεδεμένη με τον σχεδιασμό της οροφής του εσωτερικού χώρου. Οι κατοικίες θεωρούνται ότι
παρουσιάζουν: α) ελλιπή σχεδιασμό φωτισμού, β) ύπαρξη σχεδιασμού φωτισμού ο οποίος δεν
συνδέεται με τη διαμόρφωση του χώρου, γ) ύπαρξη σχεδιασμού φωτισμού ο οποίος συνδέεται

Η

με τη διαμόρφωση του χώρου.

Κατασκευαστικές λεπτομέρειες και αισθητική

Στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό ο ρόλος της κατασκευαστικής λεπτομέρειας, εκτός από το να
εξυπηρετεί τεχνικούς λόγους, σκοπό έχει να βελτιώσει το αισθητικό αποτέλεσμα. Οι
κατασκευαστικές λεπτομέρειες σχετίζονται ειδικότερα με τη συναρμογή των διαφορετικών
αρχιτεκτονικών μελών, των στοιχείων σύνθεσης της φόρμας και των διαφορετικών υλικών. Ο
σχεδιασμός επίσης διαφόρων στοιχείων, όπως κλιμακοστασίων, στεγάστρων, επίπλων,
διαχωριστικών χώρου, κτλ, βασίζεται πολλές φορές στη χρήση ιδιαίτερων κατασκευαστικών
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λεπτομερειών. Ο σχεδιασμός των κατοικιών θεωρείται στο σύνολό του ότι: α) παρουσιάζει
εφαρμογή ιδιαίτερων κατασκευαστικών λεπτομερειών, β) παρουσιάζει εν μέρει εφαρμογή
ιδιαίτερων κατασκευαστικών λεπτομερειών, γ) δεν παρουσιάζει εφαρμογή ιδιαίτερων
κατασκευαστικών λεπτομερειών.

6.4. Τα ευρήματα της ανάλυσης

Ο
Σ

Συνθετική λογική
Σε έξι από τις δεκαπέντε περιπτώσεις παρουσιάζεται σύνθεση στην οποία δίδεται έμφαση στα
δομικά στοιχεία, αλλά παράλληλα ο σχεδιασμός βασίζεται και στη συναρμογή ορθογώνιων
όγκων (6/15, κατοικίες 2,3,9,10,11,14), σε πέντε περιπτώσεις οι κατοικίες κρίνονται ως κτίσματα

ΚΡ
ΑΝ

στα οποία τα δομικά στοιχεία παρουσιάζουν κυρίαρχο ρόλο στον σχεδιασμό (5/15, κατοικίες
1,4,5,8,13), σε τρεις περιπτώσεις η τελική μορφή των κτισμάτων εκφράζεται με την ύπαρξη ενός
ομοιογενούς όγκου (3/15, κατοικίες 6,12,15), ενώ σε μία κατοικία η σύνθεση βασίζεται κατά
κύριο λόγο στην συναρμογή ορθογώνιων όγκων (1/15, κατοικία 7). Οι κατοικίες φαίνεται ότι
τείνουν να παρουσιάζουν κοινή σχεδιαστική φιλοσοφία, με τα δομικά τους στοιχεία να
αποτελούν σε αρκετές περιπτώσεις τα κυρίαρχα στοιχεία της σύνθεσης (εικόνα 6.1). Η έμφαση
επίσης στη συναρμογή ορθογώνιων όγκων αποτελεί χαρακτηριστικό το οποίο συναντάται

Η

ΛΙ
ΑΣ

ξεκάθαρα ή ενσωματώνεται εν μέρει στον σχεδιασμό αρκετών κατοικιών (εικόνα 6.2).

Εικόνα 6.1: Κτίσματα στα οποία τα δομικά στοιχεία παρουσιάζουν κυρίαρχο ρόλο στον σχεδιασμό.
mmmmmmiΚατοικίες 1, 4, 8, 9, 10, 13
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Εικόνα 6.2: Κτίσματα στα οποία η σύνθεσή τους βασίζεται κατά κύριο λόγο στην συναρμογή ορθογώνιων όγκων.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiΚατοικίες 3, 7, 14

Αρχιτεκτονικό ύφος

Ο
Σ

Αναφορικά με το ύφος το οποίο παρουσιάζει ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός, σχεδόν το σύνολο
των κατοικιών ακολουθεί την ίδια φιλοσοφία, η οποία ξεκάθαρα βασίζεται στην ασυμμετρία και
τις γεωμετρικές συνθέσεις (12/15, κατοικίες 1,2,3,5,7,8,9,10,11,13,14,15). Σε μία κατοικία η
σύνθεση βασίζεται επίσης στη γεωμετρία, ενώ εντοπίζονται στοιχεία από τη νεότερη

ΚΡ
ΑΝ

αρχιτεκτονική ιστορία του νησιού και ειδικότερα σε παραδείγματα κυπριακής αρχιτεκτονικής του
πρώιμου μοντερνισμού (1/15, κατοικία 12). Τέλος, σε δύο κατοικίες παρατηρούνται αναφορές
στην παραδοσιακή αρχιτεκτονική (2/15, κατοικίες 4,6). Ξεκάθαρο είναι το γεγονός ότι ο
σχεδιασμός των κατοικιών βασίζεται σε συνθετικές χειρονομίες οι οποίες πηγάζουν από τη

Η

ΛΙ
ΑΣ

λογική του μοντερνισμού (εικόνα 6.3).

Εικόνα 6.3. Κτίσματα στα οποία η φιλοσοφία τους βασίζεται στην ασυμμετρία και τις γεωμετρικές συνθέσεις.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiΚατοικίες 1, 8, 3, 14, 10, 5, 8, 4, 7

Σχήμα και τυπολογία
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, το σχήμα του όγκου των κατοικιών σε εννέα από τις δεκαπέντε
περιπτώσεις ακολουθεί κάποιο σχηματισμό. Σε τέσσερις περιπτώσεις ακολουθεί σχηματισμό
τύπου ΄΄Γ΄΄ (4/9, κατοικίες 4,6,8,11), σε άλλες τέσσερις περιπτώσεις ακολουθεί σχηματισμό
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τύπου ΄΄Π΄΄ (4/9, κατοικίες 1,2,10,12) και σε μία περίπτωση σχηματισμό τύπου ΄΄Ι΄΄ (1/9, κατοικία
6). Στις υπόλοιπες έξι από τις δεκαπέντε περιπτώσεις παρατηρείται σχηματισμός ο οποίος δεν
ακολουθεί κάποια συγκεκριμένη τυπολογία (6/15, κατοικίες 3,5,7,13,14,15). Είναι ξεκάθαρο το
γεγονός ότι ο σχεδιασμός των κατοικιών βασίζεται κατά μεγάλη αναλογία σε κάποια τυπολογία
σχήματος.
Ανοίγματα και σχεδιασμός
Σε δέκα από τις δεκαπέντε περιπτώσεις παρουσιάζεται σύνθεση η οποία χαρακτηρίζεται από τη
δομικών

στοιχείων

περιγράφοντας

τη

δομή

Ο
Σ

χρήση κατά κύριο λόγο μεγάλων επιφανειών υαλοπινάκων, οι οποίες τοποθετούνται μεταξύ των
του

κτίσματος

(10/15,

κατοικίες

1,3,4,5,8,9,10,11,13,14). Σε τρεις περιπτώσεις η σύνθεση χαρακτηρίζεται από τη χρήση εν μέρει
μεγάλων επιφανειών υαλοπινάκων, οι οποίες τοποθετούνται μεταξύ των δομικών στοιχείων

ΚΡ
ΑΝ

αλλά και άλλων ανοιγμάτων τα οποία σχηματίζονται πάνω στην τοιχοποιία πλήρωσης και δεν
περιγράφουν τη δομή του κτίσματος (3/15, κατοικίες 2,7,15). Σε δυο περιπτώσεις τα ανοίγματα
δεν περιγράφουν τη δομή του κτίσματος και σχηματίζονται κατά κύριο λόγο πάνω στην
τοιχοποιία πλήρωσης με την τοποθέτησή τους να βασίζεται κατά κύριο λόγο σε κανόνες
ασυμμετρίας (2/15, κατοικίες 6,12). Είναι ξεκάθαρο ότι στις κατοικίες χρησιμοποιούνται μεγάλοι
υαλοπίνακες οι οποίοι γεφυρώνουν συνήθως τα διαφορετικά δομικά στοιχεία μεταξύ τους,

Η

ΛΙ
ΑΣ

αναδεικνύοντας με αυτόν τον τρόπο τη συνθετική δομή του κτίσματος (εικόνα 6.4).

Εικόνα 6.4: Η χρήση μεγάλων ανοιγμάτων - ανάδειξη συνθετικής δομής του κτίσματος
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiΚατοικίες 1, 3, 11, 7, 8, 10, 14
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Ευθείες ή καμπύλες γραμμές;
Όσον αφορά την χρήση ευθειών ή καμπύλων γραμμών, ο σχεδιασμός των βραβευμένων
κατοικιών σε δεκατρείς από τις δεκαπέντε περιπτώσεις βασίζεται αποκλειστικά στη χρήση
ευθειών γραμμών (13/15, κατοικίες 2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15), ενώ μόνο σε δύο
περιπτώσεις βασίζεται στον συνδυασμό ευθειών και καμπύλων γραμμών (2/15, κατοικίες 1,3).
Διακοσμητικά στοιχεία

Ο
Σ

Σε οκτώ από τις δεκαπέντε περιπτώσεις παρουσιάζεται σχεδιασμός ο οποίος χαρακτηρίζεται από
απλότητα και απουσία διακοσμητικών στοιχείων (8/15, κατοικίες 1,4,6,7,8,10,12,14), ενώ σε
επτά περιπτώσεις ο σχεδιασμός δεν παρουσιάζει χρήση διακοσμητικών στοιχείων αλλά
χαρακτηριστικών τα οποία παρουσιάζουν έντονο φορμαλιστικό χαρακτήρα (7/15, κατοικίες

ΚΡ
ΑΝ

2,3,5,9,11,13,15). Αν και τις κατοικίες χαρακτηρίζει, κατ’ αναλογίαν, τις περισσότερες φορές ο
απλός σχεδιασμός χωρίς τη χρήση διακοσμητικών στοιχείων, σε μεγάλο ποσοστό αυτός
παρουσιάζει έντονο φορμαλιστικό χαρακτήρα, αφού διάφορα γεωμετρικά στοιχεία της φόρμας

Η

ΛΙ
ΑΣ

τονίζονται σε αυτόν χωρίς να παρουσιάζουν κάποια ιδιαίτερη λειτουργική αξία (εικόνα 6.5).

Εικόνα 6.5: Ύπαρξη χαρακτηριστικών τα οποία παρουσιάζουν έντονο φορμαλιστικό χαρακτήρα.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiΚατοικίες 2, 3, 5, 11, 13, 15

Τύπος οροφής
Σχετικά με την πιο πάνω παράμετρο του σχεδιασμού, σχεδόν το σύνολο των κατοικιών
ακολουθεί την ίδια σχεδιαστική φιλοσοφία και χαρακτηρίζεται από την χρήση επίπεδων
δωμάτων (13/15, κατοικίες 1,3,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15). Σε δύο κατοικίες ο σχεδιασμός
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χαρακτηρίζεται

από

τον

συνδυασμό

επίπεδων

δωμάτων

και

κεκλιμένων

στεγών

(2/15, κατοικίες 2,6).
Εξωτερικό περίβλημα και συνθετική λογική
Με βάση τις μετρήσεις, η σχεδιαστική φιλοσοφία των κατοικιών βασίζεται σε εννέα από τις
δεκαπέντε περιπτώσεις στη χρήση τονικών και υλικών αντιθέσεων (9/15, κατοικίες
3,6,7,8,10,11,12,13,14), σε τρεις περιπτώσεις χρησιμοποιείται ενιαίο χρωματικό αποτέλεσμα με
τη χρήση διαφορετικών υλικών και υφών (3/15, κατοικίες 2,5,15), σε δύο περιπτώσεις

Ο
Σ

χρησιμοποιείται ενιαίο υλικό και χρώμα (2/15, κατοικίες 1,4) και σε μία περίπτωση η σύνθεση
βασίζεται στη χρήση διαφορετικών υλικών και χρωματισμών χωρίς αυτά να παρουσιάζουν
κάποια ξεκάθαρη σχεδιαστική λογική (1/15, κατοικία 9). Οι κατοικίες φαίνεται να ακολουθούν
αντιθέσεων.

ΚΡ
ΑΝ

μία ενιαία σχεδιαστική λογική, με τη σύνθεσή τους να βασίζεται στη χρήση τονικών και υλικών

Υλικότητα του εξωτερικού περιβλήματος

Η σχεδιαστική φιλοσοφία των κατοικιών βασίζεται στη χρήση του άσπρου χρώματος σε δέκα από
τις δεκαπέντε περιπτώσεις. Σε τέσσερις από αυτές χρησιμοποιείται άσπρο χρώμα και
ανεπίχρηστο σκυρόδεμα (4/10, κατοικίες 3,7,9,13), σε τρεις χρησιμοποιείται άσπρο χρώμα (3/10,

ΛΙ
ΑΣ

κατοικίες 1,5,15) και σε άλλες τρεις συνδυασμός άσπρου χρώματος και άλλου υλικού, όπως
πέτρας, ξύλου, μαρμάρου, HPL ή άλλου χρώματος (3/10, κατοικίες 8,11,12). Στις υπόλοιπες πέντε
από τις δεκαπέντε περιπτώσεις δεν χρησιμοποιείται άσπρο χρώμα (5/10, κατοικίες 2,4,6,10,14).
Στο σύνολο επίσης όλων των κατοικιών, σε εννέα από τις δεκαπέντε περιπτώσεις,
ενσωματώνεται στον σχεδιασμό η χρήση του ανεπίχρηστου σκυροδέματος (9/15, κατοικίες
1,3,4,7,8,9,10,13,14). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, η χρήση άσπρου χρώματος φαίνεται να

Η

χαρακτηρίζει τον σχεδιασμό των κατοικιών (εικόνα 6.6). Οι κατοικίες χαρακτηρίζονται επίσης
από την ύπαρξη ανεπίχρηστου σκυροδέματος σε εξίσου μεγάλο ποσοστό περιπτώσεων
(εικόνα 6.7).
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ΚΡ
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Ο
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Εικόνα 6.6: Σχεδιασμός με χρήση άσπρου χρώματος
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiΚατοικίες 1, 3, 5, 7, 12, 14, 11, 15

ΛΙ
ΑΣ

Εικόνα 6.7: Σχεδιασμός με χρήση ανεπίχρηστου σκυροδέματος
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiΚατοικίες 1, 3, 4, 8, 9, 7, 10, 13, 14

Δάπεδο και σχεδιασμός

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, σε οκτώ από τις δεκαπέντε κατοικίες εφαρμόζεται ενιαίο υλικό
σε όλες τις σκληρές επιφάνειες του δαπέδου του εξωτερικού χώρου (8/15, κατοικία

Η

1,2,4,5,8,9,11,12,13). Στις υπόλοιπες επτά κατοικίες εφαρμόζονται δυο ή περισσότερα υλικά
(7/15, κατοικία 3,5,9,10,12,14,15). Για σχεδόν όλες τις επιφάνειες του δαπέδου του εσωτερικού
χώρου εφαρμόζεται ένα ενιαίο υλικό σε δώδεκα από τις δεκαπέντε κατοικίες (12/15, κατοικία
1,2,4,5,7,8,9,10,11,13,14,15), ενώ στις υπόλοιπες τρεις κατοικίες εφαρμόζονται δυο ή
περισσότερα υλικά (3/15, κατοικία 3,6,12). Σε οκτώ από τις δεκαπέντε κατοικίες το δάπεδο του
εσωτερικού χώρου διαφοροποιείται από το δάπεδο του εξωτερικού χώρου (8/15, κατοικία
1,5,7,8,9,10,14,15), σε πέντε παρουσιάζει χρωματικές και τονικές ομοιότητες (5/15, κατοικία
3,6,11,12,13) και σε δύο κατοικίες χρησιμοποιούνται συγγενικά υλικά, χωρίς όμως αυτές οι
ομοιότητες να τονίζονται ξεκάθαρα (2/15, κατοικία 2,4).
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Υλικότητα του δαπέδου
Όσον αφορά τις σκληρές επιφάνειες του εξωτερικού δαπέδου, σε οκτώ από τις δεκαπέντε
κατοικίες εφαρμόζεται χυτό υλικό (8/15, κατοικίες 1,3,5,10,11,12,14,15 ). Σε δύο από αυτές τις
περιπτώσεις εφαρμόζεται χυτό υλικό σχεδόν σε όλη τη σκληρή επιφάνεια (2/8, κατοικίες 1,11),
σε άλλες δύο περιπτώσεις εφαρμόζεται σε συνδυασμό με την ύπαρξη άλλου υλικού (2/8,
κατοικίες 5,14) και στις υπόλοιπες τέσσερις εφαρμόζεται σε μικρή αναλογία (4/8, κατοικίες
3,10,14,15). Σε όλες από τις πιο πάνω οκτώ κατοικίες εφαρμόζεται τριφτό μπετόν εκτός της
κατοικίας 11, στην οποία παρατηρείται η χρήση χυτού βοτσαλωτού δαπέδου. Στην κατοικία 5

Ο
Σ

παρατηρείται η εφαρμογή τριφτού μπετόν και η εφαρμογή χυτού βοτσαλωτού δαπέδου.
Πλακίδια εφαρμόζονται σχεδόν σε όλη τη σκληρή επιφάνεια του εξωτερικού δαπέδου σε έξι από
τις δεκαπέντε κατοικίες (6/15, κατοικίες 2,4,6,7,8,13), ενώ σε άλλες δύο εφαρμόζονται σε
μικρότερη αναλογία και σε συνδυασμό με την ύπαρξη άλλου υλικού (2/15, κατοικίες 3,9). Τέλος,

ΚΡ
ΑΝ

σε τρεις από τις δεκαπέντε κατοικίες εφαρμόζεται, αλλά σε συνδυασμό με την ύπαρξη άλλου
υλικού, ξύλινο δάπεδο (3/15, κατοικίες 10,14,15). Σε άλλες δύο κατοικίες εφαρμόζεται ξύλινο
δάπεδο σε μικρή αναλογία (2/15, κατοικίες 5,9). Η εφαρμογή χυτού υλικού και η εφαρμογή
πλακιδίων φαίνεται ότι είναι οι δύο κυριότεροι τρόποι τους οποίους χρησιμοποιούν οι
αρχιτέκτονες για τον σχεδιασμό του δαπέδου του εξωτερικού χώρου των κατοικιών.
Όσον αφορά το δάπεδο του εσωτερικού χώρου, σε εννέα από τις δεκαπέντε κατοικίες

ΛΙ
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εφαρμόζεται ξύλινο δάπεδο (9/15, κατοικίες 1,3,5,6,7,8,9,10,12). Σε έξι από αυτές τις
περιπτώσεις εφαρμόζεται ξύλινο δάπεδο σχεδόν σε όλη την επιφάνεια του εσωτερικού χώρου
(6/8, κατοικίες 1,5,7,8,9,10). Στις υπόλοιπες τρεις περιπτώσεις αυτό συμβαίνει μόνο στον χώρο
των υπνοδωματίων (3/8, κατοικίες 3,6,12). Η εφαρμογή πλακιδίων παρατηρείται σχεδόν σε όλη
τη σκληρή επιφάνεια του εσωτερικού χώρου σε πέντε από τις δεκαπέντε κατοικίες (5/15,
κατοικίες 2,4,11,13,15), ενώ σε άλλες τρεις η εφαρμογή τους περιορίζεται στον χώρο ο οποίος

Η

περιλαμβάνει τις κύριες λειτουργίες (3/15, κατοικίες 3,6,12). Τέλος, σε μία κατοικία
παρατηρείται σχεδόν σε όλη την επιφάνεια του εσωτερικού χώρου η χρήση τριφτού μπετόν
(1/15, κατοικία 14). Σε γενικές γραμμές η εφαρμογή ξύλινου δαπέδου και η εφαρμογή πλακιδίων
είναι οι δύο κυριότεροι τρόποι τους οποίους χρησιμοποιούν οι αρχιτέκτονες στον σχεδιασμό του
δαπέδου του εσωτερικού χώρου των κατοικιών.
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Σχεδιασμός του εσωτερικού χώρου
Στη γενική του εικόνα ο σχεδιασμός του εσωτερικού χώρου σε οκτώ από τις δεκαπέντε
περιπτώσεις ακολουθεί ενιαία σχεδιαστική (8/15, κατοικίες 1,3,4,5,7,10,11,12), σε έξι
περιπτώσεις ακολουθεί εν μέρει ενιαία σχεδιαστική λογική (6/15, κατοικίες 2,6,8,13,14,15), ενώ
σε μία περίπτωση δεν ακολουθεί ενιαία σχεδιαστική λογική (1/15, κατοικία 9). Σύμφωνα με την
ανάλυση οι βραβευμένες κατοικίες είτε ακολουθούν, είτε ακολουθούν εν μέρει ενιαία
σχεδιαστική λογική του εσωτερικού χώρου. Τα αποτελέσματα επηρεάστηκαν άμεσα από την

ΚΡ
ΑΝ

Ο
Σ

επιλογή και τον σχεδιασμό του συνόλου της σταθερής επίπλωσης του χώρου (εικόνα 6.8).

Εικόνα 6.8: Η μόνιμη επίπλωση ακολουθεί ενιαία σχεδιαστική λογική.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiΚατοικία 4

Σχεδιασμός φωτισμού

Ο σχεδιασμός των βραβευμένων κατοικιών σε δέκα από τις δεκαπέντε περιπτώσεις παρουσιάζει

ΛΙ
ΑΣ

σχεδιασμό φωτισμού ο οποίος δεν συνδέεται με τη διαμόρφωση του χώρου (10/15, κατοικίες
1,2,5,8,9,10,11,12,13,15). Σε τέσσερις περιπτώσεις παρατηρείται ελλιπής σχεδιασμός (4/15,
κατοικίες 3,6,7,14), ενώ σε μία περίπτωση η ύπαρξη σχεδιασμού επηρεάζει τη διαμόρφωση του
χώρου (1/15, κατοικία 4). Σε γενικές γραμμές στις κατοικίες παρατηρείται σχεδιασμός φωτισμού
ο οποίος, στις πλείστες περιπτώσεις, δεν επηρεάζει άμεσα τη διαμόρφωση του χώρου

Η

(εικόνα 6.9).

Εικόνα 6.9: Ύπαρξη σχεδιασμού φωτισμού ο οποίος επηρεάζει τη διαμόρφωση του χώρου.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiΚατοικία 4
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Κατασκευαστικές λεπτομέρειες και αισθητική
Σε οκτώ από τις δεκαπέντε περιπτώσεις ο σχεδιασμός των κατοικιών παρουσιάζει εφαρμογή
ιδιαίτερων κατασκευαστικών λεπτομερειών (8/15, κατοικίες 1,4,5,9,10,11,13,15), σε πέντε
περιπτώσεις παρουσιάζει εν μέρει εφαρμογή ιδιαίτερων κατασκευαστικών λεπτομερειών (5/15,
κατοικίες 3,7,8,12,14), ενώ σε δύο περιπτώσεις δεν παρουσιάζει εφαρμογή ιδιαίτερων
κατασκευαστικών λεπτομερειών (2/15, κατοικίες 2,6). Με βάση την ανάλυση, φαίνεται ότι στον
σχεδιασμό των κατοικιών, κατά κύριο λόγο, παρουσιάζονται κατασκευαστικές λεπτομέρειες οι

ΚΡ
ΑΝ

Ο
Σ

οποίες εφαρμόζονται για λόγους αισθητικής (εικόνα 6.10).

ΛΙ
ΑΣ

Εικόνα 6.10: Ύπαρξη κατασκευαστικών λεπτομερειών οι οποίες εφαρμόζονται για λόγους αισθητικής.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiΚατοικίες 1, 3, 4, 9, 12, 10, 13, 15

6.5. Συγκέντρωση αποτελεσμάτων

Στόχος της ανάλυσης είναι η εξακρίβωση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των βραβευμένων
κατοικιών, με απώτερο σκοπό τον εντοπισμό ή όχι ομοιοτήτων οι οποίες εκφράζουν τόσο τη

Η

συγκεκριμένη ομάδα κτισμάτων όσο

και τις διαδικασίες που την στοιχειοθετούν.

Χρησιμοποιώντας μία ποιοτική και μάλλον απλή μέθοδο καταγραφής των χαρακτηριστικών των
κτισμάτων, σε γενικές γραμμές παρατηρείται ότι οι κατοικίες τείνουν να παρουσιάζουν
ομοιότητες με βάση τα επιμέρους αποτελέσματα της ανάλυσης τα οποία όμως, όταν
τοποθετηθούν μαζί, δεν μπορούν να στοιχειοθετήσουν ένα ισχυρό σύνολο χαρακτηριστικών, το
οποίο να εμφανίζεται στην πλειονότητα των κατοικιών (πίνακας 6.1α,β,γ). Αυτό το γεγονός είναι
λογικό, αφού τα επιμέρους χαρακτηριστικά, τα οποία επιλέγονται για να ερευνηθούν, στις
περισσότερες των περιπτώσεων δεν αποτελούν αλληλένδετες σχεδιαστικές χειρονομίες και η
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απόλυτη ταύτιση αυτών με τις κατοικίες δεν είναι αναγκαία, ώστε να θεωρηθεί ότι ο σχεδιασμός
τους παρουσιάζει ομοιότητες.
Ειδικότερα, οι βραβευμένες κατοικίες αποτελούν κτίσματα στα οποία τα δομικά στοιχεία, στις
πλείστες των περιπτώσεων, αναδεικνύονται μέσα στη σύνθεσή τους, ενώ ο σχεδιασμός τους
βασίζεται στην ασυμμετρία και στις γεωμετρικές συνθέσεις. Άξιο αναφοράς αποτελεί επίσης το
γεγονός ότι οι κατοικίες, σε δύο περιπτώσεις, παραπέμπουν στην παραδοσιακή αρχιτεκτονική
και σε μία περίπτωση σε αρχιτεκτονική η οποία παραπέμπει σε κτίσματα του πρώιμου
μοντερνισμού στην Κύπρο. Όσον αφορά τον τύπο του σχήματος του όγκου που ακολουθεί ο

Ο
Σ

σχεδιασμός, οι κατοικίες, σε μεγάλη αναλογία, παρουσιάζουν σχεδιασμό ο οποίος ακολουθεί
κάποια συγκεκριμένη τυπολογία. Αυτή η τυπολογία επηρεάζεται από βασικές παραμέτρους του
σχεδιασμού, όπως τη χωροθέτηση του όγκου στο οικόπεδο και τη σχέση του με το δημόσιο όριο,
την αυλή.

ΚΡ
ΑΝ

την αξιοποίηση του νότιου ηλιασμού και τη λειτουργική συσχέτιση των εσωτερικών χώρων με

Παράμετρος, η οποία επίσης φαίνεται ότι χαρακτηρίζει τον σχεδιασμό των βραβευμένων
κατοικιών, είναι αυτή του σχεδιασμού των ανοιγμάτων. Στις κατοικίες, κατά κύριο λόγο,
χρησιμοποιούνται μεγάλοι υαλοπίνακες οι οποίοι, όπως είδαμε πιο πάνω, περιγράφουν και
αναδεικνύουν τη δομή του κτίσματος. Με τις πιο πάνω παρατηρήσεις συνδέεται επίσης το

ΛΙ
ΑΣ

γεγονός ότι οι βραβευμένες κατοικίες, κατά κύριο λόγο, παρουσιάζουν οριζόντια δώματα.
Όσον αφορά τη χρήση διακοσμητικών στοιχείων, οι βραβευμένες κατοικίες παρουσιάζουν

απλότητα στον σχεδιασμό χωρίς τη χρήση διακοσμητικών στοιχείων, ενώ χαρακτηρίζονται
επιπλέον από τον μεγάλο αριθμό περιπτώσεων όπου ο σχεδιασμός τους παρουσιάζει έντονο το
φορμαλιστικό στοιχείο. Οι κατοικίες συγκεκριμένα παρουσιάζουν σχεδιασμό ο οποίος βασίζεται
στη χρήση ευθειών γραμμών, ενώ υπάρχουν ελάχιστες περιπτώσεις όπου αυτός βασίζεται στον

Η

συνδυασμό ευθειών και καμπύλων στοιχείων. Η σύνθεση του εξωτερικού περιβλήματος των
κατοικιών βασίζεται, στις πλείστες περιπτώσεις, στη χρήση τονικών και υλικών αντιθέσεων.
Επιπλέον, εμφανής είναι η χρήση του άσπρου χρώματος, ενώ, σε μεγάλη αναλογία, εντοπίζεται η
χρήση ανεπίχρηστου σκυροδέματος.
Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι στις βραβευμένες κατοικίες ο σχεδιασμός του συνόλου του
δαπέδου του εσωτερικού χώρου, κατά κύριο λόγο, γίνεται με απλή συνθετική λογική και
βασίζεται στην εφαρμογή ενός ενιαίου υλικού. Ελάχιστες είναι οι περιπτώσεις κατά τις οποίες η
υλικότητά του δαπέδου αφήνει να ξεχωρίσουν οι διαφορετικές λειτουργικές ενότητες. Επίσης,
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παρά την ύπαρξη των μεγάλων ανοιγμάτων και την οπτική και λειτουργική σύνδεση τού ΄΄μέσα΄΄
με το ΄΄έξω΄΄, το υλικό που χρησιμοποιείται για τον σχεδιασμό του εσωτερικού και εξωτερικού
δαπέδου των κατοικιών δεν φαίνεται να υποστηρίζει αυτήν τη συσχέτιση, αφού, κατά κύριο
λόγο, παρουσιάζει χρωματικές και τονικές αντιθέσεις. Σχετικά με την οροφή και τον φωτισμό του
εσωτερικού χώρου, στις πλείστες των περιπτώσεων, οι κατοικίες παρουσιάζουν σχεδιασμό ο
οποίος δεν επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την εικόνα και τη λειτουργία του χώρου. Όσον αφορά τη
γενικότερη εικόνα του εσωτερικού χώρου, ακολουθεί κατά κανόνα, έστω και εν μέρει, ενιαία
σχεδιαστική λογική. Τέλος, σε μεγάλη αναλογία παρατηρείται η ύπαρξη ιδιαίτερων
κατασκευαστικών λεπτομερειών που συμβάλλουν στη βελτίωση του αισθητικού αποτελέσματος
συνθέτουν τη φόρμα του κτίσματος.

Ο
Σ

και συνδέονται, κατά κύριο λόγο, με τη συναρμογή των διαφορετικών στοιχείων τα οποία

Με βάση τα ποιο πάνω αποτελέσματα, οι βραβευμένες κατοικίες φαίνεται ότι παρουσιάζουν

ΚΡ
ΑΝ

κάποιο βαθμό αισθητικής ομοιομορφίας, όταν αυτές θεωρηθούν ομάδα, γεγονός το οποίο ίσως
να υποδηλοί την ύπαρξη μιας αρχιτεκτονικής κουλτούρας στην οποία εντάσσονται ως κτίσματα.
Αυτή η ΄΄τυπικότητα΄΄, που εντοπίζεται στον σχεδιασμό τους, εγείρει επίσης ένα ζήτημα το οποίο
αφορά την έννοια της καινοτομίας, η οποία αποτελεί βασικό κριτήριο αξιολόγησης στο πλαίσιο
των δύο θεσμών. Με βάση αυτά τα αποτελέσματα, ο σχεδιασμός των βραβευμένων κατοικιών,
όσον αφορά την αισθητική, δεν φαίνεται να πληροί αυτό το κριτήριο. Τα χαρακτηριστικά των
βραβευμένων κατοικιών, που εντοπίστηκαν και αφορούν την αισθητική, συγκρίνονται στο

ΛΙ
ΑΣ

πλαίσιο της έρευνας με τα αντίστοιχα σχετικά σχόλια στις δηλωμένες προθέσεις των
αρχιτεκτόνων πριν από την αξιολόγηση, και τοποθετήσεις του επίσημου φορέα και στις

Η

αξιολογήσεις των εμπλεκομένων στον σχεδιασμό μετά την αξιολόγηση.
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Η
Συνθετική λογική

Ο
Σ

Ο σχεδιασμός των κατοικιών βασίζεται κυρίως σε χρήση καμπύλων γραμμών.

Ο σχεδιασμός των κατοικιών βασίζεται σε χρήση ευθειών και καμπύλων γραμμών.

Ο σχεδιασμός των κατοικιών βασίζεται αποκλειστικά σε χρήση ευθειών γραμμών.

Ευθείες ή καμπύλες γραμμές;

Ανοίγματα τα οποία σχηματίζονται πάνω στην τοιχοποιία πλήρωσης - η τοποθέτησή τους βασίζεται σε κανόνες συμμετρίας.

Ανοίγματα τα οποία σχηματίζονται πάνω στην τοιχοποιία πλήρωσης - η τοποθέτησή τους εξυπηρετεί τη λειτουργία του χώρου.

Εν μέρει χρήση υαλοπινάκων μεταξύ των δομικών στοιχείων/ανοίγματα πάνω στην τοιχοποιία πλήρωσης.

Χρήση κατά κύριο λόγο μεγάλων επιφανειών υαλοπινάκων οι οποίες τοποθετούνται μεταξύ των δομικών στοιχείων.

Ανοίγματα και σχεδιασμός

Σχηματισμός ο οποίος δεν ακολουθεί κάποια συγκεκριμένη τυπολογία.

Σχηματισμός τύπου ΄΄Π΄΄

Σχηματισμός τύπου ΄΄Γ΄΄

Σχηματισμός τύπου ΄΄I΄΄

Σχήμα και τυπολογία

Σχεδιασμός ο οποίος ενσωματώνει στοιχεία από τη νεώτερη αρχιτεκτονική ιστορία του νησιού.

Σχεδιασμός ο οποίος μορφολογικά και ογκοπλαστικά παρουσιάζει αναφορές στην παραδοσιακή αρχιτεκτονική.

Σχεδιαστική προσέγγιση η οποία παρουσιάζει νεοκλασικά ιδιώματα.

Χειρονομίες οι οποίες πηγάζουν από τη λογική του μοντερνισμού.

Αρχιτεκτονικό ύφος

ΚΡ
ΑΝ

Δεν εντοπίζεται κάποια ξεκάθαρη προσέγγιση στη σύνθεση.

Ομοιογενής όγκος

Έμφαση στα δομικά στοιχεία αλλά παράλληλα ο σχεδιασμός βασίζεται και στη συναρμογή ορθογώνιων όγκων.

Σύνθεση η οποία βασίζεται κατά κύριο λόγο στην συναρμογή ορθογώνιων όγκων.

Σύνθεση στην οποία τα δομικά στοιχεία παρουσιάζουν κυρίαρχο ρόλο.

ΛΙ
ΑΣ

Κατοικίες

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Πίνακας 6.1α: Συγκέντρωση αποτελεσμάτων
oooooooooooiΣυνθετική λογική, αρχιτεκτονικό ύφος, σχήμα και τυπολογία,
ooooioooooooανοίγματα και σχεδιασμός, ευθείες ή καμπύλες γραμμές
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Η

ΛΙ
ΑΣ

Κατοικίες

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Πίνακας 6.1β: Συγκέντρωση αποτελεσμάτων
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiΔιακοσμητικά στοιχεία, τύπος οροφής, εξωτερικό περίβλημα και συνθετική λογική,
iiiiiiiiigiiiiiii9iiiiiυλικότητα του εξωτερικού περιβλήματος, δάπεδο και σχεδιασμός
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Διακοσμητικά στοιχεία

Το δάπεδο του εσωτερικού χώρου διαφοροποιείται από το δάπεδο του εξωτερικού χώρου.

Η υλικότητα του δαπέδου εν μέρει εντείνει την αίσθηση σύνδεσης εσωτερικού και εξωτερικού χώρου.

Η υλικότητα του δαπέδου εντείνει την αίσθηση σύνδεσης εσωτερικού και εξωτερικού χώρου.

Εφαρμογή δυο ή περισσοτέρων υλικών για τις επιφάνειες του δαπέδου του εσωτερικού χώρου

Εφαρμογή ενιαίου υλικού σχεδόν σε όλες τις επιφάνειες του δαπέδου του εσωτερικού χώρου

Εφαρμογή δύο ή περισσοτέρων υλικών για τις σκληρές επιφάνειες του δαπέδου του εξωτερικού χώρου

Εφαρμογή ενιαίου υλικού σε όλες τις σκληρές επιφάνειες του δαπέδου του εξωτερικού χώρου

Δάπεδο και σχεδιασμός

Εφαρμόζεται η χρήση ανεπίχρηστου σκυροδέματος και άλλου υλικού.

Δεν Εφαρμόζεται η χρήση άσπρου χρώματος.

Εφαρμόζεται ο συνδυασμός άσπρου χρώματος και άλλου υλικού.

Ο
Σ

Εφαρμόζεται η χρήση άσπρου χρώματος και ανεπίχρηστου σκυροδέματος.

Εφαρμόζεται κυρίως η χρήση άσπρου χρώματος.

Υλικότητα του εξωτερικού περιβλήματος

Η σύνθεση βασίζεται στη χρήση διαφορετικών υλικών και χρωματισμών/δεν παρουσιάζουν ξεκάθαρη σχεδιαστική λογική.

Η σύνθεση βασίζεται ξεκάθαρα στη χρήση τονικών και υλικών αντιθέσεων.

Η χρήση ενιαίου χρωματικού αποτελέσματος με τη χρήση διαφορετικών υλικών και υφών

Εφαρμόζεται η χρήση ενιαίου υλικού και χρώματος.

Εξωτερικό περίβλημα και συνθετική λογική

Σχεδιασμός ο οποίος χαρακτηρίζεται από τη χρήση κεκλιμένων στεγών.

Σχεδιασμός ο οποίος χαρακτηρίζεται από τον συνδυασμό επίπεδων δωμάτων και κεκλιμένων στεγών.

ΚΡ
ΑΝ

Σχεδιασμός ο οποίος χαρακτηρίζεται από την χρήση επίπεδων δωμάτων.

Τύπος οροφής

Σχεδιασμός ο οποίος χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη διακοσμητικών στοιχείων.

Σχεδιασμός χωρίς διακοσμητικά στοιχεία/χαρακτηριστικά τα οποία παρουσιάζουν έντονο φορμαλιστικό χαρακτήρα.

Σχεδιασμός ο οποίος χαρακτηρίζεται από απλότητα χωρίς τη χρήση διακοσμητικών στοιχείων.

Η
Υλικότητα του δαπέδου

Ο
Σ

Ο σχεδιασμός δεν παρουσιάζει εφαρμογή ιδιαίτερων κατασκευαστικών λεπτομερειών.

Ο σχεδιασμός παρουσιάζει, εν μέρει, εφαρμογή ιδιαίτερων κατασκευαστικών λεπτομερειών.

Ο σχεδιασμός παρουσιάζει εφαρμογή ιδιαίτερων κατασκευαστικών λεπτομερειών.

Κατασκευαστικές λεπτομέρειες και αισθητική

Ύπαρξη σχεδιασμού φωτισμού ο οποίος συνδέεται με τη διαμόρφωση του χώρου.

Ύπαρξη σχεδιασμού φωτισμού ο οποίος δεν συνδέεται με τη διαμόρφωση του χώρου.

Ελλιπής σχεδιασμός φωτισμού

Σχεδιασμός φωτισμού

σχεδιασμός του εσωτερικού χώρου δεν ακολουθεί ενιαία σχεδιαστική λογική

Ο σχεδιασμός του εσωτερικού χώρου ακολουθεί εν μέρει ενιαία σχεδιαστική λογική

Ο σχεδιασμός του εσωτερικού χώρου ακολουθεί ενιαία σχεδιαστική λογική

Εσωτερικός χώρος

Στο σύνολο του εσωτερικού χώρου γίνεται κατά κύριο λόγο η εφαρμογή χυτού υλικού.

Κύριες λειτουργίες: εφαρμογή πλακιδίων/υπνοδωμάτια: εφαρμογή ξύλινου δαπέδου

Στο σύνολο του εσωτερικού χώρου γίνεται κατά κύριο λόγο η εφαρμογή πλακιδίων.

Στο σύνολο του εσωτερικού χώρου γίνεται κατά κύριο λόγο η εφαρμογή ξύλινου δαπέδου.

ΚΡ
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Στις σκληρές επιφάνειες του δαπέδου του εξωτερικού χώρου: εφαρμογή ξύλινου δαπέδου και ύπαρξη άλλου υλικού/υλικών

Στις σκληρές επιφάνειες του δαπέδου του εξωτερικού χώρου: εφαρμογή πλακιδίων και ύπαρξη άλλου υλικού/υλικών

Στις σκληρές επιφάνειες του δαπέδου του εξωτερικού χώρου: εφαρμογή πλακιδίων

Στις σκληρές επιφάνειες του δαπέδου του εξωτερικού χώρου: εφαρμογή χυτού υλικού και ύπαρξη άλλου υλικού/υλικών

Στις σκληρές επιφάνειες του δαπέδου του εξωτερικού χώρου: εφαρμογή χυτού υλικού

ΛΙ
ΑΣ

Κατοικίες

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Πίνακας 6.1γ: Συγκέντρωση αποτελεσμάτων
iiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiΥλικότητα του δαπέδου, εσωτερικός χώρος, σχεδιασμός φωτισμού,
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiκατασκευαστικές λεπτομέρειες και αισθητική
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Η ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΩΝ ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
Σύμφωνα με τις προκηρύξεις των κρατικών βραβείων και των βραβείων EU Mies Award, ο
αειφόρος σχεδιασμός αποτελεί ένα από τα βασικά κριτήρια αξιολόγησης, ενώ ειδική αναφορά
γίνεται στην περιβαλλοντική διάσταση του σχεδιασμού και την ανάγκη για εφαρμογή των κύριων
αρχών του βιοκλιματικού σχεδιασμού. Γενικότερα, η περιβαλλοντική διάσταση στον

Ο
Σ

αρχιτεκτονικό σχεδιασμό βασίζεται σε τρεις άξονες περιβαλλοντικής αντίληψης: τον
βιοκλιματικό σχεδιασμό, τον ενεργειακό σχεδιασμό και την οικολογία.

ΚΡ
ΑΝ

Βιοκλιματικός σχεδιασμός

Η αξιοποίηση των κλιματικών συνθηκών αποτελεί το πλαίσιο μέσα στο οποίο ένα κτήριο
λειτουργεί, από την αρχική σύλληψή του μέχρι τον τρόπο με τον οποίο μεταφέρεται η ενέργεια
μέσα σε αυτό. Όπως αναφέρει ο Σταμάτης Δ. Περδίος (2007, 97):

Βιοκλιματικός σχεδιασμός ονομάζεται ο σχεδιασμός των κτηρίων που λαμβάνει υπ’ όψην το τοπικό
κλίμα μίας περιοχής και εξασφαλίζει τις κατάλληλες εσωκλιματικές συνθήκες με την ελάχιστη δυνατή
κατανάλωση ενέργειας, αξιοποιώντας τις ανανεώσιμες περιβαλλοντικές πηγές. Δηλαδή χρησιμοποιεί
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την ηλιακή ενέργεια για τη θέρμανση των κτηρίων, τους δροσερούς άνεμους για την ψύξη, τη
βλάστηση για τη σκίαση και το φυσικό φως για τον φωτισμό.

Αξιοποιώντας τις παραμέτρους που καθορίζουν τη βιοκλιματική συμπεριφορά ενός κτηρίου,
μπορούμε να εκλάβουμε αυτήν τη σύνθετη διάσταση του ενεργειακού ζητήματος ως εργαλείο
σχεδιασμού.

Η

Οι παράμετροι που λαμβάνονται υπόψη και ενσωματώνονται στον σχεδιασμό είναι: α) η
τοπογραφία μιας περιοχής και το μικρόκλιμα που επικρατεί, β) ο προσανατολισμός των κτηρίων,
γ) η επιλογή των ανοιγμάτων, δ) η μελέτη του κελύφους και ε) η επιλογή των κατάλληλων
υλικών. Παράλληλα, οι βασικές αρχές που πρέπει να εφαρμόζονται στα κτήρια είναι: α) η
εξασφάλιση ηλιασμού τον χειμώνα, β) η εξασφάλιση ηλιοπροστασίας το καλοκαίρι, γ) η
εξασφάλιση ανεμοπροστασίας τον χειμώνα, δ) η εκμετάλλευση δροσερών ανέμων το καλοκαίρι,
ε) η εξασφάλιση φυσικού φωτισμού και ζ) η βελτίωση των μικροκλιματικών δεδομένων (Michael
2014, Lapithis 2009, Περδίος 2007, Kwok και Grondzik 2007, Στασινόπουλος 1999, Baruch 1994,
Achard και Gicquel 1986). Οι εφαρμογές αυτές είναι άμεσα συνδεδεμένες με την αρχιτεκτονική
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σύνθεση, ονομάζονται παθητικός σχεδιασμός και καθορίζουν δραστικά τη δομή, τη μορφή και
τις κατασκευαστικές επιλογές του αρχιτέκτονα κατά τη διαδικασία του σχεδιασμού. Εκτενέστερη
αναφορά σε αυτές τις στρατηγικές καθώς και στην ποιοτική και ποσοτική διερεύνηση της
αποτελεσματικότητας του βιοκλιματικού σχεδιασμού θα γίνει στη συνέχεια.
Ενεργειακός σχεδιασμός
Ο ενεργειακός σχεδιασμός αναφέρεται στην ελαχιστοποίηση των ενεργειακών καταναλώσεων
του κτηριακού κελύφους (θερμομονωτική προστασία περιβλήματος - θερμομονωτικοί

Ο
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υαλοπίνακες και διατομές αλουμινίου, συστήματα θερμοπρόσοψης και θερμομόνωση οροφής),
στα συστήματα τεχνικής υποστήριξης κλιματισμού (θέρμανση, ψύξη, τεχνητός αερισμός και
φωτισμός), στα συστήματα παρακολούθησης και τεχνικής διαχείρισης των

συστημάτων

υποστήριξης και στα συστήματα παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (ηλιακή
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ακτινοβολία - φωτοβολταϊκά στοιχεία - ηλιακοί συλλέκτες και θερμοσυσσωρευτές, θερμική
αδράνεια εδάφους - γεωθερμικά συστήματα και αιολική ενέργεια – ανεμογεννήτριες) (Michael
2014, Lapithis 2009, Περδίος 2007, Kwok και Grondzik 2007, Στασινόπουλος 1999, Baruch 1994,
Achard και Gicquel 1986). Αν και υπάρχουν σύγχρονες εφαρμογές με τις οποίες τέτοια
συστήματα προσαρμόζονται στον ιδιαίτερο σχεδιασμό του κτίσματος, η χρησιμοποίησή τους
μπορεί να επηρεάσει το αισθητικό αποτέλεσμα. Πέραν της εξοικονόμησης ή παραγωγής
ενέργειας με μηχανικά μέσα, με τα επίπεδα κατανάλωσης ενέργειας συνδέεται επίσης η
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συμπεριφορά των ίδιων των χρηστών του χώρου από οικολογική, κοινωνική και οικονομική
άποψη (συντήρηση και ορθή χρήση κλιματιστικών - υπερκατανάλωση - χρήση συστημάτων
θέρμανσης/ψύξης με ανοικτά παράθυρα, κατάλληλη ενδυμασία, σωστή χρησιμοποίηση φυσικού
αερισμού κ.ά.).

Η

Οικολογική δόμηση

H οικολογική δόμηση αφορά το οικολογικό αποτύπωμα ενός κτηρίου και τον περιορισμό της
αρνητικής παρέμβασης στο περιβάλλον. Αυτό αρχίζει από το στάδιο συλλογής και μεταφοράς
των υλικών, κατασκευής του κτηρίου, λειτουργίας, συντήρησης και κατεδάφισής του. Η χρήση
οικολογικών

και

ανακυκλωμένων

υλικών

(οικολογικά

δομικά

προϊόντα,

οικολογικά

θερμομονωτικά υλικά, οικολογικά χώματα, οικολογικά κονιάματα κ.ά.) και οι κατάλληλες
τεχνικές δόμησης (τεχνικές ξηράς δόμησης και από-συναρμολογούμενες κατασκευές που
επιτρέπουν την επαναχρησιμοποίηση διάφορων μερών) βοηθούν στον περιορισμό της
περιβαλλοντικής επιβάρυνσης. Ο ποσοτικός καθορισμός του οικολογικού αποτυπώματος ενός
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κτηρίου μπορεί να οριστεί με βάση τους δείκτες οικολογικού αποτυπώματος καθώς και τον
υπολογισμό των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά τη λειτουργιά του (Περδίος 2007).

7.1. Μελέτες που διερευνούν την περιβαλλοντική διάσταση του σχεδιασμού
Στη συνέχεια παρατίθεται αριθμός μελετών που διερευνούν την περιβαλλοντική διάσταση του
σχεδιασμού. Αρκετές από αυτές δεν σχετίζονται άμεσα με τα ζητούμενα της παρούσης έρευνας,
η αναφορά όμως σε αυτές βοηθά στον εντοπισμό διαφορετικών μεθοδολογιών που εστιάζουν

Ο
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στην εξέταση της βιοκλιματικής και της ενεργειακής συμπεριφοράς των κτηρίων. Ο εντοπισμός
τους βοηθά στην εξεύρεση του κατάλληλου τρόπου με τον οποίο θα αξιολογηθεί ο σχεδιασμός
των βραβευμένων κατοικιών στην παρούσα έρευνα. Επιπλέον, επιτυγχάνεται η καλύτερη
κατανόηση του τρόπου με τον οποίο επηρεάζεται η λειτουργία ενός κτηρίου με την εφαρμογή
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διαφόρων βιοκλιματικών και ενεργειακών πρακτικών.

Αρχικά γίνεται αναφορά σε αριθμό μελετών οι οποίες, με τη χρήση μεθόδων που αναπτύσσουν
προγράμματα προσομοίωσης, διερευνούν τη βιοκλιματική συμπεριφορά και την ενεργειακή
απόδοση των κτηρίων. Τα συγκεκριμένα προγράμματα, εκτός της ανάλυσης των απαιτήσεων
ενέργειας και του κόστους λειτουργίας των κτισμάτων, μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην
υποστήριξη της διαδικασίας σχεδιασμού τους. Παράλληλα, λόγω του ότι παρουσιάζουν στη

ΛΙ
ΑΣ

συστηματική διερεύνηση συγκεκριμένων ή ομάδας παραμέτρων του σχεδιασμού, παρέχουν τη
δυνατότητα συνδυασμού με άλλα προγράμματα παραμετρικής ανάλυσης.
Μελέτη η οποία σχετίζεται με τη διερεύνηση παραμέτρων που αφορούν τις παθητικές
στρατηγικές σχεδιασμού, σε συνδυασμό με ένα επιπλέον σύνολο ενεργειακών παραμέτρων που
επηρεάζουν το λειτουργικό κόστος μιας κατασκευής, είναι αυτή των Youssef Bichioua και Moncef

Η

Krarti (2011), οι οποίοι, με τη χρήση τριών διαφορετικών μεθόδων παραγωγής αλγορίθμων
προσομοίωσης διερευνούν ένα σύνολο κατοικιών στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Εκτός της
διερεύνησης του σχεδιασμού των κατοικιών, σκοπός της μελέτης είναι και η σύγκριση αυτών των
τριών διαφορετικών αλγορίθμων προσομοίωσης. Οι παράμετροι, οι οποίες λαμβάνονται υπόψη
για τη δημιουργία των αλγορίθμων, είναι ο προσανατολισμός, η γεωμετρία, οι θερμομονωτικές
ιδιότητες του κελύφους και τα συστήματα αερισμού, θέρμανσης και ψύξης. Με βάση τα
αποτελέσματα, παρατηρείται ότι, με τη βοήθεια αυτών των μεθόδων προσομοίωσης, το
λειτουργικό κόστος των κτισμάτων μπορεί να μειωθεί μεταξύ 10-25% αναλόγως των κλιματικών
συνθηκών που επικρατούν.
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Αντίστοιχη μελέτη είναι αυτή του Remi Charron (2008) ο οποίος διερευνά το κόστος λειτουργίας
σε ένα σύνολο κατοικιών στον Καναδά και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, οι οποίες
σχεδιάστηκαν με σκοπό τη μηδενική κατανάλωση ενέργειας. Για την ανάλυση συνδυάζει τη
χρήση παραμέτρων ενεργειακού και παθητικού σχεδιασμού. Με τη βοήθεια ενός αλγορίθμου, ο
οποίος συνδέεται με πρόγραμμα προσομοίωσης, καταγράφονται το σχήμα της φόρμας, ο
προσανατολισμός, η αναλογία του μεγέθους των ανοιγμάτων σε σχέση με την επιφάνεια της
τοιχοποιίας, η θερμομόνωση του κελύφους, τα συστήματα θέρμανσης και ψύξης και τα
φωτοβολταϊκά συστήματα. Τα αποτελέσματα καταδεικνύουν ότι τα παράθυρα στο νότιο
προσανατολισμό και η τοιχοποιία του εξωτερικού περιβλήματος επηρεάζονται σε μεγαλύτερο

Ο
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βαθμό από τις κλιματικές συνθήκες, ενώ τα ηλιακά κέρδη και οι ανάγκες για θέρμανση του
κτίσματος είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με τον προσανατολισμό του κτηρίου και το μέγεθος των
ανοιγμάτων.
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Μια υποκατηγορία ανάλογων ερευνητικών προσπαθειών είναι αυτή στην οποία εφαρμόζεται η
συστηματική διερεύνηση μόνο μιας από τις στρατηγικές του παθητικού σχεδιασμού. Οι Yun Kyu
Yi και Ali M. Malkawi (2009), με τη χρήση προγράμματος προσομοίωσης, διερευνούν την
επίδραση της πολύπλοκης γεωμετρίας σε σχέση με τα επίπεδα θερμότητας (λόγω ακτινοβολίας)
που επιβαρύνουν το σύνολο του κελύφους ενός κτίσματος. Τα αποτελέσματα καταδεικνύουν ότι
σε πολύπλοκες γεωμετρικές μορφές, ανάλογα με τον προσανατολισμό και την ηλιοκεντρική
θεώρηση των εποχών, τα επίπεδα θερμότητας μπορούν να περιοριστούν κατά 12%, λόγω της
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σκίασης που δημιουργείται μεταξύ των στοιχείων που αποτελούν τη φόρμα.
Ανάλογη διερεύνηση εφαρμόζουν οι Caroline Hachem, Andreas Athienitis και Paul Fazio (2011) οι
οποίοι, με τη βοήθεια προγράμματος προσομοίωσης, καταγράφουν το ποσοστό της εξωτερικής
επιφάνειας, το οποίο επιδέχεται ακτινοβολία σε επτά διαφορετικούς σχηματισμούς κτηρίων: στο
τετράγωνο, στο ορθογώνιο, στο τραπέζιο, στο σχήμα Γ, U, H και Τ. Τα αποτελέσματα

Η

καταδεικνύουν ότι η αναλογία του μήκους του όγκου, ο οποίος προκαλεί τη σκίαση σε μια
επιφάνεια ενός άλλου όγκου, καθώς και η γωνία μεταξύ αυτών των δυο εφαπτόμενων
επιφανίων των όγκων επηρεάζουν τον βαθμό με τον οποίο ένα κτίσμα δυνητικά γίνεται δέκτης
ηλιακής ακτινοβολίας.
Άξια αναφοράς είναι η μελέτη των Eusebio Ze Conceicao και M. Manuela JR Lucio (2010) οι
οποίοι, με τη βοήθεια προγράμματος προσομοίωσης, διερευνούν τη θερμική συμπεριφορά ενός
σχολικού κτηρίου στην Πορτογαλία. Η ανάλυση σχετίζεται συγκεκριμένα με τον ρόλο που
διαδραματίζει στην προστασία του κελύφους του κτίσματος από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία
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ένα σύνολο δέντρων τα οποία έχουν τοποθετηθεί για σκοπούς σκίασης των ανοιγμάτων στη
δυτική, νοτιοδυτική, ανατολική και βορειοανατολική πλευρά του σχολείου. Με βάση τα
αποτελέσματα, η εσωτερική θερμοκρασία του κτίσματος μειώθηκε λόγω της παρουσίας των
δέντρων κατά 3 - 4 °C.
Ενδιαφέροντα αποτελέσματα για τη θερμική συμπεριφορά των κτισμάτων παρουσιάζει η μελέτη
των Samar Jaber και Salman Αjip (2011). Εφαρμόζεται με πρόγραμμα προσομοίωσης και αφορά
τη διερεύνηση παραμέτρων οι οποίες σχετίζονται με τον τύπο (θερμομονωτικές ιδιότητες), το
μέγεθος και τον προσανατολισμό των παραθύρων στην ετήσια ανάγκη για θέρμανση και ψύξη
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κατοικιών δύο περιοχών που βρίσκονται σε δύο διαφορετικές κλιματικές ζώνες, στην Ιορδανία
και τη Γερμανία. Τα αποτελέσματα καταδεικνύουν ότι ο τύπος και το σχήμα των παραθύρων
επηρεάζουν σε μεγαλύτερο βαθμό την ανάγκη για θέρμανση παρά την ανάγκη για ψύξη των
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κτισμάτων.

Σχετική είναι και η ερευνητική εργασία των Αna I. Palmero-Marrero και Armando C. Oliveira
(2010) οι οποίοι μελετούν την επίδραση των οριζόντιων και κάθετων στοιχείων σκίασης στις
ενεργειακές απαιτήσεις για τη θέρμανση και ψύξη ενός συνόλου κατοικιών στην Πόλη του
Μεξικού, το Κάιρο, τη Λισσαβόνα, τη Μαδρίτη και το Λονδίνο. Με τη χρήση λογισμικού
διερευνούν παραμέτρους, όπως την κλίση των λούβρων, το μέγεθός τους σε σχέση με την
αναλογία του παραθύρου και την ορθότητα της χρήση τους σε σχέση με τον προσανατολισμό
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τους. Με βάση τα αποτελέσματα, αποδεικνύεται ότι η χρήση λούβρων μειώνει τις ενεργειακές
απαιτήσεις για ψύξη του χώρου κατά τους θερινούς μήνες, ενώ η παρουσία τους σε ψυχρές
περιόδους λειτουργεί αρνητικά, αποκόπτοντας τα ενεργειακά οφέλη της ηλιακής ακτινοβολίας,
όταν αυτά δεν μετακινηθούν, ειδικότερα σε περιοχές με ψυχρό κλίμα, όπως το Λονδίνο.
Τελευταία αυτής της ενότητας μελετών παρουσιάζεται μια ιδιαίτερη ερευνητική προσπάθεια τωv
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Nathalia Braga, Renato de Saboya και Martin Ordenes Mizgier (2013) οι οποίοι διερευνούν την
σχέση μεταξύ της χωρικής οργάνωσης και κατανομής του φυσικού αερισμού σε ένα σύνολο
σύγχρονων κατοικιών στη Βραζιλία. Για την ανάλυση εξετάζεται η εκτίμηση της ροής του αέρα
για κάθε έναν από τους χώρους με τη βοήθεια προγράμματος προσομοίωσης. Παράλληλα,
υπολογίζονται οι τιμές ενσωμάτωσης κάθε χωρικής ενότητας με τη βοήθεια της μεθόδου της
σύνταξης χώρου. Αν και ο αριθμός των υπό διερεύνηση κατοικιών είναι μικρός, τα αποτελέσματα
καταδεικνύουν ότι οι χώροι με τις μεγαλύτερες τιμές ενσωμάτωσης (integration values)
παρουσιάζουν συγχρόνως και τη μεγαλύτερη ροή αέρα.
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Σύμφωνα με τον Sanja Stevanovic (2013), η έλλειψη ακρίβειας που παρουσιάζεται όσον αφορά
την κατασκευή των πραγματικών συνθηκών προσομοίωσης μπορεί να εκληφθεί ως αρνητική
κριτική για τη συγκεκριμένη μέθοδο ανάλυσης. Υπάρχουν επίσης περιπτώσεις, όπως η μελέτη
των Timea Bejat, Anne-France Barthelme και Jasmin Perotti (2013), στην οποία παρουσιάζεται
αδυναμία στην καταγραφή συμπερασμάτων. Στην προσπάθειά τους να διερευνήσουν την
απώλεια φωτεινότητας που προκαλεί στον εσωτερικό χώρο η παρουσία προβόλου μπροστά από
ανοίγματα, οι μετρήσεις, με βάση το πρόγραμμα προσομοίωσης που χρησιμοποιούν, δεν
συνάδουν με τις μετρήσεις που καταγράφονται, όταν αυτές υπολογίζονται με τη βοήθεια δυο
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μοντέλων αναπαράστασης του χώρου σε πραγματικές διαστάσεις.
Μια άλλη κατηγορία μεθοδολογικής προσέγγισης είναι αυτή που σχετίζεται με τη διερεύνηση
της βιοκλιματικής και ενεργειακής συμπεριφοράς των κτισμάτων μέσω της καταγραφής των
επιπέδων θερμικής άνεσης του χώρου. Η συγκεκριμένη μέθοδος αφορά την εγκατάσταση
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εξοπλισμών καταγραφής συνήθως της θερμοκρασίας, των επιπέδων σχετικής υγρασίας και των
επιπέδων ταχύτητας του αέρα. Οι πιο πάνω μετρήσεις ενίοτε συγκρίνονται με τα επίπεδα
άνεσης, όπως αυτά καταγράφονται με βάση την αποτίμηση των χρηστών του χώρου και άλλοτε
συσχετίζονται με διάφορα λογισμικά προσομοίωσης.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα της πιο πάνω προσέγγισης είναι η μελέτη των Kindah Mousli και
Giovanni Semprini (2015) οι οποίοι διερευνούν ένα σύνολο παραδοσιακών σπιτιών στη Δαμασκό,
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των οποίων η τυπολογία προσφέρει τις κατάλληλες συνθήκες άνεσης, αφού όλοι οι κύριοι χώροι
τους τοποθετούνται γύρω από μια κεντρική αυλή. Για την αξιολόγηση των συνθηκών που
επικρατούν, συνδυάζουν τη χρησιμοποίηση διαφόρων συστημάτων παρακολούθησης τα οποία
καταγράφουν τα επίπεδα υγρασίας, τη θερμοκρασία και την ταχύτητα του αέρα. Τα
αποτελέσματα επιβεβαιώνουν τη μεγάλη σημασία που παρουσιάζει η χρήση της κεντρικής
αυλής στη ρύθμιση του κλίματος και στην επίτευξη των κατάλληλων συνθηκών άνεσης σε μια
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περιοχή της Μέσης Ανατολής με πολύ υψηλές θερμοκρασίες.
Ένα άλλο παράδειγμα μελέτης, στην οποία χρησιμοποιείται ανάλογη μεθοδολογία, είναι αυτή
των Agumg Murti Nugroho, Mohd Hamdan Ahmad και Dilshan Remaz Ossen (2007). Έχοντας ως
γνώμονα το γεγονός ότι σε περιοχές οι οποίες παρουσιάζουν τροπικό κλίμα οι παθητικές
στρατηγικές ψύξης είναι δύσκολο να λειτουργήσουν αποδοτικά, οι ερευνητές προσπαθούν να
επιβεβαιώσουν την πιο πάνω παραδοχή με τη χρήση λογισμικού προσομοίωσης και την
επιτόπου καταγραφή των επικρατουσών κλιματικών συνθηκών. Μέσα από τη σύγκριση αυτών
των δυο τρόπων ανάλυσης αυτό που παρατηρείται είναι ότι οι παθητικές στρατηγικές ψύξεις
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είναι δύσκολο να εφαρμοστούν σε τροπικό κλίμα. Σύμφωνα με τους ιδίους, αυτό το γεγονός
ίσως να οφείλεται στα υψηλά επίπεδα θερμοκρασίας και στη χαμηλή ταχύτητα του αέρα που
επικρατούν στην περιοχή.
Ενδιαφέρουσα και αντίστοιχης μεθοδολογικής λογικής είναι και η μελέτη των Aimilios Michael
και Marios Phoca (2010), η οποία σχετίζεται με τη διερεύνηση της βιοκλιματικής διάστασης σε
ένα σύνολό πέντε κατοικιών του αρχιτέκτονα Νεοπτόλεμου Μιχαηλίδη, κτίσματα τα οποία
θεωρούνται έργα υψηλής αρχιτεκτονικής σημασίας και χαρακτηριστικά παραδείγματα της
εισαγωγής του μοντερνισμού στη Κύπρο. Με βάση την ποιοτική ανάλυση των χαρακτηριστικών
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τους, όλες οι κατοικίες παρουσιάζουν νότιο ή τουλάχιστον νοτιοανατολικό προσανατολισμό με
όλους τους κύριους χώρους να τοποθετούνται στο νότιο τμήμα του διαγράμματος της κάτοψης.
Όταν αυτό δεν είναι εφικτό, ο νότιος ηλιασμός επιτυγχάνεται με τη χρήση φωταγωγών. Το
κέλυφος των κατοικιών δεν παρουσιάζει μεγάλα ανοίγματα στη βόρεια και τη δυτική πλευρά του
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για την αποφυγή θερμικών απωλειών, ενώ μικρά ανοίγματα τοποθετούνται στρατηγικά για την
ορθή κυκλοφορία του αέρα στον χώρο και την αποφυγή υπερθέρμανσης κατά τους
καλοκαιρινούς μήνες. Με τη χρήση προβόλων, περσίδων, πέργολας και φύτευσης επιτυγχάνεται
η ηλιοπροστασία, ενώ η παρουσία αιθρίων, μέσα στα οποία κυριαρχεί το πράσινο και το υγρό
στοιχείο, συνεισφέρει στη βελτιστοποίηση του μικροκλίματος και των συνθηκών άνεσης του
εσωτερικού χώρου. Με γνώμονα τις πιο πάνω παρατηρήσεις, καταγράφονται με τη βοήθεια
οργάνων τα επίπεδα μέσης θερμοκρασίας και μέσης σχετικής υγρασίας του εσωτερικού και
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εξωτερικού χώρου κατά τη διάρκεια μιας θερινής ημέρας. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων
επιβεβαιώνουν την περιβαλλοντικά και κλιματικά ευαίσθητη πτυχή της αρχιτεκτονικής στο έργο
του Νεοπτόλεμου Μιχαηλίδη.

Ερευνητική προσπάθεια, η οποία επίσης συνδυάζει διαφορετικά εργαλεία ανάλυσης ποιοτικής
και ποσοτικής φύσεως, είναι αυτή των Wendy Miller, Laurie Buys και John Bell (2012). Ειδικότερα
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η μελέτη, σχετίζεται με τη διερεύνηση της απόδοσης οκτώ παθητικών κατοικιών στην Αυστραλία.
Η φιλοσοφία των κατοικιών βασίζεται στην παράμετρο ότι σχεδιασμός τους μπορεί να
υποστηρίξει τα επιθυμητά επίπεδα θερμικής άνεσης του χώρου χωρίς τη χρήση κλιματιστικών
συστημάτων. Συγκρίνοντας την αξιολόγηση των ιδίων των ενοίκων με τις τιμές ενεργειακής
κατανάλωσης και τα επίπεδα θερμοκρασίας τα οποία καταγράφονται από τον κεντρικό πίνακα
ελέγχου των κατοικιών, καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι οι κατοικίες, ειδικότερα αυτές που
παρουσιάζουν συστήματα φυσικού εξαερισμού, μπορούν να υποστηρίξουν τα επιθυμητά
επίπεδα θερμικής άνεσης χωρίς τη χρήση κλιματιστικών συστημάτων.
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Πέραν των μελετών, οι οποίες χρησιμοποιούν τις πιο πάνω μεθόδους ανάλυσης, υπάρχουν και
ερευνητικές προσπάθειες, όπως αυτή των Kelly Kruzner, Kristin Cox, Brian Machmer και Leidy
Klotz (2013), τις οποίες χαρακτηρίζει η απλότητα της μεθοδολογικής προσέγγισης. Οι πιο πάνω
μελετητές διερευνούν σε ποιο βαθμό οι στρατηγικές του παθητικού σχεδιασμού εφαρμόζονται
στο σύνολο των κατοικιών στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Καθορίζοντας ένα δείγμα από
χίλιες κατοικίες, οι οποίες επιλέγονται τυχαία από διάφορες περιοχές της χώρας με τη χρήση της
διαδικτυακής

πλατφόρμας

Google

Earth

Satellite,

μελετούν

με

τη

βοήθεια

των

αεροφωτογραφιών την ύπαρξη ή όχι σε αυτές τριών στρατηγικών του παθητικού σχεδιασμού:
τον ορθό προσανατολισμό και τον βέλτιστο σχηματισμό για την αξιοποίηση των νοτίου ηλιακού
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κέρδους, το χρώμα της οροφής και την ύπαρξη των κατάλληλων δέντρων ανάλογα με τον
προσανατολισμό στον περίβολο των κατοικιών. Με βάση τα αποτελέσματα, και ενώ σε επίπεδο
περιφέρειας ενδείκνυται σε κάποιες περιοχές οι κατοικίες να παρουσιάζουν ένα σύνολο από
κοινά χαρακτηριστικά, σε εθνικό επίπεδο δεν φαίνεται ο παθητικός σχεδιασμός να αποτελεί
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σημαντική παράμετρο στον σχεδιασμό των κατοικιών.

Η ερευνητική προσπάθεια που ακολουθεί, με τη χρήση μιας απλής μεθόδου, καταπιάνεται με
τον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης κατοικιών που βασίζονται στη χρήση των
στρατηγικών του παθητικού και ενεργειακού σχεδιασμού. Συγκεκριμένα, οι Edwin RodriquezUbinas και οι συνεργάτες του (2014) διερευνούν την περίπτωση των Net Energy Plus Houses, τα
οποία σχεδιάστηκαν από φοιτητές για να συμμετάσχουν στον διεθνή διαγωνισμό Solar
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Decathlon Europe (SDE) το 2012. Η ανάλυση εφαρμόζεται με τη διερεύνηση των αρχιτεκτονικών
σχεδίων και υπολογίζεται ο βαθμός στον οποίο οι βιοκλιματικές στρατηγικές εμπεριέχονται στον
σχεδιασμό των κατοικιών. Ειδικότερα, οι κατοικίες αξιολογούνται αν παρουσιάζουν τον ορθό
προσανατολισμό, τη βέλτιστη χωρική οργάνωση και τα κατάλληλα γεωμετρικά χαρακτηριστικά
σε σχέση με τις στρατηγικές θέρμανσης και ψύξης. Επιπλέον, καταγράφουν τη θερμική
συμπεριφορά του κελύφους των κατοικιών, με βάση τη θερμομονωτική ιδιότητα των υλικών που
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το απαρτίζουν, τη θερμική τους χωρητικότητα καθώς και την πιθανή ύπαρξη υβριδικών και
υποστηρικτικών συστημάτων θέρμανσης και ψύξης. Τέλος, με την εφαρμογή συστημάτων
παρακολούθησης, καταγράφουν τα επίπεδα θερμικής άνεσης του χώρου. Τα αποτελέσματα των
μετρήσεων επιβεβαιώνουν την αποτελεσματικότητα των παθητικών και ενεργειακών
στρατηγικών, σχεδόν σε απόλυτο βαθμό, στο σύνολο των κατοικιών.
Σημαντική για την παρούσα έρευνα αποτελεί επίσης η μελέτη του Αιμίλιου Μιχαήλ
(Michael 2003), ο οποίος διερευνά τις βιοκλιματικές και ενεργειακές στρατηγικές που
εντοπίζονται στον σχεδιασμό ενός συνόλου επιλεγμένων κατοικιών του αρχιτέκτονα
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Νεοπτόλεμου Μιχαηλίδη στην Κύπρο. Σε μία περίοδο κατά την οποία ο όρος βιοκλιματικός
σχεδιασμός, όπως σήμερα είναι ευρέως διαδεδομένος, δεν είχε ακόμη διασαφηνιστεί, ο
Νεοπτόλεμος Μιχαηλίδης, εφαρμόζοντας τις αρχές του μοντερνισμού, βασίστηκε στις
ιδιαιτερότητες του τόπου και του κλίματος παράγοντας ένα περιβαλλοντικά ευαίσθητο και
κλιματικά ορθολογιστικό έργο. Ένα έργο στο οποίο οι βιοκλιματικές αρχές είναι εμφανείς και στο
συνθετικό και στο μορφολογικό κομμάτι του (Michael 2003, Economides 1992).
Συγκεκριμένα, η μεθοδολογική πρόταση του Αιμίλιου Μιχαήλ επικεντρώνεται σε δύο βασικές
ερευνητικές ενότητες: α) στην αρχιτεκτονική δομή και τις περιβαλλοντικές παραμέτρους και
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β) στην ελαχιστοποίηση των ενεργειακών απαιτήσεων. Για την πρώτη ενότητα αυτό που
διερευνά είναι η διαρρύθμιση των εσωτερικών χώρων, ο χαρακτήρας των υπαίθριων και
ημιυπαίθριων χώρων και η κίνηση σε σχέση με τη διαδοχή των χώρων και τις οπτικές φυγές. Τη
δεύτερη ενότητα, τη χωρίζει σε τέσσερις ενότητες. Αυτές οι ενότητες αφορούν: α) τα συστήματα
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και τις στρατηγικές θέρμανσης, τα οποία χωρίζονται στα συστήματα άμεσου ηλιακού κέρδους,
στα νότια προσανατολισμένα ανοίγματα και στους χώρους ανάσχεσης θερμικών απωλειών, β) τα
συστήματα και τις στρατηγικές ψύξης, τα οποία χωρίζονται στην ηλιοπροστασία και το φυσικό
αερισμό, γ) τις στρατηγικές φυσικού φωτισμού και δ) τη βελτίωση των μικροκλιματικών
δεδομένων. Επιπλέον, ο Μιχαήλ διερευνά τις στρατηγικές του ενεργειακού σχεδιασμού, όπως
την ύπαρξη τεχνητών συστημάτων θέρμανσης και ψύξης, το είδος και τη μέθοδο κατασκευής και
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τις θερμομονωτικές ιδιότητες των κατασκευαστικών υλικών (Michael 2003).
Τέλος, δεν μπορεί να μην γίνει αναφορά στη διαδικασία P.O.E. (Post Occupancy Evaluation), η

οποία αποτελεί μια ολιστική αντιμετώπιση της λειτουργικής απόδοσης ενός κτηρίου, αφότου
κατοικηθεί, και συνδυάζει ποσοτικές και ποιοτικές τεχνικές συλλογής πληροφοριών. Αρκετές από
τις πιο πάνω μεθόδους ανάλυσης εμπεριέχονται σε μια τέτοια διαδικασία. Η διαδικασία P.O.E.
φυσικά δεν σχετίζεται αποκλειστικά με τη διερεύνηση της περιβαλλοντικής διάστασης του
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σχεδιασμού. Σημαντικό ρόλο σε αυτήν τη διαδικασία αξιολόγησης διαδραματίζει η εμπειρική
ανάλυση με βάση τους ίδιους του χρήστες του χώρου, η οποία γίνεται συνήθως με τη χρήση
ερωτηματολογίων και συνεντεύξεων. Η ανάλυση της περιβαλλοντικής διάστασης των
βραβευμένων κατοικιών καθώς και του πλαισίου μέσα στο οποίο αυτές εντάσσονται με βάση την
εκτίμηση των άμεσα εμπλεκομένων στον σχεδιασμό, αρχιτέκτονα και πελατών, θα ακολουθήσει
σε επόμενο κεφάλαιο της έρευνας.
Συνοψίζοντας, για την παρούσα έρευνα, η διερεύνηση των βιοκλιματικών χαρακτηριστικών των
κατοικιών με τη χρήση προγραμμάτων προσομοίωσης, η εγκατάσταση εξοπλισμών καταγραφής
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της θερμοκρασίας, των επιπέδων σχετικής υγρασίας και των επιπέδων ταχύτητας του αέρα
αποτελούν χρονοβόρες διαδικασίες και δεν θα χρησιμοποιηθούν ως μεθοδολογίες ανάλυσης. Η
συγκεκριμένη μεθοδολογία που θα αναπτυχθεί θα πρέπει να μπορεί να προσαρμοστεί στον
τρόπο και στον χρόνο λειτουργίας των κριτικών επιτροπών. Επίσης, το ότι η Κύπρος υιοθέτησε
επίσημα το ευρωπαϊκό πλαίσιο για την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων μόλις το 2006,
΄΄Ν.142(Ι)/2006-Ο Περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων Νόμος του 2006΄΄21,
αλλά και το ότι ο θεσμός των κρατικών βραβείων λειτουργεί από το 1995, οδήγησε στον
αποκλεισμό από την ανάλυση παραμέτρων που αφορούν τον ενεργειακό σχεδιασμό των
κατοικιών και ειδικότερα των παραμέτρων που σχετίζονται με τη θερμική συμπεριφορά του
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κελύφους των κτισμάτων. Συγκεκριμένα, η αξιολόγηση εστιάζει στη βιοκλιματική διάσταση των
βραβευμένων κατοικιών και ειδικότερα στις στρατηγικές του παθητικού σχεδιασμού. Ο τρόπος
με τον οποίο σχεδιάζεται η μεθοδολογία θα αναλυθεί λεπτομερώς στη συνέχεια. Πριν από τον
σχεδιασμό της μεθοδολογίας γίνεται μία σύντομη περιγραφή των στρατηγικών του παθητικού

ΚΡ
ΑΝ

σχεδιασμού καθώς και αναφορά στα στοιχεία του περιβαλλοντικού σχεδιασμού, τα οποία
εντοπίζονται στην παραδοσιακή κυπριακή κατοικία.

7.2. Περιβαλλοντικός σχεδιασμός και παραδοσιακή κυπριακή κατοικία
Ο περιβαλλοντικός σχεδιασμός με βάση την εμπειρική γνώση υιοθετήθηκε από πολύ παλιά, όταν

ΛΙ
ΑΣ

ο άνθρωπος αναγκάστηκε να σχεδιάσει ένα κέλυφος για προστασία από τις ανεπιθύμητες
καιρικές συνθήκες. Η άμεση επίσης συσχέτισή του με το περιβάλλον είναι ένα στοιχείο το οποίο
ανέκαθεν αποτέλεσε βιολογική ανάγκη του εαυτού του και εκφράζεται μέσα από την πρωτογενή
αντίληψη της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής. Το μεσογειακό παραδοσιακό σπίτι, ως ένα
κλιματικά αυτορυθμιζόμενο κτίσμα, αποτελεί πηγή γνώσεως και βάση αναφοράς για τη
σύγχρονη βιοκλιματική δόμηση (Φλώρου 2014, Παπαπέτρου 2008). Η αξιοποίηση του ήλιου και
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του ανέμου, η ορθή χρήση και η οικονομία των φυσικών πόρων, η έξυπνη προσαρμογή στο τοπίο
και η ελάχιστη επίπτωση στο περιβάλλον φανερώνει βαθιά γνώση των περιορισμών αλλά και
των δυνατοτήτων του φυσικού περιβάλλοντος και αποτελούν υπόδειγμα αειφόρου σχεδιασμού.
Ακολουθεί μία σύντομη περιγραφή των στοιχείων περιβαλλοντικού σχεδιασμού της
παραδοσιακής κυπριακής κατοικίας.

21

http://www.mcit.gov.cy/mcit/mcit.nsf/dmlperformance_gr/dmlperformance_gr?OpenDocument
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Τοπίο και προσανατολισμός
Γενικό χαρακτηριστικό της κυπριακής παραδοσιακής αρχιτεκτονικής αποτελεί το γεγονός ότι,
ανάλογα με την τοπογραφία, τη μορφολογία και το κλίμα κάθε περιοχής, ο σχεδιασμός
μεταβάλλεται και τα κτίσματα προσαρμόζονται στις εκάστοτε συνθήκες. Τα φυσικά δροσερά
αέρια ρεύματα, η βλάστηση και οι φυσικές πηγές νερού χαρακτηρίζουν τα πλεονεκτήματα μιας
καλής τοποθεσίας για τη δημιουργία ενός οικισμού. Η προστασία από τους βόρειους ανέμους
και η αξιοποίηση του νότιου προσανατολισμού αποτελούν τις πρωταρχικές συνιστώσες για τη

Ο
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διαμόρφωση του σχεδιασμού καθορίζοντας και τη διάταξη των όγκων των κτηρίων.
Πρόσβαση στον ήλιο

Πρωταρχικής σημασίας στοιχεία για τη κυπριακή παραδοσιακή κατοικία αποτελούν η αυλή και ο
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ηλιακός. Αυτό ο ημιυπαίθριος χώρος λειτουργεί ως συνδετικό στοιχείο μεταξύ εσωτερικών και
εξωτερικών χώρων και συνήθως τοποθετείται στον νότο. Τις πλείστες φορές η καλυμμένη οροφή
του παρουσιάζει το ιδανικό βάθος, ώστε να επιτρέπει τον άμεσο ηλιασμό του κτίσματος το
χειμώνα και την προστασία του από την έντονη μεσημβρινή ακτινοβολία το καλοκαίρι. Η αυλή, η
οποία βρίσκεται πάντα σε άμεση σχέση με τον ηλιακό, τοποθετείται κατά τον ίδιο τρόπο στη
νότια πλευρά της ιδιοκτησίας. Στην περίπτωση πυκνοδομημένου οικισμού η διάταξη των χώρων
γύρω από αυτή γίνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται ο απαραίτητος φυσικός
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φωτισμός για όλους τους χώρους. Οι περισσότεροι χώροι διημέρευσης τοποθετούνται σχεδόν
κατά κανόνα στη νότια πλευρά του κτηρίου. Βόρεια τοποθετούνται βοηθητικοί χώροι, όπως οι
αποθήκες και ο στάβλος. Μεγάλος αριθμός ανοιγμάτων παρουσιάζονται στον νότο, ενώ στον
βορρά, ανατολικά και δυτικά καταγράφονται συνήθως ελάχιστα ανοίγματα (Φιλοκύπρου και
Μιχαήλ 2014, Σίνος 1976).

Η

Αερισμός

Στην παραδοσιακή κατοικία καταγράφονται στοιχεία, όπως πύργοι ανέμου στην οροφή και
φεγγίτες σε υψηλή στάθμη για την απαγωγή του θερμού αέρα. Στη βόρεια πλευρά του κτίσματος
παρουσιάζονται μικρά ή καθόλου ανοίγματα για την ελαχιστοποίηση της θερμικής απώλειας.
Παρατηρούνται επίσης περιπτώσεις όπου το σχήμα της αυλής καθώς και η διάταξη των όγκων
γύρω από αυτήν σχεδιάζονται με τέτοιο τρόπο, ώστε να επιτρέπουν τον απαιτούμενο αερισμό.
Καμάρες, πρόβολοι και βεράντες προσανατολίζονται στην προσήνεμη πλευρά των κτηρίων
διανέμοντας κατάλληλα και σε μεγαλύτερο βαθμό τη ροή του αέρα (Serghides 2010).
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Δομικά υλικά και βλάστηση
Τα υλικά τα οποία χρησιμοποιούνται, χώμα (πέτρα, άχυρο και ξύλα) συλλέγονται από τον φυσικό
περίγυρο των κατοικιών. Το αυξημένο πάχος της πέτρινης τοιχοποιίας καθώς και το πλινθάρι,
εκτός του ότι λειτουργούν ως μονωτικά υλικά, επιτρέπουν τη διαπνοή των κτηρίων. Η επικάλυψη
της αυλής με χώμα μετριάζει τη δημιουργία υψηλών θερμοκρασιών και η παρουσία φύτευσης,
τα μικρά σιντριβάνια και οι μικρές δεξαμενές νερού υποστηρίζουν το φαινόμενο του δροσισμού
μέσω της εξάτμισης. Τα δέντρα και η ψηλή βλάστηση κατευθύνουν τις δροσερές αύρες
κτίσματα από τους δυνατούς ανέμους.
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προσφέροντας σκίαση κατά τους καλοκαιρινούς μήνες και παράλληλα προστατεύουν τα

Αναλύοντας τα χαρακτηριστικά της λαϊκής αρχιτεκτονικής, φαίνεται ότι οι ενεργειακές
θεωρήσεις διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στον σχεδιασμό ως παράγοντες καθορισμού
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αρχιτεκτονικών λύσεων. Μέσα από την εξέλιξη του αρχετυπικού κυπριακού σπιτιού τα δύο
βασικά στοιχεία τα οποία βρίσκονται στον πυρήνα του σχεδιασμού και σχετίζονται άμεσα με τη
βιοκλιματική προσέγγιση είναι ο ηλιακός και η κεντρική αυλή (Serhides 2010). H εξέλιξη του
τρόπου με τον οποίο αυτά τα δύο στοιχεία εμφανίζονται και εισάγονται, ειδικότερα στις πιο
σύνθετες κατόψεις των παραδοσιακών κατοικιών, καθόρισε σε μεγάλο βαθμό την τυπολογική
διάταξη μεταγενέστερων κτισμάτων. Σε μία προβιομηχανική εποχή, όπου η αντιμετώπιση του
ζητήματος της κατασκευής μιας αυτορυθμιζόμενης κατοικίας βασιζόταν στην εμπειρία των

ΛΙ
ΑΣ

ανθρώπων και όχι στη χρήση πολύπλοκων τεχνολογικών συστημάτων, η λαϊκή αρχιτεκτονική
προσφέρει μία λειτουργική και οικονομική λύση λαμβάνοντας υπόψη τα κλιματικά
χαρακτηριστικά κάθε τόπου. Όπως γίνεται αντιληπτό από τα πιο πάνω, απλές χειρονομίες και
τεχνικές, οι οποίες επιτρέπουν σε ένα κτήριο να έχει ενεργειακές απολαβές από τη σωστή
προσαρμογή του σε σχέση με τον ήλιο και τον άνεμο, μπορούν και προσφέρουν απαντήσεις
στους διάφορους σύγχρονους ενεργειακούς προβληματισμούς και εισάγουν την έννοια του

Η

παθητικού σχεδιασμού (Φιλοκύπρου και Μιχαήλ 2014, Serhides 2010).

7.3. Εισαγωγή στον παθητικό σχεδιασμό
Η βιοκλιματική λογική στοχεύει στη βελτίωση των κλιματικών δεδομένων των εσωτερικών
χώρων και στην εξοικονόμηση ενέργειας με την αποφυγή κατανάλωσης συμβατικών καυσίμων ή
τη χρήση κλιματιστικών συσκευών για την ψύξη και θέρμανση ενός κτηρίου (Schnieders και
Hermerlink 2004, Marcus and Morris 1980). Τη συγκεκριμένη παρατήρηση επιβεβαιώνουν οι Xi
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Chen, Hongxing Yang και Lin Lu (2015) οι οποίοι, διερευνώντας ένα σύνολο εργαλείων
αξιολόγησης κτιρίων που ανήκουν στο πλαίσιο των GBRT22, καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι οι
στρατηγικές του παθητικού σχεδιασμού αποτελούν ίσως τον σημαντικότερο τρόπο
ελαχιστοποίησης των ενεργειακών απαιτήσεων των κτηρίων. Ο παθητικός σχεδιασμός είναι το
βασικότερο κομμάτι της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής, ενσωματώνεται στον σχεδιασμό, ενώ η
χρήση παθητικών συστημάτων αποτελεί σημαντική παράμετρο που λαμβάνεται υπόψη από τη
σύλληψη της κεντρικής ιδέας ενός κτηρίου. Με τον όρο παθητικά συστήματα εννοούμε τα
συστήματα τα οποία χρησιμοποιούνται για να ρυθμίζουν τη βιοκλιματική συμπεριφορά ενός
κτηρίου, δεν συμπεριλαμβάνουν κατανάλωση ενέργειας σε σχέση με τον σκοπό λειτουργίας τους

Ο
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και η ένταξή τους στον σχεδιασμό μπορεί να προσδώσει ποικιλομορφία στις προτεινόμενες
λύσεις. Βασική αρχή πάνω στην οποία στηρίζεται ο παθητικός σχεδιασμός είναι η ανταπόκριση
της κάθε συνθετικής πρότασης στις ιδιαίτερες κλιματικές συνθήκες κάθε περιοχής
(Lapithis 2009). Με τον όρο κλιματικές συνθήκες εννοούμε τη θερμοκρασία του αέρα, την
κατεύθυνση του αέρα.
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υγρασία και τις βροχοπτώσεις, την κίνηση του ήλιου, τις ώρες ηλιοφάνειας, την ένταση και την

7.3.1. Το κλίμα της Κύπρου και η αξιοποίηση των κλιματικών συνθηκών
Η Κύπρος βρίσκεται στη Μεσόγειο θάλασσα με βόρειο γεωγραφικό πλάτος 35ο και ανατολικό
γεωγραφικό μήκος 33ο. Τα κύρια χαρακτηριστικά του μεσογειακού κλίματος είναι το ζεστό και
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ξηρό καλοκαίρι, ο βροχερός αλλά ήπιος χειμώνας και οι δύο μεταβατικές περίοδοι, ήπιου
κλίματος, της άνοιξης και του φθινοπώρου (Μετεωρολογική Υπηρεσία Κύπρου23). Με βάση τις
συνθήκες που επικρατούν στο νησί, τα ιδανικά επίπεδα άνεσης χαρακτηρίζονται από μία μέση
θερμοκρασία των 19.5οC - 29οC με σχετική υγρασία 20-75%. Αν εξαιρέσουμε τους θερμούς μήνες
του καλοκαιριού και τους παγωμένους μήνες του χειμώνα, κατά τον Απρίλιο - Μάιο και
Οκτώβριο – Νοέμβριο δεν παρουσιάζεται επιτακτική ανάγκη για περεταίρω θέρμανση ή ψύξη

Η

των εσωτερικών χώρων. Τους υπόλοιπους μήνες, με τη σωστή χρήση των στρατηγικών του
παθητικού σχεδιασμού, καλύπτονται σε σημαντικό βαθμό η προστασία και οι ενεργειακές
απαιτήσεις των κτισμάτων (Lapithis 2009, Lapithis 2002).

22

Green Building Rating Tools, ανήκουν στο World Green Building Council.

http://www.worldgbc.org/rating-tools
23

http://www.moa.gov.cy/moa/ms/ms.nsf/DMLcyclimate_gr/DMLcyclimate_gr?OpenDocument
182

7.3.2. Οι στρατηγικές του παθητικού σχεδιασμού
Σε αυτήν την ενότητα παρουσιάζονται οι βασικές στρατηγικές του παθητικού σχεδιασμού. Το
κτήριο λειτουργεί ως ηλιακός συλλέκτης και με τον κατάλληλο σχεδιασμό προστατεύεται από
τον ήλιο. Ταυτόχρονα, η συσχέτισή του με τις εξωτερικές συνθήκες μπορεί και μεταβάλλεται
μεταξύ ημέρας νύκτας, ανάλογα με την κάθε εποχή. Οι στρατηγικές διακρίνονται σε τέσσερις
βασικές κατηγορίες: α) τις στρατηγικές θέρμανσης οι οποίες περιλαμβάνουν τα παθητικά ηλιακά
συστήματα, συστήματα που συλλέγουν την ηλιακή ενέργεια την αποθηκεύουν υπό μορφή
θερμότητας και τη διανέμουν στον χώρο, β) τις στρατηγικές ψύξης οι οποίες περιλαμβάνουν τα

Ο
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παθητικά συστήματα ηλιοπροστασίας και τις τεχνικές φυσικού δροσισμού, συστήματα που
αφενός προστατεύουν το κτήριο από την άμεση ακτινοβολία και αφετέρου αποβάλλουν τη
συσσωρευμένη θερμότητα στο εξωτερικό περιβάλλον, γ) τις στρατηγικές φυσικού φωτισμού,
σκοπός των οποίων είναι η εξασφάλιση του απαραίτητου φυσικού φωτισμού για όλους τους
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εσωτερικούς χώρους και δ) τις στρατηγικές βελτίωσης των μικροκλιματικών δεδομένων οι οποίες
σχετίζονται με τους επιμέρους εξωτερικούς χώρους, η κατάσταση των οποίων μπορεί να
συνεισφέρει στη θερμική συμπεριφορά του εσωτερικού χώρου (Lapithis 2009, Περδίος 2007,
Kwok και Grondzik 2007, Baruch 1994, Achard and Gicquel 1986).

7.3.2.1. Α: Στρατηγικές θέρμανσης - Το κτήριο ως ηλιακός συλλέκτης

ΛΙ
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Χωροθέτηση, σχήμα, προσανατολισμός

Το ανάγλυφο του περιβάλλοντος χώρου και ο σκιασμός του οικοπέδου από δέντρα ή γειτονικά
περιβάλλοντα κτήρια είναι παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάζουν τον σχεδιασμό. Σε κάθε
ανάπτυξη είναι ορθό να εξασφαλίζεται ανεμπόδιστος ηλιασμός για σκοπούς θέρμανσης κατά τη
χειμερινή περίοδο. Σύμφωνα με τις γεωγραφικές συντεταγμένες της Κύπρου, ο νότιος

Η

προσανατολισμός προσφέρει το βέλτιστο ηλιακό κέρδος. Ένα επίμηκες κτήριο έχοντας στον νότο
τη μεγάλη του πλευρά, αποτελεί το ιδανικό σχήμα για την αξιοποίηση του νότιου ηλιασμού. Σε
αυτήν τη πλευρά κατά κανόνα πρέπει να τοποθετούνται οι βασικοί χώροι ενός κτίσματος, αυτοί
δηλαδή οι οποίοι χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια όλης της ημέρας.
Άμεσο ηλιακό κέρδος - Ανοίγματα
H κατασκευή νότια προσανατολισμένων μεγάλων ανοιγμάτων με μέγιστη επιτρεπόμενη
απόκλιση ±30ο από τον άξονα του νότου αποτελεί βασική προτεραιότητα στον βιοκλιματικό
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σχεδιασμό (Περδίος 2007, 112). Στον βορρά προβλέπονται μικρά ανοίγματα για αποφυγή
απωλειών τον χειμώνα, ενώ στην ανατολή και τη δύση ανοίγματα μετρίου μεγέθους. Τα
τελευταία χρόνια, με τη χρήση μονωτικών υαλοστασίων, δίδεται η δυνατότητα χρήσης
μεγαλύτερων ανοιγμάτων σε δυσμενείς προσανατολισμούς. Οι Mari-Louise Persson, Arne Roos
και Maria Wall (2006), διερευνώντας τη θερμική απώλεια που παρουσιάζουν διάφοροι τύποι
θερμομονωτικών υαλοπινάκων, παρατηρούν ότι η δημιουργία μεγαλύτερων ανοιγμάτων στον
βορρά δεν επηρεάζει σημαντικά τη θερμική συμπεριφορά και τα επίπεδα ενεργειακής
κατανάλωσης των κτισμάτων. Αντιθέτως, παρατηρούν ότι τα ανοίγματα τα οποία επιδέχονται
άμεση ακτινοβολία, άσχετα αν έχουν θερμομονωτική προστασία, καταγράφουν απώλειες.
ηλιοπροστρασία είναι επιτακτική.
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Έμμεσο ηλιακό κέρδος
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Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις τους, η ανάγκη χρήσης των κατάλληλων σκιάστρων για

Το θερμοκήπιο αποτελεί έναν κλειστό χώρο με μεγάλο ποσοστό γυάλινης επιφάνειας και ο
οποίος είναι προσαρτημένος στη νοτιά πλευρά ενός κτηρίου. Ένα τέτοιο σύστημα συναντάται και
προσαρμόζεται καλυτέρα σε περιοχές με ψυχρό κλίμα. Ο χώρος του θερμοκηπίου θερμαίνεται
κατά τη διάρκεια της μέρας και, με τον κατάλληλο χειρισμό, η θερμότητα μεταφέρεται στο
υπόλοιπο κτήριο με χρονική καθυστέρηση. Ένα δεύτερο σύστημα θερμικής αποθήκευσης
αποτελεί ο τοίχος Trombe Michel. Ο τοίχος αυτός τοποθετείται στη νοτιά πλευρά ενός κτηρίου
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και η λειτουργιά του οφείλεται στο φαινόμενο του θερμοσυμφωνισμού (Περδίος 2007, 125).
Χώρος ανάσχεσης απωλειών - Διάταξη χώρων
Χώροι με μειωμένες ενεργειακές απαιτήσεις, όπως αποθήκες, αποχωρητήρια, κλιμακοστάσια
και άλλοι βοηθητικοί χώροι, είναι καλό να τοποθετούνται στη βορεινή πλευρά του διαγράμματος
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της κάτοψης, προστατεύοντας παράλληλα τους υπόλοιπους χώρους από θερμικές απώλειες.
7.3.2.2. Β: Στρατηγικές ψύξης - Τα συστήματα ηλιοπροστασίας και οι τεχνικές
φυσικού δροσισμού
Συστήματα ηλιοπροστασίας
Για την αποφυγή υπερθέρμανσης κατά τους καλοκαιρινούς μήνες τοποθετούνται σκιάστρα
εξωτερικά των υαλοπινάκων για τον περιορισμό της προσπίπτουσας ακτινοβολίας. Στον νότο
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εφαρμόζεται η χρήση οριζόντιων σκιάστρων, σε ανατολή και δύση εφαρμόζεται η χρήση
κάθετων σκιάστρων, ενώ στον βορρά η παρουσία σκιάστρων δεν είναι απαραίτητη, καθώς δεν
παρουσιάζεται άμεση ακτινοβολία. Τα νότιά σκιάστρα εφαρμόζονται είτε ως οριζόντιοι πρόβολοι
πάνω από τα ανοίγματα είτε ως οριζόντιες περσίδες, κινητές ή σταθερές, οι οποίες καλύπτουν
όλη την επιφάνεια ενός ανοίγματος. Το μέγεθος ενός οριζόντιου προβόλου καθορίζεται στο
βέλτιστο μήκος, ώστε με βάση την κλίση της προσπίπτουσας ακτινοβολίας του ηλίου κατά το
θερινό ηλιοστάσιο να γίνεται εφικτή η σκίαση των ανοιγμάτων. Αντίστοιχα, κατά το χειμερινό
ηλιοστάσιο το βέλτιστο μήκος βοηθά, ώστε να μην εμποδίζεται η είσοδος του ήλιου στον
εσωτερικό χώρο. Ο προσδιορισμός της σκιάς που δημιουργείται σε ένα άνοιγμα από το οριζόντιο
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ή κατακόρυφο σκίαστρο υπολογίζεται με τη βοήθεια του ηλιακού χάρτη και του μετρητή
σχεδιασμού (Περδίος 2007, σελ 138). Σύμφωνα με τον ηλιακό χάρτη της Κύπρου, η ιδανική
αναλογία μεταξύ ύψους ανοίγματος και μήκους προβόλου είναι το 2:1 για νότια κουφώματα. Σε
ανατολικό και δυτικό προσανατολισμό η προσπίπτουσα ηλιακή ακτινοβολία γίνεται σε οριζόντιο
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επίπεδο. Το μέγεθος και η κλίση των σκιάστρων προσδιορίζεται από το επιθυμητό ποσοστό
σκίασης και τη χρήση του άμεσα επηρεαζόμενου χώρου. Σε περίπτωση νοτιοανατολικού ή
νοτιοδυτικού προσανατολισμού προβλέπεται συνδυασμός καθέτων και οριζοντίων σκιάστρων.
Δροσισμός κτηριακού κελύφους - Φυσικός αερισμός

Οι δύο βασικές ενέργειες, οι οποίες γίνονται και σχετίζονται με τις στρατηγικές του φυσικού
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αερισμού και του δροσισμού του κτιριακού κελύφους, είναι η κατασκευή διαμπερούς και
κατακόρυφου αερισμού. Για την εξασφάλιση του διαμπερούς αερισμού αναγκαίο είναι το
φαινόμενο σε κάθε έναν από τους κύριους χώρους να παρουσιάζονται τουλάχιστον δύο
αντικριστά ανοίγματα. Για την εξασφάλιση καλύτερης ροής του αέρα το ένα από αυτά πρέπει να
παρουσιάζει μικρό μέγεθος. Η δυτική πλευρά ενός κτηρίου αποτελεί την ιδανικότερη περίπτωση
για δημιουργία μικρών οπών για αυτόν τον σκοπό. O κατακόρυφος αερισμός από τη πλευρά του
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αφορά την απαγωγή του θερμού αέρα και επιτυγχάνεται με τη χρήση φεγγιτών. Τα
συγκεκριμένα ανοίγματα είναι ιδανικό να εφάπτονται του επιπέδου της πλάκας της οροφής,
ώστε να μην επιτρέπουν στον θερμό αέρα να εγκλωβίζεται στον εσωτερικό χώρο.
Άλλες πρακτικές ηλιοπροστασίας και φυσικού δροσισμού

Η χρήση ανοιχτόχρωμων υλικών και η ύπαρξη φυτεμένου δώματος επιδρούν θετικά στην
προσπάθεια προστασίας του κτηρίου από τον ήλιο και την υπερθέρμανση. Η δημιουργία επίσης
υπόσκαφων και ημιυπόσκαφων χώρων, όπου η μορφολογία του εδάφους το επιτρέπει,
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προσφέρει την αξιοποίηση της θερμομονωτικής ιδιότητας της γης και τη δημιουργία χώρων οι
οποίοι παρουσιάζουν συγκριτικά χαμηλότερες θερμοκρασίες το καλοκαίρι και υψηλότερες τον
χειμώνα. Αξιοποιώντας τέλος την ιδιότητα των φυλλοβόλων δέντρων και τοποθετώντας τα νότια
της κτηριακής μάζας, μπορούμε να προσφέρουμε ηλιοπροστασία το καλοκαίρι και ανεμπόδιστο
ηλιασμό τον χειμώνα.
7.3.2.3. Γ: Στρατηγικές φυσικού φωτισμού
Η αξιοποίηση και η επάρκεια του φυσικού φωτισμού, εκτός του γεγονότος ότι σχετίζεται με τα
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επίπεδα κατανάλωσης ενέργειας ενός κτίσματος, βοηθά στη βελτιστοποίηση των συνθηκών
άνεσης του εσωτερικού χώρου. Το ποσοστό, το μέγεθος και η κατανομή των ανοιγμάτων στο
κέλυφος ενός κτηρίου αποφασίζονται με γνώμονα τις ανάγκες και το σχήμα κάθε χώρου. Σε
αρκετές περιπτώσεις, στις οι οποίες ο σχεδιασμός ενός κτίσματος δεν επιτρέπει την δημιουργία
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ιδανικών συνθηκών για την κατασκευή των απαραίτητων επιπέδων φυσικού φωτισμού,
παρατηρείται η χρήση φωταγωγών οροφής. Αυτή η τεχνική εξασφάλισης φυσικού φωτισμού
συνήθως εφαρμόζεται μέσω ανάκλασης για την αποφυγή υπερθέρμανσης του εσωτερικού
χώρου. Σημαντική τεχνική εξασφάλισης φυσικού φωτισμού θεωρείται επίσης η κατασκευή
αιθρίου το οποίο προσφέρει τη δυνατότητα, μέσω της στρατηγικής χωροθέτησής του, να
αξιοποιηθεί ο φυσικός φωτισμός από τους περισσότερους χώρους.
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7.3.2.4. Δ: Στρατηγικές βελτίωσης των μικροκλιματικών δεδομένων
Η παρουσία βλάστησης βελτιώνει την ποιότητα του μικροκλίματος ενός χώρου, αφού προσφέρει
ηλιοπροστασία, μειώνει τη θερμοκρασία, την ταχύτατα του ανέμου, τον θόρυβο και
την ατμοσφαιρική ρύπανση. Επιπλέον, η χρήση του υγρού στοιχείου υποστηρίζει το φαινόμενο
της εξάτμισης, το οποίο συνεισφέρει στην ελάττωση των επιπέδων της θερμοκρασίας
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(Περδίος 2007, 160).

7.4. Ερευνητικό ερώτημα
Το βασικό ερώτημα στο παρόν κεφάλαιο σχετίζεται με τη διερεύνηση του βαθμού στον οποίο ο
σχεδιασμός των βραβευμένων κατοικιών έχει βασιστεί ή, τουλάχιστον, επηρεαστεί από τις
βασικές αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού. Ειδικότερα, καταγράφονται τα βιοκλιματικά
χαρακτηριστικά των κατοικιών, τα οποία σχετίζονται με τις βασικές σχεδιαστικές προθέσεις
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καθώς και τη χρήση του συνόλου των παθητικών στρατηγικών. Αφού υποθετικά ο συγκεκριμένος
τρόπος καταγραφής των χαρακτηριστικών των κατοικιών θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από
τις εκάστοτε επιτροπές αξιολόγησης, ζητούμενο είναι η δημιουργία μιας μη εξειδικευμένης
μεθόδου ανάλυσης, η οποία να μπορεί να εφαρμοστεί μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα για τον
σκοπό αυτό.

7.5. Μεθοδολογία
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Όπως έχει προαναφερθεί, ο παθητικός σχεδιασμός σχετίζεται με ένα σύνολο από στρατηγικές.
Με βάση αυτές τις στρατηγικές, κατασκευάζεται το σύστημα ανάλυσης της παρούσης μελέτης. Η
ανάλυση γίνεται με τη διερεύνηση των αρχιτεκτονικών σχεδίων και του διαθέσιμου
φωτογραφικού υλικού, στοιχεία τα οποία χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διαδικασία αξιολόγησης.
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Παράλληλα, γίνονται επισκέψεις σε όλες τις βραβευμένες κατοικίες. Με βάση τις ποιοτικές
παρατηρήσεις, καταγράφεται ο βαθμός στον οποίο καθεμιά από αυτές τις στρατηγικές έχει
εφαρμοστεί στον σχεδιασμό των κατοικιών. Η ανάλυση βασίζεται στις εκτιμήσεις του ερευνητή
και απαιτείται ακρίβεια και συστηματικότητα στον τρόπο καταγραφής των χαρακτηριστικών των
κατοικιών.

Οι παράμετροι του σχεδιασμού, στις οποίες επικεντρώνεται η ανάλυση, συνδέονται με τη σχέση
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της κατασκευής με περιβαλλοντικές παραμέτρους και τις στρατηγικές ελαχιστοποίησης των
ενεργειακών απαιτήσεων. Όσον αφορά τη σχέση της κατασκευής με περιβαλλοντικές
παραμέτρους, οι παράμετροι του σχεδιασμού συνδέονται με: α) τη σχέση μεταξύ της ΄΄φύσης΄΄
του οικοπέδου, τη χωροθέτηση και το σχήμα του όγκου του κτίσματος, β) τη χωροθέτηση των
λειτουργιών, τον προσανατολισμό και τη θέα από το οικόπεδο, γ) την ύπαρξη και τον ρόλο των
εξωτερικών χώρων στον σχεδιασμό και δ) τη διαχείριση από βιοκλιματική σκοπιά, όταν αυτό
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υφίσταται, του κεκλιμένου εδάφους. Όσον αφορά την ελαχιστοποίηση των ενεργειακών
απαιτήσεων οι παράμετροι του σχεδιασμού συνδέονται με: α) τα συστήματα και τις στρατηγικές
θέρμανσης (συστήματα άμεσου ηλιακού κέρδους, νότια προσανατολισμένα ανοίγματα, χώρους
ανάσχεσης θερμικών απωλειών), β) τα συστήματα και τις στρατηγικές ψύξης (προστασία από την
άμεση ακτινοβολία με χρήση σκιάστρων, ορθό χρωματισμό, φυσικό αερισμό) και γ) τις
στρατηγικές φυσικού φωτισμού. Η βελτίωση των μικροκλιματικών δεδομένων, ως στρατηγική
ψύξης, δεν λαμβάνεται υπόψη στην ανάλυση, αφού σχετίζεται άμεσα με τη τοπιοτέχνηση του
εξωτερικού χώρου. Αφενός είναι δύσκολο να εκτιμηθεί από τις επιτροπές κατά τη διαδικασία
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αξιολόγησης και αφετέρου η ορθή εφαρμογή της εξαρτάται από τις ενέργειες των ιδιοκτητών και
μεταβάλλεται με την πάροδο του χρόνου.
7.5.1. Η σχέση της κατασκευής με περιβαλλοντικές παραμέτρους
Η ανάγκη για νότιο προσανατολισμό
Διάφορα στοιχεία, όπως το σχήμα, η τοπογραφία, ο προσανατολισμός ενός οικοπέδου και οι
υπάρχουσες θέες από αυτό σε διάφορες κατευθύνσεις μπορούν δυνητικά να επηρεάσουν τον
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τρόπο με τον οποίο ένας αρχιτέκτονας καθορίζει τις προτεραιότητες του στον σχεδιασμό.
Παράλληλα, η αξιοποίηση στο έπακρο των θετικών στοιχείων που μπορεί να προσφέρει στον
σχεδιασμό η βιοκλιματική λογική μπορεί να απαιτεί τον επαναπροσδιορισμό των σχεδιαστικών
προτεραιοτήτων του. Το ιδανικό σενάριο προσφέρεται, όταν ένα οικόπεδο μπορεί να

ΚΡ
ΑΝ

υποστηρίξει τη δημιουργία ενός ορθογώνιου όγκου ο οποίος παρουσιάζει τη μεγάλη πλευρά του
στραμμένη στον νότιο προσανατολισμό, βέλτιστο σχήμα για αξιοποίηση του ηλιακού κέρδους
κατά τους χειμερινούς μήνες. Επιπλέον, τα δεδομένα είναι ακόμα καλύτερα, όταν η
προσφερόμενη θέα από το οικόπεδο εμφανίζεται στον νότο. Οι κατοικίες θα αξιολογηθούν με
βάση την προσπάθεια του αρχιτέκτονα να προτείνει ένα σχήμα όγκου, το οποίο εκμεταλλεύεται
τον νότο και δίνει στις κύριες λειτουργίες τη δυνατότητα να μπορούν να αξιοποιούν σε
ικανοποιητικό βαθμό το ηλιακό κέρδος. Οι κατοικίες κρίνονται ως κτίσματα τα οποία:
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α) αξιοποιούν τον νότιο προσανατολισμό, β) αξιοποιούν εν μέρει τον νότιο προσανατολισμό και
γ) δεν αξιοποιούν τον νότιο προσανατολισμό.
Επειδή το ιδανικό σενάριο δεν μπορεί να είναι πάντα εφικτό, η ανάλυση της πιο πάνω
προϋπόθεσης γίνεται με την παρουσία τριών διαφορετικών σεναρίων:
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Σενάριο Α: Όταν το σχήμα του οικοπέδου περιορίζει την αξιοποίηση του νότιου
προσανατολισμού. Οι κατοικίες αξιολογούνται με βάση την προσπάθεια του αρχιτέκτονα να
ξεπεράσει αυτόν τον περιορισμό.
Σενάριο Β: Όταν η κύρια θέα του οικοπέδου βρίσκεται σε οποιοδήποτε προσανατολισμό
(εξαιρουμένου του νότιου). Οι κατοικίες αξιολογούνται με βάση την προσπάθεια του
αρχιτέκτονα να χειριστεί αυτήν την πρόκληση.
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Σενάριο Γ: Όταν δεν υπάρχει οποιοσδήποτε περιορισμός που να εμποδίζει την αξιοποίηση του
νότιου προσανατολισμού. Το σχήμα των κτισμάτων καθώς και η χωροθέτηση των κύριων
λειτουργιών αναμένεται ότι αξιοποιούν στο έπακρο τον νότιο προσανατολισμό.
Αξιοποιώντας τη θερμομονωτική ιδιότητα του εδάφους
Μία παράμετρος, η οποία αποτελεί συνήθη πρόκληση στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, είναι η
πιθανότητα κατά την οποία η ένταξη ενός κτίσματος σε ένα οικόπεδο επηρεάζεται από την
έντονη τοπογραφία του εδάφους. Αυτό που εξετάζεται στην προκειμένη περίπτωση είναι ο
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βαθμός στον οποίο ο σχεδιασμός των κατοικιών, όταν προσφέρεται, εκμεταλλεύεται τις
μονωτικές ιδιότητες της γης (Perdios 2007, 147). Οι κατοικίες κρίνονται ως κτίσματα τα οποία:
α) αξιοποιούν τις μονωτικές ιδιότητες της γης (ένα σημαντικό μέρος του όγκου του κτίσματος
βρίσκεται μέσα στη γη), β) αξιοποιούν εν μέρει τις μονωτικές ιδιότητες της γης (ένα μικρό μέρος
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του όγκου του κτίσματος βρίσκεται μέσα στη γη), γ) δεν αξιοποιούν τις μονωτικές ιδιότητες της
γης (το κτίσμα εδράζεται σε ένα επίπεδο το οποίο βρίσκεται σε ασυμφωνία με τη φυσική κλίση
του εδάφους).
Εξωτερικοί χώροι

Παράμετρος , η οποία σχετίζεται με τη βιοκλιματική λειτουργία ενός κτηρίου, είναι και ο τρόπος
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με τον οποίοι κύριοι εξωτερικοί χώροι, καλυμμένοι ή ακάλυπτοι, ενσωματώνονται χωρικά στον
σχεδιασμό. Η παρουσία τέτοιων χώρων και, ειδικότερα, η σχέση και εναλλαγή μεταξύ
εσωτερικού και εξωτερικού χώρου αποτελεί χαρακτηριστικό γνώρισμα της μεσογειακής
αρχιτεκτονικής. Η σημαντικότητα και επίδραση ενός τέτοιου χώρου στον τρόπο λειτουργίας μιας
κατοικίας κρίνεται από τον βαθμό στον οποίο ενσωματώνεται στους εσωτερικούς χώρους και
επηρεάζει την καθημερινή ζωή των ενοίκων. Ο κύριος εξωτερικός χώρος των κατοικιών κρίνεται:
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α) σε μεγάλο βαθμό ως ενσωματωμένος εξωτερικός χώρος (ο κύριος εξωτερικός χώρος ενώνεται
με τις περισσότερες από τις κύριες λειτουργίες), β) σε μέτριο βαθμό ως ενσωματωμένος
εξωτερικός χώρος (ο κύριος εξωτερικός χώρος ενώνεται με μερικές από τις κύριες λειτουργίες),
γ) μη ενσωματωμένος εξωτερικός χώρος (ο κύριος εξωτερικός χώρος ενώνεται με μία ή καμία
από τις κύριες λειτουργίες).
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7.5.2. Στρατηγικές ελαχιστοποίησης ενεργειακών απαιτήσεων
7.5.2.1. Παθητικά συστήματα και στρατηγικές θέρμανσης
Συστήματα άμεσου ηλιακού κέρδους - Ανοίγματα στον νότο
Τα ηλιακά κέρδη, τα οποία προέρχονται από τα νότια προσανατολισμένα ανοίγματα, αποτελούν
απλή αλλά βασικότατη στρατηγική θέρμανσης. Σύμφωνα με τις αρχές της βιοκλιματικής λογικής
για την αξιοποίηση στον μέγιστο βαθμό αυτής της παραμέτρου, ένα κτίσμα πρέπει να
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παρουσιάζει μεγάλα ανοίγματα προς στο νότο ή νοτιοανατολικό προσανατολισμό. Ταυτόχρονα,
καλό είναι να παρουσιάζει μικρά ανοίγματα προς στον βορρά, παρατήρηση βέβαια η οποία, με
βάση σύγχρονες μελέτες και τη χρήση θερμομονωτικών υαλοπινάκων, δεν ισχύει σε απόλυτο
βαθμό (Persson, Roos και Wall 2006). Μία πλευρά ενός κτίσματος θεωρείται κλειστή, όταν το
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εμβαδόν της τυφλής επιφάνειας (χωρίς ανοίγματα) είναι αρκετά μεγαλύτερο από το εμβαδόν
των ανοιγμάτων και ανοικτή, όταν το εμβαδόν μεταξύ των δύο περιπτώσεων είναι συγκρίσιμο
(Perdios 2007). Για την έρευνα γίνεται ένας σύντομος υπολογισμός αυτής της αναλογίας. Σε
κατοικίες, οι οποίες κτίστηκαν σχετικά πρόσφατα και με βάση την πρόσφατη νομοθεσία περί
ενεργειακής απόδοσης των κτισμάτων παρουσιάζουν θερμομονωτικούς υαλοπίνακες, η
παρουσία μεγαλύτερων ανοιγμάτων προς στον βορρά δεν αποτελεί πρόβλημα. Μελετώντας τις
όψεις τους οι κατοικίες κρίνονται ως κτίσματα τα οποία παρουσιάζουν: α) επαρκές άμεσο ηλιακό
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κέρδος (ανοικτή τη νότια ή νοτιανατολική όψη και κλειστή τη βόρεια, βορειοδυτική και
βορειοανατολική όψη), β) σχεδόν επαρκές άμεσα ηλιακό κέρδος (ανοικτή τη νότια ή
νοτιανατολική όψη και ανοικτή τη βόρεια, βορειοδυτική και βορειοανατολική όψη ή ανοικτή τη
νότια και κλειστή τη νοτιανατολική και το αντίθετο), γ) ανεπαρκές άμεσο ηλιακό κέρδος (κλειστή
τη νότια ή νοτιανατολική όψη και ανοικτή τη βόρεια, βορειοδυτική και βορειοανατολική όψη).
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7.5.2.2. Παθητικά συστήματα και στρατηγικές ψύξης

Ανάσχεση απωλειών - Διάταξη χώρων
Με βάση τις στρατηγικές θέρμανσης, χώροι οι οποίοι χρησιμοποιούνται για παρατεταμένο
χρονικό διάστημα, όπως το σαλόνι, η κουζίνα και η τραπεζαρία, αναμένεται ότι πρέπει να
τοποθετηθούν στη νότια πλευρά μιας κατοικίας (Perdios 2007). Την ίδια στιγμή βοηθητικοί
χώροι, όπως αποθήκες, αποχωρητήρια και κλιμακοστάσια, τοποθετούνται στη βόρεια πλευρά
μιας κατοικίας προστατεύοντας τους υπόλοιπους κύριους χώρους από τη θερμική απώλεια. Η
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διαρρύθμιση των χώρων κρίνεται ως: α) κατάλληλη διαρρύθμιση χώρων (τοποθέτηση των
βοηθητικών χώρων κατά κύριο λόγο στη βόρεια πλευρά της κατοικίας, όλοι οι κύριοι χώροι
προστατεύονται από το βόρειο προσανατολισμό), β) ακαθόριστη διαρρύθμιση χώρων
(τοποθέτηση των βοηθητικών χώρων κατά κύριο λόγο στη βόρεια πλευρά της κατοικίας, κάποιοι
από τους κύριους χώρους είναι εκτεθειμένοι στο βόρειο προσανατολισμό), γ) ακατάλληλη
διαρρύθμιση χώρων (οι βοηθητικοί χώροι είναι σκορπισμένοι μέσα στην κάτοψη, κάποιοι από
τους κύριους χώρους είναι εκτεθειμένοι σε βόρειο προσανατολισμό).
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Ηλιοπροστασία
Η βασικότερη και αποτελεσματικότερη στρατηγική ψύξης είναι η εφαρμογή σταθερών ή κινητών
στοιχείων σκίασης. Οι δύο κύριες παράμετροι, οι οποίες πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στον
σχεδιασμό, είναι η ορθή επιλογή, ανάλογα με τον προσανατολισμό, των κατάλληλων σκιάστρων
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καθώς και το προβλεπόμενο μέγεθος αυτών (Perdios 2007). Ιδανικό σενάριο αποτελεί η χρήση
οριζόντιων σκιάστρων ή προβόλων στον νότιο προσανατολισμό, κάθετων στον ανατολικό και
δυτικό προσανατολισμό και συνδυασμός κάθετων και οριζόντιων σκιάστρων σε νοτιοανατολικό
και νοτιοδυτικό προσανατολισμό. Οι κατοικίες κρίνονται ως κτίσματα τα οποία παρουσιάζουν:
α) επαρκή σκίαση (ορθό τρόπο σκίασης στις περισσότερες περιπτώσεις ανοιγμάτων), β) σχεδόν
επαρκή σκίαση (ορθό τρόπο σκίασης σε μερικές περιπτώσεις ανοιγμάτων), γ) ανεπαρκή σκίαση
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(απουσία ή λανθασμένο τρόπο σκίασης στις περισσότερες περιπτώσεις ανοιγμάτων).
Χρωματισμοί

Με βάση τη βιοκλιματική λογική, σε θερμά κλίματα είναι απαραίτητη η χρήση υλικών ή βαφών
που παρουσιάζουν ανοιχτόχρωμους χρωματισμούς, καθώς επιδρούν θετικά στην προσπάθεια
προστασίας του περιβλήματος ενός κτίσματος από τον ήλιο και την υπερθέρμανση (Perdios

Η

2007, 115). Με βάση αυτήν την παράμετρο, οι κατοικίες κρίνονται ως κτίσματα τα οποία
παρουσιάζουν: α) ορθό χρωματισμό (οι εξωτερικές επιφάνειες των όγκων στο σύνολό τους
παρουσιάζουν ανοιχτόχρωμους χρωματισμούς), β) μικτό χρωματισμό (οι εξωτερικές επιφάνειες
των όγκων στο σύνολό τους παρουσιάζουν συνδυασμό από ανοιχτόχρωμους και σκουρόχρωμους
χρωματισμούς), γ) λανθασμένο χρωματισμό (οι εξωτερικές επιφάνειες των όγκων παρουσιάζουν
στο σύνολό τους κατά μεγαλύτερη αναλογία σκουρόχρωμους χρωματισμούς).
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Φυσικός αερισμός
Η ύπαρξη διαμπερούς αερισμού είναι μία εναλλακτική, σε σχέση με τη χρήση μηχανικών μέσων,
στρατηγική ψύξης (Kwok και Grondzik 2007). Η ύπαρξη περισσοτέρων από ένα παράθυρο σε
κάθε χώρο που φιλοξενεί μία κύρια λειτουργία (το ιδανικό σενάριο είναι η ύπαρξη δύο
αντικριστών ανοιγμάτων) ή η παρουσία φωταγωγού ή ανοίγματος οροφής, στοιχεία που
βοηθούν στην απαγωγή του θερμού αέρα, αποτελούν στρατηγικές οι οποίες υποστηρίζουν την
δημιουργία ύπαρξης διαμπερούς αερισμού (Perdios 2007). Το γεγονός ότι πολλές από τις υπό
διερεύνηση κατοικίες παρουσιάζουν χώρους ενιαίας διάταξης καθορίζει και τη μέθοδο
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διερεύνησης της παρούσας ανάλυσης να επικεντρώνεται στον συνολικό προσδιορισμό του
βαθμού εξασφάλισης διαμπεροούς αερισμού στο σύνολο των κύριων χώρων. Οι κατοικίες
κρίνονται ως κτίσματα τα οποία: α) υποστηρίζουν τον διαμπερή αερισμό (παρουσία συνόλου
στρατηγικών οι οποίες υποστηρίζουν τη δημιουργία διαμπερούς αερισμού), β) υποστηρίζουν
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μερικώς το διαμπερή αερισμό (παρουσία κάποιων στρατηγικών οι οποίες υποστηρίζουν μερικώς
τη δημιουργία διαμπερούς αερισμού), γ) δεν υποστηρίζουν τον διαμπερή αερισμό (παρουσία
ελάχιστων ή καθόλου στρατηγικών οι οποίες υποστηρίζουν τη δημιουργία διαμπερούς
αερισμού).

7.5.2.3. Στρατηγικές φυσικού φωτισμού
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Οι στρατηγικές φυσικού φωτισμού σχετίζονται με την κατασκευή των ιδανικών επιπέδων
φυσικού φωτισμού, ανάλογα με τις ανάγκες που χρειάζεται ο χώρος κάθε λειτουργίας (Kwok και
Grondzik 2007). Με βάση αυτές τις στρατηγικές, ο σχεδιασμός δεν πρέπει να επιτρέπει την
ύπαρξη χώρων οι οποίοι να παρουσιάζουν μεγάλη απόσταση από το κέλυφος του κτίσματος.
Όταν αυτό δεν μπορεί να αποτραπεί, είναι δυνατό να εφαρμοστεί ένας αριθμός εναλλακτικών
τεχνικών, όπως της εφαρμογής φωταγωγών, ανοιγμάτων οροφής και αιθρίων. Σημαντικός

Η

παράγοντας, ο οποίος σχετίζεται και επηρεάζει επίσης αυτήν την παράμετρο σχεδιασμού, είναι η
ισοκατανομή και το μέγεθος των ανοιγμάτων ανάλογα με τον προσανατολισμό που
παρουσιάζουν. Για τον νότιο προσανατολισμό η βέλτιστη αναλογία των ανοιγμάτων, σε σχέση με
την κλειστή επιφάνεια, τοποθετείται μεταξύ του 20% - 60%, στον βορρά περίπου στο 20% και
στην ανατολή και δύση στο 20% - 40% (Perdios 2007). Με βάση τα πιο πάνω, αυτό που κρίνεται
είναι αν σε κάθε κατοικία: α) γίνεται χρήση των περισσοτέρων στρατηγικών φυσικού φωτισμού
(επαρκής αριθμός ανοιγμάτων και απουσία χώρων με μεγάλη απόσταση από το κέλυφος του
κτίσματος ή ύπαρξη χώρων με μεγάλη απόσταση από το κέλυφος, υποστηρίζομενοι από άλλες
στρατηγικές φυσικού φωτισμού), β) γίνεται χρήση μερικών στρατηγικών φυσικού φωτισμού
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(χρήση μερικών από τις πιο πάνω απαιτήσεις), γ) δεν γίνεται χρήση στρατηγικών φυσικού
φωτισμού - μη επαρκής αριθμός ανοιγμάτων, ύπαρξη χώρων με μεγάλη απόσταση από το
κέλυφος του κτίσματος χωρίς την υποστήριξη από άλλες στρατηγικές φυσικού φωτισμού).
7.5.3. Συνολικά αποτελέσματα
Η τελευταία ενότητα της ανάλυσης αφορά τη δημιουργία μιας συγκεντρωτικής τιμής, με βάση
την οποία καταγράφεται ο βαθμός στον οποίο ο σχεδιασμός των κατοικιών ενσωματώνει τις
αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού. Για καθεμιά από της κατοικίες υπολογίζεται ο μέσος όρος
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των τιμών που καταγράφουν οι πιο πάνω παράμετροι ανάλυσης. Η τιμή 1.0 καταγράφεται για
μία παράμετρο, όταν ενσωματώνει στο έπακρο τις βιοκλιματικές παραμέτρους και συμβολίζεται
στο συγκεντρωτικό πίνακα με σκούρο γκρίζο χρώμα, η τιμή 0.5, όταν ενσωματώνει κατά το ήμισυ
τις βιοκλιματικές παραμέτρους και συμβολίζεται με γκρίζο χρώμα και η τιμή 0, όταν δεν
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ενσωματώνει τις βιοκλιματικές παραμέτρους και συμβολίζεται με ανοικτό γκρίζο χρώμα.

7.6. Τα ευρήματα της ανάλυσης

Στο παράρτημα Ι (σελ. 349) παρουσιάζεται αναλυτικά η καταγραφή των βιοκλιματικών
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χαρακτηριστικών των κατοικιών.

7.6.1. Η σχέση της κατασκευής με περιβαλλοντικές παραμέτρους
Η ανάγκη για νότιο προσανατολισμό

Σε τρεις από τις δεκαπέντε περιπτώσεις ο σχεδιασμός των κατοικιών εμπίπτει στο σενάριο Α,

Η

καθώς το σχήμα του οικοπέδου περιορίζει την αξιοποίηση του νότιου προσανατολισμού (3/15,
κατοικίες 1,11,15). Στην κατοικία 1 για την αντιμετώπιση αυτού του περιορισμού παρατηρείται η
δημιουργία ενός αιθρίου, χωρίς όμως να γίνεται εφικτή η συσχέτιση όλων των κύριων χώρων με
τον νότιο προσανατολισμό. Η κατοικία 11 παρουσιάζει λανθασμένο σχήμα το οποίο αποτρέπει
την αξιοποίηση του νότιου ηλιακού κέρδους, ενώ στην κατοικία 15, αν και παρατηρούνται δύο
θετικές χειρονομίες, μια υποχώρηση του όγκου με τρόπο ώστε να δημιουργούνται οι
προϋποθέσεις αξιοποίησης του νότιου προσανατολισμού και η παρουσία ενός ελεγχόμενου
ανοίγματος οροφής, οι κύριοι χώροι δεν επωφελούνται στο σύνολό τους από τον νότιο
προσανατολισμό.
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Εικόνα 7.1: Το σχήμα των κατοικιών και η αξιοποίηση του νότιου προσανατολισμού
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Περιορισμό στον σχεδιασμό παρουσιάζουν άλλες τρεις περιπτώσεις οι οποίες εμπίπτουν στο
σενάριο Β, καθώς η κύρια θέα του οικοπέδου βρίσκεται σε οποιοδήποτε προσανατολισμό εκτός
του νότου (3/15, κατοικίες 5,7,13). Αν και σε δύο από αυτές τις κατοικίες γίνεται προσπάθεια να
αξιοποιηθεί ο νότιος προσανατολισμός, φαίνεται ότι οι αρχιτέκτονες επιλέγουν να συσχετίσουν
τις κύριες λειτουργίες και, κατ΄ επέκταση, τον όγκο των κτισμάτων κατά κύριο λόγο με τη θέα του
οικοπέδου. Η στροφή προς τη θέα, εκτός από τη χωροθέτηση των κύριων λειτουργιών και το
σχήμα του κτίσματος, εκφράζεται και μέσα από το μεγάλο μέγεθος των ανοιγμάτων που
παρουσιάζονται προς αυτήν την κατεύθυνση.
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Στις υπόλοιπες εννέα περιπτώσεις ο σχεδιασμός των κατοικιών εμπίπτει στο σενάριο Γ, καθώς
δεν παρατηρείται κάποιος περιορισμός ο που να αποτρέπει την αξιοποίηση του νότιου
προσανατολισμού (9/15, κατοικίες 2,3,4,6,8,9,10,12,14). Σε τέσσερις από αυτές τις κατοικίες ο
όγκος του κτίσματος καθώς και οι κύριες λειτουργίες σχετίζονται άμεσα με τον νότιο
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προσανατολισμό (4/9 κατοικίες 2,4,6,10). Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι στην κατοικία 2 ο
αρχιτέκτονας κάνει μία στροφή στον κύριο όγκο του κτίσματος για καλύτερη αξιοποίηση του
νότιου προσανατολισμού και ο αρχιτέκτονας της κατοικίας 10 εντάσσει στον πυρήνα της
σύνθεσης ένα αίθριο για τον ίδιο σκοπό. Από τις υπόλοιπες πέντε κατοικίες οι τρεις αξιοποιούν
τον νότιο προσανατολισμό κατά το ήμισυ (3/9 κατοικίες 8,9,12) και οι υπόλοιπες δύο
παρουσιάζουν σύνθετη ογκοπλασία, ενώ οι κύριες λειτουργίες τους δεν σχετίζονται άμεσα με
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τον νότιο προσανατολισμό (2/9 κατοικίες 3,14) (εικόνα 7.1).
Αξιοποιώντας τη θερμομονωτική ιδιότητα του εδάφους

Σε οκτώ περιπτώσεις του συνόλου των κατοικιών καταγράφεται τεμάχιο το οποίο παρουσιάζει
έντονη τοπογραφία. Σε τρεις από τις περιπτώσεις ο σχεδιασμός των κατοικιών εκμεταλλεύεται
την ιδιαιτερότητα της τοπογραφίας σε μεγάλο βαθμό (3/8, κατοικίες 10,13,15), ενώ σε μία

Η

περίπτωση σε μέτριο βαθμό (1/10, κατοικία 7). Η αξιοποίηση των θερμομονωτικών ιδιοτήτων
του εδάφους δεν φαίνεται να αποτελεί προτεραιότητα στον σχεδιασμό.
Εξωτερικοί χώροι
Αναφορικά με τον βαθμό στον οποίο οι κατοικίες ενσωματώνουν στον σχεδιασμό τους τον κύριο
εξωτερικό χώρο, ο οποίος συγκεντρώνει τις βασικότερες εξωτερικές δραστηριότητες των
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Εικόνα 7.2: Ο βαθμός στον οποίο οι κατοικίες ενσωματώνουν στον σχεδιασμό τους τον κύριο εξωτερικό χώρο.
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ενοίκων, καταγράφονται έξι περιπτώσεις στις οποίες αυτός παρουσιάζεται σε μεγάλο βαθμό
ενσωματωμένος στον εσωτερικό χώρο (6/15, κατοικίες 1,4,6,8,10,13), πέντε περιπτώσεις στις
οποίες παρουσιάζεται σε μέτριο βαθμό ενσωματωμένος (5/15, κατοικίες 2,3,5,9,15) και τέσσερις
περιπτώσεις στις οποίες δεν παρουσιάζεται ενσωματωμένος (4/15, κατοικίες 7,11,12,13). Οι
κύριοι εξωτερικοί χώροι των κατοικιών είναι σε μικρότερο βαθμό ενσωματωμένοι στους
εσωτερικούς χώρους και με ελάχιστες από τις κύριες λειτουργίες στις πιο σύγχρονες κατοικίες
(εικόνα 7.2).
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7.6.2. Στρατηγικές ελαχιστοποίησης ενεργειακών απαιτήσεων
7.6.2.1. Παθητικά συστήματα και στρατηγικές θέρμανσης
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Συστήματα άμεσου ηλιακού κέρδους - Ανοίγματα στον νότο

Στο σύνολο των κατοικιών, σε επτά από τις δεκαπέντε περιπτώσεις, ο σχεδιασμός παρουσιάζει
επαρκές άμεσο ηλιακό κέρδος (7/15,

κατοικίες 1,4,6,8,9,10,12), τέσσερις κατοικίες

παρουσιάζουν σχεδόν επαρκές άμεσο ηλιακό κέρδος (4/15, κατοικίες 2,3,5,15) και άλλες
τέσσερις κατοικίες παρουσιάζουν ανεπαρκές άμεσο ηλιακό κέρδος (4/15, κατοικίες 7,11,13,14).
Με βάση τα αποτελέσματα, επαρκές άμεσο ηλιακό κέρδος παρουσιάζουν μόνο οι μισές από τις
βραβευμένες κατοικίες, γεγονός το οποίο είναι αποθαρρυντικό, καθώς η συγκεκριμένη
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παράμετρος ανάλυσης αποτελεί βασική στρατηγική θέρμανσης.
7.6.2.2. Παθητικά συστήματα και στρατηγικές ψύξης

Ανάσχεση απωλειών - Διάταξη χώρων

Η

Στο σύνολο των κατοικιών, σε τρεις από τις δεκαπέντε περιπτώσεις, η κάτοψη των κατοικιών
παρουσιάζει κατάλληλη διαρρύθμιση χώρων (3/15, κατοικίες 2,6,7), η κάτοψη έξι κατοικιών
παρουσιάζει ακαθόριστη διαρρύθμιση χώρων (6/15, κατοικίες 1,4,8,10,12,13) και η κάτοψη των
υπόλοιπων έξι κατοικιών παρουσιάζει ακατάλληλη διαρρύθμιση χώρων (6/15, κατοικίες
3,5,7,11,14,15). Είναι ξεκάθαρο το γεγονός ότι οι κατοικίες παρουσιάζουν στο σύνολό τους
ακατάλληλη διαμόρφωση χώρων (εικόνα 7.3, εικόνα 7.4).
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Εικόνα 7.3: Η διάταξη χώρων που περιλαμβάνουν τις κύριες λειτουργίες και οι χώροι ανάσχεσης απωλειών.
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Εικόνα 7.4: Η διάταξη χώρων που περιλαμβάνουν τα υπνοδωμάτια και οι χώροι ανάσχεσης απωλειών.
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Ηλιοπροστασία
Στο σύνολο των κατοικιών, σε τρεις από τις δεκαπέντε περιπτώσεις οι κατοικίες κρίνονται ως
κτίσματα τα οποία παρουσιάζουν επαρκή συστήματα σκίασης (3/15, κατοικίες 4,7,10), σε οκτώ
περιπτώσεις ως κτίσματα τα οποία παρουσιάζουν σχεδόν επαρκή συστήματα σκίασης (8/15,
κατοικίες 2,5,6,8,9,12,13,15) και σε τέσσερις περιπτώσεις ως κτίσματα τα οποία παρουσιάζουν
ανεπαρκή συστήματα σκίασης

(4/15, κατοικίες 3,4,12,14). Πολύ μικρό ποσοστό κατοικιών
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παρουσιάζουν επαρκή συστήματα σκίασης (εικόνα 7.5α,β).

Εικόνα 7.5α: Συστήματα σκίασης
mmmiiimmmΚατοικίες 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13
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Εικόνα 7.5β: Συστήματα σκίασης
mimimmmmΚατοικίες 13, 14, 15

Χρωματισμοί
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Στο σύνολο των κατοικιών, σε επτά από τις δεκαπέντε περιπτώσεις οι κατοικίες κρίνονται ως
κτίσματα τα οποία παρουσιάζουν ορθό χρωματισμό στις εξωτερικές τους επιφάνειες (7/15,
κατοικίες 1,2,4,5,8,11,15), σε έξι περιπτώσεις ως κτίσματα τα οποία παρουσιάζουν μικτό
χρωματισμό στις εξωτερικές τους επιφάνειες (6/15, κατοικίες 3,6,7,9,12,13) και σε δυο
περιπτώσεις ως κτίσματα τα οποία παρουσιάζουν λανθασμένο χρωματισμό στις εξωτερικές τους
επιφάνειες (2/15, κατοικίες 10,14). Σε σύγκριση με τις υπόλοιπες παραμέτρους, ο χρωματισμός
στις εξωτερικές επιφάνειες των κτισμάτων ικανοποιεί σε μεγάλο βαθμό τα βιοκλιματικά
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κριτήρια.
Φυσικός αερισμός

Στο σύνολο των κατοικιών, σε πέντε από τις δεκαπέντε περιπτώσεις οι κατοικίες κρίνονται ως
κτίσματα τα οποία υποστηρίζουν τον διαμπερή αερισμό (5/15, κατοικίες 3,4,12,14,15), σε επτά
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περιπτώσεις ως κτίσματα τα οποία υποστηρίζουν εν μέρει τον διαμπερή αερισμό (7/15, κατοικίες
1,5,7,9,10,11,13) και σε τρεις περιπτώσεις ως κτίσματα τα οποία δεν υποστηρίζουν τον διαμπερή
αερισμό (3/15, κατοικίες 3,6,8). Παρά το γεγονός ότι παρουσιάζονται σε μερικές από τις
βραβευμένες κατοικίες συγκεκριμένες χειρονομίες, οι οποίες υποστηρίζουν την ύπαρξη
διαμπερούς αερισμού, στις περισσότερες κατοικίες αυτή η παράμετρος βασίζεται επιτυχώς, στην
ύπαρξη των προτεινόμενων από την κάτοψη ανοιγμάτων (εικόνα 7.6).
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7.6.2.3. Στρατηγικές φυσικού φωτισμού
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Εικόνα 7.6: Ανοίγματα για διαμπερή αερισμό
mmmiiimmiΚατοικίες 4, 10, 11, 12, 15
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Στο σύνολο των κατοικιών, σε εννέα από τις δεκαπέντε περιπτώσεις οι κατοικίες κρίνονται ως
κτίσματα στα οποία γίνεται χρήση των περισσοτέρων στρατηγικών φυσικού φωτισμού (9/15,
κατοικίες 3,4,7,9,11,12,13,14,15), σε τρεις περιπτώσεις ως κτίσματα στα οποία γίνεται χρήση
μερικών από τις στρατηγικές φυσικού φωτισμού (3/15, κατοικίες 1,5,8) και σε άλλες τρεις
περιπτώσεις ως κτίσματα στα οποία δεν γίνεται χρήση στρατηγικών φυσικού φωτισμού (3/15,
κατοικίες 2,6,10). Η χρήση των στρατηγικών του φυσικού φωτισμού φαίνεται να γίνεται σε

Η
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ικανοποιητικό βαθμό από το σύνολο των κατοικιών (εικόνα 7.7α,β).

Εικόνα 7.7α: Στρατηγικές φυσικού φωτισμού
iiiimiimiiimiiiiΚατοικία 1, 2, 3, 4, 5, 7
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7.6.3. Συνολικά αποτελέσματα
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Εικόνα 7.7β: Στρατηγικές φυσικού φωτισμού
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiΚατοικία 8, 9, 10, 11, 12, 15
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Με βάση τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα τα οποία παρουσιάζονται στον πίνακα 7.1, τέσσερις
από τις δεκαπέντε κατοικίες πληρούν το σύνολο των βιοκλιματικών κριτηρίων σε πολύ μικρό
βαθμό, με ελάχιστη μέση τιμή το 0.25 και μέγιστη τιμή το 0.39 (4/15, κατοικίες 3,5,11,14), οκτώ
κατοικίες πληρούν το σύνολο των βιοκλιματικών κριτηρίων κατά το ήμισυ με μέση συνολική τιμή
που κυμαίνεται κοντά στο 0.5 (ελάχιστη μέση τιμή το 0.44 και μέγιστη τιμή το 0.63)(8/15,
κατοικίες 1,2,6,7,8,12,13,15), δύο κατοικίες πληρούν το σύνολο των βιοκλιματικών κριτηρίων σε
σχετικά ικανοποιητικό βαθμό, με ελάχιστη μέση τιμή το 0.67 και μέγιστη τιμή το 0.69 (2/15,
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κατοικίες 9,10) και μία μόνο κατοικία πληροί το σύνολο των βιοκλιματικών κριτηρίων σε μεγάλο
βαθμό καταγράφοντας μέση τιμή το 0.83 (1/15, κατοικία 4). Οι βιοκλιματικές πτυχές στον
σχεδιασμό, με βάση τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα, δεν φαίνεται να αποτελούν
προτεραιότητα για τους αρχιτέκτονες. Αν εξαιρέσουμε τις στρατηγικές φυσικού φωτισμού και
τον χρωματισμό των εξωτερικών επιφανειών που καταγράφουν στο σύνολο των κατοικιών
συγκεντρωτικές τιμές 0.7 και 0.67 αντίστοιχα, στις περισσότερες περιπτώσεις οι κατοικίες

Η

πληρούν περίπου κατά το ήμισυ τις βιοκλιματικές παραμέτρους.
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7.5/15 = 0.5

Υποστηρίζει τη βιοκλιματική λογική

3/8 =
0.38

8.5/15 =
0.57

9/15 =
0.6

6/15 =
0.4

Υποστηρίζει εν μέρει τη βιοκλιματική λογική

6.5/15 =
0.43

10/15 =
0.67

7.5/15 =
0.5

*

*

*

*

*

*
*

*
*

*

*

*

*

*

*

10.5/15
= 0.7

Η ανάγκη για νότιο
προσανατολισμό
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Παθητικά συστήματα
και στρατηγικές ψύξης

Παθητικά συστήματα
και στρατηγικές
θέρμανσης

Στρατηγικές φυσικού φωτισμού

Φυσικός αερισμός

Χρωματισμοί

Ηλιοπροστασία

Χώρος ανάσχεσης
απωλειών Διάταξη χώρων

Συστήματα άμεσου
ηλιακού κέρδους Ανοίγματα στον νότο

Εξωτερικοί χώροι

Αξιοποιώντας τη θερμομονωτική ιδιότητα του
εδάφους

Σενάριο Γ

Σενάριο Β

Σενάριο Α

Συνολικός βαθμός με βάση τον οποίο ο σχεδιασμός των κατοικιών ενσωματώνει τα βιοκλιματικά κριτήρια.

Μη χρήση στρατηγικών φυσικού φωτισμού

Χρήση μερικών στρατηγικών φυσικού φωτισμού

Χρήση των περισσοτέρων στρατηγικών φυσικού φωτισμού

Μη διαμπερής αερισμός

Μερικώς διαμπερής αερισμός

Διαμπερής αερισμός

Λανθασμένος χρωματισμός

Μικτός χρωματισμός

Ορθός χρωματισμός

Ανεπαρκής σκίαση

Σχεδόν επαρκής σκίαση

Επαρκής σκίαση

Ακατάλληλη διαρρύθμιση χώρων

Ακαθόριστη διαρρύθμιση χώρων

Κατάλληλη διαρρύθμιση χώρων

Ανεπαρκές άμεσο ηλιακό κέρδος

Σχεδόν επαρκές άμεσο ηλιακό κέρδος

Επαρκές άμεσο ηλιακό κέρδος

Μη ενσωματωμένοι εξωτερικοί χώροι

Σε μέτριο βαθμό ενσωματωμένοι εξωτερικοί χώροι

Σε μεγάλο βαθμό ενσωματωμένοι εξωτερικοί χώροι

Μη αξιοποίηση της θερμομονωτικής ιδιότητας του εδάφους

Αξιοποίηση εν μέρει της θερμομονωτικής ιδιότητας του εδάφους

Αξιοποίηση της θερμομονωτικής ιδιότητας του εδάφους
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Μη αξιοποίηση του νότιου προσανατολισμού

Αξιοποίηση εν μέρει του νότιου προσανατολισμού

Αξιοποίηση του νότιου προσανατολισμού

Μη αξιοποίηση του νότιου προσανατολισμού

Αξιοποίηση, εν μέρει, του νότιου προσανατολισμού

Αξιοποίηση του νότιου προσανατολισμού

Μη αξιοποίηση του νότιου προσανατολισμού

Αξιοποίηση εν μέρει του νότιου προσανατολισμού

Αξιοποίηση του νότιου προσανατολισμού

Κατοικίες

ΛΙ
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1

4.5/8=0.56
5/8=0.63

3.5/9=0.39

3.5/9=0.39
7/9=0.83

5.5/9=0.61

4/9=0.44

5.5/8=0.69

5/8=0.63

2.5/8=0.28

6/9=0.67

5.5/9=0.61

5/8=0.63

2/8=0.25

68.5/128
= 0.54

5/9=0.61

Πίνακας 7.1: Συγκεντρωτικά αποτελέσματα

Δεν υποστηρίζει τη βιοκλιματική λογική

iiiiiiiiΣκούρο γκρίζο χρώμα: βαθμός 1iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiΓκρίζο χρώμα: βαθμός 0.5iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiΑνοικτό γκρίζο χρώμα: βαθμός 0
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Στρατηγικές ελαχιστοποίησης
ενεργειακών απαιτήσεων

Η σχέση της κατασκευής με
περιβαλλοντικές παραμέτρους

7.7. Συγκέντρωση αποτελεσμάτων
Συνοψίζοντας τα αποτελέσματα, μόνο τέσσερις από τις βραβευμένες κατοικίες αξιοποιούν τον
νότιο προσανατολισμό στον σχεδιασμό τους και εμπίπτουν στην κατηγορία των κατοικιών οι
οποίες δεν παρουσιάζουν περιορισμούς που να αποτρέπουν την αξιοποίηση του. Στην
περίπτωση κατά την οποία υπάρχει το δίλημμα επιλογής μεταξύ της αξιοποίησης της θέας και
του νότιου προσανατολισμού, στο πλαίσιο της βιοκλιματικής λογικής, η θέα φαίνεται να
αποτελεί προτεραιότητα στον σχεδιασμό, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι βρίσκεται σε
διαφορετικό προσανατολισμό από τον νότο. Αν και σε κάποιες από τις βραβευμένες κατοικίες
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φαίνεται, μαζί με την ένταξη της θέας στον σχεδιασμό, να υπάρχει η πρόθεση να αξιοποιηθεί
κατά το δυνατόν το ηλιακό κέρδος που προσφέρει ο νότος, αυτό δεν εφαρμόζεται στον βέλτιστο
βαθμό.
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Ενδεικτικά είναι τα αποτελέσματα όσον αφορά τη δυνατότητα αξιοποίησης του άμεσου ηλιακού
κέρδους, αφού αξιοποιείται μόνο από τις μισές βραβευμένες κατοικίες. Η ύπαρξη περιορισμών
στην εφαρμογή της ανάγκης για εξασφάλιση του νότιου προσανατολισμού φαίνεται να
λειτουργεί ως αρνητικός παράγοντας στον σχεδιασμό, αφού δεν καταγράφονται δραστικές
λύσεις που να υπερπηδούν αυτήν την αδυναμία. Τα αποτελέσματα θεωρούνται αρνητικά,
λαμβάνοντας υπόψη τη σημαντικότητα αυτής της προοπτικής και το κλίμα της Κύπρου με τις
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μεγάλες περιόδους ηλιοφάνειας κατά τη χειμερινή περίοδο.

Επίσης, όσον αφορά την εκμετάλλευση των θερμομονωτικών ιδιοτήτων του εδάφους,
εντοπίζονται αρνητικά αποτελέσματα. Όταν η τοπογραφία το επιτρέπει, αυτή η δυνατότητα δεν
φαίνεται να αποτελεί προτεραιότητα στον σχεδιασμό των βραβευμένων κατοικιών. Ξεκάθαρο
είναι επίσης το γεγονός ότι, σε ελάχιστες περιπτώσεις, παρουσιάζεται κατάλληλη διαμόρφωση
χώρων, ώστε οι κύριες λειτουργίες να προστατεύονται από τις θερμικές απώλειες που

Η

παρουσιάζει ο βόρειος προσανατολισμός. Όσον αφορά τα συστήματα ηλιοπροστασίας τα οποία
αποτελούν τη βασικότερη στρατηγική ψύξης, οι βραβευμένες κατοικίες σε πολύ μικρό ποσοστό
παρουσιάζουν επαρκή συστήματα σκίασης.
Θετικά τείνει να κρίνεται το γεγονός ότι οι κύριοι εξωτερικοί χώροι των βραβευμένων κατοικιών
είναι σε μεγάλο βαθμό ενσωματωμένοι στους εσωτερικούς χώρους, αν και στις πιο σύγχρονες
κατοικίες, παρά στις πιο παλιές, οι κύριοι εξωτερικοί χώροι συσχετίζονται σε μικρότερο βαθμό
με τον εσωτερικό χώρο. Θετικά είναι επίσης τα αποτελέσματα, όσον αφορά τη χρήση των ορθών
χρωματισμών στις εξωτερικές επιφάνειες των κτισμάτων. Ο σχεδιασμός των βραβευμένων
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κατοικιών βασίζεται κατά κύριο λόγο στη χρήση ανοικτών χρωμάτων. Ικανοποιητικά
αποτελέσματα καταγράφονται τέλος, όσον αφορά τη δυνατότητα της κάτοψης να υποστηρίζει
την ύπαρξη φυσικού αερισμού και φωτισμού σε όλες τις κύριες λειτουργίες των κατοικιών.
Η διερεύνηση των πιο πάνω χαρακτηριστικών των βραβευμένων κατοικιών φανερώνει ότι ο
σχεδιασμός τους, όσον αφορά τη βιοκλιματική του διάσταση, δεν πληροί τα κριτήρια
αξιολόγησης. Αξιοσημείωτο είναι επίσης το γεγονός ότι, ενώ από το 2006 και έπειτα καθορίστηκε
από τις αρμόδιες αρχές ο έλεγχος ενεργειακής απόδοσης κάθε νέου κτίσματος, στα πιο
καινούργια κτίσματα του συνόλου των κατοικιών παρατηρείται μείωση παρά αύξηση στην
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εφαρμογή των βιοκλιματικών παραμέτρων. Αυτές οι ενδείξεις καταγράφονται, παρά το γεγονός
ότι οι βραβευμένες κατοικίες θεωρητικά αποτελούν εξαίρετα δείγματα αρχιτεκτονικής και
αντιπροσωπεύουν την κουλτούρα των αρχιτεκτόνων του τόπου.
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Στόχος της παρούσης έρευνας αποτελεί ο εντοπισμός των χαρακτηριστικών της σύγχρονης
βραβευμένης κυπριακής κατοικίας. Επιπλέον, εντοπίζεται η κουλτούρα μέσα στην οποία
παράγεται ο σχεδιασμός της καθώς και το πώς αυτός επηρεάζεται από το πλαίσιο των δύο
θεσμών βράβευσης. Σύμφωνα με τα πιο πάνω αποτελέσματα, φαίνεται ότι η σχεδιαστική
κουλτούρα στην οποία εντάσσεται η σύγχρονη βραβευμένη κυπριακή κατοικία δεν περιλαμβάνει
το βιοκλιματικό στοιχείο ως βασική παράμετρο στον σχεδιασμό. Επιπλέον, απαντήσεις για το
πώς η βιοκλιματική λογική εντάσσεται στον σχεδιασμό των βραβευμένων κατοικιών και
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επηρεάζει αυτόν, θα δοθούν μέσα από την εξέταση των δηλωμένων προθέσεων των
αρχιτεκτόνων πριν από τη διαδικασία αξιολόγησης, τα πορίσματα των κριτικών επιτροπών, την
αξιολόγηση του τελικού αποτελέσματος και την διαδικασία σχεδιασμού σύμφωνα, με τις

Η

εκτιμήσεις των άμεσα εμπλεκόμενων σε αυτήν.
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Ο ΒΑΘΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΩΝ
ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
Η ικανοποίηση των λειτουργικών αναγκών, η καταλληλότητα του έργου ως προς τη χρήση του, η
βελτίωση της ζωής των ενοίκων και γενικότερα η συμβολή στον αειφόρο σχεδιασμό σε
κοινωνικό, πολιτισμικό και οικονομικό επίπεδο είναι τα εκφραζόμενα κριτήρια αξιολόγησης των
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θεσμών, τα οποία χαρακτηρίζουν το γενικό πλαίσιο μέσα στο οποίο εστιάζει η παρούσα ενότητα
της έρευνας. Οι νέοι τρόποι ζωής, οι νέες ανάγκες και η ετερογένεια που διακρίνουν τη σύγχρονη
κοινωνία μάς φέρνουν αντιμέτωπους με το ζήτημα ανεύρεσης ανοικτών λύσεων οι οποίες
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μπορούν να υποστηρίξουν αυτά τα μεταβαλλόμενα δεδομένα, τις προσδοκίες και τις διάφορες
ανάγκες που μπορεί να προκύψουν μετά την ολοκλήρωση ενός κτίσματος. Με αυτά τα δεδομένα
ο βαθμός επιλογής που προσφέρει ο σχεδιασμός των βραβευμένων κατοικιών αποτελεί το κύριο
ζητούμενο της ανάλυσης.

Ο οικιστικός χώρος αποτελεί από τη φύση του ένα περίπλοκο ζήτημα το οποίο θα έπρεπε να
συνδέεται άμεσα με τις μεταβαλλόμενες ανάγκες μιας οικογένειας και των ατόμων που την
απαρτίζουν.
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A house is not a solid building; it is a system of activity. Any changes in the house users, their needs and
the physical and cultural environment require a flexible system to adapt itself according to the changes.
In general, flexibility is the ability and potential of a building to change, adapt and reorganize itself in
response to the changes (Estaji 2017, 37).

Η ανταπόκριση του χώρου σε αυτές τις απαιτήσεις αποτελεί πλέον επιτακτική ανάγκη και καλό
θα ήταν να λειτουργεί ως αναπόσπαστο κομμάτι του σχεδιασμού του. Η δημιουργία ενός
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ευέλικτου χώρου, ο οποίος μπορεί να προσφέρει διάφορες επιλογές στους χρήστες, αποτελεί
σημαντική ενέργεια προς αυτήν την κατεύθυνση.
Η έννοια της ευελιξίας στον χώρο, ως προβληματισμός, δεν αποτελεί κάτι πρόσφατο, αφού
εξετάστηκε ως ιδέα και κατά την περίοδο του μοντερνισμού. Αρχιτέκτονες αυτής της περιόδου
αμφισβητούν τα υφιστάμενα μοντέλα κατοίκησης και προσεγγίζουν τον σχεδιασμό με γνώμονα
το γεγονός ότι τα κτήρια, με την πάροδο του χρόνου, είναι ορθότερο να παρέχουν τη δυνατότητα
αλλαγής και να προσαρμόζονται στις επιθυμίες των χρηστών τους. Χαρακτηριστικός είναι ο όρος
ελεύθερη κάτοψη (plan libre), τον οποίο χρησιμοποιεί ο Le Corbusier για να περιγράψει όχι μόνο
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τη λειτουργική ευκαμψία που προσφέρει βασιζόμενος σε αυτόν τον τρόπο σκέψης σχεδιασμός
αλλά και τη ΄΄νέα΄΄ αντίληψη του χώρου (Risselada 1988). Αξιοσημείωτο παράδειγμα αυτής της
καινοτόμου για την εποχή αρχιτεκτονικής αποτελεί η Villa Savoye. Μέσα από αυτήν ο Le
Corbusier παρουσιάζει τις καινούργιες δυνατότητες που προσφέρει η χρήση σκυροδέματος με
την αποσύνδεση της τοιχοποιίας από τη φέρουσα λειτουργία, τη δημιουργία μεγάλων
ανοιγμάτων και την κατασκευή ενός ανοικτού συστήματος κάτοψης, το οποίο αποτελείται από
ελεύθερα δομικά στοιχεία (Corbusier 2013).
Πάνω σε αυτήν την λογική κινούνται και οι πλείστοι αρχιτέκτονες οι οποίοι εντάσσονται στο
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μοντέρνο κίνημα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η δουλειά του Mies Van der Rohe, ο
οποίος αναπτύσσει τη χρήση ελεύθερων χαλύβδινων υποστυλωμάτων ανεξαρτητοποιώντας έτσι
τα όρια του χώρου από τη στατική δομή ενός κτίσματος. Έχοντας παράλληλα ως γνώμονα την
ελευθερία που προσδίδει ο ανοικτός χώρος, χρησιμοποιεί για τον σχεδιασμό μιας κάτοψης τα
αναφέρει:
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ελάχιστα δομικά πλαίσια και τα ελάχιστα αρχιτεκτονικά στοιχεία. Σε μία συνέντευξή του
For the present, I only build the perimeter walls and two columns within, which support the ceiling.
Everything else ought to be as free as possible. Where I to succeed in producing cheaper plywood walls, I
would only design the kitchen and bathroom as fixed rooms, and the remaining space as variable
dwelling space, so that I would be able to subdivide these spaces according to the needs of the occupant.
This would also have advantages insofar as it would provide the possibility to change the layout of a unit
αccording to changes within a family, without large modification costs. Any joiner or any down-to-earth
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laymen would be in the position to shift walls (Kirsch 1989, 59-61).

Ένα άλλο ιδιαίτερο παράδειγμα σχεδιαστικής πρότασης, η οποία αποτελεί σταθμό για τον

σχεδιασμό του εσωτερικού χώρου και του ευέλικτου τρόπου κατοίκησης, αποτελεί η κατοικία
Schroder του Rietveld. Η πρωτοτυπία της πρότασης έγκειται στο γεγονός ότι ο πρώτος όροφος
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της κατοικίας μπορεί να λειτουργήσει με δύο εντελώς διαφορετικούς τρόπους. Με την
κατάργηση της συνηθισμένης μεθόδου διαχωρισμού του χώρου και την εφαρμογή ενός
ευέλικτου συστήματος συρόμενων διαχωριστικών, ο όροφος μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένας
ενιαίος ανοικτός χώρος (open plan) ή να διαχωριστεί σε επιμέρους ανεξάρτητα δωμάτια που
ενώνονται σε ένα χωλ εισόδου το οποίο βρίσκεται σε αντιστοιχία με το κλιμακοστάσιο. Αυτός ο
νέος τρόπος ζωής που προτείνει ο σχεδιασμός της κατοικίας συνδέεται άμεσα με τη σύγχρονη
οικογένεια και τις προθέσεις της μοντέρνας σκέψης (Hanson 2003, 196-214).
Δεν θα μπορούσε να μην γίνει αναφορά στο παραδοσιακό ιαπωνικό σπίτι, χαρακτηριστικό
παράδειγμα ευέλικτου σχεδιασμού. Η δομή του κτίσματος είναι βασισμένη σε ένα σύστημα από
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λεπτά, ξύλινα υποστυλώματα που μπορούν να μετακινηθούν. Δεν υπάρχουν φέρουσες
τοιχοποιίες και τα δωμάτια διαχωρίζονται με τη χρήση διπλών συρόμενων παραθύρων ή
διαχωριστικών, τα οποία μπορούν να αφαιρεθούν και να αποθηκευτούν με ευκολία. Οι
αποστάσεις μεταξύ των ξύλινων υποστυλωμάτων είναι βασισμένες σε μία κοινή διάσταση και
ανταποκρίνονται αναλογικά σε όλα τα μήκη και πλάτη των χώρων. Τα δωμάτια δεν κουβαλούν
κάποια συγκεκριμένη ταυτότητα και λειτουργούν ως μεγάλοι χώροι που αξιοποιούνται ανάλογα
με την περίσταση (Eguchi κ.συν. 2011). Αρκετά από τα χαρακτηριστικά αυτών των παραδοσιακών
κτισμάτων, όπως η ελεύθερη κάτοψη, η ευελιξία και η ρευστότητα του χώρου, λειτούργησαν ως
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αναφορές για τη μοντέρνα σχεδιαστική φιλοσοφία (Rashid και Ara 2015).
Τη δυνατότητα μιας κάτοψης να κατασκευάζεται σύμφωνα με ένα ευέλικτο σχεδιαστικό
σύστημα και να καλύπτει τις όποιες απρόβλεπτες ανάγκες που μπορούν να προκύψουν κατά τη
λειτουργία διαχωρίζει ο Cedric Price (1962) σχολιάζοντας:
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Allowing for change, flexibility, it is essential that the variation provided does not impose a discipline
which may only be valid at the time of design. It is easier to allow for individual flexibility than
organizational bchange - the expendable house, the multi-use of fixed volumes, the transportable
controlled environment…Planning for activities must allow for change not only in content but its means of
operation. Disciplines can only be based on foreseeable change and thereafter only order and not
direction of change should be established (Price 1962, 217).

Ανάλογη διάκριση κάνει και ο Steven Groak (2002), ο οποίος διαχωρίζει τις έννοιες της
προσαρμοστικότητας και της ευελιξίας. Σύμφωνα με τον ίδιο, η πρώτη συνδέεται με την
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κοινωνική διάσταση του χώρου και τις διάφορες χρήσεις τις οποίες αυτός μπορεί να περιλάβει,
ενώ η δεύτερη με τα φυσικά χαρακτηριστικά του και τις διάφορες διαρρυθμίσεις που μπορούν
γίνουν.

Ο Herman Hertzberger (2002), αναλύοντας την ευελιξία στους χώρους κατοικίας, κάνει
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ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις. Αναφερόμενος στη σημασία του ημιτελούς προϊόντος και την
ιδιότητά του να μπορεί να προσαρμοστεί και να ολοκληρωθεί με τα δεδομένα της σχεδιαστικής
πρότασης τονίζει:
Όλα τα ημιτελή μέρη δεν οφείλουν μόνο να είναι δεκτικά σε προσαρμογή και προσθήκη, πρέπει επίσης,
σε κάποιο βαθμό, να σχεδιάζονται για να φιλοξενήσουν ποικίλες λύσεις και επιπλέον να ζητούν τρόπος του λέγειν - να ολοκληρωθούν… Για την ακρίβεια, το ημιτελές προϊόν πρέπει να συνιστά μια
προτροπή - και αυτό μπορεί να επιτευχτεί μόνο αν αυτή ήταν η ιδέα σας εξαρχής.

(Ηertzberger 2002, 164).
Χρησιμοποιώντας επίσης τον όρο πολλαπλότητα (polyvalence), αναφέρεται στον τρόπο με τον
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οποίο ένα κτίσμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί πολλαπλώς χωρίς να μεταβληθεί ο αρχικός
σχεδιασμός του (Hertzberger 2002).
Ο σύγχρονος τρόπος ζωής και οι ραγδαίες οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις αποτελούν
παράγοντες οι οποίοι καθιστούν την υιοθέτηση ενός σχεδιασμού που να εστιάζει αναγκαία στην
ευελιξία του χώρου, ώστε τα κτήρια να μπορούν να αντεπεξέρχονται στα εκάστοτε
μεταβαλλόμενα δεδομένα. Την αναγκαιότητα της εφαρμογής ενός ευέλικτου σχεδιασμού
σχολιάζουν χαρακτηριστικά οι Jeremy Till και Tatjana Schneider, οι οποίοι κριτικάρουν τον τρόπο
με τον οποίο οι αρχιτέκτονες προκαθορίζουν τον σχεδιασμό επηρεάζοντας σε μεγάλο βαθμό τη
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λειτουργία ενός χώρου. Παράλληλα, τονίζουν ότι οι χρήστες είναι ορθότερο να έχουν την
ευκαιρία να οικειοποιούνται τον χώρο μέσω επιλογών. Σημαντική για τους ίδιους αποτελεί
επίσης και η εξέλιξη της τεχνολογίας στην εύρεση νέων τρόπων εφαρμογής των μηχανολογικών
εγκαταστάσεων, η εξυπηρέτηση των οποίων συνήθως περιορίζει τον τρόπο με τον οποίο μπορεί
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να μεταβληθεί ο χώρος. Η ευελιξία του χώρου, σύμφωνα με τους ίδιους, αποτελεί μια
μακροπρόθεσμη και οικονομικά συμφέρουσα προσέγγιση στον σχεδιασμό (Till και Schneider
2005α, 2005β).

Η ανάγκη ώστε ο σχεδιασμός να παρέχει τη δυνατότητα για αλλαγές αποτελεί γεγονός που
επιβεβαιώνεται από την ύπαρξη πλέον πολλών έργων τα οποία βασίζονται σε αυτήν τη λογική.
Σύμφωνα με διάφορες μελέτες οι οποίες ορίζουν και διερευνούν τον βαθμό ευελιξίας του
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σχεδιασμού και ειδικότερα κατοικιών, υπάρχουν πολλές παράμετροι οι οποίες συνδέονται με
αυτήν την λογική. Το περίβλημα του κτίσματος και η δομή του, στοιχεία των όψεων τα οποία
μπορούν να μεταβάλουν οι χρήστες, η χωροθέτηση και ο τρόπος εφαρμογής των μόνιμων
σωληνώσεων και καλωδιώσεων, ο τρόπος διαχωρισμού του εσωτερικού χώρου, η δυνατότητα
αναδιοργάνωσης της επίπλωσης και οι καθημερινές δραστηριότητες των ενοίκων (Habraken και
Teicher 1972, Brand 1995, Duffy 1990). Χαρακτηριστική επίσης σχεδιαστική εφαρμογή, η οποία
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ακολουθεί την πιο πάνω φιλοσοφία, είναι ο σχεδιασμός των κτηρίων με βάση την ανοικτή λογική
(open building) όπου τα διαχωριστικά του εσωτερικού χώρου ανεξαρτητοποιούνται από τα
μόνιμα στοιχεία της κάτοψης και το κέλυφος του κτίσματος και αποκτούν την ιδιότητα να
μετακινούνται και να μεταβάλλονται από τους εκάστοτε χρήστες του χώρου (Kendall και Teicher
2010). Πέραν του γεγονότος ότι αυτές οι ιδιότητες εκφράζονται μέσα από τα χωρικά
χαρακτηριστικά των κτισμάτων, επηρεάζουν παράλληλα την ανθρώπινης συνύπαρξη και
διαμορφώνουν συμπεριφορές, αντιδράσεις και προτεραιότητες. Ο εντοπισμός ανάλογων
χαρακτηριστικών στο σύνολο των βραβευμένων κατοικιών αποτελεί βασικό ζητούμενο της
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παρούσης έρευνας και συνδέεται άμεσα με τον βαθμό επιλογής που προσφέρει ο σχεδιασμός
τους στους χρήστες.

8.1. Ερευνητικό ερώτημα
Στόχος της έρευνας αποτελεί αφενός η διερεύνηση του βαθμού στον οποίο ο σχεδιασμός των
κατοικιών ανταποκρίνεται στα κυριότερα κριτήρια αξιολόγησης των θεσμών και αφετέρου ο
εντοπισμός των ιδιαίτερων γνωρισμάτων τους. Το παρόν μέρος της έρευνας εστιάζει στη

Ο
Σ

διερεύνηση του βαθμού επιλογής που προσφέρει ο σχεδιασμός των κατοικιών και
επικεντρώνεται στην περίπτωση κατά την οποία αυτή αποκτά μακροπρόθεσμο αλλά και
βραχυπρόθεσμο χαρακτήρα. Και στις δυο περιπτώσεις ο σχεδιασμός συνδέεται άμεσα με την
αειφορίας.

ΚΡ
ΑΝ

ποιότητα της ζωής των ενοίκων και διαπραγματεύεται την ένταξή του στο γενικότερο πλαίσιο της

Στην πρώτη περίπτωση το ερευνητικό ερώτημα αφορά τον βαθμό στον οποίο ο σχεδιασμός των
κατοικιών παρουσιάζει δυνατότητα προσαρμογής σε μελλοντικές αλλαγές και τον τρόπο με τον
οποίο συνδέεται άμεσα με τη λειτουργική οργάνωση του χώρου. Στην προκειμένη περίπτωση ο
σχεδιασμός των βραβευμένων κατοικιών βασίζεται κατά κύριο λόγο στη λογική της ενιαίας
διάταξης χώρων (open plan). Σύμφωνα με τα δεδομένα, αυτή η ελευθερία της κάτοψης μπορεί
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να προσφέρει επιλογές που να ικανοποιούν τις ανάγκες των ιδιοκτητών;
Η δεύτερη περίπτωση αφορά επιλογές στον σχεδιασμό και σχετίζονται με τον τρόπο με τον
οποίο λειτουργούν, ενεργοποιούνται και γίνονται αντιληπτές οι χωρικές σχέσεις. Αυτές οι
επιλογές καθορίζονται με βάση τη φύση του ορίου το οποίο περικλείει και οργανώνει τις κύριες
λειτουργίες των κατοικιών. Σε ποιο βαθμό αυτό το όριο είναι απόλυτο και σε ποιο βαθμό
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μεταβάλλεται και προσφέρει επιλογές στους χρήστες του χώρου; Τι είδους επιλογές
προσφέροντα με βάση τη φύση του ορίου;

8.2. Μεθοδολογία
Η μεθοδολογία, η οποία προτείνεται, σχεδιάζεται με περιεκτική απλότητα. Οι κατοικίες
εξετάζονται με βάση την παρατήρηση των αρχιτεκτονικών σχεδίων και του διαθέσιμου
φωτογραφικού υλικού, ενώ γίνονται επισκέψεις σε όλες τις βραβευμένες κατοικίες. Οι
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παράμετροι, με βάση τις οποίες καταγράφονται αυτά τα χαρακτηριστικά, ανταποκρίνονται στα
ερευνητικά ζητούμενα και στο πλαίσιο μέσα στο οποίο αυτά εντάσσονται καθώς και στις
ιδιαιτερότητες που παρουσιάζουν οι ίδιες οι κατοικίες. Από τη στιγμή την οποία η καταγραφή
των χαρακτηριστικών των κατοικιών βασίζεται στις εκτιμήσεις του ερευνητή, απαιτείται υψηλός
βαθμός ακρίβειας ώστε οι κρίσεις να παρουσιάζουν ομοιογένεια και συστηματικότητα. Το
γεγονός επίσης ότι το υπό διερεύνηση σύνολο αποτελείται από κατοικίες διαφορετικών μεγεθών
λαμβάνεται υπόψη στη διαδικασία και η εξέταση γίνεται με βάση τη συνολική σχεδιαστική
φιλοσοφία τους, χωρίς να επηρεάζεται από τον αριθμό των χώρων που παρουσιάζει καθεμιά

Ο
Σ

από αυτές.
8.2.1. Επιλογές μακροπρόθεσμου χαρακτήρα: η δυνατότητα προσαρμογής
mmmiτου σχεδιασμού των κατοικιών σε μελλοντικές αλλαγές
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Σύμφωνα με τον Rob Geraedts (2009), η δυνατότητα προσαρμογής σε μελλοντικές αλλαγές
αποτελεί βασικό κριτήριο αξιολόγησης του βιώσιμου σχεδιασμού. Εστιάζοντας σε αυτήν τη
βασική προϋπόθεση, αναφέρεται στην έννοια της ευελιξίας (flexibility) χωρίζοντάς την σε
τέσσερις διαφορετικές δυνατότητες. Η πρώτη σχετίζεται με τη δυνατότητα διαίρεσης (partition
ability) ενός κτηρίου ή ενός συνόλου κτηρίων και την επαναλειτουργία του σε μικρότερες
μονάδες, η δεύτερη με τη δυνατότητα προσαρμοστικότητας (adaptability) του χώρου, ώστε να
μπορεί να καλύπτει τις μεταβαλλόμενες ανάγκες των χρηστών, η τρίτη με τη δυνατότητα
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επέκτασης (extendibility) ενός κτίσματος και η τέταρτη με τη δυνατότητα πολυλειτουργικότητας
(multifunctionality) που σχετίζεται, βασικά με τη δυνατότητα των χώρων ή των κτηρίων να
υποστηρίζουν διαφορετικές λειτουργίες. Προσαρμόζοντας στα δεδομένα της παρούσης έρευνας
τον πιο πάνω διαχωρισμό, η δυνατότητα προσαρμογής του σχεδιασμού των κατοικιών σε
μελλοντικές αλλαγές αξιολογείται με βάση:

Η

Τη δυνατότητα διαίρεσης

Η δυνατότητα διαίρεσης των κατοικιών στην προκειμένη περίπτωση ορίζεται ως η ικανότητα
διαίρεσης της υφιστάμενης χωρικής οργάνωσης σε δύο ή περισσότερες ανεξάρτητες, συνεκτικές
λειτουργικά ομάδες χώρων και η οποία εντοπίζεται ως πιθανή πρόθεση στη συνθετική λογική
των κτισμάτων. Για παράδειγμα, η κάτοψη της κατοικίας 1 μπορεί να χωριστεί σε δύο τμήματα,
καθώς ο μεγάλος χώρος που βρίσκεται στη νότια της πλευρά δεν παρουσιάζει άμεση λειτουργική
συσχέτιση με τους υπόλοιπους χώρους, έχει δυνατότητα εξωτερικής ανεξάρτητης πρόσβασης και
εκτονώνεται ταυτόχρονα σε μία μικρή προστατευμένη από του υπόλοιπους εξωτερικούς χώρους
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αυλή (εικόνα 8.1). Τα κτίσματα κρίνονται από το αν ο σχεδιασμός τους επιτρέπει, επιτρέπει εν
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μέρει ή δεν επιτρέπει την δυνατότητα διαίρεσης.

Τη δυνατότητα επέκτασης
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Εικόνα 8.1: Δυνατότητα διαίρεσης
Κατοικία 1

Η δυνατότητα επέκτασης των κατοικιών σχετίζεται με την δυνατότητα της προτεινόμενης από
τον σχεδιασμό κάτοψης να επεκταθεί με τρόπο που ορίζει η συνθετική λογική των κτισμάτων και
υποστηρίζεται από τον σχηματισμό και το δομικό σύστημα της εκάστοτε λύσης. Τα κτίσματα
κρίνονται από το αν ο σχεδιασμός τους επιτρέπει, επιτρέπει εν μέρει ή δεν επιτρέπει τη
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δυνατότητα επέκτασής τους.

Τη δυνατότητα ευελιξίας της σχέσης μεταξύ των κυρίων χώρων και της χρήσης που φιλοξενούν
Επειδή ο οικιστικός χώρος

συνήθως χαρακτηρίζεται από συγκεκριμένες λειτουργίες και

δραστηριότητες, οι έννοιες της προσαρμοστικότητας και της πολυλειτουργικότητας στη παρούσα
ανάλυση συνδέονται με τη δυνατότητα που παρουσιάζουν οι λειτουργίες των κυρίων χώρων να
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ανταλλάζουν θέση μεταξύ τους. Σε αυτήν τη δυνατότητα αναφέρεται ο Bernard Leupen (2013), ο
οποίος δανείζεται τον όρο πολλαπλότητα από τον Herman Hertzberger (2005) και τον
χρησιμοποιεί για να χαρακτηρίσει την ιδιότητα που παρουσιάζει ο σχεδιασμός μιας κατοικίας,
ώστε να επιτρέπει την ανταλλαγή δραστηριοτήτων μεταξύ διαφορετικών χωρικών ενοτήτων. Η
οργάνωση, η σύνδεση, το μέγεθος, και ο τρόπος διαχωρισμού των χώρων, οι αποστάσεις από
λειτουργίες οι οποίες παρουσιάζουν σταθερή επίπλωση, όπως η κουζίνα, και η ιδιαιτερότητα
κάθε πρότασης είναι παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν αυτήν τη δυνατότητα. Για
παράδειγμα, στην κατοικία 4 η τραπεζαρία δεν θα μπορούσε να αλλάξει θέση με το καθημερινό
καθιστικό, επειδή βρίσκεται σε άμεση σχέση με την κουζίνα και εξυπηρετείται από τη μόνιμη
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επίπλωσή της, όπως και το καθημερινό καθιστικό με το επίσημο καθιστικό το οποίο βρίσκεται
απομονωμένο από τις υπόλοιπες λειτουργίες (εικόνα 8.2). Αντίστοιχα, στην κατοικία 5 η επίσημη
τραπεζαρία δεν θα μπορούσε να αλλάξει θέση με το καθημερινό καθιστικό, επειδή βρίσκεται σε
άμεση σχέση με την κουζίνα, κάτι το οποίο θα μπορούσε να εφαρμοστεί με το καθημερινό και το
επίσημο καθιστικό (εικόνα 8.3). Σε αυτήν την περίπτωση ο σχεδιασμός της κατοικίας κρίνεται
από το ότι εν μέρει μπορεί να επιτρέψει αυτήν τη δυνατότητα. Τα κτίσματα κρίνονται από το αν
ο σχεδιασμός τους επιτρέπει, επιτρέπει εν μέρει ή δεν επιτρέπει τη δυνατότητα ευελιξίας στη
σχέση μεταξύ των κυρίων χώρων και της χρήσης που φιλοξενούν.
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Για καθεμιά από της κατοικίες υπολογίζεται ο μέσος όρος των τιμών σε σχέση με τις πιο πάνω
δυνατότητες και τα αποτελέσματα καταγράφονται σε έναν συγκεντρωτικό πίνακα. Η τιμή 1.0
καταγράφεται όταν μία παράμετρος επιτρέπει τη δυνατότητα προσαρμογής σε μελλοντικές
αλλαγές και συμβολίζεται με σκούρο γκρίζο χρώμα, η τιμή 0.5 όταν μία παράμετρος επιτρέπει εν

ΚΡ
ΑΝ

μέρει τη δυνατότητα προσαρμογής σε μελλοντικές αλλαγές και συμβολίζεται με γκρίζο χρώμα
και η τιμή 0 όταν μία παράμετρος δεν επιτρέπει τη δυνατότητα προσαρμογής σε μελλοντικές
αλλαγές και συμβολίζεται με ανοικτό γκρίζο χρώμα. Με βάση τις πιο πάνω μετρήσεις,
υπολογίζεται μία συγκεντρωτική τιμή, σύμφωνα με την οποία καταγράφεται ο βαθμός στον
οποίο ο σχεδιασμός των κατοικιών παρέχει τη δυνατότητα προσαρμογής σε μελλοντικές
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αλλαγές.

Εικόνα 8.2: Δυνατότητα ευελιξίας - Οι κύριες λειτουργίες της κατοικίας 4 δεν παρουσιάζουν δυνατότητα ευελιξίας
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Εικόνα 8.3: Δυνατότητα ευελιξίας - Με κόκκινο χρώμα παρουσιάζονται οι κύριες λειτουργίες που έχουν τη
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiδυνατότητα να ανταλλάζουν θέση μεταξύ τους
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiΚατοικία 5

8.2.2. Επιλογές βραχυπρόθεσμου χαρακτήρα: η δυνατότητα του ορίου που περικλείει
iiiiiiiiiiκαι οργανώνει τις κύριες λειτουργίες των κατοικιών

Η αναζήτηση της έννοιας του ορίου στον χώρο στην προκειμένη περίπτωση συνδέεται με το
είδος της επιλογής που προσφέρεται στον χρήστη, ανάλογα με τον χαρακτήρα του τρόπου με τον
οποίο αυτό ορίζει, χωρίζει ή ενώνει και ενεργοποιεί τις χωρικές διαφοροποιήσεις. Πιο
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συγκεκριμένα, η προσπάθεια επικεντρώνεται στις δυνατότητες δράσης των χρηστών, σε σχέση
με τη φύση του ορίου το οποίο περικλείει τις κύριες λειτουργίες της κάτοψης και τον τρόπο με
τον οποίο αυτό τις συνδέει με τον εξωτερικό χώρο καθώς και τον υπόλοιπο εσωτερικό χώρο.
Επιπλέον, με τα ίδια κριτήρια αξιολογείται το σύνολο του ορίου το οποίο διαχωρίζει τις κύριες
λειτουργίες μεταξύ τους, είτε αυτό ορίζεται από την ύπαρξη ενός αρχιτεκτονικού στοιχείου είτε
από τον νοητό διαχωρισμό των λειτουργιών. Για παράδειγμα, ένας τυφλός τοίχος λειτουργεί ως

Η

ένα απόλυτο όριο το οποίο διαχωρίζει με οριστικό τρόπο και δεν επιτρέπει οποιοδήποτε
χειρισμό, όπως συμβαίνει και αντίστοιχα, όταν το όριο μεταξύ δύο λειτουργιών είναι εντελώς
ελεύθερο. Με την ύπαρξη μιας θύρας ή ενός παραθύρου το όριο δεν αντιμετωπίζεται ως
απόλυτος περιορισμός και η δυνατότητα επιλογών που προσφέρεται καθορίζει και τον
χαρακτήρα ενός χώρου επηρεάζοντας σε μεγάλο βαθμό τη χρήση του αλλά και τις
δραστηριότητες των ενοίκων.
Το παράθυρο, με βάση την Anne Friedberg, χρησιμοποιείται για την εισαγωγή φωτισμού και τη
δημιουργία αερισμού. Επίσης, για τον διαχωρισμό χωρικών ενοτήτων αποτελεί μία μεμβράνη
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της οποίας η επιφάνεια εμπεριέχει βάθος και λειτουργεί ως πλαίσιο που καδράρει μία
συγκεκριμένη θέα. Παράλληλα, μπορεί να μετατραπεί σε μία ΄΄οθόνη΄΄ η οποία μπορεί να
μεταβάλει την αντίληψη του χώρου (Friedberg 2009). Σύμφωνα επίσης με την Beatriz Colomina,
υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες τα ανοίγματα θολώνουν τα όρια μεταξύ εσωτερικού και
εξωτερικού χώρου και η ύπαρξή τους μετατρέπει το σπίτι σε έναν μηχανισμό παρατήρησης, ο
οποίος συνδέεται άμεσα με την έννοια της ιδιωτικότητας και μεταβάλλει τον εξωτερικό κόσμο
από ΄΄απειλή΄΄ σε καθησυχαστική εικόνα (Colomina 1994, 7).
Ο τρόπος με τον οποίο η παρουσία μιας θύρας μπορεί να επηρεάσει τη συμπεριφορά των ορίων

Ο
Σ

του χώρου περιγράφεται εύστοχα από τον Robin Evans (1978). Συγκεκριμένα, ο Evans εξετάζει τη
διαφορά κατοικιών των οποίων η τυπολογία της κάτοψης βασίζεται αφενός στην ύπαρξη ενός
συμπλέγματος δωματίων, τα οποία συνδέονται μεταξύ τους με θύρες, και αφετέρου στην
ύπαρξη κατοικιών όπου η σύνδεση μεταξύ των χώρων επιτυγχάνεται με την ύπαρξη διαδρόμων.
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Θέτοντας ως βάση της ανάλυσης τη σχέση μεταξύ ιδιωτικότητας και εμπειρίας του χώρου,
θεωρεί ότι τα πρώτα είναι κατάλληλα για μία κοινωνία επιρρεπή στη ΄΄λαγνεία΄΄ και την επαφή
των ανθρώπινων σωμάτων, αφού η διακίνηση μεταξύ των δωματίων προκαλεί αυτές τις
αναπάντεχες και ζωτικές συναντήσεις, ενώ τα δεύτερα τα συνδέει με έναν τρόπο ζωής βασιμένο
στον καθωσπρεπισμό και τον πουριτανισμό. Με βάση τον ίδιο αρχιτεκτονικά, στοιχεία, όπως
τοιχία, θύρες και παράθυρα, ενώ χρησιμοποιούνται αρχικά για να διαχωρίσουν, εντέλει
επηρεάζουν τον τρόπο λειτουργίας και τον ζωτικό χαρακτήρα του χώρου καθώς και τη φύση των
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ανθρωπίνων σχέσεων (Evans, 1978, 56).

Με γνώμονα τα ζητούμενα της παρούσης έρευνας, το μέγεθος των ανοιγμάτων και η αναλογία
μεταξύ ΄΄ανοικτού΄΄ και ΄΄κλειστού΄΄ εξωτερικού περιβλήματος, η οπτική πρόσβαση και η
ευχέρεια κίνησης μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού χώρου συνδέονται άμεσα με τις
καθημερινές επιλογές που προσφέρονται από τον σχεδιασμό. Η ανάλυση επικεντρώνεται στον

Η

ποσοτικό υπολογισμό του μήκους και τη διερεύνηση του είδους του ορίου, το οποίο ευθύνεται
για αυτές τις επιλογές και σχετίζεται με τις κύριες λειτουργίες με βάση τους πιο κάτω τρόπους
(εικόνα 8.4):
Το όριο το οποίο περικλείει τις κύριες λειτουργίες και εφάπτεται του εξωτερικού χώρου
Το όριο διακρίνεται σε τυφλό τοίχο που δεν επιτρέπει την οπτική σχέση και πρόσβαση, σε
ανοιγοκλειόμενη θύρα που επιτρέπει την πρόσβαση κατ΄ επιλογήν αλλά όχι την οπτική σχέση, σε
συρόμενη υάλινη θύρα που επιτρέπει την οπτική σχέση και την κατ΄ επιλογήν πρόσβαση, σε
216

σταθερό υαλοστάσιο που επιτρέπει την οπτική επαφή αλλά όχι την πρόσβαση και την ύπαρξη
παραθύρου το οποίο επιτρέπει περιορισμένη οπτική επαφή αλλά όχι την πρόσβαση στον
εξωτερικό χώρο.
Όσον αφορά την περίπτωση ύπαρξης ανοίγματος το οποίο προσφέρει οπτική σύνδεση με τον
εξωτερικό χώρο, καταγράφεται επίσης η πιθανή ύπαρξη αρχιτεκτονικών στοιχείων τα οποία
καλύπτουν και ρυθμίζουν αυτήν την οπτική σύνδεση. Αυτά τα στοιχεία διακρίνονται σε σταθερές
περσίδες που δεν επιτρέπουν την οπτική σύνδεση, σε ανοιγόμενες/συρόμενες περσίδες που
επιτρέπουν την κατ΄ επιλογήν οπτική σύνδεση και σε εσωτερικά στόρια που επιτρέπουν την κατ΄

Ο
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επιλογήν οπτική σύνδεση (τα συγκεκριμένα στοιχεία τοποθετούνται με πρόθεση του αρχιτέκτονα
και εντάσσονται στον σχεδιασμό μέσα από εφαρμογή συγκεκριμένων αρχιτεκτονικών
λεπτομερειών).

εσωτερικών χώρων
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Το όριο το οποίο περικλείει τις κύριες λειτουργίες και εφάπτεται των υπολοίπων

Το όριο διακρίνεται σε τυφλό τοίχο που δεν επιτρέπει την οπτική σχέση και πρόσβαση, σε
ανοιγοκλειόμενη θύρα που επιτρέπει την πρόσβαση κατ΄ επιλογήν αλλά όχι την οπτική σχέση, σε
συρόμενη θύρα που επιτρέπει την πρόσβαση και την οπτική σχέση κατ΄ επιλογήν, σε άνοιγμα
στη τοιχοποιία που επιτρέπει περιορισμένη οπτική επαφή αλλά όχι την πρόσβαση και την
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ύπαρξη κενού που επιτρέπει τη συνεχή πρόσβαση και οπτική σχέση με τον υπόλοιπο εσωτερικό
χώρο.

Το όριο το οποίο διαχωρίζει τις κύριες λειτουργίες
Το όριο διακρίνεται σε χαμηλό έπιπλο που επιτρέπει την οπτική σχέση αλλά όχι την πρόσβαση,

Η

σε ανοιγοκλειόμενη θύρα που επιτρέπει την πρόσβαση κατ΄ επιλογήν αλλά όχι την οπτική
σχέση, σε συρόμενη θύρα που επιτρέπει την κατ΄ επιλογήν πρόσβαση και οπτική σχέση, την
ύπαρξη ανοίγματος στην τοιχοποιία που επιτρέπει περιορισμένη οπτική επαφή αλλά όχι την
πρόσβαση, την ύπαρξη κενού που επιτρέπει τη συνεχή πρόσβαση και οπτική σχέση με τον
υπόλοιπο εσωτερικό χώρο και σε κλειστό όριο που δεν επιτρέπει την οπτική σχέση και
πρόσβαση. Το συγκεκριμένο είδος ορίου είτε παρουσιάζει τον ίδιο χαρακτήρα και στις δυο
χωρικές ενότητες που διαχωρίζει είτε διαφορετικό σε καθεμιά από τις πλευρές (τυφλό τοίχο,
τυφλό τοίχο/έπιπλο, έπιπλο/όγκο (βοηθητικό χώρο), έπιπλο/έπιπλο).
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Εικόνα 8.4: Το όριο που περικλείει και οργανώνει τις κύριες λειτουργίες των κατοικιών
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiΚατοικία 2

8.3. Τα ευρήματα της ανάλυσης

ΛΙ
ΑΣ

8.3.1. Η δυνατότητα προσαρμογής του σχεδιασμού των κατοικιών σε μελλοντικές αλλαγές
Στον πίνακα 8.1 καταγράφονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης. Όσον αφορά τη δυνατότητα
διαίρεσης της χωρικής οργάνωσης των κατοικιών, σε μια από τις δεκαπέντε κατοικίες ο
σχεδιασμός επιτρέπει τη δυνατότητα διαίρεσης (1/15, κατοικία 1), σε τρεις από τις δεκαπέντε
επιτρέπει εν μέρει τη δυνατότητα διαίρεσης (3/15, κατοικία 6,8,9) και στις υπόλοιπες έντεκα από
δεκαπέντε

Η

τις

κατοικίες

δεν

επιτρέπει τη δυνατότητα διαίρεσης (11/15,

κατοικία

2,3,4,5,7,10,11,12,13,14,15) (εικόνα 8.5). Ο σχεδιασμός των κατοικιών δεν επιτρέπει τη
δυνατότητα επέκτασης της προτεινόμενης από τον σχεδιασμό κάτοψης των κατοικιών, αφού

24

Συνεχής κόκκινη γραμμή: το όριο το οποίο περικλείει τις κύριες λειτουργίες και εφάπτεται του

εξωτερικού χώρου - Διακεκομμένη κόκκινη γραμμή: το όριο το οποίο περικλείει τις κύριες λειτουργίες και
εφάπτεται των

υπολοίπων εσωτερικών χώρων - Διακεκομμένη μαύρη γραμμή: το όριο το οποίο

διαχωρίζει τις κύριες λειτουργίες

218

Ο
Σ
ΚΡ
ΑΝ
ΛΙ
ΑΣ
Η
Εικόνα 8.5: Δυνατότητα διαίρεσης
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Εικόνα 8.6: Δυνατότητα επέκτασης
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Εικόνα 8.7: Δυνατότητα ευελιξίας
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μόνο σε μία από τις δεκαπέντε κατοικίες ο σχεδιασμός τους επιτρέπει εν μέρει αυτήν τη
δυνατότητα (1/15, κατοικία 12)(εικόνα 8.6). Σχετικά με τη δυνατότητα ευελιξίας, ο σχεδιασμός
των κατοικιών την επιτρέπει εν μέρει σε έξι από τις δεκαπέντε κατοικίες (6/15, κατοικία
1,3,5,8,9,13), ενώ στις υπόλοιπες εννέα από τις δεκαπέντε δεν την επιτρέπει (9/15, κατοικία
2,4,6,7,10,11,12,14,15)(εικόνα 8.7). Παρατηρώντας επίσης τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα, η
δυνατότητα διαίρεσης καταγράφει συνολική τιμή 0.16, η δυνατότητα επέκτασης 0.03 και η
δυνατότητα ευελιξίας 0.2, δίνοντας και οι τρεις μέση τιμή η οποία χαρακτηρίζει τη δυνατότητα
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Σύνολο

Δυνατότητα
ευελιξίας

Δυνατότητα
επέκτασης

Δυνατότητα
διαίρεσης

Κατοικία

προσαρμογής του συνόλου των κατοικιών μόλις 0.13.

1.5/3
0/3
0.5/3
0/3
0.5/3
0.5/3
0/3
1/3
1/3
0/3
0/3
0.5/3
0.5/3
0/3
0/3
0.5/15
0.03

3/15
0.2

6/45
0.13
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Πίνακας 8.1: H δυνατότητα προσαρμογής του σχεδιασμού των κατοικιών σε μελλοντικές αλλαγές
Επιτρέπει τη δυνατότητα

δ

Επιτρέπει εν μέρει τη δυνατότητα

Δεν επιτρέπει τη δυνατότητα

2iiiiiiiΣκούρο γκρίζο χρώμα: βαθμός 1iii22iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiΓκρίζο χρώμα: βαθμός 0.5iiiiiiiiiiiiiiiiijjiiiiiiiiiiiiiΑνοικτό γκρίζο χρώμα: βαθμός 0

8.3.2. Η δυνατότητα του ορίου που περικλείει και οργανώνει τις

Η

mmmκύριες λειτουργίες των κατοικιών
Σύμφωνα με τον πίνακα 8.2, το μήκος του ορίου το οποίο περικλείει τις κύριες λειτουργίες των
κατοικιών σε μεγάλο βαθμό είναι συσχετισμένο κυρίως με τον εξωτερικό χώρο παρά με τους
υπόλοιπους εσωτερικούς χώρους. Αυτό είναι λογικό, αφού οι περισσότερες από τις βραβευμένες
κατοικίες χωρίζονται σε δύο επίπεδα εκ των οποίων συνήθως το ισόγειο περιλαμβάνει τις κύριες
λειτουργίες και ο όροφος τους ιδιωτικούς χώρους της κατοικίας (εικόνα 8.8). Ειδικότερα, σε
δώδεκα από τις δεκαπέντε κατοικίες περίπου το 75-85% του μήκους του ορίου του χώρου που
περικλείει τις κύριες λειτουργίες ακουμπά σε εξωτερικό χώρο, ενώ στις υπόλοιπες τρεις από τις
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Εικόνα 8.8: Το όριο που περικλείει και οργανώνει τις κύριες λειτουργίες των κατοικιών.
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δεκαπέντε

κατοικίες

το

ποσοστό

κυμαίνεται

στο

55-60%

(12/15,

κατοικία

3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15) (3/15, κατοικία 1,2,8). Όσον αφορά το είδος του ορίου το οποίο
εφάπτεται του εξωτερικού χώρου αποτελείται, από 51.3% τυφλό τοίχο, 27.8% συρόμενη υάλινη
θύρα, 10.4% σταθερό υαλοστάσιο, 5.8% παράθυρο και 4.7% ανοιγοκλειόμενη θύρα (εικόνα 8.9).

70.00

6.80

0.80

56.00
50.00

4.50
4.45

1.60
0.85

55.00
40.20

9.50
1.80

0.85

Σύνολο

3.45
-

Παράθυρο: επιτρέπει περιορισμένη οπτική
επαφή αλλά όχι την πρόσβαση.

0.80

23.30
12.40

Σταθερό υαλοστάσιο: επιτρέπει την οπτική
επαφή αλλά όχι την πρόσβαση.

3.10

78.50
105.00

-

-

3.10

22.90/40.5%

16.05

1.20

11.45

2.15

2.65

33.50/59.5%

2.80
-

7.00
-

1.10

41.45/44.7%
8.90/13%

30.30
38.95

2.90
2.10

6.60
6.55

6.25
9.85

5.35
1.65

51.30/55,3%
59.10/87%

-

-

2.40

9.45/14.4%

31.75

3.40

16.00

5.00

-

56.15/85.6%

-

-
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1.10

22.00/24.6%
9.10/20.3%

32.50
22.00

4.80
2.60

19.50
3.75

5.50
-

5.00
7.45

67.30/75.4%
35.80/79.7%

-

-

1.10

5.00/11.1%

24.70

3.00

5.80

2.40

4.00

39.90/88.9%

1.00

-

2.55
3.50

29.30/37.3%
16.90/16.1%

11.60
40.50

2.20
4.60

30.50
32.30

1.90
8.00

3.00
2.70

49.20/62.7%
88.10/83.9%

-

-

-

7.60/10.9%

19.50

1.30

17.10

24.50

-

62.40/89.1%

-

-

2.15
1.10

8.25/14.7%
6.40/12.8%

25.50
23.50

1.15
1.20

15.40
5.30

5.70
5.35

8.25

47.75/85.3%
43.60/87.2%

-

-

3.60
8.40

13.10/23.8%
11.05/27.5%

18.50
18.80

1.30
2.00

20.00
8.35

0.50
-

1.15
-

41.90/76.2%
29.15/72.5%

42.80

959.05

532.85/55.8%
57.65/6.2%

202.4/21.3%
127.1/13.4%

4.75

0.85

-

-

-

5.60/13.1%

26.20

1.20

7.60

-

1.80

36.80/86.9%

152.5
70.3%

22.65
10.4%

3.8
1.8%

7
3.2%

31.05
14.3%

217.2
22.65%

380.3
51.3%

35
4.7%

206.2
27.8%

77.1
10.4%

43
5.8%

741.85
77.35%

Τυφλός τοίχος
Ανοιγοκλειόμενη θύρα
Συρόμενη θύρα
Σταθερό υαλοστάσιο - παράθυρο
Κενό
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31.05/3.3%
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44.90

Συρόμενη υάλινη θύρα: επιτρέπει την οπτική
σχέση και την κατ΄ επιλογήν πρόσβαση.

2.00
1.00

Ανοιγοκλειόμενη θύρα: επιτρέπει την πρόσβαση
κατ΄ επιλογήν αλλά όχι την οπτική σχέση.

1.70

19.05
7.00

Τυφλός τοίχος: δεν επιτρέπει την οπτική σχέση
ούτε την πρόσβαση.

5.35

89.30
44.90

Σύνολο

65.60

Κενό: επιτρέπει τη συνεχή πρόσβαση και
οπτική σχέση.

7.15
0.80

ΚΡ
ΑΝ

0.80

24.50
7.00

Το όριο το οποίο περικλείει τις κύριες λειτουργίες και
εφάπτεται του εξωτερικού χώρου.

Άνοιγμα στη τοιχοποιία: επιτρέπει περιορισμένη
οπτική επαφή αλλά όχι την πρόσβαση.

Ανοιγοκλειόμενη θύρα: επιτρέπει την πρόσβαση
κατ΄ επιλογήν αλλά όχι την οπτική σχέση.

19.00

92.75
68.00

Συρόμενη θύρα: επιτρέπει την πρόσβαση και την
οπτική σχέση κατ΄ επιλογήν.

Τυφλός τοίχος: δεν επιτρέπει την οπτική σχέση
ούτε την πρόσβαση.
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ΑΣ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Το σύνολο του ορίου το οποίο περικλείει και
οργανώνει τις κύριες λειτουργίες των κατοικιών.

Κατοικία

Το όριο το οποίο περικλείει τις κύριες λειτουργίες και
εφάπτεται των υπόλοιπων εσωτερικών χώρων.

Πίνακας 8.2: Το όριο το οποίο περικλείει και οργανώνει τις κύριες λειτουργίες των κατοικιών.

Εικόνα 8.9: Διαχωρισμός κύριων λειτουργιών από τον εξωτερικό χώρο - Συρόμενες υάλινες θύρες.
miimmmmiΚατοικία 4,7,13
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Εστιάζοντας στο σύνολο του ορίου, το οποίο αποτελείται από άνοιγμα και συνδέει οπτικά τις
κύριες λειτουργίες με τον εξωτερικό χώρο, σε μόνο έξι από τις δεκαπέντε κατοικίες
παρουσιάζεται η ύπαρξη κάποιου στοιχείου το οποίο να επιτρέπει την κατ΄ επιλογήν οπτική
σύνδεση (6/15, κατοικία 2,4,8,9,10,11) (πίνακας 8.3, εικόνα 8.10). Από αυτές τις περιπτώσεις
μόνο σε τρεις κατοικίες αυτό εφαρμόζεται στον απόλυτο βαθμό. Στην κατοικία 4 εντοπίζονται
ανοιγόμενες εξωτερικές περσίδες, σε όλα τα ανοίγματα, και στις κατοικίες 8 και 9, μετά από
πρόθεση του αρχιτέκτονα, τοποθετήθηκαν εσωτερικά στόρια για όλα τα ανοίγματα.
Χαρακτηριστικό είναι επίσης το γεγονός ότι σε μόνο μία κατοικία από τις δεκαπέντε
εντοπίζονται εξωτερικά, σε αναλογία του 1/3 του μήκους των ανοιγμάτων, σταθερές περσίδες

Ο
Σ

οι οποίες δεν επιτρέπουν την οπτική σύνδεση εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Τέλος, σε
ποσοστό 58.5% του συνόλου των ανοιγμάτων των κατοικιών δεν εντοπίζεται η ύπαρξη κάποιου
στοιχείου με αποτέλεσμα τη συνεχή και χωρίς επιλογή οπτική σύνδεση μεταξύ εσωτερικού και

Σταθερές περσίδες: δεν
επιτρέπουν την οπτική σύνδεση

Ανοιγόμενες/συρόμενες περσίδες:
επιτρέπουν την κατ επιλογή οπτική σύνδεση

Εσωτερικά στόρια: επιτρέπουν
την κατ επιλογή οπτική σύνδεση

16.25

-

-

-

18.90

-

3.00/15.9%

-

18.05

-

-

-

21.00
30.00

-

21.00/100%
-

-

11.20

-

-

-

35.40
18.20

-

-

35.40/100%

Κατοικία

ΛΙ
ΑΣ

Το σύνολο του ορίου το οποίο παρουσιάζει
άνοιγμα και συνδέει οπτικά τις κύριες λειτουργίες
με τον εξωτερικό χώρο.

ΚΡ
ΑΝ

εξωτερικού χώρου.

Η

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

43.00

-

-

43.00/100%

41.60
21.10

12.5/30%
-

10.00/24%
-

-

18.90
22.10

-

-

8.60/45.50%
-

8.35

-

-

-

9.40

-

-

-

34.00/10.4%

87.00/26.70%

326.30

Σύνολο

12.5/3.8%

121.00/37.10%

Πίνακας 8.3: Το όριο και η επιλογή στην οπτική σύνδεση των κύριων λειτουργιών με τον εξωτερικό χώρο
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Εικόνα 8.10: Οπτική συσχέτιση κυρίων λειτουργιών με τον εξωτερικό χώρο κατ΄ επιλογήν
mimmmmmΑνοιγόμενες, συρόμενες περσίδες
immmmmmΚατοικία 4,10

Όσον αφορά το είδος του ορίου το οποίο εφάπτεται των υπολοίπων εσωτερικών χώρων,

Ο
Σ

αποτελείται από 70.3% τυφλό τοίχο, 14.3% από κενό, 10.4% από ανοιγοκλειόμενη θύρα, 3.2%
από άνοιγμα στην τοιχοποιία και μόνο το 1.8% από συρόμενη θύρα. Συνοψίζοντας τα
αποτελέσματα, το όριο το οποίο περικλείει τις κύριες λειτουργίες στο σύνολό του αποτελείται

ΚΡ
ΑΝ

από 55.8% τυφλό τοίχο, 21.3% συρόμενη υάλινη θύρα, 13.4% σταθερό υαλοστάσιο ή παράθυρο,
6.2% ανοιγοκλειόμενη θύρα και το 3.3% κενό, το οποίο συναντάται μόνο στην περίπτωση που το
όριο εφάπτεται των υπολοίπων εσωτερικών χώρων, όπως διαδρόμων ή άλλων μεταβατικών
χώρων.

Τέλος, εξετάζοντας το όριο το οποίο διαχωρίζει τις κύριες λειτουργίες, σε δώδεκα από τις
δεκαπέντε κατοικίες το όριο μεταξύ των κυρίων λειτουργιών είναι κατά μεγαλύτερη αναλογία
κενό (12/15, κατοικία 1,2,3,6,7,8,9,10,12,13,14,15). Σε δύο από τις δεκαπέντε κατοικίες η

ΛΙ
ΑΣ

παρουσία κλειστού ορίου εμποδίζει τη συνεχή οπτική σχέση και πρόσβαση μεταξύ των κυρίων
λειτουργιών (2/15, κατοικία 4,11), ενώ σε μία από τις κατοικίες παρουσιάζεται κατά κύριο λόγο η
χρήση συρόμενων θυρών (1/15, κατοικία 5). Στο σύνολο των κατοικιών ο διαχωρισμός μεταξύ
των κυρίων λειτουργιών αποτελείται από 60.5% κενό, 18.1% κλειστό όριο, 8.15% χαμηλό έπιπλο,
4.8% συρόμενη θύρα, 0.65% άνοιγμα στην τοιχοποιία και 0.6% ανοιγοκλειόμενη θύρα,

Η

(εικόνα 8.11, 8.12, 8.13, πίνακας 8.4).

Εικόνα 8.11: Διαχωρισμός μεταξύ κυρίων λειτουργιών - Χαμηλό έπιπλο - Κλειστό όριο
mmimmmmΚατοικία 4,11,12
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Χαμηλό έπιπλο: επιτρέπει την οπτική σχέση αλλά
όχι την πρόσβαση.

Ανοιγοκλειόμενη θύρα: επιτρέπει την πρόσβαση
κατ ΄επιλογήν αλλά όχι την οπτική σχέση.

Άνοιγμα στη τοιχοποιία: επιτρέπει περιορισμένη
οπτική επαφή αλλά όχι την πρόσβαση.

Κενό: επιτρέπει την συνεχή πρόσβαση και οπτική
σχέση.

Το σύνολο του ορίου το οποίο περικλείει και
οργανώνει τις κύριες λειτουργίες των κατοικιών.

3.00

2.60

-

-

-

15.30

20.90

6.40
1.05

3.50
4.70

-

3.50
-

1.70
-

15.00
10.90

26.60
16.65

Κατοικία

ΛΙ
ΑΣ

Συρόμενη θύρα: επιτρέπει την κατ΄ επιλογήν
πρόσβαση και οπτική σχέση.

Κλειστό όριο: δεν επιτρέπει την οπτική σχέση και
πρόσβαση.

ΚΡ
ΑΝ

Εικόνα 8.13: Διαχωρισμός μεταξύ κυρίων λειτουργιών - Κενό όριο.
mmmimmmΚατοικία 13,14

9.30

-

-

1.90

-

7.10

23.10

22.80

4.10

2.50

11.10

1.05

2.20

43.75

4.15

-

-

1.00

0.85

5.90

11.90

1.40

6.15

-

-

-

9.20

16.75

13.10

4.55

0.85

2.85

-

16.60

37.95

9.90

4.50

-

6.15

-

15.80

36.35

4.60
8.95

7.80
3.10

-

-

-

13.40
5.80

25.85
17.85

3.55

-

-

-

-

7.90

1155

0.90
2.00

4.15

-

-

-

17.90
12.40

18.80
18.55

Η

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Ο
Σ

Εικόνα 8.12: Διαχωρισμός μεταξύ κυρίων λειτουργιών - Συρόμενες θύρες
mmimmmmΚατοικία 4,5,9

4.10

3.60

-

-

-

16.45

24.15

100.10
18.1%

48.75
8.15%

3.35
0.6%

26.50
4.8%

3.60
0.65%

371.65
60.5%

553.95

Πίνακας 8.4: Το όριο το οποίο διαχωρίζει τις κύριες λειτουργίες.
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8.4. Συγκέντρωση αποτελεσμάτων
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, οι βραβευμένες κατοικίες δεν φαίνεται να παρουσιάζουν
σχεδιασμό που να προσφέρει στους χρήστες επιλογές μακροπρόθεσμου χαρακτήρα και
δυνατότητα προσαρμογής σε μελλοντικές αλλαγές. Ο σχεδιασμός τους ξεκάθαρα δεν μπορεί να
υποστηρίξει τη δυνατότητα διαίρεσης και επέκτασης, ενώ, αν και παρουσιάζουν κατά κύριο λόγο
ενιαία διάταξη χώρων, δεν υποστηρίζουν τη δυνατότητα ευελιξίας. Σύμφωνα με τον Friedman
(2007), χώροι οι οποίοι δεν περιέχουν διαχωριστικά από τοιχοποιία και λειτουργίες που
υποστηρίζονται

από

μόνιμη

επίπλωση

παρουσιάζουν

μεγαλύτερες

δυνατότητες

Ο
Σ

προσαρμοστικότητας. Παρατηρώντας τα αποτελέσματα της έρευνας αλλά και τις κατόψεις των
βραβευμένων κατοικιών, φαίνεται ότι υπάρχουν παράγοντες οι οποίοι μπορούν να επηρεάσουν
αυτήν τη δυνατότητα, όπως οι αποστάσεις μεταξύ των λειτουργιών, η ανάγκη για συσχέτιση των
λειτουργία.

ΚΡ
ΑΝ

λειτουργιών στον βέλτιστο βαθμό, καθώς και το μέγεθος του χώρου το οποίο απαιτεί η κάθε

Για τις βραχυπρόθεσμου χαρακτήρα επιλογές στον σχεδιασμό με βάση τις μετρήσεις, φαίνεται
ότι το όριο το οποίο χωρίζει τις κύριες λειτουργίες από τον εξωτερικό χώρο, στο σύνολο των
βραβευμένων κατοικιών, προσφέρει σε κάποιο βαθμό επιλογή πρόσβασης, αφού ένα αρκετά
μεγάλο ποσοστό του αποτελείται από συρόμενη υάλινη θύρα. Εκτός από τη δυνατότητα
πρόσβασης στον εξωτερικό χώρο, η συρόμενη υάλινη θύρα προσφέρει τη δυνατότητα στο

ΛΙ
ΑΣ

εσωτερικό να επεκτείνεται και να ενοποιείται κατ’ επιλογήν με τον άμεσο εξωτερικό χώρο, όπως
και το αντίθετο, γεγονός το οποίο αυξάνει τις επιλογές χρήσης και αξιοποίησης του χώρου.
Αντιθέτως, όσον αφορά τον βαθμό στον οποίο ο σχεδιασμός των κατοικιών προσφέρει επιλογή
οπτικής σύνδεσης μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, τα αποτελέσματα είναι
αποθαρρυντικά. Σε μεγάλη αναλογία τα ανοίγματα είναι ακάλυπτα και δεν υποστηρίζονται από
στοιχεία που προσφέρουν αυτήν την επιλογή. Όσον αφορά το σύνολο του ορίου το οποίο

Η

συνδέει τις κύριες λειτουργίες με τον υπόλοιπο εσωτερικό χώρο, αποτελείται κατά μεγάλη
αναλογία από τυφλό τοίχο (70.3%), κενό (14.3%) και ανοιγοκλειόμενη θύρα (10.4%). Αυτό έχει
ως αποτέλεσμα ο σχεδιασμός των κατοικιών, στο σύνολό του, να προσφέρει επιλογή πρόσβασης
σε πολύ μικρό ποσοστό. Παράλληλα, σχεδόν σε απόλυτο βαθμό, δεν υποστηρίζει ούτε την
επιλογή οπτικής σύνδεσης, αφού τα στοιχεία τα οποία χωρίζουν τις κύριες λειτουργίες από τον
υπόλοιπο χώρο δεν παρουσιάζουν δυνατότητα μεταβολής στη μεταξύ τους οπτική επαφή.
Με βάση τις μετρήσεις οι οποίες αφορούν το είδος του ορίου που διαχωρίζει τις κύριες
λειτουργίες μεταξύ τους, μεγάλο ποσοστό αυτού (94%) αποτελείται από στοιχεία, όπως τυφλό
228

τοίχο, χαμηλό έπιπλο, παράθυρο ή κενό τα οποία δεν προσφέρουν δυνατότητα επιλογής
πρόσβασης στους χρήστες. Αντιστοίχως, μόλις το 6% του ορίου αποτελείται από στοιχεία, όπως
ανοιγοκλειόμενες και συρόμενες θύρες, τα οποία έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν αυτήν
την επιλογή. Αν και η ύπαρξη κενού ορίου δεν αποκλείει την πιθανότητα διαχωρισμού των
λειτουργιών στο μέλλον, η μέτρηση που σημειώνεται αφορά τις επιλογές που προσφέρονται από
τον σχεδιασμό σύμφωνα πάντοτε με την υφιστάμενη οργάνωση της κάτοψης. Όσον αφορά την
επιλογή οπτικής σύνδεσης που προσφέρει η φύση αυτού του ορίου, το μόνο στοιχείο το οποίο
εντοπίζεται και προσφέρει κάποιου είδους χειρισμό είναι η συρόμενη θύρα που εντοπίζεται
μόνο στο 4.8% του ορίου στο σύνολο των κατοικιών. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι το όριο
συνεχή οπτική τους επαφή.

Ο
Σ

που διαχωρίζει τις κύριες λειτουργίες, σε μεγάλο ποσοστό (60.5%), είναι κενό με επακόλουθο τη

Συνοψίζοντας τα αποτελέσματα, αυτό το οποίο είναι ξεκάθαρο είναι ότι ο σχεδιασμός των

ΚΡ
ΑΝ

βραβευμένων κατοικιών δεν προσφέρει επιλογές μακροπρόθεσμου χαρακτήρα στους χρήστες.
Αν και η παρουσία των συρόμενων υαλοστασίων προσφέρει την κατ’ επιλογήν σύνδεση του
εσωτερικού με τον εξωτερικό χώρο και αποτελεί ένα χαρακτηριστικό του σχεδιασμού προς αυτήν
την κατεύθυνση, συνδέεται περισσότερο με τον τρόπο λειτουργίας του χώρου και όχι με την
εξυπηρέτηση των ιδιαίτερων αναγκών των οικογενειών. Εξαιρώντας αυτό το χαρακτηριστικό του
σχεδιασμού, δεν εντοπίζονται άλλα στοιχεία που να προσφέρουν στους χρήστες επιλογές
βραχυπρόθεσμου χαρακτήρα, όσον αφορά την επιλογή πρόσβασης αλλά και την επιλογή οπτικής

ΛΙ
ΑΣ

σύνδεσης των χώρων.

Το γεγονός ότι η δομή μιας οικογένειας μετά την ενηλικίωση των παιδιών αλλάζει, έχει ως
αποτέλεσμα τη δημιουργία αρκετών περιττών χώρων, όταν η οργάνωσή τους δεν μπορεί να
μεταβληθεί. Λαμβάνοντας υπόψη την πιο πάνω παρατήρηση, είναι φανερό ότι ο σχεδιασμός των
βραβευμένων κατοικιών δεν μπορεί να ικανοποιήσει τα κριτήρια αξιολόγησης, αφού

Η

μακροπρόθεσμα δεν είναι σε θέση να ικανοποιήσει τις λειτουργικές ανάγκες των ενοίκων σε
κοινωνικό αλλά και οικονομικό επίπεδο. Για τη δημιουργία μιας πιο ολοκληρωμένης αντίληψης
σε ότι αφορά τον τρόπο με τον οποίο η έννοια της επιλογής επηρέασε τον τρόπο με τον οποίο
σχεδιάστηκαν και αξιολογήθηκαν οι βραβευμένες κατοικίες, θα εξεταστούν στο πλαίσιο της
έρευνας οι αξιολογήσεις των αρχιτεκτόνων και των πελατών μετά τη βράβευση και ολοκλήρωση
του σχεδιασμού των κατοικιών. Θα εξεταστούν επίσης τα πορίσματα των κριτικών επιτροπών
μετά τη διαδικασία αξιολόγησης, καθώς και οι ομιλίες που εκφωνήθηκαν κατά τη διάρκεια των
τελετών βράβευσης.
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ΑΝΑΛΥΣΗ: ΜΕΡΟΣ Γ

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΤΟΥ
ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΦΟΡΕΑ, ΤΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ
Η τρίτη ενότητα της ανάλυσης της έρευνας εστιάζει στην αξιολόγηση των βραβευμένων
κατοικιών μετά τη βράβευση τους, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των κριτικών επιτροπών, των
αρχιτεκτόνων των έργων και των ιδίων των ιδιοκτητών. Στο κεφάλαιο 9, η ανάλυση

Ο
Σ

επικεντρώνεται στον εντοπισμό των κριτηρίων, σύμφωνα με τα οποία αξιολογήθηκαν οι
κατοικίες από τις κριτικές επιτροπές των κρατικών βραβείων αρχιτεκτονικής. Επιπλέον,
εντοπίζονται αυτά τα κριτήρια αλλά και οι στόχοι του θεσμού μέσα από τις ομιλίες που γίνονται

ΚΡ
ΑΝ

από τον εκάστοτε πρόεδρο της κριτικής επιτροπής και τον εκάστοτε πρόεδρο του κράτους κατά
τις τελετές απονομής των κρατικών βραβείων. Στο κεφάλαιο 10 και κεφάλαιο 11 εφαρμόζεται
μια υποτυπώδης μορφή postoccupancy evaluation (POE). Συγκεκριμένα, στο κεφάλαιο 10,
εξετάζεται με τη χρήση ερωτηματολογίων, ο τρόπος με τον οποίο οι αρχιτέκτονες των έργων και
οι ιδιοκτήτες αξιολογούν το τελικό αποτέλεσμα και στο κεφάλαιο 11 το πώς αυτοί αξιολογούν τη
συνεργασία τους κατά τη διαδικασία του σχεδιασμού. Η σχέση των συντελεστών κατά τη
διαδικασία του σχεδιασμού είναι παράγοντας που επηρέασε την έκβαση του έργου και

Η

ΛΙ
ΑΣ

συμπεριλαμβάνεται στην ανάλυση.
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ΟΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9
Το κεφάλαιο περιλαμβάνει την εξέταση των τοποθετήσεων του επίσημου φορέα μετά τη
διαδικασία αξιολόγησης. Συγκεκριμένα, γίνεται διερεύνηση των πορισμάτων των κριτικών
επιτροπών, τα οποία δημοσιεύονται μετά την ανακοίνωση των βραβείων, για την επεξήγηση του
σκεπτικού επιλογής των βραβευμένων προτάσεων. Την ανακοίνωση τών βραβείων ακολουθεί

Ο
Σ

εκδήλωση κατά την οποία ο εκάστοτε πρόεδρος του κράτους και ο πρόεδρος της κριτικής
επιτροπής εκφωνούν ομιλίες με τις οποίες μεταφέρεται στο ευρύ κοινό η όλη διαδικασία, οι
αξίες που προωθούνται και ο σκοπός των βραβεύσεων. Η ανάλυση του κειμένου των
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συγκεκριμένων ομιλιών αποτελεί επίσης κομμάτι της πιο πάνω διερεύνησης. Δυστυχώς τα
πορίσματα των κριτικών επιτροπών καθώς και οι ομιλίες των τελετών βράβευσης υπάρχουν μόνο
για τις κατοικίες που ξεχώρισαν από τον θεσμό των κρατικών βραβείων αρχιτεκτονικής. Για την
ανάδειξη των κατοικιών που επιλέγονται για να εκπροσωπήσουν την Κύπρο στο διεθνή
διαγωνισμό EU Mies Award ακολουθείται διαφορετική διαδικασία και δεν υπάρχει αντίστοιχο
υλικό.

Μελέτη που διερευνά τα κριτήρια, σύμφωνα με τα οποία αξιολογείται ένα σύνολο από
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βραβευμένες αναπτύξεις οικιστικών συγκροτημάτων στον Καναδά, είναι αυτή των Jacqueline
Vischer και Cooper Marcus (1986). Στόχος της μελέτης αποτελεί η σύγκριση του τρόπου με τον
οποίο αντιλαμβάνεται ο καθένας από τους εμπλεκομένους, τόσο στη διαδικασία βράβευσης όσο
και στη διαδικασία σχεδιασμού, τον τρόπο αξιολόγησης των βραβευμένων έργων. Για την
ανάλυση εξετάζεται έντυπο υλικό στο οποίο υπάρχουν τα πορίσματα των κριτικών επιτροπών, οι
περιγραφές των αρχιτεκτόνων, ενώ καταγράφονται οι απόψεις των ιδιοκτητών των αναπτύξεων
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με τη χρήση ερωτηματολογίων. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, οι τοποθετήσεις των ατόμων, τα
οποία απαρτίζουν τις επιτροπές αξιολόγησης και των αρχιτεκτόνων των αναπτύξεων, φαίνεται να
διαφοροποιούνται από αυτές των ιδιοκτητών. Συγκεκριμένα, οι αρχιτέκτονες και οι κριτικές
επιτροπές εστιάζουν κυρίως σε παραμέτρους, όπως στην καινοτομία και την εμφάνιση των
αναπτύξεων. Αντιθέτως, οι ιδιοκτήτες εστιάζουν ξεκάθαρα σε θέματα τα οποία αφορούν τη
λειτουργικότητα του χώρου και την ποιότητα της κατασκευής. Όπως σημειώνουν οι Vischer και
Marcus, αυτά τα αποτελέσματα καταγράφονται, επειδή οι αρχιτέκτονες και τα άτομα που
απαρτίζουν τις κριτικές επιτροπές παρουσιάζουν κοινό επαγγελματικό υπόβαθρο (1986, 79).
Προφανώς, η ύπαρξη κοινού επαγγελματικού υποβάθρου μεταξύ ατόμων αποτελεί έναν
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παράγοντα ο οποίος καλλιεργεί τη δημιουργία κοινών αντιλήψεων. Το γεγονός ότι στην παρούσα
έρευνα οι ιδιοκτήτες εστιάζουν σε παράγοντες που επηρεάζουν άμεσα τη καθημερινότητά τους,
εκ των πραγμάτων, τους οδηγεί να παρουσιάσουν διαφορετικές απαιτήσεις από τον σχεδιασμό
σε σχέση με τους αρχιτέκτονες και τις επιτροπές αξιολόγησης.
Με ανάλογα ερευνητικά ερωτήματα καταπιάνεται επίσης η μελέτη που κάνει ο Gülay Hasdogan
(2012),ο οποίος διερευνά τον τρόπο αξιολόγησης ενός συνόλου από εκατόν είκοσι δύο
βραβευμένες προτάσεις βιομηχανικού σχεδιασμού στην Τουρκία. Στόχος της μελέτης αποτελεί ο
εντοπισμός του βαθμού στον οποίο οι προθέσεις των σχεδιαστών ταυτίζονται με τις
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προτεραιότητες που θέτουν οι επιτροπές κατά τη διαδικασία αξιολόγησης. Συγκεκριμένα,
εξετάζεται το υλικό υποβολής που καταθέτουν οι σχεδιαστές για να περιγράψουν την πρότασή
τους καθώς και οι αντίστοιχες αξιολογήσεις που κάνουν οι κριτικές επιτροπές. Σε γενικές
γραμμές παρατηρείται ότι οι σχεδιαστές και οι επιτροπές αξιολόγησης τείνουν να εστιάζουν σε
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αντίστοιχες σχεδιαστικές παραμέτρους. Αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι η αειφορία στον
σχεδιασμό δεν φαίνεται να αποτελεί σημαντική παράμετρο τόσο στην κατασκευή όσο και στην
αξιολόγηση των προτάσεων. Αντιθέτως, η αισθητική αποτελεί σημαντική παράμετρο, του
σχεδιασμού, στην οποία βασίζουν σε μεγάλο βαθμό τις αξιολογήσεις τους οι κριτικές επιτροπές.
Ανάλογη σημασία δίδεται τόσο στη λειτουργικότητα όσο και στην καινοτομία.
Ένα σημαντικό στοιχείο που εντοπίζεται και στις δύο πιο πάνω μελέτες είναι η σύγκλιση που
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φαίνεται να παρουσιάζουν στις προτεραιότητές τους οι σχεδιαστές και οι επιτροπές
αξιολόγησης. Αυτό το γεγονός μπορεί να θεωρηθεί και λογικό από τη στιγμή που τα
συγκεκριμένα άτομα προέρχονται από τον ίδιο επαγγελματικό χώρο και εντάσσονται σε ανάλογη
κουλτούρα. Ενδιαφέρον αποτελεί επίσης το στοιχείο ότι, και στις δύο περιπτώσεις, η
παράμετρος της αισθητικής αποτελεί βασικό κριτήριο που διαφοροποιεί μεταξύ τους τις
σχεδιαστικές προτάσεις. Αν και ο σχεδιασμός ενός κτηρίου ή ενός αντικειμένου τις πλείστες
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φορές καλείται να καλύψει κάποιες συγκεκριμένες ανάγκες, η παράμετρος της αισθητικής
φαίνεται να του προσδίδει μία επιπρόσθετη αξία.

9.1. Ερευνητικό ερώτημα
Στη παρούσα έρευνα η ανάλυση χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος αφορά την ανάλυση
των πορισμάτων των κριτικών επιτροπών και το δεύτερο την ανάλυση των ομιλιών που
εκφωνούνται κατά τις τελετές βράβευσης. Τα κύρια ερευνητικά ερωτήματα που καλούνται να
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απαντηθούν είναι: α) σε ποιες παραμέτρους του σχεδιασμού και σε ποιες αξίες εστιάζουν οι
κριτικές επιτροπές, ώστε να δικαιολογήσουν τις επιλογές τους, β) σε ποιες προϋποθέσεις και σε
ποιους στόχους του θεσμού των κρατικών βραβείων αρχιτεκτονικής γίνεται αναφορά μέσα στις
ομιλίες κατά την τελετή βράβευσης και γ) σε ποια σημεία διαφέρουν και σε ποια παρουσιάζουν
ομοιότητες οι ομιλίες των εκάστοτε προέδρων του κράτους και των προέδρων των κριτικών
επιτροπών. Η εξέταση των πιο πάνω ερωτημάτων προσφέρει χρήσιμα συμπεράσματα στη
διερεύνηση της ιδιαίτερης κουλτούρας που στοιχειοθετείται στο πλαίσιο του θεσμού των
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κρατικών βραβείων αρχιτεκτονικής.

9.2. Μεθοδολογία

Για την εξέταση των πιο πάνω ερωτημάτων αναλύονται όλα τα πορίσματα των κριτικών
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επιτροπών για καθεμιά από τις βραβευμένες κατοικίες. Επιπλέον, εξετάζονται όλες οι ομιλίες
των εκάστοτε προέδρων που κράτους και των κριτικών επιτροπών από την αρχή του θεσμού
μέχρι την τελευταία βράβευση. Το υλικό εντοπίζεται μέσα από το αρχείο του Τμήματος
Πολεοδομίας και Οικήσεως (υπεύθυνος κρατικός φορέας για τα Κρατικά Βραβεία
Αρχιτεκτονικής). Από το υλικό απουσιάζουν η ομιλία του προέδρου της κριτικής επιτροπής για τις
βραβεύσεις του 2016 και των προέδρων του κράτους το 1992, 2007 και 2016.
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Η διερεύνηση του έντυπου υλικού γίνεται με τη βοήθεια της μεθόδου ανάλυσης περιεχομένου.
Όπως είδαμε και σε προηγούμενο κεφάλαιο της έρευνας, η συγκεκριμένη ανάλυση αποτελεί μια
γρήγορη συστηματική μέθοδο ανάλυσης κειμένου. Μέσα από την ανάλυση απομονώνονται και
ταξινομούνται σε διαφορετικές κατηγορίες τα βασικά κριτήρια αξιολόγησης, με βάση τα
πορίσματα των κριτικών επιτροπών καθώς και οι προθέσεις και οι στόχοι του θεσμού, όπως
περιγράφονται μέσα στις ομιλίες των τελετών βράβευσης. Η ανάλυση καταλήγει σε
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συγκεντρωτικούς πίνακες με τα κείμενα να μετατρέπονται σε μορφή που προσφέρει τη
δυνατότητα ποσοτικής και ποιοτικής ανάλυσης. Ως μέθοδος καταγραφής δεδομένων, η ανάλυση
περιεχομένου βασίζεται στις εκτιμήσεις του ερευνητή. Γι΄ αυτό τον λόγο η ανάλυση πρέπει κατά
το δυνατό να παρουσιάσει ομοιογένεια και συστηματικότητα. Επιπλέον, υπάρχει ο κίνδυνος
απλοποίησης του νοήματος στην προσπάθεια κατηγοριοποίησης του όγκου των δεδομένων
(Weber 1990, Τζάνη 2005).
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9.3. Τα ευρήματα της ανάλυσης
9.3.1. Τα πορισμάτων των κριτικών επιτροπών
Στον πίνακα 9.1 καταγράφονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης που αφορούν την εξέταση των
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πορισμάτων των κριτικών επιτροπών.
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Αρνητικά σχόλια
Ανεπιτυχής η αισθητική του εσωτερικού χώρου
Αδύνατη σύνδεση μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού χώρου
Το κτίσμα είναι εκτεθειμένο σε λανθασμένο προσανατολισμό
Οι χωρικές σχέσεις
Ενιαίος εσωτερικός χώρος (open plan) – Διαφάνεια μεταξύ των χώρων
Απλότητα στην οργάνωση των λειτουργιών του εσωτερικού χώρου
Οι ποικίλες χωρικές σχέσεις και η πλουραλιστική διάσταση του εσωτερικού χώρου
Οι σχέσεις των εσωτερικών χώρων και η ρύθμιση των επιπέδων ιδιωτικότητας
Η οργανική σύνδεση της κεντρικής αυλής και γενικά του εξωτερικού χώρου με το εσωτερικό
Η μεταβολή των οπτικών σχέσεων ως χωρική εμπειρία
Αναφορά σε τυπολογίες χώρων που συναντώνται στην παραδοσιακή κυπριακή κατοικία
Η συσχέτιση του κτίσματος με τον περιβάλλοντα χώρο
Η προστασία του κτίσματος από το δημόσιο για λόγους ιδιωτικότητας
Ένταξη και προσαρμογή κτίσματος στις ιδιαίτερες συνθήκες του οικοπέδου
Πρότυπη ιδέα ως λύση σχεδιασμού κατοικίας σε μισό οικόπεδο
Αισθητική – Η μορφή και η υλικότητα του κτίσματος
Χρήση υλικών στο φυσικό τους χρώμα – Η επιλογή γήινων χρωμάτων
Ειλικρινής αρχιτεκτονική έκφραση – Η φόρμα του κτίσματος ακολουθεί τη λειτουργία
Μορφολογική απλότητα – Χρήση λίγων υλικών – Απουσία Διακοσμητικών στοιχείων
Η υλικότητα του κτίσματος ως σημαντική συνθετική παράμετρος
Γενική αναφορά σε συνθετικές χειρονομίες της φόρμας του κτίσματος
Αναφορά στην παραδοσιακή αρχιτεκτονική μέσα από μια σύγχρονη προσέγγιση
Μορφολογική αναφορά σε αρχιτεκτονική του πρωίμου μοντερνισμού στην Κύπρο
Η αισθητική του εσωτερικού χώρου
Βιοκλιματικός σχεδιασμός
Εφαρμογή των βασικών αρχών του βιοκλιματικού σχεδιασμού
Σχεδιασμός για διαμπερή αερισμό
Φυσικός φωτισμός – Ύπαρξη φωταγωγών
Η ένταξη και αξιοποίηση στον σχεδιασμό υπαίθριων και ημιυπαίθριων χώρων
Η έννοια της καινοτομίας
Πρωτοτυπία στον σχεδιασμό – Η Ιδιαίτερη οργάνωση του κτιριολογικού προγράμματος
Ο σχεδιασμός και ο χρήστης
Σχεδιασμός βασισμένος στις απαιτήσεις των ιδιοκτητών και στις ανάγκες της οικογένειας
Η εμφάνιση χρηστών στις φωτογραφίες και η κοινωνική διάσταση του χώρου

Πίνακας 9.1: Τα σχόλια που εντοπίζονται στα πορίσματα των κριτικών επιτροπών.

Σε μεγάλο βαθμό οι κριτικές επιτροπές, για να αιτιολογήσουν τις επιλογές τους, αναφέρονται σε
παραμέτρους του σχεδιασμού οι οποίες συνδέονται με την αισθητική. Χαρακτηριστικό είναι το
γεγονός ότι, εκτός από τα γενικά θετικά σχόλια τα οποία σχετίζονται με συνθετικές χειρονομίες
που χαρακτηρίζουν την φόρμα του κτίσματος, έμφαση δίδεται στην απλότητα του σχεδιασμού.
Συγκεκριμένα, εντοπίζονται αρκετά σχόλια τα οποία εγκρίνουν τη χρήση λίγων υλικών και την
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απουσία διακοσμητικών στοιχείων. Άλλα σχόλια, τα οποία εντοπίζονται στις περισσότερες των
περιπτώσεων, αναφέρονται στην ικανότητα του σχεδιασμού μέσα από μια σύγχρονη προσέγγιση
να παρουσιάζει μορφολογική αναφορά στην παραδοσιακή αρχιτεκτονική του τόπου. Σε μια
επίσης περίπτωση τα σχόλια της επιτροπής εστιάζουν θετικά στο γεγονός ότι η μορφή του
κτίσματος παραπέμπει σε αρχιτεκτονική που συναντάται κατά την περίοδο του πρώιμου
μοντερνισμού στην Κύπρο. Τέλος, άλλα μεμονωμένα σχόλια, τα οποία εντοπίζονται και
συνδέονται με την αισθητική, εστιάζουν στη χρήση γήινων χρωματισμών και στην εφαρμογή
υλικών στο φυσικό τους χρώμα, στη σημασία της υλικότητας ως βασικής παραμέτρου στο
σχεδιασμό, στην αισθητική του εσωτερικού χώρου και στο γεγονός ότι η φόρμα καθορίζεται από
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τη λειτουργία του χώρου.

Εξίσου σημαντική αναφορά γίνεται στις σχέσεις των χώρων. Η σημασία της ύπαρξης κεντρικής
αυλής στον σχεδιασμό, η οργανική σχέση της με τον εσωτερικό χώρο και γενικότερα η
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επιτυχημένη σύνδεση του εσωτερικού με τον εξωτερικό χώρο αποτελούν τα χαρακτηριστικά του
σχεδιασμού όπου εστιάζουν στις πλείστες των περιπτώσεων οι κριτικές επιτροπές. Σε τρεις από
τις επτά περιπτώσεις οι επιτροπές εστιάζουν επίσης στο γεγονός ότι η οργάνωση των
λειτουργιών του εσωτερικού χώρου χαρακτηρίζεται από απλότητα. Σε άλλες δύο περιπτώσεις
εντοπίζονται σχόλια τα οποία εστιάζουν στο γεγονός ότι η χωρική οργάνωση παρουσιάζει
αναφορά σε τυπολογίες της παραδοσιακής κυπριακής κατοικίας. Τέλος, μεμονωμένα θετικά
σχόλια εντοπίζονται στις σχέσεις διαφάνειας που δημιουργούνται, λόγω της ύπαρξης ενιαίου
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εσωτερικού χώρου, στην οργάνωση του χώρου που προσφέρει τα επιθυμητά επίπεδα
ιδιωτικότητας μεταξύ των διαφορετικών χωρικών ενοτήτων, στην χωρική εμπειρία που
προκαλείται μέσα από τη μεταβολή των οπτικών σχέσεων στον χώρο, στις ποικίλες χωρικές
σχέσεις και στην πλουραλιστική διάσταση του εσωτερικού χώρου.
Σημαντικά σχόλια, τα οποία επίσης εμφανίζονται σχεδόν στο σύνολο των περιπτώσεων, είναι
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αυτά που εστιάζουν στη συσχέτιση του κτίσματος με τον περιβάλλοντα χώρο και την επιτυχή
προσαρμογή του στις ιδιαιτέρες συνθήκες του οικοπέδου. Σε αυτήν την κατηγορία σχολίων
εντάσσονται και ακόμα δύο μεμονωμένα σχόλια. Το πρώτο αφορά την ύπαρξη σχεδιαστικών
χειρονομιών που επιτρέπουν την προστασία του κτίσματος από το δημόσιο. Το δεύτερο εστιάζει
στο γεγονός ότι ο σχεδιασμός της κατοικίας που προτείνεται αποτελεί ένα μοντέλο που θα
μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως πρότυπο εφαρμογής σχεδιασμού κατοικίας σε μισό οικόπεδο.
Ο σχεδιασμός κατοικίας σε μισό οικόπεδο στην Κύπρο τα τελευταία χρόνια αποτελεί ένα
σύνηθες γεγονός, το οποίο οι αρχιτέκτονες καλούνται να αντιμετωπίσουν, ξεπερνώντας τους
όποιους περιορισμούς που εμφανίζονται λόγω αυτής της ιδιαιτερότητας.
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Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι, στο σύνολο των κατοικιών, μόνο σε τρεις από τις επτά
περιπτώσεις εντοπίζεται θετικό σχόλιο που να σχετίζεται με τη βιοκλιματική διάσταση του
σχεδιασμού. Τα σχόλια που καταγράφονται αφορούν γενικότερα την ορθή εφαρμογή των
βασικών παθητικών στρατηγικών, την ένταξη υπαίθριων και ημιυπαίθριων χώρων στον
σχεδιασμό, τη δυνατότητα να επιτρέπεται ο διαμπερής αερισμός και την αξιοποίηση του
φυσικού φωτισμού με την ύπαρξη φωταγωγών. Σε ακόμα μικρότερο βαθμό εντοπίζονται σχόλια
τα οποία αφορούν την καινοτομία στον σχεδιασμό. Συγκεκριμένα, σε δύο περιπτώσεις γίνεται
αναφορά για πρωτοτυπία στον σχεδιασμό, η οποία προκύπτει από την ιδιαίτερη οργάνωση του
κτιριολογικού προγράμματος. Σε επίσης χαμηλή συχνότητα μόνο δύο σχόλια στο σύνολο των
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περιπτώσεων σχετίζονται με τη σύνδεση του σχεδιασμού με τον χρήστη. Στη μία περίπτωση ο
σχεδιασμός της κατοικίας θεωρείται ότι βασίζεται στις απαιτήσεις των ιδιοκτητών και στις
ανάγκες της οικογένειας. Στην άλλη περίπτωση κρίνεται θετικά το γεγονός ότι ο αρχιτέκτονας
προσπάθησε να αναδείξει την κοινωνική διάσταση της πρότασής του, χρησιμοποιώντας
χώρο.
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φωτογραφίες οι οποίες απεικονίζουν τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες οικειοποιούνται τον

Εκτός από τα θετικά σχόλια, εντοπίζονται και παρατηρήσεις υπό μορφή αρνητικών σχολίων. Σε
μία κατοικία η επιτροπή εστιάζει στην αδύνατη σύνδεση μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού
χώρου. Σε μία άλλη κατοικία η αισθητική του εσωτερικού χώρου κρίνεται ανεπιτυχής, στοιχείο το
οποίο χρεώνεται στις επιλογές του ιδιοκτήτη και όχι του αρχιτέκτονα. Στην τελευταία περίπτωση,

ΛΙ
ΑΣ

σε μία άλλη κατοικία, κρίνεται αρνητικά το γεγονός ότι το κτίσμα είναι εκτεθειμένο σε
λανθασμένο προσανατολισμό. Σύμφωνα με την επιτροπή αυτή, η απόφαση του αρχιτέκτονα
επηρεάστηκε από το γεγονός ότι η κατοικία τοποθετήθηκε σε μισό οικόπεδο, η διαχείριση του
οποίου παρουσίαζε δυσκολίες στην αξιοποίηση του νότιου προσανατολισμού. Αυτό το γεγονός,
αν και κρίθηκε αρνητικά, δεν στάθηκε ικανό να στερήσει τη διάκριση στον αρχιτέκτονα. Τέλος,
αξιοσημείωτη είναι η παρατήρηση ότι σε κανένα από τα πορίσματα των επιτροπών δεν

Η

εντοπίζεται κάποιο σχόλιο που να εστιάζει στην έννοια της ευελιξίας, στην ποιότητα της
κατασκευής και στην οικονομική διάσταση του σχεδιασμού.
9.3.2. Οι ομιλίες που εκφωνούνται κατά τη τελετή βράβευσης
Στον πίνακα 9.2 καταγράφονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης που αφορούν την εξέταση των
ομιλιών που εκφωνούνται κατά την τελετή βράβευσης.

236

Η

Πρόεδροι
κράτους
1995
1998
2001
2004
2010
2013
Οι επιδιώξεις και οι στόχοι
του θεσμού

Σχόλια
Αναφορές

Ο
Σ

Η αποδοχή του έργου με ικανοποίηση από τους χρήστες

Δημιουργία χώρων με τη δυνατότητα ανταπόκρισης στην ανθρώπινη πολυπλοκότητα

Ο συνδυασμός χωρικής, λειτουργικής και αισθητικής αρτιότητας

Απλότητα – Αποφυγή χρήσης αρχιτεκτονικών στοιχείων εύκολου εντυπωσιασμού – Ευαισθησία στη χρήση υλικών

Η εναρμόνιση με τον περιβάλλοντα χώρο

Ο τοπικός χαρακτήρας και η αναφορά στη παράδοση με τη χρήση σύγχρονης αρχιτεκτονικής γλώσσας

Άρτια τεχνική κατασκευή – Έμφαση στην λεπτομέρεια

Η διαχρονική δυνατότητα χρήσης – Η αποτελεσματική διαχείριση και η ικανότητα συντήρησης του έργου

Σχόλια
Αναφορές

Έμφαση στην περιβαλλοντική και βιοκλιματική διάσταση του σχεδιασμού – Οι ιδανικές συνθήκες στον χώρο

Καινοτομία – Πρωτοπορία στον τρόπο έκφρασης και κατασκευής – Εισαγωγή νέων τεχνολογιών και ιδεών

Η ύπαρξη ισχυρής κεντρικής ιδέας καθοριστικής για τις συνθετικές αρχές

Η ποιότητα της αρχιτεκτονικής ανεξαρτήτως μεγέθους, τρόπου και κόστους κατασκευής

Αρμονική συνεργασία όλων των μελών της κριτικής επιτροπής

Η αναγνώριση της συνεισφοράς των ιδιοκτητών, των εργολάβων και των υπόλοιπων συμβούλων στον σχεδιασμό

Η σημασία/συμβολή των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και η προώθηση της αρχιτεκτονικής δημιουργίας

Οι επιδιώξεις και οι στόχοι
του θεσμού

Έμφαση στη διάσταση της αρχιτεκτονικής ως τέχνη.

Η δημιουργία ιδανικών συνθηκών ζωής

Η βελτίωση των κριτηρίων του κοινωνικού συνόλου και η ευαισθητοποίηση του σε θέματα αισθητικής

ΚΡ
ΑΝ

Η αποτύπωση των τεχνικών και οικονομικών δυνατοτήτων της κοινωνίας

Η αναγνώριση του ρόλου της αρχιτεκτονικής σε κοινωνικό και πολιτισμικό επίπεδο

Η ανύψωση του επιπέδου και η παραγωγή ποιοτικής αρχιτεκτονικής

Η ανάδειξη εξαίρετων δειγμάτων αρχιτεκτονικής

Η προβολή προικισμένων και υποσχόμενων αρχιτεκτόνων

ΛΙ
ΑΣ

Πρόεδροι
επιτροπών
1992
1995
1998
2001
2004
2007
2010
2013

Τα κριτήρια αξιολόγησης

Τα κριτήρια αξιολόγησης

Πίνακας 9.2: Τα σχόλια που εντοπίζονται στις ομιλίες των εκάστοτε προέδρων του κράτους και
mmmmmmmτων προέδρων των κριτικών επιτροπών.

9.3.2.1. Οι ομιλίες των προέδρων των κριτικών επιτροπών

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ανάλυσης, οι πρόεδροι των κριτικών επιτροπών μέσα από τις

ομιλίες τους, από την αρχή του θεσμού, τονίζουν τη σημασία της ανάδειξης των εξαίρετων
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δειγμάτων αρχιτεκτονικής του τόπου, όπως και την αναγνώριση του ρόλου της αρχιτεκτονικής σε
κοινωνικό και πολιτισμικό επίπεδο. Κάποιες επίσης από τις παλαιότερες ομιλίες αναφέρονται
στην ανάγκη για προβολή των υποσχόμενων και προικισμένων αρχιτεκτόνων στην προσπάθεια
ανύψωσης του επιπέδου της αρχιτεκτονικής. Στις πιο σύγχρονες ομιλίες εντοπίζονται αναφορές
οι οποίες εστιάζουν στη δημιουργία ιδανικών συνθηκών ζωής.
Άλλες αναφορές στις παλαιότερες ομιλίες σχετίζονται με τη σημασία των αρχιτεκτονικών
βραβεύσεων και των διαγωνισμών στην προώθηση της αρχιτεκτονικής δημιουργίας. Επιπλέον,
αναγνωρίζεται ως αναγκαία η συμβολή των εργολάβων και των ιδιοκτητών στη δημιουργία ενός

Ο
Σ

αξιόλογου αποτελέσματος. Επίσης, σχεδόν σε όλες τις ομιλίες εκθειάζεται η αρμονική
συνεργασία όλων των μελών των κριτικών επιτροπών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης.

Όσον αφορά τα κριτήρια με τα οποία υποστηρίζουν τις επιλογές τους, η απλότητα στον

ΚΡ
ΑΝ

σχεδιασμό, η αποφυγή χρήσης αρχιτεκτονικών στοιχείων εύκολου εντυπωσιασμού και η
ευαισθησία στη χρήση υλικών εντοπίζονται ως βασικότατοι λόγοι ανάδειξης των βραβευμένων
έργων. Εξίσου σημαντικό κριτήριο αξιολόγησης φαίνεται να αποτελεί και η ύπαρξη ισχυρής
κεντρικής ιδέας στον σχεδιασμό, σύμφωνα με την οποία καθορίζονται οι συνθετικές αρχές.
Επιπλέον, από το 2004 και έπειτα, στις ομιλίες εντοπίζονται αναφορές που επικροτούν την
εισαγωγή νέων ιδεών και τεχνολογιών, την πρωτοτυπία στον τρόπο έκφρασης και κατασκευής,
τη βιοκλιματική διάσταση του σχεδιασμού και τις περιβαλλοντικές συνθήκες του χώρου, τον

ΛΙ
ΑΣ

άρτιο τρόπο κατασκευής με έμφαση στην αρχιτεκτονική λεπτομέρεια, τη δυνατότητα
αποτελεσματικής διαχείρισης και συντήρησης του έργου, τη συσχέτιση του κτίσματος με τον
περιβάλλοντα χώρο, τον τοπικό χαρακτήρα και την αναφορά στην παράδοση μέσα από μία
σύγχρονη αρχιτεκτονική προσέγγιση. Στις πιο πρόσφατες επίσης ομιλίες, εκτός από την έμφαση
στη λειτουργική και αισθητική αρτιότητα, αναφέρεται το γεγονός ότι τα βραβευμένα έργα

Η

αξιολογήθηκαν θετικά από τους χρήστες τους.
9.3.2.2. Οι ομιλίες των εκάστοτε προέδρων του κράτους

Σύμφωνα με το σύνολο των ομιλιών των εκάστοτε προέδρων του κράτους, μέσα από τον θεσμό
των κρατικών βραβείων αρχιτεκτονικής, επιβραβεύονται και αναδεικνύονται τα εξαίρετα
δείγματα αρχιτεκτονικής, προωθείται η παραγωγή ποιοτικής αρχιτεκτονικής, ενώ ταυτόχρονα
αναγνωρίζεται ο ρόλος της σε κοινωνικό και πολιτισμικό επίπεδο. Ξεκάθαρος στόχος αποτελεί
επίσης η δημιουργία ιδανικών συνθηκών ζωής. Όπως και στις ομιλίες των εκάστοτε προέδρων
των κριτικών επιτροπών, δεν παραλείπεται να αναγνωριστεί η συνεισφορά των ιδιοκτητών, των
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εργολάβων και των υπόλοιπων συμβούλων στον σχεδιασμό. Χαρακτηριστικό αποτελεί το
γεγονός ότι δίδεται έμφαση στη διάσταση της αρχιτεκτονικής ως τέχνης. Σε κάποιες επίσης από
τις ομιλίες, ως επιδίωξη του θεσμού, παρουσιάζεται η βελτίωση των κριτηρίων του κοινωνικού
συνόλου και η ευαισθητοποίησή του σε θέματα αισθητικής.
Αρκετά σχόλια εντοπίζονται και όσον αφορά τα χαρακτηριστικά των βραβευμένων έργων. Η
αρτιότητα του σχεδιασμού σε όλα τα επίπεδα, όπως είναι αναμενόμενο, αναφέρεται ως ένα από
τα βασικά στοιχειά που πρέπει να παρουσιάζει μια βραβευμένη πρόταση. Μεγάλη έμφαση
δίδεται επίσης στην έννοια της τοπικότητας και της παράδοσης. Οι συγκεκριμένες έννοιες, όπως

Ο
Σ

αναφέρεται χαρακτηριστικά μέσα από μια σύγχρονη προσέγγιση, συμβάλλουν στην εξέλιξη του
χαρακτήρα της κοινωνίας. Η ανάγκη για σύγχρονη προσέγγιση στον σχεδιασμό υποστηρίζεται
επίσης εντονότερα στις πιο πρόσφατες ομιλίες. Συγκεκριμένα, γίνεται αναφορά στην εισαγωγή
νέων και πρωτοπόρων τεχνολογιών, ιδεών, τρόπων κατασκευής και έκφρασης. Επιπλέον, γίνεται

ΚΡ
ΑΝ

αναφορά στην ανάγκη, ώστε η περιβαλλοντική διάσταση να αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του
σχεδιασμού. Αξιοσημείωτο αποτελεί τέλος το γεγονός ότι απορρίπτεται η διάθεση για χρήση
αρχιτεκτονικών στοιχείων ΄΄εύκολου εντυπωσιασμού΄΄ και δίδεται έμφαση στην απλότητα, τη
λογική και την ευαισθησία.

ΛΙ
ΑΣ

9.4. Συγκέντρωση αποτελεσμάτων

Τα θέματα αισθητικής και οι χωρικές σχέσεις φαίνεται να αποτελούν τις δύο ισχυρότερες
κατηγορίες σχολίων που χρησιμοποιούν οι κριτικές επιτροπές, για να δικαιολογήσουν τις
αποφάσεις τους. Επιπλέον, η απλότητα στον σχεδιασμό και η αναφορά στην παραδοσιακή
αρχιτεκτονική, όσον αφορά την αισθητική αλλά και την οργάνωση του χώρου, φαίνεται να
έπαιξαν σημαντικό ρόλο στον καθορισμό των επιλογών τους. Ωστόσο η θετική αντίδραση που

Η

προκαλεί ο πλουραλιστικός χαρακτήρας της οργάνωση του εσωτερικού της χώρου μιας κατοικίας
αποδεικνύει τη δυσκολία στον καθορισμό ενός αντικειμενικού τρόπου αξιολόγησης της
διάστασης του σχεδιασμού.
Επιπλέον, όσον αφορά την οργάνωση των χώρων, η οργανική σύνδεση του εσωτερικού με τον
εξωτερικό χώρο φαίνεται να αποτελεί μία πολύ βασική παράμετρο την οποία υποστηρίζει ο
σχεδιασμός των βραβευμένων κατοικιών και τονίζεται μέσα στα πορίσματα αξιολόγησης των
κριτικών επιτροπών. Αν και αυτό το γεγονός συνδέεται εν μέρει με την περιβαλλοντική διάσταση
στον σχεδιασμό, ανάλογη αναφορά σε παραμέτρους, οι οποίες συνδέονται με τη βιοκλιματική
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διάσταση του σχεδιασμού, εντοπίζονται σε λιγότερες από τις μισές εκθέσεις. Το ίδιο φαίνεται να
ισχύει και όσον αφορά την καινοτομία στον σχεδιασμό, τη σχέση του χρήστη με το κτίσμα, την
δυνατότητα ευελιξίας του χώρου, την ποιότητα της κατασκευής και την οικονομική διάσταση του
σχεδιασμού.
Εξετάζοντας τις ομιλίες των προέδρων των κριτικών επιτροπών, στις παλαιότερες ομιλίες δίνει
έμφαση στη σημασία των αρχιτεκτονικών βραβεύσεων και διαγωνισμών στην προώθηση της
αρχιτεκτονικής δημιουργίας. Εκτός από την προώθηση της αρχιτεκτονικής δημιουργίας, οι
εκάστοτε πρόεδροι των κριτικών επιτροπών αναφέρονται επίσης στον ρόλο του θεσμού στην

Ο
Σ

προσπάθεια ανύψωσης του επιπέδου της αρχιτεκτονικής. Αυτόν τον στόχο τον συνδέουν με τη
βελτίωση του επιπέδου ζωής, σε κοινωνικό και πολιτισμικό επίπεδο. Γι΄ αυτόν τον λόγο
εστιάζουν στην ανάγκη για προώθηση των προικισμένων αρχιτεκτόνων. Όσον αφορά τον ρόλο
των συντελεστών στον σχεδιασμό των βραβευμένων έργων, εκτός από τον αρχιτέκτονα, στις

ΚΡ
ΑΝ

ομιλίες δεν παύει να αναγνωρίζεται και η συμβολή τόσο των εργολάβων όσων και των
ιδιοκτητών στην δημιουργία του επιτυχημένου αποτελέσματος.

Εστιάζοντας στα κριτήρια αξιολόγησης, όπως και στα πορίσματα αξιολόγησης, στις ομιλίες των
εκάστοτε προέδρων των κριτικών επιτροπών γίνεται αναφορά στην ένταξη του κτίσματος στον
περιβάλλοντα χώρο, στη σχέση των κτισμάτων με την παράδοση και στην απλότητα στον
σχεδιασμό. Επιπλέον, γίνεται αναφορά στην ύπαρξη μιας ισχυρής κεντρικής ιδέας στον

ΛΙ
ΑΣ

σχεδιασμό, σύμφωνα με την οποία καθορίζονται οι συνθετικές αρχές. Τέλος, μέσα στις πιο
πρόσφατες ομιλίες, γίνεται αναφορά και σε άλλα κριτήρια αξιολόγησης, τα οποία όμως δεν
φαίνεται να έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην επιλογή των βραβευμένων έργων. Αυτά αφορούν την
καινοτομία, την ποιότητα της κατασκευής, τα θέματα συντήρησης και τη βιοκλιματική διάσταση
του σχεδιασμού.

Η

Ανάλογο περιεχόμενο φαίνεται να παρουσιάζουν και οι ομιλίες των εκάστοτε προέδρων του
κράτους όσον αφορά τα σχόλια για τις επιδιώξεις του θεσμού αλλά και τα κριτήρια αξιολόγησης.
Εκτός από την αρτιότητα του σχεδιασμού, σε όλα τα επίπεδα, η προώθηση της τοπικότητας και η
αναφορά στην παράδοση αποτελούν θέματα στα οποία δίνεται μεγάλη έμφαση. Αυτό το
γεγονός βέβαια, όπως υποστηρίζουν, δεν αναιρεί την ανάγκη για εφαρμογή καινοτόμων ιδεών
και πρωτοπόρων προσεγγίσεων στον σχεδιασμό. Αυτή η ευαίσθητη αλλά σύγχρονη προσέγγισή,
σύμφωνα με τους ιδίους, συμβάλλει στη διαμόρφωση αλλά και στη συνέχιση του χαρακτήρα της
κοινωνίας. Ένα άλλο στοιχείο που εντοπίζεται στις ομιλίες τους είναι η έμφαση που δίδεται στη
διάσταση της αρχιτεκτονικής ως τέχνης. Επιπλέον, επιδίωξη του θεσμού, όπως τονίζουν,
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αποτελεί η βελτίωση των αισθητικών κριτηρίων του κοινωνικού συνόλου. Τέλος, στις ομιλίες
τους δίδεται χαρακτηριστική βαρύτητα στην απλότητα του σχεδιασμού και στην απόρριψη των
αρχιτεκτονικών στοιχείων ΄΄εύκολου εντυπωσιασμού΄΄.
Συνοψίζοντας τα αποτελέσματα, φαίνεται ότι οι εκάστοτε πρόεδροι των κριτικών επιτροπών στις
ομιλίες τους αναφέρονται σχεδόν στο σύνολο των κριτηρίων αξιολόγησης που εντοπίζονται στις
προκηρύξεις των δύο θεσμών βραβεύσεων. Συγκεκριμένα, αναφέρονται στην ένταξη του
κτίσματος στον περιβάλλοντα χώρο, στη σχέση των κτισμάτων με την παράδοση, στην απλότητα
στον σχεδιασμό, στην ύπαρξη μιας ισχυρής κεντρικής ιδέας στον σχεδιασμό, στην καινοτομία,

Ο
Σ

στην ποιότητα της κατασκευής, στα θέματα συντήρησης και στη βιοκλιματική διάσταση του
σχεδιασμού. Αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι, αν και μέσα στις ομιλίες τους δεν επιλέγουν να
αναφερθούν ευθαρσώς στην αισθητική των κτισμάτων, εντούτοις αυτή εντοπίζεται στα
πορίσματα αξιολόγησης ως ένα από βασικότερα κριτήρια επιλογής των βραβευμένων έργων.

ΚΡ
ΑΝ

Εκτός βέβαια από την αισθητική, σε αυτά εντοπίζονται κυρίως σχόλια τα οποία αφορούν τις
σχέσεις των χώρων, την απλότητα στον σχεδιασμό και την παραδοσιακή αρχιτεκτονική. Τέλος, οι
εκάστοτε πρόεδροι του κράτους, στις ομιλίες τους, τοποθετούνται με γενικά σχόλια και
εστιάζουν στην προώθηση της τοπικότητας, στη σύνδεση με την παράδοση και στην απλότητα
στον σχεδιασμό. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι συγκεκριμένα θέματα εντοπίζονται ως
σημαντικά τόσο μέσα στις ομιλίες των προέδρων των κριτικών επιτροπών όσο και στα πορίσματα
αξιολόγησης, ενώ οι εκάστοτε πρόεδροι του κράτους εστιάζουν εμμέσως στη σημασία της

ΛΙ
ΑΣ

αισθητικής και της καινοτομίας.

Εν κατακλείδι, αξίζει να αναφερθεί ότι ο αριθμός των ομιλιών και των πορισμάτων αξιολόγησης
που διερευνήθηκαν δεν είναι μεγάλος. Αυτό το γεγονός δυσχεραίνει τον καθορισμό των στόχων,
των κριτηρίων και των αξιών που προβάλλονται μέσα από αυτές τις διαδικασίες. Από τη στιγμή
όμως που εντοπίζονται κάποιες ενδείξεις για το πώς αυτά στοιχειοθετούνται, μπορεί να ειπωθεί

Η

ότι τα αποτελέσματα που καταγράφονται συνδέονται με τις προτεραιότητες που έθεσαν τα
άτομα που ενεπλάκησαν σε αυτές. Επιπλέον, σχολιάζεται η ιδιαίτερη κουλτούρα της
αρχιτεκτονικής που προωθείται μέσα από αυτόν τον θεσμό και την ίδια την πολιτεία.
Ένας άλλος παράγοντας που επηρεάζει επίσης τη διαδικασία αξιολόγησης, εκτός από τα
θεσμοθετημένα κριτήρια τα οποία εντοπίζονται στις προκηρύξεις του θεσμού, είναι οι
πεποιθήσεις και η ιδιότητα των ατόμων που απαρτίζουν τις κριτικές επιτροπές. Σύμφωνα με τους
Magnus Ronn και Reza Kazemian (2007), παράγοντες οι οποίοι μπορούν να επηρεάσουν μια
διαδικασία αξιολόγησης είναι η υπευθυνότητα και η ηθική των επιτροπών, η εμπειρία των
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κριτών, η κοινή επαγγελματική τους κατεύθυνση και κουλτούρα και ο τρόπος με τον οποίο
καθένας από αυτούς αντιλαμβάνεται την έννοια της ποιότητας της αρχιτεκτονικής. Τα πιο πάνω
θέματα βέβαια δεν θα διερευνηθούν, αφού δεν αποτελούν το κύριο ζητούμενο της παρούσας
έρευνας. Άξιο αναφοράς είναι το γεγονός ότι σχεδόν σε όλες τις ομιλίες που εκφωνούνται κατά
τη τελετή βράβευσης εκθειάζεται η αρμονική συνεργασία όλων των μελών των κριτικών
επιτροπών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης.
Όπως είδαμε, τα αποτελέσματα της ανάλυσης επεξηγούν το σκεπτικό πίσω από τη λογική
βράβευσης κάθε έργου που ξεχώρισε μέσα από τον θεσμό των κρατικών βραβείων
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αρχιτεκτονικής. Αυτό το σκεπτικό συγκρίνεται, στο πλαίσιο της έρευνας, με τις αντίστοιχες
δηλώσεις του επίσημου φορέα και των αρχιτεκτόνων πριν από τη διαδικασία αξιολόγησης, όπως
και με τις αξιολογήσεις που κάνουν οι αρχιτέκτονες και οι ιδιοκτήτες μετά τη βράβευση και
λειτουργία της κατοικίας. Το καθένα από τα πιο πάνω κομμάτια της ανάλυσης αποκαλύπτει και
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ένα ξεχωριστό κομμάτι της αρχιτεκτονικής κουλτούρας που καλλιεργείται μέσα από τους

Η
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επίσημους θεσμούς βράβευσης στην Κύπρο.
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Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΜΕΣΑ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΥΣ
ΣΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ: ΤΟΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ, ΤΟΝ ΣΥΖΥΓΟ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΖΥΓΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10
Η αρχιτεκτονική γνώση θα μπορούσε να εμπλουτιστεί με την εξέταση επιτυχημένων ή
αποτυχημένων αρχιτεκτονικών προτάσεων. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση των οικιστικών
συγκροτημάτων του Le Corbusier στο Pessac. Τα συγκεκριμένα οικιστικά συγκροτήματα
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κατασκευάστηκαν το 1924, για να στεγάσουν τις οικογένειες των εργατών ενός εργοστασίου
ζάχαρης στο Μπορντό. Εκτός από τη μεγάλη του κλίμακα, η ιδιαιτερότητα του έργου έγκειται στο
γεγονός ότι σχεδιάστηκε με υψηλές προσδοκίες και πρωτοποριακό για την εποχή τρόπο.
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Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι ο πελάτης ζήτησε από τον αρχιτέκτονα να εφαρμόσει τις
αμφιλεγόμενες για την εποχή, αρχές του χωρίς να λάβει υπόψη τις πιθανές αρνητικές συνέπειες
που θα μπορούσαν να προκύψουν25. Πρόσφατα το έργο έχει καταχωριστεί στη λίστα παγκόσμιας
κληρονομιάς της UNESCO (2016).

Με αφορμή τη βασική ανάγκη των ανθρώπων να προσαρμόζουν στα δικά τους δεδομένα το
οικιστικό τους περιβάλλον, ο Felix Boudon (1972) καταγράφει τις αλλαγές που γίνονται στον
σχεδιασμό των συγκεκριμένων οικιστικών συγκροτημάτων μετά την κατοίκησή τους. Η
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διερεύνηση γίνεται με την εφαρμογή ανοικτών συνεντεύξεων. Σύμφωνα με τα ευρήματα της
μελέτης, το έργο δεν καταφέρνει να ανταποκριθεί στον σκοπό για τον οποίο σχεδιάστηκε να
εξυπηρετήσει. Αρκετές από τις κατοικίες εγκαταλείπονται και άλλες μεταβάλλονται, σύμφωνα με
τις ανάγκες και τις προτιμήσεις των ενοίκων (Boudon 1972, 81). Αρκετοί επίσης από τους εργάτες
αναφέρουν ότι η αισθητική των κτισμάτων είναι προχωρημένη και ακατανόητη για αυτούς,

Η

αρκετές κατοικίες κρίνονται δυσλειτουργικές και άλλες παράλογες (Boudon 1972, 32). Παρά το
γεγονός ότι τα οικιστικά συγκροτήματα δεν σχεδιάστηκαν για να καλύψουν τις ανάγκες
συγκεκριμένων πελατών, η αρχιτεκτονική πρόταση του Le Corbusier δεν φαίνεται να βρήκε
ανταπόκριση στον βαθμό που ο ίδιος θα επιθυμούσε και υπολόγιζε.
Με την ιδανική εικόνα ενός αρχιτεκτονήματος και την πραγματικότητα φλερτάρουν οι Ila Bêka
και Louise Lemoine(2013). Με μια έξυπνη, αιχμηρή και χιουμοριστική ταινία παρουσιάζουν ένα

25

https://www.dezeen.com/2016/07/26/le-corbusier-colourful-cite-fruges-workers-housing-fashionable-

apartments-unesco-world-heritage-list/
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από τα διασημότερα αριστουργήματα της σύγχρονης αρχιτεκτονικής, τη κατοικία στο Μπορντό
του Rem Koolhaas. Η κατοικία, η οποία κατασκευάστηκε το 1998, έχει καταχωριστεί στον
κατάλογο των ιστορικών μνημείων της Γαλλίας και αποτελεί πόλο έλξης αρκετών και όχι μόνο
φοιτητών αρχιτεκτονικής. Το κύριο χαρακτηριστικό της κατοικίας αποτελεί το γεγονός ότι
σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της οικογένειας ενός εύπορου άνδρα που καθηλώθηκε μετά από
ένα ατύχημα σε τροχοκάθισμα. Προσαρμόζοντας τον σχεδιασμό στις ανάγκες του ιδιοκτήτη, ο
αρχιτέκτονας εφαρμόζει μία πρωτοποριακή ιδέα αντικαθιστώντας τον ανελκυστήρα με μια
κινούμενη πλατφόρμα στο κέντρο της κάτοψης του τριώροφου κτίσματος. Η ιδιαιτερότητα αυτής
της πλατφόρμας έγκειται στο γεγονός ότι ενσωματώνεται χωρικά στο καθένα από τα
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διαφορετικά επίπεδα.

Το κύριο θέμα, το οποίο διαπραγματεύεται η ταινία, είναι ότι επιτρέπει στον θεατή να εισέλθει
στην καθημερινή ρουτίνα της κατοικίας μέσα από τις ιστορίες και τις περιγραφές της
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καθαρίστριας Guadalupe Acedo και άλλων ατόμων που είναι υπεύθυνα για τις καθημερινές
δουλειές και τη συντήρησή της. Αρχικά, εκτός του γεγονότος ότι η Guadelupe σχολιάζει τον
παράδοξο τρόπο με τον οποίο στηρίζεται το κτίσμα, εκφράζει τη διαφωνία της για την αισθητική
του και την ύπαρξη μεγάλων επιφανειών γκρίζου χρώματος. Στην πορεία αναφέρεται σε
προβλήματα που προκύπτουν λόγω του ιδιαίτερου σχεδιασμού του κτίσματος. Ειδικότερα,
εστιάζει στο εύθραυστο σύστημα που υποστηρίζει την κίνηση της πλατφόρμας, στον περίπλοκο
τρόπο λειτουργίας ενός μοχλού με τον οποίο ανοίγει η κύρια είσοδος της κατοικίας, στην

ΛΙ
ΑΣ

απότομη κλήση της εξωτερικής ράμπας εισόδου, στο πολύ μικρό μέγεθος και δυσλειτουργικό
σχήμα της σκάλας υπηρεσίας, στις διαρροές νερού και στην πολύπλοκη και ριψοκίνδυνη
διαδικασία καθαρισμού των υαλοστασίων.
Η ταινία βέβαια, παρά το γεγονός ότι ΄΄πληγώνει΄΄ την εικόνα του διάσημου αρχιτεκτονήματος,
μέσα από δυνατές εικόνες αποκαλύπτει τη σχέση του με το τοπίο, την πολύ ιδιαίτερη εμπειρία

Η

του χώρου, το παιχνίδι με το φως, τις οπτικές φυγές και τις αναλογίες των ανοιγμάτων. Ο ίδιος ο
Rem Koolhaas ταυτίζεται με τη χιουμοριστική διάθεση του φιλμ αναφέροντας σε μία συνέντευξή
του ότι η ταινία διαπραγματεύεται τη σύγκρουση ανάμεσα ΄΄στην πλατωνική ιδέα της καθαριότητας
26

και την πλατωνική ιδέα της αρχιτεκτονικής΄΄ . Θα ήταν ενδιαφέρον να ρωτούσαμε την Guadelupe

πώς αντιλαμβάνεται την πλατωνική ιδέα της καθαριότητας.
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https://www.youtube.com/watch?v=W_uQYZO2MOk
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Όπως είδαμε πιο πάνω, δεν είναι βέβαιο πως έργα, τα οποία θεωρούνται σημαντικά
παραδείγματα αρχιτεκτονικής σκέψης, μπορούν να καλύψουν σε ικανοποιητικό βαθμό τις
ανάγκες για τις οποίες σχεδιάστηκαν να εξυπηρετήσουν. Σε αυτήν την υπόθεση βασίζεται και η
εξέταση των βραβευμένων κατοικιών της παρούσης έρευνας. Απάντηση στον πιο πάνω
προβληματισμό προσφέρει η γνώση που προκύπτει μέσα από την ανάλυση των κτισμάτων,
εφόσον κατοικηθούν. Αυτή η γνώση αποτελεί σημαντική πηγή εντοπισμού, όπως διαφόρων
προβλημάτων που παρουσιάζονται με τη λειτουργία των κτισμάτων, συμπεριφορών ατόμων και
πολλές φορές καθορίζει και την επιτυχία ή την αποτυχία μιας αρχιτεκτονικής πρότασης. Στην
παρούσα έρευνα η αξιολόγηση των βραβευμένων κατοικιών γίνεται με την εφαρμογή μιας
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βασικής μορφής Post Occupancy Evaluation (POE) από τους άμεσα εμπλεκομένους στον
σχεδιασμό των έργων, τον αρχιτέκτονα και τους ιδιοκτήτες.
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10.1. Το Post Occupancy Evaluation (POE) ως διαδικασία αξιολόγησης κτιρίων

Κίνητρο για τη δημιουργία των POE αποτέλεσε η ανάγκη για βελτίωση των συνθηκών
λειτουργίας των κτηρίων. Από τη στιγμή που ως διαδικασία ασχολείται με τη λειτουργική
απόδοση ενός κτηρίου, αφότου αυτό κατοικηθεί, οι εντυπώσεις των καθημερινών χρηστών του
αποτελούν σημαντική πηγή συλλογής δεδομένων (Preiser, White και Rabinowitz 2015). Σύμφωνα
με τον Wolfgang Preiser, υπάρχουν τρία διαφορετικά είδη POE. To indicative, το οποίο αφορά
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τον εντοπισμό των πλεονεκτημάτων και των αδυναμιών στην απόδοση ενός κτηρίου, το
investigative, το οποίο σχετίζεται με την αντικειμενική καταγραφή της λειτουργίας ενός
κτίσματος με βάση προκαθορισμένες κατευθυντήριες λίστες και το diagnostic, το οποίο
βασίζεται στην καταγραφή των χαρακτηριστικών ενός κτηρίου σύμφωνα με τις υποκειμενικές
απόψεις των χρηστών του (Preiser 2001, 11).
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Το POE, ως μέθοδος διερεύνησης, συνδυάζει ποσοτικές αλλά και ποιοτικές τεχνικές συλλογής
πληροφοριών. Σημαντικό ρόλο στην αξιολόγηση των κτηρίων διαδραματίζουν οι απόψεις και οι
αντιδράσεις των χρηστών των κτηρίων, οι οποίοι καλούνται είτε να προσδιορίσουν γενικά τη
ποιότητα ενός περιβάλλοντος χώρου ή να εστιάσουν στην αξιολόγησή τους σε συγκεκριμένες
παραμέτρους, όπως στην αισθητική, στη λειτουργικότητα και στην ενεργειακή συμπεριφορά
ενός κτηρίου. Η ανάλυση συχνά μπορεί να συνοδεύεται με μετρήσεις, όπως την κατανάλωση
ενέργειας, την απόδοση των κλιματιστικών συστημάτων, τα επίπεδα φωτισμού κ.ά. Ειδικότερα,
για την εξέταση παραμέτρων που σχετίζονται με την αισθητική, ο Wolfgang Preiser αναφέρει ότι
απαιτείται μεγάλη προσοχή στην έκβαση συμπερασμάτων, γιατί η ανάλυση βασίζεται σε
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υποκειμενικές και αμφισβητούμενες εκτιμήσεις. Οι πληροφορίες λαμβάνονται συνήθως μέσω
ερωτηματολογίων, συνεντεύξεων και επισκέψεων στον υπό μελέτη χώρο. Την αξιολόγηση ενός
κτηρίου μπορούν να επηρεάσουν επίσης, εκτός από τα φυσικά χαρακτηριστικά του, παράγοντες
κοινωνικής, οικονομικής ή πολιτικής φύσεως (Preiser2001, 9-11).
Η POE, ως διαδικασία αξιολόγησης, συνδέεται επίσης και με το evidence based research. Το
τελευταίο εμφανίζεται σε έρευνες που μελετούν κατά πόσον το φυσικό περιβάλλον και η
ποιότητα του χώρου σχετίζονται με την ευημερία των ασθενών σε κλινικές και δανείζεται
ορολογίες και τεχνικές από πεδία της περιβαλλοντικής ψυχολογίας, της αρχιτεκτονικής και της
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νευροεπιστήμης. Ο σκοπός του είναι η βελτίωση της ποιότητας των κτηρίων, θέτοντας τον
χρήστη ως πηγή γνώσης και σημαντικό παράγοντα της αξιολόγησης (Ulrich κ.συν. 2008).
Επιπλέον, το POE μπορεί να αξιοποιηθεί ως μεθοδολογία αξιολόγησης από κριτικές επιτροπές
διαγωνισμών, αλλά και ως αρχείο καταγραφής δεδομένων, το οποίο θα προσφέρεται για
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ενημέρωση καινούργιων σχεδιαστικών προτάσεων (Zimring και Rosenheck 2001, 49).
Παράλληλα, δίδει τη δυνατότητα στους χρήστες να κατανοήσουν το πώς οι ίδιοι
αντιλαμβάνονται και νοιώθουν στο περιβάλλον μέσα στο οποίο υπάρχουν (Vischer 2002). Πιο
κάτω ακολουθεί σύντομη αναφορά σε σχετικές μελέτες, στις οποίες γίνεται αξιολόγηση κτηρίων
με την εφαρμογή διαδικασίας POE.
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10.1.1. Μελέτες με την εφαρμογή διαδικασίας POE

Το ομοσπονδιακό κτήριο Ann Arbor, το οποίο διακρίθηκε λαμβάνοντας έναν αριθμό από
βραβεύσεις, αποφασίζουν να αξιολογήσουν με POE οι Robert Marans και Kent Spreckelmeyer
(1982), μετά από αναφορές υπαλλήλων για ύπαρξη αρνητικών συνθηκών εργασίας. Ειδικότερα,
η προσπάθειά τους εστιάζει στον τρόπο με τον οποίο αξιολογείται η ποιότητα του κτίσματος από
τους επισκέπτες, καθώς και από τους ίδιους τους εργαζομένους σ΄αυτό. Συγκεκριμένα, οι

Η

ερωτώμενοι, με τη βοήθεια ερωτηματολογίων, βαθμολογούν με κλίμακα από ένα μέχρι εφτά
βαθμούς: α) τη γενική εντύπωσή τους για το κτίσμα, β) την εξωτερική εμφάνιση του κτίσματος, γ)
την εμφάνιση του εσωτερικού χώρου, δ) εάν θεωρούν καλό ή κακό τον σχεδιασμό, ε) εάν
θεωρούν το κτίσμα καλή ή κακή αρχιτεκτονική, ζ) εάν ο χώρος τούς ερεθίζει θετικά η αρνητικά
και η) εάν το περιβάλλον του κτίσματος είναι ευχάριστο ή δυσάρεστο. Επιπλέον, τους ζητείται να
αναφέρουν ένα θετικό και ένα αρνητικό χαρακτηριστικό του κτίσματος. Σύμφωνα με τα
αποτελέσματα, οι επισκέπτες κρίνουν μάλλον θετικά τον σχεδιασμό του συγκεκριμένου
κτίσματος. Αντίθετες απόψεις παρουσιάζουν οι εργαζόμενοι οι οποίοι θεωρούν ότι ο σχεδιασμός
είναι ανεπαρκής. Ειδικότερα, εστιάζουν στην έλλειψη ηχομόνωσης, στα μη επιθυμητά επίπεδα
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θερμοκρασίας και υγρασίας, στον μπερδεμένο τρόπο διακίνησης και στην προβληματική
διεπαφή των χρηστών στο χώρο. Καταλήγοντας, οι ερευνητές αναφέρουν ότι η ποιότητα της
αρχιτεκτονικής επηρεάζεται από ένα μεγάλο σύνολο κριτηρίων τα οποία κάθε άτομο, ανάλογα
με την ιδιότητα και την επαφή του με ένα κτήριο, αντιλαμβάνεται με διαφορετικά τρόπο.
Σημαντική είναι η μελέτη της Clare Cooper Marcus (1982) στην οποία συνοψίζονται τα
συμπεράσματα ενός μεγάλου αριθμού μελετών που αφορούν την αξιολόγηση, με τη χρήση POE,
ενός σημαντικού αριθμού οικιστικών συγκροτημάτων στην Αμερική, Καναδά, Αγγλία, Ιρλανδία,
Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία. Ειδικότερα, προσπαθεί να εντοπίσει τους βασικούς παράγοντες
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που επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο κρίνουν την κατοικία τους οι ένοικοι. Αυτό που
εντοπίζει είναι ότι οι ένοικοι εστιάζουν κυρίως: α) στη συνολική εικόνα του κτίσματος και στα
επίπεδα ικανοποίησής τους, β) στη γενικότερη εικόνα και στον σχεδιασμό του περιβάλλοντος
χώρου του κτίσματος, γ) στη θέαση που προσφέρουν από τα παράθυρα στον εσωτερικό χώρο, δ)
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στην ύπαρξη κήπου και γενικότερα στα διάφορα οφέλη που προσφέρει ο σχεδιασμός στους
χρήστες (ιδιωτικότητα, δυνατότητα προσαρμογής), ε) στην ομοιομορφία μεταξύ των
διαφορετικών οικιστικών μονάδων για αποφυγή τυχόν αντιζηλιών, ζ) στην εικόνα του κτίσματος
σε σχέση με την κοινωνική τάξη για την οποία προορίζεται, η) στην ποιότητα των υλικών, θ) στην
αισθητική του κτίσματος και στην πολυπλοκότητα του σχεδιασμού, ασχέτως αρχιτεκτονικού
στυλ, και ι) στην τοπικότητα και στο πώς αυτή αποτυπώνεται στην ταυτότητα του σχεδιασμού.
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Βασιζόμενοι στην παραδοχή ότι οι σχεδιαστές συνήθως δεν λαμβάνουν υπόψη σε μεγάλο βαθμό
τις ανάγκες των ιδιοκτητών, οι Peter Kellet και David Higdon (1991) εφαρμόζουν μία διαδικασία
αξιολόγησης POE αναλύοντας τρεις διαφορετικές περιπτώσεις οικιστικών αναπτύξεων. Για τη
διερεύνηση καταγράφουν, με τη βοήθεια φοιτητών αρχιτεκτονικής, τις αλλαγές που κάνουν οι
ένοικοι μετά την εγκατάστασή τους, τόσο στις όψεις όσο και στον εσωτερικό χώρο.
Εφαρμόζοντας παράλληλα ημιδομημένες συνεντεύξεις, καταγράφουν τον βαθμό στον οποίο
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αυτοί είναι ευχαριστημένοι με τον σχεδιασμό. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, βασικός λόγος για
τον οποίο εντοπίζεται μεγάλος αριθμός τροποποιήσεων αποτελεί η ανάγκη βελτίωσης του
βαθμού ιδιωτικότητας που προσφέρει ο σχεδιασμός. Παράλληλα, εντοπίζονται παράπονα τα
οποία εστιάζουν στο μικρό μέγεθος κάποιων χώρων, στην εξοικονόμηση ενέργειας και στη
δυνατότητα συντήρησης. Ένα άλλο γεγονός, το οποίο εντοπίζει η έρευνα, είναι ότι, σε αρκετές
περιπτώσεις, οι ένοικοι δεν γνωρίζουν στο έπακρο τις δυνατότητες που τους προσφέρει ο
σχεδιασμός, ειδικότερα όσον αφορά τη δυνατότητα ευελιξίας του χώρου. Θετικά σχόλια
καταγράφονται για την αισθητική των κτισμάτων.
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Χαρακτηριστική είναι και η μελέτη του Adetokunbo Oluwole Ilesanmi (2010), ο οποίος αξιολογεί
ένα σύνολο από οικιστικά περιβάλλοντα στη πόλη Λάγος, στη Νιγηρία. Ιδιαίτερος στόχος της
μελέτης αποτελεί ο εντοπισμός του βαθμού στον οποίο τα κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά
ενός νοικοκυριού σχετίζονται με τα επίπεδα ικανοποίησης των ενοίκων. Για τον σκοπό αυτόν
επιλέγει να συγκρίνει τον βαθμό ικανοποίησης των ενοίκων ενός συνόλου από νοικοκυριά
χαμηλού και ενός μεσαίου εισοδήματος. Για την ανάλυση οι ένοικοι καλούνται να
συμπληρώσουν ερωτηματολόγια, στα οποία καταγράφουν τον βαθμό ικανοποίησής τους με
κλίμακα από ένα μέχρι πέντε βαθμούς για θέματα που σχετίζονται με παραμέτρους όπως: α) τη
λειτουργικότητα, β) τη χωρική οργάνωση, γ) την προσβασιμότητα, δ) την ευελιξία, ε) την
τα αποτελέσματα, ο οικονομικός
στον

οποίο οι
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ποιότητα της γειτονιάς, ζ) την αισθητική, η) την ασφάλεια και θ) την ιδιωτικότητα. Σύμφωνα με
παράγοντας φαίνεται να επηρεάζει ξεκάθαρα τον βαθμό

ένοικοι μένουν ικανοποιημένοι από το οικιστικό τους περιβάλλον, αφού τα

ποιότητας.
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φυσικά χαρακτηριστικά των νοικοκυριών του μεσαίου εισοδήματος κρίθηκαν υψηλότερης

Oι Antônio Tarcísio Da Luz Reis και Maria Cristina Dias Lay (2010) εφαρμόζουν μία μελέτη η οποία
εστιάζει στην ανάλυση δώδεκα κρατικών οικιστικών συγκροτημάτων στο Πόρτο Αλέγκρε, στη
Βραζιλία. Τα συγκροτήματα αποτελούνται από μεμονωμένες κατοικίες σε ενιαία ανάπτυξη, όπως
και διαμερίσματα τα οποία βρίσκονται σε τετραώροφα κτίσματα. Η μελέτη εστιάζει σε ζητήματα
του σχεδιασμού που αφορούν: α) την αισθητική, β) τα γενικά χαρακτηριστικά των νοικοκυριών,
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γ) τον τρόπο με τον οποίο εκφράζονται οι ένοικοι στον οικιστικό χώρο και δ) τα συναισθήματά
τους σχετικά με την αισθητική των όψεων του εξωτερικού και του εσωτερικού χώρου. Ειδικότερη
επίσης σημασία δίδεται στην εικόνα, στην εμφάνιση και στην οπτική σύνθεση (visual
composition) των κτισμάτων. Η μεθοδολογία που εφαρμόζεται βασίζεται σε ποσοτική και
ποιοτική ανάλυση και περιλαμβάνει τη χρήση ερωτηματολογίων, δομημένων συνεντεύξεων, την
επίσκεψη των ερευνητών στον χώρο και τη φωτογραφική αποτύπωση των κτηρίων. Σύμφωνα με
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τα αποτελέσματα, οι ένοικοι φαίνεται να συνδέουν σε μεγάλο βαθμό την αισθητική του
εσωτερικού χώρου με την ποιότητα του νοικοκυριού. Σημαντικό αποτελεί επίσης το γεγονός ότι
35.9% αυτών που ερωτώνται είναι δυσαρεστημένοι με την αισθητική των όψεων, κυρίως γιατί
αυτές παρουσιάζουν ελλιπή συντήρηση. Για τις εφαπτόμενες κατοικίες, οι οποίες αποτελούν
μέρος μια ενιαίας ανάπτυξης, εντοπίζονται επίσης αρκετά αρνητικά σχόλια τα οποία
αναφέρονται στη σύνθεση και στις αναλογίες των όψεων. Άλλες παράμετροι, οι οποίες
συνδέονται με την ποιότητα του σχεδιασμού των κατοικιών, είναι η οριοθέτηση και ο τρόπος
διακίνησης μεταξύ των διαφορετικών ιδιοκτησιών, η ποιότητα της κατασκευής και των υλικών
και η διαχείριση των κοινόχρηστων χώρων. Αξιοσημείωτο είναι τέλος το γεγονός ότι το επίπεδο
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μόρφωσης των ενοίκων, η οικονομική κατάσταση και το μέγεθος των νοικοκυριών δεν φάνηκαν
να αποτελούν παράγοντες που επηρεάζουν τα επίπεδα ικανοποίησης των ενοίκων.
Σύμφωνα με τις πιο πάνω μελέτες, η ποιότητα ενός κτίσματος φαίνεται να κρίνεται από ένα
σύνολο διαφορετικών παραμέτρων. Συγκεκριμένα, έμφαση δίδεται σε παραμέτρους, όπως στην
αισθητική, στη λειτουργικότητα, στις συνθήκες που επικρατούν στον χώρο (θερμοκρασία και
υγρασία), στα θέματα συντήρησης, στα επίπεδα ιδιωτικότητας, στην οικονομική πτυχή του
σχεδιασμού και στα θέματα ασφάλειας. Γενικότερα, αίσθηση προκαλεί η μεγάλη έμφαση που
δίδεται στην παράμετρο της αισθητικής, τόσο του εσωτερικού χώρου όσο και των εξωτερικών
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10.2. Ερευνητικό ερώτημα

Ο
Σ

όψεων, και ο βαθμός που αυτή επηρεάζει τα επίπεδα ικανοποίησης των χρηστών μίας κατοικίας.

Η παρούσα έρευνας δεν στοχεύει στην εις βάθος καταγραφή του τρόπου με τον οποίο
λειτουργούν οι κατοικίες, αλλά στο πώς οι συντελεστές στον σχεδιασμό αξιολογούν το τελικό
αποτέλεσμα. Στην προκειμένη περίπτωση, οι κύριοι συντελεστές του σχεδιασμού είναι ο
ιδιοκτήτης (ο σύζυγος και η σύζυγος) και ο αρχιτέκτονας. Εκτός από τον βαθμό στον οποίο
θεωρούν ότι ο σχεδιασμός ανταποκρίνεται, θετικά ή όχι, στον σκοπό για τον οποίο
δημιουργήθηκε, καλούνται να αναφερθούν στο κατά πόσον αυτός προσφέρει επιλογές στους
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χρήστες. Αρχικά στον τρόπο λειτουργίας της κατοικίας όταν πρωτοκατοικήθηκε αλλά και αν αυτή
υποστηρίζει την εξυπηρέτηση πιθανών ή μελλοντικών αναγκών των χρηστών. Η συγκεκριμένη
ιδιότητα του σχεδιασμού εντάσσεται στη γενικότερη λογική της αειφορίας που αποτελεί βασικό
πυλώνα του πλαισίου μέσα στο οποίο εντάσσονται οι επιδιώξεις των δύο θεσμών βράβευσης.
Τα κύρια ερευνητικά ερωτήματα που καλούνται να απαντηθούν στο παρόν κεφάλαιο είναι: α) αν
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ο τρόπος ζωής που προτείνεται από τον σχεδιασμό των κατοικιών συμφωνεί με τον πραγματικό
τρόπο ζωής και τα βιοποριστικά μέσα των χρηστών, β) αν το υλοποιημένο κτήριο προσφέρει
επιλογές στους χρήστες, γ) σε ποιο βαθμό κάποιος από τους συντελεστές στον σχεδιασμό θα
επιθυμούσε να κάνει αλλαγές μετά την ολοκλήρωση του έργου, και δ) αν έχουν γίνει αλλαγές
μετά την ολοκλήρωση του αρχικού σχεδιασμού. Στην ανάλυση δίδεται έμφαση στις βασικές
παραμέτρους του σχεδιασμού, οι οποίες συνδέονται με τα βασικά κριτήρια αξιολόγησης. Ο
τρόπος με τον οποίο εν τέλει αξιολογούν ο χρήστες τον σχεδιασμό κρίνει και το ίδιο σύστημα
που επέλεξε αυτές τις κατοικίες.
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10.3. Μεθοδολογία
Από τη στιγμή που στόχος της έρευνας δεν αποτελεί η εις βάθος καταγραφή του τρόπου με τον
οποίο λειτουργούν οι κατοικίες αλλά η άποψη των εμπλεκομένων, το εργαλείο έρευνας που
επιλέγεται για την αξιολόγηση του τελικού αποτελέσματος είναι αυτό των ερωτηματολογίων. Με
την επιλογή του συγκεκριμένου εργαλείου η διερεύνηση συγκεκριμενοποιείται και περιορίζεται
στον εντοπισμό των δεδομένων που εστιάζουν στην απάντηση των ερευνητικών ερωτημάτων. Ως
εργαλείο έρευνας βασίζεται στις αρχές της εθνογραφίας, η οποία ανήκει στο πεδίο των
κοινωνικών επιστημών. Η κοινωνιολογία, ως επιστημολογία, ενδιαφέρεται για την εξέταση του
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συστήματος νοημάτων διαφόρων κοινωνικών και πολιτισμικών ομάδων, μέσα από την ανάλυση
διαφόρων κοινωνικών κανόνων και ανθρώπινων συμπεριφορών (Giddens κ.συν. 1991).

Συγκεκριμένα, το σχεδιαζόμενο ερωτηματολόγιο χρησιμοποιείται για τη διερεύνηση των
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ερωτημάτων του παρόντος και του επόμενου κεφαλαίου και χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο
μέρος οι ερωτώμενοι καλούνται να υποδείξουν, με τη χρήση κλίμακας από ένα μέχρι πέντε
βαθμούς, την εκτίμησή τους για το τελικό αποτέλεσμα. Ειδικότερα, τα ερωτήματα διερευνούν: α)
αν ο τρόπος ζωής που προτείνεται από τον σχεδιασμό των κατοικιών ανταποκρίνεται στις
ανάγκες των χρηστών, β) τον βαθμό στον οποίο το υλοποιημένο κτίσμα προσφέρει επιλογές
στους χρήστες, γ) τον βαθμό στον οποίο ο καθένας από τους συντελεστές θα επιθυμούσε να
κάνει αλλαγές στο υλοποιημένο κτίσμα και δ) τον βαθμό στον οποίο έγιναν αλλαγές μετά την
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ολοκλήρωση του αρχικού σχεδιασμού. Όλα τα ερωτήματα απαντώνται σε σχέση με τις
παραμέτρους του σχεδιασμού, οι οποίες συνδέονται και με τα βασικά κριτήρια αξιολόγησης των
θεσμών βράβευσης. Τις σχέσεις των χώρων και τη λειτουργικότητα, την αισθητική, τα θέματα
περιβαλλοντικής άνεσης27 και τα οικονομικά θέματα. Στο δεύτερο μέρος των ερωτηματολογίων
ζητείται από αυτούς που ερωτώνται να αναφέρουν ένα θετικό και ένα αρνητικό σχόλιο σε
σχέση με τις πιο πάνω παραμέτρους. Δείγμα του ερωτηματολογίου παρουσιάζεται στο
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παράρτημα Ι (σελ 380).

Η δομή του ερωτηματολογίου είναι απλή και η συμπλήρωσή του γίνεται μετά από επίσκεψη
στον προσωπικό χώρο αυτών που ερωτώνται. Στην περίπτωση των ιδιοκτητών ζητείται από τον
σύζυγο και τη σύζυγο να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο ξεχωριστά. Στο τέλος οι
τοποθετήσεις των ανδρών συζύγων, των γυναικών συζύγων και των αρχιτεκτόνων συγκρίνονται

27

Σύντομη αναφορά στις παραμέτρους του σχεδιασμού που συνδέονται με τις συνθήκες περιβαλλοντικής

άνεσης και επηρεάζουν την ποιότητα του εσωτερικού χώρου βρίσκεται στο παράρτημα Ι (σελ. 328).
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μεταξύ τους. Επειδή ο αριθμός των βραβευμένων κατοικιών δεν είναι μεγάλος, η ανάλυση των
αποτελεσμάτων δεν είναι ποσοτική και βασίζεται στον βαθμό στον οποίο οι συντελεστές
παρουσιάζουν ομοιομορφία ή διασπορά απόψεων. Για παράδειγμα, στον πίνακα 10.1, φαίνονται
οι συγκεντρωτικές απαντήσεις των αρχιτεκτόνων για τον βαθμό στον οποίο θα ήθελαν να κάνουν
αλλαγές στον σχεδιασμό. Για τα θέματα που αφορούν τις σχέσεις χώρων, την αισθητική, και σε
μικρότερο βαθμό, τα οικονομικά θέματα δίνουν απαντήσεις με μεγαλύτερη ομοιομορφία. Για τα
θέματα περιβαλλοντικής άνεσης οι απαντήσεις τους παρουσιάζουν ανομοιομορφία και δεν

Ο βαθμός στον οποίο οι αρχιτέκτονες θα ήθελαν να κάνουν
αλλαγές στο σχεδιασμό
Σχέσεις χώρων
Λειτουργικότητα

Αισθητική

1 2 3 4 5

Οικονομικά
θέματα

1 2 3 4 5
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1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Κατοικία 1
Κατοικία 2
Κατοικία 3
Κατοικία 4
Κατοικία 5
Κατοικία 6
Κατοικία 7
Κατοικία 8
Κατοικία 9
Κατοικία 10
Κατοικία 11
Κατοικία 12
Κατοικία 13
Κατοικία 14
Κατοικία 15

Περιβαλλοντική
άνεση
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φαίνεται να αποκαλύπτουν ξεκάθαρα κάποια επιθυμία τους.

Πίνακας 10.1: Παράδειγμα συγκεντρωτικού πίνακα απαντήσεων

Από το σύνολο των κατοικιών μία οικογένεια δεν θέλησε να συμπληρώσει τα ερωτηματολόγια,
σε μία κατοικία ο άνδρας δεν βρίσκεται στη ζωή και σε μία άλλη κατοικία ο αρχιτέκτονας είναι
και ιδιοκτήτης του σπιτιού (συμπλήρωσε το ερωτηματολόγιο μόνο με τη ιδιότητα του
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αρχιτέκτονα). Ένας επίσης αρχιτέκτονας δεν ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση να λάβει μέρος στη
συμπλήρωση του ερωτηματολογίου. Οι απώλειες στο δείγμα σίγουρα αποτελούν αρνητικό
κομμάτι της διαδικασίας, όπως και η έλλειψη ελέγχου και ακρίβειας των απαντήσεων. Η
υποκειμενικότητα στη κατανόηση των ερωτήσεων αποτελεί επίσης μία παράμετρο που μπορεί
να επηρεάσει το τελικό αποτέλεσμα, όπως και η έλλειψη ειλικρίνειας, από τη στιγμή που κάποιοι
από τους ιδιοκτήτες και τους αρχιτέκτονες είναι φίλοι ή συγγενείς.
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10.4. Τα ευρήματα της ανάλυσης
10.4.1. Ερωτηματολόγιο: Α΄ Μέρος
Στο παράρτημα Ι (σελ. 380) βρίσκονται καταγραμμένες σε συγκεντρωτικούς πίνακες οι
απαντήσεις που έδωσαν οι αρχιτέκτονες και οι ιδιοκτήτες για τα πιο κάτω ερωτήματα.
10.4.1.1. Ο βαθμός στον οποίο ο τρόπος ζωής που προτείνει ο σχεδιασμός συμφωνεί με
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mmmmmmmmτον πραγματικό τρόπο ζωής και τα βιοποριστικά μέσα των χρηστών
Εξετάζοντας τις τοποθετήσεις των αρχιτεκτόνων, σχεδόν όλοι, σε απόλυτο βαθμό, θεωρούν ότι οι
προτεινόμενες σχέσεις των χώρων και η χρήση τους συνάδουν τελικά με τον τρόπο ζωής των
ενοίκων. Ανάλογες πεποιθήσεις εκδηλώνουν όσον αφορά την αισθητική, εκτός από δύο
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περιπτώσεις, αφού θεωρούν ότι το κτίσμα σχεδιάστηκε σύμφωνα με τις προτιμήσεις των
ιδιοκτητών. Αυτά τα αποτελέσματα εντοπίζονται και όσον αφορά τα θέματα περιβαλλοντικής
άνεσης. Όσον αφορά τα οικονομικά θέματα, οι απαντήσεις τους παρουσιάζουν ανομοιομορφία.
Σε αντίθεση με τις υπόλοιπες παραμέτρους, μόνο πέντε αρχιτέκτονες φαίνεται να θεωρούν ότι η
οικονομική διαχείριση του τελικού κτίσματος συνάδει με τις πραγματικές ανάγκες και
δυνατότητες των ιδιοκτητών.
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Σύμφωνα με τις απαντήσεις των ιδιοκτητών, οι γυναίκες σύζυγοι, σχεδόν σε απόλυτο βαθμό,
θεωρούν ότι η αισθητική του κτίσματος συνάδει με τις προτιμήσεις του ζευγαριού. Την ίδια
άποψη ασπάζονται και οι άνδρες σύζυγοι. Όσον αφορά την προτεινόμενη από τον σχεδιασμό
οργάνωση των χώρων, σύμφωνα με τις γυναίκες συζύγους, ανταποκρίνεται σε μεγάλο βαθμό
στον τρόπο που εν τέλει οι κατοικίες καλύπτουν τις ανάγκες του ζευγαριού. Κάτι ανάλογο δεν
ισχύει για τους άνδρες συζύγους, οι οποίοι θεωρούν ότι αυτό συμβαίνει σε μικρότερο βαθμό.
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Εστιάζοντας στα θέματα περιβαλλοντικής άνεσης, και οι δυο συντελεστές θεωρούν πως ο
σχεδιασμός είναι επιτυχημένος και δεν επιδρά αρνητικά στον τρόπο ζωής τους. Τέλος,
ανομοιόμορφα αποτελέσματα παρουσιάζουν και οι δυο συντελεστές, όσον αφορά την
οικονομική διαχείριση του κτίσματος και τον βαθμό στον οποίο αυτό ανταποκρίνεται στις
πραγματικές ανάγκες και δυνατότητές τους.
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10.4.1.2. Ο βαθμός στον οποίο το υλοποιημένο κτήριο προσφέρει επιλογές
μμμμμμμμμμμιστους χρήστες του
Καλούμενοι να απαντήσουν σε ποιο βαθμό ο ένοικος μπορεί να αλλάξει τη χρήση του χώρου, οι
περισσότεροι αρχιτέκτονες φαίνεται να υποστηρίζουν ότι ο σχεδιασμός των κατοικιών, σε
γενικές γραμμές, μπορεί να προσφέρει αυτήν τη δυνατότητα. Τρεις έδωσαν ξεκάθαρα αρνητικές
απαντήσεις και άλλοι τέσσερις δεν έδωσαν ούτε θετική ούτε αρνητική απάντηση. Αρνητικές
απαντήσεις φαίνεται να δίνουν οι αρχιτέκτονες, χωρίς τα αποτελέσματα να παρουσιάζουν
ιδιαίτερη ομοιομορφία, όσον αφορά τη δυνατότητα που δίνει ο σχεδιασμός στους χρήστες να

Ο
Σ

πειραματιστούν με την αισθητική. Τα ακριβώς αντίθετα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον
τρόπο που ο σχεδιασμός της κατοικίας προσαρμόζεται σε σχέση με τις ανάγκες της οικογένειας,
οι οποίες αλλάζουν με την πάροδο του χρόνου. Σε επτά περιπτώσεις οι αρχιτέκτονες σημειώνουν
ότι αυτό το γεγονός, σε μεγάλο βαθμό, πιθανώς να συμβεί. Τέλος, όσον αφορά τις επιλογές που

ΚΡ
ΑΝ

σχετίζονται με τα θέματα περιβαλλοντικής άνεσης, οι αρχιτέκτονες θεωρούν, εκτός από τρεις
περιπτώσεις, ότι ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να χειριστεί συγκεκριμένες παραμέτρους που
επηρεάζουν τις συνθήκες στον χώρο.

Εξετάζοντας τις απαντήσεις των ιδιοκτητών, οι γυναίκες σύζυγοι δεν φαίνεται να πείθονται ότι
μπορούν να γίνουν αλλαγές στη χρήση του χώρου ούτε ότι ο σχεδιασμός δίνει τη δυνατότητα
πειραματισμού με παραμέτρους που μπορούν να επηρεάσουν την αισθητική του κτίσματος. Για

ΛΙ
ΑΣ

τα συγκεκριμένα θέματα οι απαντήσεις των ανδρών συζύγων παρουσιάζουν ανομοιομορφία και
δεν στοιχειοθετούν κάποιο συγκεκριμένο συμπέρασμα. Αντιθέτως, σύμφωνα με τις πλείστες
απαντήσεις και των δύο, στον χρήστη προσφέρεται η δυνατότητα να χειριστεί συγκεκριμένες
παραμέτρους που επηρεάζουν τα επίπεδα περιβαλλοντικής άνεσης. Ασαφή είναι τέλος τα
αποτελέσματα για τον βαθμό στον οποίο ο σχεδιασμός της κατοικίας προσαρμόζεται σε σχέση
με τις ανάγκες της οικογένειας, οι οποίες αλλάζουν με την πάροδο του χρόνου και σχετίζονται με

Η

την οικονομική διάσταση του σχεδιασμού. Αν και οι απαντήσεις και των δύο παρουσιάζουν
ανομοιομορφία, οι άνδρες σύζυγοι φαίνεται να δίνουν περισσότερες αρνητικές απαντήσεις.
10.4.1.3. Ο βαθμός στον οποίο οι εμπλεκόμενοι στο σχεδιασμό θα ήθελαν
mmmmmmmiiνα κάνουν αλλαγές στο τελικό αποτέλεσμα
Σε γενικές γραμμές οι αρχιτέκτονες δεν θα ήθελαν να κάνουν αλλαγές στον σχεδιασμό. Αυτό
παρατηρείται εντονότερα στην αισθητική των κτισμάτων, στις σχέσεις των χώρων και τη
λειτουργικότητα και λιγότερο στα οικονομικά θέματα. Όσον αφορά τα θέματα περιβαλλοντικής
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άνεσης, παρατηρούνται έξι απαντήσεις οι οποίες δεν είναι θετικές αλλά ούτε αρνητικές. Δύο
αρχιτέκτονες επίσης θα ήθελαν να κάνουν αλλαγές.
Όσον αφορά τις τοποθετήσεις των ιδιοκτητών, οι γυναίκες σύζυγοι δεν θα ήθελαν να κάνουν
αλλαγές, σχεδόν σε απόλυτο βαθμό, όσον αφορά την αισθητική των κτισμάτων αλλά και τα
θέματα περιβαλλοντικής άνεσης. Τις ίδιες απόψεις ασπάζονται και οι άνδρες σύζυγοι
παρουσιάζοντας όμως μεγαλύτερη ανομοιομορφία απαντήσεων, ειδικότερα όσον αφορά τα
θέματα περιβαλλοντικής άνεσης. Για τις σχέσεις των χώρων και τη λειτουργικότητα, αν και δεν
θα ήθελαν σε γενικές γραμμές να κάνουν αλλαγές, γυναίκες σύζυγοι και άνδρες σύζυγοι

Ο
Σ

παρουσιάζουν σχετικά ανομοιόμορφες απαντήσεις. Μεγάλη ανομοιομορφία παρουσιάζουν
επίσης οι απαντήσεις και των δυο για τα οικονομικά θέματα, με τις περισσότερες από αυτές να
καταδεικνύουν την επιθυμία τους να μην κάνουν αλλαγές.

ΚΡ
ΑΝ

10.4.1.4. Ο βαθμός στον οποίο έχουν γίνει αλλαγές μετά την ολοκλήρωση
mmmmmmmmτου αρχικού σχεδιασμού

Το συγκεκριμένο ερώτημα συνδέεται με το προηγούμενο. Οι τοποθετήσεις των αρχιτεκτόνων,
εκτός από κάποιες μεμονωμένες περιπτώσεις, είναι καθολικά αρνητικές για όλα τα υπό
διερεύνηση θέματα. Ανάλογες τοποθετήσεις, από την πλευρά των χρηστών, εντοπίζονται στους
άνδρες συζύγους. Ελαφρώς διαφορετικά είναι τα αποτελέσματα που αφορούν τις τοποθετήσεις

ΛΙ
ΑΣ

των συζύγων γυναικών. Εκτός από τα θέματα αισθητικής, για τα οποία σχεδόν σε απόλυτο βαθμό
θεωρούν ότι δεν έχουν γίνει αλλαγές, δίνουν, συγκριτικά με τους υπόλοιπους συντελεστές του
σχεδιασμού, περισσότερες θετικές απαντήσεις. Πέραν τούτου, η γενική εκτίμηση των συζύγων
γυναικών φανερώνει ότι δεν έχουν γίνει, σε μεγάλο βαθμό, αλλαγές.

Η

10.4.2. Ερωτηματολόγιο: Β΄ Μέρος

10.4.2.1. Σχέσεις χώρων και λειτουργικότητας

Όσον αφορά τις σχέσεις των χώρων και της λειτουργικότητας, εντοπίστηκαν οι πιο κάτω
κατηγορίες σχολίων, οι οποίες σχετίζονται με: α) γενικά σχόλια, β) την ύπαρξη ενιαίου χώρου
(open plan), γ) τον αριθμό ή το μέγεθος των χώρων, δ) την οπτική ή τη λειτουργική σύνδεση των
χώρων, ε) τον βαθμό στον οποίο χρησιμοποιούνται οι χώροι, ζ) τον βαθμό στον οποίο μπορεί να
διαφοροποιηθεί η χωρική οργάνωση, η) την διακίνηση στον χώρο και θ) την κοινωνική
διάσταση του χώρου. Εντοπίστηκαν επίσης περιπτώσεις απουσίας σχολίου (πίνακας 10.2).
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Σχέσεις χώρων και λειτουργικότητας
Κατηγορία σχολίου
Αρχ.
Αρχ.
Απουσία
Γ. Σύζ.
Γ. Σύζ.
σχολίου
Α. Σύζ.
Α. Σύζ.
Αρχ.
Αρχ.
Γενικό σχόλιο
Γ. Σύζ.
Γ. Σύζ.
Α. Σύζ.
Α. Σύζ.
Αρχ.
Αρχ.
Η ύπαρξη
Γ. Σύζ.
Γ. Σύζ.
ενιαίου χώρου
Α. Σύζ.
Α. Σύζ.
Αρχ.
Αρχ.
Ο αριθμός ή το
Γ. Σύζ.
Γ. Σύζ.
μέγεθος των
χώρων
Α. Σύζ.
Α. Σύζ.
Η οπτική ή η
Αρχ.
Αρχ.
λειτουργική
Γ. Σύζ.
Γ. Σύζ.

Α. Σύζ.
Αρχ.
Γ. Σύζ.

Α. Σύζ.
Αρχ.
Γ. Σύζ.

Α. Σύζ.
Αρχ.
Γ. Σύζ.

Α. Σύζ.
Αρχ.
Γ. Σύζ.

Α. Σύζ.

ΚΡ
ΑΝ

Α. Σύζ.

σύνδεση των
χώρων
Ο βαθμός στον
οποίο
χρησιμοποιούνται
οι χώροι
Η δυνατότητα
διαφοροποίησης
της χωρικής
οργάνωσης

Αρνητικό σχόλιο

Ο
Σ

Θετικό σχόλιο

Αρχ.
Γ. Σύζ.
Α. Σύζ.
Αρχ.
Γ. Σύζ.
Α. Σύζ.

Η διακίνηση
στο χώρο
Η κοινωνική
διάσταση
του χώρου

Αρχ.
Γ. Σύζ.
Α. Σύζ.
Αρχ.
Γ. Σύζ.
Α. Σύζ.

Πίνακας 10.2: Τα σχόλια των συντελεστών για τις σχέσεις των χώρων και τη λειτουργικότητας

Εκτός από τα θετικά σχόλια όλων των συντελεστών, χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι οι

ΛΙ
ΑΣ

αρχιτέκτονες, σε σημαντικό βαθμό και μεγαλύτερο από τους ιδιοκτήτες, δεν καταγράφουν
κάποιο αρνητικό σχόλιο. Αυτή η πεποίθηση των αρχιτεκτόνων, ότι οι κατοικίες είναι σε μεγάλο
βαθμό λειτουργικές, αποτυπώνεται στο σχόλιο ενός αρχιτέκτονα ο οποίος περιγράφει τη
σχεδιαστική του πρόταση ως την ΄΄απόλυτη σχεδιαστική συνύπαρξη της λειτουργικότητας΄΄. Θετικά
σχόλια καταγράφουν συγκεκριμένα όλοι οι συντελεστές, όσον αφορά την οπτική και τη
λειτουργική σύνδεση των χώρων. Αρκετά από αυτά αφορούν την οργάνωση των χώρων γύρω

Η

από μια κεντρική αυλή. Κάποια θετικά σχόλια εντοπίζονται κυρίως από τις γυναίκες και αφορούν
τον βαθμό στον οποίο αξιοποιούνται οι προτεινόμενοι χώροι.
Αρνητικά σχόλια γίνονται, σε μεγαλύτερο βαθμό, από τους ιδιοκτήτες και σχετίζονται κυρίως με
τον αριθμό ή το μέγεθος των χώρων. Συγκεκριμένα, τα σχόλια εστιάζουν στη διαστασιολόγηση
και το μικρό μέγεθος κάποιων χώρων, καθώς και στην έλλειψη βοηθητικών χώρων. Αντιδρώντας
σε αυτό το γεγονός ένας αρχιτέκτονας χαρακτηριστικά σημειώνει: ΄΄οι μεγάλες απαιτήσεις των
πελατών σε χώρους, σε σχέση με τον επιτρεπόμενο συντελεστή δόμησης, οδήγησε στη δημιουργία χώρων
μικρότερων από αυτούς που θα επιθυμούσαν΄΄. Ένα επίσης ενδιαφέρον σχόλιο που εντοπίζεται
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αφορά το μέγεθος μιας κατοικίας το οποίο, σύμφωνα με τον αρχιτέκτονα, είναι πολύ
μεγαλύτερο, από ό,τι χρειάζεται, για να στεγάσει τις ανάγκες της οικογένειας. Τη συγκεκριμένη
παρατήρηση επιβεβαιώνει και η ιδιοκτήτρια, αφού η ίδια το είχε ζητήσει από τον αρχιτέκτονα
κατά την περίοδο του σχεδιασμού.
Άλλα μεμονωμένα αρνητικά σχόλια, τα οποία εντοπίζονται, σχετίζονται με την αδυναμία της
κάτοψης να μεταβληθεί. Συγκεκριμένα, ένας ιδιοκτήτης αναφέρει ότι η ύπαρξη σταθερής
επίπλωσης στερεί τη δυνατότητα από έναν χώρο να διαφοροποιηθεί. Αρνητικό θα μπορούσε να
θεωρηθεί το γεγονός ότι μόνο ένα σχόλιο εστιάζει στην κοινωνική διάσταση του χώρου. Όπως

Ο
Σ

συγκεκριμένα αναφέρει ο αρχιτέκτονας της κατοικίας: ΄΄ιδιαίτερα η οργάνωση του ορόφου επιτρέπει
στους γονείς να έχουν διακριτές ζώνες ύπνου, οι οποίες συνδέονται και με γειτονικούς χώρους εργασίας
και παιχνιδιού... με αυτόν τον τρόπο οι χώροι μπορούν να προσαρμόζονται καλύτερα στην παράλληλη

ΚΡ
ΑΝ

ανάπτυξη των ενδοοικογενειακών σχέσεων΄΄.

10.4.2.2. Θέματα αισθητικής

Θέματα αισθητικής
Κατηγορία σχολίου

Αρχ.
Γ. Σύζ.
Α. Σύζ.
Αρχ.
Γ. Σύζ.
Α. Σύζ.
Αρχ.
Γ. Σύζ.
Α. Σύζ.
Αρχ.
Γ. Σύζ.
Α. Σύζ.
Αρχ.
Γ. Σύζ.
Α. Σύζ.
Αρχ.
Γ. Σύζ.
Α. Σύζ.
Αρχ.
Γ. Σύζ.
Α. Σύζ.
Αρχ.
Γ. Σύζ.
Α. Σύζ.
Αρχ.
Γ. Σύζ.

Απουσία σχολίου

Γενικό σχόλιο

Η

ΛΙ
ΑΣ

Θετικό σχόλιο

Η φόρμα του
κτίσματος και οι
αναλογίες
Υλικότητα και
υφές
Κατασκευαστικές
λεπτομέρειες
Η ένταξη του
κτίσματος στον
περιβάλλοντα χώρο

Η διαχρονικότητα
του σχεδιασμού
Η αισθητική του
εσωτερικού χώρου

Α. Σύζ.

Η σύνδεση της
λειτουργίας με την
μορφή των
κτισμάτων

Αρχ.
Γ. Σύζ.
Α. Σύζ.

Η δυνατότητα του
σχεδιασμού για
μετατροπές

Αρνητικό σχόλιο

Αρχ.
Γ. Σύζ.
Α. Σύζ.
Αρχ.
Γ. Σύζ.
Α. Σύζ.
Αρχ.
Γ. Σύζ.
Α. Σύζ.
Αρχ.
Γ. Σύζ.
Α. Σύζ.
Αρχ.
Γ. Σύζ.
Α. Σύζ.
Αρχ.
Γ. Σύζ.
Α. Σύζ.
Αρχ.
Γ. Σύζ.
Α. Σύζ.
Αρχ.
Γ. Σύζ.
Α. Σύζ.
Αρχ.
Γ. Σύζ.

Α. Σύζ.
Αρχ.
Γ. Σύζ.
Α. Σύζ.

Πίνακας 10.3: Τα σχόλια των συντελεστών για τα θέματα αισθητικής
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Όσον αφορά τα θέματα αισθητικής, εντοπίστηκαν οι πιο κάτω κατηγορίες σχολίων, οι οποίες
σχετίζονται με: α) γενικά σχόλια, β) τη φόρμα του κτίσματος και τις αναλογίες, γ) την υλικότητα
και τις υφές, δ) τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες, ε) την ένταξη του κτίσματος στον
περιβάλλοντα χώρο, ζ) τη διαχρονικότητα του σχεδιασμού, η) την αισθητική του εσωτερικού
χώρου, θ) τη σύνδεση της λειτουργίας με τη μορφή των κτισμάτων και ι) τη δυνατότητα που
προσφέρει ο σχεδιασμός για μετατροπές. Εντοπίστηκαν επίσης περιπτώσεις απουσίας σχολίου
(πίνακας 10.3).
Σύμφωνα με τα σχόλια όλων των συντελεστών, η αισθητική των κατοικιών σε μεγάλο βαθμό τους

Ο
Σ

αφήνει ικανοποιημένους. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι, σύμφωνα με την πλειονότητα των
περιπτώσεων, δεν σημειώνεται κάποιο αρνητικό σχόλιο. Τα περισσότερα θετικά σχόλια, όλων
των συντελεστών στον σχεδιασμό, περιορίζονται απλώς σε κάποια θετική αντίδραση. Επιπλέον,
οι αρχιτέκτονες αναφέρονται με θετικό τρόπο στη φόρμα, στις αναλογίες, στην υλικότητα και

ΚΡ
ΑΝ

στις υφές. Σε μικρότερο βαθμό αναφέρονται επίσης στην ένταξη του κτίσματος στον
περιβάλλοντα χώρο, στη συσχέτιση της μορφής με τη λειτουργία και στην αισθητική του
εσωτερικού χώρου. Οι ιδιοκτήτες γενικότερα δεν εστιάζουν σε κάποιο συγκεκριμένο αρνητικό ή
θετικό σχόλιο. Μόνο οι άνδρες σύζυγοι σε ορισμένες περιπτώσεις αναφέρονται θετικά, όσον
αφορά τη φόρμα, τις αναλογίες, την υλικότητα και τις υφές των κτισμάτων.
Ενδιαφέρον παρουσιάζουν επίσης κάποια αρνητικά σχόλια. Ένας αρχιτέκτονας αναφέρει ότι θα

ΛΙ
ΑΣ

ήθελε να είχε χρησιμοποιήσει μεγαλύτερη γκάμα υλικών, χρωμάτων και υφών. Μία ιδιοκτήτρια
εστιάζει στη διαχρονικότητα του σχεδιασμού, αναφέροντας ότι έχουν μεταβληθεί οι απαιτήσεις
της όσον αφορά την αισθητική από την περίοδο κατά την οποία είχε σχεδιαστεί η κατοικία.
Τέλος, ένας ιδιοκτήτης αναφέρει ότι τον προβληματίζει το γεγονός ότι ο σχεδιασμός δεν του
προσφέρει τη δυνατότητα για μελλοντικές αλλαγές, σε περίπτωση που δεν τον εκφράζει η
αισθητική του κτίσματος. Επιπλέον, αναφέρεται στην αδυναμία επεξεργασίας του ανεπίχρηστου

Η

σκυροδέματος σε περίπτωση αστοχίας στην κατασκευή.
10.4.2.3. Θέματα περιβαλλοντικής άνεσης

Όσον αφορά τα θέματα περιβαλλοντικής άνεσης, εντοπίστηκαν οι πιο κάτω κατηγορίες σχολίων,
οι οποίες σχετίζονται με: α) γενικά σχόλια, β) τον προσανατολισμό των κτισμάτων, γ) τη σχέση
του κτίσματος με τον περιβάλλοντα χώρο και τη χωροθέτησή τους στο οικόπεδο, δ) τις
παραμέτρους του σχεδιασμού, οι οποίες συνδέονται με την εφαρμογή των παθητικών
στρατηγικών, ε) την ενεργειακή απόδοση των κτισμάτων, τη θερμομόνωση ή την κατανάλωση
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ενέργειας και ζ) την ηχομόνωση του χώρου. Εντοπίστηκαν επίσης περιπτώσεις απουσίας σχολίου
(πίνακας 10.4).

Θέματα περιβαλλοντικής άνεσης
Κατηγορία σχολίου
Αρχ.
Αρχ.
Απουσία
Γ. Σύζ.
Γ. Σύζ.
σχολίου
Α. Σύζ.
Α. Σύζ.
Αρχ.
Αρχ.
Γενικό σχόλιο
Γ. Σύζ.
Γ. Σύζ.
Α. Σύζ.
Α. Σύζ.
Αρχ.
Αρχ.
Ο
προσανατολισμός
Γ. Σύζ.
Γ. Σύζ.
των κτισμάτων
Α. Σύζ.
Α. Σύζ.
Η σχέση του
Αρχ.
Αρχ.
κτίσματος με τον
Γ. Σύζ.
Γ. Σύζ.
περιβάλλοντα
χώρο

Α. Σύζ.

Η εφαρμογή των
παθητικών
στρατηγικών
Ενεργειακή
απόδοση,
θερμομόνωση, και
ενεργ. κατανάλωση

Α. Σύζ.
Αρχ.
Γ. Σύζ.
Α. Σύζ.
Αρχ.
Γ. Σύζ.

ΚΡ
ΑΝ

Αρχ.
Γ. Σύζ.
Α. Σύζ.
Αρχ.
Γ. Σύζ.

Αρνητικό σχόλιο

Ο
Σ

Θετικό σχόλιο

Α. Σύζ.

Αρχ.
Γ. Σύζ.
Α. Σύζ.

Η ηχομόνωση
του χώρου

Α. Σύζ.

Αρχ.
Γ. Σύζ.
Α. Σύζ.

Πίνακας 10.4: Τα σχόλια των συντελεστών για τα θέματα περιβαλλοντικής άνεσης

Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις των αρχιτεκτόνων, αρκετά θετικά σχόλια εντοπίζονται όσον
αφορά τον προσανατολισμό των κτισμάτων, τη σχέση του κτίσματος με τον περιβάλλοντα χώρο

ΛΙ
ΑΣ

και γενικότερα τις παραμέτρους του σχεδιασμού, οι οποίες συνδέονται με την εφαρμογή
παθητικών στρατηγικών. Αντίστοιχα οι γυναίκες σύζυγοι φαίνεται να αξιολογούν θετικά τον
σχεδιασμό, όσον αφορά τον προσανατολισμό και τη σχέση του κτίσματος με τον περιβάλλοντα
χώρο. Οι άνδρες σύζυγοι κάνουν θετικά σχόλια κυρίως για τις παραμέτρους του σχεδιασμού, οι
οποίες συνδέονται με την εφαρμογή παθητικών στρατηγικών και την ενεργειακή απόδοση των

Η

κατοικιών. Γενικότερα τα θετικά σχόλια που εντοπίζονται, από όλους τους συντελεστές,
εστιάζουν στην αξιοποίηση του ήλιου και στην άμεση σχέση του κτίσματος με τους υπαίθριους
χώρους. Θετικά σχόλια των ιδιοκτητών εντοπίζονται επίσης στην αξιοποίηση του φυσικού
φωτισμού και στον καλό αερισμό του εσωτερικού χώρου.
Γενικότερα δεν εντοπίζονται αρνητικά σχόλια. Παρόλα αυτά, οι γυναίκες σύζυγοι φαίνεται να
είναι λιγότερο ευχαριστημένες με παραμέτρους του σχεδιασμού, οι οποίες αφορούν την
εφαρμογή παθητικών στρατηγικών. Κάποια από τα σχόλια τους αφορούν τη μη χρήση
σκιάστρων. Σύμφωνα με τις δικές τους εκτιμήσεις, σε κάποιες περιπτώσεις οι άνδρες σύζυγοι
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σχολιάζουν αρνητικά τη μη εφαρμογή παθητικών στρατηγικών καθώς και την ενεργειακή
απόδοση των κτισμάτων. Τέλος, παρουσιάζοντας έναν σημαντικό αριθμό αρνητικών σχολίων, οι
αρχιτέκτονες εστιάζουν στα υψηλά επίπεδα κατανάλωσης ενέργειας των κατοικιών, τα οποία
οφείλονται στην έλλειψη χρήσης θερμομονωτικών υλικών.
10.4.2.4. Οικονομικά θέματα
Όσον αφορά τα οικονομικά θέματα, εντοπίστηκαν οι πιο κάτω κατηγορίες σχολίων, οι οποίες
σχετίζονται με: α) γενικά σχόλια, β) τη συντήρηση και την κατανάλωση ενέργειας των κτισμάτων,
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γ) τις συμπεριφορές των συντελεστών, την οικονομική διαχείριση του έργου, καθώς και άλλους
περιορισμούς. Εντοπίστηκαν επίσης περιπτώσεις απουσίας σχολίου (πίνακας 10.5).

Οικονομικά θέματα
Κατηγορία σχολίου

Αρνητικό σχόλιο
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Θετικό σχόλιο

Αρχ.
Γ. Σύζ.
Α. Σύζ.
Αρχ.
Γ. Σύζ.
Α. Σύζ.
Αρχ.
Γ. Σύζ.
Α. Σύζ.
Αρχ.
Γ. Σύζ.

Απουσία σχολίου

Συντήρηση και
κατανάλωση
ενέργειας
Περιορισμοί,
συμπεριφορές,
οικονομική
διαχείριση

Α. Σύζ.

ΛΙ
ΑΣ

Α. Σύζ.

Γενικό σχόλιο

Αρχ.
Γ. Σύζ.
Α. Σύζ.
Αρχ.
Γ. Σύζ.
Α. Σύζ.
Αρχ.
Γ. Σύζ.
Α. Σύζ.
Αρχ.
Γ. Σύζ.

Πίνακας 10.5: Τα σχόλια των συντελεστών για τα οικονομικά θέματα

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, είναι εμφανές ότι οι αρχιτέκτονες, σε μεγάλο βαθμό, κρίνουν το
κόστος της κατασκευής θετικά, σε σχέση με το τελικό αποτέλεσμα, αν και σε μερικές περιπτώσεις
είναι μεγαλύτερο από τις αρχικές εκτιμήσεις των ιδιοκτητών. Αυτήν την άποψη δεν ασπάζονται
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οι άνδρες σύζυγοι οι οποίοι, σε μεγάλο βαθμό, θεωρούν ότι αυτό ξεπέρασε τους υπολογισμούς
τους. Ουδέτερη άποψη φαίνεται να έχουν οι γυναίκες σύζυγοι οι οποίες επιλέγουν, κατά κύριο,
λόγο να μην καταγράψουν κάποιο αρνητικό σχόλιο.
Αρκετά σχόλια εντοπίζονται στα θέματα συντήρησης και κατανάλωσης ενέργειας των κατοικιών.
Οι γυναίκες σύζυγοι έχουν μοιρασμένες αρνητικές και θετικές τοποθετήσεις, όπως και οι
αρχιτέκτονες, ενώ οι άνδρες σύζυγοι καταγράφουν, κατά κύριο λόγο, αρνητικές τοποθετήσεις.
Συγκεκριμένα, οι γυναίκες σύζυγοι εστιάζουν σε διάφορες δυσκολίες οι οποίες εντοπίζονται στον
καθαρισμό και στη συντήρηση του κτίσματος, αναφέροντας ότι κάποιες σχεδιαστικές αποφάσεις
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λήφθηκαν με βάση την αισθητική και όχι την πρακτικότητα του σχεδιασμού. Οι άνδρες σύζυγοι
εστιάζουν, κυρίως, σε θέματα που αφορούν τα επίπεδα κατανάλωσης ενέργειας. Κάποια από τα
θετικά σχόλια που εντοπίζονται αφορούν την επιλογή υλικών που δεν χρήζουν συχνής
συντήρησης.
Κάποια άλλα μεμονωμένα σχόλια, κυρίως από τους αρχιτέκτονες, αφορούν άλλους
περιορισμούς και συμπεριφορές που επηρέασαν την οικονομική διαχείριση του έργου.
Συγκεκριμένα, ένας αρχιτέκτονας αναφέρει ότι η ύπαρξη ασυνήθιστων αρχιτεκτονικών
λεπτομερειών και η επιλογή ποιοτικών υλικών αυξάνουν το κόστος της κατασκευής, τονίζοντας
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παράλληλα ότι: ΄΄όλα τα όμορφα πράγματα στοιχίζουν΄΄. Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης το σχόλιο
ενός άλλου αρχιτέκτονα, ο οποίος ουσιαστικά εκφράζει ως παράπονο τη λανθασμένη από τους
ιδιοκτήτες επιλογή μη έμπειρων σε ανάλογα έργα εργολάβων, η οποία τον αναγκάζει να
επισκέπτεται συχνότερα την οικοδομή αναλαμβάνοντας ο ίδιος το κόστος της επίβλεψης. Την
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οικονομική παράμετρο, ως μέσο διαπραγμάτευσης, παρουσιάζει με σχόλιο ένας άλλος από τους
αρχιτέκτονες, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι: ΄΄η οικονομική παράμετρος χρησιμοποιήθηκε ως ένας
από τους τρόπους για να ελεγχθούν κάποιες σχεδιαστικές αποφάσεις, χωρίς όμως να κυριαρχεί επί των
υπόλοιπων πτυχών του σχεδιασμού΄΄. Χαρακτηριστική περίπτωση αποτελεί επίσης και η

τοποθέτηση κάποιου άλλου αρχιτέκτονα, ο οποίος συνδέει το κόστος με την ποιότητα της
κατασκευής. Συγκεκριμένα, θα επιθυμούσε οι ιδιοκτήτες να μπορούσαν να διαθέσουν
περισσότερα χρήματα, ώστε να επιτραπεί η επίτευξη ενός καλύτερου αποτελέσματος. Τέλος,
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κάποια αρνητικά σχόλια, που έγιναν από τους ιδιοκτήτες, σχετίζονται με το γεγονός ότι ο
αρχιτέκτονας δεν φάνηκε να νοιάζεται ιδιαίτερα για το κόστος της κατασκευής.

10.5. Συγκέντρωση αποτελεσμάτων

Η

Συνοψίζοντας τα αποτελέσματα για τον βαθμό στον οποίο οι συντελεστές είναι ευχαριστημένοι
από το τελικό αποτέλεσμα, οι αρχιτέκτονες φαίνεται να είναι ευχαριστημένοι όσον αφορά την
οργάνωση των χώρων και τον τρόπο που αυτοί λειτουργούν, την αισθητική και τα θέματα τα
οποία σχετίζονται με την περιβαλλοντική άνεση. Σε μικρότερο βαθμό φαίνεται να είναι
ευχαριστημένοι με τα οικονομικά θέματα. Όσον αφορά τους ιδιοκτήτες, είναι ευχαριστημένοι σε
μεγάλο βαθμό με την αισθητική και λιγότερο με τα περιβαλλοντικά θέματα και τη
λειτουργικότητα. Όπως και οι αρχιτέκτονες, οι ιδιοκτήτες είναι σε λιγότερο βαθμό
ευχαριστημένοι με τα οικονομικά θέματα.
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Όσον αφορά τις επιλογές που προσφέρει ο σχεδιασμός, αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι οι
αρχιτέκτονες φαίνεται να υποστηρίζουν ότι ο η οργάνωση του χώρου προσφέρει τη δυνατότητα
για αλλαγές. Αυτήν την πεποίθησή τους δεν φαίνεται να την επιβεβαιώνουν οι ιδιοκτήτες οι
οποίοι, με βάση την εμπειρία και την επαφή τους με τον χώρο, θεωρούν ότι οι επιλογές τους
είναι περιορισμένες. Τόσο οι αρχιτέκτονες όσο και οι ιδιοκτήτες φαίνεται να θεωρούν ότι
προσφέρονται επιλογές, όσον αφορά τις παραμέτρους του σχεδιασμού που ρυθμίζουν τα
επίπεδα άνεσης του χώρου και συνδέονται με την περιβαλλοντική πτυχή του σχεδιασμού.
Σύμφωνα επίσης με τους αρχιτέκτονες, επιλογές προσφέρει ο σχεδιασμός για προσαρμογή του
χώρου με σκοπό την κάλυψη απρόβλεπτων και μελλοντικών αναγκών. Αυτές οι δυνατότητες
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συνδέονται άμεσα με τη λογική της αειφορίας και κατ΄ επέκταση την οικονομική διάσταση του
σχεδιασμού. Τέλος, όλοι οι συντελεστές εστιάζουν στην αδυναμία του σχεδιασμού να προσφέρει
επιλογές που να μπορούν να προκαλέσουν την μεταβολή της αισθητικής.
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Σχετικά με τον βαθμό στον οποίο θα ήθελαν να κάνουν αλλαγές μετά την ολοκλήρωση του
σχεδιασμού, η εκτίμηση όλων των συντελεστών, σε γενικές γραμμές, είναι αρνητική. Αν και
εντοπίστηκε αριθμός καταφατικών απαντήσεων, ελάχιστοι από τους συντελεστές θα ήθελαν να
μπουν σε αυτήν τη διαδικασία. Σε μεγαλύτερο βαθμό αρνητικοί στην υλοποίηση αλλαγών
εμφανίζονται οι αρχιτέκτονες, ενώ κυριότερη παράμετρος, για την οποία οι συντελεστές δεν θα
ήθελαν να κάνουν αλλαγές, είναι αυτή της αισθητικής.
τα

επιμέρους

σχόλια

των

συντελεστών,

εντοπίζονται

κάποια

χρήσιμα
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Αναλύοντας

συμπεράσματα. Για τις σχέσεις των χώρων και τη λειτουργικότητα, οι αρχιτέκτονες δεν
καταγράφουν κάποιο αρνητικό σχόλιο. Τα περισσότερα θετικά σχόλιά τους αφορούν τις σχέσεις
των χώρων και το πώς αυτές συνδέονται με την κεντρική ιδέα της αρχιτεκτονικής πρότασης.
Αυτές τις σχέσεις φαίνεται να εντοπίζουν και οι ιδιοκτήτες. Όσον αφορά κάποια μεμονωμένα
αρνητικά σχόλια που εντοπίζονται, γίνονται κυρίως από τους ιδιοκτήτες και αναφέρονται σε
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αστοχίες που σχετίζονται με τον αριθμό και το μέγεθος των χώρων. Αυτές οι αστοχίες μπορεί να
προκύψουν, σύμφωνα με έναν από τους αρχιτέκτονες, από τους πολεοδομικούς περιορισμούς
και τις υπερβολικές απαιτήσεις των ιδιοκτητών.
Σύμφωνα με τα επιμέρους σχόλια που αφορούν την αισθητική των κατοικιών, το τελικό
αποτέλεσμα φαίνεται να ικανοποιεί σε μεγάλο βαθμό τις αισθητικές προτιμήσεις όλων των
συντελεστών, ενώ στην πλειονότητα των περιπτώσεων δεν σημειώνεται κάποιο αρνητικό σχόλιο.
Όπως κάποιοι χαρακτηριστικά σημειώνουν, μαζί με το θετικό τους σχολιασμό, η αισθητική αξία
της κατοικίας είναι δεδομένη, γιατί έχει επιλεγεί από ειδικούς ως αξιόλογο κτίσμα που
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αντιπροσωπεύει τη σύγχρονη αρχιτεκτονική του τόπου. Κάποια αρνητικά σχόλια γίνονται από
τους ιδιοκτήτες και αφορούν τη χρήση αρχιτεκτονικών στοιχείων, των οποίων η εφαρμογή
γίνεται για λόγους αισθητικής και όχι πρακτικότητας, δημιουργώντας προβλήματα όσον αφορά
τη συντήρηση και τον καθαρισμό τους.
Σχετικά με τα επιμέρους σχόλια που αφορούν τα θέματα περιβαλλοντικής άνεσης, οι
αρχιτέκτονες φαίνεται να λαμβάνουν υπόψη τη σημαντικότητα της χρήσης του ορθού
προσανατολισμού και γενικότερα την εφαρμογή παθητικών στρατηγικών στον σχεδιασμό.
Ανάλογες θετικές αντιδράσεις καταγράφουν και οι ιδιοκτήτες οι οποίοι, μέσα από την τριβή τους
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με τους αρχιτέκτονες, φαίνεται να εκτιμούν αυτήν τη διάσταση του σχεδιασμού. Ωστόσο, οι
ιδιοκτήτες δίνουν κάποια αρνητικά σχόλια που αφορούν την ενεργειακή κατανάλωση και τις
συνθήκες θερμικής άνεσης του χώρου.
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Μέσα από τα επιμέρους σχόλια που αφορούν τα οικονομικά θέματα, έχουν εντοπιστεί οι
περισσότερες αρνητικές παρατηρήσεις. Ειδικότερα, οι άνδρες σύζυγοι, σε αισθητά μεγαλύτερο
βαθμό από τους αρχιτέκτονες, θεωρούν ότι το κόστος της οικοδομής ξεπέρασε τον
προϋπολογισμό τους. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και το σχόλιο ενός από τους αρχιτέκτονες, οποίος
εστιάζει στο γεγονός ότι: ΄΄η οικονομική παράμετρος χρησιμοποιήθηκε ως ένας από τους τρόπους για να
ελεγχθούν κάποιες σχεδιαστικές αποφάσεις΄΄. Ενδιαφέροντα επίσης σχόλια είναι αυτά των

ιδιοκτητών, οι οποίοι ασκώντας κριτική στον αρχιτέκτονα, αναφέρουν ότι ως σύμβουλος
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σχεδιασμού δεν νοιάστηκε σε μεγάλο βαθμό για το κόστος του έργου, αφού αυτό ξεπέρασε τους
υπολογισμούς τους. Αξιοσημείωτο είναι και το γεγονός ότι στον αντίποδα κάποιοι από τους
αρχιτέκτονες υποστηρίζουν ότι για τη δημιουργία καλύτερου αποτελέσματος οι ιδιοκτήτες θα
μπορούσαν να διαθέσουν περισσότερα χρήματα.
Τα πιο πάνω αποτελέσματα περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο, εν τέλει, αξιολογούν οι
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εμπλεκόμενοι στον σχεδιασμό τις βραβευμένες κατοικίες. Η ανάλυση εστιάζει σε παραμέτρους
του σχεδιασμού, οι οποίες συνδέονται με τα βασικά κριτήρια αξιολόγησης των θεσμών. Με
αυτόν τον τρόπο, εκτός από το γεγονός ότι διερευνάται ο σχεδιασμός των κατοικιών, παράλληλα
κρίνονται και οι διαδικασίες των δύο θεσμών βράβευσης. Η οποιαδήποτε ερμηνεία των πιο
πάνω αποτελεσμάτων πρέπει να αντιμετωπιστεί με γνώμονα το γεγονός ότι οι κατοικίες έχουν
ξεχωρίσει ως εξαίρετα δείγματα αρχιτεκτονικής του τόπου. Αυτό το γεγονός υποβάλλει ειδικά
στους ιδιόκτητες των κατοικιών να δώσουν θετικές απαντήσεις. Παρόλα αυτά, σύμφωνα με τα
ευρήματα της ανάλυσης, οι αρχιτέκτονες, σε σύγκριση με τους ιδιοκτήτες, φαίνεται να είναι σε
μεγαλύτερο βαθμό ευχαριστημένοι από το τελικό αποτέλεσμα. Αυτή η παρατήρηση γίνεται
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εντονότερη, όταν κάποιος επικεντρωθεί στις παραμέτρους του σχεδιασμού που συνδέονται με
τα οικονομικά θέματα. Το γεγονός ότι οι αρχιτέκτονες και οι κριτικές επιτροπές φαίνεται να
επιβραβεύουν τον σχεδιασμό των κατοικιών ενώ οι ιδιοκτήτες να θέτουν προβληματισμούς όσον
αφορά κάποια από τα χαρακτηριστικά τους, ίσως να σχετίζεται με το ότι, ως διαφορετικές
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ομάδες ατόμων, τείνουν να θέτουν διαφορετικές προτεραιότητες στον σχεδιασμό.

263

Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ
ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11
O σχεδιασμός μιας κατοικίας εντάσσεται σε μία διαδικασία όπου αρχιτέκτονες και ιδιοκτήτες
καλούνται να συνεργαστούν για να δημιουργήσουν ένα αρχιτεκτονικό έργο. Εξετάζοντας αυτήν
τη διαδικασία, είναι σημαντικό ότι η αλληλεπίδραση των ατόμων που συμμετέχουν σ΄ αυτήν
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αποτελεί ένα πολύπλοκο ζήτημα. Αφενός αυτό οφείλεται στον τρόπο με τον οποίο το κάθε άτομο
δρα και τοποθετεί τον εαυτό του μέσα σ΄ αυτήν τη διαδικασία και αφετέρου στο πλαίσιο μέσα
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στο οποίο αυτή εντάσσεται.

Είναι σχεδόν αυτονόητο ότι κάθε άτομο κουβαλά τις δικές του ιδεολογικές πεποιθήσεις οι
οποίες, τις περισσότερες φορές, καθορίζουν και το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείται και
εκφράζεται. Από τη φύση του ο σχεδιασμός και η κατασκευή ενός αρχιτεκτονικού έργου
προϋποθέτουν τη συνεργασία ατόμων με διαφορετική ιδιότητα και τα οποία συνήθως
προέρχονται από διαφορετικές κουλτούρες, κοινωνική τάξη, έχουν διαφορετικό φύλο και ηλικία.
Αυτό επηρεάζει τις επιλογές τους καθώς και τον τρόπο με τον οποίο αυτοί αντιλαμβάνονται το
ρόλο τους στη συνεργασία. Σύμφωνα με τους Craig Zimring και Thierry Rosenheck (2001), οι πιο
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πάνω παρατηρήσεις αποτελούν σημαντικά ζητήματα τα οποία δημιουργούν προβλήματα στις
συνεργασίες και ασκούν ισχυρή επιρροή στο τελικό αποτέλεσμα. Χαρακτηριστικά αναφέρουν ότι
οι αρχιτέκτονες συνήθως εστιάζουν σε θέματα τα οποία αφορούν κατά κύριο λόγο τη φόρμα του
κτηρίου, οι υπόλοιποι σύμβουλοι μηχανικοί εστιάζουν σε θέματα που αφορούν την κατασκευή
του έργου, οι ιδιοκτήτες στη λειτουργικότητα και οι κατασκευαστές του έργου σε θέματα που
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αφορούν την οργάνωση του εργοταξίου, τον εξοπλισμό και τα υλικά (Zimring και Rosenheck
2001, 49).

Σύμφωνα με την Kimberly Delvin (1990), παρά το γεγονός ότι οι διάφοροι συντελεστές σε ένα
έργο συμπεριφέρονται με βάση έναν καθορισμένο ρόλο, υπάρχει μεγάλη διαφορά στον τρόπο
με τον οποίο οι αρχιτέκτονες αντιλαμβάνονται και αξιολογούν τον δομημένο χώρο σε σχέση με
τους υπόλοιπους. Αυτές οι διαφορές εντοπίζονται σε διάφορες μελέτες, οι οποίες συγκρίνουν τις
προτιμήσεις των αρχιτεκτόνων με τις προτιμήσεις ατόμων από άλλες επαγγελματικές
κατευθύνσεις (Biddulph, Hooper και Punter 2006, Groat 1994, Delvin 1990, Delvin και Nasar
1989). Σύμφωνα με τους Delvin και Nasar (1989), αυτές οι διαφορές καλλιεργούνται μέσα από
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την ιδιαίτερη παιδεία των αρχιτεκτόνων. Όπως αναφέρουν επίσης, κατά τη διάρκεια της
εκπαίδευσης αλλά και της πρακτικής εφαρμογής του επαγγέλματός τους, οι αρχιτέκτονες
αφιερώνουν αρκετό χρόνο στη μελέτη και παρατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος
και των κτηρίων, κριτικάροντας σε μεγαλύτερο βαθμό, σε σχέση με άλλα άτομα, αυτό που
βλέπουν και βιώνουν. Λόγω αυτής της συμπεριφοράς, αποκτούν μία συγκριτικά ευαίσθητη
αντίληψη στη διερεύνηση και αξιολόγηση των χαρακτηριστικών του δομημένου χώρου
(Delvin και Nasar 1989, 334).
Αυτή η ιδιαιτερότητα βέβαια των αρχιτεκτόνων δεν προσφέρει πάντα τα εφόδια, ώστε ο
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σχεδιασμός τους να ανταποκρίνεται θετικά στις απαιτήσεις των πελατών τους. Στο βιβλίο The
Home: Words, Ιnterpretations, meanings and Environment, του David Benjamin και των
συνεργατών του, ο οικιστικός χώρος συνδέεται με την έννοια της χαλαρότητας. Αυτό αποτελεί
βασική προϋπόθεση για κάθε άνθρωπο, ώστε να συνδεθεί θετικά με το οικιστικό του
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περιβάλλον. Αντί αυτού, ενώ οι αρχιτέκτονες συνήθως προσπαθούν να ικανοποιήσουν τις
απαιτήσεις των χρηστών, δεν μπορούν εύκολα να δημιουργήσουν αυτήν την ιδιαίτερη συνθήκη
(Benjamin κ. συν. 1995). Αν και οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να επαναπροσδιορίσουν τη
σχέση τους με τον προσωπικό τους χώρο, ο τρόπος με τον οποίο αυτό γίνεται συνδέεται άμεσα
με την αρχιτεκτονική πρόταση.

Ο βαθμός εμπλοκής ή έστω σύνδεσης του χρήστη με τον σχεδιασμό αποτελεί έναν βασικό λόγο
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για τον οποίο επιδέχονται συχνά κριτική οι αρχιτέκτονες. Όπως αναφέρει ο Thomas Markus
(2013), οι περισσότεροι αρχιτέκτονες αντιμετωπίζουν τα κτήρια ως έργα τέχνης, δίνουν έμφαση
στη φόρμα και τα υλικά, αδιαφορώντας για την κοινωνική διάσταση του σχεδιασμού. Ο Jeremy
Till (2009), αναφερόμενος επίσης στον τρόπο παραγωγής της αρχιτεκτονικής, παροτρύνει τους
αρχιτέκτονες να σταματήσουν να λειτουργούν αυτόνομα και να ενασχοληθούν περισσότερο με
τους κατασκευαστές, τους χρήστες και τις ανάγκες τους. Σε σχέση με τις πιο πάνω παρατηρήσεις,
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ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα λεγόμενα του Roderick Lawrence (1987) ο οποίος συνδέει τους
αρχιτέκτονες με το προβλεπόμενο νόημα (intended meaning) και τους πελάτες με το
αποδιδόμενο νόημα (attributed meaning). Σύμφωνα με αυτήν τη λογική αλλά και την αδυναμία
των κτηρίων να συνδεθούν με τους χρήστες τους, παράγονται περιβάλλοντα τα οποία ορίζονται
πέραν της συμβολής και των προθέσεων του αρχιτέκτονα. Σχολιάζοντας αυτά τα περιβάλλοντα, ο
Tim Putnam (1990) τονίζει ότι οι αλλαγές στον χώρο από τους χρήστες αποτελούν διαδικασίες
ανεξάρτητες από τον σχεδιασμό, η οποίες έχουν τη δική τους αξία. Λαμβάνοντας όλα αυτά
υπόψη θα μπορούσε να ειπωθεί ότι η διεξαγωγή μιας POE προσφέρει στους αρχιτέκτονες τη
δυνατότητα να επαναπροσδιορίσουν τις προτεραιότητές τους.
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Μια άλλη κριτική, που ασκείται στον τρόπο με τον οποίο στοιχειοθετείται η κουλτούρα του
αρχιτέκτονα, είναι αυτή των Mark Crinson και Lules Lubbock στο Architecture: Art or Profession.
Συγκεκριμένα, εστιάζουν στο πώς η παιδεία των αρχιτεκτόνων παράγεται μέσα στις
αρχιτεκτονικές σχολές. Ειδικότερα, αναφέρονται στο πώς η αρχιτεκτονική, με την προώθηση του
πειραματισμού και της δημιουργικότητας, έχει αποκοπεί από κάθε μορφή παράδοσης. Αυτό,
σύμφωνα με του ίδιους, έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία χάσματος μεταξύ ακαδημίας και
πρακτικής (Crinson και Lubbock 1994).
Στη δυνατότητα πειραματισμού και στον ρόλο του πελάτη αναφέρεται ο Paul Morgan σε μία
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συνέντευξή του στο Post Magazine (Jacqui, Bridges και Milligan 2007). Σχεδιάζοντας το δικό του
σπίτι, μοιράζεται την εμπειρία του για το διπλό του ρόλο ως αρχιτέκτονα και πελάτη. Έχοντας την
ευκαιρία να σχεδιάσει για τον εαυτό του, όπως σημειώνει, εκμεταλλεύεται τη δυνατότητα που
του προσφέρεται για πειραματισμό και ρισκάρει με μεγαλύτερη ελευθερία. Ακολουθώντας
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αυτήν τη λογική, όπως συμπληρώνει, δημιουργούνται μεγαλύτερες πιθανότητες για πρωτότυπο
σχεδιασμό. Ανάλογες τοποθετήσεις γίνονται και από τη Dana Cuff (1992). Διερευνώντας τη
συνεργασία μεταξύ αρχιτέκτονα και πελάτη, υποστηρίζει ότι, όταν ο πελάτης είναι ανοικτός σε
νέες προτάσεις, δημιουργούνται μεγαλύτερες πιθανότητες επίτευξης ενός αξιόλογου
αποτελέσματος. Η ίδια θεωρεί επίσης ότι η ύπαρξη υψηλού προϋπολογισμού αποτελεί
σημαντική προϋπόθεση προς αυτήν την κατεύθυνση.
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Η επιλογή του κατάλληλου αρχιτέκτονα από τον πελάτη αποτελεί επίσης μία φαινομενικά απλή
διαδικασία, η οποία όμως μπορεί να οδηγήσει σε περίπλοκες καταστάσεις. Σύμφωνα με την
Dana Cuff, είναι αξιοσημείωτο ότι τα διάφορα αρχιτεκτονικά γραφεία δεν υποστηρίζουν κάποιο
ξεκάθαρο σύστημα αξιών (Cuff 2012, 389-390). Από τη στιγμή που το καθένα από αυτά έχει τη
δική του προσέγγιση, είναι δύσκολο για τον πελάτη να επιλέξει τον αρχιτέκτονα με τον οποίο
θέλει να συνεργαστεί. Ενδιαφέρουσα είναι και η τοποθέτηση της Deborah Berke (1997), η οποία
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χαρακτηρίζει ανορθόδοξο τον τρόπο με τον οποίο κάποιοι πελάτες επιλέγουν τον αρχιτέκτονά
τους. Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι στην κοινωνία πλέον οι ήρωες έχουν αντικατασταθεί από τις
διασημότητες και ένας αρχιτέκτονας, για να έχει την ευκαιρία να κτίσει, πρέπει πρώτα να
μετατραπεί σε διασημότητα.
Όπως είδαμε, υπάρχουν πολλοί παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν τον τρόπο με τον
οποίο λαμβάνονται οι αποφάσεις αλλά και τη σχέση μεταξύ του αρχιτέκτονα και του πελάτη
κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού μιας κατοικίας. Αυτοί οι παράγοντες μπορεί να σχετίζονται με
τον τρόπο αντίληψης των ατόμων αλλά και άλλες κοινωνικής φύσεως συνιστώσες. Η ιδιαίτερη
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κουλτούρα των αρχιτεκτόνων, όπως αυτή στοιχειοθετείται μέσα από την παιδεία τους, αποτελεί
επίσης έναν ισχυρό παράγοντα που μπορεί να επηρεάσει αυτές τις διαδικασίες. Παρά τις
οποιεσδήποτε διαφορές, είναι λογικό, όταν ένας αρχιτέκτονας και ένας πελάτης ασπάζονται
συγκλίνουσες απόψεις, να λαμβάνονται εύκολα κοινές αποφάσεις. Με αυτά τα δεδομένα
αναπτύσσεται πρόσφορο έδαφος για τη δημιουργία ενός αξιόλογου αρχιτεκτονικού
αποτελέσματος. Η παρούσα έρευνα δεν εστιάζει στον εντοπισμό των συγκεκριμένων
παραγόντων που επηρεάζουν τη συνεργασία των δύο μερών, η αναφορά όμως σε αυτούς
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συμβάλλει στην κατανόηση του πλαισίου μέσα στο οποίο μπορούν να υπάρξουν.

11.1. Οι προτιμήσεις των αρχιτεκτόνων μέσα από σχετικές μελέτες

Πιο κάτω γίνεται αναφορά σε κάποιες χαρακτηριστικές μελέτες που εστιάζουν στον εντοπισμό
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της ιδιαίτερης κουλτούρας των αρχιτεκτόνων. Ειδικότερα, οι μελέτες αφορούν τον τρόπο με τον
οποίο οι αρχιτέκτονες αξιολογούν το δομημένο περιβάλλον σε σύγκριση με άλλα άτομα, τα
οποία δεν σχετίζονται με το επάγγελμα του αρχιτέκτονα. Σε αυτές τις αναφορές παρουσιάζεται
επίσης η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται σε κάθε περίπτωση.

Ο Yildirim Akalin και οι συνεργάτες του, διερευνώντας την αισθητική που παρουσιάζουν όψεις
από διαφορετικές οικιστικές αναπτύξεις στην Τουρκία, εξετάζουν τον τρόπο με τον οποίο αυτές
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αξιολογούνται από ένα σύνολο φοιτητών αρχιτεκτονικής και ένα σύνολο φοιτητών άλλης
κατεύθυνσης. Με την εφαρμογή ερωτηματολογίων οι αναπτύξεις βαθμολογούνται με βάση ένα
σύνολο από διαφορετικά ζεύγη αντίθετων χαρακτηριστικών (πχ. εντυπωσιακό – αδιάφορο). Η
αξιολόγηση γίνεται με τη χρήση κλίμακας από έναν μέχρι πέντε βαθμούς. Σύμφωνα με τα
αποτελέσματα, οι φοιτητές αρχιτεκτονικής φαίνεται να αξιολογούν τις όψεις επιδεικνύοντας
συγκριτικά μεγαλύτερη κριτική διάθεση. Διαφορές εντοπίστηκαν επίσης στις αξιολογήσεις των
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ατόμων με διαφορετικό φύλο (Akalin κ.συν. 2009).
Ανάλογη μελέτη, η οποία συγκρίνει τις ομοιότητες και τις διαφορές που παρουσιάζουν στις
προτιμήσεις τους ένα σύνολο από εξήντα φοιτητές αρχιτεκτονικής και ένα σύνολο από εξήντα
φοιτητές άλλης επαγγελματικής κατεύθυνσης, είναι αυτή των Alan Purcell και Jack Nasar.
Βαθμολογώντας θετικά, με βάση τη προτίμηση τους, ένα σύνολο από είκοσι κατοικίες, οι οποίες
εμπίπτουν στην κατηγορία της ΄΄υψηλής΄΄ αρχιτεκτονικής και ένα σύνολο από είκοσι κατοικίες οι
οποίες εμπίπτουν στην κατηγορία της ΄΄εμπορικής΄΄ αρχιτεκτονικής, οι φοιτητές αρχιτεκτονικής
εμφανίζονται να παρουσιάζουν διαφορετικές προτιμήσεις από τους υπόλοιπους. Ειδικότερα,
267

φαίνεται να ταυτίζονται σε μεγαλύτερο βαθμό με τις κατοικίες οι οποίες εμπίπτουν στην
κατηγορία της ΄΄υψηλής΄΄ αρχιτεκτονικής. Οι ερευνητές συνδέουν αυτό το γεγονός με την
έννοια της επαγγελματικής αξίας και την ανάπτυξή της μέσω των μαθησιακών δομών (Purcell και
Nasar, 1992).
Ανάλογες παρατηρήσεις κάνει και ο Robert Gifford με τους συνεργάτες του, οι οποίοι διερευνούν
τις διαφορές που μπορούν να προκύψουν μεταξύ των προτιμήσεων διαφορετικών συνόλων
ατόμων. Συγκεκριμένα ενός συνόλου αρχιτεκτόνων και ενός συνόλου μη αρχιτεκτόνων. Οι
συμμετέχοντες στην έρευνα εκδηλώνουν τη προτίμησή τους για την αισθητική ενός συνόλου

Ο
Σ

διαφορετικών κτηρίων γραφείων. Επιπλέον, συνδέουν τις προτιμήσεις τους με συγκεκριμένα
χαρακτηριστικά που εντοπίζονται στην αρχιτεκτονική των κτισμάτων. Σύμφωνα με τα
αποτελέσματα, οι αρχιτέκτονες εμφανίζονται να κρίνουν θετικά συγκεκριμένα κτίσματα τα οποία
παρουσιάζουν όμοια χαρακτηριστικά. Τα υπόλοιπα άτομα δεν καταγράφουν ομοιομορφία στις
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προτιμήσεις τους. Αυτή η παρατήρηση, σύμφωνα με τους ερευνητές, οφείλεται στο γεγονός ότι
τα συγκεκριμένα άτομα δεν παρουσιάζουν κοινό υπόβαθρο παιδείας (Gifford κ.συν. 2000).
Χρησιμοποιώντας το υλικό της πιο πάνω ερευνητικής προσπάθειας, οι Graham Brown και Robert
Gifford ορίζουν μία καινούργια ομάδα αρχιτεκτόνων, για να προβλέψει τις προτιμήσεις
των ατόμων που δεν σχετίζονται με την αρχιτεκτονική. Μέσα από τη σύγκριση καταλήγουν
στο

συμπέρασμα

ότι

οι

αρχιτέκτονες

δυσκολεύονται

να

κατανοήσουν

τον

τρόπο

σκέψης των πελατών, διότι βρίσκονται αγκυλωμένοι στις προσωπικές τους πεποιθήσεις
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(Brown και Gifford 2001).

Σημαντική για την έρευνα αποτελεί η διδακτορική διατριβή του Χρίστου Χατζηχρήστου, ο οποίος
εξετάζει τoν ρόλο του πελάτη και του αρχιτέκτονα στην παραγωγή της σύγχρονης κυπριακής
κατοικίας (Hadjichristos 2002). Συγκεκριμένα, στη διατριβή συγκρίνεται ένα σύνολο από
κατοικίες τις οποίες σχεδίασαν οκτώ διαφορετικοί αρχιτέκτονες. Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται
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και οι κατοικίες τις οποίες σχεδίασαν για την οικογένειά τους. Όλες οι κατοικίες συγκρίνονται με
ένα, ανάλογου μεγέθους, σύνολο από κατοικίες τις οποίες σχεδίασαν άτομα αδειοδοτημένα για
σχεδίαση μικρών έργων, με πολυετή εμπειρία ως πολιτικοί μηχανικοί και προέρχονται από
κατασκευαστικές εταιρείες ανάπτυξης ακινήτων χωρίς να είναι αρχιτέκτονες.
Συγκεκριμένα, η μεθοδολογία που αναπτύσσει εστιάζει στην εξέταση της χωρικής οργάνωσης και
της αισθητικής των κατοικιών. Παράλληλα, διερευνά τη σχέση και τον ρόλο των διαφορετικών
συντελεστών κατά τον σχεδιασμό με την εφαρμογή ημιδομημένων συνεντεύξεων. Μέσα από τις
συνεντεύξεις οι συντελεστές καλούνται να απαντήσουν κάποια βασικά ερωτήματα και αφορούν:
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α) την περιγραφή τους επαγγέλματος του αρχιτέκτονα, β) τη σχέση της αρχιτεκτονικής με την
έννοια του γούστου και γ) τις αρμοδιότητες των διαφορετικών συντελεστών στον σχεδιασμό.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ανάλυσης, οι κατοικίες, τις οποίες σχεδίασαν οι αρχιτέκτονες
για την οικογένειά τους, φαίνεται να παρουσιάζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά σε σχέση με το
σύνολο των υπόλοιπων κατοικιών. Όσον αφορά τις συνεντεύξεις, αρχιτέκτονες και πελάτες
φαίνεται να ταυτίζουν γενικότερα την αρχιτεκτονική με τη διαδικασία της δημιουργίας ενός
αρχιτεκτονήματος, χωρίς να εστιάζουν σε κάποιες συγκεκριμένες ποιότητες ή εμπειρίες.
Ενδιαφέρον αποτελεί επίσης το γεγονός ότι οι αρχιτέκτονες δεν θεωρούν ότι η αρχιτεκτονική
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είναι θέμα γούστου, κάτι το οποίο δεν φαίνεται να συμμερίζονται οι πελάτες, αφού
υποστηρίζουν ότι η αρχιτεκτονική είναι άμεσα συνδεδεμένη με αυτό. Παράλληλα, οι πελάτες
σημειώνουν ότι νοιώθουν άβολα με την ιδέα ότι ο αρχιτέκτονας θα αποφασίσει για την εικόνα
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του σπιτιού τους.

Γενικότερα και οι δυο συντελεστές φαίνεται να θεωρούν σημαντικότερο τον ρόλο του
αρχιτέκτονα στον σχεδιασμό παρά του πελάτη. Παράλληλα, θεωρούν την ποιότητα της
σύγχρονης αρχιτεκτονικής στη Κύπρο χαμηλή, φωτογραφίζοντας τον πελάτη ως το άτομο το
οποίο ευθύνεται σε μεγαλύτερο βαθμό για αυτό το αποτέλεσμα. Όπως χαρακτηριστικά
αναφέρουν κάποιοι αρχιτέκτονες, οι πελάτες είναι προσκολλημένοι σε συγκεκριμένες
πεποιθήσεις οι οποίες μπλοκάρουν τη δημιουργία. Επιπλέον, όπως υποστηρίζουν, δεν μπορούν

ΛΙ
ΑΣ

να αντιληφθούν τον χαρακτήρα του επαγγέλματος, τον οποίο πολλοί μπερδεύουν με αυτόν του
σχεδιαστή ή του πολιτικού μηχανικού. Χαρακτηριστική είναι τέλος η τοποθέτησή τους ότι οι
πελάτες προτιμούν την επιλογή ενός φθηνού παρά ενός αναγνωρισμένου αρχιτέκτονα
(Hadjichristos 2002, 111).

Από την άλλη, οι πελάτες δεν φαίνεται να εκτιμούν σε μεγάλο βαθμό τη σύγχρονη αρχιτεκτονική
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στη Κύπρο, αφού θεωρούν ότι δεν υπάρχει κάποια τοπική αρχιτεκτονική φιλοσοφία. Κάποιοι
από αυτούς θεωρούν ότι οι αρχιτέκτονες πιο πολύ αντιγράφουν παρά σχεδιάζουν κάτι
πρωτότυπο, παρακάμπτοντας τη δυνατότητα που έχουν να είναι δημιουργικοί. Σ΄ αυτό το
γεγονός αναφέρονται άλλοι πελάτες, υποστηρίζοντας ότι οι Κύπριοι αρέσκονται στο να
επιδεικνύουν την ιδιοκτησία τους αντιγράφοντας ο ένας τον άλλο. Παράλληλα, όπως
υποστηρίζουν, οι αρχιτέκτονες αρκούνται στο να ικανοποιούν τα θελήματα των πελατών.
Ενδιαφέρουσες είναι και οι παρατηρήσεις των πελατών για τη λειτουργία των κατοικιών. Τα
περισσότερα σχόλια εστιάζουν στο γεγονός ότι, αν και ο σχεδιασμός της κάτοψης βασίζεται στη
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λογική της ανοικτής διάταξης χώρων (open plan), σε ελάχιστα από τα σπίτια η οργάνωση του
χώρου μπορεί να μεταβληθεί και οι βασικές λειτουργίες να αλλάξουν θέση μεταξύ τους. Τέλος,
όσον αφορά τις αποφάσεις στον σχεδιασμό, σύμφωνα με τους πελάτες, στο σύνολο των
περιπτώσεων ο άνδρας φαίνεται να έχει τον πρώτο λόγο στη λήψη των αποφάσεων.
Συνοψίζοντας, ο Χατζηχρίστος αναφέρει ότι οι πελάτες, σε γενικές γραμμές, είναι
ευχαριστημένοι με τον σχεδιασμό της κατοικίας τους και ελάχιστοι είναι αυτοί που εμποδίζουν
τον αρχιτέκτονα να φέρει εις πέρας το έργο του. Παρόλα αυτά, σε αρκετές περιπτώσεις, όπως
συμπληρώνει, οι αρχιτέκτονες λαμβάνουν την άποψη του πελάτη με διαφορετικό τρόπο,
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ανάλογα με την παράμετρο του σχεδιασμού. Συγκεκριμένα, χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι
προσπαθούν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες του πελάτη, όσον αφορά τη λειτουργικότητα και τα
οικονομικά θέματα, ενώ σε θέματα αισθητικής εφαρμόζουν τις δικές τους πεποιθήσεις
(Hadjichristos 2002, 105). Αυτός ο τρόπος με τον οποίο οι αρχιτέκτονες επιβάλλουν τη ιδιότητα
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τους, ως ειδικοί στον σχεδιασμό, περιγράφεται, σύμφωνα με τον Χατζηχρίστο, ως το φαινόμενο
της ασύμμετρης σχέσης (Hadjichristos 2002, 110).

Μέσα από τις πιο πάνω μελέτες φαίνεται ότι οι αρχιτέκτονες εντάσσονται σε μία διαφορετική
από τους υπόλοιπους κουλτούρα, η οποία επηρεάζει και τον τρόπο με τον οποίο εξετάζουν το
δομημένο περιβάλλον. Αν στην προκειμένη περίπτωση οι αρχιτέκτονες των βραβευμένων
κατοικιών ανήκουν σε μία διαφορετική κουλτούρα, σε σχέση με τους ιδιοκτήτες των έργων, είναι
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ενδιαφέρον να εντοπιστεί ο βαθμός στον οποίο το τελικό αποτέλεσμα καθορίζεται από αυτούς.
Αυτή η αλληλεπίδραση μεταξύ των δύο συντελεστών αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του
σχεδιασμού και μέρος της κουλτούρας που παράγει. Αν, εν τέλει, ένα βραβευμένο έργο
προϋποθέτει την ισχυρή παρουσία του αρχιτέκτονα στη λήψη των αποφάσεων, τότε σε ποιο
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βαθμό αυτό θεωρείται θετικό γεγονός;

11.2. Ερευνητικό ερώτημα
Από τη στιγμή που βραβεύεται μία κατοικία, η συνεργασία των αρχιτεκτόνων και των
ιδιοκτητών, κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού, θεωρητικά αναμένεται να είναι ιδανική. Ιδανικό
σενάριο, αν και η πιθανότητα να υπάρξει είναι μικρή, θα μπορούσε να είναι αυτό στο οποίο οι
αρχιτέκτονες και οι ιδιοκτήτες θα μοιράζονταν κοινές απόψεις, ιδέες και προτιμήσεις. Στόχος της
παρούσης ανάλυσης είναι η εξέταση της σχέσης αυτών των δύο συντελεστών και ο βαθμός στον
οποίο ο καθένας τους επηρεάζει τη λήψη αποφάσεων και ταυτόχρονα ασκεί επιρροή στους
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υπόλοιπους κατά τη διάρκεια στου σχεδιασμού. Συγκεκριμένα, τα ερευνητικά ερωτήματα που
καλούνται να απαντηθούν είναι: α) ποιες από τις παραμέτρους του σχεδιασμού είναι σημαντικές
και σε ποιο βαθμό για τον καθένα από τους εμπλεκομένους στον σχεδιασμό, β) σε ποιο βαθμό ο
καθένας από αυτούς επηρεάζει εν τέλει τον σχεδιασμό, γ) σε ποιο βαθμό διαφέρει η τελική
σύνθεση από αυτήν που είχαν αρχικά στο μυαλό τους οι ιδιοκτήτες και δ) σε ποιο βαθμό είναι
ευχαριστημένοι με τη συνεργασία τους στον σχεδιασμό;
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11.3. Μεθοδολογία
Το εργαλείο έρευνας που επιλέγεται για την εξέταση των ερευνητικών ερωτημάτων είναι αυτό
των ερωτηματολογίων. Όπως είδαμε και στο προηγούμενο κεφάλαιο, η δομή του
ερωτηματολογίου αποτελείται από δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος οι ερωτώμενοι καλούνται να
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απαντήσουν σε τέσσερα βασικά ερωτήματα, υποδεικνύοντας την εκτίμησή τους με τη χρήση
κλίμακας από έναν μέχρι πέντε βαθμούς. Ειδικότερα, τα ερωτήματα αφορούν: α) τις
παραμέτρους οι οποίες ήταν σημαντικές για τους συντελεστές στον σχεδιασμό, β) τον βαθμό
στον οποίο ο καθένας από τους συντελεστές στον σχεδιασμό καθορίζει το τελικό αποτέλεσμα,
γ) τον βαθμό στον οποίο η τελική σύνθεση σχετίζεται με αυτό που είχαν οι ιδιοκτήτες αρχικά στο
μυαλό τους και δ) τον βαθμό στον οποίο οι αρχιτέκτονες και οι ιδιοκτήτες είναι ευχαριστημένοι
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από τη συνεργασία τους στον σχεδιασμό.

Όλα τα ερωτήματα απαντώνται σε σχέση με τις παραμέτρους του σχεδιασμού, οι οποίες
συνδέονται και με τα βασικά κριτήρια αξιολόγησης των θεσμών βράβευσης. Τις σχέσεις των
χώρων και τη λειτουργικότητα, την αισθητική, τα θέματα περιβαλλοντικής άνεσης και τα
οικονομικά θέματα. Όσον αφορά τα πρώτα δύο ερωτήματα, οι συντελεστές (ο αρχιτέκτονας, ο
σύζυγος και η σύζυγος), εκτός από τις απαντήσεις που δίνουν για το άτομό τους, καλούνται να
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υποδείξουν τη συμβολή των δύο άλλων συντελεστών στον σχεδιασμό. Στο δεύτερο μέρος των
ερωτηματολογίων ζητείται από αυτούς που ερωτώνται να αναφέρουν ένα θετικό και ένα
αρνητικό σχόλιο σχετικά με τη συνεργασία του αρχιτέκτονα με τους ιδιοκτήτες κατά τη διάρκεια
του σχεδιασμού. Δείγμα του ερωτηματολογίου παρουσιάζεται στο παράρτημα Ι (σελ. 380).

Όπως και πριν, η ανάλυση των απαντήσεων δεν είναι ποσοτική και γίνεται με βάση τον βαθμό
στον οποίο οι συντελεστές παρουσιάζουν ομοιομορφία ή διασπορά απόψεων. Στο τέλος, όλες οι
τοποθετήσεις των διαφορετικών συντελεστών συγκρίνονται μεταξύ τους. Τόσο οι διάφοροι
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περιορισμοί που εντοπίζονται, όσο και ο τρόπος με τον οποίο λαμβάνονται τα ερωτηματολόγια
αναφέρονται στη μεθοδολογία του προηγούμενου κεφαλαίου.

11.4. Τα ευρήματα της ανάλυσης
11.4.1. Ερωτηματολόγιο: Α΄ Μέρος
Στο παράρτημα Ι (σελ. 380) βρίσκονται καταγραμμένες σε συγκεντρωτικούς πίνακες οι
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απαντήσεις που δίνουν οι αρχιτέκτονες και οι ιδιοκτήτες για τα πιο κάτω ερωτήματα.

11.4.1.1. Ο βαθμός στον οποίο οι διάφορες παράμετροι του σχεδιασμού ήταν

ΚΡ
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mmmmmmmmσημαντικές για τους άμεσα εμπλεκομένους στη διαδικασία της σύνθεσης
Σύμφωνα με τους αρχιτέκτονες

Οι αρχιτέκτονες θεωρούν ότι οι ίδιοι ενδιαφέρθηκαν, σχεδόν σε απόλυτο βαθμό, για όλα τα
θέματα με την ακόλουθη σειρά: λειτουργικότητα ≥ αισθητική ≥ περιβαλλοντική άνεση ≥ οικονομικά
θέματα. Επίσης, οι ίδιοι θεωρούν, δίνοντας απαντήσεις με σχετική ανομοιομορφία, ότι όλα τα

θέματα ήταν σε κάποιο βαθμό σημαντικά για τους ιδιοκτήτες. Ειδικότερα, οι αρχιτέκτονες
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θωρούν ότι για τους άνδρες συζύγους τα θέματα ήταν σημαντικά με την ακόλουθη σειρά:
λειτουργικότητα ≥ αισθητική ≥ οικονομικά θέματα ≥ περιβαλλοντική άνεση. Αντίστοιχα θεωρούν ότι για

τις γυναίκες συζύγους τα θέματα ήταν σημαντικά με την ακόλουθη σειρά: αισθητική ≥
λειτουργικότητα ≥ οικονομικά θέματα > περιβαλλοντική άνεση.

Η

Σύμφωνα με τους άνδρες συζύγους

Οι άνδρες σύζυγοι θεωρούν ότι για τους αρχιτέκτονες ήταν σημαντικά σε μεγάλο βαθμό όλα τα
θέματα εκτός από τα οικονομικά. Ειδικότερα, οι άνδρες σύζυγοι θεωρούν ότι τα θέματα ήταν
σημαντικά για τους αρχιτέκτονες με την ακόλουθη σειρά: αισθητική ≥ λειτουργικότητα ≥
περιβαλλοντική άνεση > οικονομικά θέματα. Όσον αφορά τον εαυτό τους, οι άνδρες σύζυγοι

θεωρούν ότι τα θέματα λειτουργικότητας και αισθητικής ήταν σε μεγάλο βαθμό σημαντικά.
Θετικές απαντήσεις αλλά με σχετική ανομοιομορφία δίνουν επίσης και για την περιβαλλοντική
άνεση και τα οικονομικά θέματα. Ειδικότερα, τα θέματα για τους άνδρες συζύγους, σύμφωνα με
τους ιδίους, ήταν σημαντικά με την ακόλουθη σειρά: λειτουργικότητα ≥ αισθητική ≥ περιβαλλοντική
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άνεση > οικονομικά θέματα. Τέλος, οι άνδρες σύζυγοι, όσον αφορά τον βαθμό στον οποίο

πιστεύουν ότι όλα τα θέματα ήταν σημαντικά για τις γυναίκες συζύγους, δίνουν θετικές
απαντήσεις με σχετική ανομοιομορφία. Ειδικότερα, οι άνδρες σύζυγοι θωρούν ότι για τις
γυναίκες συζύγους τα θέματα ήταν σημαντικά με την ακόλουθη σειρά: λειτουργικότητα > αισθητική
≥ οικονομικά θέματα > περιβαλλοντική άνεση.

Σύμφωνα με τις γυναίκες συζύγους
Οι γυναίκες σύζυγοι θεωρούν ότι για τους αρχιτέκτονες ήταν σημαντικά σε μεγάλο βαθμό όλα τα
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θέματα εκτός από τα οικονομικά. Ειδικότερα, οι γυναίκες σύζυγοι θεωρούν ότι τα θέματα ήταν
σημαντικά για τους αρχιτέκτονες με την ακόλουθη σειρά: αισθητική ≥ λειτουργικότητα ≥
περιβαλλοντική άνεση > οικονομικά θέματα. Όσον αφορά τον εαυτό τους, οι γυναίκες σύζυγοι

θεωρούν ότι ήταν σε μεγάλο βαθμό σημαντικά τα οικονομικά θέματα. Όσον αφορά τη
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λειτουργικότητα, την αισθητική και την περιβαλλοντική άνεση, δίνουν θετικές απαντήσεις αλλά
με σχετική ανομοιομορφία. Τα θέματα για τις γυναίκες συζύγους, σύμφωνα με τις ίδιες, ήταν
σημαντικά με την ακόλουθη σειρά: οικονομικά θέματα > αισθητική ≥ λειτουργικότητα >
περιβαλλοντική άνεση. Τέλος, οι γυναίκες σύζυγοι δίνουν θετικές απαντήσεις, αλλά με σχετική

ανομοιομορφία, για όλα τα θέματα, όσον αφορά τον βαθμό στον οποίο πιστεύουν ότι αυτά ήταν
σημαντικά για τους άνδρες συζύγους. Σύμφωνα με τις γυναίκες συζύγους, τα θέματα για τους
άνδρες συζύγους ήταν σημαντικά με την ακόλουθη σειρά: οικονομικά θέματα > λειτουργικότητα >
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αισθητική > περιβαλλοντική άνεση.

Συνοψίζοντας τα αποτελέσματα, σύμφωνα με τις πεποιθήσεις των αρχιτεκτόνων, τα θέματα
λειτουργικότητας και αισθητικής, συγκριτικά με τα υπόλοιπα, ήταν σε πολύ μεγάλο βαθμό
σημαντικά για όλους τους συντελεστές του σχεδιασμού. Την ίδια στιγμή θεωρούν ότι όλα τα
θέματα ήταν πιο σημαντικά για αυτούς παρά γα τους υπόλοιπους συντελεστές. Όσον αφορά τις
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πεποιθήσεις των ιδιοκτητών, τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες σύζυγοι, θεωρούν ότι όλα τα
θέματα ήταν σε μεγαλύτερο βαθμό σημαντικά για τους αρχιτέκτονες εκτός από τα οικονομικά.
Επιπλέον, οι άνδρες σύζυγοι θεωρούν ότι τα θέματα, τα οποία ήταν σημαντικά σε μεγαλύτερο
βαθμό για όλους τους συντελεστές, ήταν αυτά της λειτουργικότητας και της αισθητικής.
Διαφορετικές απόψεις φαίνεται να ασπάζονται οι γυναίκες σύζυγοι θεωρώντας πως τα
οικονομικά θέματα αποτέλεσαν για αυτές και τους άνδρες συζύγους προτεραιότητα στον
σχεδιασμό.
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11.4.1.2. Ο βαθμός στον οποίο ο καθένας από τους άμεσα εμπλεκόμενους
mmmmmmmmστο σχεδιασμό επηρέασε το τελικό αποτέλεσμα
Σύμφωνα με τους αρχιτέκτονες
Είναι ξεκάθαρο το γεγονός ότι οι αρχιτέκτονες, σε σχέση με όλα τα θέματα, θεωρούν ότι
επηρέασαν σε μεγάλο βαθμό το τελικό αποτέλεσμα με την ακόλουθη σειρά: αισθητική ≥
λειτουργικότητα = περιβαλλοντική άνεση > οικονομικά θέματα. Όσον αφορά την άποψή τους για τους

ιδιοκτήτες, παρά το γεγονός ότι οι εκτιμήσεις τους παρουσιάζουν σχετική ανομοιομορφία,
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θεωρούν ότι και αυτοί ασκούν σε κάποιο βαθμό επιρροή στο τελικό αποτέλεσμα Ειδικότερα,
θεωρούν ότι οι άνδρες σύζυγοι επηρέασαν στον σχεδιασμό τα θέματα με την ακόλουθη σειρά:
αισθητική ≥ λειτουργικότητα > οικονομικά θέματα ≥ περιβαλλοντική άνεση. Από την άλλη, θεωρούν ότι

οι γυναίκες σύζυγοι επηρέασαν στον σχεδιασμό τα θέματα με την ακόλουθη σειρά:

ΚΡ
ΑΝ

λειτουργικότητα ≥ αισθητική ≥ οικονομικά θέματα > περιβαλλοντική άνεση.

Σύμφωνα με τους άνδρες συζύγους

Οι άνδρες σύζυγοι θεωρούν ότι οι αρχιτέκτονες επηρέασαν σε μεγάλο βαθμό τον σχεδιασμό σε
όλα τα θέματα εκτός από τα οικονομικά. Ειδικότερα, θεωρούν ότι οι αρχιτέκτονες επηρέασαν
στον σχεδιασμό τα θέματα με την ακόλουθη σειρά: αισθητική ≥ λειτουργικότητα > περιβαλλοντική
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άνεση > οικονομικά θέματα. Όσον αφορά τον εαυτό τους και τις γυναίκες συζύγους, παρά το

γεγονός ότι οι εκτιμήσεις τους παρουσιάζουν σχετική ανομοιομορφία, θεωρούν ότι άσκησαν σε
κάποιο βαθμό επιρροή στο τελικό αποτέλεσμα. Ειδικότερα, θεωρούν ότι οι ίδιοι επηρέασαν στον
σχεδιασμό τα θέματα με την ακόλουθη σειρά: λειτουργικότητα > αισθητική > οικονομικά θέματα >
περιβαλλοντική άνεση. Από την άλλη, θεωρούν ότι οι γυναίκες σύζυγοι επηρέασαν στον σχεδιασμό

τα θέματα με την ακόλουθη σειρά: οικονομικά θέματα > αισθητική > λειτουργικότητα =
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περιβαλλοντική άνεση.

Σύμφωνα με τις γυναίκες συζύγους
Οι γυναίκες σύζυγοι θεωρούν ότι οι αρχιτέκτονες επηρέασαν σε μεγάλο βαθμό τον σχεδιασμό σε
όλα τα θέματα εκτός από τα οικονομικά. Ειδικότερα, θεωρούν ότι οι αρχιτέκτονες επηρέασαν
στον σχεδιασμό τα θέματα με την ακόλουθη σειρά: αισθητική > λειτουργικότητα = περιβαλλοντική
άνεση > οικονομικά θέματα. Όσον αφορά τον εαυτό τους και τους άνδρες συζύγους, παρά το

γεγονός ότι οι εκτιμήσεις τους παρουσιάζουν σχετική ανομοιομορφία, θεωρούν ότι άσκησαν σε
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κάποιο βαθμό επιρροή στο τελικό αποτέλεσμα. Ειδικότερα, θεωρούν ότι οι άνδρες σύζυγοι
επηρέασαν στον σχεδιασμό τα θέματα με την ακόλουθη σειρά: οικονομικά θέματα > αισθητική >
περιβαλλοντική άνεση ≥ λειτουργικότητα. Από την άλλη, θεωρούν ότι οι ίδιες επηρέασαν στον

σχεδιασμό τα θέματα με την ακόλουθη σειρά: οικονομικά θέματα ≥ αισθητική > λειτουργικότητα >
περιβαλλοντική άνεση.

Συνοψίζοντας τα αποτελέσματα, οι αρχιτέκτονες φαίνεται να θεωρούν ότι είναι τα άτομα τα
οποία καθόρισαν το τελικό αποτέλεσμα, σε σχέση με όλα τα θέματα, σε μεγαλύτερο βαθμό. Την
ίδια στιγμή οι άνδρες σύζυγοι και οι γυναίκες σύζυγοι συμφωνούν ότι, εκτός από τα οικονομικά
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θέματα, ο σχεδιασμός καθορίστηκε σε μεγάλο βαθμό από τους αρχιτέκτονες. Όλοι οι
συντελεστές του σχεδιασμού θεωρούν ότι οι αρχιτέκτονες καθόρισαν σε μεγάλο βαθμό πρώτα
τα θέματα αισθητικής και λειτουργικότητας, μετά τα θέματα περιβαλλοντικής άνεσης και τέλος
τα οικονομικά θέματα. Σύμφωνα επίσης με τις γυναίκες συζύγους, οι ίδιες και οι άνδρες σύζυγοι
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επηρέασαν σε μεγαλύτερο βαθμό τον σχεδιασμό σε σχέση με τα οικονομικά θέματα και τα
θέματα αισθητικής, παρά με τα θέματα λειτουργικότητας και τα θέματα περιβαλλοντικής
άνεσης. Τέλος, οι άνδρες σύζυγοι, σύμφωνα με τη δική τους οπτική, θεωρούν ότι οι ίδιοι
επηρέασαν τον σχεδιασμό σε μεγαλύτερο βαθμό, όσον αφορά τα θέματα λειτουργικότητας και
αισθητικής, παρά τα οικονομικά και τα θέματα περιβαλλοντικής άνεσης.
11.4.1.3. Ο βαθμός στον οποίο διαφέρει η τελική σύνθεση από αυτήν
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μμμμμμμμμμμιπου είχαν αρχικά στο μυαλό τους οι ιδιοκτήτες

Εκτός από κάποιες μεμονωμένες απαντήσεις, όλοι οι συντελεστές του σχεδιασμού θεωρούν ότι η
τελική σύνθεση, όσον αφορά τη λειτουργικότητα και τις σχέσεις των χώρων, είναι αυτή που
είχαν αρχικά στο μυαλό τους οι ιδιοκτήτες. Την ίδια άποψη φαίνεται να υποστηρίζουν, όσον
αφορά την αισθητική των κτισμάτων, οι γυναίκες σύζυγοι καθώς και οι άνδρες σύζυγοι, σε
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ελαφρώς μικρότερο βαθμό. Οι αρχιτέκτονες δεν φαίνεται να έχουν κάποια ξεκάθαρη άποψη,
αφού οι απαντήσεις τους παρουσιάζουν μεγάλη ανομοιομορφία. Για τα θέματα περιβαλλοντικής
άνεσης, οι αρχιτέκτονες φαίνεται να θεωρούν ότι οι απόψεις τους με δυσκολία σχετίζονται με
αυτές που είχαν αρχικά στο μυαλό τους οι ιδιοκτήτες. Αντιθέτως, οι γυναίκες σύζυγοι θεωρούν
ότι σε αρκετά μεγάλο βαθμό είναι αυτές που είχαν αρχικά στο μυαλό τους. Οι άνδρες σύζυγοι
συμφωνούν, καταγράφοντας όμως περισσότερες αρνητικές απαντήσεις. Ελαφρώς διαφορετικά
αποτελέσματα φαίνεται να εντοπίζονται για τα οικονομικά θέματα. Οι αρχιτέκτονες δεν
αποτυπώνουν κάποια ξεκάθαρη άποψη, αφού οι απαντήσεις τους παρουσιάζουν μεγάλη
ανομοιομορφία. Χαρακτηριστικό είναι τέλος το γεγονός ότι, ενώ οι γυναίκες σύζυγοι θεωρούν
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ότι τα οικονομικά θέματα μάλλον σχετίζονται με τις αρχικές εκτιμήσεις τους, οι άνδρες σύζυγοι
αντιθέτως θεωρούν ότι τα οικονομικά θέματα έχουν ξεπεράσει σε μεγάλο βαθμό τον αρχικό
προϋπολογισμό.
11.4.1.4. Ο βαθμός στον οποίο οι αρχιτέκτονες και οι ιδιοκτήτες είναι ευχαριστημένοι
ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιοαπό τη συνεργασία τους στον σχεδιασμό
Οι αρχιτέκτονες φαίνεται να είναι ευχαριστημένοι από τη συνεργασία τους με τους ιδιοκτήτες σε
μεγάλο βαθμό, όσον αφορά τα θέμα λειτουργικότητας και αισθητικής και σε μικρότερο βαθμό τα
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οικονομικά θέματα και τα θέματα περιβαλλοντικής άνεσης. Χαρακτηριστικά είναι τα
αποτελέσματα όσον αφορά τις απόψεις των ιδιοκτητών, όπου οι άνδρες και οι γυναίκες σύζυγοι
παρουσιάζουν ταύτιση απόψεων. Στα θέματα αισθητικής είναι πολύ ευχαριστημένοι από τη
συνεργασία τους με τον αρχιτέκτονα. Λιγότερο ευχαριστημένοι είναι στα θέματα
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λειτουργικότητας και περιβαλλοντικής άνεσης και σε πολύ μικρότερο βαθμό ευχαριστημένοι στα
οικονομικά θέματα, ειδικότερα στις πιο σύγχρονες κατοικίες.
11.4.2. Ερωτηματολόγιο: Β΄ Μέρος

11.4.2.1. Η συνεργασία των συντελεστών κατά τη διαδικασία του σχεδιασμού

ΛΙ
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Για τη συνεργασία μεταξύ των συντελεστών στον σχεδιασμό των βραβευμένων κατοικιών
εντοπίστηκαν οι πιο κάτω κατηγορίες σχολίων, οι οποίες σχετίζονται με: α) γενικά σχόλια, β) τις
επιθυμίες και τις πεποιθήσεις των συντελεστών και τον βαθμό στον οποίο αυτές επηρέασαν τη
συνεργασία τους, γ) τη λήψη αποφάσεων και το βαθμό στον οποίο επηρέασαν το τελικό
αποτέλεσμα οι συντελεστές στον σχεδιασμό και δ) τη συμπεριφορά των συντελεστών καθ’ όλη

Η

τη διάρκεια της συνεργασίας (πίνακας 11.1).
Σε μεγάλο βαθμό εντοπίζονται θετικά σχόλια γενικής φύσεως. Επιπλέον, παρατηρείται σχετική
απουσία αρνητικών σχολίων από το σύνολο των συντελεστών. Αρκετά σχόλια γίνονται επίσης για
τις πεποιθήσεις των συντελεστών και τον τρόπο που αυτές επηρέασαν τη μεταξύ τους
συνεργασία. Συγκεκριμένα, οι αρχιτέκτονες θεωρούν ότι σε μεγάλο βαθμό υπήρξε σύγκλιση
απόψεων, η οποία βοήθησε με θετικό τρόπο τη συνεργασία. Χαρακτηριστικό είναι το σχόλιο
ενός αρχιτέκτονα ο οποίος εστιάζει στο γεγονός ότι οι ιδιοκτήτες παρουσίασαν όμοιες αισθητικές
προτιμήσεις με τον ίδιο, αφού σπούδασαν διακοσμητικές τέχνες, γεγονός το οποίο βοήθησε τη
λήψη κοινών αποφάσεων. Ανάλογες τοποθετήσεις κάνουν και οι ιδιοκτήτες, με τα θετικά σχόλια
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τους να επικεντρώνονται κυρίως στο γεγονός ότι ο αρχιτέκτονας έλαβε υπόψη τις απαιτήσεις
τους. Όπως δήλωσε ένας άνδρας σύζυγος: ΄΄ο αρχιτέκτονας άλλαξε τα αρχικά σχέδια για να
ικανοποιήσει τις δικές μας ανάγκες΄΄.

Αρνητικές απαντήσεις φαίνεται να δίνουν κυρίως οι αρχιτέκτονες, όσον αφορά τον τρόπο με τον
οποίο λαμβάνονταν οι αποφάσεις. Συγκεκριμένα, ένας αρχιτέκτονας αισθάνεται ότι μερικές
φορές επίβαλλε την άποψή του στους ιδιοκτήτες χωρίς αυτοί να συμφωνούν, ενώ ένας άλλος ότι
οι ιδιοκτήτες χρειάστηκαν αρκετό χρόνο μέχρι να αποδεχτούν τις σχεδιαστικές του αρχές. Σε
αυτούς τους ρόλους εξουσίας εστιάζει ακόμα ένας αρχιτέκτονας αναφέροντας: ΄΄άλλοτε ο
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αρχιτέκτονας υποστήριζε ότι είχε μια συνολική θεώρηση που νομιμοποιούσε διάφορες προτάσεις/επιλογές
ενώ άλλοτε οι ιδιοκτήτες ισχυρίζονταν ότι η οικονομική πτυχή τους κατεύθυνε ή ότι είχαν δικαίωμα να
καθορίσουν το δικό τους χώρο όπως ον θέλουν οι ίδιοι΄΄. Ενδιαφέρον αποτελεί επίσης το γεγονός ότι,

σε ελάχιστες περιπτώσεις, εντοπίζονται ζευγάρια τα οποία παρουσίασαν διαφωνία κατά τον
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σχεδιασμό. Σε μία από αυτές τις περιπτώσεις, μία σύζυγος κατηγόρησε τον σύζυγο της ότι
εστίασε σε μεγαλύτερο βαθμό στην αισθητική παρά στη λειτουργικότητα του κτίσματος. Μια
άλλη σύζυγος ανέφερε επίσης ότι δεν της είχε προταθεί να συμμετάσχει στον σχεδιασμό, παρά
μόνο στην επιλογή κάποιων υλικών στο τέλος.

Όσον αφορά τη συμπεριφορά των συντελεστών κατά τη διάρκεια της συνεργασίας, εντοπίζεται
αριθμός αρνητικών σχολίων τα οποία καταγράφονται κυρίως από γυναίκες συζύγους.
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Χαρακτηριστικά είναι τα σχόλια μιας συζύγου η οποία θεωρεί ότι ο σχεδιασμός και η κατασκευή
της κατοικίας διήρκησε συνολικά επτά χρόνια, αφού ο αρχιτέκτονας ήταν πεισματάρης. Όπως
τονίζει, ο ίδιος θεωρούσε ότι ο σχεδιασμός αποτελεί πνευματική του ιδιοκτησία και ήταν
δύσκολο να πειστεί να εφαρμόσει τις εισηγήσεις των ιδιοκτητών για θέματα αισθητικής.
Συμπληρώνοντας, αναφέρει ότι οι ιδιοκτήτες, από τη στιγμή που χρηματοδοτούν το έργο και
τους ανήκει, πρέπει να έχουν άποψη για το τελικό αποτέλεσμα. Πεισματάρης χαρακτηρίστηκε

Η

από ένα άλλο αντρόγυνο ακόμα ένας αρχιτέκτονας, αφού, σύμφωνα με τα σχόλιά που έγιναν, ο
τελευταίος δεν είχε καλή σχέση με τον εργολάβο, δημιουργώντας πολλές φορές αχρείαστες
εντάσεις και καθυστερήσεις στην κατασκευή.
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Η συνεργασία μεταξύ των συντελεστών κατά τη διαδικασία σχεδιασμού
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Πίνακας 11.1: Τα σχόλια των συντελεστών για τη συνεργασία μεταξύ των συντελεστών
μμμμμμμμμμμκατά τη διαδικασία του σχεδιασμού

11.5. Συγκέντρωση αποτελεσμάτων

Εστιάζοντας στις παραμέτρους που ήταν σημαντικές για τους συντελεστές στον σχεδιασμό, τα
θέματα αισθητικής και λειτουργικότητας ήταν αυτά που απασχόλησαν όλους στον μεγαλύτερο
βαθμό. Αντιθέτως, τα οικονομικά θέματα ήταν αυτά τα οποία τους απασχόλησαν λιγότερο. Όσον
αφορά τον βαθμό στον οποίο καθένας από τους συντελεστές του σχεδιασμού καθόρισε το τελικό
αποτέλεσμα, είναι ξεκάθαρο ότι όλοι οι συντελεστές θεωρούν τους αρχιτέκτονες τα άτομα τα
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οποία είχαν τον ισχυρότερο ρόλο κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού και καθόρισαν σε
μεγαλύτερο βαθμό το τελικό αποτέλεσμα. Οι υπόλοιποι δύο συντελεστές, αν και ουσιαστικά δεν
διαδραμάτισαν ανάλογα ισχυρό ρόλο όσον αφορά την λήψη αποφάσεων, φαίνεται να
ενεπλάκησαν στον σχεδιασμό στον βαθμό που τα διάφορα θέματα ήταν σημαντικά για αυτούς.
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Θετικά φαίνεται να τοποθετούνται όλοι οι συντελεστές, όσον αφορά το βαθμό στον οποίο η
τελική σύνθεση ανταποκρίνεται σε αυτήν που είχαν αρχικά στο μυαλό τους οι ιδιοκτήτες. Αυτό
εντοπίζεται έντονα στη λειτουργικότητα και στις σχέσεις των χώρων. Ίδιες πεποιθήσεις φαίνεται
να ασπάζονται οι γυναίκες αλλά και οι άνδρες σύζυγοι για την αισθητική των έργων. Aν και
σύμφωνα με τις τοποθετήσεις όλων των συντελεστών η αισθητική των κατοικιών καθορίστηκε
κυρίως από τον αρχιτέκτονα, οι ιδιοκτήτες φαίνεται να θεωρούν ότι το αποτέλεσμα είναι αυτό
που ζητούσαν. Αυτήν την πεποίθηση δεν φαίνεται να ασπάζονται οι αρχιτέκτονες, αφού
πιστεύουν ότι είναι τα άτομα που καθόρισαν την αισθητική του κτίσματος. Ανάλογα
συμπεράσματα εξάγονται και για τα θέματα περιβαλλοντικής άνεσης για τα οποία, ενώ οι
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ιδιοκτήτες θεωρούν ότι είναι αυτά που είχαν αρχικά στο μυαλό τους, οι αρχιτέκτονες δηλώνουν
ότι υπάρχουν διαφορές. Όσον αφορά τα οικονομικά θέματα, οι αρχιτέκτονες δεν αποτυπώνουν
κάποια ξεκάθαρη άποψη, αφού οι απαντήσεις τους παρουσιάζουν μεγάλη ανομοιομορφία. Την
μεγάλη απόκλιση από τις αρχικές εκτιμήσεις τους για τα οικονομικά θέματα εκφράζουν οι
άνδρες σύζυγοι, παρά το γεγονός ότι τείνουν να είναι ευχαριστημένοι με τα υπόλοιπα θέματα
στον σχεδιασμό. Στον αντίποδα, οι γυναίκες σύζυγοι δεν φαίνεται να υιοθετούν τις απόψεις των
συζύγων τους, θεωρώντας ότι το κόστος του έργου είναι λογικό σε σχέση με το τελικό
αποτέλεσμα
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Ο μεγάλος βαθμός, στον οποίο όλοι οι συντελεστές είναι ικανοποιημένοι από τη συνεργασία
τους, φαίνεται να επιβεβαιώνει τα πιο πάνω συμπεράσματα. Για αυτό το αποτέλεσμα, σύμφωνα
με τους αρχιτέκτονες, σημαντικές είναι οι συγκλίσεις που παρουσίασαν στις προτιμήσεις τους οι
συντελεστές, ενώ για τους ιδιοκτήτες είναι σημαντικό το γεγονός ότι ο αρχιτέκτονας έλαβε
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υπόψη τις ανάγκες τους. Ειδικότερα, όλοι οι συντελεστές στον σχεδιασμό είναι ευχαριστημένοι
από τη μεταξύ τους συνεργασία, σε μεγαλύτερο βαθμό όσον αφορά την αισθητική και τα θέματα
λειτουργικότητας και σε μικρότερο βαθμό όσον αφορά τα θέματα περιβαλλοντικής άνεσης και
τα οικονομικά θέματα.

Συνοψίζοντας, οι πιο πάνω παρατηρήσεις περιγράφουν τη σχέση των τριών διαφορετικών
συντελεστών κατά τη διάρκεια τη συνεργασίας τους και τον τρόπο με τον οποίο ο καθένας από

ΛΙ
ΑΣ

αυτούς επηρέασε το τελικό αποτέλεσμα. Η ανάλυση εστιάζει σε παραμέτρους του σχεδιασμού οι
οποίες καθορίζονται από το πλαίσιο της έρευνας και συνδέονται με τα βασικά κριτήρια
αξιολόγησης των δύο θεσμών βράβευσης. Η ανάλυση του συγκεκριμένου θέματος, σε σχέση με
τις παραμέτρους που απασχολούν τις κριτικές επιτροπές και τους θεσμούς, εξυπηρετεί τον
εντοπισμό και την κατανόηση της ιδιαίτερης κουλτούρας που παράγεται μέσα από αυτές τις
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διαδικασίες.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Στην τελευταία ενότητα της έρευνας συγκεντρώνονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης και
εντοπίζεται ο βαθμός στον οποίο ο σχεδιασμός των βραβευμένων κατοικιών ανταποκρίνεται στα
θεσμοθετημένα κριτήρια αξιολόγησης. Παράλληλα, σχολιάζεται η ιδεολογία που προωθείται
μέσα από τους δύο θεσμούς, η ιδιαίτερη κουλτούρα που στοιχειοθετείται από τον τρόπο με τον
οποίο οι επιτροπές δικαιολογούν τις αποφάσεις τους, ο τρόπος με τον οποίο οι αρχιτέκτονες
επιλέγουν να περιγράψουν και να αναδείξουν την πρότασή τους και ο τρόπος που, εν τέλει, οι
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ίδιοι οι ιδιοκτήτες και οι αρχιτέκτονες αξιολογούν το τελικό αποτέλεσμα και τη διαδικασία
σχεδιασμού. Παράλληλα, με τον σχολιασμό των αποτελεσμάτων και την προσπάθεια
διερεύνησης της αρχιτεκτονικής κουλτούρας του τόπου γίνεται αναφορά στην προοπτική και
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στην ερευνητική συνεισφορά της όλης προσπάθειας.
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ΤΑ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ, Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ, ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΤΩΝ ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ, ΟΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12
Βασικό χαρακτηριστικό των δύο θεσμών βράβευσης είναι ότι συνδέονται με επίσημους τοπικούς
και κρατικούς φορείς, εστιάζοντας στην ανάδειξη των εξαίρετων δειγμάτων αρχιτεκτονικής του
τόπου και στην ανύψωση του επιπέδου της αρχιτεκτονικής. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο τα
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βραβευμένα έργα, σε μεγάλο βαθμό, αξιολογούνται με αρχιτεκτονικά κριτήρια και η επιλογή
τους δεν επηρεάζεται από παράγοντες που σχετίζονται με τον χαρακτήρα κάποιου ιδιαίτερου
συστήματος βράβευσης. Χαρακτηριστικό είναι επίσης το γεγονός ότι στις προκηρύξεις των δύο
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θεσμών γίνεται αναφορά στο ότι ένα έργο μπορεί να βραβευτεί για την ποιότητα της
αρχιτεκτονικής του, ανεξάρτητα από το μέγεθος, τον τρόπο και το κόστος της κατασκευής του.
Αυτή η τοποθέτηση υπονοεί ότι η ποιότητα της αρχιτεκτονικής είναι ένα χαρακτηριστικό το
οποίο δεν βασίζεται απαραίτητα σε ποσοτικές μετρήσεις και είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη
αρχιτεκτονική δημιουργία. Παράλληλα, μέσα στις προκηρύξεις των δύο θεσμών εντοπίζεται ένα
σύνολο κριτηρίων αξιολόγησης, σύμφωνα με τα οποία οι εκάστοτε κριτικές θα πρέπει να
επιλέξουν τις βραβευμένες προτάσεις.
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Ο βαθμός, στον οποίο ο σχεδιασμός των βραβευμένων κατοικιών ανταποκρίνεται σε αυτά τα
κριτήρια, αποτελεί το κυριότερο ερώτημα της παρούσης έρευνας. Παράλληλα, εντοπίζεται η
ιδιαίτερη κουλτούρα που στοιχειοθετείται από: α) τον τρόπο με τον οποίο οι αρχιτέκτονες
επιλέγουν να περιγράψουν και να αναδείξουν την πρότασή τους, β) τον τρόπο με τον οποίο οι
επιτροπές αιτιολογούν τις αποφάσεις τους, γ) την ανάλυση των χαρακτηριστικών των κατοικιών
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και δ) τον τρόπο που οι ίδιοι οι ιδιοκτήτες και οι αρχιτέκτονες αξιολογούν το τελικό αποτέλεσμα
και τη διαδικασία σχεδιασμού. Πιο κάτω σχολιάζονται αυτές οι θεματικές, με βάση τα
αποτελέσματα της ανάλυσης και τις παραμέτρους του σχεδιασμού, όπως αυτές ορίζονται από τα
κριτήρια αξιολόγησης.
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12.1. Τα κριτήρια αξιολόγησης και τα αποτελέσματα της ανάλυσης
12.1.1. Η κεντρική ιδέα και φιλοσοφία του σχεδιασμού
Μέσα από τη βιβλιογραφία εντοπίζονται αρκετοί ορισμοί που περιγράφουν τον ρόλο της
κεντρικής ιδέας στον σχεδιασμό. Χαρακτηριστικά η κεντρική ιδέα περιγράφεται από τη Zoe
Georgiadou και τους συνεργάτες της, ως η σφαιρική συγκρότηση της συνθετικής διαδικασίας
στην οποία ο δημιουργός ανατρέχει καθόλη τη διάρκεια της σχεδιαστικής επίλυσης. Επηρεάζεται
άμεσα από πολλούς σχεδιαστικούς παράγοντες και εξωγενή δεδομένα, δεν είναι μονοσήμαντη,
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ενώ πάνω σε αυτήν προσαρμόζονται και αλληλεπιδρούν αρχές και ζητούμενα τα οποία
επηρεάζουν και συγκροτούν την εκάστοτε πρόταση (Georgiadou κ.συν 2015).

Μέσα στις περιγραφές που καταθέτουν οι αρχιτέκτονες των βραβευμένων κατοικιών δεν
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εντοπίζονται συγκεκριμένα σχόλια που να εστιάζουν στην ύπαρξη ισχυρής κεντρικής ιδέας στον
σχεδιασμό. Αντίστοιχα ούτε μέσα στα πορίσματα των κριτικών επιτροπών εντοπίζονται ανάλογα
σχόλια, παρά το γεγονός ότι στις ομιλίες που έγιναν από τους προέδρους των κριτικών
επιτροπών, κατά τη διάρκεια των τελετών βράβευσης, εντοπίζονται σχόλια τα οποία
αναφέρονται σε αυτήν. Το συγκεκριμένο κριτήριο ίσως προβλημάτισε τις επιτροπές κατά τη
διαδικασία αξιολόγησης, αλλά η σημασία και ο ρόλος του στην επιλογή των βραβευμένων έργων
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δεν μπορεί να οριστεί ξεκάθαρα.

12.1.2. Η καταλληλότητα της οικοδομής για τον σκοπό που προορίζεται και
μμμμμιη ικανοποίηση των λειτουργικών αναγκών
Τα δύο πιο πάνω κριτήρια είναι αλληλένδετα και η ικανοποίησή τους ορίζει σε μεγάλο βαθμό τον
χρήστη ως τον τελικό αποδέκτη και κριτή του σχεδιασμού. Η καταλληλότητα της οικοδομής για
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τον σκοπό που προορίζεται αποτελεί επίσης ένα γενικό κριτήριο και συνδέεται με όλα τα
επίπεδα του σχεδιασμού.
Μέσα στις δηλωμένες προθέσεις των αρχιτεκτόνων των κατοικιών τα πορίσματα των κριτικών
επιτροπών και τις ομιλίες που γίνονται κατά τη διάρκεια των τελετών βράβευσης δεν εντοπίζεται
συγκεκριμένη αναφορά που να εστιάζει ή να σχετίζεται με τα δύο πιο πάνω κριτήρια
αξιολόγησης. Με άλλα λόγια οι επιτροπές αξιολόγησης και οι αρχιτέκτονες των βραβευμένων
κατοικιών αποφεύγουν να αναφερθούν στον βαθμό στον οποίο οι χρήστες των κτισμάτων είναι
ικανοποιημένοι από το τελικό αποτέλεσμα. Αν και οι επιτροπές μπορούν, αν επιθυμούν, να
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επισκεφτούν επιτόπου τις κατοικίες και να συνομιλήσουν με τους ιδιοκτήτες, δεν φαίνεται να
αξιοποιούν αυτήν τους τη δυνατότητα. Παράλληλα, το γεγονός ότι δικαίωμα συμμετοχής στις
βραβεύσεις έχουν κτίσματα τα οποία αποπερατώθηκαν μόνο σε κοντινό χρονικό διάστημα από
την προκήρυξη των βραβείων αποκλείει τη δυνατότητα από τους χρήστες να τροφοδοτήσουν τις
επιτροπές με σχόλια τα οποία αφορούν τον βαθμό στον οποίο ανταποκρίνεται ο σχεδιασμός στις
ανάγκες τους σε βάθος χρόνου.
Λαμβάνοντας υπόψη τα σχόλια των συντελεστών στον σχεδιασμό, μετά την κατοίκηση του
κτίσματος, όλοι είναι ευχαριστημένοι σε μεγάλο βαθμό με τα θέματα λειτουργικότητας και
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αισθητικής. Σε συγκριτικά μικρότερο βαθμό είναι ευχαριστημένοι με τα οικονομικά θέματα.
Γενικότερα, σε όλα τα θέματα οι αρχιτέκτονες, σε σχέση με του ιδιοκτήτες, είναι σε μεγαλύτερο
ευχαριστημένοι με το τελικό αποτέλεσμα. Κανένας από τους συντελεστές δεν εξέφρασε την
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επιθυμία του να κάνει αλλαγές στο τελικό αποτέλεσμα.

12.1.3. Η ένταξη του κτίσματος στον περιβάλλοντα χώρο

Στις αρχικές προκηρύξεις των κρατικών βραβείων αρχιτεκτονικής γίνεται αναφορά στη σχέση του
κτίσματος με τον περιβάλλοντα χώρο (από το 1992 μέχρι το 2007). Στις μεταγενέστερες
προκηρύξεις αυτό το κριτήριο εντάσσεται συγκεκριμένα στο πλαίσιο της αειφορίας και τον
βιοκλιματικό σχεδιασμό. Ως κριτήριο αξιολόγησης μπορεί να συνδέεται με τον τρόπο που το
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κτίσμα αξιοποιεί την ιδιομορφία της τοπογραφίας, τη σχέση και την επαφή του με το δημόσιο
δρόμο, την ένταξή του σε μία περιοχή που παρουσιάζει ευαίσθητο μορφολογικό χαρακτήρα και
τη συσχέτιση του με τον νότιο προσανατολισμό. Τα τεμάχια, στα οποία εντάσσονται οι
βραβευμένες κατοικίες, είναι διαφορετικά στο είδος τους. Αυτή η διαφορετικότητά τους
εντοπίζεται στο μέγεθός, στην τοπογραφία, στην προσφερόμενη θέα, στον χαρακτήρα, στην
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πυκνότητα και στην κλίμακα του πολεοδομικού ιστού στον οποίο εντάσσονται.
Μέσα στις περιγραφές που καταθέτουν οι αρχιτέκτονες των κατοικιών η συσχέτιση του
κτίσματος με τον περιβάλλοντα χώρο εντοπίζεται ως μια παράμετρος που επηρεάζει τις
σχεδιαστικές τους αποφάσεις. Αφενός σχετίζεται με την προσαρμογή του κτίσματος στις
ιδιαίτερες συνθήκες του οικοπέδου και αφετέρου με τον δημόσιο δρόμο. Η στροφή του
κτίσματος προς το εσωτερικό και η απομόνωσή του από το δημόσιο δρόμο είναι ένα γεγονός το
οποίο, σε αρκετές από τις περιγραφές, αναφέρεται ως θετικό στοιχείο του σχεδιασμού. Αυτή η
ύπαρξη του ορίου μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού χώρου αποτελεί μία ξεκάθαρη συνθετική
χειρονομία η οποία πιθανότατα χαρακτηρίζει την αρχιτεκτονική κουλτούρα του τόπου και, κατ΄
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επέκταση, την κοινωνία. Παράλληλα, με τις περιγραφές τους οι αρχιτέκτονες φαίνεται να
εστιάζουν στην ένταξη του κτίσματος στον περιβάλλοντα χώρο χρησιμοποιώντας τη
φωτογραφία. Μέσα στο φωτογραφικό υλικό, το οποίο χρησιμοποιούν για να περιγράψουν τη
πρότασή τους, εντοπίζονται αρκετές φωτογραφίες από απόσταση, οι οποίες εστιάζουν στη σχέση
του κτίσματος με τον δημόσιο δρόμο, την ανάπτυξη του όγκου του σε σχέση με το κεκλιμένο
έδαφος και την υλικότητά του σε σχέση με τον περιβάλλοντα χώρο.
Όσον αφορά τις τοποθετήσεις του επίσημου φορέα, στα πορίσματα των κριτικών επιτροπών,
στις ομιλίες των προέδρων των κριτικών επιτροπών καθώς και των εκάστοτε προέδρων του
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κράτους δεν γίνεται αναφορά στην ένταξη του κτίσματος στον περιβάλλοντα χώρο. Άξιο
αναφοράς αποτελεί το γεγονός ότι εντοπίζονται σχόλια τα οποία σχετίζονται με τη σύνδεση που
παρουσιάζουν κάποιες βραβευμένες κατοικίες με την παραδοσιακή αρχιτεκτονική. Αυτή η
σύνδεση δεν αφορά ουσιαστικά τον τρόπο με το οποίο το κτίσμα εντάσσεται στον περιβάλλοντα
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χώρο αλλά την ευρύτερη συσχέτισή του με την αρχιτεκτονική κουλτούρα του τόπου.

Οι αρχιτέκτονες. εστιάζοντας στο σχεδιασμό των κατοικιών και τοποθετώντας το κτίσμα στο
οικόπεδο, φαίνεται να προτιμούν την εκμετάλλευση της θέας παρά την αξιοποίηση του νότιου
προσανατολισμού. Σε περιπτώσεις επίσης στις οποίες το οικόπεδο των κατοικιών παρουσιάζει
έντονη κλίση οι αρχιτέκτονες, ενώ εκμεταλλεύονται τη τοπογραφία, δεν αξιοποιούν τις
θερμομονωτικές ιδιότητες του εδάφους. Όσον αφορά τέλος τη μορφολογία των κτισμάτων,
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εντοπίζονται περιπτώσεις στις οποίες οι αρχιτέκτονες εφαρμόζουν σχεδιαστικές χειρονομίες οι
οποίες απαντώνται στην παραδοσιακή αρχιτεκτονική.
Μετά την κατοίκηση του κτίσματος, όσον αφορά την ένταξη του στον περιβάλλοντα χώρο, λίγες
είναι οι αναφορές που εντοπίζονται στα σχόλια των συντελεστών στον σχεδιασμό. Κυρίως
γίνονται από τους αρχιτέκτονες και αφορούν τη χωροθέτηση του κτίσματος για την αξιοποίηση
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του νότιου προσανατολισμού. Επιπλέον, εντοπίζονται μεμονωμένα σχόλια τα οποία εστιάζουν σε
συνθετικές χειρονομίες που γίνονται με σκοπό την απομόνωση των ιδιωτικών χώρων από το
δημόσιο χώρο.
Ένα ενδιαφέρον στοιχείο, το οποίο εντοπίζεται στην ανάλυση, είναι ότι οι αρχιτέκτονες των
κατοικιών και τα άτομα που απαρτίζουν τον επίσημο φορέα εστιάζουν στο συγκεκριμένο
κριτήριο αξιολόγησης με διαφορετικό τρόπο. Οι αρχιτέκτονες το συνδέουν με συγκεκριμένες
παραμέτρους του σχεδιασμού, οι οποίες επηρεάζουν τη σχέση του κτίσματος με τον άμεσα
περιβάλλοντα χώρο, ενώ ο επίσημος φορέας εστιάζει στην έννοια της τοπικότητας. Ως κριτήριο
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αξιολόγησης, εκτός από γενικές αναφορές στη σύνδεση του σχεδιασμού των κατοικιών με την
παραδοσιακή αρχιτεκτονική του τόπου, δεν φαίνεται να επηρέασε σε μεγάλο βαθμό την τελική
επιλογή των βραβευμένων έργων.
12.1.4. Η τεχνική συνέπεια της κατασκευής
Η ποιότητα της κατασκευής του συνόλου των βραβευμένων κατοικιών κρίνεται σε γενικές
γραμμές υψηλή. Αυτή η παρατήρηση γίνεται λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι οι παλαιότερες
κατοικίες, λόγω του χρόνου, παρουσιάζουν φθορά. Επίσης, εντοπίζεται η ύπαρξη κάποιων
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ιδιαίτερων κατασκευαστικών λεπτομερειών οι οποίες σχετίζονται κυρίως με τη συναρμογή των
διαφόρων αρχιτεκτονικών μελών και χρησιμοποιούνται για λόγους αισθητικής.

Παρά το γεγονός ότι οι βραβευμένες κατοικίες παρουσιάζουν κατασκευαστική συνέπεια, οι
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αρχιτέκτονές τους στις περιγραφές τους δεν εστιάζουν σε αυτήν και αναφέρονται μόνο στον
τρόπο και στα υλικά κατασκευής. Παράλληλα, δεν επιλέγουν να αποτυπώσουν φωτογραφικά
κατασκευαστικές λεπτομέρειες, ενώ αυτό ζητείται μέσα από τις προκηρύξεις. Πιθανότατα
επιλέγουν να εστιάσουν σε χαρακτηριστικά του σχεδιασμού, τα οποία περιγράφουν σε
μεγαλύτερο βαθμό την ταυτότητα του έργου και είναι πιο σημαντικά για αυτούς. Από την άλλη
στις φωτογραφίες φαίνεται να επιλέγουν να αποτυπώσουν στιγμιότυπα του σχεδιασμού, τα
οποία δεν περιγράφουν, αλλά μπορούν να εντυπωσιάσουν την κριτική επιτροπή. Επίσης, για την
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κατασκευαστική διάσταση του σχεδιασμού δεν υπάρχουν σχόλια, στα πορίσματα αξιολόγησης
των κριτικών επιτροπών, σε αντίθεση με τις ομιλίες των προέδρων των κριτικών επιτροπών οι
οποίοι αναφέρονται σε αυτήν.

Αναλύοντας τα σχόλια των συντελεστών στον σχεδιασμό, μετά τη βράβευση και κατοίκηση των
κατοικιών, οι αναφορές που εντοπίζονται όσον αφορά τον τρόπο κατασκευής είναι
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περιορισμένες. Αρνητικά σχόλια εντοπίζονται κυρίως από τις γυναίκες συζύγους, τα οποία
αναφέρονται εμμέσως σε αυτήν, αφού εστιάζουν σε προβλήματα που αφορούν τη συντήρηση
και τον καθαρισμό των κτισμάτων. Χαρακτηριστικές είναι και κάποιες τοποθετήσεις των
αρχιτεκτόνων, στις οποίες συνδέεται το κόστος με την ποιότητα της κατασκευής. Συγκεκριμένα,
εντοπίζονται σχόλιά τους τα οποία εστιάζουν στο ότι η ύπαρξη ασυνήθιστων οικοδομικών
λεπτομερειών και η επιλογή ποιοτικών υλικών αυξάνει το κόστος της κατασκευής. Επίσης, ένας
από τους αρχιτέκτονες αναφέρεται στην ικανότητα του εργολάβου και τη σύνδεσή της με την
ποιότητα του τελικού αποτελέσματος.
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12.1.5. Η αισθητική
Όπως χαρακτηριστικά παρατηρείται στις προκηρύξεις των κρατικών βραβείων, τα επιλεγμένα
έργα κρίνονται για την ΄΄αισθητική τους αρτιότητα΄΄. Η αναφορά στην αισθητική αρτιότητα
πιθανώς να υπονοεί ότι ένα βραβευμένο έργο πρέπει να παρουσιάζει μία συνολική και συνεπή
μορφολογική γλώσσα. Παράλληλα, εμμέσως δηλώνει τη σημαντικότητα της παραμέτρου ως
κριτηρίου στη διαδικασία αξιολόγησης, στη διαδικασία του σχεδιασμού και στον τρόπο με τον
οποίοι οι αρχιτέκτονες ορίζουν τη μορφή του τελικού κτίσματος.
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Εξετάζοντας τις περιγραφές που καταθέτουν οι αρχιτέκτονες των κατοικιών, εντοπίζονται αρκετά
σχόλια τα οποία σχετίζονται με την αισθητική και εστιάζουν στην ποιότητα της φόρμας του
κτίσματος και στη χρήση υλικών στη φυσική τους μορφή και χρώμα. Η έμφαση στην αισθητική
του κτίσματος εντοπίζεται επίσης και μέσα από το φωτογραφικό τους υλικό, καθώς επιλέγουν να
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απομονώνουν κατά κύριο λόγο χαρακτηριστικά στιγμιότυπα της φόρμας χωρίς να εστιάζουν στην
απλή τρισδιάστατη συνολική περιγραφή του κτίσματος. Όσον αφορά τις περιπτώσεις που
αποτυπώνεται φωτογραφικά ο εσωτερικός χώρος, δεν καταγράφονται πολλές φωτογραφίες στις
οποίες να δίδεται έμφαση στην επίπλωσή του, αφού από τις περισσότερες απουσιάζει η
επίπλωση. Αυτό πιθανότατα οφείλεται είτε στη διάθεση του αρχιτέκτονα να εστιάσει ξεκάθαρα
στα αρχιτεκτονικά στοιχεία του χώρου, θεωρώντας την επίπλωση περιττό στοιχείο, ή στο γεγονός
ότι δεν είναι ικανοποιημένος από τα έπιπλα που επέλεξαν οι ιδιοκτήτες για τον χώρο τους. Το
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γεγονός ότι βραβεύονται οι κατοικίες, ενώ από την παρουσίαση του έργου απουσιάζει η
ταυτότητα του ιδιοκτήτη, είναι μία παρατήρηση η οποία αποκαλύπτει στοιχεία της ιδεολογίας
των αρχιτεκτόνων και δημιουργεί ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι
αξιολογήσεις.

Η σημαντικότητα της παραμέτρου της αισθητικής φαίνεται και μέσα από την ανάλυση των
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πορισμάτων αξιολόγησης, στα οποία εμφανίζεται ως το κυριότερο κριτήριο επιλογής των
βραβευμένων έργων. Επιμέρους σχόλια, τα οποία εντοπίζονται, εστιάζουν στην απλότητα του
σχεδιασμού και στην αναφορά στην παραδοσιακή αρχιτεκτονική. Αίσθηση βέβαια προκαλεί το
γεγονός ότι, κατά τη διάρκεια των τελετών βράβευσης, οι πρόεδροι των κριτικών επιτροπών
επιλέγουν να εστιάσουν στην παράμετρο της αισθητικής, κυρίως με έμμεσο τρόπο, και μόνο στις
πιο πρόσφατες τους ομιλίες.
Σημαντικές είναι οι τοποθετήσεις των εκάστοτε πρόεδρων του κράτους στις ομιλίες τους. Όπως
τονίζεται σε αυτές, επιδίωξη του θεσμού είναι η βελτίωση των αισθητικών κριτηρίων του
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κοινωνικού συνόλου. Με άλλα λόγια, διαχωρίζοντας την κουλτούρα του κοινού από την
κουλτούρα των αρχιτεκτόνων, θεωρούν ότι οι τελευταίοι είναι τα άτομα τα οποία έχουν τη
δυνατότητα να προσθέσουν στα κτίσματα μεγαλύτερη αισθητική αξία. Αυτή η διάκριση, η οποία
θυμίζει τον διαχωρισμό μεταξύ μαζικής και υψηλής κουλτούρας (Adorno 2005, Adorno και
Horkheimer 1984, Horkheimer 1984), δείχνει τον τρόπο με τον οποίο η κοινωνία αντιμετωπίζει,
στον κατασκευαστικό τομέα, τους αρχιτέκτονες ως τους καθ’ ύλην αρμοδίους σε θέματα
αισθητικής.
Μία άλλη αναφορά που γίνεται στις ομιλίες των εκάστοτε προέδρων του κράτους στα πορίσματα
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αξιολόγησης, στις ομιλίες των κριτικών επιτροπών και εμμέσως στις περιγραφές των
αρχιτεκτόνων των κατοικιών αφορά την απλότητα του σχεδιασμού και την απόρριψη των
αρχιτεκτονικών στοιχείων ΄΄εύκολου εντυπωσιασμού΄΄. Είναι σημαντικό να αναφερθεί εδώ ότι
στην Κύπρο υπάρχει πληθώρα κτισμάτων των οποίων ο σχεδιασμός βασίζεται στη χρήση
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νεοκλασικών στοιχείων. Επειδή το συγκεκριμένο ύφος αρχιτεκτονικής δεν αντιπροσωπεύει, σε
μεγάλο βαθμό, την κουλτούρα των περισσότερων αρχιτεκτόνων, πιθανότατα η απλότητα, ως
τοποθέτηση, και ως όρος χρησιμοποιείται για να διαχωρίσει τα βραβευμένα έργα από αυτήν την
κατηγορία κτισμάτων. Η απλότητα βέβαια στον σχεδιασμό, από μόνη της, αποτελεί μία θεώρηση
η οποία αντιπροσωπεύει κάποιους κανόνες τους οποίους δεν είμαστε βέβαιοι αν όλα τα άτομα
αντιλαμβάνονται με τον ίδιο τρόπο. Ειδικότερα, όταν κάποια από αυτά σχετίζονται με την
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αρχιτεκτονική ενώ κάποια άλλα όχι.

Σύμφωνα με την ανάλυση των χαρακτηριστικών τους, οι βραβευμένες κατοικίες φαίνεται να
παρουσιάζουν σε μεγάλο βαθμό αισθητική ομοιομορφία. Αυτή η σημαντική παρατήρηση οδηγεί
στο συμπέρασμα ότι ίσως, ως κτίσματα, εντάσσονται σε μία συγκεκριμένη αρχιτεκτονική
κουλτούρα η οποία πιθανότατα συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με τις προτιμήσεις των
αρχιτεκτόνων. Σε γενικές γραμμές οι κατοικίες παρουσιάζουν έντονο φορμαλιστικό χαρακτήρα,

Η

ενώ, με βάση ένα σύνολο παρατηρήσεων, ο σχεδιασμός τους φαίνεται να συνδέεται με μία
αρχιτεκτονική κουλτούρα η οποία είναι επηρεασμένη από τις αρχές του μοντερνισμού.
Συγκεκριμένα, οι κατοικίες είναι κτίσματα στα οποία τα δομικά στοιχεία, στις πλείστες των
περιπτώσεων, αναδεικνύονται μέσα στη σύνθεσή τους, εφαρμόζεται χρήση μεγάλων
υαλοπινάκων, οι οποίοι περιγράφουν και αναδεικνύουν αυτήν τη δομή του κτίσματος, ο
σχεδιασμός τους βασίζεται στην ασυμμετρία και στις γεωμετρικές συνθέσεις, εφαρμόζεται η
χρήση κατά κύριο λόγο άσπρου χρώματος και ανεπίχρηστου σκυροδέματος και απουσιάζει η
χρήση διακοσμητικών στοιχείων. Ένα άλλο σημαντικό χαρακτηριστικό του σχεδιασμού των
βραβευμένων κατοικιών είναι ότι η κάτοψή τους φαίνεται να ακολουθεί συνήθως κάποια
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συγκεκριμένη τυπολογία σχήματος. Όσον αφορά τον εσωτερικό χώρο των κατοικιών, με βάση τη
γενική του εικόνα, φαίνεται να ακολουθεί κατά κανόνα, έστω και εν μέρει, ενιαία σχεδιαστική
λογική. Αυτό το χαρακτηριστικό μπορεί να συνδέεται με τη διάθεση του αρχιτέκτονα να θέσει
κάποιες αρχές στον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται τις διάφορες παραμέτρους που επηρεάζουν
την αισθητική του εσωτερικού χώρου.
Σύμφωνα με τα σχόλια των συντελεστών στον σχεδιασμό, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας
βράβευσης και κατοίκησης του κτίσματος, είναι ξεκάθαρο το γεγονός ότι όλοι είναι
ευχαριστημένοι από το τελικό αποτέλεσμα. Χαρακτηριστικά οι αρχιτέκτονες, άμεσα ή έμμεσα,

Ο
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αναφέρονται με θετικά σχόλια στη φόρμα του κτίσματος. Ενδιαφέρουσα είναι επίσης και η
τοποθέτηση ενός ιδιοκτήτη που εστιάζει στο γεγονός ότι η κατοικία του έχει επιλεγεί από
ειδικούς ως αξιόλογο κτίσμα που αντιπροσωπεύει τη σύγχρονη αρχιτεκτονική του τόπου. Με
τοποθετεί στην κοινωνία.

ΚΡ
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αυτό του σχόλιο δηλώνει ευχαριστημένος με τον τρόπο που η αισθητική της κατοικίας του τον

Με βάση τα αποτελέσματα της ανάλυσης, φαίνεται ότι όντως η αισθητική αποτέλεσε ένα ισχυρό
κριτήριο επιλογής των βραβευμένων έργων, το οποίο έλαβαν σε μεγάλο βαθμό υπόψη τόσο οι
αρχιτέκτονες των έργων όσο και οι επιτροπές αξιολόγησης. Σημαντικό είναι επίσης το γεγονός
ότι οι κατοικίες παρουσιάζουν σε μεγάλο βαθμό αισθητική ομοιομορφία και μάλλον ο
σχεδιασμός τους υπηρετεί του κανόνες μίας συγκεκριμένης κουλτούρας. Περισσότερα σχόλια θα

ΛΙ
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γίνουν στη συνέχεια, λαμβάνοντας υπόψη και τον τρόπο με τον οποίο λήφθηκαν οι αποφάσεις
στον σχεδιασμό.

12.1.6. Η ένταξη του σχεδιασμού στο γενικότερο πλαίσιο της αειφορίας σε κοινωνικό και
μμμμμιοικονομικό επίπεδο - Η βιοκλιματική προσέγγιση στον σχεδιασμό

Η

Η ένταξη του σχεδιασμού στο γενικότερο πλαίσιο της αειφορίας, σε κοινωνικό και οικονομικό
επίπεδο, και η βιοκλιματική προσέγγιση στον σχεδιασμό εντοπίζονται στις προκηρύξεις των δύο
θεσμών ως βασικών κριτηρίων στη διαδικασία επιλογής των βραβευμένων έργων. Η αειφόρος
ανάπτυξη συνδέεται άμεσα με τον σχεδιασμό σε πολλαπλά επίπεδα και αποτελεί πλέον βασική
προϋπόθεση, ώστε ο σχεδιασμός και η εφαρμογή ενός έργου να θεωρούνται επιτυχημένα. Στην
παρούσα έρευνα, πέραν της εξέτασης των βιοκλιματικών χαρακτηριστικών των κατοικιών, η
ανάλυση εστιάζει σε παραμέτρους του σχεδιασμού, οι οποίες, εκτός από περιβαλλοντικά,
αγγίζουν κοινωνικά και οικονομικά θέματα. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο εξετάζεται και ο βαθμός
επιλογής που προσφέρει στους χρήστες ο σχεδιασμός των βραβευμένων κατοικιών.
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Εξετάζοντας τις περιγραφές των αρχιτεκτόνων, καταγράφονται αρκετές αναφορές οι οποίες
εστιάζουν στη βιοκλιματική προσέγγιση στον σχεδιασμό. Ειδικότερα, εντοπίζονται σχόλια τα
οποία αναφέρονται κυρίως στην αξιοποίηση του νότιου προσανατολισμού και στην ύπαρξη
σκιάστρων για ηλιοπροστασία. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι κάποιοι αρχιτέκτονες
αποτυπώνουν φωτογραφικά κάποια από αυτά τα σκίαστρα, δηλώνοντας πιθανότατα με αυτόν
τον τρόπο ότι τα συγκεκριμένα στοιχεία, εκτός της λειτουργικής τους σημασίας, αποτελούν και
ενδιαφέρουσες σχεδιαστικές χειρονομίες. Εμμέσως γίνεται αναφορά στη βιοκλιματική
σχεδιαστική λογική με σχόλια τα οποία αναφέρονται θετικά στην ένταξη υπαίθριων και
ημιυπαίθριων χώρων στην κάτοψη. Αυτή η λειτουργική συσχέτιση εσωτερικού και εξωτερικού

Ο
Σ

χώρου ανταποκρίνεται στις κλιματικές συνθήκες του τόπου. Αρνητικό είναι το γεγονός ότι δεν
εντοπίζονται σχόλια που να σχετίζονται με την ευελιξία του χώρου, τον χρήστη και τις ανάγκες
του, την κατασκευαστική και οικονομική πτυχή του σχεδιασμού.

ΚΡ
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Αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι στα πορίσματα αξιολόγησης των βραβευμένων κατοικιών δεν
εντοπίζεται μεγάλος αριθμός σχολίων που να αναφέρονται στη βιοκλιματική διάσταση του
σχεδιασμού, τη σχέση του χρήστη με το κτίσμα, τη δυνατότητα ευελιξίας του χώρου και την
οικονομική διάσταση του σχεδιασμού. Αντιθέτως, στις ομιλίες τους οι πρόεδροι των κριτικών
επιτροπών αναφέρονται σε θέματα τα οποία σχετίζονται με τη βιοκλιματική διάσταση στον
σχεδιασμό και τα θέματα συντήρησης. Οι εκάστοτε πρόεδροι του κράτους δεν εστιάζουν σχεδόν
καθόλου σε θέματα που αφορούν την ένταξη του σχεδιασμού στο γενικότερο πλαίσιο της

ΛΙ
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αειφορίας.

Εστιάζοντας στον σχεδιασμό των βραβευμένων κατοικιών, είναι ξεκάθαρο ότι δεν υποστηρίζεται
η βιοκλιματική λογική στον βαθμό που τονίζεται στις προκηρύξεις. Χαρακτηριστικό είναι το
παράδειγμα της αξιοποίησης της θέας η οποία φαίνεται να αποτελεί προτεραιότητα στον
σχεδιασμό των βραβευμένων κατοικιών, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι βρίσκεται, σύμφωνα με

Η

τη βιοκλιματική λογική, σε λανθασμένο προσανατολισμό. Παρόλα αυτά, αξίζει να αναφερθεί ότι
οι παράμετροι στον σχεδιασμό, όπως η χρήση ανοικτών χρωματισμών και η δυνατότητα ύπαρξης
φυσικού αερισμού και φυσικού φωτισμού σε όλες τις κύριες λειτουργίες, ικανοποιούν τη
βιοκλιματική λογική σε αρκετά υψηλό βαθμό. Παρά το ότι τα συγκεκριμένα αποτελέσματα είναι
ενθαρρυντικά, η χρήση ανοικτών χρωμάτων ίσως να οφείλεται και στο γεγονός ότι αυτή η
παράμετρος, εκτός της βιοκλιματικής της ιδιότητας, σχετίζεται με επιλογές οι οποίες βασίζονται
σε παραδοχές της κυρίαρχης τοπικής σχεδιαστικής κουλτούρας.
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Επίσης ο σχεδιασμός των βραβευμένων κατοικιών, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ανάλυσης,
δεν προσφέρει επιλογή στους χρήστες ούτε στις επιλογές μακροπρόθεσμου ούτε και τις επιλογές
βραχυπρόθεσμου χαρακτήρα. Αυτά τα αποτελέσματα εντοπίζονται, παρά το γεγονός ότι αρκετές
από τις κατοικίες, ειδικότερα οι πιο σύγχρονες, παρουσιάζουν ενιαία διάταξη χώρων. Αν και με
την εφαρμογή ενιαίας διάταξης χώρων η κάτοψη προσφέρει την αίσθηση της ελευθερίας, αυτή
ίσως να συνδέεται με μία υποτιθέμενη ψευδαίσθηση που προσφέρει η συνέχεια του χώρου και
η ανεμπόδιστη οπτική σύνδεση μεταξύ των διαφορετικών λειτουργικών ενοτήτων.
Σύμφωνα με τα σχόλια των συντελεστών στον σχεδιασμό, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας

Ο
Σ

βράβευσης και κατοίκησης του κτίσματος, οι αρχιτέκτονες θεωρούν ότι η πρότασή τους, κατά
κύριο λόγο, εστιάζει στη χρήση του ορθού προσανατολισμού. Επίσης, αναφέρονται στην ορθή
εφαρμογή των παθητικών συστημάτων. Γενικά θετικά σχόλια καταγράφονται και από τους
ιδιοκτήτες οι οποίοι, λόγω της τριβής τους με τους αρχιτέκτονες, φαίνεται να κατανοούν τον

ΚΡ
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σημαντικό ρόλο της περιβαλλοντικής προσέγγισης στον σχεδιασμό. Κάποια αρνητικά σχόλια που
εντοπίζονται, γίνονται κυρίως από την πλευρά των ιδιοκτητών και αφορούν την ενεργειακή
κατανάλωση και τις συνθήκες θερμικής άνεσης του χώρου. Οι συγκεκριμένες αστοχίες που
καταγράφονται πιθανότατα οφείλονται στη μη χρήση θερμομονωτικών υλικών, κατά κύριο λόγο
στις πιο παλιές κατοικίες του δείγματος και παράλληλα στη μη ορθή εφαρμογή των παθητικών
στρατηγικών.

ΛΙ
ΑΣ

Όσο αφορά την οικονομική διάσταση του σχεδιασμού, ειδικότερα οι άνδρες σύζυγοι και σε
αισθητά μεγαλύτερο βαθμό από τους αρχιτέκτονες, θεωρούν ότι το κόστος της οικοδομής
ξεπέρασε τον προϋπολογισμό τους. Αν και κάποιες φορές οι παράγοντες στους οποίους
οφείλεται η αύξηση του κόστους σχετίζονται με τις επιλογές των ιδιοκτητών, κάποιοι από αυτούς
αισθάνονται ότι ο αρχιτέκτονας, ως ειδικός, έχει την υποχρέωση να τους προστατεύσει από ένα
τέτοιο ενδεχόμενο. Γενικότερα, η οικονομική διαχείριση ενός έργου, όπως φαίνεται στις

Η

τοποθετήσεις όλων των συντελεστών, αποτελεί ένα πολύπλοκο θέμα. Είναι άμεσα συνδεμένη με
όλα τα στάδια του σχεδιασμού, καθορίζει τις επιλογές, την ποιότητα της κατασκευής, την
εφαρμογή ιδιαίτερων κατασκευαστικών λύσεων, την ενεργειακή απόδοση του κτίσματος, τα
θέματα συντήρησης και επηρεάζει τη σχέση των αρχιτεκτόνων με τους ιδιοκτήτες κατά τη
διαδικασία του σχεδιασμού. Το γεγονός ότι οι βραβευμένες κατοικίες συνοδεύονται με
δυσαρεστημένους ιδιοκτήτες, όσον αφορά την οικονομική διαχείριση του έργου, είναι ένα
γεγονός το οποίο πρέπει να προβληματίσει.
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Για τον βαθμό στον οποίο ο σχεδιασμός των βραβευμένων κατοικιών προσφέρει επιλογές στους
χρήστες, είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι οι αρχιτέκτονες υποστηρίζουν ότι η οργάνωση του
χώρου προσφέρει αυτήν τη δυνατότητα. Αυτή την πεποίθησή τους δεν επιβεβαιώνουν οι
ιδιοκτήτες, αφού θεωρούν ότι οι επιλογές τους είναι περιορισμένες. Πιθανότατα αυτή η
θεώρηση των αρχιτεκτόνων οφείλεται στο γεγονός ότι, σε αρκετές περιπτώσεις, ο σχεδιασμός
των κατοικιών βασίζεται στη δημιουργία ενιαίων χώρων. Σύμφωνα επίσης με τους αρχιτέκτονες,
ο σχεδιασμός προσφέρει επιλογές για την κάλυψη απρόβλεπτων και μελλοντικών αναγκών.
Όπως και η προηγούμενη, ούτε αυτή η δυνατότητα του σχεδιασμού επιβεβαιώνεται από τους
ιδιοκτήτες. Όσον αφορά τις επιλογές που προσφέρει ο σχεδιασμός και σχετίζονται με τα θέματα
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περιβαλλοντικής άνεσης, η δυνατότητα να χειριστεί ο χρήστης κάποιες παραμέτρους, όπως τον
ήλιο, το φυσικό φως και τον φυσικό αερισμό, πιθανότατα να οδήγησε όλους του συντελεστές
στο συμπέρασμα ότι ο σχεδιασμός προσφέρει επιλογές προς αυτήν την κατεύθυνση. Τέλος, όλοι
οι συντελεστές εστιάζουν στην αδυναμία του σχεδιασμού να προσφέρει επιλογές οι οποίες
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σχετίζονται με θέματα αισθητικής.

Η ένταξη του σχεδιασμού στο γενικότερο πλαίσιο της αειφορίας αποτελεί ένα σύνθετο κριτήριο
αξιολόγησης, το οποίο συνδέεται με διάφορες πτυχές του σχεδιασμού. Παρά το γεγονός ότι
μέσα στις προκηρύξεις των δύο θεσμών τονίζεται ξεκάθαρα η σημασία της ένταξης του
σχεδιασμού σε αυτό το πλαίσιο, οι κατοικίες δεν ακολουθούν τη βιοκλιματική λογική στον βαθμό
που αναμένεται. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι, παρά τα αποτελέσματα, οι αρχιτέκτονες στις
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περιγραφές τους και στις αξιολογήσεις τους τονίζουν τη σημασία του βιοκλιματικού σχεδιασμού
και την αξιοποίηση του ηλιακού κέρδους. Ενώ οι ίδιοι φαίνεται να αντιλαμβάνονται τη σημασία
την ανάγκης για την εφαρμογή των βιοκλιματικών αρχών, αδυνατούν να τις εφαρμόσουν μέσω
του σχεδιασμού. Είναι ορθό βέβαια να αναφερθεί ότι η συγκεκριμένη φιλοσοφία στο σχεδιασμό
θέτει στον αρχιτέκτονα ένα σύνολο από περιορισμούς τους οποίους ίσως τις περισσότερες φορές
παρακάμπτει, γιατί επηρεάζουν ουσιαστικά τη σχεδιαστική του προσέγγιση. Σύμφωνα επίσης με

Η

την ανάλυση, οι κατοικίες δεν δίνουν τη δυνατότητα στον χρήστη να μεταβάλει τον σχεδιασμό
σε βάθος χρόνου και σύμφωνα με τις ανάγκες του. Τέλος, όσον αφορά την οικονομική πτυχή του
σχεδιασμού, αν και με βάση τις αξιολογήσεις κυρίως των ανδρών ιδιοκτητών δεν ανταποκρίνεται
στις δυνατότητες τους, κατά τα πορίσματα των κριτικών επιτροπών, δεν φαίνεται να επηρεάζει
θετικά ή αρνητικά την επιλογή κάποιου έργου.
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12.1.7. Η χωρική οργάνωση
Στις προκηρύξεις των θεσμών δεν δίδεται ξεκάθαρη έμφαση στην εξέταση της χωρικής
οργάνωσης στη διαδικασία επιλογής των βραβευμένων προτάσεων. Παρόλα αυτά, αποτελεί
ίσως την σημαντικότερη παράμετρο του σχεδιασμού, η οποία συνδέεται και επηρεάζει άμεσα
όλα τα επίπεδα της σύνθεσης. Σύμφωνα με τις περισσότερες περιγραφές των αρχιτεκτόνων των
κατοικιών, η ουσιαστική σύνδεση εσωτερικού και εξωτερικού χώρου αποτελεί ένα πολύ βασικό
θετικό χαρακτηριστικό του σχεδιασμού των βραβευμένων κατοικιών. Ειδικότερα, οι αρχιτέκτονες
εστιάζουν στο γεγονός ότι στον σχεδιασμό των κατοικιών υπάρχει ένας κεντρικός εξωτερικός
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χώρος ο οποίος εντάσσεται οργανικά στον σχεδιασμό. Επίσης, αυτή η σύνδεση αποτυπώνεται
επίσης φωτογραφικά από τους αρχιτέκτονες και παρουσιάζεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να
εκλαμβάνεται ως ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του σχεδιασμού. Αξιοσημείωτο είναι επίσης
το γεγονός ότι για δύο κατοικίες δεν υπάρχουν φωτογραφίες που να απεικονίζουν τον εσωτερικό
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χώρο. Αυτή η πράξη του αρχιτέκτονα θέτει κάποια ερωτήματα που αφενός σχετίζονται με την
ίδια την επιλογή του να μη εστιάσει στον εσωτερικό χώρο, πιθανότατα γιατί δεν είναι
ευχαριστημένος από το τελικό αποτέλεσμα, και αφετέρου με την επιλογή της επιτροπής να
βραβεύσει έργο για το οποίο ο αρχιτέκτονας δεν επιλέγει να εστιάσει σε αυτόν. Εστιάζοντας
βέβαια στα πορίσματα αξιολόγησης των κριτικών επιτροπών, εντοπίζονται αρκετά γενικά σχόλια
τα οποία αναφέρονται στις χωρικές σχέσεις και στην οργανική σύνδεση του εσωτερικού με τον
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εξωτερικό χώρο.

Οι βραβευμένες κατοικίες, αν και δεν εμφανίζουν κοινή σχεδιαστική φιλοσοφία όσον αφορά την

οργάνωση του χώρου, παρουσιάζουν ένα σύνολο από όμοια χαρακτηριστικά. Σχολιάζοντας, με
βάση αυτά τα χαρακτηριστικά, τις πτυχές της κουλτούρας στην οποία εντάσσεται ο σχεδιασμός
τους, χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι, με την πάροδο του χρόνου διαφοροποιείται η σχέση
μεταξύ επίσημων και καθημερινών δραστηριοτήτων. Στις παλαιότερες κατοικίες οι καθημερινές
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λειτουργίες τείνουν να διαχωρίζονται οπτικά από τις επίσημες, και, παράλληλα, ομαδοποιούνται
σε διαφορετικές ενότητες. Το χωλ εισόδου χάνει τη σημασία του με την πάροδο του χρόνου, ενώ
η καθημερινή τραπεζαρία φαίνεται σταδιακά να αποκτά εξέχουσα θέση στην οργάνωση του
χώρου, αφού καταγράφει στις πιο σύγχρονες κατοικίες τις πιο υψηλές τιμές οπτικής
ενσωμάτωσης. Χαρακτηριστικό είναι επίσης το γεγονός ότι στις πιο σύγχρονες κατοικίες
εντοπίζονται περισσότεροι χώροι οι οποίοι λειτουργούν ταυτόχρονα ως επίσημοι ή καθημερινοί.
Αν και φαινομενικά οι πιο σύγχρονες κατοικίες έχουν ένα προφίλ κάτοψης το οποίο ενθαρρύνει
την αλληλεπίδραση μεταξύ επισκεπτών και ενοίκων, παρουσιάζουν ισχυρές δενδροειδείς,
ελεγχόμενες διατάξεις οι οποίες καθορίζουν σε προβλέψιμο βαθμό τον τρόπο με τον οποίο
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οικειοποιούνται οι χρήστες τον χώρο. Αντιθέτως, οι παλαιότερες κατοικίες χαρακτηρίζονται από
διατάξεις οι οποίες επιτρέπουν την επιλογή κίνησης και την υποστήριξη ζωτικών και
αναπάντεχων συναντήσεων μεταξύ των χρηστών στον χώρο, αφού διαθέτουν μεγάλο αριθμό
δακτυλίων. Παρόλα αυτά, σε όλες τις κατοικίες δεν φαίνεται στον σχεδιασμό να προτείνονται
κινήσεις που να συνοδεύονται από μεγάλες αλυσίδες χωρικών εμπειριών, αφού οι εκάστοτε
λειτουργιές (καθημερινές ή επίσημες), ανάλογα με το χαρακτήρα τους, τοποθετούνται όσο το
δυνατόν σε άμεση σχέση με την αντίστοιχη είσοδο (καθημερινή ή επίσημη) που εκφράζει τη
λειτουργία τους. Ένα άλλο βασικό στοιχείο του σχεδιασμού των κατοικιών, το οποίο φαίνεται να
διαχωρίζει τις κοινωνικής φύσεως λειτουργίες από τους ιδιωτικούς χώρους των ενοίκων, είναι η

Ο
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ομαδοποίησή τους σε δύο διαφορετικά επίπεδα. Αυτά τα δύο επίπεδα συνδέονται με ένα
κλιμακοστάσιο το οποίο παρουσιάζει την υψηλότερη τιμή ενσωμάτωσης, τοποθετείται σε
κομβικό σημείο και υποστηρίζεται από ανεξάρτητους από τις κύριες λειτουργίες μεταβατικούς
χώρους. Αυτό το ανεξάρτητο σύστημα διακίνησης, το οποίο συνδέει συνήθως τις κοινωνικής
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φύσεως λειτουργίες της κατοικίας με τον ιδιωτικό χώρο των ενοίκων, έχει τις ρίζες του στον
μοντερνισμό (Trigueiro 2015, 11:8).

Σύμφωνα με τα σχόλια των συντελεστών στον σχεδιασμό, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας
βράβευσης και κατοίκησης του κτίσματος, οι αρχιτέκτονες παρουσιάζουν τις περισσότερες
θετικές αντιδράσεις και είναι ικανοποιημένοι από τις σχέσεις των χώρων και από το πώς αυτές
συνδέονται με την κεντρική ιδέα της αρχιτεκτονικής πρότασης. Μεμονωμένα αρνητικά σχόλια

ΛΙ
ΑΣ

εντοπίζονται, κυρίως από τους ιδιοκτήτες, και αναφέρονται σε αστοχίες σχετικά με τον αριθμό
και το μέγεθος των χώρων. Αξιοσημείωτο είναι τέλος το γεγονός ότι δεν εντοπίζονται σχόλια που
να εστιάζουν στην κοινωνική διάσταση του χώρου. Η συγκεκριμένη προσέγγιση θα ανέμενε
κανείς ότι θα χαρακτήριζε άμεσα τον τρόπο με τον οποίο οι αρχιτέκτονες σχεδιάζουν και
αναλύουν την έννοια του χώρου.

Η

Ως μια πολύ βασική παράμετρος στο σχεδιασμό των βραβευμένων κατοικιών, εντοπίζεται στις
περιγραφές των αρχιτεκτόνων, στο φωτογραφικό τους υλικό και στα πορίσματα της αξιολόγησης
των κριτικών επιτροπών, η χωρική οργάνωση. Εστιάζοντας επίσης στα χωρικά χαρακτηριστικά
τους, φαίνεται ότι οι παλαιότερες υποστηρίζουν έναν διαφορετικό τρόπο ζωής από αυτόν που
υποστηρίζουν οι πιο σύγχρονες. Παράλληλα, σύμφωνα με την ανάλυση της σύνταξης χώρου, ο
σχεδιασμός των κατοικιών δεν εντάσσεται σε έναν ισχυρό χωρικό γενότυπο, αφού, στην
πλειονότητά τους, δεν παρουσιάζουν ταύτιση χαρακτηριστικών. Αυτή η παρατήρηση ίσως να
δηλώνει την πιθανή ύπαρξη πειραματισμού στον σχεδιασμό.
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12.1.8. Η καινοτομία
Η καινοτομία αποτελεί ένα κριτήριο αξιολόγησης, το οποίο σχετίζεται σχεδόν με όλα τα επίπεδα
του σχεδιασμού. Παρά το γεγονός ότι στις προκηρύξεις των δύο θεσμών εντοπίζεται ως ένα από
τα βασικά κριτήρια επιλογής των βραβευμένων έργων, οι αρχιτέκτονες των κατοικιών στις
περιγραφές τους, σε ελάχιστες περιπτώσεις, θεωρούν ότι η αρχιτεκτονική τους πρόταση
χαρακτηρίζεται ως καινοτόμα. Αντιθέτως, σε κάποιες τοποθετήσεις τους σχολιάζουν θετικά την
εφαρμογή συμβατικής μεθόδου κατασκευής, θεωρώντας ότι η ποιότητα της αρχιτεκτονικής δεν
συνδέεται απαραίτητα με ένα εξελιγμένο σύστημα κατασκευής. Επίσης, σε αντίθεση με τις
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ομιλίες των προέδρων των κριτικών επιτροπών και των εκάστοτε προέδρων του κράτους, στις
οποίες τονίζεται η σημασία της καινοτομίας στην εξέλιξη του χαρακτήρα της κοινωνίας, στα
πορίσματα αξιολόγησης των κριτικών επιτροπών δεν εντοπίζονται σχόλια που να εστιάζουν στην
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καινοτομία.

Εξετάζοντας τον βαθμό και το είδος της καινοτομίας στον σχεδιασμό των βραβευμένων
κατοικιών, η ανάλυση εστιάζει στη μέθοδο κατασκευής, στη μορφολογία των κτισμάτων και στην
οργάνωση του χώρου. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, είναι ξεκάθαρο ότι οι κατοικίες στην
πλειονότητά παρουσιάζουν συμβατική μέθοδο κατασκευής, με τους αρχιτέκτονες να
αποφεύγουν να πειραματιστούν με τον τρόπο κατασκευής. Ανάλογα αποτελέσματα
καταγράφονται και όσον αφορά την αισθητική, αφού τα επιλεγμένα έργα παρουσιάζουν
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ομοιόμορφα χαρακτηριστικά. Το γεγονός ότι αυτή η τυπικότητα εντοπίζεται στον σχεδιασμό τους
ίσως καταδεικνύει την απουσία διάθεσης για διαφοροποίηση και πειραματισμό. Διαφορετικά
αποτελέσματα καταγράφονται όσον αφορά τη χωρική οργάνωση των κατοικιών, αφού η έλλειψη
της ύπαρξης ενός ισχυρού συντακτικού γενοτύπου στον σχεδιασμό τους είναι ένα ζήτημα το
οποίο, στο πλαίσιο της παρούσης έρευνας, ίσως να συνδέεται με την έννοια του πειραματισμού

Η

και της καινοτομίας.

Συνοψίζοντας, παρά το γεγονός ότι στο πλαίσιο του θεσμού η καινοτομία στον σχεδιασμό είναι
ένα βασικό κριτήριο αξιολόγησης, σύμφωνα με τους αρχιτέκτονες και τις κριτικές επιτροπές, ο
σχεδιασμός των βραβευμένων κατοικιών δεν φαίνεται να ξεχωρίζει λόγω της καινοτομίας του.
Σύμφωνα επίσης με τα αποτελέσματα της ανάλυσης, ενώ υπάρχει πιθανότητα ύπαρξης
καινοτομίας στον σχεδιασμό στη χωρική οργάνωση, όσον αφορά την αισθητική και τη μέθοδο
κατασκευής τους καταγράφονται αρνητικά αποτελέσματα. Χαρακτηριστικό είναι τέλος το
γεγονός ότι οι συντελεστές του σχεδιασμού, αξιολογώντας το τελικό αποτέλεσμα μετά την
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ολοκλήρωση της διαδικασίας βράβευσης και της κατοίκησης του κτίσματος, αποφεύγουν να
εστιάσουν σε αυτήν την παράμετρο του σχεδιασμού.

12.2. Ο βαθμός στον οποίο ο σχεδιασμός των βραβευμένων κατοικιών
ιιιιιιιικανοποιεί τα κριτήρια αξιολόγησης
Στον πίνακα 12.1 φαίνονται συγκεντρωμένα τα αποτελέσματα της ανάλυσης. Πριν γίνει αναφορά
σε αυτά, είναι ορθό να τονιστεί ότι η αξιολόγηση ενός αρχιτεκτονικού έργου αποτελεί μία
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πολύπλοκη διαδικασία, αφού δεν υπάρχουν ξεκάθαρα όρια στον τρόπο με τον οποίο οι
διάφορες παράμετροι του σχεδιασμού συνδέονται μεταξύ τους. Ένα κτήριο μπορεί να θεωρηθεί
καινοτόμο όσον αφορά την αισθητική του ή τις χωρικές σχέσεις που προτείνει, την οικονομική
του διάσταση και τον τρόπο με τον οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο της αειφορίας, την ένταξη του
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στον περιβάλλοντα χώρο και το πώς αυτή συνδέεται με την αισθητική αλλά και τη βιοκλιματική
λογική. Με άλλα λόγια ένα έργο πρέπει να βραβεύεται, γιατί ικανοποιεί ένα σύνολο από
αλληλένδετα κριτήρια και όχι γιατί χαρακτηρίζεται από κάποια συγκεκριμένη ιδιότητά του.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, το μόνο κριτήριο στο οποίο ανταποκρίνεται θετικά ο σχεδιασμός
των βραβευμένων κατοικιών είναι αυτό το οποίο σχετίζεται με την ποιότητα και την τεχνική
συνέπεια της κατασκευής. Επίσης, ο σχεδιασμός ικανοποιεί, εν μέρει, τα κριτήρια τα οποία
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σχετίζονται με την καταλληλότητα της οικοδομής για τον σκοπό που αυτή προορίζεται, την
ικανοποίηση των λειτουργικών αναγκών καθώς και την ένταξη του κτίσματος στον περιβάλλοντα
χώρο. Συγκεκριμένα, οι αρχιτέκτονες, αν και αξιοποιούν τη θέα στον σχεδιασμό και την κλίση του
εδάφους, όσον αφορά τη χωροθέτηση των βασικών επιπέδων του κτίσματος, δεν αξιοποιούν τις
θερμομονωτικές ιδιότητες του εδάφους αλλά ούτε και τον προσανατολισμό. Επίσης, οι
ιδιοκτήτες επίσης ενώ σε γενικές γραμμές είναι ευχαριστημένοι από το τελικό αποτέλεσμα και τη

Η

λειτουργικότητα, ο σχεδιασμός δεν φαίνεται να μπορεί να τους προσφέρει επιλογές ή να
καλύπτει τις ανάγκες τους σε βάθος χρόνου. Για τα υπόλοιπα κριτήρια, το βιοκλιματικό στοιχείο
παρουσιάζει μειωμένη επιρροή στον σχεδιασμό των κατοικιών, ενώ αρκετοί ιδιοκτήτες θεωρούν
ότι το κόστος της οικοδομής ξεπερνά τον προϋπολογισμό τους. Όσον αφορά την καινοτομία, η
κατασκευή των κτισμάτων, σχεδόν στο σύνολο των περιπτώσεων, είναι συμβατική και ο
σχεδιασμός, όσον αφορά την αισθητική, δεν είναι πρωτοποριακός. Ένδειξη καινοτομίας στον
σχεδιασμό εντοπίζεται και όσον αφορά την οργάνωση του χώρου. Με βάση τις πιο πάνω
παρατηρήσεις, ο σχεδιασμός των βραβευμένων κατοικιών δεν φαίνεται να εντάσσεται στο
γενικότερο πλαίσιο της αειφορίας.
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Η κεντρική ιδέα (concept) και φιλοσοφία του
σχεδιασμού

Η καταλληλότητα της οικοδομής για τον σκοπό που
προορίζεται - Η ικανοποίηση των λειτουργικών αναγκών

Η ένταξη του κτίσματος στον περιβάλλοντα χώρο

Η τεχνική συνέπεια της κατασκευής
Η αισθητική

Η καινοτομία

Οι ιδιοκτήτες των βραβευμένων κατοικιών είναι
ευχαριστημένοι με το αποτέλεσμα και τη
λειτουργικότητα – Υπάρχουν αστοχίες στον σχεδιασμό,
οι οποίες αφορούν τον τρόπο με τον οποίο αυτός
καλύπτει τις ανάγκες των χρηστών σε βάθος χρόνου
καθώς και την περιβαλλοντική του διάστασή.
Αξιοποίηση της θέας - Σε περιπτώσεις όπου
παρουσιάζεται έντονη τοπογραφία οι αρχιτέκτονες
αξιοποιούν ορθά την κλίση του εδάφους αλλά όχι τις
θερμομονωτικές του ιδιότητες - Ο προσανατολισμός
του κτίσματος σε αρκετές περιπτώσεις εντοπίζεται να
είναι λανθασμένος.
Οι βραβευμένες κατοικίες παρουσιάζουν
κατασκευαστική συνέπεια.
Ο σχεδιασμός των κατοικιών δεν μπορεί να κριθεί με
βάση αυτήν την παράμετρο.

ΕΝ ΜΕΡΕΙ

ΕΝ ΜΕΡΕΙ

ΝΑΙ
-

Η βιοκλιματική προσέγγιση
στον σχεδιασμό

Ο σχεδιασμός των βραβευμένων κατοικιών δεν
υποστηρίζει τη βιοκλιματική λογική.

ΟΧΙ

Ο βαθμός επιλογής

Ο σχεδιασμός των βραβευμένων κατοικιών δεν
προσφέρει επιλογές (μακροπρόθεσμου και
βραχυπρόθεσμου χαρακτήρα).

ΟΧΙ

Η οικονομική παράμετρος

Οι ιδιοκτήτες θεωρούν ότι το κόστος της οικοδομής
ξεπερνά τον προϋπολογισμό τους.

ΟΧΙ

Χωρική οργάνωση

Θα μπορούσε η οργάνωση του χώρου των
βραβευμένων κατοικιών να θεωρηθεί ότι παρουσιάζει
πειραματισμό.

ΝΑΙ

ΚΡ
ΑΝ

Η ένταξη του σχεδιασμού
στο γενικότερο πλαίσιο
της αειφορίας σε
κοινωνικό και
οικονομικό επίπεδο

Ο βαθμός στον οποίο ο σχεδιασμός των βραβευμένων κατοικιών
ικανοποιεί τα κριτήρια αξιολόγησης.
Ο σχεδιασμός των βραβευμένων κατοικιών δεν μπορεί
να σχολιαστεί ξεκάθαρα με βάση αυτό το κριτήριο.

Ο
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Τα κριτήρια αξιολόγησης

Αισθητική

Τρόπος κατασκευής

Οι κατοικίες παρουσιάζουν αισθητική ομοιομορφία Ο σχεδιασμός τους είναι μάλλον εκ των προτέρων
τροχοδρομημένος παρά καινοτόμος.
Η κατασκευή των βραβευμένων κατοικιών είναι κατά
κύριο λόγο συμβατική.

ΟΧΙ
ΟΧΙ

ΛΙ
ΑΣ

Πίνακας 12.1: Ο βαθμός στον οποίο ο σχεδιασμός ικανοποιεί τα κριτήρια αξιολόγησης.

Ενδιαφέρουσες επίσης παρατηρήσεις μπορούν να γίνουν με βάση το διάγραμμα 12.1, στο οποίο
συγκεντρώνονται όλα τα αποτελέσματα της ανάλυσης. Συγκεκριμένα, στο διάγραμμα εντοπίζεται
ο βαθμός στον οποίο οι παράμετροι του σχεδιασμού των βραβευμένων κατοικιών επηρεάζουν:
α) τον τρόπο με τον οποίο αρχιτέκτονες επιλέγουν να περιγράψουν και να αναδείξουν την
πρότασή τους, β) τον τρόπο που οι επιτροπές αξιολόγησης αιτιολογούν τις αποφάσεις τους,
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γ) τον σχεδιασμό των κατοικιών και δ) τον τρόπο που οι ίδιοι οι ιδιοκτήτες και οι αρχιτέκτονες
αξιολογούν το τελικό αποτέλεσμα και τη διαδικασία σχεδιασμού.
Είναι ξεκάθαρο είναι ότι η παράμετρος της αισθητικής αποτελεί ένα πολύ βασικό συστατικό της
σχεδιαστικής κουλτούρας στην οποία εντάσσονται οι βραβευμένες κατοικίες, αφού ο
σχεδιασμός τους παρουσιάζει σε μεγάλο βαθμό αισθητική ομοιομορφία. Σε μεγάλη συχνότητα
γίνεται αναφορά σε αυτή στις περιγραφές των αρχιτεκτόνων και στα πορίσματα των κριτικών
επιτροπών, ενώ η σημαντικότητά της εντοπίζεται και στον τρόπο με τον οποίο οι συντελεστές του
σχεδιασμού αξιολογούν το τελικό αποτέλεσμα και τη διαδικασία σχεδιασμού. Άλλη παράμετρος,
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στην οποία φαίνεται να εστιάζουν τόσο οι αρχιτέκτονες στις περιγραφές τους και στο
φωτογραφικό υλικό που καταθέτουν όσο και οι επιτροπές αξιολόγησης στα πορίσματά τους,
είναι η ένταξη του κτίσματος στον περιβάλλοντα χώρο. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι για
αυτήν την παράμετρο γίνεται αναφορά και κατά τις τελετές βράβευσης, με τη διαφορά ότι τα
σχόλια εστιάζουν περισσότερο στην έννοια της τοπικότητας και στη σύνδεση του σχεδιασμού με
την παραδοσιακή αρχιτεκτονική. Άξιο αναφοράς είναι το γεγονός ότι οι συντελεστές του
σχεδιασμού, μέσα από τις αξιολογήσεις τους, δεν εστιάζουν σε αυτήν την παράμετρο.
Αρνητικά κρίνεται το γεγονός ότι, ενώ οι αρχιτέκτονες στις περιγραφές τους θεωρούν ότι ο
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σχεδιασμός ακολουθεί τη βιοκλιματική λογική, τα χαρακτηριστικά των κατοικιών δεν
επιβεβαιώνουν αυτήν τους την πεποίθηση. Παράλληλα, εντοπίζεται, ως παράμετρος, να είναι σε
μεγαλύτερο βαθμό σημαντική για τους αρχιτέκτονες παρά για τους ιδιοκτήτες κατά τη
διαδικασία σχεδιασμού. Εμφανές είναι επίσης το γεγονός ότι η δυνατότητα του σχεδιασμού να
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προσφέρει επιλογές, η οικονομική διάσταση του σχεδιασμού και η καινοτομία δεν αποτελούν
παραμέτρους οι οποίες εντοπίζονται συχνά στις περιγραφές των αρχιτεκτόνων και στα
πορίσματα των κριτικών επιτροπών. Με βάση επίσης την ανάλυση των χαρακτηριστικών των
κατοικιών, ο σχεδιασμός τους δεν δίνει επιλογές στους χρήστες, η μέθοδος κατασκευής τους
είναι κατά κύριο λόγο συμβατική, ενώ πιθανότατα υπάρχει καινοτομία μόνο στη χωρική τους
οργάνωση. Στα πιο πάνω θέματα δεν φαίνεται να εστιάζουν οι συντελεστές του σχεδιασμού,
σύμφωνα με την τελική του αξιολόγηση. Αν και η οικονομική παράμετρος, σύμφωνα με τους
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ίδιους τους συντελεστές, δεν είναι σε μεγάλο βαθμό σημαντική για όλους τους συντελεστές κατά
τη διάρκεια του σχεδιασμού, εντούτοις, μέσα από τα επιμέρους σχόλιά τους, φαίνεται να
εστιάζουν σε αυτήν. Ειδικότερα, οι άνδρες σύζυγοι θεωρούν ότι η κυριότερη αστοχία του
σχεδιασμού των κατοικιών είναι ότι ξεπερνά τον προϋπολογισμό τους.
Συνοψίζοντας τα πιο πάνω αποτελέσματα, παρατηρείται απόσταση μεταξύ των αξιών που

Η

πρεσβεύουν οι επίσημοι φορείς και των χαρακτηριστικών των κατοικιών, αφού ο σχεδιασμός
τους ανταποκρίνεται στα κριτήρια αξιολόγησης σε πολύ μικρό βαθμό. Αυτό το γεγονός κρίνεται
αρνητικό, αφού τα συγκεκριμένα έργα ξεχωρίζουν μέσα από επίσημους θεσμούς και σύμφωνα
με τις επιλογές ατόμων τα οποία εντάσσονται σε οργανωμένα τοπικά σύνολα και εκπροσωπούν
την αρχιτεκτονική. Επιπλέον, αποτελούν ίσως τα σημαντικότερα παραδείγματα αρχιτεκτονικής
που μπορούν να επηρεάσουν τη σύγχρονη αρχιτεκτονική κουλτούρα του τόπου. Επίσης,
η δημοσιότητα που εκλαμβάνουν μπορεί να θεωρηθεί ως μία νέα μορφή παράδοσης
η οποία άμεσα ή έμμεσα καλλιεργεί προτεραιότητες, προτιμήσεις και προκαταλήψεις
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Διάγραμμα 12.1: Τα θεσμοθετημένα κριτήρια, η διαδικασία αξιολόγησης, τα χαρακτηριστικά των βραβευμένων
28
μμμμμμμιιιιμομμκατοικιών, οι αρχιτέκτονες και οι ιδιοκτήτες

Η

12.3. Η Συνεργασία του αρχιτέκτονα με τους ιδιοκτήτες κατά τη διαδικασία του σχεδιασμού
Μέσα από τα σχόλια των τριών ξεχωριστών συντελεστών του σχεδιασμού, καταβάλλεται μια
προσπάθεια αποκωδικοποίησης της περιπλοκότητας που χαρακτηρίζει τη μεταξύ τους
συνεργασία. Ο τρόπος με τον οποίο ρυθμίζεται αυτή η συνεργασία δεν βασίζεται σε όχι τόσο

28

Συνεχής κόκκινη γραμμή: εστιάζουν σε μεγάλο βαθμό - Διακεκομμένη κόκκινη γραμμή: εστιάζουν σε

μικρό βαθμό - Απουσία γραμμής: δεν εστιάζουν.
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εμφανείς πιέσεις που ασκούνται από υπάρχουσες κουλτούρες μέσα στις οποίες είναι ενταγμένα
τα άτομα. Αν και ο βαθμός με τον οποίο το κάθε άτομο επηρεάζει αυτήν τη διαδικασία είναι
δύσκολο να καθοριστεί, λαμβάνοντας υπόψη και το γεγονός ότι η έρευνα αφορά την εξέταση
μόνο δεκαπέντε περιπτώσεων βραβευμένων κατοικιών, καταβάλλεται μια προσπάθεια, με βάση
τα πιο κάτω αποτελέσματα της ανάλυσης, να εντοπιστούν οι διάφοροι ρόλοι κατά τη διαδικασία
του σχεδιασμού.
Μία γενική παρατήρηση είναι ότι οι αρχιτέκτονες παρουσιάζουν, στις πλείστες των
περιπτώσεων, ομοιομορφία απόψεων σε αντίθεση με τους ιδιοκτήτες, των οποίων οι απόψεις σε
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κάποιες περιπτώσεις παρουσιάζουν σε μεγάλο βαθμό, διασπορά. Παράλληλα, οι δύο βασικοί
συντελεστές του σχεδιασμού, αρχιτέκτονες και ιδιοκτήτες, κρίνονται ως άτομα τα οποία
εντάσσονται σε διαφορετικές κουλτούρες. Επιπλέον, οι αρχιτέκτονες εντοπίζονται ως άτομα τα
οποία παρουσιάζουν συγκριτικά ισχυρότερες πεποιθήσεις, πιθανότατα λόγω του ρόλου τους
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στον σχεδιασμό καθώς και του κοινού επαγγελματικού υπόβαθρου.

Γενικότερα, τα θέματα αισθητικής και λειτουργικότητας είναι αυτά που απασχόλησαν σε
μεγαλύτερο βαθμό όλους τους συντελεστές του σχεδιασμού. Αντιθέτως τα οικονομικά θέματα,
εξαιρουμένων των ανδρών συζύγων, τους απασχόλησαν λιγότερο. Πιθανότατα, αυτή η
παρατήρηση να συνδέεται με το γεγονός ότι σε αρκετές περιπτώσεις ο σχεδιασμός των
κατοικιών είναι εκτός προϋπολογισμού. Αυτό το αποτέλεσμα, αν και δεν υποδηλοί ξεκάθαρα ότι
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οι αρχιτέκτονες αδιαφορούν για το μέγεθος της οικονομικής διάστασης του σχεδιασμού,
πιθανώς υποδηλοί ότι οι προτεραιότητες στον σχεδιασμό δεν καθορίστηκαν στον αναμενόμενο
βαθμό που έπρεπε. Μία άλλη παρατήρηση είναι ότι οι αρχιτέκτονες θεωρούν ότι μόνο τις
σχέσεις των χώρων και τη λειτουργικότητα είχαν αρχικά οι ιδιοκτήτες στο μυαλό τους. Οι
ιδιοκτήτες, παράλληλα, θεωρούν ότι όλα τα θέματα ανταποκρίνονται στις αρχικές τους
εκτιμήσεις, εκτός των οικονομικών θεμάτων, άποψη την οποία στηρίζουν κυρίως οι άνδρες

Η

σύζυγοι. Η ανομοιομορφία που παρουσιάζεται σε αυτές τις τοποθετήσεις των αρχιτεκτόνων και
των ιδιοκτητών αποκαλύπτει την πολυπλοκότητα της διαδικασίας του σχεδιασμού και τον
διαφορετικό τρόπο αντίληψης των ατόμων ανάλογα με τον ρόλο τους σε αυτή.
Θετικές αντιδράσεις παρουσιάζουν όλοι οι συντελεστές, όσον αφορά τη μεταξύ τους
συνεργασία. Παράλληλα, ο αρχιτέκτονας φαίνεται να είναι το άτομο που διαδραματίζει τον
ισχυρότερο ρόλο κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού καθορίζοντας σε μεγάλο βαθμό το τελικό
αποτέλεσμα. Η επιρροή των αρχιτεκτόνων στον τελικό αποτέλεσμα αποτελεί σημαντική
παρατήρηση και πιθανότατα συνδέεται με το ότι οι κατοικίες ξεχωρίζουν μέσα από τους δύο
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θεσμούς. Με άλλα λόγια, ο σχεδιασμός των βραβευμένων κατοικιών, λόγω της επιρροής των
αρχιτεκτόνων σε αυτόν, παρουσιάζει ένα σύνολο κοινών χαρακτηριστικών. Τις πιο πάνω
παρατηρήσεις συμπληρώνει το γεγονός ότι οι βραβευμένες κατοικίες παρουσιάζουν αισθητική
ομοιομορφία. Άξιο αναφοράς είναι επίσης το ότι, αν και οι αρχιτέκτονες είναι τα άτομα που
καθορίζουν την αισθητική του κτίσματος η οποία σε μεγάλο βαθμό εκφράζει τη δική τους

Η
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κουλτούρα, οι ιδιοκτήτες των κατοικιών υποστηρίζουν ότι το αποτέλεσμα είναι αυτό που ήθελαν.
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ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ – ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13
13.1. Η κουλτούρα των αρχιτεκτόνων και οι παράμετροι του σχεδιασμού οι οποίες συνδέονται
ιιιιιιιμε τα βασικότερα κριτήρια αξιολόγησης των δύο θεσμών βράβευσης
Χρησιμοποιώντας τη θεωρία του Pierre Bourdie (1993, 1984, 1977), η αισθητική αξία ενός
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κτίσματος μπορεί να εκθλιφθεί ως ένα συμβολικό κεφάλαιο το οποίο έχει τη δύναμη να
προσδιορίσει τον τρόπο με τον οποίο ξεχωρίζουν και κατατάσσονται τα αρχιτεκτονικά γραφεία
σε επίπεδο δημιουργίας. Σύμφωνα με τους Martin Kornberger, Kristian Kreiner και Stewart Clegg,
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αυτή η πράξη έχει τη δύναμη να ασκήσει ΄΄βία (symbolic violence)΄΄, αφού κάποιοι δεν μπορούν
να διακριθούν μέσα από αυτήν τη διαδικασία. Οι ίδιοι, αναφερόμενοι στους αρχιτεκτονικούς
διαγωνισμούς, τονίζουν ότι συχνά οι αρχιτέκτονες συναντούν το ΄΄δίλημμα του στυλ΄΄ το οποίο
τους ερεθίζει να πειραματιστούν με την επαγγελματική τους ταυτότητα, παρά να προσπαθήσουν
να ικανοποιήσουν τα ζητούμενα και τις ανάγκες των πελατών τους (Kornberger, Kreiner και Clegg
2011). Αυτή η τοποθέτηση φαίνεται να επιβεβαιώνεται και από τα αποτελέσματα της παρούσης
έρευνας. Αν και μέσα από την ανάλυση, αν εξαιρέσουμε την οικονομική παράμετρο, οι
αρχιτέκτονες δεν φαίνεται να αδιαφορούν για τις ανάγκες των ιδιοκτητών, μάλλον εστιάζουν σε
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μεγάλο βαθμό στην παράμετρο της αισθητικής.
Το γεγονός ότι οι αρχιτέκτονες είχαν ισχυρό ρόλο κατά τη διαδικασία του σχεδιασμού έχει ως
αποτέλεσμα οι βραβευμένες κατοικίες να παρουσιάζουν αισθητική ομοιομορφία. Σύμφωνα με
τους Delvin και Nasar (1989), οι ομοιότητες οι οποίες μπορεί να προκύψουν μεταξύ κτηρίων
μπορούν να συνδέονται με την τοποθεσία στην οποία βρίσκονται και τις ιδιαίτερες πρακτικές
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εφαρμογής χρωματικών παλετών, τεχνολογίας, περιορισμών, κουλτούρας και διαθέσιμων
υλικών. Στην προκειμένη περίπτωση, το γεγονός ότι οι βραβευμένες κατοικίες παρουσιάζουν ένα
σύνολο κοινών χαρακτηριστικών ίσως να υποδηλοί την ύπαρξη μιας αρχιτεκτονικής κουλτούρας
η οποία καθορίζεται από τους ίδιους τους αρχιτέκτονες και εντάσσεται σε ένα
αυτοτροφοδοτούμενο σύστημα ΄΄δομημένης γνώσης΄΄. Αυτή η δομημένη γνώση, σύμφωνα
με τους Purcell και Nasar (1992), προκύπτει μέσα από την εμπειρία και την επανάληψη
και μετατρέπεται σε υποσυνείδητη γενική ή αφηρημένη γνώση η οποία προσφέρει
εργαλεία σχεδίασης, τα οποία ικανοποιούν και επιβεβαιώνουν τη συγκεκριμένη ομάδα ατόμων.
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Through repeated encounters over time with different examples, a predominantly non-conscious
learning process takes place… On the basis of this process, the individual constructs a mental
representation of these regularities together with the ranges of values typically associated with the
attributes and relationships. These structures have been variously referred to as schemas, frames, scripts
or more generally knowledge structures… Where an example has many similarities and few differences
to existing generic knowledge, the example would be experienced predominantly in terms of the existing
generic knowledge–It would be a typical example of the type (Purcell και Nasar 1992,200-201).

Επιπλέον, εστιάζουν στον ρόλο των αρχιτεκτονικών σχολών, αφού αναφέρουν ότι οι
αρχιτέκτονες, λόγω εκπαίδευσης αποκτούν διαφορετική αντίληψη στον τρόπο με τον οποίο
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διερευνούν και σχεδιάζουν τον δομημένο χώρο (Delvin και Nasar 1989, 334).
Συγκρίνοντας τον σχεδιασμό των επιλεγμένων κατοικιών από εταιρείες ανάπτυξης ακίνητων με
τον σχεδιασμό των βραβευμένων κατοικιών, αν και παρουσιάζουν κάποιες ομοιότητες, η
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ουσιαστικότερη διαφορά που εντοπίζεται είναι ότι οι πρώτες δεν χαρακτηρίζονται από αισθητική
ομοιομορφία, ενώ ο σχεδιασμός τους αρκετές φορές βασίζεται στη μίξη χαρακτηριστικών. Αυτή
η ανομοιομορφία πιθανότατα συνδέεται με το γεγονός ότι ο σχεδιασμός τους, εκτός του ότι
αφομοιώνει αποσπασματικά τις τοπικές αισθητικές ιδιομορφίες, εντάσσεται σε ένα πιο ασαφές
πλαίσιο εφαρμογής. Αντίθετα, η ομοιομορφία που παρουσιάζουν οι βραβευμένες κατοικίες
αφενός μπορεί να εκδηλώνεται ως μία μορφή κουλτούρας, η οποία στοιχειοθετείται και
προβάλλεται μέσα από τις ιδιαιτέρες διαδικασίες των θεσμών, και αφετέρου ως μία γενικότερη
κουλτούρα η οποία εκφράζει τις επιλογές των αρχιτεκτόνων του τόπου. Θα μπορούσε επίσης να
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ειπωθεί ότι τα δύο συστήματα βράβευσης παράγουν μία νέα σύγχρονη μορφή παράδοσης, η
οποία συνεχώς ενημερώνεται και επηρεάζει την αρχιτεκτονική κουλτούρα του τόπου με έναν
παροδικό, συμπιεσμένο και συνεκτικό τρόπο. Αν ο όρος ΄΄κληρονομιά΄΄ αφορά την
παρακαταθήκη που άφησαν σε κάποιο οι προκάτοχοί του και ο όρος ΄΄κουλτούρα΄΄ κάτι το οποίο
καλλιεργείται από ένα κοινωνικό σύνολο, τότε κάποιος θα μπορούσε να διερωτηθεί αν αυτοί οι
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δύο όροι εξακολουθούν να παρουσιάζουν αυτήν την ερμηνεία και σήμερα, όπου οι ρυθμοί και οι
τάσεις αλλάζουν με μεγάλη ταχύτητα. Βέβαιο είναι το γεγονός ότι αυτοί οι όροι στις μέρες μας
δεν αναφέρονται στη γνώση η οποία πηγάζει από την εμπειρία χρόνων μεταλαμπαδεύεται από
γενιά σε γενιά και αξιοποιείται από μία σταθερή κουλτούρα, γιατί πιθανότατα, επηρεάζονται
από τη χρονική διάσταση και την επιτάχυνση των γεγονότων, τη συμπύκνωση και την ερμηνεία
του χώρου και τον τρόπο ή καλύτερα τα ΄΄μέσα΄΄ με βάση τα οποία οι σύγχρονες τάσεις
διαχέονται (Chatzichristou και Kranos 2016β).
Όσον αφορά τη χωρική οργάνωση των βραβευμένων κατοικιών, είναι διαφορετικά τα
αποτελέσματα. Αν και οι κατοικίες, με βάση την ανάλυση της σύνταξης χώρου, παρουσιάζουν
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κάποια χαρακτηριστικά, δεν εντάσσονται σε κάποιο ισχυρό χωρικό γενότυπο. Με βάση αυτήν
την παρατήρηση, υπάρχει ένδειξη ότι ο σχεδιασμός τους ίσως παρουσιάζει καινοτομία. Αν
επίσης, σύμφωνα με την ανάλυση της παρούσης έρευνας, οι αρχιτέκτονες κατά τη διαδικασία
του σχεδιασμού δεν εστιάζουν σε αυτήν την παράμετρο σε μεγάλο βαθμό, τότε η καινοτομία
που εντοπίζεται πιθανότητα δεν προκαλείται συνειδητά.
Όσον αφορά τη διάσταση της χωρικής οργάνωσης των βραβευμένων κατοικιών και τις
κοινωνικές της προεκτάσεις, αυτή υποστηρίζει σε μεγαλύτερο βαθμό, σε σύγκριση με τις
επιλεγμένες κατοικίες από κατασκευαστικές εταιρείες ανάπτυξης ακίνητων, την έννοια της
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ιδιωτικότητας, τον τρόπο δηλαδή που διαχωρίζονται οι επίσημοι από τους καθημερινούς
χώρους. Συγκεκριμένα οι επιλεγμένες κατοικίες από κατασκευαστικές εταιρείες ανάπτυξης
ακίνητων παρουσιάζουν κατόψεις στις οποίες σε μεγαλύτερο βαθμό δεν δημιουργούνται όρια
που να διαχωρίζουν αυτές τις ενότητες. Παράλληλα παρουσιάζουν συμπαγείς κατόψεις οι οποίες
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παρουσιάζουν λίγες αλλά πιο σύνθετες οπτικά διαστρωματωμένες διατάξεις ανά κατοικία. Σε
αντίθεση, οι βραβευμένες κατοικίες παρουσιάζουν πιο απλές αλλά περισσότερες οπτικά
διαστρωματωμένες διατάξεις αν κατοικία, οι οποίες χωρίζουν την κάτοψη σε ενότητες ανάλογα
με τις σχέσεις οπτικής διαστρωμάτωσεις που δύναται να ενεργοποιηθούν. Αυτό φανερώνει ένα
διαφορετικό τρόπο προσέγγισης στο σχεδιασμό των κατοικιών των δυο συνόλων, αλλά και το
γεγονός ότι οι αρχιτέκτονες των βραβευμένων κατοικιών πιθανότητα χειρίζονται συνειδητά την
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έννοια της ιδιωτικότητας ως συνθετικό εργαλείο.

Αξιοσημείωτο είναι βέβαια το γεγονός ότι οι βραβευμένες κατοικίες υποστηρίζουν έναν τρόπο
ζωής που μεταβάλλεται με το πέρασμα του χρόνου, αφού οι καθημερινές λειτουργίες τείνουν να
διαχωρίζονται από τις επίσημες σε μικρότερο βαθμό. Αυτή η μεταβολή του χαρακτήρα της
κάτοψης των κατοικιών και του τρόπου ζωής που υποδηλώνει πιθανότατα καταδεικνύει ότι οι
αρχιτέκτονες δεν είναι αμέτοχοι και αφουγκράζονται τα πρότυπα και τις τάσεις της κοινωνίας
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στην οποία αυτές εντάσσονται. Η έμφαση στην έννοια της ιδιωτικότητας εντοπίζεται επίσης στις
περιγραφές των αρχιτεκτόνων των κατοικιών ως μία παράμετρος η οποία καθορίζει τη σχέση του
κτίσματος με τον δημόσιο δρόμο και επηρέασε σε κάποιες περιπτώσεις, εκτός από την
προσαρμογή του κτίσματος στο οικόπεδο, τον χειρισμό της φόρμας.
Όσον αφορά τον βαθμό στον οποίο ο σχεδιασμός τών βραβευμένων κατοικιών εντάσσεται στο
γενικότερο πλαίσιο της αειφορίας σε περιβαλλοντικό, κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο, είναι
αρνητικά τα αποτελέσματα. Εκτός της ελλιπούς εφαρμογής των βιοκλιματικών αρχών, ο
σχεδιασμός των κατοικιών είναι στατικός παρά δυναμικός, καθορισμένος για να εξυπηρετεί
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συγκεκριμένες ανάγκες, στοιχείο το οποίο δεν μπορεί να ικανοποιεί ένα ζωντανό κοινωνικό
σύνολο όπως, την οικογένεια. Ανάλογα αρνητικά αποτελέσματα εντοπίζονται επίσης και στον
σχεδιασμό των επιλεγμένων κατοικιών από κατασκευαστικές εταιρείες ανάπτυξης ακινήτων.
Φαίνεται ότι η έννοια της αειφορίας και η κατανόηση της ανάγκης για παραγωγή μιας
αρχιτεκτονικής, η οποία επηρεάζεται από τις περιβαλλοντικές τάσεις, δεν έχουν αφομοιωθεί
ίσως από τη σχεδιαστική κουλτούρα του τόπου και γενικότερα την κοινωνία. Εντύπωση προκαλεί
το γεγονός ότι αυτά τα αρνητικά αποτελέσματα καταγράφονται, ενώ στις προκηρύξεις των
θεσμών γίνεται έντονη αναφορά στην ανάγκη για εφαρμογή ενός σχεδιασμού ο οποίος
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εντάσσεται στο πλαίσιο της αειφορίας.
Αυτή η αντίφαση μεταξύ των αξιών που καταγράφονται στις προκηρύξεις των θεσμών και των
χαρακτηριστικών του σχεδιασμού των βραβευμένων έργων, σύμφωνα με τον Simon Guy,
παρατηρείται λόγω διαφόρων παραγόντων. Αυτοί οι παράγοντες μπορεί να είναι οι σχεδιαστικές
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προτεραιότητες, ο ρόλος της τεχνολογίας, η σπουδαιότητα της αισθητικής, η σχέση φυσικού και
δομημένου περιβάλλοντος και ο βαθμός αισιοδοξίας ή απαισιοδοξίας που αποπνέουν οι
σύγχρονες προσεγγίσεις της βιώσιμης αρχιτεκτονικής πρακτικής (Guy 2009, 219). Σχετικές
παρατηρήσεις σημειώνει και η Μαρία Πάσχου (2014), εξετάζοντας μέσα από συνεντεύξεις την
πολυπλοκότητα και τις διάφορες πτυχές του αειφόρου σχεδιασμού τον τρόπο με τον οποίο τον
αντιλαμβάνονται διάφοροι Έλληνες αρχιτέκτονες. Σύμφωνα με την ίδια, η πολυσημία, ως προς
τα πεδία προσδιορισμού του, εγείρει ερωτηματικά σχετικά με την πρόσληψή του από τον ίδιο
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τον αρχιτέκτονα. Όπως αναφέρει:

Η απόδοση νοήματος στον βιώσιμο σχεδιασμό είναι μία κοινωνικά πλαισιωμένη πράξη. Οι αρχιτέκτονες

ορίζουν το περιεχόμενό του αντλώντας από τη γνώση και την εμπειρία τους, δηλαδή ανάλογα με τον
βαθμό έκθεσής τους σε πληροφορία που αφορά τον βιώσιμο σχεδιασμό κι ανάλογα με το προσωπικό
τους ενδιαφέρον… μέσα στο κοινωνικό αυτό περιβάλλον δομείται μία συλλογική ταυτότητα που
προσδιορίζει κοινωνικούς ρόλους και έναν κώδικα επαγγελματικής κουλτούρας που διαμορφώνει τον
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τρόπο με τον οποίο οι αρχιτέκτονες λαμβάνουν σχεδιαστικές αποφάσεις… το ευρύτερο οικονομικό,
κοινωνικό και πολιτικό πλαίσιο και η ιστορική συγκυρία καθορίζουν τα όρια της σχεδιαστικής
δραστηριότητας όχι μόνο σε επίπεδο επαγγελματικών πρακτικών αλλά και σε επίπεδο αναζητήσεων,
καθώς οι δυνατότητες και οι περιορισμοί του πλαισίου υποδεικνύουν τι είναι ουσιώδες και άξιο
προσοχής (Πάσχου 2014, 9).

Είναι αξιοσημείωτο είναι στα από ευρήματα των συνεντεύξεων εντοπίζονται αντιφάσεις στον
τρόπο με τον οποίο οι αρχιτέκτονες περιγράφουν τον αειφόρο σχεδιασμό. Ενίοτε αυτός
αντιμετωπίζεται ως κάτι θετικό, αφού οι αρχιτέκτονες εστιάζουν στο ότι κάθε ορθός σχεδιασμός
μπορεί να θεωρηθεί βιώσιμος ή θα έπρεπε να είναι, και άλλες φορές αναφέρονται σε αυτόν με
επιφύλαξη θεωρώντας ότι η έννοια της αειφορίας μπορεί να μετατραπεί σε μια
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μανιφεστοποίηση της εμπορευματοποίησης της αρχιτεκτονικής η οποία προωθεί τον πράσινο
καπιταλισμό (Πάσχου 2014).
Παρά το γεγονός ότι στο πλαίσιο των θεσμών αναφέρεται ότι τα επιλεγμένα κτίσματα πρέπει να
εντάσσονται στο πλαίσιο της αειφορίας, τα κρατικά βραβεία αρχιτεκτονικής απονέμονται
σύμφωνα με τους όρους συμμετοχής σε ΄΄τελειωμένα΄΄ κτίσματα. Το να θεωρείται ένα έργο
τελειωμένο ή ολοκληρωμένο είναι ίσως λανθασμένη θέση. Αυτό το γεγονός κριτικάρουν και οι
Stephen Cairns και Jane Jacobs, χρησιμοποιώντας τον όρο γενεαλογία (natalism), αναφέροντας
ότι στην αρχιτεκτονική συνηθίζεται να δίδεται έμφαση στον τρόπο δημιουργίας ενός κτίσματος
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παρά στον τρόπο με τον οποίο αυτό λειτουργεί και ολοκληρώνει τον κύκλο του. Επίσης, σε μία
συνέντευξη που παραχωρεί ο Paul Morgan, γνωστός Αυστραλός αρχιτέκτονας, στους Alexander
Jacqui, Sarah Bridges και Kate Milligan (2007) σημειώνει ότι στην αρχιτεκτονική υπάρχει το
στοιχείο της έκπληξης, το οποίο εμφανίζεται βιώνοντας τον χώρο του κτηρίου. Αυτή η διαδικασία
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εμφανίζει πτυχές του σχεδιασμού, οι οποίες δεν είναι ορατές στο αρχιτεκτονικό σχέδιο. Ο ίδιος,
λαμβάνοντας επίσης υπόψη την πολύπλευρη διάσταση του οικιστικού χώρου, καταλήγει στο
συμπέρασμα ότι ο σχεδιασμός μίας κατοικίας δεν αποτελεί ουσιαστικά ένα ολοκληρωμένο
προϊόν αλλά μία συνεχή διαδικασία. Αυτή η παρατήρηση συνδέεται και με τα λεγόμενα του
Richard Sennett που αναφέρεται στη διαφορά μεταξύ ΄΄ανολοκλήρωτου΄΄ και ΄΄ανοικτού
(χώρου)΄΄ :

…incomplete form, which involves learning a building through use…When a building is sufficiently flexible
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and unfinished, it invites: it does not tell people what to do. This is not the same as making open space,
which does not give people anything to work with. Incompleteness of form extends to the context of
buildings (Sennett 2011, 46).

Εκτός του γεγονότος ότι η έννοια της μεταβλητότητας στον σχεδιασμό μπορεί να προσφέρει στην
επέκταση του κύκλου ζωής μίας κατοικίας, αυτή θα μπορούσε να αποτελέσει το κύριο συστατικό
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της κεντρικής ιδέας που διέπει τον σχεδιασμό της και να οδηγήσει σε καινοτόμες προτάσεις και
νέες τυπολογίες χωρικής οργάνωσης. Για την εφαρμογή βέβαια μίας αρχιτεκτονικής που να
προσφέρει αυτήν τη δυνατότητα στον χρήστη είναι σημαντική η εισαγωγή αυτής της ιδιαίτερης
φιλοσοφίας στην ίδια τη μεθοδολογία του σχεδιασμού. Το πώς διαμορφώνεται ο σχεδιασμός, σε
σχέση με αυτές τις δυνατότητες, δεν ορίζεται πάντοτε σε απόλυτο βαθμό από τους αρχιτέκτονες
οι οποίοι, στις πλείστες των περιπτώσεων, εφαρμόζουν τις απαιτήσεις των πελατών.
Η καινοτομία συνιστά ακόμα έναν άξονα ο οποίος εντάσσεται στο πλαίσιο του αειφόρου
σχεδιασμού και συνδέεται με την ανάγκη της αρχιτεκτονικής για ανανέωση και
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επαναπροσδιορισμό. Επίσης, θα μπορούσε να είναι ένα κριτικό εργαλείο το οποίο
επαναπροσδιορίζει τη συνηθισμένη πρόθεση και όχι την διαιώνιση των στερεοτύπων. Όπως
φάνηκε μέσα από την ανάλυση, ο σχεδιασμός των βραβευμένων κατοικιών δεν παρουσιάζει
καινοτομία όσον αφορά τον τρόπο κατασκευής και την αισθητική, ενώ διαφαίνεται
πειραματισμός όσον αφορά τη χωρική οργάνωση. Η εξέταση βέβαια αυτής της παραμέτρου είναι
δύσκολο να βασιστεί σε κάποια ξεκάθαρα κριτήρια και ειδικότερα στο πλαίσιο μιας σύντομης
διαδικασίας, όπως αυτής της επιλογής των βραβευμένων έργων.
Συνοψίζοντας, πέραν του γεγονότος ότι ο σχεδιασμός των βραβευμένων κατοικιών κρίθηκε ότι
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δεν ανταποκρίνεται στα κριτήρια αξιολόγησης των δύο θεσμών, παρουσιάζεται να βασίζεται σε
συγκεκριμένες επιλογές των αρχιτεκτόνων, οι οποίες στοιχειοθετούν την ύπαρξη μιας μορφής
κουλτούρας. Αυτή η κουλτούρα, στην οποία εντάσσονται τα συγκεκριμένα κτίσματα,
στοιχειοθετείται κυρίως με βάση τα χαρακτηριστικά της αισθητικής τους και της ομοιομορφίας
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που αυτά παρουσιάζουν. Λόγω βέβαια του μικρού μεγέθους του συνόλου των κατοικιών, αυτά
τα χαρακτηριστικά τους δεν αντιπροσωπεύουν την κουλτούρα των αρχιτεκτόνων του τόπου στο
σύνολό της. Aξιοσημείωτο είναι επίσης το γεγονός ότι, αν και ο σχεδιασμός των επιλεγμένων
κατοικιών από κατασκευαστικές εταιρίες ανάπτυξης ακινήτων δεν παρουσίασε αισθητική
ομοιομορφία, εντοπίστηκαν σε αυτές χαρακτηριστικά τα οποία συναντώνται και στο σχεδιασμό
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των βραβευμένων κατοικιών.

13.2. Οι αρχιτέκτονες μέσα από τη συνεργασία τους με τους ιδιοκτήτες
ιιιιιιιτων βραβευμένων κατοικιών

Παρά ο γεγονός ότι το αντικείμενο της έρευνας αφορά έναν συγκεκριμένο τύπο κτίσματος στον
οποίο εμπλέκεται ένας όχι και τόσο μεγάλος αριθμός ατόμων, όπως η κατοικία, το θέμα δεν
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παύει να είναι περίπλοκο. Αυτή η περιπλοκότητα οφείλεται στο ότι, σύμφωνα με τη θεωρία του
Bruno Latour (ΑΝΤ, actor network theory), κάθε άτομο που εμπλέκεται σε αυτήν τη διαδικασία
δεν είναι απομονωμένο και ανεξάρτητο και αποτελεί μέρος ενός δικτύου σχέσεων
αλληλεπίδρασης (Latour 2017). Στην περίπτωση των βραβευμένων κατοικιών, οι αρχιτέκτονες
και οι ιδιοκτήτες φαίνεται να είναι σε αρκετά υψηλό βαθμό ευχαριστημένοι από τη μεταξύ τους
συνεργασία. Παράλληλα, οι αρχιτέκτονες είναι τα άτομα τα οποία είχαν τον ισχυρότερο ρόλο στη
λήψη αποφάσεων. Αυτό το γεγονός δεν αναιρεί απόλυτα τις διάφορες επιδράσεις που μπορεί να
ασκήθηκαν κατά τη διαδικασία του σχεδιασμού, αλλά είναι ένα γεγονός το οποίο χαρακτηρίζει
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τον σχεδιασμό των βραβευμένων κατοικιών και την κουλτούρα των ατόμων που
αντιπροσωπεύουν.
Όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο οι αρχιτέκτονες αξιολογούν τη διαδικασία σχεδιασμού και
το τελικό αποτέλεσμα, η ομοιομορφία απόψεων που εντοπίζεται από πλευράς τους, για τα
περισσότερα από τα υπό διερεύνηση θέματα, δεν μπορεί να μην ερμηνευθεί ως έλλειψη
διαφορετικότητας στις εκφραζόμενες απόψεις τους κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού. Επιπλέον,
η διαφορά που παρουσιάζουν με τις απόψεις των ιδιοκτητών, οι οποίες εμφανίζουν μεγαλύτερη
διασπορά αποτελεσμάτων, πιθανότητα καταδεικνύει την ύπαρξη δύο διαφορετικών ομάδων
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ατόμων τα οποία εντάσσονται σε διαφορετικές κουλτούρες. Αν όντως αυτή η παρατήρηση
ισχύει, τότε παραδόξως στη διαδικασία βράβευσης εμπλέκονται άτομα τα οποία
αντιπροσωπεύουν μόνο τη μία από αυτές τις δύο κουλτούρες. Αυτή η παρατήρηση ενισχύεται
από το γεγονός ότι τα βραβευμένα κτίσματα αξιολογούνται σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά
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την ολοκλήρωση της κατασκευής τους και οποιαδήποτε εμπλοκή ιδιοκτητών στη διαδικασία
επιλογής υποδηλοί εκ μέρους τους έλλειψη ολοκληρωμένης άποψης για το πώς ο σχεδιασμός
αφομοιώνει και ικανοποιεί τις ανάγκες τους. Χαρακτηριστικό είναι επίσης το γεγονός ότι, από
πλευράς αρχιτεκτόνων, εντοπίζονται φωτογραφίες οι οποίες παρουσιάζουν τους χώρους δίχως
επίπλωση, με αποτέλεσμα τα κτίσματα να κρίνονται πριν οι ιδιοκτήτες προσθέσουν την
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ταυτότητά τους στο έργο.

13.3. Οι θεσμοί, η διαδικασία αξιολόγησης και τρόποι σύμφωνα με τους οποίους
ιιιιιιιθα μπορούσαν να βελτιωθούν

Μία αναδρομή στα επίσημα έγγραφα των θεσμών εντοπίζει όρους που αντανακλούν την
ιδεολογία των οργανωμένων συνόλων των αρχιτεκτόνων και η οποία καθρεφτίζει την κουλτούρα
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του επαγγέλματος. Με βάση αυτούς τους δύο θεσμούς, δεν ακολουθείται διαδικασία στην οποία
να δίνεται η ευκαιρία επαναπροσδιορισμού της αρχιτεκτονικής και κριτικής τυχόν αδυναμιών και
προκαταλήψεων της κυρίαρχης αρχιτεκτονικής κουλτούρας. Αντιθέτως, τα άτομα που
λαμβάνουν μέρος σε αυτή μετατρέπονται σε παθητικούς αποδέκτες μίας κατάστασης που
διαιωνίζεται.
Χαρακτηριστικό είναι επίσης το γεγονός ότι στις προκηρύξεις και στους όρους συμμετοχής των
θεσμών επισημαίνονται κριτήρια αξιολόγησης, με βάση τα οποία ο σχεδιασμός των
προτεινόμενων έργων δεν μπορεί να κριθεί ξεκάθαρα. Συγκεκριμένα, η αξιολόγηση ενός έργου,
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με βάση το κριτήριο της αισθητικής, δεν μπορεί να βασιστεί σε συγκεκριμένες και αντικειμενικές
παραμέτρους. Η ύπαρξη ενός τέτοιου κριτηρίου μπορεί να προσφέρει έδαφος στα άτομα τα
οποία απαρτίζουν τις κριτικές επιτροπές, να μεροληπτούν και, ανάλογα με τη δυναμικότητα του
χαρακτήρα τους, να κατευθύνουν τον τρόπο με τον οποίο η διαδικασία αξιολόγησης λειτουργεί.
Μία τέτοια λογική προσδίδει αμφιλεγόμενο χαρακτήρα στην ίδια τη διαδικασία αξιολόγησης.
Μία κριτική που θα μπορούσε επίσης να ασκηθεί είναι ότι το συγκεκριμένο κριτήριο συνδέεται
σε μεγάλο βαθμό με την κουλτούρα των αρχιτεκτόνων και τον τρόπο με τον οποίο οι ίδιοι
επιλέγουν να προσεγγίζουν τη διαδικασία του σχεδιασμού. Τείνει δηλαδή να συνδέεται αρκετές
φορές με τον τρόπο που αυτοί εκφράζονται θέτοντας παραμέτρους και αρχές στον σχεδιασμό, οι
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οποίες αρκετές φορές δεν συνδέονται άμεσα με τις ανάγκες και τις επιλογές των ιδιοκτητών.
Η καινοτομία γενικότερα αποτελεί επίσης μία σύνθετη έννοια και είναι δύσκολο να εντοπιστεί ο
βαθμός στον οποίο αυτή εφαρμόζεται στον σχεδιασμό κάποιου κτίσματος. Από τη στιγμή βέβαια
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που οι αρχιτέκτονες φαίνεται να πειραματίζονται με τη χωρική οργάνωση των βραβευμένων
κατοικιών, οι ίδιοι οι χρήστες τους θα μπορούσαν να ήταν τα άτομα που θα αξιολογούσαν το
αποτέλεσμα και θα έκριναν αν αυτή η προσπάθεια για αλλαγή είναι επιτυχημένη. Ένα τέτοιο
σενάριο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης, με τα δεδομένα των δύο θεσμών, δεν
είναι εφικτό. Επιπλέον, τα κτίσματα βραβεύονται σε πολύ κοντινό χρονικό διάστημα μετά την
κατοίκησή τους, ενώ η διαδικασία εφαρμογής μίας καινοτόμας πρότασης απαιτεί ένα εύλογο
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χρονικό διάστημα για να υπερβεί το συνηθισμένο και να αφομοιωθεί.

Ένας τρόπος για να συζητηθεί η λογική με την οποία συνδέεται η καινοτομία με τον σύγχρονο
τρόπο σκέψης και προσέγγισης στον σχεδιασμό είναι η υποβολή κάποιων ερωτημάτων. Τα
ερωτήματα θα μπορούσε να είναι τα εξής: α) με ποια παράμετρο του σχεδιασμού ένα κτίσμα
παρουσιάζει καινοτομία, β) με τι συγκρίνεται, γ) σε ποιον βαθμό είναι καινοτόμο, δ) σε ποιους
αναφέρεται, ε) πώς κρίνεται, ζ) με ποια μέσα και η) για ποιο λόγο; Η καινοτομία μπορεί να
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εκληφθεί ως κυρίαρχο στοιχείο της κουλτούρας μόνο σε σχέση με το τι υπήρχε πριν και τι
υπάρχει γύρω του τώρα. Αν επίσης η κουλτούρα είναι κάτι το οποίο συνδέεται με την κοινωνία,
τότε όλα τα άτομα τα οποία εμπλέκονται σε μία σχεδιαστική διαδικασία ευθύνονται για τον
βαθμό στον οποίο αυτή εφαρμόζεται και κρίνεται για την επιρροή της. Με άλλα λόγια, η
καινοτομία είναι ένας σύνθετος συγκερασμός ροών και αλληλεπιδράσεων. Οποιαδήποτε
απλοποίηση του τρόπου, με τον οποίο εκλαμβάνεται αυτή η ρύθμιση, μπορεί να βραχυκυκλώσει
τη μεταξύ τους λειτουργία. Από τη στιγμή που τα διάφορα άτομα που λαμβάνουν μέρος σε
αυτήν έχουν διαφορετικές ατζέντες, διαφορετικά ενδιαφέροντα και διαφορετική αντίληψη ως
προς τη σημασία της, τότε όλοι θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να εκφέρουν άποψη για το
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πώς εν τέλει αυτή κρίνεται. Σίγουρα, στην περίπτωση των δύο θεσμών βράβευσης της παρούσης
έρευνας το πιο πάνω σενάριο δεν είναι εφικτό λόγω του υποβαθμισμένου ρόλου που
διαδραματίζουν όλοι οι εμπλεκόμενοι στον σχεδιασμό στη διαδικασία αξιολόγησης.
Αν η αρχιτεκτονική αναμένεται να προσφέρει μία ΄΄πρόταση΄΄ σε καταστάσεις στις οποίες η
΄΄λύση΄΄ δεν είναι ήδη διαθέσιμη, τότε η καινοτομία δεν μπορεί παρά να είναι μία ποιότητα η
οποία είναι συμφυής με αυτήν την προσπάθεια. Αυτό το οποίο δεν είναι σίγουρο είναι αν αυτή η
προσπάθεια θα κριθεί επιτυχημένη ή αποτυχημένη. Ορθότερο θα ήταν, σε αυτήν την περίπτωση,
να μπορούσε να χρησιμοποιηθεί κάποιος άλλος όρος παρά αυτός της καινοτομίας. Ένας όρος
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που θα τον αντικαταστήσει, εμπεριέχοντας την πιθανότητα της αποτυχίας, είναι αυτός του
πειραματισμού. Αν με τον όρο καινοτομία αφήνεται να εννοηθεί ότι κάτι καινούργιο έχει
εφαρμοστεί έχοντας έτσι θετικό αντίκτυπο στα άτομα τα οποία εμπλέκονται σε μία διαδικασία,
τότε ο πειραματισμός θα μπορούσε να αποτελεί μία ουδέτερη διαδικασία στην οποία θα ήταν
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επιτρεπτό το αποτέλεσμα να είναι θετικό ή αρνητικό. Στην περίπτωση των βραβευμένων
κατοικιών, αν ο βαθμός στον οποίο μία σχεδιαστική πρόταση κρίνεται επιτυχημένη ή όχι κατά τη
λειτουργία της και δεν λαμβάνεται ουσιαστικά υπόψη κατά τη διαδικασία αξιολόγησης, τότε
ίσως θα ήταν ορθότερο να γινόταν η χρήση του όρου πειραματισμός. Θα μπορούσε επίσης να
χρησιμοποιηθεί καλύτερα ο όρος καινοτομία αν αυτή θεωρηθεί ως μια αναφαινόμενη σχετική
ποιότητα, ειδικότερα στις περιπτώσεις στις οποίες η πολυπλοκότητα κάθε περίπτωσης γίνεται
αντιληπτή σε βαθμό που να μπορεί να επηρεάσει τη διαδικασία αξιολόγησης. Ο συγκεκριμένος
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τρόπος προσέγγισης είναι ο κατάλληλος, αφού, με βάση τόσο τη βιβλιογραφία όσο και τα
ζητήματα που τέθηκαν στην παρούσα έρευνα, η καινοτομία αποτελεί περισσότερο μία σχετική
ποιότητα παρά μία απόλυτη ποσοτικοποιήσιμη παράμετρο μίας αρχιτεκτονικής πρότασης
(Chatzichristou και Kranos 2016α).

Παρά το γεγονός ότι οι εκάστοτε επιτροπές δεν είναι υπεύθυνες για την προετοιμασία των

Η

εγγράφων των διαγωνισμών, αναπόφευκτα επηρεάζονται και υιοθετούν τις αξίες που αυτές
πρεσβεύουν. Μία ενδιαφέρουσα πρόταση που θα μπορούσε να εφαρμοστεί είναι η εκάστοτε
επιτροπή αξιολόγησης να έχει την ευχέρεια να προετοιμάζει τα έγγραφα των προκηρύξεων.
Επίσης, θα μπορούσε να γίνει αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο συντίθενται οι επιτροπές, ώστε τα
άτομα που τις απαρτίζουν να έχουν τη δυνατότητα να ανταποκριθούν με βάση την ειδικότητά
τους στις θεματικές που αναπτύσσονται μέσα στη διαδικασία. Υπάρχει βέβαια το ενδεχόμενο
κάτι τέτοιο να λειτουργήσει αρνητικά, αν το κάθε άτομο εστιάσει σε βάθος στο γνωστικό του
πεδίο παρά σε ένα ισορροπημένο πλαίσιο αξιολόγησης.
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Επίσης, οι ίδιοι οι χρήστες των υπό αξιολόγηση κτισμάτων θα μπορούσαν να έχουν πιο ενεργό
ρόλο στη διαδικασία αξιολόγησης. Αυτό θα άλλαζε τον τρόπο με τον οποίο οι αρχιτέκτονες
βλέπουν το εαυτό τους. Παρά να τον εκλαμβάνουν ως ένα ΄΄άτομο΄΄ που παράγει κουλτούρα και
κρίνει σύμφωνα με τη ΄΄δική΄΄ του κουλτούρα, θα ήταν ορθότερο να μπορούν να έχουν τη
δυνατότητα να κατανοούν το πώς λειτουργούν τα άτομα τα οποία εντάσσονται σε διαφορετικές
κουλτούρες. Με αυτόν τον τρόπο θα είχαν τη δυνατότητα να καλλιεργήσουν και να
ενδυναμώσουν την εξειδίκευσή τους, ώστε να μπορέσουν να υπηρετήσουν ορθότερα τον ρόλο
τους στην οποιαδήποτε διαδικασία, είτε αξιολόγησης είτε σχεδιασμού.
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Λαμβάνοντας επίσης υπόψη τα αποτελέσματα της ανάλυσης και το γεγονός ότι ο σχεδιασμός
των βραβευμένων κατοικιών δεν ανταποκρίνεται στα κριτήρια αξιολόγησης, ένα καίριο ερώτημα
το οποίο εγείρεται είναι κατά πόσον η διαδικασία αξιολόγησης θα μπορούσε να βελτιωθεί, ώστε
τα κριτήρια με τα οποία επιλέγονται οι βραβευμένες προτάσεις να αποκτήσουν ουσιαστικότερη
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υπόσταση. Μία πιο λεπτομερής ανάλυση αυτών των παραμέτρων θα μπορούσε να γίνει με τη
χρήση λιστών καταγραφής των χαρακτηριστικών των κτισμάτων, οι οποίες θα συμπληρώνονται
από τις επιτροπές και θα λειτουργούν υποστηρικτικά στην όλη διαδικασία. Κάποια από τα
εργαλεία, τα οποία εφαρμόζονται στη μεθοδολογία της παρούσης έρευνας που συνειδητά
ακολουθεί ένα απλό πρότυπο καταγραφής των χαρακτηριστικών των κατοικιών, θα μπορούσε να
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χρησιμοποιηθούν ώστε να υποστηρίξουν ανάλογες διαδικασίες αξιολόγησης.

13.4. Ερευνητική συνεισφορά και ερωτήματα που εγείρονται
Κλείνοντας, θα ήταν χρήσιμο να αναφερθεί ότι, παρόλο που η έρευνα βασίζεται στην ανάλυση
ενός μικρού συνόλου περιπτώσεων, τα αποτελέσματα της εντοπίζουν πτυχές της αρχιτεκτονικής
κουλτούρας του τόπου, γιατί σχετίζεται με ένα πολύ συγκεκριμένο κτίσμα, τη βραβευμένη
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κατοικία. Η ιδιομορφία της έρευνας έγκειται στο γεγονός ότι είναι σύνθετη και εστιάζει αρχικά
στη διερεύνηση της διαδικασίας σχεδιασμού των βραβευμένων κατοικιών, τη διαδικασία
αξιολόγησής τους από τους επίσημους κρατικούς και τοπικούς φορείς, την αξιολόγηση των
χαρακτηριστικών τους και τον τρόπο που οι ίδιοι οι συντελεστές στον σχεδιασμό τους
αξιολογούν το τελικό αποτέλεσμα. Η ανάλυση γίνεται με συνδυασμό ποσοτικών και ποιοτικών
μετρήσεων και εστιάζει σε ένα σύνολο από διαφορετικές αλλά αλληλένδετες παραμέτρους του
σχεδιασμού. Σημαντικό είναι το γεγονός ότι η έρευνα, κάθε φορά που βραβεύεται μία
καινούργια κατοικία, έχει τη δυνατότητα να ενημερώνεται με νέα στοιχεία. Θα μπορούσε επίσης
στο μέλλον, μέσω κάποιας άλλης έρευνας και για λόγους εμβάθυνσης, να ληφθούν συνεντεύξεις
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από τους αρχιτέκτονες των βραβευμένων κατοικιών, τους ιδιοκτήτες και τα εκάστοτε μέλη των
κριτικών επιτροπών, νοουμένου ότι οι συγκεκριμένες συνεντεύξεις θα καλύπτουν μια πιο
λεπτομερή καταγραφή του τρόπου αξιολόγησης, σχεδιασμού και λειτουργίας των κατοικιών.
Όσον αφορά την πρωτοτυπία της διατριβής, αυτή έγκειται αφενός στο ίδιο το θέμα της έρευνας
και αφετέρου στην πολυκριτηριακή του προσέγγιση. Το θέμα καταπιάνεται τόσο με τη σύγχρονη
κυπριακή κατοικία όσο και με τις θεσμοθετημένες αρχιτεκτονικές βραβεύσεις στην Κύπρο. Αυτή
η διπλή θεματική προσφέρει μία ενδιαφέρουσα και συνάμα κριτική ματιά σε αυτήν την πολύ
ιδιαίτερη πτυχή της αρχιτεκτονικής κουλτούρας του τόπου. Παράλληλα, η σύνθετη μεθοδολογία
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που αναπτύσσεται προτείνει νέα εργαλεία στη διερεύνηση της οικιστικής αρχιτεκτονικής και όχι
μόνο. Συγκεκριμένα,με τη βοήθεια διαφορετικών ερευνητικών εργαλείων, η μεθοδολογία
συνδυάζει ποσοτικές και ποιοτικές αναλύσεις οι οποίες εξετάζουν τα επιμέρους ερευνητικά
ερωτήματα με στόχο την πληρότητα της ερευνητικής διαδικασίας. Τέλος, καινοτόμος είναι και ο

ΚΡ
ΑΝ

τρόπος με τον οποίο αναλύονται οι χωρικές/οπτικές σχέσεις μεταξύ των λειτουργιών των
κατοικιών με βάση τη λογική της χωρικής διαστρωμάτωσης. Το εργαλείο έρευνας που
προτείνεται εμπλουτίζει την ήδη εκτενώς διαδεδομένη μεθοδολογία της σύνταξης χώρου
(spacesyntax), καταγράφοντας έτσι με απλό τρόπο υπάρχουσες σύνθετες σχέσεις οι οποίες
ενεργοποιούν τον χώρο και δεν είναι ορατές σε πρώτο επίπεδο ανάλυσης.
Επίσης, λαμβάνοντας υπόψη τη θεματική και τα αποτελέσματα της έρευνας, εγείρονται κάποιοι

ΛΙ
ΑΣ

προβληματισμοί και ερωτήματα. Ο κύριος προβληματισμός που εγείρεται μέσα από την έρευνα
είναι η ΄΄αμφισβήτηση΄΄ του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί, στο πλαίσιο των δύο θεσμών
βράβευσης, η επιλογή των βραβευμένων έργων. Αυτός ο προβληματισμός αναπτύσσει
προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες μπορεί να μελετηθεί και να επαναπροσδιοριστεί ή ακόμα και
να μεταβληθεί ολόκληρη η φιλοσοφία των αρχιτεκτονικών βραβεύσεων στην Κύπρο, τόσο στον
τρόπο με τον οποίο καθορίζονται οι προκηρύξεις, τα ζητούμενα των βραβεύσεων και οι
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επιτροπές όσο και στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η διαδικασία αξιολόγησης. Παράλληλα,
εγείρονται ζητήματα τα οποία αφορούν τον βαθμό στον οποίο μία διαδικασία αξιολόγησης θα
μπορούσε να βασιστεί σε ποσοτικές ή ποιοτικές μετρήσεις καθώς και στο πώς αυτές
καθορίζονται και αποκτούν υπόσταση κατά τη διαδικασία αξιολόγησης. Κομμάτι της
μεθοδολογίας που αναπτύσσεται στην παρούσα έρευνα έχει τη δυνατότητα να προσφέρει
εναλλακτικούς τρόπους λειτουργιάς των πιο πάνω διαδικασιών. Επιπλέον, η μεθοδολογία
αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο διερεύνησης, το οποίο δίνει την ευκαιρία εξέτασης
διαφορετικών ειδών κτηρίων. Συγκεκριμένα, έχει τη δυνατότητα να προσαρμόζεται στο θέμα και
στις παραμέτρους του σχεδιασμού που καλείται να εξετάσει.
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Αξιοσημείωτο μπορεί να θεωρηθεί και το γεγονός ότι προσφέρει σε όλους τους αρχιτέκτονες,
αλλά και στους εκάστοτε ιδιοκτήτες ενός έργου, την ευκαιρία για αυτοκριτική. Η ευθύνη
εκπόνησης μιας μελέτης στο πλαίσιο της αειφορίας και η προσαρμογή της στο πλαίσιο των
οικονομικών δυνατοτήτων των ιδιοκτητών είναι ένα σημαντικό ζήτημα επαγγελματικής ηθικής,
το οποίο πρέπει να προβληματίσει. Παράλληλα, οι αρχιτέκτονες έχουν την υποχρέωση να
επαναπροσδιορίζουν κάθε φορά τη ΄΄δομημένη γνώση΄΄, την οποία έχουν συγκεντρώσει, ως
προϊόν εκπαίδευσης, εμπειρίας και επανάληψης, για να μπορούν να προτείνουν λύσεις οι οποίες
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να ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένες ανάγκες, αλλά και να ξεπερνούν τα στερεότυπα.
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Ι.1. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΝΕΣΗΣ

Οι συνθήκες άνεσης σε έναν χώρο σχετίζονται με την άνετη, ευχάριστη και υγιή διαβίωση των
ατόμων μέσα σε αυτόν. Οι βασικές παράμετροι, οι οποίες ρυθμίζουν την ποιότητα του
περιβάλλοντος ενός εσωτερικού χώρου, είναι η οπτική άνεση, η ποιότητα της εσωτερικής
ατμόσφαιρας και η καθαρότητα του αέρα, η ένταση του θορύβου και η θερμική άνεση.
Επιπλέον, παράγοντες, οι οποίοι ενδέχεται να επηρεάσουν τις συνθήκες άνεσης, είναι ο αριθμός
των ατόμων τα οποία συνυπάρχουν σε έναν χώρο, η δραστηριότητά τους, η υλικότητα του

Ο
Σ

χώρου, η διακόσμηση, οι χρωματισμοί, τα έπιπλα, η σχέση μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών
χώρων κ.ά. Πιο κάτω γίνεται μία σύντομη αναφορά στις βασικές παραμέτρους που καθορίζουν
τις συνθήκες ολικής άνεσης σε έναν χώρο (Auliciems και Szokolay 2007, Oral, Yener και Bayasit

Θόρυβος
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2003, Fanger 1970).

Ο θόρυβος επηρεάζει σημαντικά τις δραστηριότητες του ανθρώπου και η στάθμη του αποτελεί
βασικό παράγοντα για την εξασφάλιση άνετων συνθηκών διαβίωσης σε έναν χώρο. Εκτός της
προστασίας από θορύβους που προέρχονται από τον εξωτερικό χώρο, ανεπιθύμητοι θόρυβοι
μπορεί να παρουσιαστούν μέσα από τη συνύπαρξη διαφορετικών χωρικών δραστηριοτήτων
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καθώς και από τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις του χώρου (κλιματιστικά συστήματα).
Οι θόρυβοι μπορούν να περιοριστούν με την ορθή οργάνωση του χώρου αλλά και με τη χρήση
κατάλληλων μονωτικών υλικών.
Οπτική άνεση - Φωτισμός

Η

Η συγκεκριμένη παράμετρος σχετίζεται με τον βαθμό, την κατανομή και την ποιότητα του φωτός
σε έναν χώρο. Η μεγάλη αντίθεση μεταξύ φωτός και σκιάς δημιουργεί το φαινόμενο της
θάμβωσης, άμεσης ή έμμεσης, λόγω ανακλάσεως και έχει ως συνέπεια την πρόκληση
αισθημάτων κόπωσης και δυσφορίας στους χρήστες του χώρου. Για την αντιμετώπιση του
φαινομένου μπορούν να χρησιμοποιηθούν ανακλαστικά σκίαστρα τα οποία ρυθμίζουν την
ισοκατανομή του φυσικού φωτισμού στον εσωτερικό χώρο. Η χρήση τεχνητού φωτισμού μπορεί
να προκαλέσει επίσης αλλοίωση των χρωμάτων, ενώ η ένταση του φωτός μπορεί να επηρεάσει
τη θερμική άνεση ενός χώρου.
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Αερισμός - Καθαρότητα αέρα
Η ποιότητα και η επάρκεια αερισμού σε έναν χώρο αποτελούν σημαντικούς παράγοντες στην
κατασκευή των βέλτιστων συνθηκών άνεσης, αφού η συγκέντρωση ρύπων, η μειωμένη
ποσότητα οξυγόνου και οι έντονες οσμές επηρεάζουν αρνητικά τις συνθήκες ενός χώρου. Η ορθή
επιλογή ανοιγμάτων και η δημιουργία διαμπερούς φυσικού αερισμού αποτελεί τη βέλτιστη λύση
στο πρόβλημα. Σε περιπτώσεις όπου δεν μπορεί μέσα από τον σχεδιασμό να επιτευχθεί η
δημιουργία φυσικού αερισμού, αυτό γίνεται κατορθωτό με τη χρήση τεχνητού εξαερισμού.
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Θερμική άνεση

Η θερμική άνεση αποτελεί τη βασικότερη παράμετρο για την εξασφάλιση των συνθηκών ολικής
άνεσης σε έναν χώρο. Με βάση το εγχειρίδιο της ASHRAE29, τη συγκεκριμένη συνθήκη άνεσης
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χαρακτηρίζει η κατάσταση κατά την οποία ένα άτομο δεν επιθυμεί καμία θερμική αλλαγή και
εκφράζει ικανοποίηση με τις επικρατούσες συνθήκες. Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη
θερμική συμπεριφορά ενός κτηρίου και σχετίζονται με αυτήν είναι η ένταξη βιοκλιματικών
στοιχείων στο σχεδιασμό, τα συστήματα θέρμανσης, κλιματισμού και αερισμού. Εκτός από τις
επικρατούσες συνθήκες σε έναν χώρο η αίσθηση της θερμικής άνεσης σχετίζεται παράλληλα και
με μία βιολογική εργασία του ανθρώπινου σώματος, τη μεταβολική παραγωγή θερμότητας. Πιο
συγκεκριμένα, οι παράγοντες που επηρεάζουν τη θερμική άνεση, σε σχέση με το ανθρώπινο
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σώμα, είναι οι ακόλουθοι: οι περιβαλλοντικοί παράγοντες (θερμοκρασία αέρα, σχετική ταχύτητα
αέρα, σχετική υγρασία, ακτινοβολία), οι προσωπικοί παράγοντες (ρυθμός μεταβολισμού του
ατόμου, δραστηριότητα και ενδυμασία) και επιπλέον παράγοντες που συμβάλλουν, όπως η
διατροφή, ο εγκλιματισμός σε ένα περιβάλλον, η σωματοδομή, το υποδόριο λίπος, η ηλικία και
το φύλο, η κατάσταση της υγείας και η ψυχολογία (Auliciems και Szokolay 2007).

Η

Ένας επιπλέον σημαντικός παράγοντας, ο οποίος σχετίζεται με τη θερμική άνεση και μπορεί να
επηρεάσει τη συμπεριφορά των ατόμων σε έναν χώρο, είναι οι παραδοχές μιας συγκεκριμένης
κουλτούρας. Οι Nigel Isaacs, Kay Saville-Smith, Michael Camilleri και Lisa Burrough (2010),
διερευνώντας τα χαρακτηριστικά διαβίωσης σε κατοικίες στη Νέα Ζηλανδία, εντοπίζουν ότι η

29

https://www.ashrae.org/, (Παγκόσμιος Επαγγελματικός Οργανισμός που επιδιώκει τον σχεδιασμό και

την κατασκευή συστημάτων θέρμανσης, εξαερισμού, κλιματισμού και ψύξης, την βελτίωση των
μηχανολογικών υπηρεσιών των κτηρίων, την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων, την ποιότητα του αέρα στο
εσωτερικό των κτηρίων και τη βιώσιμη ανάπτυξη)
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επιθυμητή για τους ενοίκους θερμοκρασία δωματίου βρίσκεται σε σχετικά χαμηλά επίπεδα. Οι
Fionn Stevenson και Adrian Leaman (2010), σχολιάζοντας τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης,
θεωρούν ότι αυτή η επιλογή αποτελεί ένα είδος κανονιστικής συμπεριφοράς που ίσως να
καθοδηγείται από τον παράγοντα ΄΄υπερηφάνεια΄΄. Ενδιαφέρουσα επίσης είναι η τοποθέτηση
των J. Fergus Nicol και Michael A. Humphreys (2002) οι οποίοι διερευνούν τη διαχείριση των
επιπέδων ενέργειας που καταναλώνεται κατά τη λειτουργία των κτηρίων. Αυτό που προτείνουν
είναι ότι οι παράμετροι που καθορίζουν τη θερμική άνεση πρέπει να προσεγγίζονται μέσα από
μία προσαρμοστική λογική και τονίζουν το γεγονός ότι οι άνθρωποι έχουν την ικανότητα να
προσαρμόζονται σε διάφορες συνθήκες, αφού πολλοί παράγοντες, όπως το κλίμα, ο χρόνος, οι

Ο
Σ

συνθήκες σε ένα περιβάλλον, η θερμική τους συμπεριφορά και η κουλτούρα παρουσιάζουν
μεταβαλλόμενο χαρακτήρα. ΄΄People have a natural tendency to adapt to changing conditions in their
environment. This natural tendency is expressed in the adaptive approach to thermal comfort΄΄ (Nicol και

Η

ΛΙ
ΑΣ

ΚΡ
ΑΝ

Humphreys 2002, 564).
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Η

ΛΙ
ΑΣ

ΚΡ
ΑΝ

Ο
Σ

Ι.2 ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΧΩΡΟΥ
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Χωλ εισόδου (ΧΕ)

Καθιστικό (ΚΑ)

Επίσημο καθιστικό (ΕΚ)

XE > KK > KT > B > ET > K > EK > KY

XE > KK > KT > B > ET > K > EK > KY

XE > KK > KT > B > ET > K > EK > KY

XE > KK > KT > B > ET > K > EK > KY

B > KK > KT > KY > XE > EK = K > ET

B > KK > KT > KY > XE > EK = K > ET

B > KK > KT > KY > XE > EK = K > ET

B > KK > KT > KY > XE > EK = K > ET

XE > K > B > KK=KT > EK > ET > KY

XE > K > B > KK=KT > EK > ET > KY

XE > K > B > KK=KT > EK > ET > KY

XE > K > B > KK=KT > EK > ET > KY

XE > K > KK = T > EK > B > KY

XE > K > KK = T > EK > B > KY

XE > K > KK = T > EK > B > KY

XE > K > KK = T > EK > B > KY

KT > XE > K > ET = KK > B > EK > KY

KT > XE > K > ET = KK > B > EK > KY

KT > XE > K > ET = KK > B > EK > KY

KT > XE > K > ET = KK > B > EK > KY

B > ET > EK > KY > KK=KT > K

B > ET > EK > KY > KK=KT > K

B > ET > EK > KY > KK=KT > K

B > ET > EK > KY > KK=KT > K

T > B > XE > KA = K > KY

T > B > XE > KA = K > KY

T > B > XE > KA = K > KY

T > B > XE > KA = K > KY

XE > EK > KK > ET > K > B ≥ KY ≥ KT

XE > EK > KK > ET > K > B ≥ KY ≥ KT

XE > EK > KK > ET > K > B ≥ KY ≥ KT

XE > EK > KK > ET > K > B ≥ KY ≥ KT

ET > XE > KK > K > EK > KT > KY > B

ET > XE > KK > K > EK > KT > KY > B

ET > XE > KK > K > EK > KT > KY > B

ET > XE > KK > K > EK > KT > KY > B

K=KT > ET > B > KY > KA

K=KT > ET > B > KY > KA

K=KT > ET > B > KY > KA

K=KT > ET > B > KY > KA

K=KT > B > KK > ET > EK > KY

K=KT > B > KK > ET > EK > KY

K=KT > B > KK > ET > EK > KY

K=KT > B > KK > ET > EK > KY

XE > ET > K=KT > KA > B > KY

XE > ET > K=KT > KA > B > KY

XE > ET > K=KT > KA > B > KY

XE > ET > K=KT > KA > B > KY

ET > KA = KY > B > KT > K

ET > KA = KY > B > KT > K

ET > KA = KY > B > KT > K

ET > KA = KY > B > KT > K

XE > T > KA > B > K > KY

XE > T > KA > B > K > KY

XE > T > KA > B > K > KY

XE > T > KA > B > K > KY

XE > ET > KA > K > KT > B > KY

XE > ET > KA > K > KT > B > KY

XE > ET > KA > K > KT > B > KY

XE > ET > KA > K > KT > B > KY

Καθημερινό καθιστικό (ΚΚ)

Τραπεζαρία (Τ)

Επίσημη τραπεζαρία (ΕΤ)

Καθημερινή τραπεζαρία (ΚΤ)

XE > KK > KT > B > ET > K > EK > KY

XE > KK > KT > B > ET > K > EK > KY

XE > KK > KT > B > ET > K > EK > KY

XE > KK > KT > B > ET > K > EK > KY

B > KK > KT > KY > XE > EK = K > ET

B > KK > KT > KY > XE > EK = K > ET

B > KK > KT > KY > XE > EK = K > ET

B > KK > KT > KY > XE > EK = K > ET

XE > K > B > KK=KT > EK > ET > KY

XE > K > B > KK=KT > EK > ET > KY

XE > K > B > KK=KT > EK > ET > KY

XE > K > B > KK=KT > EK > ET > KY

XE > K > KK = T > EK > B > KY

XE > K > KK = T > EK > B > KY

XE > K > KK = T > EK > B > KY

XE > K > KK = T > EK > B > KY

KT > XE > K > ET = KK > B > EK > KY

KT > XE > K > ET = KK > B > EK > KY

KT > XE > K > ET = KK > B > EK > KY

KT > XE > K > ET = KK > B > EK > KY

B > ET > EK > KY > KK=KT > K

B > ET > EK > KY > KK=KT > K

B > ET > EK > KY > KK=KT > K

B > ET > EK > KY > KK=KT > K

T > B > XE > KA = K > KY

T > B > XE > KA = K > KY

T > B > XE > KA = K > KY

T > B > XE > KA = K > KY

XE > EK > KK > ET > K > B ≥ KY ≥ KT

XE > EK > KK > ET > K > B ≥ KY ≥ KT

XE > EK > KK > ET > K > B ≥ KY ≥ KT

XE > EK > KK > ET > K > B ≥ KY ≥ KT

ET > XE > KK > K > EK > KT > KY > B

ET > XE > KK > K > EK > KT > KY > B

ET > XE > KK > K > EK > KT > KY > B

ET > XE > KK > K > EK > KT > KY > B

K=KT > ET > B > KY > KA

K=KT > ET > B > KY > KA

K=KT > ET > B > KY > KA

K=KT > ET > B > KY > KA

K=KT > B > KK > ET > EK > KY

K=KT > B > KK > ET > EK > KY

K=KT > B > KK > ET > EK > KY

K=KT > B > KK > ET > EK > KY

XE > ET > K=KT > KA > B > KY

XE > ET > K=KT > KA > B > KY

XE > ET > K=KT > KA > B > KY

XE > ET > K=KT > KA > B > KY

ET > KA = KY > B > KT > K

ET > KA = KY > B > KT > K

ET > KA = KY > B > KT > K

ET > KA = KY > B > KT > K

XE > T > KA > B > K > KY

XE > T > KA > B > K > KY

XE > T > KA > B > K > KY

XE > T > KA > B > K > KY

XE > ET > KA > K > KT > B > KY

XE > ET > KA > K > KT > B > KY

XE > ET > KA > K > KT > B > KY

XE > ET > KA > K > KT > B > KY

ΛΙ
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ΚΡ
ΑΝ

Ο
Σ

Βεράντα (Β)

Κουζίνα (Κ)

Κυρίως υπνοδωμάτιο (ΚΥ)

XE > KK > KT > B > ET > K > EK > KY

XE > KK > KT > B > ET > K > EK > KY

B > KK > KT > KY > XE > EK = K > ET

B > KK > KT > KY > XE > EK = K > ET

XE > K > B > KK=KT > EK > ET > KY

XE > K > B > KK=KT > EK > ET > KY

XE > K > KK = T > EK > B > KY

KT > XE > K > ET = KK > B > EK > KY
B > ET > EK > KY > KK=KT > K
T > B > XE > KA = K > KY

XE > K > KK = T > EK > B > KY

KT > XE > K > ET = KK > B > EK > KY
B > ET > EK > KY > KK=KT > K
T > B > XE > KA = K > KY

XE > EK > KK > ET > K > B ≥ KY ≥ KT

ET > XE > KK > K > EK > KT > KY > B

ET > XE > KK > K > EK > KT > KY > B

Η

XE > EK > KK > ET > K > B ≥ KY ≥ KT
K=KT > ET > B > KY > KA

K=KT > ET > B > KY > KA

K=KT > B > KK > ET > EK > KY

K=KT > B > KK > ET > EK > KY

XE > ET > K=KT > KA > B > KY

XE > ET > K=KT > KA > B > KY

ET > KA = KY > B > KT > K
XE > T > KA > B > K > KY
XE > ET > KA > K > KT > B > KY

ET > KA = KY > B > KT > K
XE > T > KA > B > K > KY
XE > ET > KA > K > KT > B > KY

Πίνακας Ι.2.1: Οι τιμές ενσωμάτωσης των κύριων λειτουργιών με βάση τη μεταξύ τους κατάταξη
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Χωλ εισόδου (ΧΕ)

Καθιστικό (ΚΑ)

KT > XE = KK > ET > K > EK

KT > XE = KK > ET > K > EK

Επίσημο καθιστικό (ΕΚ)
KT > XE = KK > ET > K > EK

KT > XE = KK > ET > K > EK

XE > KK = ET > KT = K > EK

XE > KK = ET > KT = K > EK

XE > KK = ET > KT = K > EK

XE > KK = ET > KT = K > EK

XE > K > EK > KK= KT > ET

XE > K > EK > KK= KT > ET

XE > K > EK > KK= KT > ET

XE > K > EK > KK= KT > ET

XE > K > KK > T > EK

XE > K > KK > T > EK

KK > ET > XE > KT = EK > K

KK > ET > XE > KT = EK > K

ET > EK > KK = KT > K

ET > EK > KK = KT > K

KA = T > K > XE

KA = T > K > XE

XE > EK > ET > KK > KT > K

XE > EK > ET > KK > KT > K

XE > EK > ET > KK > KT > K

XE > EK > ET > KK > KT > K

XE > ET > EK > KK > KT = K

XE > ET > EK > KK > KT = K

XE > ET > EK > KK > KT = K

XE > ET > EK > KK > KT = K

K = KT > KA > XE > ET

K = KT > KA > XE > ET

K = KT > KA > XE > ET

K = KT > KA > XE > ET

K = KT > KK > ET > EK

K = KT > KK > ET > EK

K = KT > KK > ET > EK

K = KT > KK > ET > EK

ET > KA > K = KT > XE

ET > KA > K = KT > XE

ET > KA > K = KT > XE

ET > KA > K = KT > XE

KT > ET > KA > K > XE

KT > ET > KA > K > XE

KT > ET > KA > K > XE

KT > ET > KA > K > XE

T > K > KA > XE

T > K > KA > XE

ET > K/KT > KA > XE

ET > K/KT > KA > XE

Τραπεζαρία (Τ)

Επίσημη τραπεζαρία (ΕΤ)

Καθημερινή τραπεζαρία (ΚΤ)

Κουζίνα (Κ)

KT > XE = KK > ET > K > EK

KT > XE = KK > ET > K > EK

KT > XE = KK > ET > K > EK

KT > XE = KK > ET > K > EK

XE > KK = ET > KT = K > EK

XE > KK = ET > KT = K > EK

XE > KK = ET > KT = K > EK

XE > KK = ET > KT = K > EK

XE > K > EK > KK= KT > ET

XE > K > EK > KK= KT > ET

XE > K > EK > KK= KT > ET

XE > K > EK > KK= KT > ET

XE > K > KK > T > EK

XE > K > KK > T > EK

XE > K > KK > T > EK

XE > K > KK > T > EK

KK > ET > XE > KT = EK > K

KK > ET > XE > KT = EK > K

KK > ET > XE > KT = EK > K

KK > ET > XE > KT = EK > K

ET > EK > KK = KT > K

ET > EK > KK = KT > K

ET > EK > KK = KT > K

ET > EK > KK = KT > K

KA = T > K > XE

KA = T > K > XE

KA = T > K > XE

KA = T > K > XE

XE > EK > ET > KK > KT > K

XE > EK > ET > KK > KT > K

XE > EK > ET > KK > KT > K

XE > EK > ET > KK > KT > K

XE > ET > EK > KK > KT = K

XE > ET > EK > KK > KT = K

XE > ET > EK > KK > KT = K

XE > ET > EK > KK > KT = K

K = KT > KA > XE > ET

K = KT > KA > XE > ET

K = KT > KA > XE > ET

K = KT > KA > XE > ET

K = KT > KK > ET > EK

K = KT > KK > ET > EK

K = KT > KK > ET > EK

K = KT > KK > ET > EK

ET > KA > K = KT > XE

ET > KA > K = KT > XE

ET > KA > K = KT > XE

ET > KA > K = KT > XE

KT > ET > KA > K > XE

KT > ET > KA > K > XE

KT > ET > KA > K > XE

KT > ET > KA > K > XE

T > K > KA > XE

T > K > KA > XE

T > K > KA > XE

T > K > KA > XE

ET > K=KT > KA > XE

ET > K=KT > KA > XE

ET > K=KT > KA > XE

ET > K=KT > KA > XE

XE > K > KK > T > EK
KK > ET > XE > KT = EK > K
ET > EK > KK = KT > K
KA = T > K > XE

XE > K > KK > T > EK
KK > ET > XE > KT = EK > K
ET > EK > KK = KT > K
KA = T > K > XE

T > K > KA > XE

Ο
Σ

T > K > KA > XE

Καθημερινό καθιστικό (ΚΚ)

ET > K/KT > KA > XE

ΛΙ
ΑΣ

ΚΡ
ΑΝ

ET > K/KT > KA > XE

Η

Πίνακας Ι.2.2: Οι τιμές οπτικής ενσωμάτωσης των κύριων λειτουργιών με βάση τη μεταξύ τους κατάταξη
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Ανάλυση της κάτοψης των κατοικιών σε κοίλους χώρους

ΚΡ
ΑΝ

Ο
Σ

Διάγραμμα κάτοψης κοίλων χώρων (convex break-up)

Η

ΛΙ
ΑΣ

Διάγραμμα διάταξης προσβάσεων (justified graph)

(ΧΕ): Χωλ εισόδου
(ΚΤ): Καθημερινή τραπεζαρία
(ΕΤ): Επίσημη τραπεζαρία
(Τ): Τραπεζαρία
(ΚΚ): Καθημερινό καθιστικό
(ΕΚ): Επίσημο καθιστικό
(Κ): Κουζίνα
(ΚΥ): Κυρίως υπνοδωμάτιο
(Β): Βεράντα

Δρόμος

Εξωτερικός χώρος
Κυρίως βεράντα
Εσωτερικός κυρίως χώρος
Εσωτερικός μεταβατικός χώρος
Εσωτερικός βοηθητικός χώρος

Πίνακας Ι.2.3: Κατοικία 1 - Κρατικά βραβεία - 1992
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ΚΡ
ΑΝ

Ο
Σ

Διάγραμμα κάτοψης κοίλων χώρων (convex break-up)

Η

ΛΙ
ΑΣ

Διάγραμμα διάταξης προσβάσεων (justified graph)

(ΧΕ): Χωλ εισόδου
(ΚΤ): Καθημερινή τραπεζαρία
(ΕΤ): Επίσημη τραπεζαρία
(Τ): Τραπεζαρία
(ΚΚ): Καθημερινό καθιστικό
(ΕΚ): Επίσημο καθιστικό
(Κ): Κουζίνα
(ΚΥ): Κυρίως υπνοδωμάτιο
(Β): Βεράντα

Δρόμος

Εξωτερικός χώρος
Κυρίως βεράντα
Εσωτερικός κυρίως χώρος
Εσωτερικός μεταβατικός χώρος
Εσωτερικός βοηθητικός χώρος

Πίνακας Ι.2.4: Κατοικία 2 - Κρατικά βραβεία - 1995
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ΚΡ
ΑΝ

Ο
Σ

Διάγραμμα κάτοψης κοίλων χώρων (convex break-up)

Η

ΛΙ
ΑΣ

Διάγραμμα διάταξης προσβάσεων (justified graph)

(ΧΕ): Χωλ εισόδου
(ΚΤ): Καθημερινή τραπεζαρία
(ΕΤ): Επίσημη τραπεζαρία
(Τ): Τραπεζαρία
(ΚΚ): Καθημερινό καθιστικό
(ΕΚ): Επίσημο καθιστικό
(Κ): Κουζίνα
(ΚΥ): Κυρίως υπνοδωμάτιο
(Β): Βεράντα

Δρόμος

Εξωτερικός χώρος
Κυρίως βεράντα
Εσωτερικός κυρίως χώρος
Εσωτερικός μεταβατικός χώρος
Εσωτερικός βοηθητικός χώρος

Πίνακας Ι.2.5: Κατοικία 3 - EU Mies Award - 1998
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ΚΡ
ΑΝ

Ο
Σ

Διάγραμμα κάτοψης κοίλων χώρων (convex break-up)

Η

ΛΙ
ΑΣ

Διάγραμμα διάταξης προσβάσεων (justified graph)

(ΧΕ): Χωλ εισόδου
(ΚΤ): Καθημερινή τραπεζαρία
(ΕΤ): Επίσημη τραπεζαρία
(Τ): Τραπεζαρία
(ΚΚ): Καθημερινό καθιστικό
(ΕΚ): Επίσημο καθιστικό
(Κ): Κουζίνα
(ΚΥ): Κυρίως υπνοδωμάτιο
(Β): Βεράντα

Δρόμος

Εξωτερικός χώρος
Κυρίως βεράντα
Εσωτερικός κυρίως χώρος
Εσωτερικός μεταβατικός χώρος
Εσωτερικός βοηθητικός χώρος

Πίνακας Ι.2.6: Κατοικία 4 - Κρατικά βραβεία - 2001
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ΚΡ
ΑΝ

Ο
Σ

Διάγραμμα κάτοψης κοίλων χώρων (convex break-up)

Η

ΛΙ
ΑΣ

Διάγραμμα διάταξης προσβάσεων (justified graph)

(ΧΕ): Χωλ εισόδου
(ΚΤ): Καθημερινή τραπεζαρία
(ΕΤ): Επίσημη τραπεζαρία
(Τ): Τραπεζαρία
(ΚΚ): Καθημερινό καθιστικό
(ΕΚ): Επίσημο καθιστικό
(Κ): Κουζίνα
(ΚΥ): Κυρίως υπνοδωμάτιο
(Β): Βεράντα

Δρόμος

Εξωτερικός χώρος
Κυρίως βεράντα
Εσωτερικός κυρίως χώρος
Εσωτερικός μεταβατικός χώρος
Εσωτερικός βοηθητικός χώρος

Πίνακας Ι.2.7: Κατοικία 5 - EU Mies Award - 2001
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ΚΡ
ΑΝ

Ο
Σ

Διάγραμμα κάτοψης κοίλων χώρων (convex break-up)

Η

ΛΙ
ΑΣ

Διάγραμμα διάταξης προσβάσεων (justified graph)

(ΧΕ): Χωλ εισόδου

(ΚΤ): Καθημερινή τραπεζαρία
(ΕΤ): Επίσημη τραπεζαρία
(Τ): Τραπεζαρία
(ΚΚ): Καθημερινό καθιστικό
(ΕΚ): Επίσημο καθιστικό
(Κ): Κουζίνα
(ΚΥ): Κυρίως υπνοδωμάτιο
(Β): Βεράντα

Δρόμος

Εξωτερικός χώρος
Κυρίως βεράντα
Εσωτερικός κυρίως χώρος
Εσωτερικός μεταβατικός χώρος
Εσωτερικός βοηθητικός χώρος

Πίνακας Ι.2.8: Κατοικία 6 - Κρατικά βραβεία - 2004
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ΚΡ
ΑΝ

Ο
Σ

Διάγραμμα κάτοψης κοίλων χώρων (convex break-up)

Η

ΛΙ
ΑΣ

Διάγραμμα διάταξης προσβάσεων (justified graph)

(ΧΕ): Χωλ εισόδου

(ΚΤ): Καθημερινή τραπεζαρία
(ΕΤ): Επίσημη τραπεζαρία
(Τ): Τραπεζαρία
(ΚΚ): Καθημερινό καθιστικό
(ΕΚ): Επίσημο καθιστικό
(Κ): Κουζίνα
(ΚΥ): Κυρίως υπνοδωμάτιο
(Β): Βεράντα

Δρόμος

Εξωτερικός χώρος
Κυρίως βεράντα
Εσωτερικός κυρίως χώρος
Εσωτερικός μεταβατικός χώρος
Εσωτερικός βοηθητικός χώρος

Πίνακας Ι.2.9: Κατοικία 7 - EU Mies Award - 2005
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ΚΡ
ΑΝ

Ο
Σ

Διάγραμμα κάτοψης κοίλων χώρων (convex break-up)

Η

ΛΙ
ΑΣ

Διάγραμμα διάταξης προσβάσεων (justified graph)

(ΧΕ): Χωλ εισόδου
(ΚΤ): Καθημερινή τραπεζαρία
(ΕΤ): Επίσημη τραπεζαρία
(Τ): Τραπεζαρία
(ΚΚ): Καθημερινό καθιστικό
(ΕΚ): Επίσημο καθιστικό
(Κ): Κουζίνα
(ΚΥ): Κυρίως υπνοδωμάτιο
(Β): Βεράντα

Δρόμος

Εξωτερικός χώρος
Κυρίως βεράντα
Εσωτερικός κυρίως χώρος
Εσωτερικός μεταβατικός χώρος
Εσωτερικός βοηθητικός χώρος

Πίνακας Ι.2.10: Κατοικία 8 - EU Mies Award - 2007
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ΚΡ
ΑΝ

Ο
Σ

Διάγραμμα κάτοψης κοίλων χώρων (convex break-up)

Η

ΛΙ
ΑΣ

Διάγραμμα διάταξης προσβάσεων (justified graph)

(ΧΕ): Χωλ εισόδου
(ΚΤ): Καθημερινή τραπεζαρία
(ΕΤ): Επίσημη τραπεζαρία
(Τ): Τραπεζαρία
(ΚΚ): Καθημερινό καθιστικό
(ΕΚ): Επίσημο καθιστικό
(Κ): Κουζίνα
(ΚΥ): Κυρίως υπνοδωμάτιο
(Β): Βεράντα

Δρόμος

Εξωτερικός χώρος
Κυρίως βεράντα
Εσωτερικός κυρίως χώρος
Εσωτερικός μεταβατικός χώρος
Εσωτερικός βοηθητικός χώρος

Πίνακας Ι.2..11: Κατοικία 9 - EU Mies Award - 2009
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ΛΙ
ΑΣ

ΚΡ
ΑΝ

Ο
Σ

Διάγραμμα κάτοψης κοίλων χώρων (convex break-up)

Η

Διάγραμμα διάταξης προσβάσεων (justified graph)
(ΧΕ): Χωλ εισόδου

(ΚΤ): Καθημερινή τραπεζαρία
(ΕΤ): Επίσημη τραπεζαρία
(Τ): Τραπεζαρία
(ΚΚ): Καθημερινό καθιστικό
(ΕΚ): Επίσημο καθιστικό
(Κ): Κουζίνα
(ΚΥ): Κυρίως υπνοδωμάτιο
(Β): Βεράντα
Δρόμος

Εξωτερικός χώρος
Κυρίως βεράντα
Εσωτερικός κυρίως χώρος
Εσωτερικός μεταβατικός χώρος
Εσωτερικός βοηθητικός χώρος

Πίνακας Ι.2.12: Κατοικία 10 - EU Mies Award - 2013
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ΚΡ
ΑΝ

Ο
Σ

Διάγραμμα κάτοψης κοίλων χώρων (convex break-up)

Η

ΛΙ
ΑΣ

Διάγραμμα διάταξης προσβάσεων (justified graph)

(ΧΕ): Χωλ εισόδου
(ΚΤ): Καθημερινή τραπεζαρία
(ΕΤ): Επίσημη τραπεζαρία
(Τ): Τραπεζαρία
(ΚΚ): Καθημερινό καθιστικό
(ΕΚ): Επίσημο καθιστικό
(Κ): Κουζίνα
(ΚΥ): Κυρίως υπνοδωμάτιο
(Β): Βεράντα

Δρόμος

Εξωτερικός χώρος
Κυρίως βεράντα
Εσωτερικός κυρίως χώρος
Εσωτερικός μεταβατικός χώρος
Εσωτερικός βοηθητικός χώρος

Πίνακας Ι.2.13: Κατοικία 11 - Κρατικά βραβεία - 2013
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ΚΡ
ΑΝ

Ο
Σ

Διάγραμμα κάτοψης κοίλων χώρων (convex break-up)

Η

ΛΙ
ΑΣ

Διάγραμμα διάταξης προσβάσεων (justified graph)

(ΧΕ): Χωλ εισόδου

(ΚΤ): Καθημερινή τραπεζαρία
(ΕΤ): Επίσημη τραπεζαρία
(Τ): Τραπεζαρία
(ΚΚ): Καθημερινό καθιστικό
(ΕΚ): Επίσημο καθιστικό
(Κ): Κουζίνα
(ΚΥ): Κυρίως υπνοδωμάτιο
(Β): Βεράντα

Δρόμος

Εξωτερικός χώρος
Κυρίως βεράντα
Εσωτερικός κυρίως χώρος
Εσωτερικός μεταβατικός χώρος
Εσωτερικός βοηθητικός χώρος

Πίνακας Ι.2.14: Κατοικία 12 - Κρατικά βραβεία - 2013
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ΚΡ
ΑΝ

Ο
Σ

Διάγραμμα κάτοψης κοίλων χώρων (convex break-up)

Διάγραμμα διάταξης προσβάσεων (justified graph)

(ΧΕ): Χωλ εισόδου
(ΚΤ): Καθημερινή τραπεζαρία

Η

ΛΙ
ΑΣ

(ΕΤ): Επίσημη τραπεζαρία
(Τ): Τραπεζαρία
(ΚΚ): Καθημερινό καθιστικό
(ΕΚ): Επίσημο καθιστικό
(Κ): Κουζίνα
(ΚΥ): Κυρίως υπνοδωμάτιο
(Β): Βεράντα

Δρόμος

Εξωτερικός χώρος
Κυρίως βεράντα
Εσωτερικός κυρίως χώρος
Εσωτερικός μεταβατικός χώρος
Εσωτερικός βοηθητικός χώρος

Πίνακας Ι.2.15: Κατοικία 13 - EU Mies Award - 2015
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ΚΡ
ΑΝ

Ο
Σ

Διάγραμμα κάτοψης κοίλων χώρων (convex break-up)

Η

ΛΙ
ΑΣ

Διάγραμμα διάταξης προσβάσεων (justified graph)

(ΧΕ): Χωλ εισόδου
(ΚΤ): Καθημερινή τραπεζαρία
(ΕΤ): Επίσημη τραπεζαρία
(Τ): Τραπεζαρία
(ΚΚ): Καθημερινό καθιστικό
(ΕΚ): Επίσημο καθιστικό
(Κ): Κουζίνα
(ΚΥ): Κυρίως υπνοδωμάτιο
(Β): Βεράντα

Δρόμος

Εξωτερικός χώρος
Κυρίως βεράντα
Εσωτερικός κυρίως χώρος
Εσωτερικός μεταβατικός χώρος
Εσωτερικός βοηθητικός χώρος

Πίνακας Ι.2.16: Κατοικία 14 - EU Mies Award - 2015
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ΚΡ
ΑΝ

Ο
Σ

Διάγραμμα κάτοψης κοίλων χώρων (convex break-up)

Η

ΛΙ
ΑΣ

Διάγραμμα διάταξης προσβάσεων (justified graph)

(ΧΕ): Χωλ εισόδου
(ΚΤ): Καθημερινή τραπεζαρία
(ΕΤ): Επίσημη τραπεζαρία
(Τ): Τραπεζαρία
(ΚΚ): Καθημερινό καθιστικό
(ΕΚ): Επίσημο καθιστικό
(Κ): Κουζίνα
(ΚΥ): Κυρίως υπνοδωμάτιο
(Β): Βεράντα

Δρόμος

Εξωτερικός χώρος
Κυρίως βεράντα
Εσωτερικός κυρίως χώρος
Εσωτερικός μεταβατικός χώρος
Εσωτερικός βοηθητικός χώρος

Πίνακας Ι.2.17: Κατοικία 15 - Κρατικά βραβεία - 2016
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Ι.3. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ

Η

ΛΙ
ΑΣ

ΚΡ
ΑΝ

Ο
Σ

μμιΤΩΝ ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
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Κατοικία 1 - Κρατικά βραβεία - 1992
Α. Η σχέση της κατασκευής με περιβαλλοντικές παραμέτρους
1. Η ανάγκη για νότιο προσανατολισμό
Σενάριο Α: Το σχήμα του οικοπέδου περιορίζει την αξιοποίηση του νότιου προσαν.
Σενάριο Β: Η κύρια θέα του οικοπέδου βρίσκεται σε οποιοδήποτε προσαν. (εξαιρουμένου του νότιου)
Σενάριο Γ: Δεν υπάρχει οποιοσδήποτε περιορισμός που να εμποδίζει την αξιοποίηση του νότιου προσαν.
Οι περισσότερες από τις κύριες λειτουργίες είναι χωροθετημένες σε άμεση σχέση με το νότο
Σχήμα– Ηλιακά κέρδη
Μερικές από τις κύριες λειτουργίες είναι χωροθετημένες σε άμεση σχέση με το νότο
από νότια ανοίγματα
Ύπαρξη όγκου ο οποίος εκμεταλλεύεται τα νότια ηλιακά κέρδη
Αξιοποίηση του νότιου προσαν.
Αξιοποίηση εν μέρει του νότιου προσαν.
Μη αξιοποίηση του νότιου προσαν.

2. Αξιοποιώντας τη θερμομονωτική ιδιότητα του εδάφους

30

Ο
Σ

Σημαντικό μέρος του όγκου του κτίσματος βυθίζεται στο έδαφος
Μικρό μέρος του όγκου του κτίσματος βυθίζεται στο έδαφος
Το κτίσμα ακουμπά στο έδαφος χωρίς ο όγκος του να βυθίζεται στο αυτό
Αξιοποίηση της θερμομον. ιδιότ.
Αξιοποίηση εν μέρει της θερμομον. ιδιότ.

3. Εξωτερικοί χώροι

Μη αξιοποίηση της θερμομον. ιδιότ.

ΚΡ
ΑΝ

Ο κυρίως εξωτερικός χώρος συνδέεται με τις περισσότερες κύριες λειτουργίες
Ο κυρίως εξωτερικός χώρος συνδέεται με μερικές από τις κύριες λειτουργίες
Ο κυρίως εξωτερικός χώρος συνδέεται με μία ή καμία από τις κύριες λειτουργίες
Σε μεγάλο βαθμό ενσωματωμένοι εξωτερικοί χώροι
Σε μέτριο βαθμό ενσωματωμένοι εξωτερικοί χώροι
Μη ενσωματωμένοι εξωτερικοί χώροι

Β. Στρατηγικές ελαχιστοποίησης ενεργειακών απαιτήσεων
α. Παθητικά συστήματα και στρατηγικές θέρμανσης
4. Συστήματα άμεσου ηλιακού κέρδους - Ανοίγματα στον νότο
Αναλογία ανοικτής/κλειστής επιφάνειας - Προσανατολισμός

Ν Β Α Δ

Ν Ν Β Β
Α Δ Α Δ

Η

ΛΙ
ΑΣ

Μεγάλα ανοίγματα - Το εμβαδό της κλειστής επιφάνειας και των ανοιγμάτων είναι συγκρίσιμο
Ανοίγματα μετρίου μεγέθους - Το εμβαδό της κλειστής επιφάνειας είναι μεγαλύτερο
Το εμβαδό της κλειστής επιφάνειας είναι αρκετά μεγαλύτερο από αυτό των ανοιγμάτων

Επαρκές άμεσα ηλιακό κέρδος

30

Σχεδόν επαρκές άμεσα ηλιακό κέρδος

Ανεπαρκές άμεσα ηλιακό κέρδος

Μόνο όταν το οικόπεδο παρουσιάζει κεκλιμένο έδαφος
350

β. Παθητικά συστήματα και στρατηγικές θέρμανσης
5. Ανάσχεση απωλειών - Διάταξη χώρων
ΧΕ: Χωλ εισόδου
ΚΚ/ΕΚ: Καθημερινό/επίσημο καθιστικό
Κ: Καθιστικό
ΚΤ/ΕΤ: Καθημερινή/επίσημη τραπεζαρία
Τ: Τραπεζαρία
K: Κουζίνα
Υ/ΚΥ: Υπνοδωμάτιο/κυρίως υπνοδωμάτιο
Β: Βεράντα
(κύριος εξωτερικός χώρος)
ΒΧ: Βοηθητικοί χώροι
(αποθήκες, αποχωρητήρια)

6. Ηλιοπροστασία
Προσανατολισμός

Ν Β Α Δ

Ν Ν Β Β
Α Δ Α Δ

Επαρκής σκίαση

7. Χρωματισμοί

ΚΡ
ΑΝ

Τύπος σκίασης
Ορθός τύπος σκίασης
Λανθασμένος τύπος σκίασης

Ο
Σ

Οι βοηθητικές λειτουργίες και οι μεταβατικοί χώρου τοποθετούνται στη βόρεια πλευρά της κάτοψης
Οι βοηθητικές λειτουργίες και οι μεταβατικοί χώρου τοποθετούνται τυχαία στη κάτοψη
Οι περισσότερες από τις κύριες λειτουργίες είναι προστατευμένες από το βόριο προσανατολισμό
Οι περισσότερες από τις κύριες λειτουργίες είναι εκτεθειμένες στο βορρά
Κατάλληλη διαρρύθμιση χώρων
Ακαθόριστη διαρρύθμιση χώρων
Ακατάλληλη διαρρύθμιση χώρων

Σχεδόν επαρκής σκίαση

Ανεπαρκής σκίαση

Οι εξωτερικές επιφάνειες του κτίσματος παρουσιάζουν ανοιχτόχρωμους χρωματισμούς
Οι εξωτερικές επιφάνειες του κτίσματος παρουσιάζουν συνδυασμό από ανοιχτόχρωμους και σκουρόχρωμους χρωματισμούς
Οι εξωτερικές επιφάνειες του κτίσματος παρουσιάζουν κατά μεγαλύτερη αναλογία σκουρόχρωμους χρωματισμούς
Ορθός χρωματισμός
Μικτός χρωματισμός
Λανθασμένος χρωματισμός

8. Φυσικός αερισμός

ΛΙ
ΑΣ

Επαρκής και ορθή κατανομή ανοιγμάτων
Παρουσία στρατηγικών οι οποίες υποστηρίζουν την ύπαρξη διαμπερούς αερισμού
Παρουσία στρατηγικών οι οποίες υποστηρίζουν την απαγωγή του θερμού αέρα

Η

Διαμπερής αερισμός

Μερικώς διαμπερής αερισμός

Μη διαμπερής αερισμός

9. Στρατηγικές φυσικού φωτισμού
Επαρκής αριθμός ανοιγμάτων
Ισοκατανομή ανοιγμάτων
Ύπαρξη χώρων οι οποίοι παρουσιάζουν μεγάλη απόσταση από το κέλυφος του κτίσματος
Ύπαρξη αίθριου
Ύπαρξη φωταγωγών
Ύπαρξη ανοιγμάτων οροφής

Χρήση των περισσ. στρατηγ. φυσ. Φωτ.

Χρήση μερικών στρατηγ. φυσ. Φωτ.

Μη χρήση στρατηγ. φυσ. Φωτ.

351

Κατοικία 2 - Κρατικά βραβεία - 1995
Α. Η σχέση της κατασκευής με περιβαλλοντικές παραμέτρους
1. Η ανάγκη για νότιο προσανατολισμό
Σενάριο Α: Το σχήμα του οικοπέδου περιορίζει την αξιοποίηση του νότιου προσαν.
Σενάριο Β: Η κύρια θέα του οικοπέδου βρίσκεται σε οποιοδήποτε προσαν. (εξαιρουμένου του νότιου)
Σενάριο Γ: Δεν υπάρχει οποιοσδήποτε περιορισμός που να εμποδίζει την αξιοποίηση του νότιου προσαν.
Οι περισσότερες από τις κύριες λειτουργίες είναι χωροθετημένες σε άμεση σχέση με το νότο
Μερικές από τις κύριες λειτουργίες είναι χωροθετημένες σε άμεση σχέση με το νότο
Σχήμα– Ηλιακά κέρδη
Ύπαρξη όγκου ο οποίος εκμεταλλεύεται τα νότια ηλιακά κέρδη
από νότια ανοίγματα
Αξιοποίηση του νότιου προσαν.
Αξιοποίηση εν μέρει του νότιου προσαν.
Μη αξιοποίηση του νότιου προσαν.

2. Αξιοποιώντας τη θερμομονωτική ιδιότητα του εδάφους

31

Ο
Σ

Σημαντικό μέρος του όγκου του κτίσματος βυθίζεται στο έδαφος
Μικρό μέρος του όγκου του κτίσματος βυθίζεται στο έδαφος
Το κτίσμα ακουμπά στο έδαφος χωρίς ο όγκος του να βυθίζεται στο αυτό
Αξιοποίηση της θερμομον. ιδιότ.
Αξιοποίηση εν μέρει της θερμομον. ιδιότ.

3. Εξωτερικοί χώροι

Μη αξιοποίηση της θερμομον. ιδιότ.

ΚΡ
ΑΝ

Ο κυρίως εξωτερικός χώρος συνδέεται με τις περισσότερες κύριες λειτουργίες
Ο κυρίως εξωτερικός χώρος συνδέεται με μερικές από τις κύριες λειτουργίες
Ο κυρίως εξωτερικός χώρος συνδέεται με μία ή καμία από τις κύριες λειτουργίες
Σε μεγάλο βαθμό ενσωματωμένοι εξωτερικοί χώροι
Σε μέτριο βαθμό ενσωματωμένοι εξωτερικοί χώροι
Μη ενσωματωμένοι εξωτερικοί χώροι

Β. Στρατηγικές ελαχιστοποίησης ενεργειακών απαιτήσεων
α. Παθητικά συστήματα και στρατηγικές θέρμανσης
4. Συστήματα άμεσου ηλιακού κέρδους - Ανοίγματα στον νότο
Αναλογία ανοικτής/κλειστής επιφάνειας - Προσανατολισμός

Ν Β Α Δ

Ν Ν Β Β
Α Δ Α Δ

Η

ΛΙ
ΑΣ

Μεγάλα ανοίγματα - Το εμβαδό της κλειστής επιφάνειας και των ανοιγμάτων είναι συγκρίσιμο
Ανοίγματα μετρίου μεγέθους - Το εμβαδό της κλειστής επιφάνειας είναι μεγαλύτερο
Το εμβαδό της κλειστής επιφάνειας είναι αρκετά μεγαλύτερο από αυτό των ανοιγμάτων

Επαρκές άμεσα ηλιακό κέρδος

31

Σχεδόν επαρκές άμεσα ηλιακό κέρδος

Ανεπαρκές άμεσα ηλιακό κέρδος

Μόνο όταν το οικόπεδο παρουσιάζει κεκλιμένο έδαφος
352

β. Παθητικά συστήματα και στρατηγικές θέρμανσης
5. Ανάσχεση απωλειών - Διάταξη χώρων
ΧΕ: Χωλ εισόδου
ΚΚ/ΕΚ: Καθημερινό/επίσημο καθιστικό
Κ: Καθιστικό
ΚΤ/ΕΤ: Καθημερινή/επίσημη τραπεζαρία
Τ: Τραπεζαρία
K: Κουζίνα
Υ/ΚΥ: Υπνοδωμάτιο/κυρίως υπνοδωμάτιο
Β: Βεράντα
(κύριος εξωτερικός χώρος)
ΒΧ: Βοηθητικοί χώροι
(αποθήκες, αποχωρητήρια)

6. Ηλιοπροστασία
Προσανατολισμός

Ν Β Α Δ

Επαρκής σκίαση

7. Χρωματισμοί

ΚΡ
ΑΝ

Τύπος σκίασης
Ορθός τύπος σκίασης
Λανθασμένος τύπος σκίασης

Ν Ν Β Β
Α Δ Α Δ
Β Β
Β

Ο
Σ

Οι βοηθητικές λειτουργίες και οι μεταβατικοί χώρου τοποθετούνται στη βόρεια πλευρά της κάτοψης
Οι βοηθητικές λειτουργίες και οι μεταβατικοί χώρου τοποθετούνται τυχαία στη κάτοψη
Οι περισσότερες από τις κύριες λειτουργίες είναι προστατευμένες από το βόριο προσανατολισμό
Οι περισσότερες από τις κύριες λειτουργίες είναι εκτεθειμένες στο βορρά
Κατάλληλη διαρρύθμιση χώρων
Ακαθόριστη διαρρύθμιση χώρων
Ακατάλληλη διαρρύθμιση χώρων

Σχεδόν επαρκής σκίαση

Ανεπαρκής σκίαση

Οι εξωτερικές επιφάνειες του κτίσματος παρουσιάζουν ανοιχτόχρωμους χρωματισμούς
Οι εξωτερικές επιφάνειες του κτίσματος παρουσιάζουν συνδυασμό από ανοιχτόχρωμους και σκουρόχρωμους χρωματισμούς
Οι εξωτερικές επιφάνειες του κτίσματος παρουσιάζουν κατά μεγαλύτερη αναλογία σκουρόχρωμους χρωματισμούς
Ορθός χρωματισμός
Μικτός χρωματισμός
Λανθασμένος χρωματισμός

8. Φυσικός αερισμός

ΛΙ
ΑΣ

Επαρκής και ορθή κατανομή ανοιγμάτων
Παρουσία στρατηγικών οι οποίες υποστηρίζουν την ύπαρξη διαμπερούς αερισμού
Παρουσία στρατηγικών οι οποίες υποστηρίζουν την απαγωγή του θερμού αέρα

Η

Διαμπερής αερισμός

Μερικώς διαμπερής αερισμός

Μη διαμπερής αερισμός

9. Στρατηγικές φυσικού φωτισμού
Επαρκής αριθμός ανοιγμάτων
Ισοκατανομή ανοιγμάτων
Ύπαρξη χώρων οι οποίοι παρουσιάζουν μεγάλη απόσταση από το κέλυφος του κτίσματος
Ύπαρξη αίθριου
Ύπαρξη φωταγωγών
Ύπαρξη ανοιγμάτων οροφής

Χρήση των περισσ. στρατηγ. φυσ. Φωτ.

Χρήση μερικών στρατηγ. φυσ. Φωτ.

Μη χρήση στρατηγ. φυσ. Φωτ.
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Κατοικία 3 - EU Mies Award - 1998
Α. Η σχέση της κατασκευής με περιβαλλοντικές παραμέτρους
1. Η ανάγκη για νότιο προσανατολισμό
Σενάριο Α: Το σχήμα του οικοπέδου περιορίζει την αξιοποίηση του νότιου προσαν.
Σενάριο Β: Η κύρια θέα του οικοπέδου βρίσκεται σε οποιοδήποτε προσαν. (εξαιρουμένου του νότιου)
Σενάριο Γ: Δεν υπάρχει οποιοσδήποτε περιορισμός που να εμποδίζει την αξιοποίηση του νότιου προσαν.
Οι περισσότερες από τις κύριες λειτουργίες είναι χωροθετημένες σε άμεση σχέση με το νότο
Μερικές από τις κύριες λειτουργίες είναι χωροθετημένες σε άμεση σχέση με το νότο
Σχήμα– Ηλιακά κέρδη
Ύπαρξη όγκου ο οποίος εκμεταλλεύεται τα νότια ηλιακά κέρδη
από νότια ανοίγματα
Αξιοποίηση του νότιου προσαν.
Αξιοποίηση εν μέρει του νότιου προσαν.
Μη αξιοποίηση του νότιου προσαν.

2. Αξιοποιώντας τη θερμομονωτική ιδιότητα του εδάφους

32

Ο
Σ

Σημαντικό μέρος του όγκου του κτίσματος βυθίζεται στο έδαφος
Μικρό μέρος του όγκου του κτίσματος βυθίζεται στο έδαφος
Το κτίσμα ακουμπά στο έδαφος χωρίς ο όγκος του να βυθίζεται στο αυτό
Αξιοποίηση της θερμομον. ιδιότ.
Αξιοποίηση εν μέρει της θερμομον. ιδιότ.

3. Εξωτερικοί χώροι

Μη αξιοποίηση της θερμομον. ιδιότ.

ΚΡ
ΑΝ

Ο κυρίως εξωτερικός χώρος συνδέεται με τις περισσότερες κύριες λειτουργίες
Ο κυρίως εξωτερικός χώρος συνδέεται με μερικές από τις κύριες λειτουργίες
Ο κυρίως εξωτερικός χώρος συνδέεται με μία ή καμία από τις κύριες λειτουργίες
Σε μεγάλο βαθμό ενσωματωμένοι εξωτερικοί χώροι
Σε μέτριο βαθμό ενσωματωμένοι εξωτερικοί χώροι
Μη ενσωματωμένοι εξωτερικοί χώροι

Β. Στρατηγικές ελαχιστοποίησης ενεργειακών απαιτήσεων
α. Παθητικά συστήματα και στρατηγικές θέρμανσης
4. Συστήματα άμεσου ηλιακού κέρδους - Ανοίγματα στον νότο
Αναλογία ανοικτής/κλειστής επιφάνειας - Προσανατολισμός

Ν Β Α Δ

Ν Ν Β Β
Α Δ Α Δ

Η

ΛΙ
ΑΣ

Μεγάλα ανοίγματα - Το εμβαδό της κλειστής επιφάνειας και των ανοιγμάτων είναι συγκρίσιμο
Ανοίγματα μετρίου μεγέθους - Το εμβαδό της κλειστής επιφάνειας είναι μεγαλύτερο
Το εμβαδό της κλειστής επιφάνειας είναι αρκετά μεγαλύτερο από αυτό των ανοιγμάτων

Επαρκές άμεσα ηλιακό κέρδος

32

Σχεδόν επαρκές άμεσα ηλιακό κέρδος

Ανεπαρκές άμεσα ηλιακό κέρδος

Μόνο όταν το οικόπεδο παρουσιάζει κεκλιμένο έδαφος
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β. Παθητικά συστήματα και στρατηγικές θέρμανσης
5. Ανάσχεση απωλειών - Διάταξη χώρων
ΧΕ: Χωλ εισόδου
ΚΚ/ΕΚ: Καθημερινό/επίσημο καθιστικό
Κ: Καθιστικό
ΚΤ/ΕΤ: Καθημερινή/επίσημη τραπεζαρία
Τ: Τραπεζαρία
K: Κουζίνα
Υ/ΚΥ: Υπνοδωμάτιο/κυρίως υπνοδωμάτιο
Β: Βεράντα
(κύριος εξωτερικός χώρος)
ΒΧ: Βοηθητικοί χώροι
(αποθήκες, αποχωρητήρια)

6. Ηλιοπροστασία
Προσανατολισμός

Ν Β Α Δ

Ν Ν Β Β
Α Δ Α Δ

Επαρκής σκίαση

7. Χρωματισμοί

ΚΡ
ΑΝ

Τύπος σκίασης
Ορθός τύπος σκίασης
Λανθασμένος τύπος σκίασης

Ο
Σ

Οι βοηθητικές λειτουργίες και οι μεταβατικοί χώρου τοποθετούνται στη βόρεια πλευρά της κάτοψης
Οι βοηθητικές λειτουργίες και οι μεταβατικοί χώρου τοποθετούνται τυχαία στη κάτοψη
Οι περισσότερες από τις κύριες λειτουργίες είναι προστατευμένες από το βόριο προσανατολισμό
Οι περισσότερες από τις κύριες λειτουργίες είναι εκτεθειμένες στο βορρά
Κατάλληλη διαρρύθμιση χώρων
Ακαθόριστη διαρρύθμιση χώρων
Ακατάλληλη διαρρύθμιση χώρων

Σχεδόν επαρκής σκίαση

Ανεπαρκής σκίαση

Οι εξωτερικές επιφάνειες του κτίσματος παρουσιάζουν ανοιχτόχρωμους χρωματισμούς
Οι εξωτερικές επιφάνειες του κτίσματος παρουσιάζουν συνδυασμό από ανοιχτόχρωμους και σκουρόχρωμους χρωματισμούς
Οι εξωτερικές επιφάνειες του κτίσματος παρουσιάζουν κατά μεγαλύτερη αναλογία σκουρόχρωμους χρωματισμούς
Ορθός χρωματισμός
Μικτός χρωματισμός
Λανθασμένος χρωματισμός

8. Φυσικός αερισμός

ΛΙ
ΑΣ

Επαρκής και ορθή κατανομή ανοιγμάτων
Παρουσία στρατηγικών οι οποίες υποστηρίζουν την ύπαρξη διαμπερούς αερισμού
Παρουσία στρατηγικών οι οποίες υποστηρίζουν την απαγωγή του θερμού αέρα

Η

Διαμπερής αερισμός

Μερικώς διαμπερής αερισμός

Μη διαμπερής αερισμός

9. Στρατηγικές φυσικού φωτισμού
Επαρκής αριθμός ανοιγμάτων
Ισοκατανομή ανοιγμάτων
Ύπαρξη χώρων οι οποίοι παρουσιάζουν μεγάλη απόσταση από το κέλυφος του κτίσματος
Ύπαρξη αίθριου
Ύπαρξη φωταγωγών
Ύπαρξη ανοιγμάτων οροφής

Χρήση των περισσ. στρατηγ. φυσ. Φωτ.

Χρήση μερικών στρατηγ. φυσ. Φωτ.

Μη χρήση στρατηγ. φυσ. Φωτ.
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Κατοικία 4 - Κρατικά βραβεία - 2001
Α. Η σχέση της κατασκευής με περιβαλλοντικές παραμέτρους
1. Η ανάγκη για νότιο προσανατολισμό
Σενάριο Α: Το σχήμα του οικοπέδου περιορίζει την αξιοποίηση του νότιου προσαν.
Σενάριο Β: Η κύρια θέα του οικοπέδου βρίσκεται σε οποιοδήποτε προσαν. (εξαιρουμένου του νότιου)
Σενάριο Γ: Δεν υπάρχει οποιοσδήποτε περιορισμός που να εμποδίζει την αξιοποίηση του νότιου προσαν.
Οι περισσότερες από τις κύριες λειτουργίες είναι χωροθετημένες σε άμεση σχέση με το νότο
Μερικές από τις κύριες λειτουργίες είναι χωροθετημένες σε άμεση σχέση με το νότο
Σχήμα– Ηλιακά κέρδη
από νότια ανοίγματα
Ύπαρξη όγκου ο οποίος εκμεταλλεύεται τα νότια ηλιακά κέρδη
Αξιοποίηση του νότιου προσαν.
Αξιοποίηση εν μέρει του νότιου προσαν.
Μη αξιοποίηση του νότιου προσαν.

2. Αξιοποιώντας τη θερμομονωτική ιδιότητα του εδάφους

33

Ο
Σ

Σημαντικό μέρος του όγκου του κτίσματος βυθίζεται στο έδαφος
Μικρό μέρος του όγκου του κτίσματος βυθίζεται στο έδαφος
Το κτίσμα ακουμπά στο έδαφος χωρίς ο όγκος του να βυθίζεται στο αυτό
Αξιοποίηση της θερμομον. ιδιότ.
Αξιοποίηση εν μέρει της θερμομον. ιδιότ.

3. Εξωτερικοί χώροι

Μη αξιοποίηση της θερμομον. ιδιότ.

ΚΡ
ΑΝ

Ο κυρίως εξωτερικός χώρος συνδέεται με τις περισσότερες κύριες λειτουργίες
Ο κυρίως εξωτερικός χώρος συνδέεται με μερικές από τις κύριες λειτουργίες
Ο κυρίως εξωτερικός χώρος συνδέεται με μία ή καμία από τις κύριες λειτουργίες
Σε μεγάλο βαθμό ενσωματωμένοι εξωτερικοί χώροι
Σε μέτριο βαθμό ενσωματωμένοι εξωτερικοί χώροι
Μη ενσωματωμένοι εξωτερικοί χώροι

Β. Στρατηγικές ελαχιστοποίησης ενεργειακών απαιτήσεων
α. Παθητικά συστήματα και στρατηγικές θέρμανσης
4. Συστήματα άμεσου ηλιακού κέρδους - Ανοίγματα στον νότο
Αναλογία ανοικτής/κλειστής επιφάνειας - Προσανατολισμός

Ν Β Α Δ

Ν Ν Β Β
Α Δ Α Δ

Η

ΛΙ
ΑΣ

Μεγάλα ανοίγματα - Το εμβαδό της κλειστής επιφάνειας και των ανοιγμάτων είναι συγκρίσιμο
Ανοίγματα μετρίου μεγέθους - Το εμβαδό της κλειστής επιφάνειας είναι μεγαλύτερο
Το εμβαδό της κλειστής επιφάνειας είναι αρκετά μεγαλύτερο από αυτό των ανοιγμάτων

Επαρκές άμεσα ηλιακό κέρδος

33

Σχεδόν επαρκές άμεσα ηλιακό κέρδος

Ανεπαρκές άμεσα ηλιακό κέρδος

Μόνο όταν το οικόπεδο παρουσιάζει κεκλιμένο έδαφος
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β. Παθητικά συστήματα και στρατηγικές θέρμανσης
5. Ανάσχεση απωλειών - Διάταξη χώρων
ΧΕ: Χωλ εισόδου
ΚΚ/ΕΚ: Καθημερινό/επίσημο καθιστικό
Κ: Καθιστικό
ΚΤ/ΕΤ: Καθημερινή/επίσημη τραπεζαρία
Τ: Τραπεζαρία
K: Κουζίνα
Υ/ΚΥ: Υπνοδωμάτιο/κυρίως υπνοδωμάτιο
Β: Βεράντα
(κύριος εξωτερικός χώρος)
ΒΧ: Βοηθητικοί χώροι
(αποθήκες, αποχωρητήρια)

6. Ηλιοπροστασία
Προσανατολισμός

Επαρκής σκίαση

7. Χρωματισμοί

Β Α Δ

Α, Β

Ν Ν Β Β
Α Δ Α Δ

Β

ΚΡ
ΑΝ

Τύπος σκίασης
Ορθός τύπος σκίασης
Λανθασμένος τύπος σκίασης

Ν

Ο
Σ

Οι βοηθητικές λειτουργίες και οι μεταβατικοί χώρου τοποθετούνται στη βόρεια πλευρά της κάτοψης
Οι βοηθητικές λειτουργίες και οι μεταβατικοί χώρου τοποθετούνται τυχαία στη κάτοψη
Οι περισσότερες από τις κύριες λειτουργίες είναι προστατευμένες από το βόριο προσανατολισμό
Οι περισσότερες από τις κύριες λειτουργίες είναι εκτεθειμένες στο βορρά
Κατάλληλη διαρρύθμιση χώρων
Ακαθόριστη διαρρύθμιση χώρων
Ακατάλληλη διαρρύθμιση χώρων

Σχεδόν επαρκής σκίαση

Ανεπαρκής σκίαση

Οι εξωτερικές επιφάνειες του κτίσματος παρουσιάζουν ανοιχτόχρωμους χρωματισμούς
Οι εξωτερικές επιφάνειες του κτίσματος παρουσιάζουν συνδυασμό από ανοιχτόχρωμους και σκουρόχρωμους χρωματισμούς
Οι εξωτερικές επιφάνειες του κτίσματος παρουσιάζουν κατά μεγαλύτερη αναλογία σκουρόχρωμους χρωματισμούς
Ορθός χρωματισμός
Μικτός χρωματισμός
Λανθασμένος χρωματισμός

ΛΙ
ΑΣ

8. Φυσικός αερισμός

Η

Επαρκής και ορθή κατανομή ανοιγμάτων
Παρουσία στρατηγικών οι οποίες υποστηρίζουν την ύπαρξη διαμπερούς αερισμού
Παρουσία στρατηγικών οι οποίες υποστηρίζουν την απαγωγή του θερμού αέρα

Διαμπερής αερισμός

Μερικώς διαμπερής αερισμός

Μη διαμπερής αερισμός

9. Στρατηγικές φυσικού φωτισμού
Επαρκής αριθμός ανοιγμάτων
Ισοκατανομή ανοιγμάτων
Ύπαρξη χώρων οι οποίοι παρουσιάζουν μεγάλη απόσταση από το κέλυφος του κτίσματος
Ύπαρξη αίθριου
Ύπαρξη φωταγωγών
Ύπαρξη ανοιγμάτων οροφής

Χρήση των περισσ. στρατηγ. φυσ. Φωτ.

Χρήση μερικών στρατηγ. φυσ. Φωτ.

Μη χρήση στρατηγ. φυσ. Φωτ.
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Κατοικία 5 - EU Mies Award - 2001
Α. Η σχέση της κατασκευής με περιβαλλοντικές παραμέτρους
1. Η ανάγκη για νότιο προσανατολισμό
Σενάριο Α: Το σχήμα του οικοπέδου περιορίζει την αξιοποίηση του νότιου προσαν.
Σενάριο Β: Η κύρια θέα του οικοπέδου βρίσκεται σε οποιοδήποτε προσαν. (εξαιρουμένου του νότιου)
Σενάριο Γ: Δεν υπάρχει οποιοσδήποτε περιορισμός που να εμποδίζει την αξιοποίηση του νότιου προσαν.
Οι περισσότερες από τις κύριες λειτουργίες είναι χωροθετημένες σε άμεση σχέση με το νότο
Μερικές από τις κύριες λειτουργίες είναι χωροθετημένες σε άμεση σχέση με το νότο
Σχήμα– Ηλιακά κέρδη
από νότια ανοίγματα
Ύπαρξη όγκου ο οποίος εκμεταλλεύεται τα νότια ηλιακά κέρδη
Αξιοποίηση του νότιου προσαν.
Αξιοποίηση εν μέρει του νότιου προσαν.
Μη αξιοποίηση του νότιου προσαν.

2. Αξιοποιώντας τη θερμομονωτική ιδιότητα του εδάφους

34

Ο
Σ

Σημαντικό μέρος του όγκου του κτίσματος βυθίζεται στο έδαφος
Μικρό μέρος του όγκου του κτίσματος βυθίζεται στο έδαφος
Το κτίσμα ακουμπά στο έδαφος χωρίς ο όγκος του να βυθίζεται στο αυτό
Αξιοποίηση της θερμομον. ιδιότ.
Αξιοποίηση εν μέρει της θερμομον. ιδιότ.

3. Εξωτερικοί χώροι

Μη αξιοποίηση της θερμομον. ιδιότ.

ΚΡ
ΑΝ

Ο κυρίως εξωτερικός χώρος συνδέεται με τις περισσότερες κύριες λειτουργίες
Ο κυρίως εξωτερικός χώρος συνδέεται με μερικές από τις κύριες λειτουργίες
Ο κυρίως εξωτερικός χώρος συνδέεται με μία ή καμία από τις κύριες λειτουργίες
Σε μεγάλο βαθμό ενσωματωμένοι εξωτερικοί χώροι
Σε μέτριο βαθμό ενσωματωμένοι εξωτερικοί χώροι
Μη ενσωματωμένοι εξωτερικοί χώροι

Β. Στρατηγικές ελαχιστοποίησης ενεργειακών απαιτήσεων
α. Παθητικά συστήματα και στρατηγικές θέρμανσης
4. Συστήματα άμεσου ηλιακού κέρδους - Ανοίγματα στον νότο
Αναλογία ανοικτής/κλειστής επιφάνειας - Προσανατολισμός

Ν Β Α Δ

Ν Ν Β Β
Α Δ Α Δ

Η

ΛΙ
ΑΣ

Μεγάλα ανοίγματα - Το εμβαδό της κλειστής επιφάνειας και των ανοιγμάτων είναι συγκρίσιμο
Ανοίγματα μετρίου μεγέθους - Το εμβαδό της κλειστής επιφάνειας είναι μεγαλύτερο
Το εμβαδό της κλειστής επιφάνειας είναι αρκετά μεγαλύτερο από αυτό των ανοιγμάτων

Επαρκές άμεσα ηλιακό κέρδος

34

Σχεδόν επαρκές άμεσα ηλιακό κέρδος

Ανεπαρκές άμεσα ηλιακό κέρδος

Μόνο όταν το οικόπεδο παρουσιάζει κεκλιμένο έδαφος
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β. Παθητικά συστήματα και στρατηγικές θέρμανσης
5. Ανάσχεση απωλειών - Διάταξη χώρων
ΧΕ: Χωλ εισόδου
ΚΚ/ΕΚ: Καθημερινό/επίσημο καθιστικό
Κ: Καθιστικό
ΚΤ/ΕΤ: Καθημερινή/επίσημη τραπεζαρία
Τ: Τραπεζαρία
K: Κουζίνα
Υ/ΚΥ: Υπνοδωμάτιο/κυρίως υπνοδωμάτιο
Β: Βεράντα
(κύριος εξωτερικός χώρος)
ΒΧ: Βοηθητικοί χώροι
(αποθήκες, αποχωρητήρια)

6. Ηλιοπροστασία
Προσανατολισμός

Ν Β Α Δ

Τύπος σκίασης
Ορθός τύπος σκίασης
Λανθασμένος τύπος σκίασης

Α

7. Χρωματισμοί

Α

ΚΡ
ΑΝ

Επαρκής σκίαση

Ν Ν Β Β
Α Δ Α Δ

Ο
Σ

Οι βοηθητικές λειτουργίες και οι μεταβατικοί χώρου τοποθετούνται στη βόρεια πλευρά της κάτοψης
Οι βοηθητικές λειτουργίες και οι μεταβατικοί χώρου τοποθετούνται τυχαία στη κάτοψη
Οι περισσότερες από τις κύριες λειτουργίες είναι προστατευμένες από το βόριο προσανατολισμό
Οι περισσότερες από τις κύριες λειτουργίες είναι εκτεθειμένες στο βορρά
Κατάλληλη διαρρύθμιση χώρων
Ακαθόριστη διαρρύθμιση χώρων
Ακατάλληλη διαρρύθμιση χώρων

Σχεδόν επαρκής σκίαση

Ανεπαρκής σκίαση

Οι εξωτερικές επιφάνειες του κτίσματος παρουσιάζουν ανοιχτόχρωμους χρωματισμούς
Οι εξωτερικές επιφάνειες του κτίσματος παρουσιάζουν συνδυασμό από ανοιχτόχρωμους και σκουρόχρωμους χρωματισμούς
Οι εξωτερικές επιφάνειες του κτίσματος παρουσιάζουν κατά μεγαλύτερη αναλογία σκουρόχρωμους χρωματισμούς
Ορθός χρωματισμός
Μικτός χρωματισμός
Λανθασμένος χρωματισμός

ΛΙ
ΑΣ

8. Φυσικός αερισμός

Επαρκής και ορθή κατανομή ανοιγμάτων
Παρουσία στρατηγικών οι οποίες υποστηρίζουν την ύπαρξη διαμπερούς αερισμού
Παρουσία στρατηγικών οι οποίες υποστηρίζουν την απαγωγή του θερμού αέρα

Η

Διαμπερής αερισμός

Μερικώς διαμπερής αερισμός

Μη διαμπερής αερισμός

9. Στρατηγικές φυσικού φωτισμού
Επαρκής αριθμός ανοιγμάτων
Ισοκατανομή ανοιγμάτων
Ύπαρξη χώρων οι οποίοι παρουσιάζουν μεγάλη απόσταση από το κέλυφος του κτίσματος
Ύπαρξη αίθριου
Ύπαρξη φωταγωγών
Ύπαρξη ανοιγμάτων οροφής

Χρήση των περισσ. στρατηγ. φυσ. Φωτ.

Χρήση μερικών στρατηγ. φυσ. Φωτ.

Μη χρήση στρατηγ. φυσ. Φωτ.

359

Κατοικία 6 - Κρατικά βραβεία - 2004
Α. Η σχέση της κατασκευής με περιβαλλοντικές παραμέτρους
1. Η ανάγκη για νότιο προσανατολισμό
Σενάριο Α: Το σχήμα του οικοπέδου περιορίζει την αξιοποίηση του νότιου προσαν.
Σενάριο Β: Η κύρια θέα του οικοπέδου βρίσκεται σε οποιοδήποτε προσαν. (εξαιρουμένου του νότιου)
Σενάριο Γ: Δεν υπάρχει οποιοσδήποτε περιορισμός που να εμποδίζει την αξιοποίηση του νότιου προσαν.
Οι περισσότερες από τις κύριες λειτουργίες είναι χωροθετημένες σε άμεση σχέση με το νότο
Μερικές από τις κύριες λειτουργίες είναι χωροθετημένες σε άμεση σχέση με το νότο
Σχήμα– Ηλιακά κέρδη
από νότια ανοίγματα
Ύπαρξη όγκου ο οποίος εκμεταλλεύεται τα νότια ηλιακά κέρδη
Αξιοποίηση του νότιου προσαν.
Αξιοποίηση εν μέρει του νότιου προσαν.
Μη αξιοποίηση του νότιου προσαν.

2. Αξιοποιώντας τη θερμομονωτική ιδιότητα του εδάφους

35

Ο
Σ

Σημαντικό μέρος του όγκου του κτίσματος βυθίζεται στο έδαφος
Μικρό μέρος του όγκου του κτίσματος βυθίζεται στο έδαφος
Το κτίσμα ακουμπά στο έδαφος χωρίς ο όγκος του να βυθίζεται στο αυτό
Αξιοποίηση της θερμομον. ιδιότ.
Αξιοποίηση εν μέρει της θερμομον. ιδιότ.

3. Εξωτερικοί χώροι

Μη αξιοποίηση της θερμομον. ιδιότ.

ΚΡ
ΑΝ

Ο κυρίως εξωτερικός χώρος συνδέεται με τις περισσότερες κύριες λειτουργίες
Ο κυρίως εξωτερικός χώρος συνδέεται με μερικές από τις κύριες λειτουργίες
Ο κυρίως εξωτερικός χώρος συνδέεται με μία ή καμία από τις κύριες λειτουργίες
Σε μεγάλο βαθμό ενσωματωμένοι εξωτερικοί χώροι
Σε μέτριο βαθμό ενσωματωμένοι εξωτερικοί χώροι
Μη ενσωματωμένοι εξωτερικοί χώροι

Β. Στρατηγικές ελαχιστοποίησης ενεργειακών απαιτήσεων
α. Παθητικά συστήματα και στρατηγικές θέρμανσης
4. Συστήματα άμεσου ηλιακού κέρδους - Ανοίγματα στον νότο
Αναλογία ανοικτής/κλειστής επιφάνειας - Προσανατολισμός

Ν Β Α Δ

Ν Ν Β Β
Α Δ Α Δ

Η

ΛΙ
ΑΣ

Μεγάλα ανοίγματα - Το εμβαδό της κλειστής επιφάνειας και των ανοιγμάτων είναι συγκρίσιμο
Ανοίγματα μετρίου μεγέθους - Το εμβαδό της κλειστής επιφάνειας είναι μεγαλύτερο
Το εμβαδό της κλειστής επιφάνειας είναι αρκετά μεγαλύτερο από αυτό των ανοιγμάτων

Επαρκές άμεσα ηλιακό κέρδος

35

Σχεδόν επαρκές άμεσα ηλιακό κέρδος

Ανεπαρκές άμεσα ηλιακό κέρδος

Μόνο όταν το οικόπεδο παρουσιάζει κεκλιμένο έδαφος
360

β. Παθητικά συστήματα και στρατηγικές θέρμανσης
5. Ανάσχεση απωλειών - Διάταξη χώρων
ΧΕ: Χωλ εισόδου
ΚΚ/ΕΚ: Καθημερινό/επίσημο καθιστικό
Κ: Καθιστικό
ΚΤ/ΕΤ: Καθημερινή/επίσημη τραπεζαρία
Τ: Τραπεζαρία
K: Κουζίνα
Υ/ΚΥ: Υπνοδωμάτιο/κυρίως υπνοδωμάτιο
Β: Βεράντα
(κύριος εξωτερικός χώρος)
ΒΧ: Βοηθητικοί χώροι
(αποθήκες, αποχωρητήρια)

6. Ηλιοπροστασία
Προσανατολισμός

Ν Β Α Δ ΝΑ

Επαρκής σκίαση

7. Χρωματισμοί

Α,Β

ΚΡ
ΑΝ

Τύπος σκίασης
Ορθός τύπος σκίασης
Λανθασμένος τύπος σκίασης

Ν Β Β
Δ Α Δ
Α

Ο
Σ

Οι βοηθητικές λειτουργίες και οι μεταβατικοί χώρου τοποθετούνται στη βόρεια πλευρά της κάτοψης
Οι βοηθητικές λειτουργίες και οι μεταβατικοί χώρου τοποθετούνται τυχαία στη κάτοψη
Οι περισσότερες από τις κύριες λειτουργίες είναι προστατευμένες από το βόριο προσανατολισμό
Οι περισσότερες από τις κύριες λειτουργίες είναι εκτεθειμένες στο βορρά
Κατάλληλη διαρρύθμιση χώρων
Ακαθόριστη διαρρύθμιση χώρων
Ακατάλληλη διαρρύθμιση χώρων

Σχεδόν επαρκής σκίαση

Ανεπαρκής σκίαση

Οι εξωτερικές επιφάνειες του κτίσματος παρουσιάζουν ανοιχτόχρωμους χρωματισμούς
Οι εξωτερικές επιφάνειες του κτίσματος παρουσιάζουν συνδυασμό από ανοιχτόχρωμους και σκουρόχρωμους χρωματισμούς
Οι εξωτερικές επιφάνειες του κτίσματος παρουσιάζουν κατά μεγαλύτερη αναλογία σκουρόχρωμους χρωματισμούς
Ορθός χρωματισμός
Μικτός χρωματισμός
Λανθασμένος χρωματισμός

ΛΙ
ΑΣ

8. Φυσικός αερισμός

Επαρκής και ορθή κατανομή ανοιγμάτων
Παρουσία στρατηγικών οι οποίες υποστηρίζουν την ύπαρξη διαμπερούς αερισμού
Παρουσία στρατηγικών οι οποίες υποστηρίζουν την απαγωγή του θερμού αέρα

Η

Διαμπερής αερισμός

Μερικώς διαμπερής αερισμός

Μη διαμπερής αερισμός

9. Στρατηγικές φυσικού φωτισμού
Επαρκής αριθμός ανοιγμάτων
Ισοκατανομή ανοιγμάτων
Ύπαρξη χώρων οι οποίοι παρουσιάζουν μεγάλη απόσταση από το κέλυφος του κτίσματος
Ύπαρξη αίθριου
Ύπαρξη φωταγωγών
Ύπαρξη ανοιγμάτων οροφής

Χρήση των περισσ. στρατηγ. φυσ. Φωτ.

Χρήση μερικών στρατηγ. φυσ. Φωτ.

Μη χρήση στρατηγ. φυσ. Φωτ.
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Κατοικία 7 - EU Mies Award - 2005
Α. Η σχέση της κατασκευής με περιβαλλοντικές παραμέτρους
1. Η ανάγκη για νότιο προσανατολισμό
Σενάριο Α: Το σχήμα του οικοπέδου περιορίζει την αξιοποίηση του νότιου προσαν.
Σενάριο Β: Η κύρια θέα του οικοπέδου βρίσκεται σε οποιοδήποτε προσαν. (εξαιρουμένου του νότιου)
Σενάριο Γ: Δεν υπάρχει οποιοσδήποτε περιορισμός που να εμποδίζει την αξιοποίηση του νότιου προσαν.
Οι περισσότερες από τις κύριες λειτουργίες είναι χωροθετημένες σε άμεση σχέση με το νότο
Μερικές από τις κύριες λειτουργίες είναι χωροθετημένες σε άμεση σχέση με το νότο
Σχήμα– Ηλιακά κέρδη
από νότια ανοίγματα
Ύπαρξη όγκου ο οποίος εκμεταλλεύεται τα νότια ηλιακά κέρδη
Αξιοποίηση του νότιου προσαν.
Αξιοποίηση εν μέρει του νότιου προσαν.
Μη αξιοποίηση του νότιου προσαν.

2. Αξιοποιώντας τη θερμομονωτική ιδιότητα του εδάφους

36

Ο
Σ

Σημαντικό μέρος του όγκου του κτίσματος βυθίζεται στο έδαφος
Μικρό μέρος του όγκου του κτίσματος βυθίζεται στο έδαφος
Το κτίσμα ακουμπά στο έδαφος χωρίς ο όγκος του να βυθίζεται στο αυτό
Αξιοποίηση της θερμομον. ιδιότ.
Αξιοποίηση εν μέρει της θερμομον. ιδιότ.

3. Εξωτερικοί χώροι

Μη αξιοποίηση της θερμομον. ιδιότ.

ΚΡ
ΑΝ

Ο κυρίως εξωτερικός χώρος συνδέεται με τις περισσότερες κύριες λειτουργίες
Ο κυρίως εξωτερικός χώρος συνδέεται με μερικές από τις κύριες λειτουργίες
Ο κυρίως εξωτερικός χώρος συνδέεται με μία ή καμία από τις κύριες λειτουργίες
Σε μεγάλο βαθμό ενσωματωμένοι εξωτερικοί χώροι
Σε μέτριο βαθμό ενσωματωμένοι εξωτερικοί χώροι
Μη ενσωματωμένοι εξωτερικοί χώροι

Β. Στρατηγικές ελαχιστοποίησης ενεργειακών απαιτήσεων
α. Παθητικά συστήματα και στρατηγικές θέρμανσης
4. Συστήματα άμεσου ηλιακού κέρδους - Ανοίγματα στον νότο
Αναλογία ανοικτής/κλειστής επιφάνειας - Προσανατολισμός

Ν Β Α Δ

Ν Ν Β Β
Α Δ Α Δ

Η

ΛΙ
ΑΣ

Μεγάλα ανοίγματα - Το εμβαδό της κλειστής επιφάνειας και των ανοιγμάτων είναι συγκρίσιμο
Ανοίγματα μετρίου μεγέθους - Το εμβαδό της κλειστής επιφάνειας είναι μεγαλύτερο
Το εμβαδό της κλειστής επιφάνειας είναι αρκετά μεγαλύτερο από αυτό των ανοιγμάτων

Επαρκές άμεσα ηλιακό κέρδος

36

Σχεδόν επαρκές άμεσα ηλιακό κέρδος

Ανεπαρκές άμεσα ηλιακό κέρδος

Μόνο όταν το οικόπεδο παρουσιάζει κεκλιμένο έδαφος
362

β. Παθητικά συστήματα και στρατηγικές θέρμανσης
5. Ανάσχεση απωλειών - Διάταξη χώρων
ΧΕ: Χωλ εισόδου
ΚΚ/ΕΚ: Καθημερινό/επίσημο καθιστικό
Κ: Καθιστικό
ΚΤ/ΕΤ: Καθημερινή/επίσημη τραπεζαρία
Τ: Τραπεζαρία
K: Κουζίνα
Υ/ΚΥ: Υπνοδωμάτιο/κυρίως υπνοδωμάτιο
Β: Βεράντα
(κύριος εξωτερικός χώρος)
ΒΧ: Βοηθητικοί χώροι
(αποθήκες, αποχωρητήρια)

6. Ηλιοπροστασία
Προσανατολισμός

Ν Β Α Δ

Τύπος σκίασης
Ορθός τύπος σκίασης
Λανθασμένος τύπος σκίασης

Β

Γ

ΚΡ
ΑΝ

Επαρκής σκίαση

7. Χρωματισμοί

Ν Ν Β Β
Α Δ Α Δ

Ο
Σ

Οι βοηθητικές λειτουργίες και οι μεταβατικοί χώρου τοποθετούνται στη βόρεια πλευρά της κάτοψης
Οι βοηθητικές λειτουργίες και οι μεταβατικοί χώρου τοποθετούνται τυχαία στη κάτοψη
Οι περισσότερες από τις κύριες λειτουργίες είναι προστατευμένες από το βόριο προσανατολισμό
Οι περισσότερες από τις κύριες λειτουργίες είναι εκτεθειμένες στο βορρά
Κατάλληλη διαρρύθμιση χώρων
Ακαθόριστη διαρρύθμιση χώρων
Ακατάλληλη διαρρύθμιση χώρων

Σχεδόν επαρκής σκίαση

Ανεπαρκής σκίαση

Οι εξωτερικές επιφάνειες του κτίσματος παρουσιάζουν ανοιχτόχρωμους χρωματισμούς
Οι εξωτερικές επιφάνειες του κτίσματος παρουσιάζουν συνδυασμό από ανοιχτόχρωμους και σκουρόχρωμους χρωματισμούς
Οι εξωτερικές επιφάνειες του κτίσματος παρουσιάζουν κατά μεγαλύτερη αναλογία σκουρόχρωμους χρωματισμούς
Ορθός χρωματισμός
Μικτός χρωματισμός
Λανθασμένος χρωματισμός

ΛΙ
ΑΣ

8. Φυσικός αερισμός

Η

Επαρκής και ορθή κατανομή ανοιγμάτων
Παρουσία στρατηγικών οι οποίες υποστηρίζουν την ύπαρξη διαμπερούς αερισμού
Παρουσία στρατηγικών οι οποίες υποστηρίζουν την απαγωγή του θερμού αέρα

Διαμπερής αερισμός

Μερικώς διαμπερής αερισμός

Μη διαμπερής αερισμός

9. Στρατηγικές φυσικού φωτισμού
Επαρκής αριθμός ανοιγμάτων
Ισοκατανομή ανοιγμάτων
Ύπαρξη χώρων οι οποίοι παρουσιάζουν μεγάλη απόσταση από το κέλυφος του κτίσματος
Ύπαρξη αίθριου
Ύπαρξη φωταγωγών
Ύπαρξη ανοιγμάτων οροφής

Χρήση των περισσ. στρατηγ. φυσ. Φωτ.

Χρήση μερικών στρατηγ. φυσ. Φωτ.

Μη χρήση στρατηγ. φυσ. Φωτ.
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Κατοικία 8 - EU Mies Award - 2007
Α. Η σχέση της κατασκευής με περιβαλλοντικές παραμέτρους
1. Η ανάγκη για νότιο προσανατολισμό
Σενάριο Α: Το σχήμα του οικοπέδου περιορίζει την αξιοποίηση του νότιου προσαν.
Σενάριο Β: Η κύρια θέα του οικοπέδου βρίσκεται σε οποιοδήποτε προσαν. (εξαιρουμένου του νότιου)
Σενάριο Γ: Δεν υπάρχει οποιοσδήποτε περιορισμός που να εμποδίζει την αξιοποίηση του νότιου προσαν.
Οι περισσότερες από τις κύριες λειτουργίες είναι χωροθετημένες σε άμεση σχέση με το νότο
Μερικές από τις κύριες λειτουργίες είναι χωροθετημένες σε άμεση σχέση με το νότο
Σχήμα– Ηλιακά κέρδη
από νότια ανοίγματα
Ύπαρξη όγκου ο οποίος εκμεταλλεύεται τα νότια ηλιακά κέρδη
Αξιοποίηση του νότιου προσαν.
Αξιοποίηση εν μέρει του νότιου προσαν.
Μη αξιοποίηση του νότιου προσαν.

2. Αξιοποιώντας τη θερμομονωτική ιδιότητα του εδάφους

37

Ο
Σ

Σημαντικό μέρος του όγκου του κτίσματος βυθίζεται στο έδαφος
Μικρό μέρος του όγκου του κτίσματος βυθίζεται στο έδαφος
Το κτίσμα ακουμπά στο έδαφος χωρίς ο όγκος του να βυθίζεται στο αυτό
Αξιοποίηση της θερμομον. ιδιότ.
Αξιοποίηση εν μέρει της θερμομον. ιδιότ.

3. Εξωτερικοί χώροι

Μη αξιοποίηση της θερμομον. ιδιότ.

ΚΡ
ΑΝ

Ο κυρίως εξωτερικός χώρος συνδέεται με τις περισσότερες κύριες λειτουργίες
Ο κυρίως εξωτερικός χώρος συνδέεται με μερικές από τις κύριες λειτουργίες
Ο κυρίως εξωτερικός χώρος συνδέεται με μία ή καμία από τις κύριες λειτουργίες
Σε μεγάλο βαθμό ενσωματωμένοι εξωτερικοί χώροι
Σε μέτριο βαθμό ενσωματωμένοι εξωτερικοί χώροι
Μη ενσωματωμένοι εξωτερικοί χώροι

Β. Στρατηγικές ελαχιστοποίησης ενεργειακών απαιτήσεων
α. Παθητικά συστήματα και στρατηγικές θέρμανσης
4. Συστήματα άμεσου ηλιακού κέρδους - Ανοίγματα στον νότο
Αναλογία ανοικτής/κλειστής επιφάνειας - Προσανατολισμός

Ν Β Α Δ

Ν Ν Β Β
Α Δ Α Δ

Η

ΛΙ
ΑΣ

Μεγάλα ανοίγματα - Το εμβαδό της κλειστής επιφάνειας και των ανοιγμάτων είναι συγκρίσιμο
Ανοίγματα μετρίου μεγέθους - Το εμβαδό της κλειστής επιφάνειας είναι μεγαλύτερο
Το εμβαδό της κλειστής επιφάνειας είναι αρκετά μεγαλύτερο από αυτό των ανοιγμάτων

Επαρκές άμεσα ηλιακό κέρδος

37

Σχεδόν επαρκές άμεσα ηλιακό κέρδος

Ανεπαρκές άμεσα ηλιακό κέρδος

Μόνο όταν το οικόπεδο παρουσιάζει κεκλιμένο έδαφος
364

β. Παθητικά συστήματα και στρατηγικές θέρμανσης
5. Ανάσχεση απωλειών - Διάταξη χώρων
ΧΕ: Χωλ εισόδου
ΚΚ/ΕΚ: Καθημερινό/επίσημο καθιστικό
Κ: Καθιστικό
ΚΤ/ΕΤ: Καθημερινή/επίσημη τραπεζαρία
Τ: Τραπεζαρία
K: Κουζίνα
Υ/ΚΥ: Υπνοδωμάτιο/κυρίως υπνοδωμάτιο
Β: Βεράντα
(κύριος εξωτερικός χώρος)
ΒΧ: Βοηθητικοί χώροι
(αποθήκες, αποχωρητήρια)

6. Ηλιοπροστασία
Προσανατολισμός

Ν Β Α Δ

Τύπος σκίασης
Ορθός τύπος σκίασης
Λανθασμένος τύπος σκίασης

A

A

ΚΡ
ΑΝ

Επαρκής σκίαση

7. Χρωματισμοί

Ν Ν Β Β
Α Δ Α Δ

Ο
Σ

Οι βοηθητικές λειτουργίες και οι μεταβατικοί χώρου τοποθετούνται στη βόρεια πλευρά της κάτοψης
Οι βοηθητικές λειτουργίες και οι μεταβατικοί χώρου τοποθετούνται τυχαία στη κάτοψη
Οι περισσότερες από τις κύριες λειτουργίες είναι προστατευμένες από το βόριο προσανατολισμό
Οι περισσότερες από τις κύριες λειτουργίες είναι εκτεθειμένες στο βορρά
Κατάλληλη διαρρύθμιση χώρων
Ακαθόριστη διαρρύθμιση χώρων
Ακατάλληλη διαρρύθμιση χώρων

Σχεδόν επαρκής σκίαση

Ανεπαρκής σκίαση

Οι εξωτερικές επιφάνειες του κτίσματος παρουσιάζουν ανοιχτόχρωμους χρωματισμούς
Οι εξωτερικές επιφάνειες του κτίσματος παρουσιάζουν συνδυασμό από ανοιχτόχρωμους και σκουρόχρωμους χρωματισμούς
Οι εξωτερικές επιφάνειες του κτίσματος παρουσιάζουν κατά μεγαλύτερη αναλογία σκουρόχρωμους χρωματισμούς
Ορθός χρωματισμός
Μικτός χρωματισμός
Λανθασμένος χρωματισμός

ΛΙ
ΑΣ

8. Φυσικός αερισμός

Η

Επαρκής και ορθή κατανομή ανοιγμάτων
Παρουσία στρατηγικών οι οποίες υποστηρίζουν την ύπαρξη διαμπερούς αερισμού
Παρουσία στρατηγικών οι οποίες υποστηρίζουν την απαγωγή του θερμού αέρα

Διαμπερής αερισμός

Μερικώς διαμπερής αερισμός

Μη διαμπερής αερισμός

9. Στρατηγικές φυσικού φωτισμού
Επαρκής αριθμός ανοιγμάτων
Ισοκατανομή ανοιγμάτων
Ύπαρξη χώρων οι οποίοι παρουσιάζουν μεγάλη απόσταση από το κέλυφος του κτίσματος
Ύπαρξη αίθριου
Ύπαρξη φωταγωγών
Ύπαρξη ανοιγμάτων οροφής

Χρήση των περισσ. στρατηγ. φυσ. Φωτ.

Χρήση μερικών στρατηγ. φυσ. Φωτ.

Μη χρήση στρατηγ. φυσ. Φωτ.
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Κατοικία 9 - EU Mies Award - 2009
Α. Η σχέση της κατασκευής με περιβαλλοντικές παραμέτρους
1. Η ανάγκη για νότιο προσανατολισμό
Σενάριο Α: Το σχήμα του οικοπέδου περιορίζει την αξιοποίηση του νότιου προσαν.
Σενάριο Β: Η κύρια θέα του οικοπέδου βρίσκεται σε οποιοδήποτε προσαν. (εξαιρουμένου του νότιου)
Σενάριο Γ: Δεν υπάρχει οποιοσδήποτε περιορισμός που να εμποδίζει την αξιοποίηση του νότιου προσαν.
Οι περισσότερες από τις κύριες λειτουργίες είναι χωροθετημένες σε άμεση σχέση με το νότο
Μερικές από τις κύριες λειτουργίες είναι χωροθετημένες σε άμεση σχέση με το νότο
Σχήμα– Ηλιακά κέρδη
από νότια ανοίγματα
Ύπαρξη όγκου ο οποίος εκμεταλλεύεται τα νότια ηλιακά κέρδη
Αξιοποίηση του νότιου προσαν.
Αξιοποίηση εν μέρει του νότιου προσαν.
Μη αξιοποίηση του νότιου προσαν.

2. Αξιοποιώντας τη θερμομονωτική ιδιότητα του εδάφους

38

Ο
Σ

Σημαντικό μέρος του όγκου του κτίσματος βυθίζεται στο έδαφος
Μικρό μέρος του όγκου του κτίσματος βυθίζεται στο έδαφος
Το κτίσμα ακουμπά στο έδαφος χωρίς ο όγκος του να βυθίζεται στο αυτό
Αξιοποίηση της θερμομον. ιδιότ.
Αξιοποίηση εν μέρει της θερμομον. ιδιότ.

3. Εξωτερικοί χώροι

Μη αξιοποίηση της θερμομον. ιδιότ.

ΚΡ
ΑΝ

Ο κυρίως εξωτερικός χώρος συνδέεται με τις περισσότερες κύριες λειτουργίες
Ο κυρίως εξωτερικός χώρος συνδέεται με μερικές από τις κύριες λειτουργίες
Ο κυρίως εξωτερικός χώρος συνδέεται με μία ή καμία από τις κύριες λειτουργίες
Σε μεγάλο βαθμό ενσωματωμένοι εξωτερικοί χώροι
Σε μέτριο βαθμό ενσωματωμένοι εξωτερικοί χώροι
Μη ενσωματωμένοι εξωτερικοί χώροι

Β. Στρατηγικές ελαχιστοποίησης ενεργειακών απαιτήσεων
α. Παθητικά συστήματα και στρατηγικές θέρμανσης
4. Συστήματα άμεσου ηλιακού κέρδους - Ανοίγματα στον νότο
Αναλογία ανοικτής/κλειστής επιφάνειας - Προσανατολισμός

Ν Β Α Δ

Ν Ν Β Β
Α Δ Α Δ

Η

ΛΙ
ΑΣ

Μεγάλα ανοίγματα - Το εμβαδό της κλειστής επιφάνειας και των ανοιγμάτων είναι συγκρίσιμο
Ανοίγματα μετρίου μεγέθους - Το εμβαδό της κλειστής επιφάνειας είναι μεγαλύτερο
Το εμβαδό της κλειστής επιφάνειας είναι αρκετά μεγαλύτερο από αυτό των ανοιγμάτων

Επαρκές άμεσα ηλιακό κέρδος

38

Σχεδόν επαρκές άμεσα ηλιακό κέρδος

Ανεπαρκές άμεσα ηλιακό κέρδος

Μόνο όταν το οικόπεδο παρουσιάζει κεκλιμένο έδαφος
366

β. Παθητικά συστήματα και στρατηγικές θέρμανσης
5. Ανάσχεση απωλειών - Διάταξη χώρων
ΧΕ: Χωλ εισόδου
ΚΚ/ΕΚ: Καθημερινό/επίσημο καθιστικό
Κ: Καθιστικό
ΚΤ/ΕΤ: Καθημερινή/επίσημη τραπεζαρία
Τ: Τραπεζαρία
K: Κουζίνα
Υ/ΚΥ: Υπνοδωμάτιο/κυρίως υπνοδωμάτιο
Β: Βεράντα
(κύριος εξωτερικός χώρος)
ΒΧ: Βοηθητικοί χώροι
(αποθήκες, αποχωρητήρια)

6. Ηλιοπροστασία
Προσανατολισμός

Ν Β Α Δ

Επαρκής σκίαση

7. Χρωματισμοί

ΝΔ
Α,Β

Β Β
Α Δ
Γ Α

ΚΡ
ΑΝ

Τύπος σκίασης
Ορθός τύπος σκίασης
Λανθασμένος τύπος σκίασης

Ν
Α

Ο
Σ

Οι βοηθητικές λειτουργίες και οι μεταβατικοί χώρου τοποθετούνται στη βόρεια πλευρά της κάτοψης
Οι βοηθητικές λειτουργίες και οι μεταβατικοί χώρου τοποθετούνται τυχαία στη κάτοψη
Οι περισσότερες από τις κύριες λειτουργίες είναι προστατευμένες από το βόριο προσανατολισμό
Οι περισσότερες από τις κύριες λειτουργίες είναι εκτεθειμένες στο βορρά
Κατάλληλη διαρρύθμιση χώρων
Ακαθόριστη διαρρύθμιση χώρων
Ακατάλληλη διαρρύθμιση χώρων

Σχεδόν επαρκής σκίαση

Ανεπαρκής σκίαση

Οι εξωτερικές επιφάνειες του κτίσματος παρουσιάζουν ανοιχτόχρωμους χρωματισμούς
Οι εξωτερικές επιφάνειες του κτίσματος παρουσιάζουν συνδυασμό από ανοιχτόχρωμους και σκουρόχρωμους χρωματισμούς
Οι εξωτερικές επιφάνειες του κτίσματος παρουσιάζουν κατά μεγαλύτερη αναλογία σκουρόχρωμους χρωματισμούς
Ορθός χρωματισμός
Μικτός χρωματισμός
Λανθασμένος χρωματισμός

ΛΙ
ΑΣ

8. Φυσικός αερισμός

Η

Επαρκής και ορθή κατανομή ανοιγμάτων
Παρουσία στρατηγικών οι οποίες υποστηρίζουν την ύπαρξη διαμπερούς αερισμού
Παρουσία στρατηγικών οι οποίες υποστηρίζουν την απαγωγή του θερμού αέρα

Διαμπερής αερισμός

Μερικώς διαμπερής αερισμός

Μη διαμπερής αερισμός

9. Στρατηγικές φυσικού φωτισμού
Επαρκής αριθμός ανοιγμάτων
Ισοκατανομή ανοιγμάτων
Ύπαρξη χώρων οι οποίοι παρουσιάζουν μεγάλη απόσταση από το κέλυφος του κτίσματος
Ύπαρξη αίθριου
Ύπαρξη φωταγωγών
Ύπαρξη ανοιγμάτων οροφής

Χρήση των περισσ. στρατηγ. φυσ. Φωτ.

Χρήση μερικών στρατηγ. φυσ. Φωτ.

Μη χρήση στρατηγ. φυσ. Φωτ.

367

Κατοικία 10 - EU Mies Award - 2013
Α. Η σχέση της κατασκευής με περιβαλλοντικές παραμέτρους
1. Η ανάγκη για νότιο προσανατολισμό
Σενάριο Α: Το σχήμα του οικοπέδου περιορίζει την αξιοποίηση του νότιου προσαν.
Σενάριο Β: Η κύρια θέα του οικοπέδου βρίσκεται σε οποιοδήποτε προσαν. (εξαιρουμένου του νότιου)
Σενάριο Γ: Δεν υπάρχει οποιοσδήποτε περιορισμός που να εμποδίζει την αξιοποίηση του νότιου προσαν.
Οι περισσότερες από τις κύριες λειτουργίες είναι χωροθετημένες σε άμεση σχέση με το νότο
Μερικές από τις κύριες λειτουργίες είναι χωροθετημένες σε άμεση σχέση με το νότο
Σχήμα– Ηλιακά κέρδη
από νότια ανοίγματα
Ύπαρξη όγκου ο οποίος εκμεταλλεύεται τα νότια ηλιακά κέρδη
Αξιοποίηση του νότιου προσαν.
Αξιοποίηση εν μέρει του νότιου προσαν.
Μη αξιοποίηση του νότιου προσαν.

2. Αξιοποιώντας τη θερμομονωτική ιδιότητα του εδάφους

39

Ο
Σ

Σημαντικό μέρος του όγκου του κτίσματος βυθίζεται στο έδαφος
Μικρό μέρος του όγκου του κτίσματος βυθίζεται στο έδαφος
Το κτίσμα ακουμπά στο έδαφος χωρίς ο όγκος του να βυθίζεται στο αυτό
Αξιοποίηση της θερμομον. ιδιότ.
Αξιοποίηση εν μέρει της θερμομον. ιδιότ.

3. Εξωτερικοί χώροι

Μη αξιοποίηση της θερμομον. ιδιότ.

ΚΡ
ΑΝ

Ο κυρίως εξωτερικός χώρος συνδέεται με τις περισσότερες κύριες λειτουργίες
Ο κυρίως εξωτερικός χώρος συνδέεται με μερικές από τις κύριες λειτουργίες
Ο κυρίως εξωτερικός χώρος συνδέεται με μία ή καμία από τις κύριες λειτουργίες
Σε μεγάλο βαθμό ενσωματωμένοι εξωτερικοί χώροι
Σε μέτριο βαθμό ενσωματωμένοι εξωτερικοί χώροι
Μη ενσωματωμένοι εξωτερικοί χώροι

Β. Στρατηγικές ελαχιστοποίησης ενεργειακών απαιτήσεων
α. Παθητικά συστήματα και στρατηγικές θέρμανσης
4. Συστήματα άμεσου ηλιακού κέρδους - Ανοίγματα στον νότο
Αναλογία ανοικτής/κλειστής επιφάνειας - Προσανατολισμός

Ν Β Α Δ

Ν Ν Β Β
Α Δ Α Δ

Η

ΛΙ
ΑΣ

Μεγάλα ανοίγματα - Το εμβαδό της κλειστής επιφάνειας και των ανοιγμάτων είναι συγκρίσιμο
Ανοίγματα μετρίου μεγέθους - Το εμβαδό της κλειστής επιφάνειας είναι μεγαλύτερο
Το εμβαδό της κλειστής επιφάνειας είναι αρκετά μεγαλύτερο από αυτό των ανοιγμάτων

Επαρκές άμεσα ηλιακό κέρδος

39

Σχεδόν επαρκές άμεσα ηλιακό κέρδος

Ανεπαρκές άμεσα ηλιακό κέρδος

Μόνο όταν το οικόπεδο παρουσιάζει κεκλιμένο έδαφος
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β. Παθητικά συστήματα και στρατηγικές θέρμανσης
5. Ανάσχεση απωλειών - Διάταξη χώρων
ΧΕ: Χωλ εισόδου
ΚΚ/ΕΚ: Καθημερινό/επίσημο καθιστικό
Κ: Καθιστικό
ΚΤ/ΕΤ: Καθημερινή/επίσημη τραπεζαρία
Τ: Τραπεζαρία
K: Κουζίνα
Υ/ΚΥ: Υπνοδωμάτιο/κυρίως υπνοδωμάτιο
Β: Βεράντα
(κύριος εξωτερικός χώρος)
ΒΧ: Βοηθητικοί χώροι
(αποθήκες, αποχωρητήρια)

6. Ηλιοπροστασία
Προσανατολισμός

Ν Β Α Δ

Τύπος σκίασης
Ορθός τύπος σκίασης
Λανθασμένος τύπος σκίασης

Β

Β Β

ΚΡ
ΑΝ

Επαρκής σκίαση

7. Χρωματισμοί

Ν Ν Β Β
Α Δ Α Δ

Ο
Σ

Οι βοηθητικές λειτουργίες και οι μεταβατικοί χώρου τοποθετούνται στη βόρεια πλευρά της κάτοψης
Οι βοηθητικές λειτουργίες και οι μεταβατικοί χώρου τοποθετούνται τυχαία στη κάτοψη
Οι περισσότερες από τις κύριες λειτουργίες είναι προστατευμένες από το βόριο προσανατολισμό
Οι περισσότερες από τις κύριες λειτουργίες είναι εκτεθειμένες στο βορρά
Κατάλληλη διαρρύθμιση χώρων
Ακαθόριστη διαρρύθμιση χώρων
Ακατάλληλη διαρρύθμιση χώρων

Σχεδόν επαρκής σκίαση

Ανεπαρκής σκίαση

Οι εξωτερικές επιφάνειες του κτίσματος παρουσιάζουν ανοιχτόχρωμους χρωματισμούς
Οι εξωτερικές επιφάνειες του κτίσματος παρουσιάζουν συνδυασμό από ανοιχτόχρωμους και σκουρόχρωμους χρωματισμούς
Οι εξωτερικές επιφάνειες του κτίσματος παρουσιάζουν κατά μεγαλύτερη αναλογία σκουρόχρωμους χρωματισμούς
Ορθός χρωματισμός
Μικτός χρωματισμός
Λανθασμένος χρωματισμός

ΛΙ
ΑΣ

8. Φυσικός αερισμός

Η

Επαρκής και ορθή κατανομή ανοιγμάτων
Παρουσία στρατηγικών οι οποίες υποστηρίζουν την ύπαρξη διαμπερούς αερισμού
Παρουσία στρατηγικών οι οποίες υποστηρίζουν την απαγωγή του θερμού αέρα

Διαμπερής αερισμός

Μερικώς διαμπερής αερισμός

Μη διαμπερής αερισμός

9. Στρατηγικές φυσικού φωτισμού
Επαρκής αριθμός ανοιγμάτων
Ισοκατανομή ανοιγμάτων
Ύπαρξη χώρων οι οποίοι παρουσιάζουν μεγάλη απόσταση από το κέλυφος του κτίσματος
Ύπαρξη αίθριου
Ύπαρξη φωταγωγών
Ύπαρξη ανοιγμάτων οροφής

Χρήση των περισσ. στρατηγ. φυσ. Φωτ.

Χρήση μερικών στρατηγ. φυσ. Φωτ.

Μη χρήση στρατηγ. φυσ. Φωτ.
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Κατοικία 11 - Κρατικά βραβεία - 2013
Α. Η σχέση της κατασκευής με περιβαλλοντικές παραμέτρους
1. Η ανάγκη για νότιο προσανατολισμό
Σενάριο Α: Το σχήμα του οικοπέδου περιορίζει την αξιοποίηση του νότιου προσαν.
Σενάριο Β: Η κύρια θέα του οικοπέδου βρίσκεται σε οποιοδήποτε προσαν. (εξαιρουμένου του νότιου)
Σενάριο Γ: Δεν υπάρχει οποιοσδήποτε περιορισμός που να εμποδίζει την αξιοποίηση του νότιου προσαν.
Οι περισσότερες από τις κύριες λειτουργίες είναι χωροθετημένες σε άμεση σχέση με το νότο
Μερικές από τις κύριες λειτουργίες είναι χωροθετημένες σε άμεση σχέση με το νότο
Σχήμα– Ηλιακά κέρδη
από νότια ανοίγματα
Ύπαρξη όγκου ο οποίος εκμεταλλεύεται τα νότια ηλιακά κέρδη
Αξιοποίηση του νότιου προσαν.
Αξιοποίηση εν μέρει του νότιου προσαν.
Μη αξιοποίηση του νότιου προσαν.

2. Αξιοποιώντας τη θερμομονωτική ιδιότητα του εδάφους

40

Ο
Σ

Σημαντικό μέρος του όγκου του κτίσματος βυθίζεται στο έδαφος
Μικρό μέρος του όγκου του κτίσματος βυθίζεται στο έδαφος
Το κτίσμα ακουμπά στο έδαφος χωρίς ο όγκος του να βυθίζεται στο αυτό
Αξιοποίηση της θερμομον. ιδιότ.
Αξιοποίηση εν μέρει της θερμομον. ιδιότ.

3. Εξωτερικοί χώροι

Μη αξιοποίηση της θερμομον. ιδιότ.

ΚΡ
ΑΝ

Ο κυρίως εξωτερικός χώρος συνδέεται με τις περισσότερες κύριες λειτουργίες
Ο κυρίως εξωτερικός χώρος συνδέεται με μερικές από τις κύριες λειτουργίες
Ο κυρίως εξωτερικός χώρος συνδέεται με μία ή καμία από τις κύριες λειτουργίες
Σε μεγάλο βαθμό ενσωματωμένοι εξωτερικοί χώροι
Σε μέτριο βαθμό ενσωματωμένοι εξωτερικοί χώροι
Μη ενσωματωμένοι εξωτερικοί χώροι

Β. Στρατηγικές ελαχιστοποίησης ενεργειακών απαιτήσεων
α. Παθητικά συστήματα και στρατηγικές θέρμανσης
4. Συστήματα άμεσου ηλιακού κέρδους - Ανοίγματα στον νότο
Αναλογία ανοικτής/κλειστής επιφάνειας - Προσανατολισμός

Ν Β Α Δ

Ν Ν Β Β
Α Δ Α Δ

Η

ΛΙ
ΑΣ

Μεγάλα ανοίγματα - Το εμβαδό της κλειστής επιφάνειας και των ανοιγμάτων είναι συγκρίσιμο
Ανοίγματα μετρίου μεγέθους - Το εμβαδό της κλειστής επιφάνειας είναι μεγαλύτερο
Το εμβαδό της κλειστής επιφάνειας είναι αρκετά μεγαλύτερο από αυτό των ανοιγμάτων

Επαρκές άμεσα ηλιακό κέρδος

40

Σχεδόν επαρκές άμεσα ηλιακό κέρδος

Ανεπαρκές άμεσα ηλιακό κέρδος

Μόνο όταν το οικόπεδο παρουσιάζει κεκλιμένο έδαφος
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β. Παθητικά συστήματα και στρατηγικές θέρμανσης
5. Ανάσχεση απωλειών - Διάταξη χώρων
ΧΕ: Χωλ εισόδου
ΚΚ/ΕΚ: Καθημερινό/επίσημο καθιστικό
Κ: Καθιστικό
ΚΤ/ΕΤ: Καθημερινή/επίσημη τραπεζαρία
Τ: Τραπεζαρία
K: Κουζίνα
Υ/ΚΥ: Υπνοδωμάτιο/κυρίως υπνοδωμάτιο
Β: Βεράντα
(κύριος εξωτερικός χώρος)
ΒΧ: Βοηθητικοί χώροι
(αποθήκες, αποχωρητήρια)

6. Ηλιοπροστασία
Προσανατολισμός

Ν Β Α Δ

Ν Ν Β Β
Α Δ Α Δ

Επαρκής σκίαση

7. Χρωματισμοί

ΚΡ
ΑΝ

Τύπος σκίασης
Ορθός τύπος σκίασης
Λανθασμένος τύπος σκίασης

Ο
Σ

Οι βοηθητικές λειτουργίες και οι μεταβατικοί χώρου τοποθετούνται στη βόρεια πλευρά της κάτοψης
Οι βοηθητικές λειτουργίες και οι μεταβατικοί χώρου τοποθετούνται τυχαία στη κάτοψη
Οι περισσότερες από τις κύριες λειτουργίες είναι προστατευμένες από το βόριο προσανατολισμό
Οι περισσότερες από τις κύριες λειτουργίες είναι εκτεθειμένες στο βορρά
Κατάλληλη διαρρύθμιση χώρων
Ακαθόριστη διαρρύθμιση χώρων
Ακατάλληλη διαρρύθμιση χώρων

Σχεδόν επαρκής σκίαση

Ανεπαρκής σκίαση

Οι εξωτερικές επιφάνειες του κτίσματος παρουσιάζουν ανοιχτόχρωμους χρωματισμούς
Οι εξωτερικές επιφάνειες του κτίσματος παρουσιάζουν συνδυασμό από ανοιχτόχρωμους και σκουρόχρωμους χρωματισμούς
Οι εξωτερικές επιφάνειες του κτίσματος παρουσιάζουν κατά μεγαλύτερη αναλογία σκουρόχρωμους χρωματισμούς
Ορθός χρωματισμός
Μικτός χρωματισμός
Λανθασμένος χρωματισμός

8. Φυσικός αερισμός

ΛΙ
ΑΣ

Επαρκής και ορθή κατανομή ανοιγμάτων
Παρουσία στρατηγικών οι οποίες υποστηρίζουν την ύπαρξη διαμπερούς αερισμού
Παρουσία στρατηγικών οι οποίες υποστηρίζουν την απαγωγή του θερμού αέρα

Η

Διαμπερής αερισμός

Μερικώς διαμπερής αερισμός

Μη διαμπερής αερισμός

9. Στρατηγικές φυσικού φωτισμού
Επαρκής αριθμός ανοιγμάτων
Ισοκατανομή ανοιγμάτων
Ύπαρξη χώρων οι οποίοι παρουσιάζουν μεγάλη απόσταση από το κέλυφος του κτίσματος
Ύπαρξη αίθριου
Ύπαρξη φωταγωγών
Ύπαρξη ανοιγμάτων οροφής

Χρήση των περισσ. στρατηγ. φυσ. Φωτ.

Χρήση μερικών στρατηγ. φυσ. Φωτ.

Μη χρήση στρατηγ. φυσ. Φωτ.
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Κατοικία 12 - Κρατικά βραβεία - 2013
Α. Η σχέση της κατασκευής με περιβαλλοντικές παραμέτρους
1. Η ανάγκη για νότιο προσανατολισμό
Σενάριο Α: Το σχήμα του οικοπέδου περιορίζει την αξιοποίηση του νότιου προσαν.
Σενάριο Β: Η κύρια θέα του οικοπέδου βρίσκεται σε οποιοδήποτε προσαν. (εξαιρουμένου του νότιου)
Σενάριο Γ: Δεν υπάρχει οποιοσδήποτε περιορισμός που να εμποδίζει την αξιοποίηση του νότιου προσαν.
Οι περισσότερες από τις κύριες λειτουργίες είναι χωροθετημένες σε άμεση σχέση με το νότο
Μερικές από τις κύριες λειτουργίες είναι χωροθετημένες σε άμεση σχέση με το νότο
Σχήμα– Ηλιακά κέρδη
από νότια ανοίγματα
Ύπαρξη όγκου ο οποίος εκμεταλλεύεται τα νότια ηλιακά κέρδη
Αξιοποίηση του νότιου προσαν.
Αξιοποίηση εν μέρει του νότιου προσαν.
Μη αξιοποίηση του νότιου προσαν.

2. Αξιοποιώντας τη θερμομονωτική ιδιότητα του εδάφους

41

Ο
Σ

Σημαντικό μέρος του όγκου του κτίσματος βυθίζεται στο έδαφος
Μικρό μέρος του όγκου του κτίσματος βυθίζεται στο έδαφος
Το κτίσμα ακουμπά στο έδαφος χωρίς ο όγκος του να βυθίζεται στο αυτό
Αξιοποίηση της θερμομον. ιδιότ.
Αξιοποίηση εν μέρει της θερμομον. ιδιότ.

3. Εξωτερικοί χώροι

Μη αξιοποίηση της θερμομον. ιδιότ.

ΚΡ
ΑΝ

Ο κυρίως εξωτερικός χώρος συνδέεται με τις περισσότερες κύριες λειτουργίες
Ο κυρίως εξωτερικός χώρος συνδέεται με μερικές από τις κύριες λειτουργίες
Ο κυρίως εξωτερικός χώρος συνδέεται με μία ή καμία από τις κύριες λειτουργίες
Σε μεγάλο βαθμό ενσωματωμένοι εξωτερικοί χώροι
Σε μέτριο βαθμό ενσωματωμένοι εξωτερικοί χώροι
Μη ενσωματωμένοι εξωτερικοί χώροι

Β. Στρατηγικές ελαχιστοποίησης ενεργειακών απαιτήσεων
α. Παθητικά συστήματα και στρατηγικές θέρμανσης
4. Συστήματα άμεσου ηλιακού κέρδους - Ανοίγματα στον νότο
Αναλογία ανοικτής/κλειστής επιφάνειας - Προσανατολισμός

Ν Β Α Δ

Ν Ν Β Β
Α Δ Α Δ

Η

ΛΙ
ΑΣ

Μεγάλα ανοίγματα - Το εμβαδό της κλειστής επιφάνειας και των ανοιγμάτων είναι συγκρίσιμο
Ανοίγματα μετρίου μεγέθους - Το εμβαδό της κλειστής επιφάνειας είναι μεγαλύτερο
Το εμβαδό της κλειστής επιφάνειας είναι αρκετά μεγαλύτερο από αυτό των ανοιγμάτων

Επαρκές άμεσα ηλιακό κέρδος

41

Σχεδόν επαρκές άμεσα ηλιακό κέρδος

Ανεπαρκές άμεσα ηλιακό κέρδος

Μόνο όταν το οικόπεδο παρουσιάζει κεκλιμένο έδαφος
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β. Παθητικά συστήματα και στρατηγικές θέρμανσης
5. Ανάσχεση απωλειών - Διάταξη χώρων
ΧΕ: Χωλ εισόδου
ΚΚ/ΕΚ: Καθημερινό/επίσημο καθιστικό
Κ: Καθιστικό
ΚΤ/ΕΤ: Καθημερινή/επίσημη τραπεζαρία
Τ: Τραπεζαρία
K: Κουζίνα
Υ/ΚΥ: Υπνοδωμάτιο/κυρίως υπνοδωμάτιο
Β: Βεράντα
(κύριος εξωτερικός χώρος)
ΒΧ: Βοηθητικοί χώροι
(αποθήκες, αποχωρητήρια)

6. Ηλιοπροστασία
Ν

Τύπος σκίασης
Ορθός τύπος σκίασης
Λανθασμένος τύπος σκίασης

Α,Β

Επαρκής σκίαση

7. Χρωματισμοί

Β Α Δ

Ν Ν Β Β
Α Δ Α Δ

Γ

ΚΡ
ΑΝ

Προσανατολισμός

Ο
Σ

Οι βοηθητικές λειτουργίες και οι μεταβατικοί χώρου τοποθετούνται στη βόρεια πλευρά της κάτοψης
Οι βοηθητικές λειτουργίες και οι μεταβατικοί χώρου τοποθετούνται τυχαία στη κάτοψη
Οι περισσότερες από τις κύριες λειτουργίες είναι προστατευμένες από το βόριο προσανατολισμό
Οι περισσότερες από τις κύριες λειτουργίες είναι εκτεθειμένες στο βορρά
Κατάλληλη διαρρύθμιση χώρων
Ακαθόριστη διαρρύθμιση χώρων
Ακατάλληλη διαρρύθμιση χώρων

Σχεδόν επαρκής σκίαση

Ανεπαρκής σκίαση

Οι εξωτερικές επιφάνειες του κτίσματος παρουσιάζουν ανοιχτόχρωμους χρωματισμούς
Οι εξωτερικές επιφάνειες του κτίσματος παρουσιάζουν συνδυασμό από ανοιχτόχρωμους και σκουρόχρωμους χρωματισμούς
Οι εξωτερικές επιφάνειες του κτίσματος παρουσιάζουν κατά μεγαλύτερη αναλογία σκουρόχρωμους χρωματισμούς
Ορθός χρωματισμός
Μικτός χρωματισμός
Λανθασμένος χρωματισμός

ΛΙ
ΑΣ

8. Φυσικός αερισμός

Η

Επαρκής και ορθή κατανομή ανοιγμάτων
Παρουσία στρατηγικών οι οποίες υποστηρίζουν την ύπαρξη διαμπερούς αερισμού
Παρουσία στρατηγικών οι οποίες υποστηρίζουν την απαγωγή του θερμού αέρα

Διαμπερής αερισμός

Μερικώς διαμπερής αερισμός

Μη διαμπερής αερισμός

9. Στρατηγικές φυσικού φωτισμού
Επαρκής αριθμός ανοιγμάτων
Ισοκατανομή ανοιγμάτων
Ύπαρξη χώρων οι οποίοι παρουσιάζουν μεγάλη απόσταση από το κέλυφος του κτίσματος
Ύπαρξη αίθριου
Ύπαρξη φωταγωγών
Ύπαρξη ανοιγμάτων οροφής

Χρήση των περισσ. στρατηγ. φυσ. Φωτ.

Χρήση μερικών στρατηγ. φυσ. Φωτ.

Μη χρήση στρατηγ. φυσ. Φωτ.
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Κατοικία 13 - EU Mies Award - 2015
Α. Η σχέση της κατασκευής με περιβαλλοντικές παραμέτρους
1. Η ανάγκη για νότιο προσανατολισμό
Σενάριο Α: Το σχήμα του οικοπέδου περιορίζει την αξιοποίηση του νότιου προσαν.
Σενάριο Β: Η κύρια θέα του οικοπέδου βρίσκεται σε οποιοδήποτε προσαν. (εξαιρουμένου του νότιου)
Σενάριο Γ: Δεν υπάρχει οποιοσδήποτε περιορισμός που να εμποδίζει την αξιοποίηση του νότιου προσαν.
Οι περισσότερες από τις κύριες λειτουργίες είναι χωροθετημένες σε άμεση σχέση με το νότο
Μερικές από τις κύριες λειτουργίες είναι χωροθετημένες σε άμεση σχέση με το νότο
Σχήμα– Ηλιακά κέρδη
από νότια ανοίγματα
Ύπαρξη όγκου ο οποίος εκμεταλλεύεται τα νότια ηλιακά κέρδη
Αξιοποίηση του νότιου προσαν.
Αξιοποίηση εν μέρει του νότιου προσαν.
Μη αξιοποίηση του νότιου προσαν.

2. Αξιοποιώντας τη θερμομονωτική ιδιότητα του εδάφους

42

Ο
Σ

Σημαντικό μέρος του όγκου του κτίσματος βυθίζεται στο έδαφος
Μικρό μέρος του όγκου του κτίσματος βυθίζεται στο έδαφος
Το κτίσμα ακουμπά στο έδαφος χωρίς ο όγκος του να βυθίζεται στο αυτό
Αξιοποίηση της θερμομον. ιδιότ.
Αξιοποίηση εν μέρει της θερμομον. ιδιότ.

3. Εξωτερικοί χώροι

Μη αξιοποίηση της θερμομον. ιδιότ.

ΚΡ
ΑΝ

Ο κυρίως εξωτερικός χώρος συνδέεται με τις περισσότερες κύριες λειτουργίες
Ο κυρίως εξωτερικός χώρος συνδέεται με μερικές από τις κύριες λειτουργίες
Ο κυρίως εξωτερικός χώρος συνδέεται με μία ή καμία από τις κύριες λειτουργίες
Σε μεγάλο βαθμό ενσωματωμένοι εξωτερικοί χώροι
Σε μέτριο βαθμό ενσωματωμένοι εξωτερικοί χώροι
Μη ενσωματωμένοι εξωτερικοί χώροι

Β. Στρατηγικές ελαχιστοποίησης ενεργειακών απαιτήσεων
α. Παθητικά συστήματα και στρατηγικές θέρμανσης
4. Συστήματα άμεσου ηλιακού κέρδους - Ανοίγματα στον νότο
Αναλογία ανοικτής/κλειστής επιφάνειας - Προσανατολισμός

Ν Β Α Δ

Ν Ν Β Β
Α Δ Α Δ

Η

ΛΙ
ΑΣ

Μεγάλα ανοίγματα - Το εμβαδό της κλειστής επιφάνειας και των ανοιγμάτων είναι συγκρίσιμο
Ανοίγματα μετρίου μεγέθους - Το εμβαδό της κλειστής επιφάνειας είναι μεγαλύτερο
Το εμβαδό της κλειστής επιφάνειας είναι αρκετά μεγαλύτερο από αυτό των ανοιγμάτων

Επαρκές άμεσα ηλιακό κέρδος

42

Σχεδόν επαρκές άμεσα ηλιακό κέρδος

Ανεπαρκές άμεσα ηλιακό κέρδος

Μόνο όταν το οικόπεδο παρουσιάζει κεκλιμένο έδαφος
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β. Παθητικά συστήματα και στρατηγικές θέρμανσης
5. Ανάσχεση απωλειών - Διάταξη χώρων
ΧΕ: Χωλ εισόδου
ΚΚ/ΕΚ: Καθημερινό/επίσημο καθιστικό
Κ: Καθιστικό
ΚΤ/ΕΤ: Καθημερινή/επίσημη τραπεζαρία
Τ: Τραπεζαρία
K: Κουζίνα
Υ/ΚΥ: Υπνοδωμάτιο/κυρίως υπνοδωμάτιο
Β: Βεράντα
(κύριος εξωτερικός χώρος)
ΒΧ: Βοηθητικοί χώροι
(αποθήκες, αποχωρητήρια)

6. Ηλιοπροστασία
Προσανατολισμός

Ν Β Α Δ

Τύπος σκίασης
Ορθός τύπος σκίασης
Λανθασμένος τύπος σκίασης

Α

7. Χρωματισμοί

Α

ΚΡ
ΑΝ

Επαρκής σκίαση

Ν Ν Β Β
Α Δ Α Δ

Ο
Σ

Οι βοηθητικές λειτουργίες και οι μεταβατικοί χώρου τοποθετούνται στη βόρεια πλευρά της κάτοψης
Οι βοηθητικές λειτουργίες και οι μεταβατικοί χώρου τοποθετούνται τυχαία στη κάτοψη
Οι περισσότερες από τις κύριες λειτουργίες είναι προστατευμένες από το βόριο προσανατολισμό
Οι περισσότερες από τις κύριες λειτουργίες είναι εκτεθειμένες στο βορρά
Κατάλληλη διαρρύθμιση χώρων
Ακαθόριστη διαρρύθμιση χώρων
Ακατάλληλη διαρρύθμιση χώρων

Σχεδόν επαρκής σκίαση

Ανεπαρκής σκίαση

Οι εξωτερικές επιφάνειες του κτίσματος παρουσιάζουν ανοιχτόχρωμους χρωματισμούς
Οι εξωτερικές επιφάνειες του κτίσματος παρουσιάζουν συνδυασμό από ανοιχτόχρωμους και σκουρόχρωμους χρωματισμούς
Οι εξωτερικές επιφάνειες του κτίσματος παρουσιάζουν κατά μεγαλύτερη αναλογία σκουρόχρωμους χρωματισμούς
Ορθός χρωματισμός
Μικτός χρωματισμός
Λανθασμένος χρωματισμός

ΛΙ
ΑΣ

8. Φυσικός αερισμός

Επαρκής και ορθή κατανομή ανοιγμάτων
Παρουσία στρατηγικών οι οποίες υποστηρίζουν την ύπαρξη διαμπερούς αερισμού
Παρουσία στρατηγικών οι οποίες υποστηρίζουν την απαγωγή του θερμού αέρα

Η

Διαμπερής αερισμός

Μερικώς διαμπερής αερισμός

Μη διαμπερής αερισμός

9. Στρατηγικές φυσικού φωτισμού
Επαρκής αριθμός ανοιγμάτων
Ισοκατανομή ανοιγμάτων
Ύπαρξη χώρων οι οποίοι παρουσιάζουν μεγάλη απόσταση από το κέλυφος του κτίσματος
Ύπαρξη αίθριου
Ύπαρξη φωταγωγών
Ύπαρξη ανοιγμάτων οροφής

Χρήση των περισσ. στρατηγ. φυσ. Φωτ.

Χρήση μερικών στρατηγ. φυσ. Φωτ.

Μη χρήση στρατηγ. φυσ. Φωτ.
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Κατοικία 14 - EU Mies Award - 2015
Α. Η σχέση της κατασκευής με περιβαλλοντικές παραμέτρους
1. Η ανάγκη για νότιο προσανατολισμό
Σενάριο Α: Το σχήμα του οικοπέδου περιορίζει την αξιοποίηση του νότιου προσαν.
Σενάριο Β: Η κύρια θέα του οικοπέδου βρίσκεται σε οποιοδήποτε προσαν. (εξαιρουμένου του νότιου)
Σενάριο Γ: Δεν υπάρχει οποιοσδήποτε περιορισμός που να εμποδίζει την αξιοποίηση του νότιου προσαν.
Οι περισσότερες από τις κύριες λειτουργίες είναι χωροθετημένες σε άμεση σχέση με το νότο
Μερικές από τις κύριες λειτουργίες είναι χωροθετημένες σε άμεση σχέση με το νότο
Σχήμα– Ηλιακά κέρδη
από νότια ανοίγματα
Ύπαρξη όγκου ο οποίος εκμεταλλεύεται τα νότια ηλιακά κέρδη
Αξιοποίηση του νότιου προσαν.
Αξιοποίηση εν μέρει του νότιου προσαν.
Μη αξιοποίηση του νότιου προσαν.

2. Αξιοποιώντας τη θερμομονωτική ιδιότητα του εδάφους

43

Ο
Σ

Σημαντικό μέρος του όγκου του κτίσματος βυθίζεται στο έδαφος
Μικρό μέρος του όγκου του κτίσματος βυθίζεται στο έδαφος
Το κτίσμα ακουμπά στο έδαφος χωρίς ο όγκος του να βυθίζεται στο αυτό
Αξιοποίηση της θερμομον. ιδιότ.
Αξιοποίηση εν μέρει της θερμομον. ιδιότ.

3. Εξωτερικοί χώροι

Μη αξιοποίηση της θερμομον. ιδιότ.

ΚΡ
ΑΝ

Ο κυρίως εξωτερικός χώρος συνδέεται με τις περισσότερες κύριες λειτουργίες
Ο κυρίως εξωτερικός χώρος συνδέεται με μερικές από τις κύριες λειτουργίες
Ο κυρίως εξωτερικός χώρος συνδέεται με μία ή καμία από τις κύριες λειτουργίες
Σε μεγάλο βαθμό ενσωματωμένοι εξωτερικοί χώροι
Σε μέτριο βαθμό ενσωματωμένοι εξωτερικοί χώροι
Μη ενσωματωμένοι εξωτερικοί χώροι

Β. Στρατηγικές ελαχιστοποίησης ενεργειακών απαιτήσεων
α. Παθητικά συστήματα και στρατηγικές θέρμανσης
4. Συστήματα άμεσου ηλιακού κέρδους - Ανοίγματα στον νότο
Αναλογία ανοικτής/κλειστής επιφάνειας - Προσανατολισμός

Ν Β Α Δ

Ν Ν Β Β
Α Δ Α Δ

Η

ΛΙ
ΑΣ

Μεγάλα ανοίγματα - Το εμβαδό της κλειστής επιφάνειας και των ανοιγμάτων είναι συγκρίσιμο
Ανοίγματα μετρίου μεγέθους - Το εμβαδό της κλειστής επιφάνειας είναι μεγαλύτερο
Το εμβαδό της κλειστής επιφάνειας είναι αρκετά μεγαλύτερο από αυτό των ανοιγμάτων

Επαρκές άμεσα ηλιακό κέρδος

43

Σχεδόν επαρκές άμεσα ηλιακό κέρδος

Ανεπαρκές άμεσα ηλιακό κέρδος

Μόνο όταν το οικόπεδο παρουσιάζει κεκλιμένο έδαφος
376

β. Παθητικά συστήματα και στρατηγικές θέρμανσης
5. Ανάσχεση απωλειών - Διάταξη χώρων
ΧΕ: Χωλ εισόδου
ΚΚ/ΕΚ: Καθημερινό/επίσημο καθιστικό
Κ: Καθιστικό
ΚΤ/ΕΤ: Καθημερινή/επίσημη τραπεζαρία
Τ: Τραπεζαρία
K: Κουζίνα
Υ/ΚΥ: Υπνοδωμάτιο/κυρίως υπνοδωμάτιο
Β: Βεράντα
(κύριος εξωτερικός χώρος)
ΒΧ: Βοηθητικοί χώροι
(αποθήκες, αποχωρητήρια)

6. Ηλιοπροστασία
Ν Β Α Δ

Τύπος σκίασης
Ορθός τύπος σκίασης
Λανθασμένος τύπος σκίασης

Β

Επαρκής σκίαση

7. Χρωματισμοί

Ν Ν Β Β
Α Δ Α Δ

ΚΡ
ΑΝ

Προσανατολισμός

Ο
Σ

Οι βοηθητικές λειτουργίες και οι μεταβατικοί χώρου τοποθετούνται στη βόρεια πλευρά της κάτοψης
Οι βοηθητικές λειτουργίες και οι μεταβατικοί χώρου τοποθετούνται τυχαία στη κάτοψη
Οι περισσότερες από τις κύριες λειτουργίες είναι προστατευμένες από το βόριο προσανατολισμό
Οι περισσότερες από τις κύριες λειτουργίες είναι εκτεθειμένες στο βορρά
Κατάλληλη διαρρύθμιση χώρων
Ακαθόριστη διαρρύθμιση χώρων
Ακατάλληλη διαρρύθμιση χώρων

Σχεδόν επαρκής σκίαση

Ανεπαρκής σκίαση

Οι εξωτερικές επιφάνειες του κτίσματος παρουσιάζουν ανοιχτόχρωμους χρωματισμούς
Οι εξωτερικές επιφάνειες του κτίσματος παρουσιάζουν συνδυασμό από ανοιχτόχρωμους και σκουρόχρωμους χρωματισμούς
Οι εξωτερικές επιφάνειες του κτίσματος παρουσιάζουν κατά μεγαλύτερη αναλογία σκουρόχρωμους χρωματισμούς
Ορθός χρωματισμός
Μικτός χρωματισμός
Λανθασμένος χρωματισμός

ΛΙ
ΑΣ

8. Φυσικός αερισμός

Επαρκής και ορθή κατανομή ανοιγμάτων
Παρουσία στρατηγικών οι οποίες υποστηρίζουν την ύπαρξη διαμπερούς αερισμού
Παρουσία στρατηγικών οι οποίες υποστηρίζουν την απαγωγή του θερμού αέρα

Η

Διαμπερής αερισμός

Μερικώς διαμπερής αερισμός

Μη διαμπερής αερισμός

9. Στρατηγικές φυσικού φωτισμού
Επαρκής αριθμός ανοιγμάτων
Ισοκατανομή ανοιγμάτων
Ύπαρξη χώρων οι οποίοι παρουσιάζουν μεγάλη απόσταση από το κέλυφος του κτίσματος
Ύπαρξη αίθριου
Ύπαρξη φωταγωγών
Ύπαρξη ανοιγμάτων οροφής

Χρήση των περισσ. στρατηγ. φυσ. Φωτ.

Χρήση μερικών στρατηγ. φυσ. Φωτ.

Μη χρήση στρατηγ. φυσ. Φωτ.
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Κατοικία 15 - Κρατικά βραβεία - 2016
Α. Η σχέση της κατασκευής με περιβαλλοντικές παραμέτρους
1. Η ανάγκη για νότιο προσανατολισμό
Σενάριο Α: Το σχήμα του οικοπέδου περιορίζει την αξιοποίηση του νότιου προσαν.
Σενάριο Β: Η κύρια θέα του οικοπέδου βρίσκεται σε οποιοδήποτε προσαν. (εξαιρουμένου του νότιου)
Σενάριο Γ: Δεν υπάρχει οποιοσδήποτε περιορισμός που να εμποδίζει την αξιοποίηση του νότιου προσαν.
Οι περισσότερες από τις κύριες λειτουργίες είναι χωροθετημένες σε άμεση σχέση με το νότο
Σχήμα– Ηλιακά κέρδη
Μερικές από τις κύριες λειτουργίες είναι χωροθετημένες σε άμεση σχέση με το νότο
από νότια ανοίγματα
Ύπαρξη όγκου ο οποίος εκμεταλλεύεται τα νότια ηλιακά κέρδη
Αξιοποίηση του νότιου προσαν.
Αξιοποίηση εν μέρει του νότιου προσαν.
Μη αξιοποίηση του νότιου προσαν.

2. Αξιοποιώντας τη θερμομονωτική ιδιότητα του εδάφους

44

Ο
Σ

Σημαντικό μέρος του όγκου του κτίσματος βυθίζεται στο έδαφος
Μικρό μέρος του όγκου του κτίσματος βυθίζεται στο έδαφος
Το κτίσμα ακουμπά στο έδαφος χωρίς ο όγκος του να βυθίζεται στο αυτό
Αξιοποίηση της θερμομον. ιδιότ.
Αξιοποίηση εν μέρει της θερμομον. ιδιότ.

3. Εξωτερικοί χώροι

Μη αξιοποίηση της θερμομον. ιδιότ.

ΚΡ
ΑΝ

Ο κυρίως εξωτερικός χώρος συνδέεται με τις περισσότερες κύριες λειτουργίες
Ο κυρίως εξωτερικός χώρος συνδέεται με μερικές από τις κύριες λειτουργίες
Ο κυρίως εξωτερικός χώρος συνδέεται με μία ή καμία από τις κύριες λειτουργίες
Σε μεγάλο βαθμό ενσωματωμένοι εξωτερικοί χώροι
Σε μέτριο βαθμό ενσωματωμένοι εξωτερικοί χώροι
Μη ενσωματωμένοι εξωτερικοί χώροι

Β. Στρατηγικές ελαχιστοποίησης ενεργειακών απαιτήσεων
α. Παθητικά συστήματα και στρατηγικές θέρμανσης
4. Συστήματα άμεσου ηλιακού κέρδους - Ανοίγματα στον νότο
Αναλογία ανοικτής/κλειστής επιφάνειας - Προσανατολισμός

Ν Β Α Δ

Ν Ν Β Β
Α Δ Α Δ

Η

ΛΙ
ΑΣ

Μεγάλα ανοίγματα - Το εμβαδό της κλειστής επιφάνειας και των ανοιγμάτων είναι συγκρίσιμο
Ανοίγματα μετρίου μεγέθους - Το εμβαδό της κλειστής επιφάνειας είναι μεγαλύτερο
Το εμβαδό της κλειστής επιφάνειας είναι αρκετά μεγαλύτερο από αυτό των ανοιγμάτων

Επαρκές άμεσα ηλιακό κέρδος

44

Σχεδόν επαρκές άμεσα ηλιακό κέρδος

Ανεπαρκές άμεσα ηλιακό κέρδος

Μόνο όταν το οικόπεδο παρουσιάζει κεκλιμένο έδαφος
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β. Παθητικά συστήματα και στρατηγικές θέρμανσης
5. Ανάσχεση απωλειών - Διάταξη χώρων
ΧΕ: Χωλ εισόδου
ΚΚ/ΕΚ: Καθημερινό/επίσημο καθιστικό
Κ: Καθιστικό
ΚΤ/ΕΤ: Καθημερινή/επίσημη τραπεζαρία
Τ: Τραπεζαρία
K: Κουζίνα
Υ/ΚΥ: Υπνοδωμάτιο/κυρίως υπνοδωμάτιο
Β: Βεράντα
(κύριος εξωτερικός χώρος)
ΒΧ: Βοηθητικοί χώροι
(αποθήκες, αποχωρητήρια)

6. Ηλιοπροστασία
Προσανατολισμός

Ν Β Α Δ

Τύπος σκίασης
Ορθός τύπος σκίασης
Λανθασμένος τύπος σκίασης

Α

7. Χρωματισμοί

Β Β

ΚΡ
ΑΝ

Επαρκής σκίαση

Ν Ν Β Β
Α Δ Α Δ

Ο
Σ

Οι βοηθητικές λειτουργίες και οι μεταβατικοί χώρου τοποθετούνται στη βόρεια πλευρά της κάτοψης
Οι βοηθητικές λειτουργίες και οι μεταβατικοί χώρου τοποθετούνται τυχαία στη κάτοψη
Οι περισσότερες από τις κύριες λειτουργίες είναι προστατευμένες από το βόριο προσανατολισμό
Οι περισσότερες από τις κύριες λειτουργίες είναι εκτεθειμένες στο βορρά
Κατάλληλη διαρρύθμιση χώρων
Ακαθόριστη διαρρύθμιση χώρων
Ακατάλληλη διαρρύθμιση χώρων

Σχεδόν επαρκής σκίαση

Ανεπαρκής σκίαση

Οι εξωτερικές επιφάνειες του κτίσματος παρουσιάζουν ανοιχτόχρωμους χρωματισμούς
Οι εξωτερικές επιφάνειες του κτίσματος παρουσιάζουν συνδυασμό από ανοιχτόχρωμους και σκουρόχρωμους χρωματισμούς
Οι εξωτερικές επιφάνειες του κτίσματος παρουσιάζουν κατά μεγαλύτερη αναλογία σκουρόχρωμους χρωματισμούς
Ορθός χρωματισμός
Μικτός χρωματισμός
Λανθασμένος χρωματισμός

ΛΙ
ΑΣ

8. Φυσικός αερισμός

Η

Επαρκής και ορθή κατανομή ανοιγμάτων
Παρουσία στρατηγικών οι οποίες υποστηρίζουν την ύπαρξη διαμπερούς αερισμού
Παρουσία στρατηγικών οι οποίες υποστηρίζουν την απαγωγή του θερμού αέρα

Διαμπερής αερισμός

Μερικώς διαμπερής αερισμός

Μη διαμπερής αερισμός

9. Στρατηγικές φυσικού φωτισμού
Επαρκής αριθμός ανοιγμάτων
Ισοκατανομή ανοιγμάτων
Ύπαρξη χώρων οι οποίοι παρουσιάζουν μεγάλη απόσταση από το κέλυφος του κτίσματος
Ύπαρξη αίθριου
Ύπαρξη φωταγωγών
Ύπαρξη ανοιγμάτων οροφής

Χρήση των περισσ. στρατηγ. φυσ. Φωτ.

Χρήση μερικών στρατηγ. φυσ. Φωτ.

Μη χρήση στρατηγ. φυσ. Φωτ.
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Ι.4. ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

Η

ΛΙ
ΑΣ

ΚΡ
ΑΝ

Ο
Σ

νννΚΑΙ ΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ
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Μέρος Α΄
Εμπλεκόμενος: ….......…..………………. Κατοικία # ….......…..……………….

ΚΡ
ΑΝ

Ο
Σ

1. Σε ποιο βαθμό το καθένα από τα πιο κάτω θέματα ήταν σημαντικό για τους άμεσα εμπλεκομένους στη διαδικασία της σύνθεσης;
Σχέσεις χώρων και
Αισθητική
Περιβαλλοντική
Οικονομικά θέματα
λειτουργικότητας
άνεση
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5 1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
Αρχιτέκτονας
Η σύζυγος
Ο σύζυγος
Άλλος (.........................)
2. Σε ποιο βαθμό τελικά ο καθένας από τους άμεσα εμπλεκομένους στον σχεδιασμό επηρέασε το τελικό αποτέλεσμα σε σχέση
με τα πιο κάτω θέματα;
Σχέσεις χώρων και
Αισθητική
Περιβαλλοντική
Οικονομικά θέματα
λειτουργικότητας
άνεση
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5 1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
αρχιτέκτονας
η σύζυγος
ο σύζυγος
άλλος (.........................)
3. Σε ποιο βαθμό διαφέρει η τελική σύνθεση από αυτήν που είχαν ΑΡΧΙΚΑ (πριν αρχίσει η συνεργασία με τον αρχιτέκτονα)
στο μυαλό τους οι ιδιοκτήτες σε σχέση με τα πιο κάτω θέματα;
Σχέσεις χώρων και
Αισθητική:
Περιβαλλοντική άνεση:
Οικονομικά θέματα:
λειτουργικότητας:
Η αισθητική του τελικού
Η σχέση του σπιτιού με θέματα
Το τελικό κόστος του σπιτιού έχει
Οι σχέσεις των χώρων και οι
κτίσματος συνάδει με τις
περιβαλλοντικής άνεσης είναι
σχέση με αυτό που υπολόγιζαν
χρήσεις τους είναι αυτές που
αρχικές προθέσεις/επιλογές των
αυτή που θα ήθελαν εξαρχής να
αρχικά οι ιδιοκτήτες;
ήθελαν αρχικά οι ιδιοκτήτες;
ιδιοκτητών;
έχουν οι ιδιοκτήτες;
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
4. Σε ποιό βαθμό είσαστε ικανοποιημένοι από τη συνεργασία σας στον σχεδιασμό σε σχέση με τα πιο κάτω θέματα;
Σχέσεις χώρων και
Αισθητική
Περιβαλλοντική άνεση
Οικονομικά θέματα
λειτουργικότητας
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3

4

5

ΛΙ
ΑΣ

5. Σε ποιο βαθμό ο προτεινόμενος τρόπος ζωής από την ίδια τη σύνθεση συμφωνεί με τον πραγματικό τρόπο ζωής και τα βιοποριστικά μέσα
των χρηστών σε σχέση με τα πιο κάτω θέματα;
Σχέσεις χώρων και
Αισθητική:
Περιβαλλοντική άνεση:
Οικονομικά θέματα:
λειτουργικότητας:
Η αισθητική του υλοποιημένου
Οι παράμετροι στον σχεδιασμό,
Η οικονομική διαχείριση του
Η προτεινόμενη από το κτήριο
κτηρίου συνάδει με τις
που σχετίζονται με θέματα
τελικού κτίσματος σχετίζεται με
σχέση των χώρων και η χρήση
προτιμήσεις των ιδιοκτητών;
περιβαλλοντικής άνεσης,
τις πραγματικές
τους συνάδει με τον τρόπο που
εξυπηρετούν εν τέλει τον τρόπο
ανάγκες/δυνατότητες των
οι χρήστες τελικά
ζωής των ιδιοκτητών;
ιδιοκτητών;
χρησιμοποιούν τον χώρο;
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

Η

6. Σε ποιο βαθμό το υλοποιημένο κτήριο προσφέρει επιλογές στους χρήστες του σε σχέση με τα πιο κάτω θέματα;
Σχέσεις χώρων και
Αισθητική:
Περιβαλλοντική άνεση:
Οικονομικά θέματα:
λειτουργικότητας:
Δίνει ο σχεδιασμός τη
Μπορεί ο χρήστης με τη χρήση
Έχει ο σχεδιασμός τη
Μπορεί ο χρήστης να αλλάξει
δυνατότητα στους χρήστες να
αρχιτεκτονικών μέσων να
δυνατότητα να προσφέρει
τη χρήση του χώρου;
αλλάξουν ή να πειραματιστούν
χειριστεί παραμέτρους όπως για
επιλογές για να υποστηρίξει τις
με παραμέτρους που σχετίζονται
παράδειγμα τον φυσικό
ανάγκες της οικογένειας, οι
και μπορούν να επηρεάσουν την
φωτισμό, τη σκίαση και τον
οποίες αλλάζουν με την πάροδο
αισθητική του κτίσματος;
φυσικό αερισμό;
του χρόνου;
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
7. Σε πιο βαθμό θα επιθυμούσατε να κάνετε αλλαγές σε σχέση με τα πιο κάτω θέματα;
Σχέσεις χώρων και
Αισθητική
Περιβαλλοντική άνεση
λειτουργικότητας
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4

Οικονομικά θέματα
5

1

2

3

8. Έχουν γίνει αλλαγές μετά την ολοκλήρωση του αρχικού σχεδιασμού του αρχιτέκτονα σε σχέση με τα πιο κάτω θέματα;
Σχέσεις χώρων και
Αισθητική
Περιβαλλοντική άνεση
Οικονομικά θέματα
λειτουργικότητας
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3

4

5

4

5
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Μέρος Β΄
Ποιο είναι το κύριο ζήτημα (θετικό/αρνητικό) στο οποίο θα θέλατε να αναφερθείτε σε σχέση με:

1. τις σχέσεις χώρων και τη λειτουργικότητα
+ θετικό ……………………….......................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

Ο
Σ

- αρνητικό ............................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. θέματα αισθητικής

ΚΡ
ΑΝ

+ θετικό ……………………….......................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
- αρνητικό ............................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3. θέματα περιβαλλοντικής άνεσης

+ θετικό ……………………….......................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

ΛΙ
ΑΣ

- αρνητικό ............................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
4. οικονομικά θέματα

+ θετικό ……………………….......................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

Η

- αρνητικό ............................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
5. τη συνεργασία
+ θετικό ……………………….......................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
- αρνητικό ............................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

382

Ερώτηση 1 - Ο βαθμός στον οποίο το καθένα από τα πιο κάτω θέματα ήταν σημαντικό
νννννννννννγια τους άμεσα εμπλεκομένους στη διαδικασία της σύνθεσης
Σχέσεις χώρων
Λειτουργικότητα

Αισθητική

Περιβαλλοντική
άνεση

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Οικονομικά
θέματα

1 2 3 4 5

Ο
Σ

Κατοικία 1
Κατοικία 2
Κατοικία 3
Κατοικία 4
Κατοικία 5
Κατοικία 6
Κατοικία 7
Κατοικία 8
Κατοικία 9
Κατοικία 10
Κατοικία 11
Κατοικία 12
Κατοικία 13
Κατοικία 14
Κατοικία 15

Σχέσεις χώρων
Λειτουργικότητα

ΚΡ
ΑΝ

Πίνακας Ι.4.1: Για τον αρχιτέκτονα σύμφωνα με τον αρχιτέκτονα
Αισθητική

Περιβαλλοντική
άνεση

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

ΛΙ
ΑΣ

Κατοικία 1
Κατοικία 2
Κατοικία 3
Κατοικία 4
Κατοικία 5
Κατοικία 6
Κατοικία 7
Κατοικία 8
Κατοικία 9
Κατοικία 10
Κατοικία 11
Κατοικία 12
Κατοικία 13
Κατοικία 14
Κατοικία 15

Οικονομικά
θέματα

1 2 3 4 5

Πίνακας Ι.4.2: Για τον άνδρα σύζυγο σύμφωνα με τον αρχιτέκτονα
Σχέσεις χώρων
Λειτουργικότητα

Αισθητική

Περιβαλλοντική
άνεση

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Οικονομικά
θέματα

1 2 3 4 5

Η

Κατοικία 1
Κατοικία 2
Κατοικία 3
Κατοικία 4
Κατοικία 5
Κατοικία 6
Κατοικία 7
Κατοικία 8
Κατοικία 9
Κατοικία 10
Κατοικία 11
Κατοικία 12
Κατοικία 13
Κατοικία 14
Κατοικία 15

Πίνακας Ι.4.3: Για την γυναίκα σύζυγο σύμφωνα με τον αρχιτέκτονα
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Αισθητική

Περιβαλλοντική
άνεση

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Οικονομικά
θέματα

1 2 3 4 5

Κατοικία 1
Κατοικία 2
Κατοικία 3
Κατοικία 4
Κατοικία 5
Κατοικία 6
Κατοικία 7
Κατοικία 8
Κατοικία 9
Κατοικία 10
Κατοικία 11
Κατοικία 12
Κατοικία 13
Κατοικία 14
Κατοικία 15

Πίνακας Ι.4.4: Για τον αρχιτέκτονα σύμφωνα με τον άνδρα σύζυγο

Αισθητική

Περιβαλλοντική
άνεση

Οικονομικά
θέματα

ΚΡ
ΑΝ

Σχέσεις χώρων
Λειτουργικότητα

Ο
Σ

Σχέσεις χώρων
Λειτουργικότητα

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

ΛΙ
ΑΣ

Κατοικία 1
Κατοικία 2
Κατοικία 3
Κατοικία 4
Κατοικία 5
Κατοικία 6
Κατοικία 7
Κατοικία 8
Κατοικία 9
Κατοικία 10
Κατοικία 11
Κατοικία 12
Κατοικία 13
Κατοικία 14
Κατοικία 15

1 2 3 4 5

Πίνακας Ι.4.5: Για τον άνδρα σύζυγο σύμφωνα με τον άνδρα σύζυγο
Σχέσεις χώρων
Λειτουργικότητα

Αισθητική

Περιβαλλοντική
άνεση

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Οικονομικά
θέματα

1 2 3 4 5

Η

Κατοικία 1
Κατοικία 2
Κατοικία 3
Κατοικία 4
Κατοικία 5
Κατοικία 6
Κατοικία 7
Κατοικία 8
Κατοικία 9
Κατοικία 10
Κατοικία 11
Κατοικία 12
Κατοικία 13
Κατοικία 14
Κατοικία 15

Πίνακας Ι.4.6: Για την γυναίκα σύζυγο σύμφωνα με τον άνδρα σύζυγο

384

Αισθητική

Περιβαλλοντική
άνεση

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Οικονομικά
θέματα

1 2 3 4 5

Κατοικία 1
Κατοικία 2
Κατοικία 3
Κατοικία 4
Κατοικία 5
Κατοικία 6
Κατοικία 7
Κατοικία 8
Κατοικία 9
Κατοικία 10
Κατοικία 11
Κατοικία 12
Κατοικία 13
Κατοικία 14
Κατοικία 15

Πίνακας Ι.4.7: Για τον αρχιτέκτονα σύμφωνα με την γυναίκα σύζυγο
Σχέσεις χώρων
Λειτουργικότητα

Αισθητική

Περιβαλλοντική
άνεση

Οικονομικά
θέματα

1 2 3 4 5

ΚΡ
ΑΝ

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Ο
Σ

Σχέσεις χώρων
Λειτουργικότητα

ΛΙ
ΑΣ

Κατοικία 1
Κατοικία 2
Κατοικία 3
Κατοικία 4
Κατοικία 5
Κατοικία 6
Κατοικία 7
Κατοικία 8
Κατοικία 9
Κατοικία 10
Κατοικία 11
Κατοικία 12
Κατοικία 13
Κατοικία 14
Κατοικία 15

Πίνακας Ι.4.8: Για τον άνδρα σύζυγο σύμφωνα με την γυναίκα σύζυγο
Σχέσεις χώρων
Λειτουργικότητα

Αισθητική

Περιβαλλοντική
άνεση

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Οικονομικά
θέματα

1 2 3 4 5

Η

Κατοικία 1
Κατοικία 2
Κατοικία 3
Κατοικία 4
Κατοικία 5
Κατοικία 6
Κατοικία 7
Κατοικία 8
Κατοικία 9
Κατοικία 10
Κατοικία 11
Κατοικία 12
Κατοικία 13
Κατοικία 14
Κατοικία 15

Πίνακας Ι.4.9: Για την γυναίκα σύζυγο σύμφωνα με την γυναίκα σύζυγο

385

Ερώτηση 2 - Ο βαθμός στον οποίο ο καθένας από τους άμεσα εμπλεκόμενους
νννννννννννστον σχεδιασμό επηρέασε το τελικό αποτέλεσμα
Σχέσεις χώρων
Λειτουργικότητα

Αισθητική

Περιβαλλοντική
άνεση

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Οικονομικά
θέματα

1 2 3 4 5

Ο
Σ

Κατοικία 1
Κατοικία 2
Κατοικία 3
Κατοικία 4
Κατοικία 5
Κατοικία 6
Κατοικία 7
Κατοικία 8
Κατοικία 9
Κατοικία 10
Κατοικία 11
Κατοικία 12
Κατοικία 13
Κατοικία 14
Κατοικία 15

Σχέσεις χώρων
Λειτουργικότητα

ΚΡ
ΑΝ

Πίνακας Ι.4.10: Για τον αρχιτέκτονα σύμφωνα με τον αρχιτέκτονα
Αισθητική

Περιβαλλοντική
άνεση

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

ΛΙ
ΑΣ

Κατοικία 1
Κατοικία 2
Κατοικία 3
Κατοικία 4
Κατοικία 5
Κατοικία 6
Κατοικία 7
Κατοικία 8
Κατοικία 9
Κατοικία 10
Κατοικία 11
Κατοικία 12
Κατοικία 13
Κατοικία 14
Κατοικία 15

Οικονομικά
θέματα

1 2 3 4 5

Πίνακας Ι.4.11: Για τον άνδρα σύζυγο σύμφωνα με τον αρχιτέκτονα
Σχέσεις χώρων
Λειτουργικότητα

Αισθητική

Περιβαλλοντική
άνεση

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Οικονομικά
θέματα

1 2 3 4 5

Η

Κατοικία 1
Κατοικία 2
Κατοικία 3
Κατοικία 4
Κατοικία 5
Κατοικία 6
Κατοικία 7
Κατοικία 8
Κατοικία 9
Κατοικία 10
Κατοικία 11
Κατοικία 12
Κατοικία 13
Κατοικία 14
Κατοικία 15

Πίνακας Ι.4.12: Για την γυναίκα σύζυγο σύμφωνα με τον αρχιτέκτονα
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Αισθητική

Περιβαλλοντική
άνεση

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Οικονομικά
θέματα

1 2 3 4 5

Κατοικία 1
Κατοικία 2
Κατοικία 3
Κατοικία 4
Κατοικία 5
Κατοικία 6
Κατοικία 7
Κατοικία 8
Κατοικία 9
Κατοικία 10
Κατοικία 11
Κατοικία 12
Κατοικία 13
Κατοικία 14
Κατοικία 15

Πίνακας Ι.4.13: Για τον αρχιτέκτονα σύμφωνα με τον άνδρα σύζυγο

Αισθητική

Περιβαλλοντική
άνεση

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

ΛΙ
ΑΣ

Κατοικία 1
Κατοικία 2
Κατοικία 3
Κατοικία 4
Κατοικία 5
Κατοικία 6
Κατοικία 7
Κατοικία 8
Κατοικία 9
Κατοικία 10
Κατοικία 11
Κατοικία 12
Κατοικία 13
Κατοικία 14
Κατοικία 15

Οικονομικά
θέματα

ΚΡ
ΑΝ

Σχέσεις χώρων
Λειτουργικότητα

Ο
Σ

Σχέσεις χώρων
Λειτουργικότητα

1 2 3 4 5

Πίνακας Ι.4.14: Για τον άνδρα σύζυγο σύμφωνα με τον άνδρα σύζυγο
Σχέσεις χώρων
Λειτουργικότητα

Αισθητική

Περιβαλλοντική
άνεση

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Οικονομικά
θέματα

1 2 3 4 5

Η

Κατοικία 1
Κατοικία 2
Κατοικία 3
Κατοικία 4
Κατοικία 5
Κατοικία 6
Κατοικία 7
Κατοικία 8
Κατοικία 9
Κατοικία 10
Κατοικία 11
Κατοικία 12
Κατοικία 13
Κατοικία 14
Κατοικία 15

Πίνακας Ι.4.15: Για την γυναίκα σύζυγο σύμφωνα με τον άνδρα σύζυγο

387

Αισθητική

Περιβαλλοντική
άνεση

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Οικονομικά
θέματα

1 2 3 4 5

Κατοικία 1
Κατοικία 2
Κατοικία 3
Κατοικία 4
Κατοικία 5
Κατοικία 6
Κατοικία 7
Κατοικία 8
Κατοικία 9
Κατοικία 10
Κατοικία 11
Κατοικία 12
Κατοικία 13
Κατοικία 14
Κατοικία 15

Πίνακας Ι.4.16: Για τον αρχιτέκτονα σύμφωνα με την γυναίκα σύζυγο

Αισθητική

Περιβαλλοντική
άνεση

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

ΛΙ
ΑΣ

Κατοικία 1
Κατοικία 2
Κατοικία 3
Κατοικία 4
Κατοικία 5
Κατοικία 6
Κατοικία 7
Κατοικία 8
Κατοικία 9
Κατοικία 10
Κατοικία 11
Κατοικία 12
Κατοικία 13
Κατοικία 14
Κατοικία 15

Οικονομικά
θέματα

ΚΡ
ΑΝ

Σχέσεις χώρων
Λειτουργικότητα

Ο
Σ

Σχέσεις χώρων
Λειτουργικότητα

1 2 3 4 5

Πίνακας Ι.4.17: Για τον άνδρα σύζυγο σύμφωνα με την γυναίκα σύζυγο
Σχέσεις χώρων
Λειτουργικότητα

Αισθητική

Περιβαλλοντική
άνεση

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Οικονομικά
θέματα

1 2 3 4 5

Η

Κατοικία 1
Κατοικία 2
Κατοικία 3
Κατοικία 4
Κατοικία 5
Κατοικία 6
Κατοικία 7
Κατοικία 8
Κατοικία 9
Κατοικία 10
Κατοικία 11
Κατοικία 12
Κατοικία 13
Κατοικία 14
Κατοικία 15

Πίνακας Ι.4.18: Για την γυναίκα σύζυγο σύμφωνα με την γυναίκα σύζυγο

388

Ερώτηση 3 - Ο βαθμός στον οποίο διαφέρει η τελική σύνθεση από αυτήν που
νννννννννννείχαν αρχικά στο μυαλό τους οι ιδιοκτήτες
Σχέσεις χώρων
Λειτουργικότητα

Αισθητική

Περιβαλλοντική
άνεση

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

ΚΡ
ΑΝ

Πίνακας Ι.4.19: Σύμφωνα με τον αρχιτέκτονα
Σχέσεις χώρων
Λειτουργικότητα

Αισθητική

Περιβαλλοντική
άνεση

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

ΛΙ
ΑΣ

Κατοικία 1
Κατοικία 2
Κατοικία 3
Κατοικία 4
Κατοικία 5
Κατοικία 6
Κατοικία 7
Κατοικία 8
Κατοικία 9
Κατοικία 10
Κατοικία 11
Κατοικία 12
Κατοικία 13
Κατοικία 14
Κατοικία 15

1 2 3 4 5

Ο
Σ

Κατοικία 1
Κατοικία 2
Κατοικία 3
Κατοικία 4
Κατοικία 5
Κατοικία 6
Κατοικία 7
Κατοικία 8
Κατοικία 9
Κατοικία 10
Κατοικία 11
Κατοικία 12
Κατοικία 13
Κατοικία 14
Κατοικία 15

Οικονομικά
θέματα

Οικονομικά
θέματα

1 2 3 4 5

Πίνακας Ι.4.20: Σύμφωνα με τον άνδρα σύζυγο
Σχέσεις χώρων
Λειτουργικότητα

Αισθητική

Περιβαλλοντική
άνεση

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Οικονομικά
θέματα

1 2 3 4 5

Η

Κατοικία 1
Κατοικία 2
Κατοικία 3
Κατοικία 4
Κατοικία 5
Κατοικία 6
Κατοικία 7
Κατοικία 8
Κατοικία 9
Κατοικία 10
Κατοικία 11
Κατοικία 12
Κατοικία 13
Κατοικία 14
Κατοικία 15

Πίνακας Ι.4.21: Σύμφωνα με την γυναίκα σύζυγο

389

Ερώτηση 4 - Ο βαθμός στον οποίο οι εμπλεκόμενοι στον σχεδιασμό είναι
νννννννννννικανοποιημένοι από τη συνεργασία τους
Σχέσεις χώρων
Λειτουργικότητα

Αισθητική

Περιβαλλοντική
άνεση

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

ΚΡ
ΑΝ

Πίνακας Ι.4.22: Σύμφωνα με τον αρχιτέκτονα
Σχέσεις χώρων
Λειτουργικότητα

Αισθητική

Περιβαλλοντική
άνεση

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

ΛΙ
ΑΣ

Κατοικία 1
Κατοικία 2
Κατοικία 3
Κατοικία 4
Κατοικία 5
Κατοικία 6
Κατοικία 7
Κατοικία 8
Κατοικία 9
Κατοικία 10
Κατοικία 11
Κατοικία 12
Κατοικία 13
Κατοικία 14
Κατοικία 15

1 2 3 4 5

Ο
Σ

Κατοικία 1
Κατοικία 2
Κατοικία 3
Κατοικία 4
Κατοικία 5
Κατοικία 6
Κατοικία 7
Κατοικία 8
Κατοικία 9
Κατοικία 10
Κατοικία 11
Κατοικία 12
Κατοικία 13
Κατοικία 14
Κατοικία 15

Οικονομικά
θέματα

Οικονομικά
θέματα

1 2 3 4 5

Πίνακας Ι.4.23: Σύμφωνα με τον άνδρα σύζυγο
Σχέσεις χώρων
Λειτουργικότητα

Αισθητική

Περιβαλλοντική
άνεση

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Οικονομικά
θέματα

1 2 3 4 5

Η

Κατοικία 1
Κατοικία 2
Κατοικία 3
Κατοικία 4
Κατοικία 5
Κατοικία 6
Κατοικία 7
Κατοικία 8
Κατοικία 9
Κατοικία 10
Κατοικία 11
Κατοικία 12
Κατοικία 13
Κατοικία 14
Κατοικία 15

Πίνακας Ι.4.24: Σύμφωνα με την γυναίκα σύζυγο

390

Ερώτηση 5 - Ο βαθμός στον οποίο ο τρόπος ζωής που προτείνει ο σχεδιασμός συμφωνεί
νννννννννννμε τον τρόπο ζωής και τα βιοποριστικά μέσα των χρηστών
Σχέσεις χώρων
Λειτουργικότητα

Αισθητική

Περιβαλλοντική
άνεση

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

ΚΡ
ΑΝ

Πίνακας Ι.4.25: Σύμφωνα με τον αρχιτέκτονα
Σχέσεις χώρων
Λειτουργικότητα

Αισθητική

Περιβαλλοντική
άνεση

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

ΛΙ
ΑΣ

Κατοικία 1
Κατοικία 2
Κατοικία 3
Κατοικία 4
Κατοικία 5
Κατοικία 6
Κατοικία 7
Κατοικία 8
Κατοικία 9
Κατοικία 10
Κατοικία 11
Κατοικία 12
Κατοικία 13
Κατοικία 14
Κατοικία 15

1 2 3 4 5

Ο
Σ

Κατοικία 1
Κατοικία 2
Κατοικία 3
Κατοικία 4
Κατοικία 5
Κατοικία 6
Κατοικία 7
Κατοικία 8
Κατοικία 9
Κατοικία 10
Κατοικία 11
Κατοικία 12
Κατοικία 13
Κατοικία 14
Κατοικία 15

Οικονομικά
θέματα

Οικονομικά
θέματα

1 2 3 4 5

Πίνακας Ι.4.26: Σύμφωνα με τον άνδρα σύζυγο
Σχέσεις χώρων
Λειτουργικότητα

Αισθητική

Περιβαλλοντική
άνεση

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Οικονομικά
θέματα

1 2 3 4 5

Η

Κατοικία 1
Κατοικία 2
Κατοικία 3
Κατοικία 4
Κατοικία 5
Κατοικία 6
Κατοικία 7
Κατοικία 8
Κατοικία 9
Κατοικία 10
Κατοικία 11
Κατοικία 12
Κατοικία 13
Κατοικία 14
Κατοικία 15

Πίνακας Ι.4.27: Σύμφωνα με την γυναίκα σύζυγο

391

Ερώτηση 6 - Ο βαθμός στον οποίο το υλοποιημένο κτήριο προσφέρει
νννννννννννεπιλογές στους χρήστες του
Σχέσεις χώρων
Λειτουργικότητα

Αισθητική

Περιβαλλοντική
άνεση

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

ΚΡ
ΑΝ

Πίνακας Ι.4.28: Σύμφωνα με τον αρχιτέκτονα
Σχέσεις χώρων
Λειτουργικότητα

Αισθητική

Περιβαλλοντική
άνεση

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

ΛΙ
ΑΣ

Κατοικία 1
Κατοικία 2
Κατοικία 3
Κατοικία 4
Κατοικία 5
Κατοικία 6
Κατοικία 7
Κατοικία 8
Κατοικία 9
Κατοικία 10
Κατοικία 11
Κατοικία 12
Κατοικία 13
Κατοικία 14
Κατοικία 15

1 2 3 4 5

Ο
Σ

Κατοικία 1
Κατοικία 2
Κατοικία 3
Κατοικία 4
Κατοικία 5
Κατοικία 6
Κατοικία 7
Κατοικία 8
Κατοικία 9
Κατοικία 10
Κατοικία 11
Κατοικία 12
Κατοικία 13
Κατοικία 14
Κατοικία 15

Οικονομικά
θέματα

Οικονομικά
θέματα

1 2 3 4 5

Πίνακας Ι.4.29: Σύμφωνα με τον άνδρα σύζυγο
Σχέσεις χώρων
Λειτουργικότητα

Αισθητική

Περιβαλλοντική
άνεση

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Οικονομικά
θέματα

1 2 3 4 5

Η

Κατοικία 1
Κατοικία 2
Κατοικία 3
Κατοικία 4
Κατοικία 5
Κατοικία 6
Κατοικία 7
Κατοικία 8
Κατοικία 9
Κατοικία 10
Κατοικία 11
Κατοικία 12
Κατοικία 13
Κατοικία 14
Κατοικία 15

Πίνακας Ι.4.30: Σύμφωνα με την γυναίκα σύζυγο
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Ερώτηση 7 - Ο βαθμός στον οποίο οι εμπλεκόμενοι στο σχεδιασμό
νννννννννννθα ήθελαν να κάνουν αλλαγές
Σχέσεις χώρων
Λειτουργικότητα

Αισθητική

Περιβαλλοντική
άνεση

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

ΚΡ
ΑΝ

Πίνακας Ι.4.31: Σύμφωνα με τον αρχιτέκτονα
Σχέσεις χώρων
Λειτουργικότητα

Αισθητική

Περιβαλλοντική
άνεση

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

ΛΙ
ΑΣ

Κατοικία 1
Κατοικία 2
Κατοικία 3
Κατοικία 4
Κατοικία 5
Κατοικία 6
Κατοικία 7
Κατοικία 8
Κατοικία 9
Κατοικία 10
Κατοικία 11
Κατοικία 12
Κατοικία 13
Κατοικία 14
Κατοικία 15

1 2 3 4 5

Ο
Σ

Κατοικία 1
Κατοικία 2
Κατοικία 3
Κατοικία 4
Κατοικία 5
Κατοικία 6
Κατοικία 7
Κατοικία 8
Κατοικία 9
Κατοικία 10
Κατοικία 11
Κατοικία 12
Κατοικία 13
Κατοικία 14
Κατοικία 15

Οικονομικά
θέματα

Οικονομικά
θέματα

1 2 3 4 5

Πίνακας Ι.4.32: Σύμφωνα με τον άνδρα σύζυγο
Σχέσεις χώρων
Λειτουργικότητα

Αισθητική

Περιβαλλοντική
άνεση

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Οικονομικά
θέματα

1 2 3 4 5

Η

Κατοικία 1
Κατοικία 2
Κατοικία 3
Κατοικία 4
Κατοικία 5
Κατοικία 6
Κατοικία 7
Κατοικία 8
Κατοικία 9
Κατοικία 10
Κατοικία 11
Κατοικία 12
Κατοικία 13
Κατοικία 14
Κατοικία 15

Πίνακας Ι.4.33: Σύμφωνα με την γυναίκα σύζυγο
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Ερώτηση 8 - Ο βαθμός στον οποίο έχουν γίνει αλλαγές μετά την
νννννννννννολοκλήρωση του αρχικού σχεδιασμού
Σχέσεις χώρων
Λειτουργικότητα

Αισθητική

Περιβαλλοντική
άνεση

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

ΚΡ
ΑΝ

Πίνακας Ι.4.34: Σύμφωνα με τον αρχιτέκτονα
Σχέσεις χώρων
Λειτουργικότητα

Αισθητική

Περιβαλλοντική
άνεση

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

ΛΙ
ΑΣ

Κατοικία 1
Κατοικία 2
Κατοικία 3
Κατοικία 4
Κατοικία 5
Κατοικία 6
Κατοικία 7
Κατοικία 8
Κατοικία 9
Κατοικία 10
Κατοικία 11
Κατοικία 12
Κατοικία 13
Κατοικία 14
Κατοικία 15

1 2 3 4 5

Ο
Σ

Κατοικία 1
Κατοικία 2
Κατοικία 3
Κατοικία 4
Κατοικία 5
Κατοικία 6
Κατοικία 7
Κατοικία 8
Κατοικία 9
Κατοικία 10
Κατοικία 11
Κατοικία 12
Κατοικία 13
Κατοικία 14
Κατοικία 15

Οικονομικά
θέματα

Οικονομικά
θέματα

1 2 3 4 5

Πίνακας Ι.4.35: Σύμφωνα με τον άνδρα σύζυγο
Σχέσεις χώρων
Λειτουργικότητα

Αισθητική

Περιβαλλοντική
άνεση

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Οικονομικά
θέματα

1 2 3 4 5

Η

Κατοικία 1
Κατοικία 2
Κατοικία 3
Κατοικία 4
Κατοικία 5
Κατοικία 6
Κατοικία 7
Κατοικία 8
Κατοικία 9
Κατοικία 10
Κατοικία 11
Κατοικία 12
Κατοικία 13
Κατοικία 14
Κατοικία 15

Πίνακας Ι.4.36: Σύμφωνα με την γυναίκα σύζυγο
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΙΙ.1. Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΑΠΟ
μμμΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
II.2. ΟΙ ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΠΟ

Η

ΛΙ
ΑΣ

ΚΡ
ΑΝ

Ο
Σ

μμμΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
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ΙΙ.1. Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΑΠΟ
μμμΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Α. Η ΧΩΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Για τον καθορισμό της μεθοδολογίας η επίπλωση του χώρου λαμβάνεται ως η προτεινόμενη από
τα αρχιτεκτονικά σχέδια, αφού αρκετές από τις επιλεγμένες κατοικίες από κατασκευαστικές
συνοψίζονται στον πίνακα ΙΙ.1.15(α,β,γ) (σελ 413 - 415).

Ο
Σ

εταιρείες ανάπτυξης ακινήτων δεν έχουν ακόμη κατασκευαστεί. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης

Α.1.1. Τιμή ενσωμάτωσης

ΚΡ
ΑΝ

Α.1. Προσπελασιμότητα του συστήματος οργάνωσης των χώρων

Μέση τιμή ενσωμάτωσης ανά κατοικία

Στον πίνακα ΙΙ.1.1 καταγράφεται η μέση τιμή ενσωμάτωσης που παρουσιάζει το σύνολο των
κοίλων χώρων της κάθε κατοικίας. Η ελάχιστη μέση τιμή ενσωμάτωσης που καταγράφεται είναι

ΛΙ
ΑΣ

0.55 και η μέγιστη 0.91. Οι κατοικίες δεν φαίνεται να παρουσιάζουν σύγκλιση αποτελεσμάτων.

Χρονολογία

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

2007
2008
2009
2009
2009
2010
2012
2013
2014
2014
2014
2015
2015
2016
2016

Η

Κατοικία

Μέση τιμή
ενσωμάτωσης
0. 711675
0.820312
0.652194
0.717067
0.741627
0.914461
0.712911
0.552809
0.776361
0.809291
0.594556
0.884003
0.882243
0.764217
0.570678

Πίνακας ΙΙ.1.1: Μέση τιμή ενσωμάτωσης
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Τιμή ενσωμάτωσης στο σύνολο των κοίλων χώρων
Με βάση τις γενικές παρατηρήσεις45, οι κατοικίες χωρίζονται σε τέσσερις διαφορετικές
κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία αφορά κτίσματα στα οποία ο μεταβατικός χώρος μπροστά από
τη σκάλα, η ίδια η σκάλα αλλά και οι μεταβατικοί χώροι, με τους οποίους γειτνιάζει,
παρουσιάζουν την υψηλότερη τιμή ενσωμάτωσης. Σε αυτήν την κατηγορία κατατάσσονται οκτώ
κατοικίες (8/15, κατοικίες 1,2,3,4,5,10,12,15). Η δεύτερη κατηγορία αφορά κατοικίες στις οποίες
το χωλ εισόδου (ΧΕ) και η σκάλα που ενώνει το επίπεδο των κύριων λειτουργιών με αυτό των
ιδιωτικών χώρων παρουσιάζει την υψηλότερη τιμή ενσωμάτωσης. Σε αυτήν την κατηγορία

Ο
Σ

κατατάσσονται τέσσερις κατοικίες (4/15, κατοικίες 6,7,8,11). Η τρίτη κατηγορία αφορά κατοικίες
στις οποίες οι περιμετρικοί εξωτερικοί μεταβατικοί χώροι και οι διπλανοί τους παρουσιάζουν τις
υψηλότερες τιμές ενσωμάτωσης. Σε αυτήν την κατηγορία κατατάσσεται μια κατοικία (1/15,
κατοικία 9). Η τέταρτη και τελευταία κατηγορία αφορά τις περιπτώσεις στις οποίες ο κεντρικός

ΚΡ
ΑΝ

μεταβατικός χώρος στη στάθμη των υπνοδωματίων παρουσιάζει τις υψηλότερες τιμές
ενσωμάτωσης. Σε αυτήν την κατηγορία κατατάσσονται δύο κατοικίες (2/15 , κατοικίες 13,14).
Τιμές ενσωμάτωσης των κυρίων λειτουργιών με βάση τη μεταξύ τους κατάταξη
Με βάση το πίνακα ΙΙ.1.2 παρατηρούνται τα πιο κάτω αποτελέσματα:

ΛΙ
ΑΣ

- Το χωλ εισόδου (ΧΕ), σε δεκατρείς από τις δεκαπέντε κατοικίες στις οποίες εμφανίζεται,
ανήκει

στις

πιο

ενσωματωμένες

λειτουργίες/χώρους

(13/15,

κατοικίες

1,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15).

- Το κυρίως υπνοδωμάτιο (ΚΥ), σε δεκατρείς από τις δεκαπέντε κατοικίες, ανήκει στις

λιγότερο ενσωματωμένες λειτουργίες/χώρους (13/15, κατοικίες 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15).

Η

- Οι υπόλοιπες κύριες λειτουργίες δεν παρουσιάζουν ομοιομορφία αποτελεσμάτων.

Oι τιμές ενσωμάτωσης των κυρίων λειτουργιών των κατοικιών, με βάση τη μεταξύ τους
κατάταξη, στην πλειονότητά τους, δεν φαίνεται να παρουσιάζουν ομοιομορφία αποτελεσμάτων.

45

Η ανάλυση της κάτοψης σε κοίλους χώρους παρουσιάζεται για κάθε κατοικία στη σελίδα 416.
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Χωλ εισόδου (ΧΕ)

Καθιστικό (ΚΑ)

Επίσημο καθιστικό (ΕΚ)

XE > T > KA > K > B > KY

XE > T > KA > K > B > KY

XE > T > KA > K > B > KY

XE > T > KA > K > B > KY

KA > B > K = KT = XE > ET > KY

KA > B > K = KT = XE > ET > KY

KA > B > K = KT = XE > ET > KY

KA > B > K = KT = XE > ET > KY

KT > KK > XE = B > ET= K > EK > KY

KT > KK > XE = B > ET= K > EK > KY

KT > KK > XE = B > ET= K > EK > KY

KT > KK > XE = B > ET= K > EK > KY

K > KK = T > XE > EK > B > KY

K > KK = T > XE > EK > B > KY

K > KK = T > XE > EK > B > KY

K > KK = T > XE > EK > B > KY

XE > ET > K = KT > B > KK > EK > KY

XE > ET > K = KT > B > KK > EK > KY

XE > ET > K = KT > B > KK > EK > KY

XE > ET > K = KT > B > KK > EK > KY

XE > KK > EK > KT > ET > K > B > KY

XE > KK > EK > KT > ET > K > B > KY

XE > KK > EK > KT > ET > K > B > KY

XE > KK > EK > KT > ET > K > B > KY

XE > KA > T = K > B > KY

XE > KA > T = K > B > KY

XE > KA > T = K > B > KY

XE > KA > T = K > B > KY

XE > B > KK = EK > ET > KT = K > KY

XE > B > KK = EK > ET > KT = K > KY

XE > B > KK = EK > ET > KT = K > KY

XE > B > KK = EK > ET > KT = K > KY

XE > KA > T = B > K > KY

XE > KA > T = B > K > KY

XE > KA > T = B > K > KY

XE > KA > T = B > K > KY

XE > K > B > KY > T > KA

XE > K > B > KY > T > KA

XE > K > B > KY > T > KA

XE > K > B > KY > T > KA

XE > K = KT > ET > B > KA > KY

XE > K = KT > ET > B > KA > KY

XE > K = KT > ET > B > KA > KY

XE > K = KT > ET > B > KA > KY

B > XE = T > EK > K > KK > KY

B > XE = T > EK > K > KK > KY

B > XE = T > EK > K > KK > KY

B > XE = T > EK > K > KK > KY

XE > KK > KY > B > ET > EK > K = KT

XE > KK > KY > B > ET > EK > K = KT

XE > KK > KY > B > ET > EK > K = KT

XE > KK > KY > B > ET > EK > K = KT

XE > KK = KT = K > B > ET > EK > KY

XE > KK = KT = K > B > ET > EK > KY

XE > KK = KT = K > B > ET > EK > KY

XE > KK = KT = K > B > ET > EK > KY

XE = ET > B = KA = K = KT > KY

XE = ET > B = KA = K = KT > KY

XE = ET > B = KA = K = KT > KY

XE = ET > B = KA = K = KT > KY

Καθημερινό καθιστικό (ΚΚ)

Τραπεζαρία (Τ)

Επίσημη τραπεζαρία (ΕΤ)

Καθημερινή τραπεζαρία (ΚΚ)

XE > T > KA > K > B > KY

XE > T > KA > K > B > KY

XE > T > KA > K > B > KY

XE > T > KA > K > B > KY

KA > B > K = KT = XE > ET > KY

KA > B > K = KT = XE > ET > KY

KA > B > K = KT = XE > ET > KY

KA > B > K = KT = XE > ET > KY

KT > KK > XE = B > ET= K > EK > KY

KT > KK > XE = B > ET= K > EK > KY

KT > KK > XE = B > ET= K > EK > KY

KT > KK > XE = B > ET= K > EK > KY

K > KK = T > XE > EK > B > KY

K > KK = T > XE > EK > B > KY

K > KK = T > XE > EK > B > KY

K > KK = T > XE > EK > B > KY

XE > ET > K = KT > B > KK > EK > KY

XE > ET > K = KT > B > KK > EK > KY

XE > ET > K = KT > B > KK > EK > KY

XE > ET > K = KT > B > KK > EK > KY

XE > KK > EK > KT > ET > K > B > KY

XE > KK > EK > KT > ET > K > B > KY

XE > KK > EK > KT > ET > K > B > KY

XE > KK > EK > KT > ET > K > B > KY

XE > KA > T = K > B > KY

XE > KA > T = K > B > KY

XE > KA > T = K > B > KY

XE > KA > T = K > B > KY

XE > B > KK = EK > ET > KT = K > KY

XE > B > KK = EK > ET > KT = K > KY

XE > B > KK = EK > ET > KT = K > KY

XE > B > KK = EK > ET > KT = K > KY

XE > KA > T = B > K > KY

XE > KA > T = B > K > KY

XE > KA > T = B > K > KY

XE > KA > T = B > K > KY

XE > K > B > KY > T > KA

XE > K > B > KY > T > KA

XE > K > B > KY > T > KA

XE > K > B > KY > T > KA

XE > K = KT > ET > B > KA > KY

XE > K = KT > ET > B > KA > KY

XE > K = KT > ET > B > KA > KY

XE > K = KT > ET > B > KA > KY

B > XE = T > EK > K > KK > KY

B > XE = T > EK > K > KK > KY

B > XE = T > EK > K > KK > KY

B > XE = T > EK > K > KK > KY

XE > KK > KY > B > ET > EK > K = KT

XE > KK > KY > B > ET > EK > K = KT

XE > KK > KY > B > ET > EK > K = KT

XE > KK > KY > B > ET > EK > K = KT

XE > KK = KT = K > B > ET > EK > KY

XE > KK = KT = K > B > ET > EK > KY

XE > KK = KT = K > B > ET > EK > KY

XE > KK = KT = K > B > ET > EK > KY

XE = ET > B = KA = K = KT > KY

XE = ET > B = KA = K = KT > KY

XE = ET > B = KA = K = KT > KY

XE = ET > B = KA = K = KT > KY

Κουζίνα (Κ)

Κυρίως υπνοδωμάτιο (ΚΥ)

ΛΙ
ΑΣ

ΚΡ
ΑΝ

Ο
Σ

Βεράντα (Β)

XE > T > KA > K > B > KY

KA > B > K = KT = XE > ET > KY

KT > KK > XE = B > ET= K > EK > KY
K > KK = T > XE > EK > B > KY

XE > T > KA > K > B > KY

KA > B > K = KT = XE > ET > KY

KT > KK > XE = B > ET= K > EK > KY
K > KK = T > XE > EK > B > KY

XE > ET > K = KT > B > KK > EK > KY

XE > ET > K = KT > B > KK > EK > KY

XE > KK > EK > KT > ET > K > B > KY

XE > KK > EK > KT > ET > K > B > KY

XE > KA > T = K > B > KY

Η

XE > B > KK = EK > ET > KT = K > KY
XE > KA > T = B > K > KY
XE > K > B > KY > T > KA

XE > KA > T = K > B > KY

XE > B > KK = EK > ET > KT = K > KY
XE > KA > T = B > K > KY
XE > K > B > KY > T > KA

XE > K = KT > ET > B > KA > KY

XE > K = KT > ET > B > KA > KY

B > XE = T > EK > K > KK > KY

B > XE = T > EK > K > KK > KY

XE > KK > KY > B > ET > EK > K = KT

XE > KK > KY > B > ET > EK > K = KT

XE > KK = KT = K > B > ET > EK > KY

XE > KK = KT = K > B > ET > EK > KY

XE = ET > B = KA = K = KT > KY

XE = ET > B = KA = K = KT > KY

Πίνακας ΙΙ.1.2: Οι τιμές ενσωμάτωσης των κύριων λειτουργιών με βάση τη μεταξύ τους κατάταξη
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Α.1.2. Η συντακτική απόσταση του βάθους που παρουσιάζουν οι κύριες λειτουργίες από το
μμμμμσημείο της επίσημης εισόδου και το σημείο της καθημερινής εισόδου
Ο πίνακας ΙΙ.1.3 παρουσιάζει τον μέσο όρο της απόστασης που παρουσιάζει κάθε κύρια
λειτουργία από τα δύο σημεία εισόδου.

Λειτουργία
Επίσημη
είσοδος
Καθημερινή
είσοδος

ΧΕ

ΕΚ

ΚΚ

ΚΑ

ΕΤ

ΚΤ

Τ

Κ

Μέση τιμή

15/15=1

23/8=2.88

24/8=3

18/7=2.57

26/9=2.89

32/9=3.56

15/6=2.5

53/15=3.53

2.74

49/12=4.08

28/6=4.67

21/6=3.5

20/6=3.33

33/8=4.13

15/8=1.86

9/4=2.25

23/12=1.92

3.22

Βάθος από το επίσημο σημείο εισόδου

Ο
Σ

Πίνακας ΙΙ.1.3: Μέση τιμή βάθους κάθε κύριας λειτουργίας από το σημείο της επίσημης και καθημερινής εισόδου

ΚΡ
ΑΝ

Όσον αφορά την κατάταξη των χώρων, αρχίζοντας από αυτόν που παρουσιάζει το μεγαλύτερο
βάθος μέχρι αυτόν που παρουσιάζει το μικρότερο, καταγράφονται τα πιο κάτω αποτελέσματα:
ΚΤ > Κ > ΚΚ > ΕΤ= ΕΚ > ΚΑ > Τ > ΧΕ. Με βάση τα αποτελέσματα οι επίσημες λειτουργίες συγκριτικά

τοποθετούνται πιο κοντά στο σημείο της επίσημης εισόδου, ενώ οι καθημερινές λειτουργίες
τείνουν να καταγράφουν μεγαλύτερη απόσταση από αυτό. Ο μέσος όρος της απόστασης των
κυρίων λειτουργιών από το επίσημο σημείο εισόδου είναι 2.74 χώροι.

ΛΙ
ΑΣ

Βάθος από το καθημερινό σημείο εισόδου

Όσον αφορά την κατάταξη των χώρων, αρχίζοντας από αυτόν που παρουσιάζει το μεγαλύτερο
βάθος μέχρι αυτόν που παρουσιάζει το μικρότερο, καταγράφονται τα πιο κάτω αποτελέσματα:
ΕΚ > ΕΤ > ΧΕ > ΚΚ > ΚΑ > Τ > Κ > ΚΤ. Με βάση τα αποτελέσματα, οι καθημερινές λειτουργίες

συγκριτικά τοποθετούνται πιο κοντά στο σημείο της καθημερινής εισόδου, ενώ οι επίσημες

Η

τείνουν να καταγράφουν μεγαλύτερη απόσταση από αυτό. Ο μέσος όρος της απόστασης των
κυρίων λειτουργιών από το καθημερινό σημείο εισόδου είναι 3.22 χώροι.
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Η διαφορά βάθους που παρουσιάζουν οι κύριες λειτουργίες από το σημείο της επίσημης
εισόδου και το σημείο της καθημερινής εισόδου
Τα αποτελέσματα της μέτρησης παρουσιάζονται στον πίνακα ΙΙ.1.4. Με εξαίρεση τη λειτουργία
του καθημερινού καθιστικού (ΚΚ), το οποίο δεν παρουσιάζει ξεκάθαρη τάση προς την επίσημη ή
την καθημερινή είσοδο, οι καθημερινές λειτουργίες, κουζίνα (Κ) και καθημερινή τραπεζαρία (ΚΤ),
βρίσκονται πιο κοντά στην καθημερινή είσοδο. Αντίστοιχα οι επίσημες λειτουργίες στο σύνολό
τους βρίσκονται πιο κοντά στην επίσημη είσοδο. Στην περίπτωση ύπαρξης ενός χώρου για
στο σημείο της επίσημης εισόδου.

ΕΚ

ΚΚ

ΚΑ

1

1
5
3
3

2
1
1
2

3
1
1

ΕΤ

1
1
2
1
2

ΚΤ
1
1
3
1
1
1

Τ

1
1
1

Κ
2
1
4
2
2
1

ΚΡ
ΑΝ

ΧΕ
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4

Ο
Σ

σαλόνι (ΚΑ) και ενός χώρου για εστίαση (Τ), οι χώροι τείνουν επίσης να τοποθετούνται πιο κοντά

2
1
2
2

1

Πίνακας ΙΙ.1.4: Η διαφορά του βάθους κάθε κύριας λειτουργίας σε σχέση με τα δυο σημεία εισόδου

ΛΙ
ΑΣ

Α.1.3. Διάγραμμα διάταξης προσβάσεων
Θαμνώδεις ή δενδροειδείς διατάξεις;

Στην εικόνα ΙΙ.1.1, εμφανίζονται τα διαγράμματα διάταξης προσβάσεως των κατοικιών. Με βάση
τη μορφή του διαγράμματος, οι κατοικίες παρουσιάζουν τις κατηγορίες διαγραμμάτων που
ακολουθούν.

Εννέα

κατοικίες

(9/15)

παρουσιάζουν

υβριδικές

διατάξεις

οι

οποίες

Η

προσδιορίζονται μεταξύ δενδροειδούς και θαμνώδους διάταξης, πέντε από αυτές παρουσιάζουν
μεγάλο αριθμό δακτυλίων (κατοικίες 3,4,6,12,13) και τέσσερις εμφανίζονται χωρίς την ύπαρξη
αυτών (κατοικίες, 1,8,11,15). Τρεις κατοικίες εμφανίζονται ως επιφανειακές θαμνώδεις
διατάξεις, οι οποίες παρουσιάζουν μεγάλο αριθμό δακτυλίων (3/15, κατοικίες 7,9,14), δύο
εμφανίζονται ως δενδροειδείς με μεγάλο αριθμό δακτυλίων κατοικίες (2/15, κατοικίες 2,5) και
μία κατοικία ως δενδροειδής χωρίς την ύπαρξη αυτών (1/15, κατοικία 10).
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ΛΙ
ΑΣ
Η
Εικόνα ΙΙ.1.1: Διαγράμματα διάταξης προσβάσεων
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Αναλογία ύπαρξης μεταβατικών χώρων στο σύνολο των εσωτερικών χώρων των κατοικιών
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, τα οποία παρουσιάζονται αναλυτικά στον πίνακα ΙΙ.1.5, ο μέσος
όρος των μεταβατικών χώρων ανά κατοικία κυμαίνεται στο 39%. Δώδεκα κατοικίες
παρουσιάζουν αναλογία μεταβατικών χώρων κοντά στον μέσο όρο (12/15, κατοικίες
1,2,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14), δύο κατοικίες παρουσιάζουν αναλογία μεταβατικών χώρων πάνω
από τον μέσο όρο (2/15, κατοικίες 3,15) και μία κατοικία παρουσιάζει αναλογία μεταβατικών
χώρων κάτω από τον μέσο όρο (1/15, κατοικία 10).

Αναλογία

1
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5

6

7

8
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%
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%
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%

38
%

36
%
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15
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Κατοικία
Σύνολο εσωτερικών
χώρων
Σύνολο μεταβατικών
εσωτερικών χώρων

Σύνολο

26

16

30

18

34

29

37

414

9

5

13

7

13

10

17

164

35
%

31
%

43
%

39
%

38
%

34
%

46
%

39 %

ΚΡ
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Πίνακας ΙΙ.1.5: Αναλογία ύπαρξης μεταβατικών χώρων στο σύνολο των εσωτερικών χώρων

Διαρθρωτική διάσταση των χώρων

Στον πίνακα ΙΙ.1.6 και στον πίνακα ΙΙ.1.7, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης και ο
αριθμός των κυρίων λειτουργιών που εμπίπτουν σε κάθε κατηγορία46, ανάλογα με τη
διαρθρωτική τους διάσταση (Hillier 2007, Hanson 2003, 173).
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Κατοικία
Σύνολο εσωτερικών
χώρων
Σύνολο χώρων
τύπου ΄΄Α΄΄

3
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7
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Αναλογία
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Η

Σύνολο χώρων
τύπου ΄΄Γ΄΄

Πίνακας ΙΙ.1.6: Διαρθρωτική διάσταση του συνόλου των χώρων ανά κατοικία

46

Οι κατηγορίες αυτές αναφέρονται αναλυτικά στη σελίδα 119
402

Κύριες λειτουργίες
Τύπου ΄΄Α΄΄
Τύπου ΄΄Β΄΄
Τύπου ΄΄Γ΄΄
Τύπου ΄΄Δ΄΄
Σύνολο

ΧΕ

ΕΚ

ΚΚ

ΚΑ

ΕΤ

ΚΤ

Τ

1

Κ

Β

Σύνολο
3

2

5
11

1
6

2
6

2
5

5
4

3
6

6

7
6

2
12

27
62
92

Πίνακας ΙΙ.1.7: Οι κύριες λειτουργίες ανάλογα με τη διαρθρωτική τους διάσταση

Η κατηγορία στην οποία εμπίπτει το μεγαλύτερο ποσοστό χώρων είναι η τύπου ΄΄Α΄΄ (125/414
χώρους, 30%). Αντίστοιχα υψηλό ποσοστό παρουσιάζει και η κατηγορία τύπου ΄΄Β΄΄ (116/414
χώρους, 28%), ενώ ακολουθεί η κατηγορία τύπου ΄΄Γ΄΄ (101/414 χώρους, 24%) και τέλος η
κατηγορία τύπου ΄΄Δ΄΄ (72/414 χώρους, 18%). Όσον αφορά το σύνολο των κυρίων λειτουργιών,

Ο
Σ

σε όλες τις κατοικίες, εξήντα δύο από τις ενενήντα δύο εμπίπτουν σε κατηγορία τύπου ΄΄Δ΄΄
(62/92), είκοσι επτά από τις ενενήντα δύο σε κατηγορία τύπου ΄΄Γ΄΄ (27/92), τρεις από τις
ενενήντα δύο σε κατηγορία τύπου ΄΄Α΄΄ (3/92), ενώ καμία δεν εμπίπτει σε κατηγορία τύπου ΄΄Β΄΄.

ΚΡ
ΑΝ

Το σύνολο των κυρίων λειτουργιών, στην πλειονότητά τους, εμπίπτει σε κατηγορία τύπου ΄΄Δ΄΄,
ενώ σεβαστό ποσοστό εμπίπτει σε κατηγορία τύπου ΄΄Γ΄΄.

Α.2. Οπτικές σχέσεις και χωρική διαστρωμάτωση
Α.2.1. Γενικές παρατηρήσεις

ΛΙ
ΑΣ

Στην εικόνα ΙΙ.1.2 βλέπουμε τον χωρο-λειτουργικό διαχωρισμό των κατόψεων οι οποίες
περιλαμβάνουν τους κυρίους χώρους των κατοικιών:
- Σε καμία από τις δεκαπέντε κατοικίες δεν παρατηρείται η περίπτωση όλες οι

λειτουργίες/χώροι να βρίσκονται απομονωμένες σε ξεχωριστό δωμάτιο. Δύο κατοικίες
παρουσιάζουν ενιαία διάταξη των χώρων (2/15, κατοικίες 14,15) και δεκατρείς παρουσιάζουν

Η

διατάξεις κάπου στο ενδιάμεσο των πιο πάνω (13/15, κατοικίες 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13).
- Σε έξι από τις δεκαπέντε κατοικίες παρατηρείται ύπαρξη επίσημων και καθημερινών

λειτουργιών/χώρων για καθιστικό και τραπεζαρία (6/15, κατοικίες 3,5,6,8,13,14), σε τρείς
παρουσιάζεται η ύπαρξη επίσημης και καθημερινής τραπεζαρίας και μιας λειτουργίας/χώρου για
καθιστικό (3/15, κατοικίες 2,11,15), σε δύο παρουσιάζεται η ύπαρξη επίσημου και καθημερινού
καθιστικού και μιας λειτουργίας/χώρου για τραπεζαρία (2/15, κατοικίες 4,12), ενώ σε τέσσερις
από τις δεκαπέντε υπάρχει μία λειτουργία/χώρος για καθιστικό και μία για τραπεζαρία (4/15,
κατοικίες 1,7,9,10).
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Εικόνα ΙΙ.1.2: Χωρο-λειτουργικός διαχωρισμός κατόψεων (function/space break-up)
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- Στις έξι από τις έντεκα κατοικίες, στις οποίες παρατηρείται έστω και εν μέρει η ύπαρξη
επίσημων και καθημερινών λειτουργιών/χώρων, διαχωρίζονται αυτές σε δύο ξεχωριστές
ενότητες (6/11,κατοικίες 3,4,5,6,8,13). Στην ενότητα στην οποία οργανώνονται οι επίσημες
χρήσεις του χώρου και στην ενότητα στην οποία οργανώνονται οι καθημερινές. Μόνο σε δύο
από τις πιο πάνω κατοικίες οι δύο αυτές ενότητες δεν παρουσιάζουν οπτική σχέση μεταξύ τους
(2/6, κατοικίες 5,6).
Α.2.2. Διαστρωμάτωση με βάση τη συνύπαρξη λειτουργιών στον ίδιο χώρο

Ο
Σ

Σύμφωνα με τις μετρήσεις σε οκτώ από τις δεκαπέντε κατοικίες, υπάρχουν δύο κύριες
λειτουργίες οι οποίες συνυπάρχουν στον ίδιο χώρο (8/15, κατοικίες 2,3,4,8,11,12,14,15). Σε έξι
κατοικίες αυτές οι λειτουργίες είναι η καθημερινή τραπεζαρία (ΚΤ) και η κουζίνα (Κ), σε μία το
καθημερινό καθιστικό (ΚΚ) και η τραπεζαρία (Τ) και στη τελευταία το χωλ εισόδου (ΧΕ) και η

Λειτουργία/χώρος
Αριθμός περιπτώσεων

ΧΕ
1

ΕΚ
-

ΚΡ
ΑΝ

τραπεζαρία (Τ) (πίνακας ΙΙ.1.8).

ΚΚ
1

ΚΑ
-

ΕΤ
-

ΚΤ
6

Τ
2

Κ
6

Πίνακας ΙΙ.1.8: Αριθμός κυρίων λειτουργιών που συνυπάρχουν στον ίδιο χώρο

Α.2.3. Διαστρωμάτωση με βάση το ΄΄σούβλισμα΄΄ των χώρων

ΛΙ
ΑΣ

Κάθετη διαστρωμάτωση των χώρων

Όπως και στις βραβευμένες κατοικίες, σε μόνο τρεις από τις δεκαπέντε κατοικίες κάποια από τις
κύριες λειτουργίες/χώρους παρουσιάζει διπλό ύψος (3/15, κατοικίες 6,8,14). Σε μία κατοικία δύο
κύριες λειτουργίες/χώροι παρουσιάζουν κάθετη οπτική διαστρωμάτωση μεταξύ τους, ενώ στις

Η

υπόλοιπες κατοικίες η κύρια λειτουργία/χώρος επικοινωνεί με τον ιδιωτικό χώρο στον οποίο
βρίσκονται τα υπνοδωμάτια (πίνακας ΙΙ.1.9).

Λειτουργία/χώρος
Αριθμός περιπτώσεων

ΧΕ
1

ΕΚ
-

ΚΚ
1

ΚΑ
-

ΕΤ
1

ΚΤ
-

Τ
-

Κ
-

Πίνακας ΙΙ.1.9: Αριθμός κυρίων λειτουργιών που παρουσιάζουν κάθετη διαστρωμάτωση.
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Ο αριθμός των ανοικτών σε γειτονικές λειτουργίες/χώρους πλευρών κάθε λειτουργίας/χώρου
Στον πίνακα ΙΙ.1.10 καταγράφονται οι τιμές που παρουσιάζουν οι λειτουργίες/χώροι, ανάλογα με
το πόσες από τις πλευρές τους είναι ανοικτές σε γειτονικές λειτουργίες/χώρους. Σύμφωνα με τις
παρατηρήσεις:

ΚΑ

ΕΚ

ΚΚ

Τ

ΚΤ

K

ΧΕ

1.5
1
1
2.33
2
1.5
2
2
2.33
-

0.33*
0*
0*
1.33
1*
0*
1
1*
1*
-

0
0.33*
0*
1
0*
2
1*
1
1
0*
0
1
1*
1*
0.5

1
1.5
3
1
3
1
1
0
1.66
1
1*
2
1*
0.5
1

15.66\36

5.66\36

9.83\60

19.66\60
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1
1.5
1
2
1
3
0.66
1
4
1.5
2*
2*
5
1
0.5
6
1
1.66
7
1
2
8
1
2
9
1
1.66
10
0.5
11
2
1
1*
12
2
2
13
1
2
14
1
15
2
1.5
Ποσοστό
ανοικτών
8/28
10.16/32
12.15\32
9.16\24
πλευρών
ανά
λειτουργία/
0.29
0.32
0.38
0.38
χώρο
Λειτουργίες οι οποίες συνυπάρχουν στον ίδιο χώρο*.

ΕΤ

0.43

0.16

Ποσοστό
ανοικτών
πλευρών ανά
κατοικία
0.22
0.23
0.24
0.38
0.23
0.39
0.33
0.25
0.33
0.15
0.25
0.42
0.33
0.29
0.31

μέση τιμή
ποσοστού
ανοικτών
πλευρών ανά
κατοικία

0.29
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Κατοικία

Συνολικός
αριθμός
ανοικτών
πλευρών
3.5\16
4.66\20
5.66\20
7.5\20
5.5\24
9.32\24
8\24
4\16
5.32\16
3\20
5\20
10\24
8\24
5.83\20
5\16

0.16

0.33

ΛΙ
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Πίνακας ΙΙ.1.10: Ο αριθμός των ανοικτών πλευρών κάθε λειτουργίας/χώρου σε γειτονικές λειτουργίες/χώρους

- Έξι από τις εξήντα οκτώ (6/68) λειτουργίες/χώρους είναι οπτικά απομονωμένες από τις

υπόλοιπες έχοντας και τις τέσσερίς τους πλευρές κλειστές και καταγράφοντας μηδέν βαθμούς
(2/7ΕΚ, 1/14ΧΕ, 3/7Κ-ΚΤ).

- Τριάντα πέντε από τις εξήντα οκτώ (35/68) λειτουργίες/χώρους έχουν μία πλευρά ή

Η

ποσοστό αυτής ανοικτή καταγράφοντας από 0 έως 1 βαθμούς (5/6ΚΑ, 5/8ΕΚ, 3/7ΚΚ, 1/3Τ, 1/2ΚΤ,
5/8Κ, 8/11ΧΕ, 2/9ΕΤ, 1/1ΧΕ-Τ, 4/7ΚΤ-Κ).
- Είκοσι μία από τις εξήντα οκτώ (21/68) λειτουργίες/χώρους έχουν ανοικτή πλευρά μεταξύ

μίας και δύο πλευρών καταγράφοντας από 1 έως 2 βαθμούς (2/7ΚΑ, 3/8ΕΚ, 4/7ΚΚ, 3/4Τ, 5/9ΕΤ,
1/2ΚΤ, 1/7Κ, 3/14ΧΕ, , 1/1ΚΚ-Τ).
- Τέσσερις από τις εξήντα οκτώ (4/68) λειτουργίες/χώρους μεταξύ δύο και τριών πλευρών
καταγράφοντας από 2 έως 3 βαθμούς (2/9ΕΤ, 2/14 ΧΕ).
- Ο μέσος όρος του ποσοστού που καταδεικνύει πόσο ανοικτές είναι οι λειτουργίες/χώροι
κάθε κατοικίας είναι 0.29, η μέγιστη τιμή 0.42 και η ελάχιστη 0.15.
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- Η σειρά κατάταξης που παρουσιάζουν οι λειτουργίες/χώροι, ανάλογα με το ποσοστό που
καταδεικνύει πόσο ανοικτές είναι οι πλευρές τους, είναι: ΕΤ(0.43) > Τ(0.38) = ΚΚ(0.38) > ΧΕ(0.33) ≥
ΕΚ(0.32) > ΚΑ(0.29) > Κ(0.16) = ΚΤ(0.16).

Οπτικό βάθος από κάθε λειτουργία/χώρο
Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται αναλυτικά στον πίνακα ΙΙ.1.11. Σε εννέα από τις εβδομήντα
επτά (9/77) λειτουργίες/χώρους το μέγιστο οπτικό βάθος είναι μηδέν, σε σαράντα επτά (47/77)
είναι 1 και σε είκοσι μία (21/77) είναι 2. Το μέγιστο οπτικό βάθος που παρουσιάζει κάποια

Ο
Σ

λειτουργία/χώρος είναι το βάθος 2. Οι χώροι του καθιστικού (ΚΑ) και του επίσημου καθιστικού
(ΕΚ) παρουσιάζουν το μεγαλύτερο οπτικό βάθος. Λειτουργίες, όπως το χωλ εισόδου(ΧΕ), το
καθημερινό καθιστικό (ΚΚ) και η επίσημη τραπεζαρία (ΕΤ), παρουσιάζουν στην πλειονότητά τους
βάθος 1. Οι χώροι της καθημερινής τραπεζαρίας (ΚΤ) και της κουζίνας (Κ) παρουσιάζουν στο

ΚΡ
ΑΝ

σύνολό τους μεγάλο ποσοστό περιπτώσεων οι οποίες καταγράφουν βάθος 0. Η σειρά κατάταξης
των λειτουργιών/χώρων ανάλογα με τη μέση τιμή οπτικού βάθους που παρουσιάζουν είναι:
ΕΚ(1.5) > ΚΑ(1.4) > Τ(1.33) > ΚΚ(1.25) > ΕΤ(1.2) > ΧΕ(1.13) > ΚΤ(0.9) > Κ(0.87).

Λειτουργία/χώρος

0

1

2

3

3
5
1
9

4
4
6
4
7
4
7
11
47

3
4
2
2
2
2
3
3
21

-

Μέση τιμή
οπτικού
βάθους
10\7
1.4
12\8
1.5
10\8
1.25
8\6
1.33
11\9
1.2
8\9
0.9
13\15
0.87
17\15
1.13
89\77
1.2

ΛΙ
ΑΣ

ΚΑ / 7
ΕΚ / 8
ΚΚ / 8
Τ/6
ΕΤ / 9
ΚΤ / 9
K / 15
ΧΕ / 15
Σύνολο

Οπτικό βάθος

Πίνακας ΙΙ.1.11: Συνολικό οπτικό βάθος κάθε λειτουργίας/χώρου

Η

Το σχήμα της διαστρωματωμένης διάταξης

Χρησιμοποιώντας τη λογική, με βάση την οποία εξετάστηκαν (σελ. 127) οι βραβευμένες
κατοικίες στον πίνακα ΙΙ.1.12, καταγράφονται οι πιο κάτω παρατηρήσεις:
- Στο σύνολό τους οι κατοικίες παρουσιάζουν σαράντα έξι (46) διαφορετικούς
σχηματισμούς διατάξεων.
- Επτά από τις σαράντα έξι περιπτώσεις (7/46) είναι σχηματισμοί οι οποίοι αποτελούνται
από μία μόνο λειτουργία/χώρο που δεν παρουσιάζει οπτική σχέση με κάποια από τις γειτονικές
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Ο
Σ
ΚΡ
ΑΝ
ΛΙ
ΑΣ
Η
Πίνακας ΙΙ.1.12: Το σχήμα της διαστρωματωμένης διάταξης
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λειτουργίες/χώρους. Οι λειτουργίες οι οποίες περιλαμβάνονται σε αυτές είναι: 3ΚΤ/Κ > 2Κ = ΧΕ.
- Δεκαέξι από τις σαράντα έξι περιπτώσεις (16/46) αποτελούνται από γραμμικούς
σχηματισμούς ΄΄Ι΄΄. Οκτώ (8/16) από αυτές τις περιπτώσεις αφορούν σχηματισμούς οι οποίοι
αποτελούνται από δύο λειτουργίες/χώρους και οκτώ (8/16)

από σχηματισμούς οι οποίοι

αποτελούνται από τρεις λειτουργίες/χώρους. Οι λειτουργίες οι οποίες περιλαμβάνονται και στις
δύο περιπτώσεις είναι: 6ΕΤ = 6ΚΑ > 4ΚΚ = 4ΕΚ = Τ > 3Κ = 3ΧΕ = 3ΚΤ/Κ > 1ΚΚ/Τ > 1ΚΤ.
- Δεκαέξι από τις σαράντα έξι περιπτώσεις (16/46) αποτελούνται από σχηματισμούς τύπου
΄΄Γ΄΄. Έντεκα (11/16) από αυτές αποτελούνται από τρεις λειτουργίες/χώρους και πέντε (5/16) από
αυτές από τέσσερις λειτουργίες/χώρους. Οι λειτουργίες οι οποίες περιλαμβάνονται και στις τρεις

Ο
Σ

περιπτώσεις είναι: 9ΧΕ > 7ΚΑ > 6ΕΚ = 6Τ = 6ΕΤ = 6Κ > 5ΚΚ > 3ΚΤ/Κ = 2ΚΚ/Τ > 1ΚΤ = 1(Τ/ΧΕ).

- Τέσσερις από τις σαράντα έξι περιπτώσεις (4/46) αποτελούνται από σχηματισμούς τύπου
΄΄Τ΄΄ με τέσσερις λειτουργίες/χώρους. Οι λειτουργίες οι οποίες περιλαμβάνονται σε αυτές είναι:
4ΧΕ = 4ΕΤ > 3ΚΚ = 3ΕΚ > 1ΚΑ = 1ΚΤ/Κ.

ΚΡ
ΑΝ

- Τρεις από τις σαράντα έξι περιπτώσεις (3/46) παρουσιάζουν σχηματισμούς οι οποίοι
διαφοροποιούνται από τους πιο πάνω. Σε μία περίπτωση ο σχηματισμός αποτελείται από
τέσσερις χώρους, οι οποίοι δημιουργούν ένα τετράγωνο κάνναβο, και οι άλλες δύο περιπτώσεις
παρουσιάζουν περίπλοκους σχηματισμούς αποτελούμενους από πέντε χώρους.
- Λαμβάνοντας υπόψη όλες τις διατάξεις, οι λειτουργίες/χώροι που συναντώνται στη μέση
των διατάξεων ή λειτουργούν ως οπτικοί κόμβοι σε αυτές είναι κατά σειρά οι ακόλουθες: 7ΕΤ >

ΛΙ
ΑΣ

4ΧΕ > 3Τ > 2ΕΚ = 2ΚΑ = 2ΚΚ/Τ > 1Κ.

Γενικότερα ο γραμμικός σχηματισμός ΄΄Ι΄΄ είναι το σχήμα το οποίο λαμβάνουν οι περισσότερες
διατάξεις. Σε εξίσου μεγάλο βαθμό παρουσιάζονται σχηματισμοί τύπου ΄΄Γ΄΄. Αξιοσημείωτο είναι
επίσης το γεγονός ότι η λειτουργία της επίσημης τραπεζαρίας (ΕΤ) βρίσκεται στο ενδιάμεσο ή σε

Η

κομβικά σημεία μέσα στις διατάξεις.

Α.3. Γράφημα οπτικής ανάλυσης (VGA)
Α.3.1. Τιμή οπτικής ενσωμάτωσης
Μέση τιμή οπτικής ενσωμάτωσης ανά κατοικία
Στον πίνακα ΙΙ.1.13 καταγράφεται η μέση τιμή οπτικής ενσωμάτωσης για κάθε κατοικία.
Σύμφωνα με τις μετρήσεις οι κατοικίες δεν φαίνεται να παρουσιάζουν ομοιομορφία
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αποτελεσμάτων. Υπάρχει επίσης μια περίπτωση στην οποία μια κατοικία παρουσιάζει πολύ

Κατοικία

Χρονολογία

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

2007
2008
2009
2009
2009
2010
2012
2013
2014
2014
2014
2015
2015
2016
2016

Μέση τιμή οπτικής
ενσωμάτωσης
24.6843
18.1654
21.9052
42.8709
17.1292
22.5903
46.2245
27.2428
19.1618
33.9525
17.4520
23.5351
18.5634
207.532
79.5118

ΚΡ
ΑΝ

Πίνακας ΙΙ.1.13: Μέση τιμή οπτικής ενσωμάτωσης για κάθε κατοικία

Ο
Σ

υψηλή τιμή οπτικής ενσωμάτωσης (1/15, κατοικία 14).

Τιμές οπτικής ενσωμάτωσης των λειτουργιών/χώρων με βάση τη μεταξύ τους κατάταξη
Στον

πίνακα

ΙΙ.1.14

καταγράφονται

οι

τιμές

οπτικής

ενσωμάτωσης

των

κυρίων

λειτουργιών/χώρων με βάση τη μεταξύ κατάταξή τους. Στην εικόνα ΙΙ.1.3 παρουσιάζονται τα
αποτελέσματα του γραφήματος οπτικής ανάλυσης:

ΛΙ
ΑΣ

- Το επίσημο καθιστικό (ΕΚ) σχεδόν σε όλες τις κατοικίες, στις οποίες εμφανίζεται, ανήκει
στο μέσο των τιμών οπτικής ενσωμάτωσης που παρουσιάζουν όλες οι λειτουργίες/χώροι (7/8
κατοικίες, 3,4,5,6,8,13,14).

- Το καθιστικό (ΚΑ) σε πέντε από τις επτά κατοικίες, στις οποίες εμφανίζεται, ανήκει στις

οπτικά ενσωματωμένες λειτουργίες/χώρους (5/7, κατοικίες 1,2,7,9,15).
- Η επίσημη τραπεζαρία και η τραπεζαρία (ΕΤ,Τ) σε όλες τις κατοικίες ανήκουν στις

Η

λιγότερο οπτικά ενσωματωμένες λειτουργίες/χώρους.
- Η καθημερινή τραπεζαρία (ΚΤ), σχεδόν σε όλες τις κατοικίες στις οποίες εμφανίζεται,

ανήκει

στις

λιγότερο

οπτικά

ενσωματωμένες

λειτουργίες/χώρους

(8/9

κατοικίες,

2,3,5,8,11,13,14,15).
- Η κουζίνα σε όλες τις κατοικίες ανήκει στις λιγότερο οπτικά ενσωματωμένες
λειτουργίες/χώρους.
- Το χωλ εισόδου (ΧΕ) και το καθημερινό καθιστικό (ΚΚ) δεν παρουσιάζουν ομοιομορφία
αποτελεσμάτων.
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Με βάση τα αποτελέσματα, οι λειτουργίες/χώροι της κουζίνας (Κ) και της καθημερινής
τραπεζαρίας (ΚΤ) παρουσιάζουν χαμηλές τιμές οπτικής ενσωμάτωσης, ενώ το χωλ εισόδου (ΧΕ)
δεν παρουσιάζει ομοιομορφία αποτελεσμάτων. Η επίσημη λειτουργία/χώρος του καθιστικού
(ΕΚ) παρουσιάζει τιμές περίπου στη μέση των τιμών των υπολοίπων λειτουργιών/χώρων, ενώ η
επίσημη λειτουργία/χώρος της τραπεζαρίας (ΕΤ) παρουσιάζει υψηλές τιμές οπτικής
ενσωμάτωσης. Υψηλές τιμές ενσωμάτωσης φαίνεται να παρουσιάζουν και οι λειτουργίες/χώροι
του καθιστικού (ΚΑ) και της τραπεζαρίας (Τ). Οι κατοικίες δεν φαίνεται να παρουσιάζουν
μεταβολή αποτελεσμάτων σε βάθος χρόνου.

Καθιστικό (ΚΑ)

Επίσημο καθιστικό (ΕΚ)

T > KA > XE > K

T > KA > XE > K

T > KA > XE > K

T > KA > XE > K

XE > KA > ET > KT= K

XE > KA > ET > KT= K

XE > KA > ET > KT= K

XE > KA > ET > KT= K

XE > ET > KK > EK> KT= K

XE > ET > KK > EK> KT= K

XE > ET > KK > EK> KT= K

XE > ET > KK > EK> KT= K

KK = T > EK > XE > K

KK = T > EK > XE > K

KK = T > EK > XE > K

KK = T > EK > XE > K

XE > EK > ET > KK > KT = K

XE > EK > ET > KK > KT = K

XE > EK > ET > KK > KT = K

XE > EK > ET > KK > KT = K

KK > EK > ET = KT > K > XE

KK > EK > ET = KT > K > XE

KK > EK > ET = KT > K > XE

KK > EK > ET = KT > K > XE

T > KA > XE > K

T > KA > XE > K

T > KA > XE > K

T > KA > XE > K

ET > KK > EK > KT > K > XE

ET > KK > EK > KT > K > XE

ET > KK > EK > KT > K > XE

ET > KK > EK > KT > K > XE

KA > T > K > XE

KA > T > K > XE

KA > T > K > XE

KA > T > K > XE

T > XE > KA > K

T > XE > KA > K

T > XE > KA > K

T > XE > KA > K

XE > ET > KA > KT = K

XE > ET > KA > KT = K

XE > ET > KA > KT = K

XE > ET > KA > KT = K

EK > T = XE > KK > K

EK > T = XE > KK > K

EK > T = XE > KK > K

EK > T = XE > KK > K

ET > XE > EK > KK > KT > K

ET > XE > EK > KK > KT > K

ET > XE > EK > KK > KT > K

ET > XE > EK > KK > KT > K

KK > ET > EK > KT = K

KK > ET > EK > KT = K

KK > ET > EK > KT = K

KK > ET > EK > KT = K

KA > ET > KT = K > XE

KA > ET > KT = K > XE

KA > ET > KT = K > XE

KA > ET > KT = K > XE

Τραπεζαρία (Τ)

Επίσημη τραπεζαρία (ΕΤ)

Καθημερινή τραπεζαρία (ΚΤ)

Κουζίνα (Κ)

T > KA > XE > K

T > KA > XE > K

XE > KA > ET > KT= K

XE > KA > ET > KT= K

XE > ET > KK > EK> KT= K

XE > ET > KK > EK> KT= K

KK = T > EK > XE > K

KK = T > EK > XE > K

XE > EK > ET > KK > KT = K

ΚΡ
ΑΝ

ΛΙ
ΑΣ

Καθημερινό καθιστικό (ΚΚ)

Ο
Σ

Χωλ εισόδου (ΧΕ)

T > KA > XE > K

T > KA > XE > K

XE > KA > ET > KT= K

XE > KA > ET > KT= K

XE > ET > KK > EK> KT= K

XE > ET > KK > EK> KT= K
KK = T > EK > XE > K

XE > EK > ET > KK > KT = K

XE > EK > ET > KK > KT = K

XE > EK > ET > KK > KT = K

KK > EK > ET = KT > K > XE

KK > EK > ET = KT > K > XE

KK > EK > ET = KT > K > XE

KK > EK > ET = KT > K > XE

T > KA > XE > K

T > KA > XE > K

ET > KK > EK > KT > K > XE

ET > KK > EK > KT > K > XE

KA > T > K > XE
T > XE > KA > K

Η

KK = T > EK > XE > K

T > KA > XE > K

T > KA > XE > K

ET > KK > EK > KT > K > XE

ET > KK > EK > KT > K > XE

KA > T > K > XE

KA > T > K > XE

KA > T > K > XE

T > XE > KA > K

T > XE > KA > K

T > XE > KA > K

XE > ET > KA > KT = K

XE > ET > KA > KT = K

XE > ET > KA > KT = K

XE > ET > KA > KT = K

EK > T = XE > KK > K

EK > T = XE > KK > K

ET > XE > EK > KK > KT > K

ET > XE > EK > KK > KT > K

KK > ET > EK > KT = K

KK > ET > EK > KT = K

KK > ET > EK > KT = K

KK > ET > EK > KT = K

KA > ET > KT = K > XE

KA > ET > KT = K > XE

KA > ET > KT = K > XE

KA > ET > KT = K > XE

EK > T = XE > KK > K

EK > T = XE > KK > K

ET > XE > EK > KK > KT > K

ET > XE > EK > KK > KT > K

Πίνακας ΙΙ.1.14: Οι τιμές οπτικής ενσωμάτωσης των κύριων λειτουργιών με βάση τη μεταξύ τους κατάταξη
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Ο
Σ
ΚΡ
ΑΝ
ΛΙ
ΑΣ
Η
Εικόνα ΙΙ.1.3: Αποτελέσματα του γραφήματος οπτικής ανάλυσης (VGA)
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Η

Κατοικίες

Ο
Σ

Κατοικίες στις οποίες οι κύριες λειτουργίες ανήκουν σε περισσότερους από δύο Τύπους χώρων

Τύπου Δ
Κατοικίες στις οποίες οι κύριες λειτουργίες είναι κατά πλειοψηφία χώροι Τύπου Γ και Τύπου Δ

Κατοικίες στις οποίες οι κύριες λειτουργίες είναι κατά πλειοψηφία χώροι Τύπου Γ
Κατοικίες στις οποίες οι κύριες λειτουργίες είναι κατά πλειοψηφία χώροι

Διάγραμμα μεταξύ δενδροειδούς και θαμνώδους διάταξης χωρίς αρκετούς δακτύλιους

Διάγραμμα μεταξύ δενδροειδούς και θαμνώδους διάταξης με δακτύλιους

Δενδροειδής διάταξη με δακτύλιους

Δενδροειδής διάταξης χωρίς αρκετούς δακτύλιους

Διάγραμμα διάταξης προσβάσεων
Επιφανειακές θαμνώδης διάταξη με δακτύλιους

Οι κύριες λειτουργίες χωροθετούνται προς την επίσημη (κύρια) είσοδο

Οι κύριες λειτουργίες δεν χωροθετούνται σε σχέση με την είσοδο που εκφράζει τον χαρακτήρα τους (επίσημο ή καθημερινό)

Οι κύριες λειτουργίες χωροθετούνται σε σχέση με την είσοδο που εκφράζει τον χαρακτήρα τους (επίσημο ή καθημερινό)

Η συντακτική απόσταση του βάθους που παρουσιάζουν οι κύριες λειτουργίες από το σημείο της επίσημης εισόδου και το
σημείο της καθημερινής εισόδου

Το κυρίως υπνοδωμάτιο (ΚΥ) παρουσιάζει χαμηλές τιμές ενσωμάτωσης

Το καθημερινό καθιστικό και το καθιστικό (ΚΚ , ΚΑ) παρουσιάζουν τιμές ενσωμάτωσης στη μέση των υπόλοιπων τιμών

Το χωλ εισόδου (ΧΕ) παρουσιάζει υψηλές τιμές ενσωμάτωσης

Ο κεντρικός μεταβατικός χώρος στη στάθμη των υπνοδωματίων παρουσιάζει τις υψηλότερες τιμές ενσωμάτωσης

ΚΡ
ΑΝ

Η κυρίως βεράντα (Β) και οι χώροι που τη γειτνιάζουν παρουσιάζουν τις υψηλότερες τιμές ενσωμάτωσης

Οι περιμετρικοί εξωτερικοί μεταβατικοί χώροι παρουσιάζουν τις υψηλότερες τιμές ενσωμάτωσης

Το χωλ εισόδου (ΧΕ) και η σκάλα παρουσιάζουν την υψηλότερη τιμή ενσωμάτωσης

Ο κεντρικός εσωτερικός μεταβατικός χώρος και η σκάλα παρουσιάζουν την υψηλότερη τιμή ενσωμάτωσης

Τιμή ενσωμάτωσης

ΛΙ
ΑΣ
Προσπελασιμότητα του συστήματος οργάνωσης των Χώρων

Α.4. Συγκέντρωση αποτελεσμάτων

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Πίνακας ΙΙ.1.15α: Τα συνοπτικά αποτελέσματα της ανάλυσης
μμμμμμμμμμμιιιΗ προσπελασιμότητα του συστήματος οργάνωσης των χώρων
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Η
ΛΙ
ΑΣ

Κατοικίες

Λειτουργικός και οπτικός διαχωρισμός μεταξύ επίσημων και καθημερινών λειτουργιών

Κάθε λειτουργία χωροθετήται σε ξεχωριστό δωμάτιο

Ενιαία διάταξη χώρου η οποία περιλαμβάνει αριθμό υποδιαιρέσεων

Ενιαία διάταξη χώρου

Γενικές παρατηρήσεις

Οπτικές σχέσεις και χωρική διαστρωμάτωση

Κατοικίες οι οποίες παρουσιάζουν συνδυασμό σχηματισμών

Κατοικίες οι οποίες παρουσιάζουν κατά κύριο λόγο σχηματισμούς τύπου ΄΄Τ΄΄

Κατοικίες οι οποίες παρουσιάζουν κατά κύριο λόγο σχηματισμούς τύπου ΄΄Γ΄΄

Κατοικίες οι οποίες παρουσιάζουν κατά κύριο λόγο γραμμικούς σχηματισμούς και σχηματισμούς τύπου ΄΄Γ΄΄

Κατοικίες οι οποίες παρουσιάζουν κατά κύριο λόγο γραμμικούς σχηματισμούς

Ο
Σ

Κατοικίες στις οποίες το μέγιστο οπτικό βάθος σε κύρια λειτουργία είναι τρεις χώροι

Κατοικίες στις οποίες το μέγιστο οπτικό βάθος σε κύρια λειτουργία είναι δύο χώροι

Κατοικίες στις οποίες το μέγιστο οπτικό βάθος σε κύρια λειτουργία είναι ένας χώρος

Κατοικίες στις οποίες οι κύριες λειτουργίες παρουσιάζουν διαφορετικούς αριθμούς ανοικτών πλευρών

Κατοικίες στις οποίες οι κύριες λειτουργίες παρουσιάζουν σε πλειοψηφία δύο πλευρές ανοικτές

Κατοικίες στις οποίες οι κύριες λειτουργίες παρουσιάζουν σε πλειοψηφία μια πλευρά ανοικτή

Κατοικίες στις οποίες οι κύριες λειτουργίες δεν παρουσιάζουν κάθετη διαστρωμάτωση χώρων

Διαστρωμάτωση με βάση το ΄΄σούβλισμα΄΄ των χώρων

Συνύπαρξη δύο λειτουργιών στο ίδιο χώρο

Διαστρωμάτωση με βάση τη ΄΄συνύπαρξη΄΄ λειτουργιών στον ίδιο χώρο
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1
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4
5
6
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15

Πίνακας ΙΙ.1.15β: Τα συνοπτικά αποτελέσματα της ανάλυσης
ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιΟπτικές σχέσεις και χωρική διαστρωμάτωση
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Η
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Κατοικίες

1
2
3
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5
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7
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Πίνακας ΙΙ.1.15γ: Τα συνοπτικά αποτελέσματα της ανάλυσης
ιιιιιιιιιιιιiιιιιιιιιιιιιιιΟπτικές σχέσεις και χωρική διαστρωμάτωση
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Ο
Σ

Η κουζίνα (Κ) παρουσιάζει χαμηλές τιμές οπτικής ενσωμάτωσης

Το καθιστικό (ΚΑ) παρουσιάζει υψηλές τιμές οπτικής ενσωμάτωσης

Το καθημερινό καθιστικό και καθιστικό (ΚΚ , ΚΑ) παρουσιάζει τιμές οπτικής ενσωμάτωσης στη μέση των υπόλοιπων τιμών

Το επίσημο καθιστικό (ΕΚ) παρουσιάζει τιμές οπτικής ενσωμάτωσης στη μέση των υπόλοιπων τιμών

Η καθημερινή τραπεζαρία (ΚΤ) παρουσιάζει χαμηλές τιμές οπτικής ενσωμάτωσης

Η καθημερινή τραπεζαρία ή τραπεζαρία (ΚΤ ή Τ) παρουσιάζει χαμηλές τιμές οπτικής ενσωμάτωσης

ΚΡ
ΑΝ

Η καθημερινή τραπεζαρία ή τραπεζαρία (ΚΤ ή Τ) παρουσιάζει υψηλές τιμές οπτικής ενσωμάτωσης

Η επίσημη τραπεζαρία ή τραπεζαρία (ΕΤ ή Τ) παρουσιάζει υψηλές τιμές οπτικής ενσωμάτωσης

Το χωλ εισόδου (ΧΕ) παρουσιάζει χαμηλές τιμές οπτικής ενσωμάτωσης

Το χωλ εισόδου (ΧΕ) παρουσιάζει υψηλές τιμές οπτικής ενσωμάτωσης

Τιμή οπτικής ενσωμάτωσης

Γράφημα οπτικής ανάλυσης (VGA)

Α.5. Ανάλυση της κάτοψης των κατοικιών σε κοίλους χώρους

ΚΡ
ΑΝ

Ο
Σ

Διάγραμμα κάτοψης κοίλων χώρων (convex break-up)

Η

ΛΙ
ΑΣ

Διάγραμμα διάταξης προσβάσεων (justified graph)
(ΧΕ): Χωλ εισόδου

(ΚΤ): Καθημερινή τραπεζαρία
(ΕΤ): Επίσημη τραπεζαρία
(Τ): Τραπεζαρία
(ΚΚ): Καθημερινό καθιστικό
(ΕΚ): Επίσημο καθιστικό
(Κ): Κουζίνα
(ΚΥ): Κυρίως υπνοδωμάτιο
(Β): Βεράντα

Δρόμος

Εξωτερικός χώρος
Κυρίως βεράντα
Εσωτερικός κυρίως χώρος
Εσωτερικός μεταβατικός χώρος
Εσωτερικός βοηθητικός χώρος

Πίνακας ΙΙ.1.16: Κατοικία 1 - Επιλεγμένες κατοικίες κατασκευαστικών εταιριών ανάπτυξης ακινήτων - 2007
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ΚΡ
ΑΝ
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Διάγραμμα κάτοψης κοίλων χώρων (convex break-up)

Η

ΛΙ
ΑΣ

Διάγραμμα διάταξης προσβάσεων (justified graph)

(ΧΕ): Χωλ εισόδου

(ΚΤ): Καθημερινή τραπεζαρία
(ΕΤ): Επίσημη τραπεζαρία
(Τ): Τραπεζαρία
(ΚΚ): Καθημερινό καθιστικό
(ΕΚ): Επίσημο καθιστικό
(Κ): Κουζίνα
(ΚΥ): Κυρίως υπνοδωμάτιο
(Β): Βεράντα

Δρόμος

Εξωτερικός χώρος
Κυρίως βεράντα
Εσωτερικός κυρίως χώρος
Εσωτερικός μεταβατικός χώρος
Εσωτερικός βοηθητικός χώρος

Πίνακας ΙΙ.1.17: Κατοικία 2 - Επιλεγμένες κατοικίες κατασκευαστικών εταιριών ανάπτυξης ακινήτων - 2008
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ΚΡ
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Διάγραμμα κάτοψης κοίλων χώρων (convex break-up)

Η

ΛΙ
ΑΣ

Διάγραμμα διάταξης προσβάσεων (justified graph)

(ΧΕ): Χωλ εισόδου
(ΚΤ): Καθημερινή τραπεζαρία
(ΕΤ): Επίσημη τραπεζαρία
(Τ): Τραπεζαρία
(ΚΚ): Καθημερινό καθιστικό
(ΕΚ): Επίσημο καθιστικό
(Κ): Κουζίνα
(ΚΥ): Κυρίως υπνοδωμάτιο
(Β): Βεράντα

Δρόμος

Εξωτερικός χώρος
Κυρίως βεράντα
Εσωτερικός κυρίως χώρος
Εσωτερικός μεταβατικός χώρος
Εσωτερικός βοηθητικός χώρος

Πίνακας ΙΙ.1.18: Κατοικία 3 - Επιλεγμένες κατοικίες κατασκευαστικών εταιριών ανάπτυξης ακινήτων - 2009
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ΚΡ
ΑΝ
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Διάγραμμα κάτοψης κοίλων χώρων (convex break-up)

Η

ΛΙ
ΑΣ

Διάγραμμα διάταξης προσβάσεων (justified graph)

(ΧΕ): Χωλ εισόδου
(ΚΤ): Καθημερινή τραπεζαρία
(ΕΤ): Επίσημη τραπεζαρία
(Τ): Τραπεζαρία
(ΚΚ): Καθημερινό καθιστικό
(ΕΚ): Επίσημο καθιστικό
(Κ): Κουζίνα
(ΚΥ): Κυρίως υπνοδωμάτιο
(Β): Βεράντα

Δρόμος

Εξωτερικός χώρος
Κυρίως βεράντα
Εσωτερικός κυρίως χώρος
Εσωτερικός μεταβατικός χώρος
Εσωτερικός βοηθητικός χώρος

Πίνακας ΙΙ.1.19: Κατοικία 4 - Επιλεγμένες κατοικίες κατασκευαστικών εταιριών ανάπτυξης ακινήτων - 2009
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ΚΡ
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Διάγραμμα κάτοψης κοίλων χώρων (convex break-up)

Η

ΛΙ
ΑΣ

Διάγραμμα διάταξης προσβάσεων (justified graph)

(ΧΕ): Χωλ εισόδου

(ΚΤ): Καθημερινή τραπεζαρία
(ΕΤ): Επίσημη τραπεζαρία
(Τ): Τραπεζαρία
(ΚΚ): Καθημερινό καθιστικό
(ΕΚ): Επίσημο καθιστικό
(Κ): Κουζίνα
(ΚΥ): Κυρίως υπνοδωμάτιο
(Β): Βεράντα

Δρόμος

Εξωτερικός χώρος
Κυρίως βεράντα
Εσωτερικός κυρίως χώρος
Εσωτερικός μεταβατικός χώρος
Εσωτερικός βοηθητικός χώρος

Πίνακας ΙΙ.1.20: Κατοικία 5 - Επιλεγμένες κατοικίες κατασκευαστικών εταιριών ανάπτυξης ακινήτων - 2009
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ΚΡ
ΑΝ

Ο
Σ

Διάγραμμα κάτοψης κοίλων χώρων (convex break-up)

Η

ΛΙ
ΑΣ

Διάγραμμα διάταξης προσβάσεων (justified graph)

(ΧΕ): Χωλ εισόδου

(ΚΤ): Καθημερινή τραπεζαρία
(ΕΤ): Επίσημη τραπεζαρία
(Τ): Τραπεζαρία
(ΚΚ): Καθημερινό καθιστικό
(ΕΚ): Επίσημο καθιστικό
(Κ): Κουζίνα
(ΚΥ): Κυρίως υπνοδωμάτιο
(Β): Βεράντα

Δρόμος

Εξωτερικός χώρος
Κυρίως βεράντα
Εσωτερικός κυρίως χώρος
Εσωτερικός μεταβατικός χώρος
Εσωτερικός βοηθητικός χώρος

Πίνακας ΙΙ.1.21: Κατοικία 6 - Επιλεγμένες κατοικίες κατασκευαστικών εταιριών ανάπτυξης ακινήτων - 2010
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ΚΡ
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Διάγραμμα κάτοψης κοίλων χώρων (convex break-up)

Η

ΛΙ
ΑΣ

Διάγραμμα διάταξης προσβάσεων (justified graph)

(ΧΕ): Χωλ εισόδου

(ΚΤ): Καθημερινή τραπεζαρία
(ΕΤ): Επίσημη τραπεζαρία
(Τ): Τραπεζαρία
(ΚΚ): Καθημερινό καθιστικό
(ΕΚ): Επίσημο καθιστικό
(Κ): Κουζίνα
(ΚΥ): Κυρίως υπνοδωμάτιο
(Β): Βεράντα

Δρόμος

Εξωτερικός χώρος
Κυρίως βεράντα
Εσωτερικός κυρίως χώρος
Εσωτερικός μεταβατικός χώρος
Εσωτερικός βοηθητικός χώρος

Πίνακας ΙΙ.1.22: Κατοικία 7 - Επιλεγμένες κατοικίες κατασκευαστικών εταιριών ανάπτυξης ακινήτων - 2012
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ΚΡ
ΑΝ

Ο
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Διάγραμμα κάτοψης κοίλων χώρων (convex break-up)

Η

ΛΙ
ΑΣ

Διάγραμμα διάταξης προσβάσεων (justified graph)

(ΧΕ): Χωλ εισόδου

(ΚΤ): Καθημερινή τραπεζαρία
(ΕΤ): Επίσημη τραπεζαρία
(Τ): Τραπεζαρία
(ΚΚ): Καθημερινό καθιστικό
(ΕΚ): Επίσημο καθιστικό
(Κ): Κουζίνα
(ΚΥ): Κυρίως υπνοδωμάτιο
(Β): Βεράντα

Δρόμος

Εξωτερικός χώρος
Κυρίως βεράντα
Εσωτερικός κυρίως χώρος
Εσωτερικός μεταβατικός χώρος
Εσωτερικός βοηθητικός χώρος

Πίνακας ΙΙ.1.23: Κατοικία 8 - Επιλεγμένες κατοικίες κατασκευαστικών εταιριών ανάπτυξης ακινήτων - 2013
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ΚΡ
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Διάγραμμα κάτοψης κοίλων χώρων (convex break-up)

Διάγραμμα διάταξης προσβάσεων (justified graph)

Η
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(ΧΕ): Χωλ εισόδου
(ΚΤ): Καθημερινή τραπεζαρία
(ΕΤ): Επίσημη τραπεζαρία
(Τ): Τραπεζαρία
(ΚΚ): Καθημερινό καθιστικό
(ΕΚ): Επίσημο καθιστικό
(Κ): Κουζίνα
(ΚΥ): Κυρίως υπνοδωμάτιο
(Β): Βεράντα

Δρόμος

Εξωτερικός χώρος
Κυρίως βεράντα
Εσωτερικός κυρίως χώρος
Εσωτερικός μεταβατικός χώρος
Εσωτερικός βοηθητικός χώρος

Πίνακας ΙΙ.1.24: Κατοικία 9 - Επιλεγμένες κατοικίες κατασκευαστικών εταιριών ανάπτυξης ακινήτων - 2014
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ΚΡ
ΑΝ

Ο
Σ

Διάγραμμα κάτοψης κοίλων χώρων (convex break-up)

Η

ΛΙ
ΑΣ

Διάγραμμα διάταξης προσβάσεων (justified graph)

(ΧΕ): Χωλ εισόδου
(ΚΤ): Καθημερινή τραπεζαρία
(ΕΤ): Επίσημη τραπεζαρία
(Τ): Τραπεζαρία
(ΚΚ): Καθημερινό καθιστικό
(ΕΚ): Επίσημο καθιστικό
(Κ): Κουζίνα
(ΚΥ): Κυρίως υπνοδωμάτιο
(Β): Βεράντα

Δρόμος

Εξωτερικός χώρος
Κυρίως βεράντα
Εσωτερικός κυρίως χώρος
Εσωτερικός μεταβατικός χώρος
Εσωτερικός βοηθητικός χώρος

Πίνακας ΙΙ.1.25: Κατοικία 10 - Επιλεγμένες κατοικίες κατασκευαστικών εταιριών ανάπτυξης ακινήτων - 2014
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ΚΡ
ΑΝ
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Διάγραμμα κάτοψης κοίλων χώρων (convex break-up)

Η

ΛΙ
ΑΣ

Διάγραμμα διάταξης προσβάσεων (justified graph)

(ΧΕ): Χωλ εισόδου

(ΚΤ): Καθημερινή τραπεζαρία
(ΕΤ): Επίσημη τραπεζαρία
(Τ): Τραπεζαρία
(ΚΚ): Καθημερινό καθιστικό
(ΕΚ): Επίσημο καθιστικό
(Κ): Κουζίνα
(ΚΥ): Κυρίως υπνοδωμάτιο
(Β): Βεράντα

Δρόμος

Εξωτερικός χώρος
Κυρίως βεράντα
Εσωτερικός κυρίως χώρος
Εσωτερικός μεταβατικός χώρος
Εσωτερικός βοηθητικός χώρος

Πίνακας ΙΙ.1.26: Κατοικία 11 - Επιλεγμένες κατοικίες κατασκευαστικών εταιριών ανάπτυξης ακινήτων - 2014
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ΚΡ
ΑΝ

Ο
Σ

Διάγραμμα κάτοψης κοίλων χώρων (convex break-up)

Η

ΛΙ
ΑΣ

Διάγραμμα διάταξης προσβάσεων (justified graph)

(ΧΕ): Χωλ εισόδου
(ΚΤ): Καθημερινή τραπεζαρία
(ΕΤ): Επίσημη τραπεζαρία
(Τ): Τραπεζαρία
(ΚΚ): Καθημερινό καθιστικό
(ΕΚ): Επίσημο καθιστικό
(Κ): Κουζίνα
(ΚΥ): Κυρίως υπνοδωμάτιο
(Β): Βεράντα

Δρόμος

Εξωτερικός χώρος
Κυρίως βεράντα
Εσωτερικός κυρίως χώρος
Εσωτερικός μεταβατικός χώρος
Εσωτερικός βοηθητικός χώρος

Πίνακας ΙΙ.1.27: Κατοικία 12 - Επιλεγμένες κατοικίες κατασκευαστικών εταιριών ανάπτυξης ακινήτων - 2015

427

ΚΡ
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Διάγραμμα κάτοψης κοίλων χώρων (convex break-up)

Η

ΛΙ
ΑΣ

Διάγραμμα διάταξης προσβάσεων (justified graph)

(ΧΕ): Χωλ εισόδου

(ΚΤ): Καθημερινή τραπεζαρία
(ΕΤ): Επίσημη τραπεζαρία
(Τ): Τραπεζαρία
(ΚΚ): Καθημερινό καθιστικό
(ΕΚ): Επίσημο καθιστικό
(Κ): Κουζίνα
(ΚΥ): Κυρίως υπνοδωμάτιο
(Β): Βεράντα

Δρόμος

Εξωτερικός χώρος
Κυρίως βεράντα
Εσωτερικός κυρίως χώρος
Εσωτερικός μεταβατικός χώρος
Εσωτερικός βοηθητικός χώρος

Πίνακας ΙΙ.1.28: Κατοικία 13 – Επιλεγμένες κατοικίες κατασκευαστικών εταιριών ανάπτυξης ακινήτων - 2015
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Διάγραμμα κάτοψης κοίλων χώρων (convex break-up)

Η

ΛΙ
ΑΣ

Διάγραμμα διάταξης προσβάσεων (justified graph)

(ΧΕ): Χωλ εισόδου

(ΚΤ): Καθημερινή τραπεζαρία
(ΕΤ): Επίσημη τραπεζαρία
(Τ): Τραπεζαρία
(ΚΚ): Καθημερινό καθιστικό
(ΕΚ): Επίσημο καθιστικό
(Κ): Κουζίνα
(ΚΥ): Κυρίως υπνοδωμάτιο
(Β): Βεράντα

Δρόμος

Εξωτερικός χώρος
Κυρίως βεράντα
Εσωτερικός κυρίως χώρος
Εσωτερικός μεταβατικός χώρος
Εσωτερικός βοηθητικός χώρος

Πίνακας ΙΙ.1.29: Κατοικία 14 – Επιλεγμένες κατοικίες κατασκευαστικών εταιριών ανάπτυξης ακινήτων - 2016
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Διάγραμμα κάτοψης κοίλων χώρων (convex break-up)

Διάγραμμα διάταξης προσβάσεων (justified graph)

Η
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(ΧΕ): Χωλ εισόδου

(ΚΤ): Καθημερινή τραπεζαρία
(ΕΤ): Επίσημη τραπεζαρία
(Τ): Τραπεζαρία
(ΚΚ): Καθημερινό καθιστικό
(ΕΚ): Επίσημο καθιστικό
(Κ): Κουζίνα
(ΚΥ): Κυρίως υπνοδωμάτιο
(Β): Βεράντα

Δρόμος

Εξωτερικός χώρος
Κυρίως βεράντα
Εσωτερικός κυρίως χώρος
Εσωτερικός μεταβατικός χώρος
Εσωτερικός βοηθητικός χώρος

Πίνακας ΙΙ.1.30: Κατοικία 15 – Επιλεγμένες κατοικίες κατασκευαστικών εταιριών ανάπτυξης ακινήτων - 2016
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Β. Η ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

Επειδή αρκετές από τις επιλεγμένες κατοικίες από κατασκευαστικές εταιρείες ανάπτυξης
ακινήτων δεν έχουν ακόμη κατασκευαστεί, το διαθέσιμο υλικό δεν ήταν αρκετό, ώστε να
γίνουν μετρήσεις για παραμέτρους που αφορούν τον σχεδιασμό και την υλικότητα του
δαπέδου, τον σχεδιασμό του εσωτερικού χώρου, τον σχεδιασμό φωτισμού και τις
κατασκευαστικές

λεπτομέρειες.

Τα

αποτελέσματα

της

ανάλυσης

συνοψίζονται

στον

Ο
Σ

πίνακα ΙΙ.1.31 (α,β) (σελ 435-436).
Συνθετική λογική

ΚΡ
ΑΝ

Σε πέντε από τις δεκαπέντε περιπτώσεις δεν εντοπίζεται κάποια ξεκάθαρη προσέγγιση στη
σύνθεση (5/15, κατοικίες 3,4,6,10,12), σε τέσσερις παρουσιάζεται σύνθεση στην οποία δίδεται
έμφαση στα δομικά στοιχεία, αλλά, παράλληλα, ο σχεδιασμός βασίζεται και στη συναρμογή
ορθογώνιων όγκων (4/15, κατοικίες 7,13,14,15). Σε τρεις περιπτώσεις η τελική μορφή των
κτισμάτων εκφράζεται με την ύπαρξη ενός ομοιογενούς όγκου (3/15, κατοικίες 1,9,11) και σε
άλλες τρεις η σύνθεση βασίζεται, κατά κύριο λόγο, στη συναρμογή ορθογώνιων όγκων (3/15,
κατοικίες 2,5,8). Ο σχεδιασμός στο σύνολο των κατοικιών φαίνεται να βασίζεται σε διάφορες
συνθετικές προσεγγίσεις. Επίσης, σε πέντε κατοικίες δεν εντοπίζεται κάποια ξεκάθαρη

ΛΙ
ΑΣ

προσέγγιση στη σύνθεση
Αρχιτεκτονικό ύφος

Το ύφος το οποίο παρουσιάζει ο σχεδιασμός, στις περισσότερες περιπτώσεις, ακολουθεί την ίδια
φιλοσοφία η οποία ξεκάθαρα βασίζεται στην ασυμμετρία και τις γεωμετρικές συνθέσεις (9/15,

Η

κατοικίες 2,5,7,8,11,12,13,14,15). Σε άλλες έξι περιπτώσεις η γεωμετρία και η σχεδιαστική
προσέγγιση των κατοικιών παρουσιάζουν νεοκλασικά ιδιώματα (6/15, κατοικίες 1,3,4,6,9,10). Ο
σχεδιασμός κατοικιών φαίνεται ότι είναι επηρεασμένος από τη λογική του μοντερνισμού, ενώ
σημαντική είναι και η αναλογία κατά την οποία βασίζεται στη χρήση νεοκλασικών στοιχείων
(εικόνα ΙΙ.1.4).
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Εικόνα ΙΙ.1.4: Κτίσματα στα οποία ο σχεδιασμός τους βασίζεται στη χρήση νεοκλασικών στοιχείων.
ννiνννννννννιΚατοικία 3,4,6,9

Σχήμα και τυπολογία

Ο
Σ

Μόνο σε δύο περιπτώσεις ο σχεδιασμός ακολουθεί σχηματισμό όγκου Τύπου Γ (2/15, κατοικίες
2,8). Στις υπόλοιπες δεκατρείς περιπτώσεις ο σχηματισμός του όγκου δεν ακολουθεί κάποια
συγκεκριμένη τυπολογία (13/15, κατοικίες 1,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15).

ΚΡ
ΑΝ

Ανοίγματα και σχεδιασμός

Σε οκτώ από τις δεκαπέντε περιπτώσεις χρησιμοποιούνται ανοίγματα τα οποία δεν περιγράφουν
τη δομή του κτίσματος και σχηματίζονται, κατά κύριο λόγο, πάνω στην τοιχοποιία πλήρωσης. Σε
έξι από αυτές τις περιπτώσεις η τοποθέτησή τους βασίζεται, κατά κύριο λόγο, σε κανόνες
συμμετρίας (6/8 κατοικία 1,3,4,6,9,12) και σε δύο περιπτώσεις σε κανόνες ασυμμετρίας (2/8
κατοικία 10,13). Σε τέσσερις από τις δεκαπέντε περιπτώσεις χρησιμοποιούνται, κατά κύριο λόγο,
μεγάλες επιφάνειες υαλοπινάκων, οι οποίες τοποθετούνται μεταξύ των δομικών στοιχείων

ΛΙ
ΑΣ

περιγράφοντας έτσι τη δομή του κτίσματος (4/15 κατοικία 2,8,14,15). Σε τρεις από τις δεκαπέντε
περιπτώσεις χρησιμοποιούνται, εν μέρει, μεγάλες επιφάνειες υαλοπινάκων, οι οποίες
τοποθετούνται μεταξύ των δομικών στοιχείων, αλλά και άλλων ανοιγμάτων τα οποία
σχηματίζονται πάνω στην τοιχοποιία πλήρωσης και δεν περιγράφουν τη δομή του κτίσματος
(3/15 κατοικία 5,7,11). Με βάση την ανάλυση, τα ανοίγματα δημιουργούνται, κατά κύριο λόγο

Η

πάνω στην τοιχοποιία πλήρωσης, ενώ, στις πλείστες των περιπτώσεων, η τοποθέτησή τους
υπακούει σε σχεδιαστικούς κανόνες συμμετρίας και δεν εξυπηρετεί τη λειτουργία του
εσωτερικού χώρου (εικόνα ΙΙ.1.5).
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Ευθείες ή καμπύλες γραμμές;

Ο
Σ

Εικόνα ΙΙ.1.5: Ανοίγματα τα οποία σχηματίζονται πάνω στην τοιχοποιία πλήρωσης.
ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιΚατοικία 1,5,6,9,10,12,13

ΚΡ
ΑΝ

Ο σχεδιασμός των κατοικιών σε δώδεκα από τις δεκαπέντε περιπτώσεις βασίζεται στη χρήση
ευθειών γραμμών (12/15, κατοικίες 1,2,5,6,8,10,11,12,14), ενώ μόνο σε τρεις περιπτώσεις
βασίζεται στον συνδυασμό ευθειών και καμπύλων γραμμών (3/15, κατοικίες 3,4,14).
Διακοσμητικά στοιχεία

Σε εννέα από τις δεκαπέντε περιπτώσεις παρουσιάζεται σχεδιασμός ο οποίος χαρακτηρίζεται

ΛΙ
ΑΣ

από απλότητα, χωρίς τη χρήση διακοσμητικών στοιχείων (9/15, κατοικίες 1,2,5,6,8,10,11,12,14).
Σε τρεις περιπτώσεις ο σχεδιασμός δεν παρουσιάζει χρήση διακοσμητικών στοιχείων αλλά
χαρακτηριστικών τα οποία παρουσιάζουν έντονο φορμαλιστικό χαρακτήρα (3/15, κατοικίες
7,13,15), ενώ σε άλλες τρεις περιπτώσεις ο σχεδιασμός χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη
διακοσμητικών στοιχείων (3/15, κατοικίες 3,4,9). Αν και τις κατοικίες, τις περισσότερες φορές,
χαρακτηρίζει απλός σχεδιασμός, υπάρχουν, σε μικρή αναλογία, και κατοικίες οι οποίες

Η

παρουσιάζουν έντονο φορμαλιστικό χαρακτήρα, καθώς και κατοικίες οι οποίες χαρακτηρίζονται
από την ύπαρξη διακοσμητικών στοιχείων.
Τύπος οροφής
Τον σχεδιασμό των κατοικιών χαρακτηρίζει η χρήση επίπεδων δωμάτων, σε εννέα από τις
δεκαπέντε περιπτώσεις (9/15, κατοικίες 2,5,7,8,11,12,13,14,15). Σε έξι περιπτώσεις τον
σχεδιασμό χαρακτηρίζει από την χρήση κεκλιμένων στεγών (6/15, κατοικίες 1,3,4,6,9,10).
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Εξωτερικό περίβλημα και συνθετική λογική
Η σχεδιαστική φιλοσοφία των κατοικιών, στις πλείστες περιπτώσεις, βασίζεται στη χρήση
τονικών και υλικών αντιθέσεων (5/15, κατοικίες 2,5,6,8,15). Σε τέσσερις περιπτώσεις
χρησιμοποιείται ενιαίο υλικό και χρώμα (4/15, κατοικίες 1,10,11,14), σε άλλες τέσσερις η
σύνθεση των κατοικιών βασίζεται στη χρήση διαφορετικών υλικών και χρωματισμών, χωρίς αυτά
να παρουσιάζουν κάποια ξεκάθαρη σχεδιαστική λογική (4/15, κατοικίες 7,9,12,13), και σε δύο
περιπτώσεις χρησιμοποιείται ενιαίο χρώμα με τη χρήση διαφορετικών υλικών και υφών (2/15,
πολυφωνία αποτελεσμάτων.
Υλικότητα του εξωτερικού περιβλήματος

Ο
Σ

κατοικίες 3,4). Σχετικά με αυτή τη παράμετρο, οι κατοικίες φαίνεται να παρουσιάζουν

ΚΡ
ΑΝ

Η υλικότητα του εξωτερικού περιβλήματος ενσωματώνει στη σχεδιαστική φιλοσοφία της το
άσπρο χρώμα σε δέκα από τις δεκαπέντε περιπτώσεις. Σε οκτώ περιπτώσεις παρατηρείται ο
συνδυασμός άσπρου χρώματος και άλλου υλικού, όπως πέτρας, ξύλου, μαρμάρου, HPL ή άλλου
χρώματος (8/10, κατοικίες 2,5,6,7,8,12,13,15) και σε δύο περιπτώσεις παρατηρείται κυρίως η
χρήση άσπρου χρώματος (2/10, κατοικίες 11,14). Στις υπόλοιπες πέντε από τις δεκαπέντε
περιπτώσεις δεν χρησιμοποιείται άσπρο χρώμα (5/10, κατοικίες 1,3,4,9,10). Επίσης, στο σύνολο
των κατοικιών μόνο σε μία από τις δεκαπέντε περιπτώσεις ενσωματώνεται στον σχεδιασμό η

ΛΙ
ΑΣ

χρήση του ανεπίχρηστου σκυροδέματος (1/15, κατοικία 2). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, η

Η

χρήση άσπρου χρώματος φαίνεται να χαρακτηρίζει τον σχεδιασμό των κατοικιών.
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Ο σχεδιασμός των κατοικιών βασίζεται κυρίως σε χρήση καμπύλων γραμμών.

Ο σχεδιασμός των κατοικιών βασίζεται σε χρήση ευθειών και καμπύλων γραμμών.

Ο σχεδιασμός των κατοικιών βασίζεται αποκλειστικά σε χρήση ευθειών γραμμών.

Ευθείες ή καμπύλες γραμμές;

Ανοίγματα τα οποία σχηματίζονται πάνω στην τοιχοποιία πλήρωσης - η τοποθέτησή τους βασίζεται σε κανόνες συμμετρίας.

Ανοίγματα τα οποία σχηματίζονται πάνω στην τοιχοποιία πλήρωσης - η τοποθέτησή τους εξυπηρετεί τη λειτουργία του χώρου.

Εν μέρει χρήση υαλοπινάκων μεταξύ των δομικών στοιχείων/ανοίγματα πάνω στην τοιχοποιία πλήρωσης.

Χρήση κατά κύριο λόγο μεγάλων επιφανειών υαλοπινάκων οι οποίες τοποθετούνται μεταξύ των δομικών στοιχείων.

Ανοίγματα και σχεδιασμός

Σχηματισμός ο οποίος δεν ακολουθεί κάποια συγκεκριμένη τυπολογία.

Σχηματισμός τύπου ΄΄Π΄΄

Σχηματισμός τύπου ΄΄Γ΄΄

Σχηματισμός τύπου ΄΄I΄΄

Σχήμα και τυπολογία

Σχεδιασμός ο οποίος ενσωματώνει στοιχεία από τη νεώτερη αρχιτεκτονική ιστορία του νησιού.

Σχεδιασμός ο οποίος μορφολογικά και ογκοπλαστικά παρουσιάζει αναφορές στην παραδοσιακή αρχιτεκτονική.

Σχεδιαστική προσέγγιση η οποία παρουσιάζει νεοκλασικά ιδιώματα.

Χειρονομίες οι οποίες πηγάζουν από τη λογική του μοντερνισμού.

Αρχιτεκτονικό ύφος

ΚΡ
ΑΝ

Δεν εντοπίζεται κάποια ξεκάθαρη προσέγγιση στη σύνθεση.

Ομοιογενής όγκος

Έμφαση στα δομικά στοιχεία αλλά παράλληλα ο σχεδιασμός βασίζεται και στη συναρμογή ορθογώνιων όγκων.

Σύνθεση η οποία βασίζεται κατά κύριο λόγο στην συναρμογή ορθογώνιων όγκων.

Σύνθεση στην οποία τα δομικά στοιχεία παρουσιάζουν κυρίαρχο ρόλο.

Συνθετική λογική

ΛΙ
ΑΣ

Κατοικίες

Η

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Πίνακας ΙΙ.1.31α: Συγκέντρωση αποτελεσμάτων
ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιΣυνθετική λογική, αρχιτεκτονικό ύφος, σχήμα και τυπολογία,
ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιανοίγματα και σχεδιασμός, ευθείες ή καμπύλες γραμμές

435

Ο
Σ

Εφαρμόζεται η χρήση ανεπίχρηστου σκυροδέματος και άλλου υλικού.

Δεν Εφαρμόζεται η χρήση άσπρου χρώματος.

Εφαρμόζεται ο συνδυασμός άσπρου χρώματος και άλλου υλικού.

Εφαρμόζεται η χρήση άσπρου χρώματος και ανεπίχρηστου σκυροδέματος.

Εφαρμόζεται κυρίως η χρήση άσπρου χρώματος.

Υλικότητα του εξωτερικού περιβλήματος

Η σύνθεση βασίζεται στη χρήση διαφορετικών υλικών και χρωματισμών/δεν παρουσιάζουν ξεκάθαρη σχεδιαστική λογική.

Η σύνθεση βασίζεται ξεκάθαρα στη χρήση τονικών και υλικών αντιθέσεων.

Η χρήση ενιαίου χρωματικού αποτελέσματος με τη χρήση διαφορετικών υλικών και υφών

Εφαρμόζεται η χρήση ενιαίου υλικού και χρώματος.

Εξωτερικό περίβλημα και συνθετική λογική

Σχεδιασμός ο οποίος χαρακτηρίζεται από τη χρήση κεκλιμένων στεγών.

Σχεδιασμός ο οποίος χαρακτηρίζεται από τον συνδυασμό επίπεδων δωμάτων και κεκλιμένων στεγών.

ΚΡ
ΑΝ

Σχεδιασμός ο οποίος χαρακτηρίζεται από την χρήση επίπεδων δωμάτων.

Τύπος οροφής

Σχεδιασμός ο οποίος χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη διακοσμητικών στοιχείων.

Σχεδιασμός χωρίς διακοσμητικά στοιχεία/χαρακτηριστικά τα οποία παρουσιάζουν έντονο φορμαλιστικό χαρακτήρα.

Σχεδιασμός ο οποίος χαρακτηρίζεται από απλότητα χωρίς τη χρήση διακοσμητικών στοιχείων.

Διακοσμητικά στοιχεία

ΛΙ
ΑΣ

Κατοικίες

Η

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Πίνακας ΙΙ.1.31β: Συγκέντρωση αποτελεσμάτων
ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιΔιακοσμητικά στοιχεία, τύπος οροφής, εξωτερικό περίβλημα και συνθετική λογική,
ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιυλικότητα του εξωτερικού περιβλήματος
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Γ. ΤΑ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Αριθμός κατοικιών προέρχονται από σύνολα οργανωμένης ανάπτυξης. Σε αυτά τα σύνολα τα
παραγόμενα οικόπεδα δεν παρουσιάζουν το ίδιο προσανατολισμό. Για αυτόν το λόγο η επιλογή
των υπό διερεύνηση κατοικιών γίνεται τυχαία μετά από υπόδειξη των κατασκευαστικών
εταιρειών. Επιπλέον, η προτεινόμενη μεθοδολογία προσαρμόζεται σε αυτή την ιδιαιτερότητα με
την ύπαρξη τριών διαφορετικών σεναρίων τα οποία αναφέρονται σε συγκεκριμένους
περιορισμούς που μπορεί να παρουσιάζει ο σχεδιασμός στην αξιοποίηση του ορθού

Ο
Σ

προσανατολισμού. Το αποτέλεσμα κρίνεται καθαρά στην πρόθεση του αρχιτέκτονα, ανεξάρτητα

ΚΡ
ΑΝ

από τους περιορισμούς, να εφαρμόσει τις βιοκλιματικές αρχές.

Γ.1. Η σχέση της κατασκευής με περιβαλλοντικούς παραμέτρους
Η ανάγκη για νότιο προσανατολισμό

Σε τρεις από τις δεκαπέντε περιπτώσεις ο σχεδιασμός των κατοικιών εμπίπτει στο σενάριο Α,
καθώς η μορφολογία, οι αναλογίες και ο προσανατολισμός του οικοπέδου περιορίζουν την
αξιοποίηση του νότιου προσανατολισμού (3/15, κατοικίες 10,12,15). Σε δύο από αυτές τις

ΛΙ
ΑΣ

περιπτώσεις ο σχεδιασμός σχετίζεται με τη λειτουργική και οπτική συσχέτιση της κατοικίας με το
δημόσιο δρόμο και τα υφιστάμενα υψόμετρα, ενώ σχεδόν κανένας από τους κύριους χώρους
δεν σχετίζεται με τον νότιο προσανατολισμό (2/3 κατοικίες 10/12). Παρόμοια λογική ακολουθεί
και ο σχεδιασμός της κατοικίας 15 με τη διαφορά ότι σε αυτήν την κατοικία κάποιοι από τους
κύριους χώρους παρουσιάζουν νότιο προσανατολισμό.

Η

Σε σχέση με τον περιορισμό ο οποίος εμπίπτει στο σενάριο Β, στα αποτελέσματα εμφανίζονται
τρεις κατοικίες οι οποίες είναι κτισμένες σε οικόπεδο όπου η κύρια θέα βρίσκεται σε
οποιοδήποτε προσανατολισμό εκτός του νότου (3/15, κατοικίες 7,9,14). Σε όλες τις περιπτώσεις
φαίνεται ξεκάθαρα ότι οι κύριες λειτουργίες και, κατ΄ επέκταση, ο όγκος των κτισμάτων κατά
κανόνα συσχετίζονται με τη θέα του οικοπέδου. Χαρακτηριστικό είναι επίσης το γεγονός ότι σε
όλες τις περιπτώσεις η νότια πλευρά του όγκου δεν παρουσιάζει μεγάλα ανοίγματα που να
υποστηρίζουν πρόθεση στον σχεδιασμό για αξιοποίηση του διαθέσιμου νότιου ηλιακού κέρδους.
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ΚΡ
ΑΝ
ΛΙ
ΑΣ
Η
Εικόνα ΙΙ.1.6: Το σχήμα των κατοικιών και η αξιοποίηση του νότιου προσανατολισμού
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Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις ο σχεδιασμός των κατοικιών εμπίπτει στο σενάριο Γ, καθώς
δεν παρατηρείται κάποιος περιορισμός που να αποτρέπει την αξιοποίηση του νότιου
προσανατολισμού (9/15, κατοικίες 1,2,3,4,5,6,8,11,13). Σε δύο από αυτές τις κατοικίες ο όγκος
του κτίσματος καθώς και οι περισσότερες από τις κύριες λειτουργίες σχετίζονται άμεσα με τον
νότο (2/9 κατοικίες 8,13), οι πέντε από αυτές αξιοποιούν τον νότιο προσανατολισμό κατά το
ήμισυ (5/9 κατοικίες 1,3,4,5,11), ενώ οι υπόλοιπες δύο κατοικίες παρουσιάζουν στροφή σε
λανθασμένο προσανατολισμό και οι κύριες λειτουργίες τους δεν σχετίζονται με τον νότο (2/9,

Αξιοποιώντας τη θερμομονωτική ιδιότητα του εδάφους

Ο
Σ

κατοικίες 2,6) (εικόνα ΙΙ.1.6).

Σε οκτώ περιπτώσεις του συνόλου των κατοικιών καταγράφεται τεμάχιο το οποίο παρουσιάζει
έντονη τοπογραφία. Σε μία περίπτωση ο σχεδιασμός των κατοικιών εκμεταλλεύεται τη

ΚΡ
ΑΝ

θερμομονωτική ιδιότητα του εδάφους σε μεγάλο βαθμό (1/10, κατοικία 14), σε επτά κατοικίες
σε μέτριο βαθμό (7/10, κατοικίες 1,5,7,8,10,14,15) και σε δύο περιπτώσεις δεν την
εκμεταλλεύεται (2/10, κατοικίες 4,9). Η αξιοποίηση της θερμομονωτικής ιδιότητας του εδάφους
δεν φαίνεται να αποτελεί προτεραιότητα στον σχεδιασμό.
Εξωτερικοί χώροι

ΛΙ
ΑΣ

Σε αυτήν την κατηγορία κατοικιών και για τον βαθμό στον οποίο ο κύριος εξωτερικός χώρος
ενσωματώνεται στον σχεδιασμό, καταγράφονται δύο περιπτώσεις όπου, σε μεγάλο βαθμό, ο
εξωτερικός είναι ενσωματωμένος στον εσωτερικό χώρο (2/15, κατοικίες 2,14). Σε έξι περιπτώσεις
είναι σε μέτριο βαθμό ενσωματωμένος (6/15, κατοικίες 1,3,4,6,8,13) και σε επτά περιπτώσεις
δεν είναι ενσωματωμένος (7/15, κατοικίες 5,7,9,10,11,12,,15). Οι κύριοι εξωτερικοί χώροι των
κατοικιών είναι σε μικρό βαθμό ενσωματωμένοι στους εσωτερικούς χώρους, γεγονός το οποίο

Η

εμφανίζεται εντονότερα στις πιο σύγχρονες κατοικίες (εικόνα ΙΙ.1.7).
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Ο
Σ
ΚΡ
ΑΝ
ΛΙ
ΑΣ
Η
Εικόνα ΙΙ.1.7: Ο βαθμός στον οποίο οι κατοικίες ενσωματώνουν στον σχεδιασμό τους τον κύριο εξωτερικό χώρο.
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Γ.2. Στρατηγικές ελαχιστοποίησης ενεργειακών απαιτήσεων
Γ.2.1. Παθητικά συστήματα και στρατηγικές θέρμανσης
Συστήματα άμεσου ηλιακού κέρδους - Ανοίγματα στον νότο
Στο σύνολο των κατοικιών σε μία από τις δεκαπέντε περιπτώσεις ο σχεδιασμός παρουσιάζει
επαρκές άμεσο ηλιακό κέρδος (1/15, κατοικία 8), σε πέντε κατοικίες σχεδόν επαρκές άμεσο
ηλιακό κέρδος (5/15, κατοικίες 1,4,11,13,15) και στις υπόλοιπες εννέα κατοικίες ανεπαρκές

Ο
Σ

άμεσο ηλιακό κέρδος (4/15, κατοικίες 9,11,13,14). Τα αποτελέσματα είναι αποθαρρυντικά,
καθώς μόνο μία κατοικία παρουσιάζει επαρκές άμεσο ηλιακό κέρδος, ενώ εννέα κατοικίες
παρουσιάζουν μηδαμινό κέρδος. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι πολλές από τις κατοικίες

ΚΡ
ΑΝ

παρουσιάζουν στροφή σε λανθασμένο προσανατολισμό.
Γ.2.2. Παθητικά συστήματα και στρατηγικές ψύξης
Ανάσχεση απωλειών - Διάταξη χώρων

Σε μια από τις δεκαπέντε περιπτώσεις των κατοικιών η κάτοψή τους παρουσιάζει κατάλληλη
διαρρύθμιση χώρων (1/15, κατοικία 15), η κάτοψη πέντε κατοικιών ακαθόριστη διαρρύθμιση

ΛΙ
ΑΣ

χώρων (5/15, κατοικίες 3,4,8,11,13) και η κάτοψη των υπόλοιπων εννέα κατοικιών παρουσιάζει
ακατάλληλη διαρρύθμιση χώρων (9/15, κατοικίες 1,2,5,6,7,9,10,12,14). Είναι ξεκάθαρο το
γεγονός ότι οι κατοικίες παρουσιάζουν στο σύνολό τους ακατάλληλη διαμόρφωση χώρων
(εικόνα ΙΙ.1.8, εικόνα ΙΙ.1.9).

Η

Ηλιοπροστασία

Σε πέντε περιπτώσεις οι κατοικίες κρίνονται ως κτίσματα τα οποία παρουσιάζουν σχεδόν επαρκή
συστήματα σκίασης (5/15, κατοικίες 2,8,10,11,15) και σε δέκα περιπτώσεις ως κτίσματα τα οποία
παρουσιάζουν ανεπαρκή συστήματα σκίασης (10/15, κατοικίες 1,3,4,5,6,7,9,12,13,14). Σε όλες
τις περιπτώσεις οι κατοικίες κρίνονται ως κτίσματα τα οποία δεν παρουσιάζουν επαρκή
συστήματα σκίασης.
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Ο
Σ
ΚΡ
ΑΝ
ΛΙ
ΑΣ
Η
Εικόνα ΙΙ.1.8: Η διάταξη χώρων που περιλαμβάνουν τις κύριες λειτουργίες και οι χώροι ανάσχεσης απωλειών.
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Ο
Σ
ΚΡ
ΑΝ
ΛΙ
ΑΣ
Η
Εικόνα ΙΙ.1.9: Η διάταξη χώρων που περιλαμβάνουν τα υπνοδωμάτια και οι χώροι ανάσχεσης απωλειών.
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Χρωματισμοί
Σε οκτώ από τις δεκαπέντε περιπτώσεις των κατοικιών αυτές κρίνονται ως κτίσματα τα οποία
παρουσιάζουν

ορθό

χρωματισμό

στις

εξωτερικές

τους

επιφάνειες

(8/15,

κατοικίες

1,3,4,6,8,10,11,14), σε έξι περιπτώσεις ως κτίσματα τα οποία παρουσιάζουν μικτό χρωματισμό
στις εξωτερικές τους επιφάνειες (6/15, κατοικίες 2,5,7,9,12,15) και σε μία περίπτωση ως
κτίσματα τα οποία παρουσιάζουν λανθασμένο χρωματισμό στις εξωτερικές τους επιφάνειες
(1/15, κατοικία 13). Σε σύγκριση με τις υπόλοιπες παραμέτρους, ο χρωματισμός στις εξωτερικές

Ο
Σ

επιφάνειες των κτισμάτων καλύπτει σε ικανοποιητικό βαθμό τα βιοκλιματικά κριτήρια.
Φυσικός αερισμός

Σε εννέα από τις δεκαπέντε περιπτώσεις των κατοικιών αυτές κρίνονται ως κτίσματα τα οποία

ΚΡ
ΑΝ

υποστηρίζουν τον διαμπερή αερισμό (9/15, κατοικίες 2,3,5,6,7,11,12,13,14), σε έξι περιπτώσεις
ως κτίσματα τα οποία υποστηρίζουν εν μέρει τον διαμπερή αερισμό (6/15, κατοικίες
1,4,8,9,10,15), ενώ δεν παρουσιάζεται ούτε μία περίπτωση κατά την οποία οι κατοικίες κρίνονται
ως κτίσματα τα οποία δεν υποστηρίζουν τον διαμπερή αερισμό. Ο σχεδιασμός των κατοικιών
καλύπτει γενικότερα σε σχέση με αυτήν την παράμετρο τα βιοκλιματικά κριτήρια.

ΛΙ
ΑΣ

Γ.2.3. Στρατηγικές φυσικού φωτισμού

Σε οκτώ από τις δεκαπέντε περιπτώσεις των κατοικιών αυτές κρίνονται ως κτίσματα στα οποία
γίνεται χρήση των περισσοτέρων στρατηγικών φυσικού φωτισμού (8/15, κατοικίες
2,6,7,9,10,11,12,13), σε έξι περιπτώσεις ως κτίσματα στα οποία γίνεται χρήση όχι όλων αλλά
μερικών από τις στρατηγικές φυσικού φωτισμού (3/15, κατοικίες 1,3,4,5,14,15) και σε μόνο μία
περίπτωση ως κτίσματα στα οποία δεν γίνεται χρήση στρατηγικών φυσικού φωτισμού (1/15,

Η

κατοικία 8). Η χρήση των στρατηγικών του φυσικού φωτισμού φαίνεται να αξιοποιείται σε
ικανοποιητικό βαθμό από το σύνολο των κατοικιών.

Γ.3. Συνολικά αποτελέσματα
Με βάση τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα τα οποία παρουσιάζονται στον πίνακα ΙΙ.1.32, πέντε
από τις δεκαπέντε κατοικίες υποστηρίζουν το σύνολο των βιοκλιματικών κριτηρίων σε πολύ
μικρό βαθμό, με ελάχιστη μέση τιμή το 0.22 και μέγιστη τιμή το 0.39 (5/15, κατοικίες 5,7,9,10,12)
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Η
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4.5/15 = 0.3

Υποστηρίζει τη βιοκλιματική λογική

4.5/10 =
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3.5/15 =
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3.5/15 =
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Υποστηρίζει εν μέρει τη βιοκλιματική λογική
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0.73
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11/15 =
0.73

Η ανάγκη για νότιο
προσανατολισμό

Παθητικά συστήματα
και στρατηγικές ψύξης

Παθητικά συστήματα
και στρατηγικές
θέρμανσης

Στρατηγικές φυσικού φωτισμού

Φυσικός αερισμός

Χρωματισμοί

Ηλιοπροστασία

Ο
Σ

Χώρος ανάσχεσης
απωλειών διάταξη χώρων

Συστήματα άμεσου
ηλιακού κέρδους Ανοίγματα στον νότο

Εξωτερικοί χώροι

Αξιοποιώντας τη θερμομονωτική ιδιότητα του
εδάφους

Σενάριο Γ

Σενάριο Β

Σενάριο Α

Συνολικός βαθμός με βάση τον οποίο ο σχεδιασμός των κατοικιών ενσωματώνει τα βιοκλιματικά κριτήρια.

Μη χρήση στρατηγικών φυσικού φωτισμού

Χρήση μερικών στρατηγικών φυσικού φωτισμού

Χρήση των περισσοτέρων στρατηγικών φυσικού φωτισμού

Μη διαμπερής αερισμός

Μερικώς διαμπερής αερισμός

Διαμπερής αερισμός

Λανθασμένος χρωματισμός

Μικτός χρωματισμός

Ορθός χρωματισμός

Ανεπαρκής σκίαση

Σχεδόν επαρκής σκίαση

Επαρκής σκίαση

Ακατάλληλη διαρρύθμιση χώρων

Ακαθόριστη διαρρύθμιση χώρων

Κατάλληλη διαρρύθμιση χώρων

Ανεπαρκές άμεσο ηλιακό κέρδος

Σχεδόν επαρκές άμεσο ηλιακό κέρδος

Επαρκές άμεσο ηλιακό κέρδος

Μη ενσωματωμένοι εξωτερικοί χώροι

Σε μέτριο βαθμό ενσωματωμένοι εξωτερικοί χώροι

Σε μεγάλο βαθμό ενσωματωμένοι εξωτερικοί χώροι

Μη αξιοποίηση της θερμομονωτικής ιδιότητας του εδάφους

Αξιοποίηση εν μέρει της θερμομονωτικής ιδιότητας του εδάφους

Αξιοποίηση της θερμομονωτικής ιδιότητας του εδάφους

ΚΡ
ΑΝ

Μη αξιοποίηση του νότιου προσανατολισμού

Αξιοποίηση εν μέρει του νότιου προσανατολισμού

Αξιοποίηση του νότιου προσανατολισμού

Μη αξιοποίηση του νότιου προσανατολισμού

Αξιοποίηση, εν μέρει, του νότιου προσανατολισμού

Αξιοποίηση του νότιου προσανατολισμού

Μη αξιοποίηση του νότιου προσανατολισμού

Αξιοποίηση εν μέρει του νότιου προσανατολισμού

Αξιοποίηση του νότιου προσανατολισμού

Κατοικίες

ΛΙ
ΑΣ
1

4/9=0.44

4/9=0.44
4/8=0.5

4/9=0.44

3.5/8=0.44
3/9=0.33

5.5/9=0.61
3/9=0.33

3.5/9=0.39

2/9=0.22

2.5/8=0.31

5/8=0.63

5.5/9=0.61

4.5/9=0.5

4/9=0.44

57.5/130
= 0.44

Πίνακας ΙΙ.1.32: Συγκεντρωτικά αποτελέσματα

Δεν υποστηρίζει τη βιοκλιματική λογική

μμμμΣκούρο γκρίζο χρώμα: βαθμός 1μιιμμιμμμιΓκρίζο χρώμα: βαθμός 0.5ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιΑνοικτό γκρίζο χρώμα: βαθμός 0
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Στρατηγικές ελαχιστοποίησης
ενεργειακών απαιτήσεων

Η σχέση της κατασκευής με
περιβαλλοντικές παραμέτρους

και δέκα κατοικίες το υποστηρίζουν κατά το ήμισυ με μέση συνολική τιμή η οποία κυμαίνεται
κοντά στο 0.5, ελάχιστη μέση τιμή το 0.44 και μέγιστη τιμή το 0.63, (10/15, κατοικίες
1,2,3,4,6,8,11,13,14,15). Σε καμία περίπτωση οι κατοικίες δεν υποστηρίζουν το σύνολο των
βιοκλιματικών παραμέτρων σε μεγάλο βαθμό. Αν και καταγράφονται υψηλές συγκεντρωτικές
τιμές για παραμέτρους, όπως τις στρατηγικές φυσικού φωτισμού, αερισμού και τον χρωματισμό
των εξωτερικών επιφανειών των κτισμάτων, σε βασικές παραμέτρους, όπως στην ικανοποίηση
της ανάγκης για νότιο προσανατολισμό, το άμεσο ηλιακό κέρδος, τα συστήματα σκίασης και η
οργάνωση του χώρου για την αποφυγή θερμικών απωλειών καταγράφονται σε πολύ χαμηλές

Η

ΛΙ
ΑΣ

ΚΡ
ΑΝ

Ο
Σ

τιμές.
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Κατοικία 1 – Επιλεγμένες κατοικίες κατασκευαστικών εταιριών ανάπτυξης ακινήτων - 2007
Α. Η σχέση της κατασκευής με περιβαλλοντικές παραμέτρους
1. Η ανάγκη για νότιο προσανατολισμό
Σενάριο Α: Το σχήμα του οικοπέδου περιορίζει την αξιοποίηση του νότιου προσαν.
Σενάριο Β: Η κύρια θέα του οικοπέδου βρίσκεται σε οποιοδήποτε προσαν. (εξαιρουμένου του νότιου)
Σενάριο Γ: Δεν υπάρχει οποιοσδήποτε περιορισμός που να εμποδίζει την αξιοποίηση του νότιου προσαν.
Οι περισσότερες από τις κύριες λειτουργίες είναι χωροθετημένες σε άμεση σχέση με το νότο
Μερικές από τις κύριες λειτουργίες είναι χωροθετημένες σε άμεση σχέση με το νότο
Σχήμα– Ηλιακά κέρδη
από νότια ανοίγματα
Ύπαρξη όγκου ο οποίος εκμεταλλεύεται τα νότια ηλιακά κέρδη
Αξιοποίηση του νότιου προσαν.
Αξιοποίηση εν μέρει του νότιου προσαν.
Μη αξιοποίηση του νότιου προσαν.

2. Αξιοποιώντας τη θερμομονωτική ιδιότητα του εδάφους

47

Ο
Σ

Σημαντικό μέρος του όγκου του κτίσματος βυθίζεται στο έδαφος
Μικρό μέρος του όγκου του κτίσματος βυθίζεται στο έδαφος
Το κτίσμα ακουμπά στο έδαφος χωρίς ο όγκος του να βυθίζεται στο αυτό
Αξιοποίηση της θερμομον. ιδιότ.
Αξιοποίηση εν μέρει της θερμομον. ιδιότ.

3. Εξωτερικοί χώροι

Μη αξιοποίηση της θερμομον. ιδιότ.

ΚΡ
ΑΝ

Ο κυρίως εξωτερικός χώρος συνδέεται με τις περισσότερες κύριες λειτουργίες
Ο κυρίως εξωτερικός χώρος συνδέεται με μερικές από τις κύριες λειτουργίες
Ο κυρίως εξωτερικός χώρος συνδέεται με μία ή καμία από τις κύριες λειτουργίες
Σε μεγάλο βαθμό ενσωματωμένοι εξωτερικοί χώροι
Σε μέτριο βαθμό ενσωματωμένοι εξωτερικοί χώροι
Μη ενσωματωμένοι εξωτερικοί χώροι

Β. Στρατηγικές ελαχιστοποίησης ενεργειακών απαιτήσεων
α. Παθητικά συστήματα και στρατηγικές θέρμανσης
4. Συστήματα άμεσου ηλιακού κέρδους - Ανοίγματα στον νότο
Αναλογία ανοικτής/κλειστής επιφάνειας - Προσανατολισμός

Ν Β Α Δ

Ν Ν Β Β
Α Δ Α Δ

Η

ΛΙ
ΑΣ

Μεγάλα ανοίγματα - Το εμβαδό της κλειστής επιφάνειας και των ανοιγμάτων είναι συγκρίσιμο
Ανοίγματα μετρίου μεγέθους - Το εμβαδό της κλειστής επιφάνειας είναι μεγαλύτερο
Το εμβαδό της κλειστής επιφάνειας είναι αρκετά μεγαλύτερο από αυτό των ανοιγμάτων

Επαρκές άμεσα ηλιακό κέρδος

47

Σχεδόν επαρκές άμεσα ηλιακό κέρδος

Ανεπαρκές άμεσα ηλιακό κέρδος

Μόνο όταν το οικόπεδο παρουσιάζει κεκλιμένο έδαφος
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β. Παθητικά συστήματα και στρατηγικές θέρμανσης
5. Ανάσχεση απωλειών - Διάταξη χώρων
ΧΕ: Χωλ εισόδου
ΚΚ/ΕΚ: Καθημερινό/επίσημο καθιστικό
Κ: Καθιστικό
ΚΤ/ΕΤ: Καθημερινή/επίσημη τραπεζαρία
Τ: Τραπεζαρία
K: Κουζίνα
Υ/ΚΥ: Υπνοδωμάτιο/κυρίως υπνοδωμάτιο
Β: Βεράντα
(κύριος εξωτερικός χώρος)
ΒΧ: Βοηθητικοί χώροι
(αποθήκες, αποχωρητήρια)

6. Ηλιοπροστασία
Προσανατολισμός

Ν Β Α Δ

Ν Ν Β Β
Α Δ Α Δ

Επαρκής σκίαση

7. Χρωματισμοί

ΚΡ
ΑΝ

Τύπος σκίασης
Ορθός τύπος σκίασης
Λανθασμένος τύπος σκίασης

Ο
Σ

Οι βοηθητικές λειτουργίες και οι μεταβατικοί χώρου τοποθετούνται στη βόρεια πλευρά της κάτοψης
Οι βοηθητικές λειτουργίες και οι μεταβατικοί χώρου τοποθετούνται τυχαία στη κάτοψη
Οι περισσότερες από τις κύριες λειτουργίες είναι προστατευμένες από το βόριο προσανατολισμό
Οι περισσότερες από τις κύριες λειτουργίες είναι εκτεθειμένες στο βορρά
Κατάλληλη διαρρύθμιση χώρων
Ακαθόριστη διαρρύθμιση χώρων
Ακατάλληλη διαρρύθμιση χώρων

Σχεδόν επαρκής σκίαση

Ανεπαρκής σκίαση

Οι εξωτερικές επιφάνειες του κτίσματος παρουσιάζουν ανοιχτόχρωμους χρωματισμούς
Οι εξωτερικές επιφάνειες του κτίσματος παρουσιάζουν συνδυασμό από ανοιχτόχρωμους και σκουρόχρωμους χρωματισμούς
Οι εξωτερικές επιφάνειες του κτίσματος παρουσιάζουν κατά μεγαλύτερη αναλογία σκουρόχρωμους χρωματισμούς
Ορθός χρωματισμός
Μικτός χρωματισμός
Λανθασμένος χρωματισμός

8. Φυσικός αερισμός

ΛΙ
ΑΣ

Επαρκής και ορθή κατανομή ανοιγμάτων
Παρουσία στρατηγικών οι οποίες υποστηρίζουν την ύπαρξη διαμπερούς αερισμού
Παρουσία στρατηγικών οι οποίες υποστηρίζουν την απαγωγή του θερμού αέρα

Η

Διαμπερής αερισμός

Μερικώς διαμπερής αερισμός

Μη διαμπερής αερισμός

9. Στρατηγικές φυσικού φωτισμού
Επαρκής αριθμός ανοιγμάτων
Ισοκατανομή ανοιγμάτων
Ύπαρξη χώρων οι οποίοι παρουσιάζουν μεγάλη απόσταση από το κέλυφος του κτίσματος
Ύπαρξη αίθριου
Ύπαρξη φωταγωγών
Ύπαρξη ανοιγμάτων οροφής

Χρήση των περισσ. στρατηγ. φυσ. Φωτ.

Χρήση μερικών στρατηγ. φυσ. Φωτ.

Μη χρήση στρατηγ. φυσ. Φωτ.
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Κατοικία 2 – Επιλεγμένες κατοικίες κατασκευαστικών εταιριών ανάπτυξης ακινήτων - 2008
Α. Η σχέση της κατασκευής με περιβαλλοντικές παραμέτρους
1. Η ανάγκη για νότιο προσανατολισμό
Σενάριο Α: Το σχήμα του οικοπέδου περιορίζει την αξιοποίηση του νότιου προσαν.
Σενάριο Β: Η κύρια θέα του οικοπέδου βρίσκεται σε οποιοδήποτε προσαν. (εξαιρουμένου του νότιου)
Σενάριο Γ: Δεν υπάρχει οποιοσδήποτε περιορισμός που να εμποδίζει την αξιοποίηση του νότιου προσαν.
Οι περισσότερες από τις κύριες λειτουργίες είναι χωροθετημένες σε άμεση σχέση με το νότο
Μερικές από τις κύριες λειτουργίες είναι χωροθετημένες σε άμεση σχέση με το νότο
Σχήμα– Ηλιακά κέρδη
από νότια ανοίγματα
Ύπαρξη όγκου ο οποίος εκμεταλλεύεται τα νότια ηλιακά κέρδη
Αξιοποίηση του νότιου προσαν.
Αξιοποίηση εν μέρει του νότιου προσαν.
Μη αξιοποίηση του νότιου προσαν.

2. Αξιοποιώντας τη θερμομονωτική ιδιότητα του εδάφους

48

Ο
Σ

Σημαντικό μέρος του όγκου του κτίσματος βυθίζεται στο έδαφος
Μικρό μέρος του όγκου του κτίσματος βυθίζεται στο έδαφος
Το κτίσμα ακουμπά στο έδαφος χωρίς ο όγκος του να βυθίζεται στο αυτό
Αξιοποίηση της θερμομον. ιδιότ.
Αξιοποίηση εν μέρει της θερμομον. ιδιότ.

3. Εξωτερικοί χώροι

Μη αξιοποίηση της θερμομον. ιδιότ.

ΚΡ
ΑΝ

Ο κυρίως εξωτερικός χώρος συνδέεται με τις περισσότερες κύριες λειτουργίες
Ο κυρίως εξωτερικός χώρος συνδέεται με μερικές από τις κύριες λειτουργίες
Ο κυρίως εξωτερικός χώρος συνδέεται με μία ή καμία από τις κύριες λειτουργίες
Σε μεγάλο βαθμό ενσωματωμένοι εξωτερικοί χώροι
Σε μέτριο βαθμό ενσωματωμένοι εξωτερικοί χώροι
Μη ενσωματωμένοι εξωτερικοί χώροι

Β. Στρατηγικές ελαχιστοποίησης ενεργειακών απαιτήσεων
α. Παθητικά συστήματα και στρατηγικές θέρμανσης
4. Συστήματα άμεσου ηλιακού κέρδους - Ανοίγματα στον νότο
Αναλογία ανοικτής/κλειστής επιφάνειας - Προσανατολισμός

Ν Β Α Δ

Ν Ν Β Β
Α Δ Α Δ

Η

ΛΙ
ΑΣ

Μεγάλα ανοίγματα - Το εμβαδό της κλειστής επιφάνειας και των ανοιγμάτων είναι συγκρίσιμο
Ανοίγματα μετρίου μεγέθους - Το εμβαδό της κλειστής επιφάνειας είναι μεγαλύτερο
Το εμβαδό της κλειστής επιφάνειας είναι αρκετά μεγαλύτερο από αυτό των ανοιγμάτων

Επαρκές άμεσα ηλιακό κέρδος

48

Σχεδόν επαρκές άμεσα ηλιακό κέρδος

Ανεπαρκές άμεσα ηλιακό κέρδος

Μόνο όταν το οικόπεδο παρουσιάζει κεκλιμένο έδαφος
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β. Παθητικά συστήματα και στρατηγικές θέρμανσης
5. Ανάσχεση απωλειών - Διάταξη χώρων
ΧΕ: Χωλ εισόδου
ΚΚ/ΕΚ: Καθημερινό/επίσημο καθιστικό
Κ: Καθιστικό
ΚΤ/ΕΤ: Καθημερινή/επίσημη τραπεζαρία
Τ: Τραπεζαρία
K: Κουζίνα
Υ/ΚΥ: Υπνοδωμάτιο/κυρίως υπνοδωμάτιο
Β: Βεράντα
(κύριος εξωτερικός χώρος)
ΒΧ: Βοηθητικοί χώροι
(αποθήκες, αποχωρητήρια)

6. Ηλιοπροστασία
Προσανατολισμός

Ν Β Α Δ

Τύπος σκίασης
Ορθός τύπος σκίασης
Λανθασμένος τύπος σκίασης

Β

Β

ΚΡ
ΑΝ

Επαρκής σκίαση

7. Χρωματισμοί

Γ

Ν Ν Β Β
Α Δ Α Δ

Ο
Σ

Οι βοηθητικές λειτουργίες και οι μεταβατικοί χώρου τοποθετούνται στη βόρεια πλευρά της κάτοψης
Οι βοηθητικές λειτουργίες και οι μεταβατικοί χώρου τοποθετούνται τυχαία στη κάτοψη
Οι περισσότερες από τις κύριες λειτουργίες είναι προστατευμένες από το βόριο προσανατολισμό
Οι περισσότερες από τις κύριες λειτουργίες είναι εκτεθειμένες στο βορρά
Κατάλληλη διαρρύθμιση χώρων
Ακαθόριστη διαρρύθμιση χώρων
Ακατάλληλη διαρρύθμιση χώρων

Σχεδόν επαρκής σκίαση

Ανεπαρκής σκίαση

Οι εξωτερικές επιφάνειες του κτίσματος παρουσιάζουν ανοιχτόχρωμους χρωματισμούς
Οι εξωτερικές επιφάνειες του κτίσματος παρουσιάζουν συνδυασμό από ανοιχτόχρωμους και σκουρόχρωμους χρωματισμούς
Οι εξωτερικές επιφάνειες του κτίσματος παρουσιάζουν κατά μεγαλύτερη αναλογία σκουρόχρωμους χρωματισμούς
Ορθός χρωματισμός
Μικτός χρωματισμός
Λανθασμένος χρωματισμός

8. Φυσικός αερισμός

ΛΙ
ΑΣ

Επαρκής και ορθή κατανομή ανοιγμάτων
Παρουσία στρατηγικών οι οποίες υποστηρίζουν την ύπαρξη διαμπερούς αερισμού
Παρουσία στρατηγικών οι οποίες υποστηρίζουν την απαγωγή του θερμού αέρα

Η

Διαμπερής αερισμός

Μερικώς διαμπερής αερισμός

Μη διαμπερής αερισμός

9. Στρατηγικές φυσικού φωτισμού
Επαρκής αριθμός ανοιγμάτων
Ισοκατανομή ανοιγμάτων
Ύπαρξη χώρων οι οποίοι παρουσιάζουν μεγάλη απόσταση από το κέλυφος του κτίσματος
Ύπαρξη αίθριου
Ύπαρξη φωταγωγών
Ύπαρξη ανοιγμάτων οροφής

Χρήση των περισσ. στρατηγ. φυσ. Φωτ.

Χρήση μερικών στρατηγ. φυσ. Φωτ.

Μη χρήση στρατηγ. φυσ. Φωτ.
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Κατοικία 3 – Επιλεγμένες κατοικίες κατασκευαστικών εταιριών ανάπτυξης ακινήτων - 2009
Α. Η σχέση της κατασκευής με περιβαλλοντικές παραμέτρους
1. Η ανάγκη για νότιο προσανατολισμό
Σενάριο Α: Το σχήμα του οικοπέδου περιορίζει την αξιοποίηση του νότιου προσαν.
Σενάριο Β: Η κύρια θέα του οικοπέδου βρίσκεται σε οποιοδήποτε προσαν. (εξαιρουμένου του νότιου)
Σενάριο Γ: Δεν υπάρχει οποιοσδήποτε περιορισμός που να εμποδίζει την αξιοποίηση του νότιου προσαν.
Οι περισσότερες από τις κύριες λειτουργίες είναι χωροθετημένες σε άμεση σχέση με το νότο
Μερικές από τις κύριες λειτουργίες είναι χωροθετημένες σε άμεση σχέση με το νότο
Σχήμα– Ηλιακά κέρδη
από νότια ανοίγματα
Ύπαρξη όγκου ο οποίος εκμεταλλεύεται τα νότια ηλιακά κέρδη
Αξιοποίηση του νότιου προσαν.
Αξιοποίηση εν μέρει του νότιου προσαν.
Μη αξιοποίηση του νότιου προσαν.

2. Αξιοποιώντας τη θερμομονωτική ιδιότητα του εδάφους

49

Ο
Σ

Σημαντικό μέρος του όγκου του κτίσματος βυθίζεται στο έδαφος
Μικρό μέρος του όγκου του κτίσματος βυθίζεται στο έδαφος
Το κτίσμα ακουμπά στο έδαφος χωρίς ο όγκος του να βυθίζεται στο αυτό
Αξιοποίηση της θερμομον. ιδιότ.
Αξιοποίηση εν μέρει της θερμομον. ιδιότ.

3. Εξωτερικοί χώροι

Μη αξιοποίηση της θερμομον. ιδιότ.

ΚΡ
ΑΝ

Ο κυρίως εξωτερικός χώρος συνδέεται με τις περισσότερες κύριες λειτουργίες
Ο κυρίως εξωτερικός χώρος συνδέεται με μερικές από τις κύριες λειτουργίες
Ο κυρίως εξωτερικός χώρος συνδέεται με μία ή καμία από τις κύριες λειτουργίες
Σε μεγάλο βαθμό ενσωματωμένοι εξωτερικοί χώροι
Σε μέτριο βαθμό ενσωματωμένοι εξωτερικοί χώροι
Μη ενσωματωμένοι εξωτερικοί χώροι

Β. Στρατηγικές ελαχιστοποίησης ενεργειακών απαιτήσεων
α. Παθητικά συστήματα και στρατηγικές θέρμανσης
4. Συστήματα άμεσου ηλιακού κέρδους - Ανοίγματα στον νότο
Αναλογία ανοικτής/κλειστής επιφάνειας - Προσανατολισμός

Ν Β Α Δ

Ν Ν Β Β
Α Δ Α Δ

Η

ΛΙ
ΑΣ

Μεγάλα ανοίγματα - Το εμβαδό της κλειστής επιφάνειας και των ανοιγμάτων είναι συγκρίσιμο
Ανοίγματα μετρίου μεγέθους - Το εμβαδό της κλειστής επιφάνειας είναι μεγαλύτερο
Το εμβαδό της κλειστής επιφάνειας είναι αρκετά μεγαλύτερο από αυτό των ανοιγμάτων

Επαρκές άμεσα ηλιακό κέρδος

49

Σχεδόν επαρκές άμεσα ηλιακό κέρδος

Ανεπαρκές άμεσα ηλιακό κέρδος

Μόνο όταν το οικόπεδο παρουσιάζει κεκλιμένο έδαφος
451

β. Παθητικά συστήματα και στρατηγικές θέρμανσης
5. Ανάσχεση απωλειών - Διάταξη χώρων
ΧΕ: Χωλ εισόδου
ΚΚ/ΕΚ: Καθημερινό/επίσημο καθιστικό
Κ: Καθιστικό
ΚΤ/ΕΤ: Καθημερινή/επίσημη τραπεζαρία
Τ: Τραπεζαρία
K: Κουζίνα
Υ/ΚΥ: Υπνοδωμάτιο/κυρίως υπνοδωμάτιο
Β: Βεράντα
(κύριος εξωτερικός χώρος)
ΒΧ: Βοηθητικοί χώροι
(αποθήκες, αποχωρητήρια)

6. Ηλιοπροστασία
Προσανατολισμός

Ν Β Α Δ

Ν Ν Β Β
Α Δ Α Δ

Επαρκής σκίαση

7. Χρωματισμοί

ΚΡ
ΑΝ

Τύπος σκίασης
Ορθός τύπος σκίασης
Λανθασμένος τύπος σκίασης

Ο
Σ

Οι βοηθητικές λειτουργίες και οι μεταβατικοί χώρου τοποθετούνται στη βόρεια πλευρά της κάτοψης
Οι βοηθητικές λειτουργίες και οι μεταβατικοί χώρου τοποθετούνται τυχαία στη κάτοψη
Οι περισσότερες από τις κύριες λειτουργίες είναι προστατευμένες από το βόριο προσανατολισμό
Οι περισσότερες από τις κύριες λειτουργίες είναι εκτεθειμένες στο βορρά
Κατάλληλη διαρρύθμιση χώρων
Ακαθόριστη διαρρύθμιση χώρων
Ακατάλληλη διαρρύθμιση χώρων

Σχεδόν επαρκής σκίαση

Ανεπαρκής σκίαση

Οι εξωτερικές επιφάνειες του κτίσματος παρουσιάζουν ανοιχτόχρωμους χρωματισμούς
Οι εξωτερικές επιφάνειες του κτίσματος παρουσιάζουν συνδυασμό από ανοιχτόχρωμους και σκουρόχρωμους χρωματισμούς
Οι εξωτερικές επιφάνειες του κτίσματος παρουσιάζουν κατά μεγαλύτερη αναλογία σκουρόχρωμους χρωματισμούς
Ορθός χρωματισμός
Μικτός χρωματισμός
Λανθασμένος χρωματισμός

8. Φυσικός αερισμός

ΛΙ
ΑΣ

Επαρκής και ορθή κατανομή ανοιγμάτων
Παρουσία στρατηγικών οι οποίες υποστηρίζουν την ύπαρξη διαμπερούς αερισμού
Παρουσία στρατηγικών οι οποίες υποστηρίζουν την απαγωγή του θερμού αέρα

Η

Διαμπερής αερισμός

Μερικώς διαμπερής αερισμός

Μη διαμπερής αερισμός

9. Στρατηγικές φυσικού φωτισμού
Επαρκής αριθμός ανοιγμάτων
Ισοκατανομή ανοιγμάτων
Ύπαρξη χώρων οι οποίοι παρουσιάζουν μεγάλη απόσταση από το κέλυφος του κτίσματος
Ύπαρξη αίθριου
Ύπαρξη φωταγωγών
Ύπαρξη ανοιγμάτων οροφής

Χρήση των περισσ. στρατηγ. φυσ. Φωτ.

Χρήση μερικών στρατηγ. φυσ. Φωτ.

Μη χρήση στρατηγ. φυσ. Φωτ.

452

Κατοικία 4 – Επιλεγμένες κατοικίες κατασκευαστικών εταιριών ανάπτυξης ακινήτων - 2009
Α. Η σχέση της κατασκευής με περιβαλλοντικές παραμέτρους
1. Η ανάγκη για νότιο προσανατολισμό
Σενάριο Α: Το σχήμα του οικοπέδου περιορίζει την αξιοποίηση του νότιου προσαν.
Σενάριο Β: Η κύρια θέα του οικοπέδου βρίσκεται σε οποιοδήποτε προσαν. (εξαιρουμένου του νότιου)
Σενάριο Γ: Δεν υπάρχει οποιοσδήποτε περιορισμός που να εμποδίζει την αξιοποίηση του νότιου προσαν.
Οι περισσότερες από τις κύριες λειτουργίες είναι χωροθετημένες σε άμεση σχέση με το νότο
Μερικές από τις κύριες λειτουργίες είναι χωροθετημένες σε άμεση σχέση με το νότο
Σχήμα– Ηλιακά κέρδη
Ύπαρξη όγκου ο οποίος εκμεταλλεύεται τα νότια ηλιακά κέρδη
από νότια ανοίγματα
Αξιοποίηση του νότιου προσαν.
Αξιοποίηση εν μέρει του νότιου προσαν.
Μη αξιοποίηση του νότιου προσαν.

2. Αξιοποιώντας τη θερμομονωτική ιδιότητα του εδάφους

50

Ο
Σ

Σημαντικό μέρος του όγκου του κτίσματος βυθίζεται στο έδαφος
Μικρό μέρος του όγκου του κτίσματος βυθίζεται στο έδαφος
Το κτίσμα ακουμπά στο έδαφος χωρίς ο όγκος του να βυθίζεται στο αυτό
Αξιοποίηση της θερμομον. ιδιότ.
Αξιοποίηση εν μέρει της θερμομον. ιδιότ.

3. Εξωτερικοί χώροι

Μη αξιοποίηση της θερμομον. ιδιότ.

ΚΡ
ΑΝ

Ο κυρίως εξωτερικός χώρος συνδέεται με τις περισσότερες κύριες λειτουργίες
Ο κυρίως εξωτερικός χώρος συνδέεται με μερικές από τις κύριες λειτουργίες
Ο κυρίως εξωτερικός χώρος συνδέεται με μία ή καμία από τις κύριες λειτουργίες
Σε μεγάλο βαθμό ενσωματωμένοι εξωτερικοί χώροι
Σε μέτριο βαθμό ενσωματωμένοι εξωτερικοί χώροι
Μη ενσωματωμένοι εξωτερικοί χώροι

Β. Στρατηγικές ελαχιστοποίησης ενεργειακών απαιτήσεων
α. Παθητικά συστήματα και στρατηγικές θέρμανσης
4. Συστήματα άμεσου ηλιακού κέρδους - Ανοίγματα στον νότο
Αναλογία ανοικτής/κλειστής επιφάνειας - Προσανατολισμός

Ν Β Α Δ

Ν Ν Β Β
Α Δ Α Δ

Η

ΛΙ
ΑΣ

Μεγάλα ανοίγματα - Το εμβαδό της κλειστής επιφάνειας και των ανοιγμάτων είναι συγκρίσιμο
Ανοίγματα μετρίου μεγέθους - Το εμβαδό της κλειστής επιφάνειας είναι μεγαλύτερο
Το εμβαδό της κλειστής επιφάνειας είναι αρκετά μεγαλύτερο από αυτό των ανοιγμάτων

Επαρκές άμεσα ηλιακό κέρδος

50

Σχεδόν επαρκές άμεσα ηλιακό κέρδος

Ανεπαρκές άμεσα ηλιακό κέρδος

Μόνο όταν το οικόπεδο παρουσιάζει κεκλιμένο έδαφος
453

β. Παθητικά συστήματα και στρατηγικές θέρμανσης
5. Ανάσχεση απωλειών - Διάταξη χώρων
ΧΕ: Χωλ εισόδου
ΚΚ/ΕΚ: Καθημερινό/επίσημο καθιστικό
Κ: Καθιστικό
ΚΤ/ΕΤ: Καθημερινή/επίσημη τραπεζαρία
Τ: Τραπεζαρία
K: Κουζίνα
Υ/ΚΥ: Υπνοδωμάτιο/κυρίως υπνοδωμάτιο
Β: Βεράντα
(κύριος εξωτερικός χώρος)
ΒΧ: Βοηθητικοί χώροι
(αποθήκες, αποχωρητήρια)

6. Ηλιοπροστασία
Προσανατολισμός

Ν Β Α Δ

Ν Ν Β Β
Α Δ Α Δ

Επαρκής σκίαση

7. Χρωματισμοί

ΚΡ
ΑΝ

Τύπος σκίασης
Ορθός τύπος σκίασης
Λανθασμένος τύπος σκίασης

Ο
Σ

Οι βοηθητικές λειτουργίες και οι μεταβατικοί χώρου τοποθετούνται στη βόρεια πλευρά της κάτοψης
Οι βοηθητικές λειτουργίες και οι μεταβατικοί χώρου τοποθετούνται τυχαία στη κάτοψη
Οι περισσότερες από τις κύριες λειτουργίες είναι προστατευμένες από το βόριο προσανατολισμό
Οι περισσότερες από τις κύριες λειτουργίες είναι εκτεθειμένες στο βορρά
Κατάλληλη διαρρύθμιση χώρων
Ακαθόριστη διαρρύθμιση χώρων
Ακατάλληλη διαρρύθμιση χώρων

Σχεδόν επαρκής σκίαση

Ανεπαρκής σκίαση

Οι εξωτερικές επιφάνειες του κτίσματος παρουσιάζουν ανοιχτόχρωμους χρωματισμούς
Οι εξωτερικές επιφάνειες του κτίσματος παρουσιάζουν συνδυασμό από ανοιχτόχρωμους και σκουρόχρωμους χρωματισμούς
Οι εξωτερικές επιφάνειες του κτίσματος παρουσιάζουν κατά μεγαλύτερη αναλογία σκουρόχρωμους χρωματισμούς
Ορθός χρωματισμός
Μικτός χρωματισμός
Λανθασμένος χρωματισμός

8. Φυσικός αερισμός

ΛΙ
ΑΣ

Επαρκής και ορθή κατανομή ανοιγμάτων
Παρουσία στρατηγικών οι οποίες υποστηρίζουν την ύπαρξη διαμπερούς αερισμού
Παρουσία στρατηγικών οι οποίες υποστηρίζουν την απαγωγή του θερμού αέρα

Η

Διαμπερής αερισμός

Μερικώς διαμπερής αερισμός

Μη διαμπερής αερισμός

9. Στρατηγικές φυσικού φωτισμού
Επαρκής αριθμός ανοιγμάτων
Ισοκατανομή ανοιγμάτων
Ύπαρξη χώρων οι οποίοι παρουσιάζουν μεγάλη απόσταση από το κέλυφος του κτίσματος
Ύπαρξη αίθριου
Ύπαρξη φωταγωγών
Ύπαρξη ανοιγμάτων οροφής

Χρήση των περισσ. στρατηγ. φυσ. Φωτ.

Χρήση μερικών στρατηγ. φυσ. Φωτ.

Μη χρήση στρατηγ. φυσ. Φωτ.

454

Κατοικία 5 – Επιλεγμένες κατοικίες κατασκευαστικών εταιριών ανάπτυξης ακινήτων - 2009
Α. Η σχέση της κατασκευής με περιβαλλοντικές παραμέτρους
1. Η ανάγκη για νότιο προσανατολισμό
Σενάριο Α: Το σχήμα του οικοπέδου περιορίζει την αξιοποίηση του νότιου προσαν.
Σενάριο Β: Η κύρια θέα του οικοπέδου βρίσκεται σε οποιοδήποτε προσαν. (εξαιρουμένου του νότιου)
Σενάριο Γ: Δεν υπάρχει οποιοσδήποτε περιορισμός που να εμποδίζει την αξιοποίηση του νότιου προσαν.
Οι περισσότερες από τις κύριες λειτουργίες είναι χωροθετημένες σε άμεση σχέση με το νότο
Μερικές από τις κύριες λειτουργίες είναι χωροθετημένες σε άμεση σχέση με το νότο
Σχήμα– Ηλιακά κέρδη
από νότια ανοίγματα
Ύπαρξη όγκου ο οποίος εκμεταλλεύεται τα νότια ηλιακά κέρδη
Αξιοποίηση του νότιου προσαν.
Αξιοποίηση εν μέρει του νότιου προσαν.
Μη αξιοποίηση του νότιου προσαν.

2. Αξιοποιώντας τη θερμομονωτική ιδιότητα του εδάφους

51

Ο
Σ

Σημαντικό μέρος του όγκου του κτίσματος βυθίζεται στο έδαφος
Μικρό μέρος του όγκου του κτίσματος βυθίζεται στο έδαφος
Το κτίσμα ακουμπά στο έδαφος χωρίς ο όγκος του να βυθίζεται στο αυτό
Αξιοποίηση της θερμομον. ιδιότ.
Αξιοποίηση εν μέρει της θερμομον. ιδιότ.

3. Εξωτερικοί χώροι

Μη αξιοποίηση της θερμομον. ιδιότ.

ΚΡ
ΑΝ

Ο κυρίως εξωτερικός χώρος συνδέεται με τις περισσότερες κύριες λειτουργίες
Ο κυρίως εξωτερικός χώρος συνδέεται με μερικές από τις κύριες λειτουργίες
Ο κυρίως εξωτερικός χώρος συνδέεται με μία ή καμία από τις κύριες λειτουργίες
Σε μεγάλο βαθμό ενσωματωμένοι εξωτερικοί χώροι
Σε μέτριο βαθμό ενσωματωμένοι εξωτερικοί χώροι
Μη ενσωματωμένοι εξωτερικοί χώροι

Β. Στρατηγικές ελαχιστοποίησης ενεργειακών απαιτήσεων
α. Παθητικά συστήματα και στρατηγικές θέρμανσης
4. Συστήματα άμεσου ηλιακού κέρδους - Ανοίγματα στον νότο
Αναλογία ανοικτής/κλειστής επιφάνειας - Προσανατολισμός

Ν Β Α Δ

Ν Ν Β Β
Α Δ Α Δ

Η

ΛΙ
ΑΣ

Μεγάλα ανοίγματα - Το εμβαδό της κλειστής επιφάνειας και των ανοιγμάτων είναι συγκρίσιμο
Ανοίγματα μετρίου μεγέθους - Το εμβαδό της κλειστής επιφάνειας είναι μεγαλύτερο
Το εμβαδό της κλειστής επιφάνειας είναι αρκετά μεγαλύτερο από αυτό των ανοιγμάτων

Επαρκές άμεσα ηλιακό κέρδος

51

Σχεδόν επαρκές άμεσα ηλιακό κέρδος

Ανεπαρκές άμεσα ηλιακό κέρδος

Μόνο όταν το οικόπεδο παρουσιάζει κεκλιμένο έδαφος
455

β. Παθητικά συστήματα και στρατηγικές θέρμανσης
5. Ανάσχεση απωλειών - Διάταξη χώρων
ΧΕ: Χωλ εισόδου
ΚΚ/ΕΚ: Καθημερινό/επίσημο καθιστικό
Κ: Καθιστικό
ΚΤ/ΕΤ: Καθημερινή/επίσημη τραπεζαρία
Τ: Τραπεζαρία
K: Κουζίνα
Υ/ΚΥ: Υπνοδωμάτιο/κυρίως υπνοδωμάτιο
Β: Βεράντα
(κύριος εξωτερικός χώρος)
ΒΧ: Βοηθητικοί χώροι
(αποθήκες, αποχωρητήρια)

6. Ηλιοπροστασία
Προσανατολισμός

Ν Β Α Δ

Ν Ν Β Β
Α Δ Α Δ

Επαρκής σκίαση

7. Χρωματισμοί

ΚΡ
ΑΝ

Τύπος σκίασης
Ορθός τύπος σκίασης
Λανθασμένος τύπος σκίασης

Ο
Σ

Οι βοηθητικές λειτουργίες και οι μεταβατικοί χώρου τοποθετούνται στη βόρεια πλευρά της κάτοψης
Οι βοηθητικές λειτουργίες και οι μεταβατικοί χώρου τοποθετούνται τυχαία στη κάτοψη
Οι περισσότερες από τις κύριες λειτουργίες είναι προστατευμένες από το βόριο προσανατολισμό
Οι περισσότερες από τις κύριες λειτουργίες είναι εκτεθειμένες στο βορρά
Κατάλληλη διαρρύθμιση χώρων
Ακαθόριστη διαρρύθμιση χώρων
Ακατάλληλη διαρρύθμιση χώρων

Σχεδόν επαρκής σκίαση

Ανεπαρκής σκίαση

Οι εξωτερικές επιφάνειες του κτίσματος παρουσιάζουν ανοιχτόχρωμους χρωματισμούς
Οι εξωτερικές επιφάνειες του κτίσματος παρουσιάζουν συνδυασμό από ανοιχτόχρωμους και σκουρόχρωμους χρωματισμούς
Οι εξωτερικές επιφάνειες του κτίσματος παρουσιάζουν κατά μεγαλύτερη αναλογία σκουρόχρωμους χρωματισμούς
Ορθός χρωματισμός
Μικτός χρωματισμός
Λανθασμένος χρωματισμός

8. Φυσικός αερισμός

ΛΙ
ΑΣ

Επαρκής και ορθή κατανομή ανοιγμάτων
Παρουσία στρατηγικών οι οποίες υποστηρίζουν την ύπαρξη διαμπερούς αερισμού
Παρουσία στρατηγικών οι οποίες υποστηρίζουν την απαγωγή του θερμού αέρα

Η

Διαμπερής αερισμός

Μερικώς διαμπερής αερισμός

Μη διαμπερής αερισμός

9. Στρατηγικές φυσικού φωτισμού
Επαρκής αριθμός ανοιγμάτων
Ισοκατανομή ανοιγμάτων
Ύπαρξη χώρων οι οποίοι παρουσιάζουν μεγάλη απόσταση από το κέλυφος του κτίσματος
Ύπαρξη αίθριου
Ύπαρξη φωταγωγών
Ύπαρξη ανοιγμάτων οροφής

Χρήση των περισσ. στρατηγ. φυσ. Φωτ.

Χρήση μερικών στρατηγ. φυσ. Φωτ.

Μη χρήση στρατηγ. φυσ. Φωτ.

456

Κατοικία 6 – Επιλεγμένες κατοικίες κατασκευαστικών εταιριών ανάπτυξης ακινήτων - 2010
Α. Η σχέση της κατασκευής με περιβαλλοντικές παραμέτρους
1. Η ανάγκη για νότιο προσανατολισμό
Σενάριο Α: Το σχήμα του οικοπέδου περιορίζει την αξιοποίηση του νότιου προσαν.
Σενάριο Β: Η κύρια θέα του οικοπέδου βρίσκεται σε οποιοδήποτε προσαν. (εξαιρουμένου του νότιου)
Σενάριο Γ: Δεν υπάρχει οποιοσδήποτε περιορισμός που να εμποδίζει την αξιοποίηση του νότιου προσαν.
Οι περισσότερες από τις κύριες λειτουργίες είναι χωροθετημένες σε άμεση σχέση με το νότο
Μερικές από τις κύριες λειτουργίες είναι χωροθετημένες σε άμεση σχέση με το νότο
Σχήμα– Ηλιακά κέρδη
από νότια ανοίγματα
Ύπαρξη όγκου ο οποίος εκμεταλλεύεται τα νότια ηλιακά κέρδη
Αξιοποίηση του νότιου προσαν.
Αξιοποίηση εν μέρει του νότιου προσαν.
Μη αξιοποίηση του νότιου προσαν.

2. Αξιοποιώντας τη θερμομονωτική ιδιότητα του εδάφους

52

Ο
Σ

Σημαντικό μέρος του όγκου του κτίσματος βυθίζεται στο έδαφος
Μικρό μέρος του όγκου του κτίσματος βυθίζεται στο έδαφος
Το κτίσμα ακουμπά στο έδαφος χωρίς ο όγκος του να βυθίζεται στο αυτό
Αξιοποίηση της θερμομον. ιδιότ.
Αξιοποίηση εν μέρει της θερμομον. ιδιότ.

3. Εξωτερικοί χώροι

Μη αξιοποίηση της θερμομον. ιδιότ.

ΚΡ
ΑΝ

Ο κυρίως εξωτερικός χώρος συνδέεται με τις περισσότερες κύριες λειτουργίες
Ο κυρίως εξωτερικός χώρος συνδέεται με μερικές από τις κύριες λειτουργίες
Ο κυρίως εξωτερικός χώρος συνδέεται με μία ή καμία από τις κύριες λειτουργίες
Σε μεγάλο βαθμό ενσωματωμένοι εξωτερικοί χώροι
Σε μέτριο βαθμό ενσωματωμένοι εξωτερικοί χώροι
Μη ενσωματωμένοι εξωτερικοί χώροι

Β. Στρατηγικές ελαχιστοποίησης ενεργειακών απαιτήσεων
α. Παθητικά συστήματα και στρατηγικές θέρμανσης
4. Συστήματα άμεσου ηλιακού κέρδους - Ανοίγματα στον νότο
Αναλογία ανοικτής/κλειστής επιφάνειας - Προσανατολισμός

Ν Β Α Δ

Ν Ν Β Β
Α Δ Α Δ

Η

ΛΙ
ΑΣ

Μεγάλα ανοίγματα - Το εμβαδό της κλειστής επιφάνειας και των ανοιγμάτων είναι συγκρίσιμο
Ανοίγματα μετρίου μεγέθους - Το εμβαδό της κλειστής επιφάνειας είναι μεγαλύτερο
Το εμβαδό της κλειστής επιφάνειας είναι αρκετά μεγαλύτερο από αυτό των ανοιγμάτων

Επαρκές άμεσα ηλιακό κέρδος

52

Σχεδόν επαρκές άμεσα ηλιακό κέρδος

Ανεπαρκές άμεσα ηλιακό κέρδος

Μόνο όταν το οικόπεδο παρουσιάζει κεκλιμένο έδαφος
457

β. Παθητικά συστήματα και στρατηγικές θέρμανσης
5. Ανάσχεση απωλειών - Διάταξη χώρων
ΧΕ: Χωλ εισόδου
ΚΚ/ΕΚ: Καθημερινό/επίσημο καθιστικό
Κ: Καθιστικό
ΚΤ/ΕΤ: Καθημερινή/επίσημη τραπεζαρία
Τ: Τραπεζαρία
K: Κουζίνα
Υ/ΚΥ: Υπνοδωμάτιο/κυρίως υπνοδωμάτιο
Β: Βεράντα
(κύριος εξωτερικός χώρος)
ΒΧ: Βοηθητικοί χώροι
(αποθήκες, αποχωρητήρια)

6. Ηλιοπροστασία
Προσανατολισμός

Ν Β Α Δ

Ν Ν Β Β
Α Δ Α Δ

Επαρκής σκίαση

7. Χρωματισμοί

ΚΡ
ΑΝ

Τύπος σκίασης
Ορθός τύπος σκίασης
Λανθασμένος τύπος σκίασης

Ο
Σ

Οι βοηθητικές λειτουργίες και οι μεταβατικοί χώρου τοποθετούνται στη βόρεια πλευρά της κάτοψης
Οι βοηθητικές λειτουργίες και οι μεταβατικοί χώρου τοποθετούνται τυχαία στη κάτοψη
Οι περισσότερες από τις κύριες λειτουργίες είναι προστατευμένες από το βόριο προσανατολισμό
Οι περισσότερες από τις κύριες λειτουργίες είναι εκτεθειμένες στο βορρά
Κατάλληλη διαρρύθμιση χώρων
Ακαθόριστη διαρρύθμιση χώρων
Ακατάλληλη διαρρύθμιση χώρων

Σχεδόν επαρκής σκίαση

Ανεπαρκής σκίαση

Οι εξωτερικές επιφάνειες του κτίσματος παρουσιάζουν ανοιχτόχρωμους χρωματισμούς
Οι εξωτερικές επιφάνειες του κτίσματος παρουσιάζουν συνδυασμό από ανοιχτόχρωμους και σκουρόχρωμους χρωματισμούς
Οι εξωτερικές επιφάνειες του κτίσματος παρουσιάζουν κατά μεγαλύτερη αναλογία σκουρόχρωμους χρωματισμούς
Ορθός χρωματισμός
Μικτός χρωματισμός
Λανθασμένος χρωματισμός

8. Φυσικός αερισμός

ΛΙ
ΑΣ

Επαρκής και ορθή κατανομή ανοιγμάτων
Παρουσία στρατηγικών οι οποίες υποστηρίζουν την ύπαρξη διαμπερούς αερισμού
Παρουσία στρατηγικών οι οποίες υποστηρίζουν την απαγωγή του θερμού αέρα

Η

Διαμπερής αερισμός

Μερικώς διαμπερής αερισμός

Μη διαμπερής αερισμός

9. Στρατηγικές φυσικού φωτισμού
Επαρκής αριθμός ανοιγμάτων
Ισοκατανομή ανοιγμάτων
Ύπαρξη χώρων οι οποίοι παρουσιάζουν μεγάλη απόσταση από το κέλυφος του κτίσματος
Ύπαρξη αίθριου
Ύπαρξη φωταγωγών
Ύπαρξη ανοιγμάτων οροφής

Χρήση των περισσ. στρατηγ. φυσ. Φωτ.

Χρήση μερικών στρατηγ. φυσ. Φωτ.

Μη χρήση στρατηγ. φυσ. Φωτ.

458

Κατοικία 7 – Επιλεγμένες κατοικίες κατασκευαστικών εταιριών ανάπτυξης ακινήτων - 2012
Α. Η σχέση της κατασκευής με περιβαλλοντικές παραμέτρους
1. Η ανάγκη για νότιο προσανατολισμό
Σενάριο Α: Το σχήμα του οικοπέδου περιορίζει την αξιοποίηση του νότιου προσαν.
Σενάριο Β: Η κύρια θέα του οικοπέδου βρίσκεται σε οποιοδήποτε προσαν. (εξαιρουμένου του νότιου)
Σενάριο Γ: Δεν υπάρχει οποιοσδήποτε περιορισμός που να εμποδίζει την αξιοποίηση του νότιου προσαν.
Οι περισσότερες από τις κύριες λειτουργίες είναι χωροθετημένες σε άμεση σχέση με το νότο
Μερικές από τις κύριες λειτουργίες είναι χωροθετημένες σε άμεση σχέση με το νότο
Σχήμα– Ηλιακά κέρδη
από νότια ανοίγματα
Ύπαρξη όγκου ο οποίος εκμεταλλεύεται τα νότια ηλιακά κέρδη
Αξιοποίηση του νότιου προσαν.
Αξιοποίηση εν μέρει του νότιου προσαν.
Μη αξιοποίηση του νότιου προσαν.

2. Αξιοποιώντας τη θερμομονωτική ιδιότητα του εδάφους

53

Ο
Σ

Σημαντικό μέρος του όγκου του κτίσματος βυθίζεται στο έδαφος
Μικρό μέρος του όγκου του κτίσματος βυθίζεται στο έδαφος
Το κτίσμα ακουμπά στο έδαφος χωρίς ο όγκος του να βυθίζεται στο αυτό
Αξιοποίηση της θερμομον. ιδιότ.
Αξιοποίηση εν μέρει της θερμομον. ιδιότ.

3. Εξωτερικοί χώροι

Μη αξιοποίηση της θερμομον. ιδιότ.

ΚΡ
ΑΝ

Ο κυρίως εξωτερικός χώρος συνδέεται με τις περισσότερες κύριες λειτουργίες
Ο κυρίως εξωτερικός χώρος συνδέεται με μερικές από τις κύριες λειτουργίες
Ο κυρίως εξωτερικός χώρος συνδέεται με μία ή καμία από τις κύριες λειτουργίες
Σε μεγάλο βαθμό ενσωματωμένοι εξωτερικοί χώροι
Σε μέτριο βαθμό ενσωματωμένοι εξωτερικοί χώροι
Μη ενσωματωμένοι εξωτερικοί χώροι

Β. Στρατηγικές ελαχιστοποίησης ενεργειακών απαιτήσεων
α. Παθητικά συστήματα και στρατηγικές θέρμανσης
4. Συστήματα άμεσου ηλιακού κέρδους - Ανοίγματα στον νότο
Αναλογία ανοικτής/κλειστής επιφάνειας - Προσανατολισμός

Ν Β Α Δ

Ν Ν Β Β
Α Δ Α Δ

Η

ΛΙ
ΑΣ

Μεγάλα ανοίγματα - Το εμβαδό της κλειστής επιφάνειας και των ανοιγμάτων είναι συγκρίσιμο
Ανοίγματα μετρίου μεγέθους - Το εμβαδό της κλειστής επιφάνειας είναι μεγαλύτερο
Το εμβαδό της κλειστής επιφάνειας είναι αρκετά μεγαλύτερο από αυτό των ανοιγμάτων

Επαρκές άμεσα ηλιακό κέρδος

53

Σχεδόν επαρκές άμεσα ηλιακό κέρδος

Ανεπαρκές άμεσα ηλιακό κέρδος

Μόνο όταν το οικόπεδο παρουσιάζει κεκλιμένο έδαφος
459

β. Παθητικά συστήματα και στρατηγικές θέρμανσης
5. Ανάσχεση απωλειών - Διάταξη χώρων
ΧΕ: Χωλ εισόδου
ΚΚ/ΕΚ: Καθημερινό/επίσημο καθιστικό
Κ: Καθιστικό
ΚΤ/ΕΤ: Καθημερινή/επίσημη τραπεζαρία
Τ: Τραπεζαρία
K: Κουζίνα
Υ/ΚΥ: Υπνοδωμάτιο/κυρίως υπνοδωμάτιο
Β: Βεράντα
(κύριος εξωτερικός χώρος)
ΒΧ: Βοηθητικοί χώροι
(αποθήκες, αποχωρητήρια)

6. Ηλιοπροστασία
Προσανατολισμός

Ν Β Α Δ

Ν Ν Β Β
Α Δ Α Δ

Επαρκής σκίαση

7. Χρωματισμοί

ΚΡ
ΑΝ

Τύπος σκίασης
Ορθός τύπος σκίασης
Λανθασμένος τύπος σκίασης

Ο
Σ

Οι βοηθητικές λειτουργίες και οι μεταβατικοί χώρου τοποθετούνται στη βόρεια πλευρά της κάτοψης
Οι βοηθητικές λειτουργίες και οι μεταβατικοί χώρου τοποθετούνται τυχαία στη κάτοψη
Οι περισσότερες από τις κύριες λειτουργίες είναι προστατευμένες από το βόριο προσανατολισμό
Οι περισσότερες από τις κύριες λειτουργίες είναι εκτεθειμένες στο βορρά
Κατάλληλη διαρρύθμιση χώρων
Ακαθόριστη διαρρύθμιση χώρων
Ακατάλληλη διαρρύθμιση χώρων

Σχεδόν επαρκής σκίαση

Ανεπαρκής σκίαση

Οι εξωτερικές επιφάνειες του κτίσματος παρουσιάζουν ανοιχτόχρωμους χρωματισμούς
Οι εξωτερικές επιφάνειες του κτίσματος παρουσιάζουν συνδυασμό από ανοιχτόχρωμους και σκουρόχρωμους χρωματισμούς
Οι εξωτερικές επιφάνειες του κτίσματος παρουσιάζουν κατά μεγαλύτερη αναλογία σκουρόχρωμους χρωματισμούς
Ορθός χρωματισμός
Μικτός χρωματισμός
Λανθασμένος χρωματισμός

8. Φυσικός αερισμός

ΛΙ
ΑΣ

Επαρκής και ορθή κατανομή ανοιγμάτων
Παρουσία στρατηγικών οι οποίες υποστηρίζουν την ύπαρξη διαμπερούς αερισμού
Παρουσία στρατηγικών οι οποίες υποστηρίζουν την απαγωγή του θερμού αέρα

Η

Διαμπερής αερισμός

Μερικώς διαμπερής αερισμός

Μη διαμπερής αερισμός

9. Στρατηγικές φυσικού φωτισμού
Επαρκής αριθμός ανοιγμάτων
Ισοκατανομή ανοιγμάτων
Ύπαρξη χώρων οι οποίοι παρουσιάζουν μεγάλη απόσταση από το κέλυφος του κτίσματος
Ύπαρξη αίθριου
Ύπαρξη φωταγωγών
Ύπαρξη ανοιγμάτων οροφής

Χρήση των περισσ. στρατηγ. φυσ. Φωτ.

Χρήση μερικών στρατηγ. φυσ. Φωτ.

Μη χρήση στρατηγ. φυσ. Φωτ.
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Κατοικία 8 – Επιλεγμένες κατοικίες κατασκευαστικών εταιριών ανάπτυξης ακινήτων - 2013
Α. Η σχέση της κατασκευής με περιβαλλοντικές παραμέτρους
1. Η ανάγκη για νότιο προσανατολισμό
Σενάριο Α: Το σχήμα του οικοπέδου περιορίζει την αξιοποίηση του νότιου προσαν.
Σενάριο Β: Η κύρια θέα του οικοπέδου βρίσκεται σε οποιοδήποτε προσαν. (εξαιρουμένου του νότιου)
Σενάριο Γ: Δεν υπάρχει οποιοσδήποτε περιορισμός που να εμποδίζει την αξιοποίηση του νότιου προσαν.
Οι περισσότερες από τις κύριες λειτουργίες είναι χωροθετημένες σε άμεση σχέση με το νότο
Μερικές από τις κύριες λειτουργίες είναι χωροθετημένες σε άμεση σχέση με το νότο
Σχήμα– Ηλιακά κέρδη
Ύπαρξη όγκου ο οποίος εκμεταλλεύεται τα νότια ηλιακά κέρδη
από νότια ανοίγματα
Αξιοποίηση του νότιου προσαν.
Αξιοποίηση εν μέρει του νότιου προσαν.
Μη αξιοποίηση του νότιου προσαν.

2. Αξιοποιώντας τη θερμομονωτική ιδιότητα του εδάφους

54

Ο
Σ

Σημαντικό μέρος του όγκου του κτίσματος βυθίζεται στο έδαφος
Μικρό μέρος του όγκου του κτίσματος βυθίζεται στο έδαφος
Το κτίσμα ακουμπά στο έδαφος χωρίς ο όγκος του να βυθίζεται στο αυτό
Αξιοποίηση της θερμομον. ιδιότ.
Αξιοποίηση εν μέρει της θερμομον. ιδιότ.

3. Εξωτερικοί χώροι

Μη αξιοποίηση της θερμομον. ιδιότ.

ΚΡ
ΑΝ

Ο κυρίως εξωτερικός χώρος συνδέεται με τις περισσότερες κύριες λειτουργίες
Ο κυρίως εξωτερικός χώρος συνδέεται με μερικές από τις κύριες λειτουργίες
Ο κυρίως εξωτερικός χώρος συνδέεται με μία ή καμία από τις κύριες λειτουργίες
Σε μεγάλο βαθμό ενσωματωμένοι εξωτερικοί χώροι
Σε μέτριο βαθμό ενσωματωμένοι εξωτερικοί χώροι
Μη ενσωματωμένοι εξωτερικοί χώροι

Β. Στρατηγικές ελαχιστοποίησης ενεργειακών απαιτήσεων
α. Παθητικά συστήματα και στρατηγικές θέρμανσης
4. Συστήματα άμεσου ηλιακού κέρδους - Ανοίγματα στον νότο
Αναλογία ανοικτής/κλειστής επιφάνειας - Προσανατολισμός

Ν Β Α Δ

Ν Ν Β Β
Α Δ Α Δ

Η

ΛΙ
ΑΣ

Μεγάλα ανοίγματα - Το εμβαδό της κλειστής επιφάνειας και των ανοιγμάτων είναι συγκρίσιμο
Ανοίγματα μετρίου μεγέθους - Το εμβαδό της κλειστής επιφάνειας είναι μεγαλύτερο
Το εμβαδό της κλειστής επιφάνειας είναι αρκετά μεγαλύτερο από αυτό των ανοιγμάτων

Επαρκές άμεσα ηλιακό κέρδος

54

Σχεδόν επαρκές άμεσα ηλιακό κέρδος

Ανεπαρκές άμεσα ηλιακό κέρδος

Μόνο όταν το οικόπεδο παρουσιάζει κεκλιμένο έδαφος
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β. Παθητικά συστήματα και στρατηγικές θέρμανσης
5. Ανάσχεση απωλειών - Διάταξη χώρων
ΧΕ: Χωλ εισόδου
ΚΚ/ΕΚ: Καθημερινό/επίσημο καθιστικό
Κ: Καθιστικό
ΚΤ/ΕΤ: Καθημερινή/επίσημη τραπεζαρία
Τ: Τραπεζαρία
K: Κουζίνα
Υ/ΚΥ: Υπνοδωμάτιο/κυρίως υπνοδωμάτιο
Β: Βεράντα
(κύριος εξωτερικός χώρος)
ΒΧ: Βοηθητικοί χώροι
(αποθήκες, αποχωρητήρια)

6. Ηλιοπροστασία
Ν Β Α Δ

Τύπος σκίασης
Ορθός τύπος σκίασης
Λανθασμένος τύπος σκίασης

Α

Επαρκής σκίαση

7. Χρωματισμοί

Ν Ν Β Β
Α Δ Α Δ

ΚΡ
ΑΝ

Προσανατολισμός

Ο
Σ

Οι βοηθητικές λειτουργίες και οι μεταβατικοί χώρου τοποθετούνται στη βόρεια πλευρά της κάτοψης
Οι βοηθητικές λειτουργίες και οι μεταβατικοί χώρου τοποθετούνται τυχαία στη κάτοψη
Οι περισσότερες από τις κύριες λειτουργίες είναι προστατευμένες από το βόριο προσανατολισμό
Οι περισσότερες από τις κύριες λειτουργίες είναι εκτεθειμένες στο βορρά
Κατάλληλη διαρρύθμιση χώρων
Ακαθόριστη διαρρύθμιση χώρων
Ακατάλληλη διαρρύθμιση χώρων

Σχεδόν επαρκής σκίαση

Ανεπαρκής σκίαση

Οι εξωτερικές επιφάνειες του κτίσματος παρουσιάζουν ανοιχτόχρωμους χρωματισμούς
Οι εξωτερικές επιφάνειες του κτίσματος παρουσιάζουν συνδυασμό από ανοιχτόχρωμους και σκουρόχρωμους χρωματισμούς
Οι εξωτερικές επιφάνειες του κτίσματος παρουσιάζουν κατά μεγαλύτερη αναλογία σκουρόχρωμους χρωματισμούς
Ορθός χρωματισμός
Μικτός χρωματισμός
Λανθασμένος χρωματισμός

8. Φυσικός αερισμός

ΛΙ
ΑΣ

Επαρκής και ορθή κατανομή ανοιγμάτων
Παρουσία στρατηγικών οι οποίες υποστηρίζουν την ύπαρξη διαμπερούς αερισμού
Παρουσία στρατηγικών οι οποίες υποστηρίζουν την απαγωγή του θερμού αέρα

Η

Διαμπερής αερισμός

Μερικώς διαμπερής αερισμός

Μη διαμπερής αερισμός

9. Στρατηγικές φυσικού φωτισμού
Επαρκής αριθμός ανοιγμάτων
Ισοκατανομή ανοιγμάτων
Ύπαρξη χώρων οι οποίοι παρουσιάζουν μεγάλη απόσταση από το κέλυφος του κτίσματος
Ύπαρξη αίθριου
Ύπαρξη φωταγωγών
Ύπαρξη ανοιγμάτων οροφής

Χρήση των περισσ. στρατηγ. φυσ. Φωτ.

Χρήση μερικών στρατηγ. φυσ. Φωτ.

Μη χρήση στρατηγ. φυσ. Φωτ.
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Κατοικία 9 – Επιλεγμένες κατοικίες κατασκευαστικών εταιριών ανάπτυξης ακινήτων – 2014
Α. Η σχέση της κατασκευής με περιβαλλοντικές παραμέτρους
1. Η ανάγκη για νότιο προσανατολισμό
Σενάριο Α: Το σχήμα του οικοπέδου περιορίζει την αξιοποίηση του νότιου προσαν.
Σενάριο Β: Η κύρια θέα του οικοπέδου βρίσκεται σε οποιοδήποτε προσαν. (εξαιρουμένου του νότιου)
Σενάριο Γ: Δεν υπάρχει οποιοσδήποτε περιορισμός που να εμποδίζει την αξιοποίηση του νότιου προσαν.
Οι περισσότερες από τις κύριες λειτουργίες είναι χωροθετημένες σε άμεση σχέση με το νότο
Μερικές από τις κύριες λειτουργίες είναι χωροθετημένες σε άμεση σχέση με το νότο
Σχήμα– Ηλιακά κέρδη
από νότια ανοίγματα
Ύπαρξη όγκου ο οποίος εκμεταλλεύεται τα νότια ηλιακά κέρδη
Αξιοποίηση του νότιου προσαν.
Αξιοποίηση εν μέρει του νότιου προσαν.
Μη αξιοποίηση του νότιου προσαν.

2. Αξιοποιώντας τη θερμομονωτική ιδιότητα του εδάφους

55

Ο
Σ

Σημαντικό μέρος του όγκου του κτίσματος βυθίζεται στο έδαφος
Μικρό μέρος του όγκου του κτίσματος βυθίζεται στο έδαφος
Το κτίσμα ακουμπά στο έδαφος χωρίς ο όγκος του να βυθίζεται στο αυτό
Αξιοποίηση της θερμομον. ιδιότ.
Αξιοποίηση εν μέρει της θερμομον. ιδιότ.

3. Εξωτερικοί χώροι

Μη αξιοποίηση της θερμομον. ιδιότ.

ΚΡ
ΑΝ

Ο κυρίως εξωτερικός χώρος συνδέεται με τις περισσότερες κύριες λειτουργίες
Ο κυρίως εξωτερικός χώρος συνδέεται με μερικές από τις κύριες λειτουργίες
Ο κυρίως εξωτερικός χώρος συνδέεται με μία ή καμία από τις κύριες λειτουργίες
Σε μεγάλο βαθμό ενσωματωμένοι εξωτερικοί χώροι
Σε μέτριο βαθμό ενσωματωμένοι εξωτερικοί χώροι
Μη ενσωματωμένοι εξωτερικοί χώροι

Β. Στρατηγικές ελαχιστοποίησης ενεργειακών απαιτήσεων
α. Παθητικά συστήματα και στρατηγικές θέρμανσης
4. Συστήματα άμεσου ηλιακού κέρδους - Ανοίγματα στον νότο
Αναλογία ανοικτής/κλειστής επιφάνειας - Προσανατολισμός

Ν Β Α Δ

Ν Ν Β Β
Α Δ Α Δ

Η

ΛΙ
ΑΣ

Μεγάλα ανοίγματα - Το εμβαδό της κλειστής επιφάνειας και των ανοιγμάτων είναι συγκρίσιμο
Ανοίγματα μετρίου μεγέθους - Το εμβαδό της κλειστής επιφάνειας είναι μεγαλύτερο
Το εμβαδό της κλειστής επιφάνειας είναι αρκετά μεγαλύτερο από αυτό των ανοιγμάτων

Επαρκές άμεσα ηλιακό κέρδος

55

Σχεδόν επαρκές άμεσα ηλιακό κέρδος

Ανεπαρκές άμεσα ηλιακό κέρδος

Μόνο όταν το οικόπεδο παρουσιάζει κεκλιμένο έδαφος
463

β. Παθητικά συστήματα και στρατηγικές θέρμανσης
5. Ανάσχεση απωλειών - Διάταξη χώρων
ΧΕ: Χωλ εισόδου
ΚΚ/ΕΚ: Καθημερινό/επίσημο καθιστικό
Κ: Καθιστικό
ΚΤ/ΕΤ: Καθημερινή/επίσημη τραπεζαρία
Τ: Τραπεζαρία
K: Κουζίνα
Υ/ΚΥ: Υπνοδωμάτιο/κυρίως υπνοδωμάτιο
Β: Βεράντα
(κύριος εξωτερικός χώρος)
ΒΧ: Βοηθητικοί χώροι
(αποθήκες, αποχωρητήρια)

6. Ηλιοπροστασία
Προσανατολισμός

Ν Β Α Δ

Ν Ν Β Β
Α Δ Α Δ

Επαρκής σκίαση

7. Χρωματισμοί

ΚΡ
ΑΝ

Τύπος σκίασης
Ορθός τύπος σκίασης
Λανθασμένος τύπος σκίασης

Ο
Σ

Οι βοηθητικές λειτουργίες και οι μεταβατικοί χώρου τοποθετούνται στη βόρεια πλευρά της κάτοψης
Οι βοηθητικές λειτουργίες και οι μεταβατικοί χώρου τοποθετούνται τυχαία στη κάτοψη
Οι περισσότερες από τις κύριες λειτουργίες είναι προστατευμένες από το βόριο προσανατολισμό
Οι περισσότερες από τις κύριες λειτουργίες είναι εκτεθειμένες στο βορρά
Κατάλληλη διαρρύθμιση χώρων
Ακαθόριστη διαρρύθμιση χώρων
Ακατάλληλη διαρρύθμιση χώρων

Σχεδόν επαρκής σκίαση

Ανεπαρκής σκίαση

Οι εξωτερικές επιφάνειες του κτίσματος παρουσιάζουν ανοιχτόχρωμους χρωματισμούς
Οι εξωτερικές επιφάνειες του κτίσματος παρουσιάζουν συνδυασμό από ανοιχτόχρωμους και σκουρόχρωμους χρωματισμούς
Οι εξωτερικές επιφάνειες του κτίσματος παρουσιάζουν κατά μεγαλύτερη αναλογία σκουρόχρωμους χρωματισμούς
Ορθός χρωματισμός
Μικτός χρωματισμός
Λανθασμένος χρωματισμός

8. Φυσικός αερισμός

ΛΙ
ΑΣ

Επαρκής και ορθή κατανομή ανοιγμάτων
Παρουσία στρατηγικών οι οποίες υποστηρίζουν την ύπαρξη διαμπερούς αερισμού
Παρουσία στρατηγικών οι οποίες υποστηρίζουν την απαγωγή του θερμού αέρα

Η

Διαμπερής αερισμός

Μερικώς διαμπερής αερισμός

Μη διαμπερής αερισμός

9. Στρατηγικές φυσικού φωτισμού
Επαρκής αριθμός ανοιγμάτων
Ισοκατανομή ανοιγμάτων
Ύπαρξη χώρων οι οποίοι παρουσιάζουν μεγάλη απόσταση από το κέλυφος του κτίσματος
Ύπαρξη αίθριου
Ύπαρξη φωταγωγών
Ύπαρξη ανοιγμάτων οροφής

Χρήση των περισσ. στρατηγ. φυσ. Φωτ.

Χρήση μερικών στρατηγ. φυσ. Φωτ.

Μη χρήση στρατηγ. φυσ. Φωτ.
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Κατοικία 10 – Επιλεγμένες κατοικίες κατασκευαστικών εταιριών ανάπτυξης ακινήτων - 2014
Α. Η σχέση της κατασκευής με περιβαλλοντικές παραμέτρους
1. Η ανάγκη για νότιο προσανατολισμό
Σενάριο Α: Το σχήμα του οικοπέδου περιορίζει την αξιοποίηση του νότιου προσαν.
Σενάριο Β: Η κύρια θέα του οικοπέδου βρίσκεται σε οποιοδήποτε προσαν. (εξαιρουμένου του νότιου)
Σενάριο Γ: Δεν υπάρχει οποιοσδήποτε περιορισμός που να εμποδίζει την αξιοποίηση του νότιου προσαν.
Οι περισσότερες από τις κύριες λειτουργίες είναι χωροθετημένες σε άμεση σχέση με το νότο
Μερικές από τις κύριες λειτουργίες είναι χωροθετημένες σε άμεση σχέση με το νότο
Σχήμα– Ηλιακά κέρδη
από νότια ανοίγματα
Ύπαρξη όγκου ο οποίος εκμεταλλεύεται τα νότια ηλιακά κέρδη
Αξιοποίηση του νότιου προσαν.
Αξιοποίηση εν μέρει του νότιου προσαν.
Μη αξιοποίηση του νότιου προσαν.

2. Αξιοποιώντας τη θερμομονωτική ιδιότητα του εδάφους

56

Ο
Σ

Σημαντικό μέρος του όγκου του κτίσματος βυθίζεται στο έδαφος
Μικρό μέρος του όγκου του κτίσματος βυθίζεται στο έδαφος
Το κτίσμα ακουμπά στο έδαφος χωρίς ο όγκος του να βυθίζεται στο αυτό
Αξιοποίηση της θερμομον. ιδιότ.
Αξιοποίηση εν μέρει της θερμομον. ιδιότ.

3. Εξωτερικοί χώροι

Μη αξιοποίηση της θερμομον. ιδιότ.

ΚΡ
ΑΝ

Ο κυρίως εξωτερικός χώρος συνδέεται με τις περισσότερες κύριες λειτουργίες
Ο κυρίως εξωτερικός χώρος συνδέεται με μερικές από τις κύριες λειτουργίες
Ο κυρίως εξωτερικός χώρος συνδέεται με μία ή καμία από τις κύριες λειτουργίες
Σε μεγάλο βαθμό ενσωματωμένοι εξωτερικοί χώροι
Σε μέτριο βαθμό ενσωματωμένοι εξωτερικοί χώροι
Μη ενσωματωμένοι εξωτερικοί χώροι

Β. Στρατηγικές ελαχιστοποίησης ενεργειακών απαιτήσεων
α. Παθητικά συστήματα και στρατηγικές θέρμανσης
4. Συστήματα άμεσου ηλιακού κέρδους - Ανοίγματα στον νότο
Αναλογία ανοικτής/κλειστής επιφάνειας - Προσανατολισμός

Ν Β Α Δ

Ν Ν Β Β
Α Δ Α Δ

Η

ΛΙ
ΑΣ

Μεγάλα ανοίγματα - Το εμβαδό της κλειστής επιφάνειας και των ανοιγμάτων είναι συγκρίσιμο
Ανοίγματα μετρίου μεγέθους - Το εμβαδό της κλειστής επιφάνειας είναι μεγαλύτερο
Το εμβαδό της κλειστής επιφάνειας είναι αρκετά μεγαλύτερο από αυτό των ανοιγμάτων

Επαρκές άμεσα ηλιακό κέρδος

56

Σχεδόν επαρκές άμεσα ηλιακό κέρδος

Ανεπαρκές άμεσα ηλιακό κέρδος

Μόνο όταν το οικόπεδο παρουσιάζει κεκλιμένο έδαφος
465

β. Παθητικά συστήματα και στρατηγικές θέρμανσης
5. Ανάσχεση απωλειών - Διάταξη χώρων
ΧΕ: Χωλ εισόδου
ΚΚ/ΕΚ: Καθημερινό/επίσημο καθιστικό
Κ: Καθιστικό
ΚΤ/ΕΤ: Καθημερινή/επίσημη τραπεζαρία
Τ: Τραπεζαρία
K: Κουζίνα
Υ/ΚΥ: Υπνοδωμάτιο/κυρίως υπνοδωμάτιο
Β: Βεράντα
(κύριος εξωτερικός χώρος)
ΒΧ: Βοηθητικοί χώροι
(αποθήκες, αποχωρητήρια)

6. Ηλιοπροστασία
Προσανατολισμός

Ν Β Α Δ

Επαρκής σκίαση

7. Χρωματισμοί

ΚΡ
ΑΝ

Τύπος σκίασης
Ορθός τύπος σκίασης
Λανθασμένος τύπος σκίασης

Ν Ν Β Β
Α Δ Α Δ
Β Β Β

Ο
Σ

Οι βοηθητικές λειτουργίες και οι μεταβατικοί χώρου τοποθετούνται στη βόρεια πλευρά της κάτοψης
Οι βοηθητικές λειτουργίες και οι μεταβατικοί χώρου τοποθετούνται τυχαία στη κάτοψη
Οι περισσότερες από τις κύριες λειτουργίες είναι προστατευμένες από το βόριο προσανατολισμό
Οι περισσότερες από τις κύριες λειτουργίες είναι εκτεθειμένες στο βορρά
Κατάλληλη διαρρύθμιση χώρων
Ακαθόριστη διαρρύθμιση χώρων
Ακατάλληλη διαρρύθμιση χώρων

Σχεδόν επαρκής σκίαση

Ανεπαρκής σκίαση

Οι εξωτερικές επιφάνειες του κτίσματος παρουσιάζουν ανοιχτόχρωμους χρωματισμούς
Οι εξωτερικές επιφάνειες του κτίσματος παρουσιάζουν συνδυασμό από ανοιχτόχρωμους και σκουρόχρωμους χρωματισμούς
Οι εξωτερικές επιφάνειες του κτίσματος παρουσιάζουν κατά μεγαλύτερη αναλογία σκουρόχρωμους χρωματισμούς
Ορθός χρωματισμός
Μικτός χρωματισμός
Λανθασμένος χρωματισμός

8. Φυσικός αερισμός

ΛΙ
ΑΣ

Επαρκής και ορθή κατανομή ανοιγμάτων
Παρουσία στρατηγικών οι οποίες υποστηρίζουν την ύπαρξη διαμπερούς αερισμού
Παρουσία στρατηγικών οι οποίες υποστηρίζουν την απαγωγή του θερμού αέρα

Η

Διαμπερής αερισμός

Μερικώς διαμπερής αερισμός

Μη διαμπερής αερισμός

9. Στρατηγικές φυσικού φωτισμού
Επαρκής αριθμός ανοιγμάτων
Ισοκατανομή ανοιγμάτων
Ύπαρξη χώρων οι οποίοι παρουσιάζουν μεγάλη απόσταση από το κέλυφος του κτίσματος
Ύπαρξη αίθριου
Ύπαρξη φωταγωγών
Ύπαρξη ανοιγμάτων οροφής

Χρήση των περισσ. στρατηγ. φυσ. Φωτ.

Χρήση μερικών στρατηγ. φυσ. Φωτ.

Μη χρήση στρατηγ. φυσ. Φωτ.
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Κατοικία 11 – Επιλεγμένες κατοικίες κατασκευαστικών εταιριών ανάπτυξης ακινήτων - 2014
Α. Η σχέση της κατασκευής με περιβαλλοντικές παραμέτρους
1. Η ανάγκη για νότιο προσανατολισμό
Σενάριο Α: Το σχήμα του οικοπέδου περιορίζει την αξιοποίηση του νότιου προσαν.
Σενάριο Β: Η κύρια θέα του οικοπέδου βρίσκεται σε οποιοδήποτε προσαν. (εξαιρουμένου του νότιου)
Σενάριο Γ: Δεν υπάρχει οποιοσδήποτε περιορισμός που να εμποδίζει την αξιοποίηση του νότιου προσαν.
Οι περισσότερες από τις κύριες λειτουργίες είναι χωροθετημένες σε άμεση σχέση με το νότο
Σχήμα– Ηλιακά κέρδη
Μερικές από τις κύριες λειτουργίες είναι χωροθετημένες σε άμεση σχέση με το νότο
από νότια ανοίγματα
Ύπαρξη όγκου ο οποίος εκμεταλλεύεται τα νότια ηλιακά κέρδη
Αξιοποίηση του νότιου προσαν.
Αξιοποίηση εν μέρει του νότιου προσαν.
Μη αξιοποίηση του νότιου προσαν.

2. Αξιοποιώντας τη θερμομονωτική ιδιότητα του εδάφους

57

Ο
Σ

Σημαντικό μέρος του όγκου του κτίσματος βυθίζεται στο έδαφος
Μικρό μέρος του όγκου του κτίσματος βυθίζεται στο έδαφος
Το κτίσμα ακουμπά στο έδαφος χωρίς ο όγκος του να βυθίζεται στο αυτό
Αξιοποίηση της θερμομον. ιδιότ.
Αξιοποίηση εν μέρει της θερμομον. ιδιότ.

3. Εξωτερικοί χώροι

Μη αξιοποίηση της θερμομον. ιδιότ.

ΚΡ
ΑΝ

Ο κυρίως εξωτερικός χώρος συνδέεται με τις περισσότερες κύριες λειτουργίες
Ο κυρίως εξωτερικός χώρος συνδέεται με μερικές από τις κύριες λειτουργίες
Ο κυρίως εξωτερικός χώρος συνδέεται με μία ή καμία από τις κύριες λειτουργίες
Σε μεγάλο βαθμό ενσωματωμένοι εξωτερικοί χώροι
Σε μέτριο βαθμό ενσωματωμένοι εξωτερικοί χώροι
Μη ενσωματωμένοι εξωτερικοί χώροι

Β. Στρατηγικές ελαχιστοποίησης ενεργειακών απαιτήσεων
α. Παθητικά συστήματα και στρατηγικές θέρμανσης
4. Συστήματα άμεσου ηλιακού κέρδους - Ανοίγματα στον νότο
Αναλογία ανοικτής/κλειστής επιφάνειας - Προσανατολισμός

Ν Β Α Δ

Ν Ν Β Β
Α Δ Α Δ

Η

ΛΙ
ΑΣ

Μεγάλα ανοίγματα - Το εμβαδό της κλειστής επιφάνειας και των ανοιγμάτων είναι συγκρίσιμο
Ανοίγματα μετρίου μεγέθους - Το εμβαδό της κλειστής επιφάνειας είναι μεγαλύτερο
Το εμβαδό της κλειστής επιφάνειας είναι αρκετά μεγαλύτερο από αυτό των ανοιγμάτων

Επαρκές άμεσα ηλιακό κέρδος

57

Σχεδόν επαρκές άμεσα ηλιακό κέρδος

Ανεπαρκές άμεσα ηλιακό κέρδος

Μόνο όταν το οικόπεδο παρουσιάζει κεκλιμένο έδαφος
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β. Παθητικά συστήματα και στρατηγικές θέρμανσης
5. Ανάσχεση απωλειών - Διάταξη χώρων
ΧΕ: Χωλ εισόδου
ΚΚ/ΕΚ: Καθημερινό/επίσημο καθιστικό
Κ: Καθιστικό
ΚΤ/ΕΤ: Καθημερινή/επίσημη τραπεζαρία
Τ: Τραπεζαρία
K: Κουζίνα
Υ/ΚΥ: Υπνοδωμάτιο/κυρίως υπνοδωμάτιο
Β: Βεράντα
(κύριος εξωτερικός χώρος)
ΒΧ: Βοηθητικοί χώροι
(αποθήκες, αποχωρητήρια)

6. Ηλιοπροστασία
Προσανατολισμός

Ν Β Α Δ

Επαρκής σκίαση

7. Χρωματισμοί

ΚΡ
ΑΝ

Τύπος σκίασης
Ορθός τύπος σκίασης
Λανθασμένος τύπος σκίασης

Ν Ν Β Β
Α Δ Α Δ
Α

Ο
Σ

Οι βοηθητικές λειτουργίες και οι μεταβατικοί χώρου τοποθετούνται στη βόρεια πλευρά της κάτοψης
Οι βοηθητικές λειτουργίες και οι μεταβατικοί χώρου τοποθετούνται τυχαία στη κάτοψη
Οι περισσότερες από τις κύριες λειτουργίες είναι προστατευμένες από το βόριο προσανατολισμό
Οι περισσότερες από τις κύριες λειτουργίες είναι εκτεθειμένες στο βορρά
Κατάλληλη διαρρύθμιση χώρων
Ακαθόριστη διαρρύθμιση χώρων
Ακατάλληλη διαρρύθμιση χώρων

Σχεδόν επαρκής σκίαση

Ανεπαρκής σκίαση

Οι εξωτερικές επιφάνειες του κτίσματος παρουσιάζουν ανοιχτόχρωμους χρωματισμούς
Οι εξωτερικές επιφάνειες του κτίσματος παρουσιάζουν συνδυασμό από ανοιχτόχρωμους και σκουρόχρωμους χρωματισμούς
Οι εξωτερικές επιφάνειες του κτίσματος παρουσιάζουν κατά μεγαλύτερη αναλογία σκουρόχρωμους χρωματισμούς
Ορθός χρωματισμός
Μικτός χρωματισμός
Λανθασμένος χρωματισμός

8. Φυσικός αερισμός

ΛΙ
ΑΣ

Επαρκής και ορθή κατανομή ανοιγμάτων
Παρουσία στρατηγικών οι οποίες υποστηρίζουν την ύπαρξη διαμπερούς αερισμού
Παρουσία στρατηγικών οι οποίες υποστηρίζουν την απαγωγή του θερμού αέρα

Η

Διαμπερής αερισμός

Μερικώς διαμπερής αερισμός

Μη διαμπερής αερισμός

9. Στρατηγικές φυσικού φωτισμού
Επαρκής αριθμός ανοιγμάτων
Ισοκατανομή ανοιγμάτων
Ύπαρξη χώρων οι οποίοι παρουσιάζουν μεγάλη απόσταση από το κέλυφος του κτίσματος
Ύπαρξη αίθριου
Ύπαρξη φωταγωγών
Ύπαρξη ανοιγμάτων οροφής

Χρήση των περισσ. στρατηγ. φυσ. Φωτ.

Χρήση μερικών στρατηγ. φυσ. Φωτ.

Μη χρήση στρατηγ. φυσ. Φωτ.
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Κατοικία 12 – Επιλεγμένες κατοικίες κατασκευαστικών εταιριών ανάπτυξης ακινήτων - 2015
Α. Η σχέση της κατασκευής με περιβαλλοντικές παραμέτρους
1. Η ανάγκη για νότιο προσανατολισμό
Σενάριο Α: Το σχήμα του οικοπέδου περιορίζει την αξιοποίηση του νότιου προσαν.
Σενάριο Β: Η κύρια θέα του οικοπέδου βρίσκεται σε οποιοδήποτε προσαν. (εξαιρουμένου του νότιου)
Σενάριο Γ: Δεν υπάρχει οποιοσδήποτε περιορισμός που να εμποδίζει την αξιοποίηση του νότιου προσαν.
Οι περισσότερες από τις κύριες λειτουργίες είναι χωροθετημένες σε άμεση σχέση με το νότο
Μερικές από τις κύριες λειτουργίες είναι χωροθετημένες σε άμεση σχέση με το νότο
Σχήμα– Ηλιακά κέρδη
από νότια ανοίγματα
Ύπαρξη όγκου ο οποίος εκμεταλλεύεται τα νότια ηλιακά κέρδη
Αξιοποίηση του νότιου προσαν.
Αξιοποίηση εν μέρει του νότιου προσαν.
Μη αξιοποίηση του νότιου προσαν.

2. Αξιοποιώντας τη θερμομονωτική ιδιότητα του εδάφους

58

Ο
Σ

Σημαντικό μέρος του όγκου του κτίσματος βυθίζεται στο έδαφος
Μικρό μέρος του όγκου του κτίσματος βυθίζεται στο έδαφος
Το κτίσμα ακουμπά στο έδαφος χωρίς ο όγκος του να βυθίζεται στο αυτό
Αξιοποίηση της θερμομον. ιδιότ.
Αξιοποίηση εν μέρει της θερμομον. ιδιότ.

3. Εξωτερικοί χώροι

Μη αξιοποίηση της θερμομον. ιδιότ.

ΚΡ
ΑΝ

Ο κυρίως εξωτερικός χώρος συνδέεται με τις περισσότερες κύριες λειτουργίες
Ο κυρίως εξωτερικός χώρος συνδέεται με μερικές από τις κύριες λειτουργίες
Ο κυρίως εξωτερικός χώρος συνδέεται με μία ή καμία από τις κύριες λειτουργίες
Σε μεγάλο βαθμό ενσωματωμένοι εξωτερικοί χώροι
Σε μέτριο βαθμό ενσωματωμένοι εξωτερικοί χώροι
Μη ενσωματωμένοι εξωτερικοί χώροι

Β. Στρατηγικές ελαχιστοποίησης ενεργειακών απαιτήσεων
α. Παθητικά συστήματα και στρατηγικές θέρμανσης
4. Συστήματα άμεσου ηλιακού κέρδους - Ανοίγματα στον νότο
Αναλογία ανοικτής/κλειστής επιφάνειας - Προσανατολισμός

Ν Β Α Δ

Ν Ν Β Β
Α Δ Α Δ

Η

ΛΙ
ΑΣ

Μεγάλα ανοίγματα - Το εμβαδό της κλειστής επιφάνειας και των ανοιγμάτων είναι συγκρίσιμο
Ανοίγματα μετρίου μεγέθους - Το εμβαδό της κλειστής επιφάνειας είναι μεγαλύτερο
Το εμβαδό της κλειστής επιφάνειας είναι αρκετά μεγαλύτερο από αυτό των ανοιγμάτων

Επαρκές άμεσα ηλιακό κέρδος

58

Σχεδόν επαρκές άμεσα ηλιακό κέρδος

Ανεπαρκές άμεσα ηλιακό κέρδος

Μόνο όταν το οικόπεδο παρουσιάζει κεκλιμένο έδαφος
469

β. Παθητικά συστήματα και στρατηγικές θέρμανσης
5. Ανάσχεση απωλειών - Διάταξη χώρων
ΧΕ: Χωλ εισόδου
ΚΚ/ΕΚ: Καθημερινό/επίσημο καθιστικό
Κ: Καθιστικό
ΚΤ/ΕΤ: Καθημερινή/επίσημη τραπεζαρία
Τ: Τραπεζαρία
K: Κουζίνα
Υ/ΚΥ: Υπνοδωμάτιο/κυρίως υπνοδωμάτιο
Β: Βεράντα
(κύριος εξωτερικός χώρος)
ΒΧ: Βοηθητικοί χώροι
(αποθήκες, αποχωρητήρια)

6. Ηλιοπροστασία
Προσανατολισμός

Ν Β Α Δ

Ν Ν Β Β
Α Δ Α Δ

Επαρκής σκίαση

7. Χρωματισμοί

ΚΡ
ΑΝ

Τύπος σκίασης
Ορθός τύπος σκίασης
Λανθασμένος τύπος σκίασης

Ο
Σ

Οι βοηθητικές λειτουργίες και οι μεταβατικοί χώρου τοποθετούνται στη βόρεια πλευρά της κάτοψης
Οι βοηθητικές λειτουργίες και οι μεταβατικοί χώρου τοποθετούνται τυχαία στη κάτοψη
Οι περισσότερες από τις κύριες λειτουργίες είναι προστατευμένες από το βόριο προσανατολισμό
Οι περισσότερες από τις κύριες λειτουργίες είναι εκτεθειμένες στο βορρά
Κατάλληλη διαρρύθμιση χώρων
Ακαθόριστη διαρρύθμιση χώρων
Ακατάλληλη διαρρύθμιση χώρων

Σχεδόν επαρκής σκίαση

Ανεπαρκής σκίαση

Οι εξωτερικές επιφάνειες του κτίσματος παρουσιάζουν ανοιχτόχρωμους χρωματισμούς
Οι εξωτερικές επιφάνειες του κτίσματος παρουσιάζουν συνδυασμό από ανοιχτόχρωμους και σκουρόχρωμους χρωματισμούς
Οι εξωτερικές επιφάνειες του κτίσματος παρουσιάζουν κατά μεγαλύτερη αναλογία σκουρόχρωμους χρωματισμούς
Ορθός χρωματισμός
Μικτός χρωματισμός
Λανθασμένος χρωματισμός

8. Φυσικός αερισμός

ΛΙ
ΑΣ

Επαρκής και ορθή κατανομή ανοιγμάτων
Παρουσία στρατηγικών οι οποίες υποστηρίζουν την ύπαρξη διαμπερούς αερισμού
Παρουσία στρατηγικών οι οποίες υποστηρίζουν την απαγωγή του θερμού αέρα

Η

Διαμπερής αερισμός

Μερικώς διαμπερής αερισμός

Μη διαμπερής αερισμός

9. Στρατηγικές φυσικού φωτισμού
Επαρκής αριθμός ανοιγμάτων
Ισοκατανομή ανοιγμάτων
Ύπαρξη χώρων οι οποίοι παρουσιάζουν μεγάλη απόσταση από το κέλυφος του κτίσματος
Ύπαρξη αίθριου
Ύπαρξη φωταγωγών
Ύπαρξη ανοιγμάτων οροφής

Χρήση των περισσ. στρατηγ. φυσ. Φωτ.

Χρήση μερικών στρατηγ. φυσ. Φωτ.

Μη χρήση στρατηγ. φυσ. Φωτ.
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Κατοικία 13 – Επιλεγμένες κατοικίες κατασκευαστικών εταιριών ανάπτυξης ακινήτων - 2015
Α. Η σχέση της κατασκευής με περιβαλλοντικές παραμέτρους
1. Η ανάγκη για νότιο προσανατολισμό
Σενάριο Α: Το σχήμα του οικοπέδου περιορίζει την αξιοποίηση του νότιου προσαν.
Σενάριο Β: Η κύρια θέα του οικοπέδου βρίσκεται σε οποιοδήποτε προσαν. (εξαιρουμένου του νότιου)
Σενάριο Γ: Δεν υπάρχει οποιοσδήποτε περιορισμός που να εμποδίζει την αξιοποίηση του νότιου προσαν.
Οι περισσότερες από τις κύριες λειτουργίες είναι χωροθετημένες σε άμεση σχέση με το νότο
Μερικές από τις κύριες λειτουργίες είναι χωροθετημένες σε άμεση σχέση με το νότο
Σχήμα– Ηλιακά κέρδη
από νότια ανοίγματα
Ύπαρξη όγκου ο οποίος εκμεταλλεύεται τα νότια ηλιακά κέρδη
Αξιοποίηση του νότιου προσαν.
Αξιοποίηση εν μέρει του νότιου προσαν.
Μη αξιοποίηση του νότιου προσαν.

2. Αξιοποιώντας τη θερμομονωτική ιδιότητα του εδάφους

59

Ο
Σ

Σημαντικό μέρος του όγκου του κτίσματος βυθίζεται στο έδαφος
Μικρό μέρος του όγκου του κτίσματος βυθίζεται στο έδαφος
Το κτίσμα ακουμπά στο έδαφος χωρίς ο όγκος του να βυθίζεται στο αυτό
Αξιοποίηση της θερμομον. ιδιότ.
Αξιοποίηση εν μέρει της θερμομον. ιδιότ.

3. Εξωτερικοί χώροι

Μη αξιοποίηση της θερμομον. ιδιότ.

ΚΡ
ΑΝ

Ο κυρίως εξωτερικός χώρος συνδέεται με τις περισσότερες κύριες λειτουργίες
Ο κυρίως εξωτερικός χώρος συνδέεται με μερικές από τις κύριες λειτουργίες
Ο κυρίως εξωτερικός χώρος συνδέεται με μία ή καμία από τις κύριες λειτουργίες
Σε μεγάλο βαθμό ενσωματωμένοι εξωτερικοί χώροι
Σε μέτριο βαθμό ενσωματωμένοι εξωτερικοί χώροι
Μη ενσωματωμένοι εξωτερικοί χώροι

Β. Στρατηγικές ελαχιστοποίησης ενεργειακών απαιτήσεων
α. Παθητικά συστήματα και στρατηγικές θέρμανσης
4. Συστήματα άμεσου ηλιακού κέρδους - Ανοίγματα στον νότο
Αναλογία ανοικτής/κλειστής επιφάνειας - Προσανατολισμός

Ν Β Α Δ

Ν Ν Β Β
Α Δ Α Δ

Η

ΛΙ
ΑΣ

Μεγάλα ανοίγματα - Το εμβαδό της κλειστής επιφάνειας και των ανοιγμάτων είναι συγκρίσιμο
Ανοίγματα μετρίου μεγέθους - Το εμβαδό της κλειστής επιφάνειας είναι μεγαλύτερο
Το εμβαδό της κλειστής επιφάνειας είναι αρκετά μεγαλύτερο από αυτό των ανοιγμάτων

Επαρκές άμεσα ηλιακό κέρδος

59

Σχεδόν επαρκές άμεσα ηλιακό κέρδος

Ανεπαρκές άμεσα ηλιακό κέρδος

Μόνο όταν το οικόπεδο παρουσιάζει κεκλιμένο έδαφος
471

β. Παθητικά συστήματα και στρατηγικές θέρμανσης
5. Ανάσχεση απωλειών - Διάταξη χώρων
ΧΕ: Χωλ εισόδου
ΚΚ/ΕΚ: Καθημερινό/επίσημο καθιστικό
Κ: Καθιστικό
ΚΤ/ΕΤ: Καθημερινή/επίσημη τραπεζαρία
Τ: Τραπεζαρία
K: Κουζίνα
Υ/ΚΥ: Υπνοδωμάτιο/κυρίως υπνοδωμάτιο
Β: Βεράντα
(κύριος εξωτερικός χώρος)
ΒΧ: Βοηθητικοί χώροι
(αποθήκες, αποχωρητήρια)

6. Ηλιοπροστασία
Προσανατολισμός

Ν Β Α Δ

Ν Ν Β Β
Α Δ Α Δ

Επαρκής σκίαση

7. Χρωματισμοί

ΚΡ
ΑΝ

Τύπος σκίασης
Ορθός τύπος σκίασης
Λανθασμένος τύπος σκίασης

Ο
Σ

Οι βοηθητικές λειτουργίες και οι μεταβατικοί χώρου τοποθετούνται στη βόρεια πλευρά της κάτοψης
Οι βοηθητικές λειτουργίες και οι μεταβατικοί χώρου τοποθετούνται τυχαία στη κάτοψη
Οι περισσότερες από τις κύριες λειτουργίες είναι προστατευμένες από το βόριο προσανατολισμό
Οι περισσότερες από τις κύριες λειτουργίες είναι εκτεθειμένες στο βορρά
Κατάλληλη διαρρύθμιση χώρων
Ακαθόριστη διαρρύθμιση χώρων
Ακατάλληλη διαρρύθμιση χώρων

Σχεδόν επαρκής σκίαση

Ανεπαρκής σκίαση

Οι εξωτερικές επιφάνειες του κτίσματος παρουσιάζουν ανοιχτόχρωμους χρωματισμούς
Οι εξωτερικές επιφάνειες του κτίσματος παρουσιάζουν συνδυασμό από ανοιχτόχρωμους και σκουρόχρωμους χρωματισμούς
Οι εξωτερικές επιφάνειες του κτίσματος παρουσιάζουν κατά μεγαλύτερη αναλογία σκουρόχρωμους χρωματισμούς
Ορθός χρωματισμός
Μικτός χρωματισμός
Λανθασμένος χρωματισμός

8. Φυσικός αερισμός

ΛΙ
ΑΣ

Επαρκής και ορθή κατανομή ανοιγμάτων
Παρουσία στρατηγικών οι οποίες υποστηρίζουν την ύπαρξη διαμπερούς αερισμού
Παρουσία στρατηγικών οι οποίες υποστηρίζουν την απαγωγή του θερμού αέρα

Η

Διαμπερής αερισμός

Μερικώς διαμπερής αερισμός

Μη διαμπερής αερισμός

9. Στρατηγικές φυσικού φωτισμού
Επαρκής αριθμός ανοιγμάτων
Ισοκατανομή ανοιγμάτων
Ύπαρξη χώρων οι οποίοι παρουσιάζουν μεγάλη απόσταση από το κέλυφος του κτίσματος
Ύπαρξη αίθριου
Ύπαρξη φωταγωγών
Ύπαρξη ανοιγμάτων οροφής

Χρήση των περισσ. στρατηγ. φυσ. Φωτ.

Χρήση μερικών στρατηγ. φυσ. Φωτ.

Μη χρήση στρατηγ. φυσ. Φωτ.
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Κατοικία 14 – Επιλεγμένες κατοικίες κατασκευαστικών εταιριών ανάπτυξης ακινήτων – 2016
Α. Η σχέση της κατασκευής με περιβαλλοντικές παραμέτρους
1. Η ανάγκη για νότιο προσανατολισμό
Σενάριο Α: Το σχήμα του οικοπέδου περιορίζει την αξιοποίηση του νότιου προσαν.
Σενάριο Β: Η κύρια θέα του οικοπέδου βρίσκεται σε οποιοδήποτε προσαν. (εξαιρουμένου του νότιου)
Σενάριο Γ: Δεν υπάρχει οποιοσδήποτε περιορισμός που να εμποδίζει την αξιοποίηση του νότιου προσαν.
Οι περισσότερες από τις κύριες λειτουργίες είναι χωροθετημένες σε άμεση σχέση με το νότο
Μερικές από τις κύριες λειτουργίες είναι χωροθετημένες σε άμεση σχέση με το νότο
Σχήμα– Ηλιακά κέρδη
από νότια ανοίγματα
Ύπαρξη όγκου ο οποίος εκμεταλλεύεται τα νότια ηλιακά κέρδη
Αξιοποίηση του νότιου προσαν.
Αξιοποίηση εν μέρει του νότιου προσαν.
Μη αξιοποίηση του νότιου προσαν.

2. Αξιοποιώντας τη θερμομονωτική ιδιότητα του εδάφους

60

Ο
Σ

Σημαντικό μέρος του όγκου του κτίσματος βυθίζεται στο έδαφος
Μικρό μέρος του όγκου του κτίσματος βυθίζεται στο έδαφος
Το κτίσμα ακουμπά στο έδαφος χωρίς ο όγκος του να βυθίζεται στο αυτό
Αξιοποίηση της θερμομον. ιδιότ.
Αξιοποίηση εν μέρει της θερμομον. ιδιότ.

3. Εξωτερικοί χώροι

Μη αξιοποίηση της θερμομον. ιδιότ.

ΚΡ
ΑΝ

Ο κυρίως εξωτερικός χώρος συνδέεται με τις περισσότερες κύριες λειτουργίες
Ο κυρίως εξωτερικός χώρος συνδέεται με μερικές από τις κύριες λειτουργίες
Ο κυρίως εξωτερικός χώρος συνδέεται με μία ή καμία από τις κύριες λειτουργίες
Σε μεγάλο βαθμό ενσωματωμένοι εξωτερικοί χώροι
Σε μέτριο βαθμό ενσωματωμένοι εξωτερικοί χώροι
Μη ενσωματωμένοι εξωτερικοί χώροι

Β. Στρατηγικές ελαχιστοποίησης ενεργειακών απαιτήσεων
α. Παθητικά συστήματα και στρατηγικές θέρμανσης
4. Συστήματα άμεσου ηλιακού κέρδους - Ανοίγματα στον νότο
Αναλογία ανοικτής/κλειστής επιφάνειας - Προσανατολισμός

Ν Β Α Δ

Ν Ν Β Β
Α Δ Α Δ

Η

ΛΙ
ΑΣ

Μεγάλα ανοίγματα - Το εμβαδό της κλειστής επιφάνειας και των ανοιγμάτων είναι συγκρίσιμο
Ανοίγματα μετρίου μεγέθους - Το εμβαδό της κλειστής επιφάνειας είναι μεγαλύτερο
Το εμβαδό της κλειστής επιφάνειας είναι αρκετά μεγαλύτερο από αυτό των ανοιγμάτων

Επαρκές άμεσα ηλιακό κέρδος

60

Σχεδόν επαρκές άμεσα ηλιακό κέρδος

Ανεπαρκές άμεσα ηλιακό κέρδος

Μόνο όταν το οικόπεδο παρουσιάζει κεκλιμένο έδαφος
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β. Παθητικά συστήματα και στρατηγικές θέρμανσης
5. Ανάσχεση απωλειών - Διάταξη χώρων
ΧΕ: Χωλ εισόδου
ΚΚ/ΕΚ: Καθημερινό/επίσημο καθιστικό
Κ: Καθιστικό
ΚΤ/ΕΤ: Καθημερινή/επίσημη τραπεζαρία
Τ: Τραπεζαρία
K: Κουζίνα
Υ/ΚΥ: Υπνοδωμάτιο/κυρίως υπνοδωμάτιο
Β: Βεράντα
(κύριος εξωτερικός χώρος)
ΒΧ: Βοηθητικοί χώροι
(αποθήκες, αποχωρητήρια)

6. Ηλιοπροστασία
Προσανατολισμός

Ν Β Α Δ

Επαρκής σκίαση

7. Χρωματισμοί

Α

ΚΡ
ΑΝ

Τύπος σκίασης
Ορθός τύπος σκίασης
Λανθασμένος τύπος σκίασης

Ν Ν Β Β
Α Δ Α Δ

Ο
Σ

Οι βοηθητικές λειτουργίες και οι μεταβατικοί χώρου τοποθετούνται στη βόρεια πλευρά της κάτοψης
Οι βοηθητικές λειτουργίες και οι μεταβατικοί χώρου τοποθετούνται τυχαία στη κάτοψη
Οι περισσότερες από τις κύριες λειτουργίες είναι προστατευμένες από το βόριο προσανατολισμό
Οι περισσότερες από τις κύριες λειτουργίες είναι εκτεθειμένες στο βορρά
Κατάλληλη διαρρύθμιση χώρων
Ακαθόριστη διαρρύθμιση χώρων
Ακατάλληλη διαρρύθμιση χώρων

Σχεδόν επαρκής σκίαση

Ανεπαρκής σκίαση

Οι εξωτερικές επιφάνειες του κτίσματος παρουσιάζουν ανοιχτόχρωμους χρωματισμούς
Οι εξωτερικές επιφάνειες του κτίσματος παρουσιάζουν συνδυασμό από ανοιχτόχρωμους και σκουρόχρωμους χρωματισμούς
Οι εξωτερικές επιφάνειες του κτίσματος παρουσιάζουν κατά μεγαλύτερη αναλογία σκουρόχρωμους χρωματισμούς
Ορθός χρωματισμός
Μικτός χρωματισμός
Λανθασμένος χρωματισμός

8. Φυσικός αερισμός

ΛΙ
ΑΣ

Επαρκής και ορθή κατανομή ανοιγμάτων
Παρουσία στρατηγικών οι οποίες υποστηρίζουν την ύπαρξη διαμπερούς αερισμού
Παρουσία στρατηγικών οι οποίες υποστηρίζουν την απαγωγή του θερμού αέρα

Η

Διαμπερής αερισμός

Μερικώς διαμπερής αερισμός

Μη διαμπερής αερισμός

9. Στρατηγικές φυσικού φωτισμού
Επαρκής αριθμός ανοιγμάτων
Ισοκατανομή ανοιγμάτων
Ύπαρξη χώρων οι οποίοι παρουσιάζουν μεγάλη απόσταση από το κέλυφος του κτίσματος
Ύπαρξη αίθριου
Ύπαρξη φωταγωγών
Ύπαρξη ανοιγμάτων οροφής

Χρήση των περισσ. στρατηγ. φυσ. Φωτ.

Χρήση μερικών στρατηγ. φυσ. Φωτ.

Μη χρήση στρατηγ. φυσ. Φωτ.
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Κατοικία 15 – Επιλεγμένες κατοικίες κατασκευαστικών εταιριών ανάπτυξης ακινήτων – 2016
Α. Η σχέση της κατασκευής με περιβαλλοντικές παραμέτρους
1. Η ανάγκη για νότιο προσανατολισμό
Σενάριο Α: Το σχήμα του οικοπέδου περιορίζει την αξιοποίηση του νότιου προσαν.
Σενάριο Β: Η κύρια θέα του οικοπέδου βρίσκεται σε οποιοδήποτε προσαν. (εξαιρουμένου του νότιου)
Σενάριο Γ: Δεν υπάρχει οποιοσδήποτε περιορισμός που να εμποδίζει την αξιοποίηση του νότιου προσαν.
Οι περισσότερες από τις κύριες λειτουργίες είναι χωροθετημένες σε άμεση σχέση με το νότο
Μερικές από τις κύριες λειτουργίες είναι χωροθετημένες σε άμεση σχέση με το νότο
Σχήμα– Ηλιακά κέρδη
από νότια ανοίγματα
Ύπαρξη όγκου ο οποίος εκμεταλλεύεται τα νότια ηλιακά κέρδη
Αξιοποίηση του νότιου προσαν.
Αξιοποίηση εν μέρει του νότιου προσαν.
Μη αξιοποίηση του νότιου προσαν.

2. Αξιοποιώντας τη θερμομονωτική ιδιότητα του εδάφους

61

Ο
Σ

Σημαντικό μέρος του όγκου του κτίσματος βυθίζεται στο έδαφος
Μικρό μέρος του όγκου του κτίσματος βυθίζεται στο έδαφος
Το κτίσμα ακουμπά στο έδαφος χωρίς ο όγκος του να βυθίζεται στο αυτό
Αξιοποίηση της θερμομον. ιδιότ.
Αξιοποίηση εν μέρει της θερμομον. ιδιότ.

3. Εξωτερικοί χώροι

Μη αξιοποίηση της θερμομον. ιδιότ.

ΚΡ
ΑΝ

Ο κυρίως εξωτερικός χώρος συνδέεται με τις περισσότερες κύριες λειτουργίες
Ο κυρίως εξωτερικός χώρος συνδέεται με μερικές από τις κύριες λειτουργίες
Ο κυρίως εξωτερικός χώρος συνδέεται με μία ή καμία από τις κύριες λειτουργίες
Σε μεγάλο βαθμό ενσωματωμένοι εξωτερικοί χώροι
Σε μέτριο βαθμό ενσωματωμένοι εξωτερικοί χώροι
Μη ενσωματωμένοι εξωτερικοί χώροι

Β. Στρατηγικές ελαχιστοποίησης ενεργειακών απαιτήσεων
α. Παθητικά συστήματα και στρατηγικές θέρμανσης
4. Συστήματα άμεσου ηλιακού κέρδους - Ανοίγματα στον νότο
Αναλογία ανοικτής/κλειστής επιφάνειας - Προσανατολισμός

Ν Β Α Δ

Ν Ν Β Β
Α Δ Α Δ

Η

ΛΙ
ΑΣ

Μεγάλα ανοίγματα - Το εμβαδό της κλειστής επιφάνειας και των ανοιγμάτων είναι συγκρίσιμο
Ανοίγματα μετρίου μεγέθους - Το εμβαδό της κλειστής επιφάνειας είναι μεγαλύτερο
Το εμβαδό της κλειστής επιφάνειας είναι αρκετά μεγαλύτερο από αυτό των ανοιγμάτων

Επαρκές άμεσα ηλιακό κέρδος

61

Σχεδόν επαρκές άμεσα ηλιακό κέρδος

Ανεπαρκές άμεσα ηλιακό κέρδος

Μόνο όταν το οικόπεδο παρουσιάζει κεκλιμένο έδαφος
475

β. Παθητικά συστήματα και στρατηγικές θέρμανσης
5. Ανάσχεση απωλειών - Διάταξη χώρων
ΧΕ: Χωλ εισόδου
ΚΚ/ΕΚ: Καθημερινό/επίσημο καθιστικό
Κ: Καθιστικό
ΚΤ/ΕΤ: Καθημερινή/επίσημη τραπεζαρία
Τ: Τραπεζαρία
K: Κουζίνα
Υ/ΚΥ: Υπνοδωμάτιο/κυρίως υπνοδωμάτιο
Β: Βεράντα
(κύριος εξωτερικός χώρος)
ΒΧ: Βοηθητικοί χώροι
(αποθήκες, αποχωρητήρια)

6. Ηλιοπροστασία
Προσανατολισμός

Ν Β Α Δ

Τύπος σκίασης
Ορθός τύπος σκίασης
Λανθασμένος τύπος σκίασης

Α

Γ

ΚΡ
ΑΝ

Επαρκής σκίαση

7. Χρωματισμοί

Γ

Ν Ν Β Β
Α Δ Α Δ

Ο
Σ

Οι βοηθητικές λειτουργίες και οι μεταβατικοί χώρου τοποθετούνται στη βόρεια πλευρά της κάτοψης
Οι βοηθητικές λειτουργίες και οι μεταβατικοί χώρου τοποθετούνται τυχαία στη κάτοψη
Οι περισσότερες από τις κύριες λειτουργίες είναι προστατευμένες από το βόριο προσανατολισμό
Οι περισσότερες από τις κύριες λειτουργίες είναι εκτεθειμένες στο βορρά
Κατάλληλη διαρρύθμιση χώρων
Ακαθόριστη διαρρύθμιση χώρων
Ακατάλληλη διαρρύθμιση χώρων

Σχεδόν επαρκής σκίαση

Ανεπαρκής σκίαση

Οι εξωτερικές επιφάνειες του κτίσματος παρουσιάζουν ανοιχτόχρωμους χρωματισμούς
Οι εξωτερικές επιφάνειες του κτίσματος παρουσιάζουν συνδυασμό από ανοιχτόχρωμους και σκουρόχρωμους χρωματισμούς
Οι εξωτερικές επιφάνειες του κτίσματος παρουσιάζουν κατά μεγαλύτερη αναλογία σκουρόχρωμους χρωματισμούς
Ορθός χρωματισμός
Μικτός χρωματισμός
Λανθασμένος χρωματισμός

8. Φυσικός αερισμός

ΛΙ
ΑΣ

Επαρκής και ορθή κατανομή ανοιγμάτων
Παρουσία στρατηγικών οι οποίες υποστηρίζουν την ύπαρξη διαμπερούς αερισμού
Παρουσία στρατηγικών οι οποίες υποστηρίζουν την απαγωγή του θερμού αέρα

Η

Διαμπερής αερισμός

Μερικώς διαμπερής αερισμός

Μη διαμπερής αερισμός

9. Στρατηγικές φυσικού φωτισμού
Επαρκής αριθμός ανοιγμάτων
Ισοκατανομή ανοιγμάτων
Ύπαρξη χώρων οι οποίοι παρουσιάζουν μεγάλη απόσταση από το κέλυφος του κτίσματος
Ύπαρξη αίθριου
Ύπαρξη φωταγωγών
Ύπαρξη ανοιγμάτων οροφής

Χρήση των περισσ. στρατηγ. φυσ. Φωτ.

Χρήση μερικών στρατηγ. φυσ. Φωτ.

Μη χρήση στρατηγ. φυσ. Φωτ.

476

Δ. Ο ΒΑΘΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Δ.1. H δυνατότητα προσαρμογής του σχεδιασμού των κατοικιών σε μελλοντικές αλλαγές

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ανάλυσης, τα οποία καταγράφονται στον πίνακα ΙΙ.1.33, ο
σχεδιασμός των κατοικιών σε καμία από τις δεκαπέντε περιπτώσεις δεν επιτρέπει, έστω και εν
μέρει, τη δυνατότητα διαίρεσης και επέκτασης της χωρικής οργάνωσης των κατοικιών. Τα

Ο
Σ

αποτελέσματα είναι διαφορετικά, όσον αφορά την δυνατότητα ευελιξίας, με τον σχεδιασμό των
κατοικιών να επιτρέπει τη δυνατότητα σε μία από τις δεκαπέντε κατοικίες (1/15, κατοικία 13), να
επιτρέπει εν μέρει τη δυνατότητα σε οκτώ από τις δεκαπέντε κατοικίες (8/15, κατοικία

ΚΡ
ΑΝ

2,3,4,5,6,8,12,14) και σε έξι από τις δεκαπέντε κατοικίες να μην επιτρέπει αυτήν την δυνατότητα
(6/15, κατοικία 1,7,9,10,11,15) (εικόνα ΙΙ.1.10). Με βάση επίσης τα συγκεντρωτικά
αποτελέσματα, και, αφού η δυνατότητα διαίρεσης και επέκτασης του σχεδιασμού παρουσιάζουν
συνολική τιμή 0 και δυνατότητα ευελιξίας 0.33, η μέση τιμή η οποία εκφράζει τον βαθμό

Σύνολο

Δυνατότητα
ευελιξίας

Δυνατότητα
επέκτασης

ΛΙ
ΑΣ

Δυνατότητα
διαίρεσης

Κατοικία

δυνατότητας προσαρμογής των κατοικιών σε μελλοντικές αλλαγές κυμαίνεται μόλις στο 0.11.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

0/3

0.5/3
0.5/3
0.5/3
0.5/3
0.5/3
0/3

0.5/3
0/3
0/3

Η

0/3

0/15
0

5/15
0.33

0.5/3
1/3
0.5/3
0/15
0

0/3
5/45
0.11

Πίνακας ΙΙ.1.33: H δυνατότητα προσαρμογής του σχεδιασμού των κατοικιών σε μελλοντικές αλλαγές
Επιτρέπει τη δυνατότητα

δ

Επιτρέπει εν μέρει τη δυνατότητα

Δεν επιτρέπει τη δυνατότητα

μμμιΣκούρο γκρίζο χρώμα: βαθμός 1ιιιιιιιιιιiiiιιι ιιιιιιιΓκρίζο χρώμα: βαθμός 0.5ιιιιιιιι ιιιιιιιιιιιιιιιιιΑνοικτό γκρίζο χρώμα: βαθμός 0
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ΛΙ
ΑΣ
Η
Εικόνα ΙΙ.1.10: Δυνατότητα ευελιξίας
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Δ.2. Η δυνατότητα του ορίου που περικλείει και οργανώνει τις
κύριες λειτουργίες των κατοικιών

Συρόμενη θύρα: επιτρέπει την πρόσβαση και την
οπτική σχέση κατ΄ επιλογήν.

Άνοιγμα στη τοιχοποιία: επιτρέπει περιορισμένη
οπτική επαφή αλλά όχι την πρόσβαση.

Κενό: επιτρέπει τη συνεχή πρόσβαση και
οπτική σχέση.

Σύνολο

Τυφλός τοίχος: δεν επιτρέπει την οπτική σχέση
ούτε την πρόσβαση.

Ανοιγοκλειόμενη θύρα: επιτρέπει την πρόσβαση
κατ΄ επιλογήν αλλά όχι την οπτική σχέση.

Συρόμενη υάλινη θύρα: επιτρέπει την οπτική
σχέση και την κατ΄ επιλογήν πρόσβαση.

Σταθερό υαλοστάσιο: επιτρέπει την οπτική
επαφή αλλά όχι την πρόσβαση.

Παράθυρο: επιτρέπει περιορισμένη οπτική
επαφή αλλά όχι την πρόσβαση.

Σύνολο

-

2.35
1.20

8.05/19.9%
13.55/38%

19.45
7.35

2.20
2.20

6.45
34.60

-

6.15
-

34.25/80.1%
22.15/62%

-

-

6.20
5.70

9.50/16.5%
10.70/19.8%

29.40
30.00

2.40
1.70

9.60
7.75

-

6.70
4.00

48.10/83.5%
43.45/80.2%

-

-

2.90

11.10/19.9%

29.00

1.10

7.85

4.35

2.50

44.80/80.1%

-

-

1.20
2.90

5.40/12.3%
13.70/36.9%

21.25
4.40

3.80
0.90

6.70
11.75

3.75
4.00

3.00
2.35

38.50/87.7%
23.40/63.1%

-

-

1.75

9.15/21.5%

17.25

1.00

11.80

3.30

-

33.35/78.5%

-

-

2.00
1.80

13.05/29.9%
10.55/25.5%

17.90
21.05

2.70
1.90

6.00
3.70

-

4.00
4.30

30.60/70.1%
30.95/74.5%

-

-

2.20

4.10/16.2%
10.10/18%

18.70
28.00

1.15
2.30

6.65
12.00

7.15
-

2.30
3.80

33.95/83.8%
46.10/82%

-

-

3.80

12.00/20.1%

23.50

3.30

12.10

-

8.80

47.70/79.9%

-

-

2.40

11.05/25.8%

7.55

1.20

16.45

2.75

3.90

31.85/74.2%

0.75

-

2.65

7.35/14.7%

18.25

2.75

12.00

7.65

2.10

42.75/85.3%

0.75
0.5%

-

39.05
25.3%

154.25
21.10%

293.1
50.9%

30.60
5.3%

165.4
28.7%

32.95
5.7%

53.90
9.4%

575.90
78.90%

57.60
54.15

7.20
3.90

1.00
1.10

55.90

7.40

0.80

43.90
37.10

3.20
8.80

1.00
2.00

42.50

7.40

-

43.65
41.50

11.05
7.85

0.90

40.05
56.20

3.30
7.90

0.80
-

59.70

7.20

1.00

42.90

6.65

2.00

50.10

3.2

0.75

100.1
64.9%

14.35
9.3%

ΛΙ
ΑΣ

ΚΡ
ΑΝ

3.80
11.25

393.15/53.8%
44.95/6.2%
166.15/22.7%
86.95/11.9%
39.05/5.4%

Ο
Σ

Ανοιγοκλειόμενη θύρα: επιτρέπει την πρόσβαση
κατ΄ επιλογήν αλλά όχι την οπτική σχέση.

-

42.3
35.70

730.15

Το όριο το οποίο περικλείει τις κύριες λειτουργίες και
εφάπτεται του εξωτερικού χώρου.

1.90
1.10

Τυφλός τοίχος: δεν επιτρέπει την οπτική σχέση
ούτε την πρόσβαση.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Το σύνολο του ορίου το οποίο περικλείει και
οργανώνει τις κύριες λειτουργίες των κατοικιών.

Κατοικία

Το όριο το οποίο περικλείει τις κύριες λειτουργίες και
εφάπτεται των υπόλοιπων εσωτερικών χώρων.

Τυφλός τοίχος
Ανοιγοκλειόμενη θύρα
Συρόμενη θύρα
Σταθερό υαλοστάσιο - παράθυρο
Κενό

Πίνακας ΙΙ.1.34: Το όριο το οποίο περικλείει και οργανώνει τις κύριες λειτουργίες των κατοικιών.

Η

Σύμφωνα με τον πίνακα ΙΙ.1.34 το μήκος του ορίου το οποίο περικλείει τις κύριες λειτουργίες των
κατοικιών σε μεγάλο βαθμό είναι συσχετισμένο κυρίως με τον εξωτερικό χώρο παρά με τους
υπόλοιπους εσωτερικούς χώρους (εικόνα ΙΙ.1.11). Ειδικότερα σε δώδεκα από τις δεκαπέντε
κατοικίες περίπου το 70-85% του μήκους του ορίου ακουμπά σε εξωτερικό χώρο (13/15,
κατοικία 1,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,14,15), ενώ στις υπόλοιπες τρεις από τις δεκαπέντε κατοικίες
το ποσοστό κυμαίνεται στο 60% (3/15, κατοικία 2,7). Όσον αφορά το είδος του ορίου που
εφάπτεται με τον εξωτερικό χώρο αποτελείται από 50.9% τυφλό τοίχο, 28.7% συρόμενη υάλινη
θύρα, 5.7% σταθερό υαλοστάσιο, 9.4% παράθυρο και 5.3% ανοιγοκλειόμενη θύρα.
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Εικόνα ΙΙ.1.11: Το όριο που περικλείει και οργανώνει τις κύριες λειτουργίες των κατοικιών.
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Εστιάζοντας στο σύνολο του ορίου, το οποίο αποτελείται από άνοιγμα και συνδέει οπτικά τις
κύριες λειτουργίες με τον εξωτερικό χώρο, σε μόνο τρεις από τις δεκαπέντε κατοικίες η ύπαρξη
κάποιου στοιχείου να επιτρέπει την κατ΄ επιλογήν οπτική σύνδεση (6/15, κατοικία 1,3,10). Από
τις πιο πάνω περιπτώσεις σε δύο κατοικίες εφαρμόζεται αυτό στον απόλυτο βαθμό (2/15,
κατοικία 1,3). Σε όλες τις κατοικίες τα στοιχεία τοποθετούνται εξωτερικά των ανοιγμάτων.
Τέλος, σε ποσοστό 86.9% του συνόλου των ανοιγμάτων των κατοικιών, καταγράφεται συνεχής
και χωρίς επιλογή οπτική σύνδεση μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού χώρου (πίνακας ΙΙ.1.35).
Επειδή αρκετές από τις κατοικίες αυτού του συνόλου δεν είναι υλοποιημένες, η διερεύνηση της
ύπαρξης ανάλογων στοιχείων, τα οποία τοποθετούνται εσωτερικά των ανοιγμάτων, δεν ήταν σε

Ο
Σ

όλες τις περιπτώσεις εφικτή. Σε όσες από τις περιπτώσεις αυτή μπορούσε να γίνει, η απουσία

ΚΡ
ΑΝ
Εσωτερικά στόρια: επιτρέπουν
την κατ επιλογή οπτική σύνδεση

Ανοιγόμενες/συρόμενες περσίδες:
επιτρέπουν την κατ επιλογή οπτική σύνδεση

Σταθερές περσίδες: δεν
επιτρέπουν την οπτική σύνδεση

ΛΙ
ΑΣ

Το σύνολο του ορίου το οποίο παρουσιάζει
άνοιγμα και συνδέει οπτικά τις κύριες λειτουργίες
με τον εξωτερικό χώρο.

Κατοικία

τους ήταν αισθητή.

12.60

-

12.60/100%

-

12.60

-

-

-

16.30

-

16.30/100%

-

11.75

-

-

-

14.70
13.45

-

-

-

18.10

-

-

-

15.10
10.00

-

-

-

8.00
14.10

-

4.2/52.5%
-

-

15.80

-

-

-

20.90

-

-

-

23.10

-

-

-

21.75

-

-

-

-

33.10/13.1%

-

Η

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

252.25

Σύνολο

Πίνακας ΙΙ.1.35: Το όριο και η επιλογή στην οπτική σύνδεση των κύριων λειτουργιών με τον εξωτερικό χώρο

Όσον αφορά το είδος του ορίου το οποίο εφάπτεται των υπόλοιπων εσωτερικών χώρων,
αποτελείται από 64.9% τυφλό τοίχο, 25.3% κενό, 9.3% ανοιγοκλειόμενη θύρα και μόνο 0.5%
συρόμενη θύρα. Συνοψίζοντας τα αποτελέσματα, το όριο το οποίο περικλείει τις κύριες
481

λειτουργίες στο σύνολό του αποτελείται από 53.8% τυφλό τοίχο, 22.7% συρόμενη υάλινη θύρα,
11.9% σταθερό υαλοστάσιο ή παράθυρο, 6.2% ανοιγοκλειόμενη θύρα και 5.4% κενό, το οποίο
συναντάται μόνο στην περίπτωση που το όριο εφάπτεται των υπολοίπων εσωτερικών χώρων,
όπως διαδρόμων ή άλλων μεταβατικών χώρων.
Τέλος, εξετάζοντας το όριο το οποίο διαχωρίζει τις κύριες λειτουργίες, σε δεκατρείς από τις
δεκαπέντε κατοικίες το όριο μεταξύ των κυρίων λειτουργιών είναι κατά μεγαλύτερη αναλογία
κενό (13/15, κατοικία 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14) ενώ στις υπόλοιπες δυο από τις δεκαπέντε
κατοικίες είναι κατά κύριο λόγο κλειστό όριο, εμποδίζοντας τη συνεχή οπτική σχέση και

Ο
Σ

πρόσβαση μεταξύ των κύριων λειτουργιών (2/15, κατοικία 11,15). Στο σύνολο των κατοικιών ο
διαχωρισμός μεταξύ των κύριων λειτουργιών αποτελείται από 60.6% κενό, 29.30% κλειστό όριο,
7.3% έπιπλο, 1.4% ανοιγοκλειόμενη θύρα, 0.8% συρόμενη θύρα και 0.6% άνοιγμα στη τοιχοποιία

Ανοιγοκλειόμενη θύρα: επιτρέπει την πρόσβαση
κατ΄ επιλογήν αλλά όχι την οπτική σχέση.

Συρόμενη θύρα: επιτρέπει την κατ΄ επιλογήν
πρόσβαση και οπτική σχέση.

Άνοιγμα στη τοιχοποιία: επιτρέπει περιορισμένη
οπτική επαφή αλλά όχι την πρόσβαση.

Κενό: επιτρέπει την συνεχή πρόσβαση και οπτική
σχέση.

Το σύνολο του ορίου το οποίο περικλείει και
οργανώνει τις κύριες λειτουργίες των κατοικιών.

3.00

-

1.00

-

-

6.75

10.75

2.80

3.30

-

-

-

7.40

13.50

10.55
7.75

-

1.10
-

-

-

12.90

11.65
20.65

3.85
5.90

3.20

0.95
-

-

1.20

7.65
16.90

12.45
27.20

3.50

3.00

-

1.15

-

16.45

24.10

0.70

2.70

-

-

-

9.50

12.90

5.05

-

-

-

-

8.50

13.55

3.60

1.40

0.85

-

0.75

5.15

11.75

11.95
1.35

-

-

-

-

7.10
16.10

19.05
17.45

7.70
0.80

4.50

-

1.20
-

-

22.40
18.40

31.30
23.70

11.90
80.40
29.3%

1.85
19.95
7.3%

3.9
1.4%

2.35
0.8%

1.95
0.6%

10.60
165.80
60.6%

24.35

Κατοικία

ΛΙ
ΑΣ

Κλειστό όριο: δεν επιτρέπει την οπτική σχέση και
πρόσβαση.

Χαμηλό έπιπλο: επιτρέπει την οπτική σχέση αλλά
όχι την πρόσβαση.

ΚΡ
ΑΝ

(πίνακας ΙΙ.1.36).

Η

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

274.35

Πίνακας ΙΙ.1.36: Το όριο το οποίο διαχωρίζει τις κύριες λειτουργίες.
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II.2. ΟΙ ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΠΟ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΙΙ.2.1. Χωρική οργάνωση
Σύμφωνα με τις γενικές παρατηρήσεις, η ουσιαστικότερη διαφορά που παρουσιάζουν τα δύο
σύνολά κατοικιών εντοπίζεται στον τρόπο με τον οποίο η χωρική οργάνωση επηρεάζει τη
διεπαφή μεταξύ των ενοίκων και των επισκεπτών. Συγκεκριμένα, στις κατόψεις των

Ο
Σ

βραβευμένων κατοικιών οι καθημερινές και επίσημες λειτουργίες τείνουν να διαχωρίζονται σε
μεγαλύτερο συγκριτικά βαθμό απ΄ ό,τι στις επιλεγμένες κατοικίες από κατασκευαστικές
εταιρείες ανάπτυξης ακίνητων. Αυτή η παρατήρηση επαληθεύεται από το γεγονός ότι οι

ΚΡ
ΑΝ

επιλεγμένες κατοικίες από κατασκευαστικές εταιρείες ανάπτυξης ακινήτων παρουσιάζουν σε
μεγαλύτερη συχνότητα χώρους οι οποίοι λειτουργούν ταυτόχρονα ως επίσημοι ή καθημερινοί
(ένα καθιστικό, μία τραπεζαρία). Όσον αφορά την απόσταση του βάθους που παρουσιάζουν οι
κύριες λειτουργίες από το σημείο της επίσημης και καθημερινής εισόδου, και στα δύο σύνολα
κατοικιών οι επίσημες λειτουργίες συγκριτικά τοποθετούνται πιο κοντά στο σημείο της επίσημης
εισόδου, ενώ οι καθημερινές λειτουργίες βρίσκονται πιο κοντά στο σημείο της καθημερινής
εισόδου.

ΛΙ
ΑΣ

Ενδιαφέρουσες είναι οι παρατηρήσεις οι οποίες αφορούν το ποσοστό των μεταβατικών χώρων
που υπάρχουν, κατ΄ αναλογίαν, σε σχέση με τους υπόλοιπους εσωτερικούς χώρους. Σύμφωνα με
τον Χρίστο Χατζηχρίστο, η ύπαρξη ή όχι, κατ΄ αναλογίαν, μεγάλου αριθμού μεταβατικών χώρων
αποτελεί σημαντική ένδειξη των διαφορετικών ομάδων που τείνουν να αντιμετωπίζουν την
οργάνωση του χώρου με διαφορετικά κριτήρια (Hadjichristos 2002, 138). Ο Χατζηχρίστος
εφαρμόζοντας αντίστοιχη μέτρηση, εντόπισε ότι ένα σύνολο από κατοικίες αρχιτεκτόνων,

Η

συγκριτικά με ένα σύνολο από κατοικίες μη αρχιτεκτόνων στην Κύπρο, παρουσιάζουν
περισσότερους μεταβατικούς χώρους (Hadjichristos 2002). Σχετική μελέτη κάνει και η Julienne
Hanson η οποία, συγκρίνοντας κατοικίες αρχιτεκτόνων με κατοικίες μη αρχιτεκτόνων που
αντιπροσωπεύουν το τυπικό βρετανικό σπίτι, εντόπισε ότι στις κατοικίες των μη αρχιτεκτόνων
παρουσιάζεται μικρότερος αριθμός εσωτερικών μεταβατικών χώρων. Αυτό το γεγονός, με βάση
την ίδια, εμφανίζεται, γιατί οι μη αρχιτέκτονες θεωρούν σπατάλη την ύπαρξη πολλών
μεταβατικών χώρων (Hanson 2003, 236). Στην παρούσα έρευνα, σε αντιδιαστολή με τα πιο πάνω
αποτελέσματα, οι βραβευμένες κατοικίες παρουσιάζουν ελαφρώς μικρότερο μέσο όρο
483

ποσοστού μεταβατικών χώρων (36%) σε σχέση με τις επιλεγμένες κατοικίες από
κατασκευαστικές εταιρείες ανάπτυξης ακινήτων (39%).
Όσον αφορά τη μορφή του διαγράμματος διάταξης προσβάσεων, σε αντίθεση με τις
βραβευμένες κατοικίες οι οποίες παρουσιάζουν δύο βασικούς διαφορετικούς τύπους διατάξεων
(διατάξεις με πολλούς δακτύλιους και ισχυρές δενδροειδείς διατάξεις) οι επιλεγμένες κατοικίες
από κατασκευαστικές εταιρείες ανάπτυξης ακινήτων παρουσιάζουν, κατά κύριο λόγο, υβριδικές
διατάξεις οι οποίες συνδυάζουν τα χαρακτηριστικά των πιο πάνω. Για τη διαρθρωτική διάσταση
του συνόλου των εσωτερικών χώρων, είναι ξεκάθαρο ότι στις επιλεγμένες κατοικίες από

Ο
Σ

κατασκευαστικές εταιρείες ανάπτυξης ακινήτων καταγράφονται σε μεγαλύτερη αναλογία κύριοι
χώροι οι οποίοι εμπίπτουν σε περισσότερους από έναν δακτύλιο, προσφέροντας έτσι επιλογές
διακίνησης στους χρήστες. Για τον βαθμό προσπελασιμότητας του συστήματος οργάνωσης στο
σύνολο των χώρων, παρατηρείται ότι στις πλείστες από τις κατοικίες, και των δύο συνόλων, η
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σκάλα που ενώνει τα δύο βασικά επίπεδα της κατοικίας καθώς και οι μεταβατικοί χώροι οι
οποίοι σχετίζονται άμεσα με αυτήν παρουσιάζουν την υψηλότερη τιμή ενσωμάτωσης.
Σχετικά με τη χωρική διαστρωμάτωση μεταξύ των λειτουργιών των κατοικιών, παρατηρούνται
δύο βασικοί τύποι διαστρωμάτωσης. Η συνύπαρξη λειτουργιών στον ίδιο χώρο και η
διαστρωμάτωση η οποία βασίζεται στο ΄΄σούβλισμα΄΄ των χώρων. Για τη συνύπαρξη
διαφορετικών λειτουργιών στον ίδιο χώρο τα αποτελέσματα καταδεικνύουν ότι αυτή συναντάται
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συχνότερα στις επιλεγμένες κατοικίες από κατασκευαστικές εταιρείες ανάπτυξης ακινήτων. Οι
χώροι, οι οποίοι περιλαμβάνονται σε αυτήν την κατηγορία διαστρωμάτωσης, είναι κατά κανόνα
καθημερινοί χώροι. Όπως και στις βραβευμένες κατοικίες, ένας από τους δύο συνυπάρχοντες
χώρους είναι η καθημερινή τραπεζαρία (ΚΤ).
Για το ΄΄σούβλισμα΄΄ μεταξύ των διαφόρων λειτουργιών, στα δύο σύνολα κατοικιών, η κάθετη
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διαστρωμάτωση δεν αποτελεί συχνό φαινόμενο. Αντιθέτως, η διαστρωμάτωση σε οριζόντιο
επίπεδο αποδείχτηκε ένα πολύ ισχυρότερο χαρακτηριστικό και στα δύο σύνολα κατοικιών. Τα
δύο σύνολα κατοικιών παρουσιάζουν σχετικά χαμηλά μέσα ποσοστά ανοικτών πλευρών ανά
κατοικία και ανά κάθε λειτουργία/χώρο καταγράφοντας, κατά κύριο λόγο, μία πλευρά ανοικτή.
Επιπλέον, οι επιλεγμένες κατοικίες από κατασκευαστικές εταιρείες ανάπτυξης ακινήτων
καταγράφουν σημαντικό ποσοστό λειτουργιών/χώρων που παρουσιάζουν δύο ανοικτές πλευρές.
Επίσης, οι κατοικίες και των δύο συνόλων εμφανίζουν χαμηλές τιμές οπτικού βάθους, με τις
επιλεγμένες κατοικίες από κατασκευαστικές εταιρείες ανάπτυξης ακινήτων να παρουσιάζουν
μεγαλύτερη διασπορά τιμών. Σε αντίθεση με τις βραβευμένες κατοικίες οι οποίες παρουσιάζουν
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σε μεγάλη αναλογία απλούς σχηματισμούς, τα σχήματα που εκλαμβάνουν οι διαστρωματωμένες
διατάξεις στις επιλεγμένες κατοικίες από κατασκευαστικές εταιρείες ανάπτυξης ακινήτων
παρουσιάζουν συγκριτικά περισσότερους σχηματισμούς με μεγαλύτερη πολυπλοκότητα.
Ειδικότερα, σε μεγάλο ποσοστό, ο γραμμικός σχηματισμός ΄΄Ι΄΄ είναι το σχήμα που λαμβάνουν οι
διατάξεις και στα δύο σύνολα κατοικιών, ενώ οι επιλεγμένες κατοικίες από κατασκευαστικές
εταιρείες ανάπτυξης ακινήτων εμφανίζουν εξίσου μεγάλο αριθμό σχηματισμών τύπου ΄΄Γ΄΄.
Σύμφωνα με το γράφημα οπτικής ανάλυσης (VGA), οι λειτουργίες/χώροι στα δύο σύνολα
κατοικιών παρουσιάζουν διαφορές, όσον αφορά τη μεταξύ τους κατάταξη ανάλογα με τον βαθμό
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οπτικής ενσωμάτωσης που καταγράφουν. Στις παλαιότερες βραβευμένες κατοικίες το χωλ
εισόδου(ΧΕ) παρουσιάζει τις υψηλότερες τιμές οπτικής ενσωμάτωσης, ενώ της καθημερινής
τραπεζαρίας (ΚΤ) και κουζίνας (Κ) παρουσιάζουν χαμηλές τιμές οπτικής ενσωμάτωσης. Τα
αντίθετα ακριβώς αποτελέσματα παρατηρούνται στις σύγχρονες κατοικίες του συνόλου, αφού το
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χωλ εισόδου (ΧΕ) παρουσιάζεται ως οπτικά απομονωμένη λειτουργία/χώρος, ενώ η καθημερινή
τραπεζαρία (ΚΤ) και η κουζίνα αποκτούν οπτικά κυρίαρχο ρόλο. Οι υπόλοιπες λειτουργίες/χώροι
παρουσιάζουν μέση τιμή οπτικής ενσωμάτωσης. Σε αντίθεση με τις βραβευμένες κατοικίες στις
επιλεγμένες κατοικίες από κατασκευαστικές εταιρείες ανάπτυξης ακινήτων, δεν φαίνεται να
εντοπίζεται μεταβολή αποτελεσμάτων σε βάθος χρόνου και οι λειτουργίες/χώροι της κουζίνας
(Κ) και της καθημερινής τραπεζαρίας (ΚΤ) παρουσιάζουν χαμηλές τιμές οπτικής ενσωμάτωσης.
Υψηλές τιμές οπτικής ενσωμάτωσης παρουσιάζουν οι λειτουργίες/χώροι της επίσημης
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τραπεζαρίας (ΕΤ), του καθιστικού (ΚΑ) και της τραπεζαρίας (Τ).

Συνοψίζοντας τα αποτελέσματα, τα δύο σύνολα κατοικιών, αν και παρουσιάζουν κάποια κοινά
χαρακτηριστικά, ταυτόχρονα έχουν ουσιαστικές διαφορές. Μία πολύ βασική διαφορά, η οποία
εντοπίζεται στα δυο σύνολα, είναι ότι οι κατοικίες από κατασκευαστικές εταιρείες ανάπτυξης
ακίνητων παρουσιάζουν πιο συμπαγείς κατόψεις, των οποίων οι κύριες λειτουργίες μοιράζονται
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περισσότερα κοινά όρια, ενώ οι βραβευμένες κατοικίες παρουσιάζουν απλωμένες και
χωρισμένες σε ενότητες κατόψεις προσφέροντας έτσι λιγότερα κοινά όρια μεταξύ των κυρίων
λειτουργιών τους. Επιπλέον, οι επιλεγμένες κατοικίες από κατασκευαστικές εταιρείες ανάπτυξης
ακινήτων παρουσιάζουν πιο σύνθετες χωρικές διαμορφώσεις, σε σχέση με τις βραβευμένες
κατοικίες που παρουσιάζουν συνδυασμό διαφορετικών χωρικών διαμορφώσεων ανά κατοικία.
Σύμφωνα επίσης με το γράφημα οπτικής ανάλυσης (VGA), οι κατοικίες των δύο συνόλων
παρουσιάζουν διαφορετικές χωρικές ποιότητες. Άξιο αναφοράς είναι τέλος το γεγονός ότι ο
σχεδιασμός των επιλεγμένων κατοικιών από κατασκευαστικές εταιρείες ανάπτυξης ακινήτων,
όπως και στις βραβευμένες κατοικίες, δεν φαίνεται να εμπίπτει σε χωρικό γενότυπο, αφού δεν
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στοιχειοθετείται ένα ισχυρό σύνολο από χαρακτηριστικά, το οποίο να εμφανίζεται στην
πλειονότητά τους.

ΙΙ.2.2. Αισθητική
Σε αντίθεση με τις βραβευμένες κατοικίες, η συνθετική λογική των επιλεγμένων κατοικιών από
κατασκευαστικές εταιρείες ανάπτυξης ακινήτων δεν εστιάζει σε μόνο μία συγκεκριμένη
συνθετική προσέγγιση. Παράλληλα, σε αρκετές από τις περιπτώσεις ο σχεδιασμός τους βασίζεται
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στη χρήση νεοκλασικών στοιχείων. Αν και οι βραβευμένες κατοικίες, σε μεγάλη αναλογία,
παρουσιάζουν σχεδιασμό ο οποίος ακολουθεί κάποια συγκεκριμένη τυπολογία, οι επιλεγμένες
κατοικίες από κατασκευαστικές εταιρείες ανάπτυξης ακινήτων παρουσιάζουν, κατά κύριο λόγο,
συμπαγείς και φειδωλές συνθέσεις οι οποίες δεν ακολουθούν κάποια συγκεκριμένη τυπολογία

ΚΡ
ΑΝ

σχήματος. Παράμετρος, η οποία επίσης φαίνεται ότι χαρακτηρίζει τον σχεδιασμό των
επιλεγμένων κατοικιών από κατασκευαστικές εταιρείες ανάπτυξης ακινήτων αλλά και τη
διαφοροποίησή τους από τις βραβευμένες κατοικίες, είναι αυτή του σχεδιασμού των
ανοιγμάτων. Σε αντίθεση με την ύπαρξη μεγάλων υαλοπινάκων, οι επιλεγμένες κατοικίες από
κατασκευαστικές εταιρείες ανάπτυξης ακινήτων παρουσιάζουν, στις πλείστες των περιπτώσεων,
μικρότερα ανοίγματα. Αυτά τα ανοίγματα δημιουργούνται πάνω στην τοιχοποιία πλήρωσης και
συνήθως υπακούουν σε κανόνες συμμετρίας, γεγονός το οποίο ενισχύει τα στοιχεία τα οποία
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παραπέμπουν σε νεοκλασικό χαρακτήρα. Αυτός ο χαρακτήρας ενισχύεται και από το γεγονός ότι
οι μισές από τις επιλεγμένες κατοικίες από κατασκευαστικές εταιρείες ανάπτυξης ακινήτων
παρουσιάζουν κεκλιμένες στέγες με κεραμίδια. Επίσης, τα δύο σύνολα κατοικιών παρουσιάζουν
σχεδιασμό ο οποίος βασίζεται στη χρήση ευθειών γραμμών και εστιάζει στην απλότητα χωρίς τη
χρήση διακοσμητικών στοιχείων. Τέλος, στα δύο σύνολα κατοικιών είναι εμφανής η χρήση του
άσπρου χρώματος και, σε αντίθεση με τις βραβευμένες κατοικίες, στις επιλεγμένες κατοικίες από
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κατασκευαστικές

εταιρείες

ανάπτυξης

ακινήτων

απουσιάζει

η

χρήση

ανεπίχρηστου

σκυροδέματος.
Συγκρίνοντας τα δύο σύνολα κατοικιών, είναι ξεκάθαρο ότι παρουσιάζουν αρκετές διαφορές.
Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι οι επιλεγμένες κατοικίες από κατασκευαστικές εταιρείες
ανάπτυξης ακινήτων παρουσιάζουν μεταξύ τους μεγαλύτερη διαφορετικότητα. Παρόλα
αυτά, δεν μπορεί να μην γίνει αναφορά στο γεγονός ότι εντοπίζονται στα δύο σύνολα κατοικίες
οι οποίες μορφολογικά και ογκοπλαστικά παρουσιάζουν χαρακτηριστικές ομοιότητες
(εικόνα ΙΙ.2.1).
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ΙΙ.2.3. Βιοκλιματικά χαρακτηριστικά
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Εικόνα ΙΙ.2.1: Επάνω: βραβευμένες κατοικίες 3,9,7,14
ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιΚάτω: επιλεγμένες κατοικίες από κατασκευαστικές εταιρείες ανάπτυξης ακινήτων 2,5,7,8,8,11

Σύμφωνα με τις μετρήσεις, το βιοκλιματικό στοιχείο φαίνεται να παρουσιάζει, όπως και στις
βραβευμένες κατοικίες, μειωμένη επιρροή στον σχεδιασμό των κατοικιών. Η θέα φαίνεται να
αποτελεί προτεραιότητα στον σχεδιασμό, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι βρίσκεται σε
διαφορετικό προσανατολισμό από τον νότο. Συγκεκριμένα, από τις επιλεγμένες κατοικίες από
κατασκευαστικές εταιρείες ανάπτυξης ακινήτων μόνο δύο κατοικίες αξιοποιούν στον σχεδιασμό
τους το νότιο προσανατολισμό και μία παρουσιάζει τη δυνατότητα να εκμεταλλευτεί τα άμεσα
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ηλιακά κέρδη. Αυτό το γεγονός έχει ως επακόλουθο τα διάφορα συστήματα σκίασης, όπου
εντοπίζονται, να είναι ανεπαρκή και λανθασμένα. Επίσης, όσον αφορά την αξιοποίηση των
θερμομονωτικών ιδιοτήτων του εδάφους, καταγράφονται αρνητικά αποτελέσματα. Παράλληλα,
είναι ελάχιστες οι περιπτώσεις στις οποίες παρουσιάζεται κατάλληλη διαμόρφωση χώρων, ώστε
οι κύριες λειτουργίες να προστατεύονται από τις θερμικές απώλειες που παρουσιάζει ο βόρειος
προσανατολισμός. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι οι βοηθητικοί χώροι τοποθετούνται με
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μεγάλη διασπορά στην κάτοψη. Στα αρνητικά χαρακτηριστικά του σχεδιασμού καταγράφεται και
το γεγονός ότι οι κύριοι εξωτερικοί χώροι δεν είναι ενσωματωμένοι οργανικά στον σχεδιασμό.
Όσον αφορά τη χρήση των ορθών χρωματισμών στις εξωτερικές επιφάνειες των κτισμάτων,
καταγράφονται θετικά αποτελέσματα, αφού ο σχεδιασμός τους βασίζεται, κατά κύριο λόγο, στη
χρήση ανοικτών χρωμάτων. Επιπλέον, η κάτοψη των κατοικιών φαίνεται να υποστηρίζει τη
δυνατότητα φυσικού αερισμού και φυσικού φωτισμού για όλες τις κύριες λειτουργίες.
Ο σχεδιασμός των επιλεγμένων κατοικιών από κατασκευαστικές εταιρείες ανάπτυξης ακινήτων
δεν βασίζεται σχεδόν καθόλου στις βιοκλιματικές αρχές. Συγκρίνοντας τα δύο σύνολα κατοικιών,
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οι βιοκλιματικές αρχές στις επιλεγμένες κατοικίες από κατασκευαστικές εταιρείες ανάπτυξης
ακινήτων εφαρμόζονται σε μικρότερο βαθμό από τις βραβευμένες κατοικίες, ειδικότερα όσον
αφορά τις βασικές στρατηγικές του παθητικού σχεδιασμού (την αξιοποίηση του νότιου
προσανατολισμού και την εφαρμογή των ορθών συστημάτων σκίασης), την ανάσχεση των
θερμικών απωλειών και την ενσωμάτωση των εξωτερικών χώρων στον σχεδιασμό. Αντιθέτως,
φαίνεται να υποστηρίζει σε μεγαλύτερο βαθμό τη δυνατότητα αξιοποίησης του φυσικού
αερισμού και φωτισμού. Τέλος, χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι ο σχεδιασμός των κατοικιών
και των δύο συνόλων ικανοποιεί τις διαφορετικές βιοκλιματικές παραμέτρους με ανάλογο
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τρόπο.

ΙΙ.2.4. Ο βαθμός επιλογής που προσφέρει ο σχεδιασμός στους χρήστες
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Τα χαρακτηριστικά των κατοικιών των δύο συνόλων παρουσιάζουν ομοιότητες. Αν και οι
επιλεγμένες κατοικίες από κατασκευαστικές εταιρείες ανάπτυξης ακινήτων παρουσιάζουν
υψηλότερο βαθμό ευελιξίας, αυτή δεν παρατηρείται σε βαθμό που ο σχεδιασμός τους να
φαίνεται ότι υποστηρίζει αυτήν τη δυνατότητα. Αυτή η διαφορά έγκειται, πιθανόν, στο γεγονός
ότι στις βραβευμένες κατοικίες οι καθημερινές και οι επίσημες λειτουργίες τείνουν να
διαχωρίζονται σε χωρικές ενότητες, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται λιγότερες πιθανότητες
στον τρόπο με τον οποίο οι λειτουργίες μπορούν να αλλάξουν μεταξύ τους θέση. Όσον αφορά τις
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επιλογές βραχυπρόθεσμου χαρακτήρα, όπως και στις βραβευμένες κατοικίες, εντοπίζεται
σχετικά υψηλό ποσοστό επιλογής πρόσβασης μεταξύ εσωτερικού και εσωτερικού χώρου. Παρά
αυτό το γεγονός, οι κατοικίες των κατασκευαστικών εταιρειών ανάπτυξης ακινήτων δεν φαίνεται
να παρουσιάζουν σε μεγάλο βαθμό επιλογή πρόσβασης και οπτικής σύνδεσης μεταξύ των
χώρων. Με βάση την ανάλυση αυτών των δύο ιδιαίτερων συνόλων κατοικιών, η δυνατότητα του
σχεδιασμού να προσφέρει επιλογές βραχυπρόθεσμου χαρακτήρα αλλά και η δυνατότητα
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προσαρμογής του χώρου σε μελλοντικές ανάγκες δεν φαίνεται να υποστηρίζονται από την
κουλτούρα στην οποία εντάσσονται τα συγκεκριμένα κτίσματα.

ΙΙ.2.5. Σχολιασμός αποτελεσμάτων
Εστιάζοντας στη χωρική ανάλυση των κατοικιών, τα αποτελέσματα αποδεικνύουν ότι, ο
σχεδιασμός τους παρουσιάζει διαφορές, αν και φαινομενικά είναι επηρεασμένος από
παραδοχές της κυρίαρχης τοπικής σχεδιαστικής κουλτούρας. Μία βασική διαφορά που
488

εντοπίζεται στα δύο σύνολα είναι ότι οι κατοικίες από κατασκευαστικές εταιρείες ανάπτυξης
ακίνητων υποστηρίζουν σε μεγαλύτερο βαθμό, σε σύγκριση με τις βραβευμένες κατοικίες, ένα
ανεπίσημου χαρακτήρα προφίλ κατοίκησης. Συγκεκριμένα: α) παρουσιάζουν σε μεγαλύτερη
συχνότητα χώρους που λειτουργούν ταυτόχρονα ως επίσημοι και καθημερινοί, β) οι καθημερινές
και οι επίσημες τους λειτουργίες διαχωρίζονται σε ξεχωριστές χωρικές ενότητες σε μικρότερο
βαθμό, γ) καταγράφουν σε μεγαλύτερη αναλογία κύριους χώρους που εμπίπτουν σε
περισσότερους από έναν δακτύλιο κίνησης, δ) παρουσιάζουν περισσότερες λειτουργίες που
εμπίπτουν στον ίδιο χώρο, ε) παρουσιάζουν πιο συμπαγείς κατόψεις, των οποίων οι κύριες
λειτουργίες μοιράζονται περισσότερα κοινά όρια, ζ) παρουσιάζουν πιο σύνθετες οπτικά

Ο
Σ

διαστρωματωμένες διατάξεις και η) σχεδόν όλοι οι κύριοι χώροι τους, εκτός της καθημερινής
τραπεζαρίας και της κουζίνας, παρουσιάζουν υψηλές τιμές οπτικής ενσωμάτωσης.

Ένα ενδιαφέρον στοιχείο, το οποίο εντοπίζεται επίσης μέσα από την ανάλυση, είναι ότι, σε

ΚΡ
ΑΝ

αντίθεση με άλλες μελέτες οι οποίες εστιάζουν στο γεγονός ότι οι κατοικίες που δεν
σχεδιάζονται από αρχιτέκτονες δεν παρουσιάζουν μεγάλο αριθμό μεταβατικών χώρων
(Hadjichristos 2002, 138, Hanson 2003, 236), οι επιλεγμένες κατοικίες από κατασκευαστικές
εταιρείες ανάπτυξης ακινήτων παρουσιάζουν, κατ΄ αναλογίαν, μεγάλο ποσοστό ύπαρξης
μεταβατικών χώρων. To γεγονός ότι τα συγκεκριμένα κτίσματα προωθούνται από τις
κατασκευαστικές εταιρείες ανάπτυξης ακινήτων, ως εξέχοντα παραδείγματα κατοίκησης,
πιθανώς να οδηγεί στη χρήση μεταβατικών χώρων με τη λογική ότι με αυτόν τον τρόπο
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εμπλουτίζεται η διάσταση του εσωτερικού χώρου. Τέλος, μία άλλη παρατήρηση, η οποία
εντοπίζεται και χαρακτηρίζει τον σχεδιασμό και των δύο διαφορετικών συνόλων κατοικιών, είναι
ότι το κλιμακοστάσιο που ενώνει τα δύο βασικά επίπεδα της κατοικίας καθώς και οι μεταβατικοί
χώροι, οι οποίοι σχετίζονται άμεσα με αυτήν, παρουσιάζουν την υψηλότερη τιμή ενσωμάτωσης.
Αυτή η παρατήρηση είναι σημαντική, αφού η οργάνωση του χώρου των κατοικιών των δύο
συνόλων υπακούει σε κάποιες βασικές κοινές αρχές οι οποίες αναπόφευκτα πηγάζουν από την

Η

κυρίαρχη τοπική σχεδιαστική κουλτούρα.
Όσον αφορά την παράμετρο της αισθητικής, αν και οι κατοικίες των δύο συνόλων μορφολογικά
και ογκοπλαστικά παρουσιάζουν αποσπασματικά ομοιότητες, είναι ξεκάθαρο ότι παρουσιάζουν
διαφορετική σχεδιαστική φιλοσοφία. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι οι επιλεγμένες
κατοικίες από κατασκευαστικές εταιρείες ανάπτυξης ακινήτων παρουσιάζουν στο σύνολό τους
πολλές διαφορετικές συνθετικές προσεγγίσεις. Πιθανότατα αυτή η παρατήρηση αιτιολογείται
από το γεγονός ότι αυτές σχεδιάζονται, για να ικανοποιήσουν διαφορετικές ομάδες ατόμων και
όχι για να υπηρετήσουν κάποια συγκεκριμένη κουλτούρα. Αντιθέτως, οι βραβευμένες κατοικίες
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παρουσιάζουν ομοιομορφία στον σχεδιασμό τους, γεγονός το οποίο δηλώνει ότι τα
συγκεκριμένα κτίσματα ανήκουν σε μία κουλτούρα η οποία χαρακτηρίζεται από κοινούς κώδικες.
Αποθαρρυντικά είναι τα αποτελέσματα, όσον αφορά τον βαθμό στον οποίο οι βιοκλιματικές
αρχές εντάσσονται στον σχεδιασμό των κατοικιών των δύο συνόλων. Χαρακτηριστικό είναι
επίσης το γεγονός ότι ο βαθμός στον οποίο ικανοποιούνται οι διαφορετικές βιοκλιματικές
παράμετροι στον σχεδιασμό των κατοικιών των δύο συνόλων γίνεται με ανάλογο τρόπο.
Ανάλογα αποτελέσματα καταγράφονται, όσον αφορά επίσης τη δυνατότητα του σχεδιασμού να
προσφέρει επιλογές βραχυπρόθεσμου χαρακτήρα και τη δυνατότητα προσαρμογής του σε
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μελλοντικές ανάγκες. Οι συγκεκριμένες προσεγγίσεις στον σχεδιασμό συνδέονται άμεσα με
αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη διάρκεια της σύνθεσης και δεν φαίνεται να αποτελούν
κομμάτι της κουλτούρας που χαρακτηρίζει ίσως και τον σχεδιασμό γενικότερα της σύγχρονης
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κυπριακής κατοικίας.

Συνοψίζοντας, αν εξαιρέσουμε την αστοχία ως προς τη βιοκλιματική προσέγγιση και τον βαθμό
επιλογής που προσφέρει ο σχεδιασμός των κατοικιών των δύο διαφορετικών συνόλων, κατά
κύριο λόγο αυτός παρουσιάζει διαφορές. Συγκεκριμένα, η φιλοσοφία σχεδιασμού της χωρικής
οργάνωσης των επιλεγμένων κατοικιών από κατασκευαστικές εταιρείες ανάπτυξης ακινήτων
χαρακτηρίζεται, σε σχέση με τις βραβευμένες κατοικίες, από την ύπαρξη πιο χαλαρών σχέσεων
μεταξύ των διαφόρων λειτουργιών/χώρων. Επίσης, οι βραβευμένες κατοικίες σε σύγκριση με τις
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επιλεγμένες κατοικίες από κατασκευαστικές εταιρείες ανάπτυξης ακινήτων, παρουσιάζουν
ισχυρότερο χαρακτήρα στην αισθητική τους.
Παράλληλα, με τις βασικές διαφορές που παρουσιάζονται, είναι ορθό να αναφερθεί ότι οι
διάφορες επιμέρους ομοιότητες, οι οποίες εντοπίζονται στον σχεδιασμό των κατοικιών των δύο
συνόλων, πιθανότατα εμφανίζονται λόγω της επαφής των κτισμάτων αλλά και των ιδίων των
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συντελεστών τους στον σχεδιασμό με τη τοπική σχεδιαστική κουλτούρα. Από τη στιγμή που ο
σχεδιασμός μίας κατοικίας εντάσσεται σε μία συγκεκριμένη κοινωνία, ο αρχιτέκτονας, εκτός του
γεγονότος ότι χρησιμοποιεί ένα δικό του λεξιλόγιο, αναπόφευκτα επηρεάζεται από την
υφιστάμενη γνώση, τις τοπικές ιδιομορφίες, τις επιρροές, τους κοινωνικούς κώδικες, τους
διαθέσιμους πόρους, τις διαθέσιμες κατασκευαστικές τεχνικές και περιορισμούς.
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