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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

   Η εκπόνηση µιας πτυχιακής εργασίας εµπλουτίζει τις γνώσεις µας αλλά και 

γεννά ερωτήµατα, χαρακτηριστικό άλλωστε στοιχείο µιας βαθιάς µελέτης. 

   Το σκεπτικό αρχικά ήταν να ασχοληθούµε µε τις βιοκλιµατικές κατασκευές µιας 

και το περιβάλλον και η εξοικονόµηση ενέργειας αποτελούν το µεγάλο ζήτηµα της 

σύγχρονης εποχής. Επειδή όµως η αρχική µας σκέψη ήταν λίγο ‘’γενική’’ ο 

επιβλέπων Καθηγητής µας ∆ρ. Γεώργιος Μεταξάς µας κατεύθυνε στο να 

περιορίσουµε τη µελέτη µας στην ‘’εξέλιξη των βιοκλιµατικών κατασκευών από 

την αρχαιότητα µέχρι σήµερα’’. 

   Μετά από αρκετές συναντήσεις ο κ. Μεταξάς πρότεινε να εστιάσουµε το 

ενδιαφέρον µας  στην υπόσκαφη µορφή Αρχιτεκτονικής της Σαντορίνης.  

Αυτή η ιδιαίτερη µορφή Αρχιτεκτονικής, που µέχρι τότε αγνοούσαµε την ύπαρξή 

της, µας κίνησε το ενδιαφέρον τόσο ώστε να επισκεφτούµε το νησί της 

Σαντορίνης για να τη δούµε, να συλλέξουµε πληροφορίες και φωτογραφικό υλικό.  

   Στόχος είναι να εξετάσουµε την εξέλιξη των κατασκευών από την εποχή των 

σπηλαίων ‘’cave houses’’ στα παραδοσιακά σπίτια έως τα σύγχρονα 

βιοκλιµατικά. 

   Θέλουµε να πιστεύουµε ότι αυτή η µελέτη συµβάλλει στην κατεύθυνση της 

ανάπτυξης µιας τοπικής Αρχιτεκτονικής, που εµπνέεται από το παρελθόν και 

εναρµονίζεται µε τη σύγχρονη έρευνα της βιοκλιµατικής Αρχιτεκτονικής. 

    Οφείλουµε να εκφράσουµε τις ευχαριστίες µας σε όλους όσους µας βοήθησαν 

άµεσα ή έµµεσα για την ολοκλήρωση αυτής της εργασίας. Τον εισηγητή και 

επιβλέποντα Καθηγητή µας ∆ρ. Γεώργιο Μεταξά για την αµέριστη υποστήριξη, 

ενθάρρυνση καθώς και τις παρατηρήσεις του που βοήθησαν στην ολοκλήρωση 

της εργασίας µας. Τον κ. Λιγνό Εµµανουήλ που µας ξενάγησε στο Λαογραφικό 

Μουσείο της Σαντορίνης,  και µας προµήθευσε τα συγγράµµατα και το αναγκαίο 

φωτογραφικό υλικό που αποτέλεσαν την  κύρια πηγή άντλησης των 

πληροφοριών µας. Τέλος σηµαντικά αξιόλογη υπήρξε η βοήθεια του κ. Σταύρου 

Κουταλίδη, Αρχιτέκτονα Μηχανικού της Σαντορίνης που µε τις γνώσεις του, το 

φωτογραφικό υλικό που  προσέφερε και την ξενάγηση από µέρους του σε ένα 

σύγχρονο υπόσκαφο στο Φηροστεφάνι της Σαντορίνης, µας έδωσε ‘’τροφή’’ 

γύρω από τα υπόσκαφα, για να συνεχίσουµε την εργασία µας καθώς και την κα. 

Μαρία Καραφώτη Αρχιτέκτονα Μηχανικό για το πλούσιο φωτογραφικό υλικό  και 

τις γνώσεις της γύρω από τα σύγχρονα βιοκλιµατικά κτίρια. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 
1. Το κλίµα της Ελλάδας 

 
 

 
   Σύµφωνα µε τα δεδοµένα της Ε.Μ.Υ. ‘’Το κλίµα της Ελλάδας (εικ.01) έχει, σε 

γενικές γραµµές τα χαρακτηριστικά του Μεσογειακού κλίµατος, δηλαδή ήπιους 

και βροχερούς χειµώνες, σχετικά θερµά και ξηρά καλοκαίρια και µεγάλη 

ηλιοφάνεια όλο σχεδόν το χρόνο. Από κλιµατικής πλευράς το έτος µπορεί να 

χωριστεί κυρίως σε δύο εποχές: Την ψυχρή και βροχερή χειµερινή περίοδο 

που διαρκεί από τα µέσα του Οκτωβρίου και µέχρι το τέλος Μαρτίου και τη 

θερµή και άνοµβρη εποχή που διαρκεί από τον Απρίλιο έως τον Οκτώβριο.‘’                                                                        

   Η Ελλάδα ανήκει στην εύκρατη ζώνη και το κλίµα της παρουσιάζει ποικιλία 

κλιµατικών τύπων και 

προσδιορίζεται από: την 

επίδραση του 

γεωγραφικού πλάτους, τη 

γειτνίαση µε τη θάλασσα 

και το ανάγλυφο του 

εδάφους.  

 

 

 
 

Εικ.01. Γεωφυσικός χάρτης της Ελλάδος 

(πηγή:http://gewgrafikosxartisellados.blogspot.com ) 

 
 
1.1. Το κλίµα των Κυκλάδων - Κλιµατολογικά γεωγραφικά και 
γεωφυσικά στοιχεία 
 
1.1.1. Κυκλάδες  

   Το κλίµα των Κυκλάδων είναι ξηρό και εύκρατο, µε ήπιους και ξηρούς 

χειµώνες και δροσερά µελτέµια το καλοκαίρι. Χαρακτηριστικό είναι η µεγάλη 

http://gewgrafikosxartisellados.blogspot.com/
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ηλιοφάνεια που ξεπερνά τις 3.000 ώρες ετησίως. Η µέση ετήσια θερµοκρασία 

κυµαίνεται µεταξύ 140C και 190C και παρουσιάζει απότοµες µεταβολές. Η 

υγρασία κυµαίνεται µεταξύ 65 και 72,5%. Το Φθινόπωρο είναι θερµό και το 

Xειµώνα, τα ορεινά νησιών σκεπάζονται από πυκνό χιόνι για µέρες, αν και η 

χιονόπτωση δεν είναι χαρακτηριστικό του κλίµατος. Οι κακοκαιρίες 

διακόπτονται τον Ιανουάριο και το πρώτο δεκαπενθήµερο του Φεβρουαρίου 

από τις “Αλκυονίδες µέρες”. Η 'Άνοιξη έχει µικρή διάρκεια και το Καλοκαίρι 

είναι ήπιο µε ελάχιστες βροχές.  

 

 
1.1.2. Σαντορίνη  
 
   Η Σαντορίνη (εικ.02), χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερη γεωµορφολογία και  

τραχύτητα εδάφους, λόγω της ηφαιστιογενής του προέλευσης. Εντάσσεται στο 

σύµπλεγµα των νησιών των Κυκλάδων και βρίσκεται στο νοτιότερο σηµείο, 

δυτικά της Ανάφης και νότια της Ίου. Σειρά από ηφαιστειογενείς εκρήξεις 

συγκλονίζουν το νησί από παλιές γεωλογικές περιόδους. Η Σαντορίνη 

κλιµατικά ανήκει στο Μεσογειακό νησιώτικο τύπο, µε τις χαρακτηριστικές 

κλιµατολογικές συνθήκες των Κυκλάδων να επικρατούν. Ο Χειµώνας είναι 

σχετικά ήπιος, σπάνια είναι η πτώση χιονιού ενώ οι βροχοπτώσεις δεν είναι 

µεγάλης συχνότητας. Το Καλοκαίρι είναι θερµό προς ζεστό. Είναι ιδιαίτερα 

ξηρή εποχή µε χαρακτηριστική 

ηλιοφάνεια.  

 

 

 

Εικ.:02.:Γεωφυσικός χάρτης της Σαντορίνης 
(πηγή: http://thetidio.larisa.googlepages.com)    
 

Η υγρασία, είναι υψηλή, λόγω της 

γειτνίασης µε τη θάλασσα, και ορατή 

ιδιαίτερα το καλοκαίρι. Οι άνεµοι είναι βόρειοι και ισχυροί (το αυγουστιάτικο 

µελτέµι) ή νότιοι (σοροκάδα) και επηρεάζουν τον τρόπο καλλιέργειας και τα 

είδη της. 
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1.2. Κλίµα και Αρχιτεκτονική   

 

   Στον τοµέα της αρχιτεκτονικής έχουν ανακύψει τρία µεγάλα ζητήµατα: η 

εξοικονόµηση ενέργειας, η επαναφορά του πράσινου µέσα στην πόλη, η 

προσαρµογή των κτισµάτων στο τοπίο, τα οποία σχετίζονται άµεσα µε το 

µικροκλίµα της περιοχής και τη µορφή των κατοικιών όπως αυτή προκύπτει 

από την αναγκαιότητα στέγασης των κατοίκων. 

 

   Η υπόσκαφη αρχιτεκτονική επιχειρεί να δώσει µια απάντηση πρωτότυπη, µε 

τον πλούτο των λύσεων που προσφέρει, είτε πρόκειται για κατοικία ατοµική, 

είτε συλλογική , έχοντας τη δυνατότητα να φτάσει µέχρι την υπόσκαφη 

πολεοδοµική οργάνωση. 

   

  Το κύριο χαρακτηριστικό γνώρισµα του υπόσκαφου κτίσµατος είναι η 

κυριαρχία του χώρου πάνω στην ύλη. 

   Η υπόσκαφη αρχιτεκτονική προκύπτει από την αφαίρεση ύλης για τη 

δηµιουργία του εσωτερικού κελύφους. Αρχιτεκτονική θαµµένη ή καλυµµένη µε 

χώµα που από τη σκοπιά της κλιµατικής προσαρµογής εντάσσεται στην 

προβληµατική της βιοκλιµατικής αρχιτεκτονικής. Παρακάτω γίνεται αναφορά 

στην υπόσκαφη µορφή αρχιτεκτονικής του παρελθόντος. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
 

2. Υπόσκαφη Μορφή Αρχιτεκτονικής Του 
Παρελθόντος (παραδείγµατα) 

 
 
    Η υπόσκαφη κατοικία, οργανωµένη, σε µορφή οικισµών  παρουσιάζεται, 

κυρίως, στην λεκάνη της Μεσογείου µετά στις ζώνες µε ηπειρωτικό κλίµα, 

στην ‘’πηλώδη’’ ζώνη στην Κίνα και τέλος στις ηµιάγονες περιοχές των Η.Π.Α. 

Η αρχιτεκτονική των περιοχών αυτών, εκφράζεται µε πολλά κοινά 

αρχιτεκτονικά στοιχεία που έχουν θετική ανταπόκριση στη διαφορετικότητα 

των ιδιαίτερα σκληρών  κλιµάτων τους.  

   Εποµένως, ο λόγος για τον οποίο παρατηρείται αυτό το φαινόµενο είναι ότι 

για την ύπαρξη µιας υπόσκαφης µορφής κατοικίας βασική προϋπόθεση είναι 

το έδαφος, αφού πρέπει να είναι µαλακό για να µπορεί να σκάβεται εύκολα 

αλλά και απαλλαγµένο από την υγρασία, και όλες αυτές οι περιοχές πληρούν 

αυτές τις προδιαγραφές. 

Πιο συγκεκριµένα τέτοια εδάφη είναι:  

• ‘’τα προσχωµατικά της τεταρτογενούς εποχής, φερµένα από τον 

άνεµο, όπως συµβαίνει στην Νότια Κίνα, σε περιοχές της Ουγγαρίας 

και στην Κάτω Αυστρία. 

• τα αµµώδη, κρυσταλλικά εδάφη που βρίσκονται σε αποσύνθεση και 

δηµιουργούν την αδιάβροχη άργιλο. 

• τα πρόσφατα, προσχωµατικά από µαλακούς βράχους, όπως αυτά 

της περιοχής Almeria της Ισπανίας ή της περιοχής του Fresno της 

Καλιφόρνιας. 

• τ’ αποθέµατα των ηφαιστείων, όπως αυτά της Καππαδοκίας στην 

Τουρκία, της Σαντορίνης στην Ελλάδα. 

• στρώσεις διαδοχικές από βράχο και χώµα, όπως στην περιοχή της 

Valence  στην Ισπανία, στην Βόρεια Τυνησία και στην Γαλλία. 

• Τα αργιλικά εδάφη, πηλώδη αποξηραµένα, όπως εµφανίζονται στα 

Matmata της Τυνησίας και στην Κίνα. 

• τα βραχώδη ασβεστολιθικά ( µαλακά όπως η κιµωλία ), όπως στις 

περιοχές Touraine, Picardie, Baux de Provence, στη Γαλλία.’’ 
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2.1. Σαντορίνη 
 
 
   Στην Σαντορίνη τα γνωστότερα δείγµατα των, γνωστών και ως, cave 

houses  είναι οι Σαντορινιές κατοικίες και τα ‘’σπήλαια της Σαντορίνης’’.     

    

   Τα γνωστότερα σπήλαια της Θήρας, τα οποία και έχουν µελετήσει ξένοι 

ειδικοί, είναι: 

 1.Σπήλαιο Μουζακιά: βρίσκεται στην τοποθεσία Επισκοπής στην 

Μέσα γωνία. Σύµφωνα µε επισκέπτες το σπήλαιο είναι σηµαντικό, αν 

και δεν έχει µελετηθεί ακόµα. 

   2.Σπήλαιο-εκκλησία της Παναγίας Σέργαινας: τοποθετείται κοντά 

στο χωριό Βόθωνας. Το σπήλαιο αυτό είναι διανοιγµένο σε πωρόλιθο, 

γι’ αυτό το λόγο παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. 

   3.Μέγα Σπήλαιο Πυλάρου: βρίσκεται στην αρχαιολογική περιοχή 

παρά τον αυχένα Σελλάδα, για αυτό το λόγο έχει τεράστιο αρχαιολογικό 

ενδιαφέρον. Το  Μέγα Σπήλαιο Πυλάρου έχει µήκος 25 µέτρα. 

   4. Σπήλαιο Ερµού και Ηρακλέους: είναι ένα µικρό σπήλαιο που έχει 

µήκος 10 µέτρα., πλάτος 4 µέτρα. και ύψος 4,5 µέτρα. Το σπήλαιο αυτό 

ονοµάζεται και ‘’θερµό σπήλαιο’’, αφού κατά τον χειµώνα παρατηρείται 

το εξής περίεργο φαινόµενο: εξέρχεται θερµός αέρας από τις τρύπες 

στο δάπεδο.  

   5.Σπήλαιο Ζωοδόχου Πηγής: τοποθετείται κάτω από τον αυχένα 

Σελλάδα, προς την αρχαιολογική περιοχή. Το σπήλαιο αυτό έχει µήκος 

25 µέτρα, πλάτος 3-6 µέτρα και ύψος 5-8 µέτρα. Στην δεξιά πλευρά της 

εισόδου του σπηλαίου βρίσκεται ο ναός της Ζωοδόχου Πηγής.  

Αξιοσηµείωτες είναι οι µικρές λεκάνες συλλογής του µοναδικού 

τρεχούµενου νερού της Σαντορίνης. 

   6.Σπήλαιο ανώνυµο Σελλάδας: βρίσκεται πάνω από το σπήλαιο της 

Ζωοδόχου Πηγής και χρησιµοποιείται για ποιµνιοστάσιο. Υπάρχουν 
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κάποιες ενδείξεις αρχαιολογικού ενδιαφέροντος αφού βρίσκεται κοντά 

στον αρχαιολογικό χώρο.  

  Και  7.Τα δύο σπήλαια τα οποία τοποθετούνται κοντά στην 

εκκλησία της Κέρα-Παναγίας της Χοχλιδερής: στο πρώτο σπήλαιο 

µπαίνουµε από την δεξιά είσοδο του. Ολόκληρη η δεξιά πλευρά του 

σπηλαίου είναι, ουσιαστικά, ένα  τοίχωµα από µεγάλους ογκόλιθους. Το 

πρώτο τµήµα χαρακτηρίζεται από λιθοδοµή, η οποία και χωρίζει το 

σπήλαιο σε δύο τµήµατα. Έτσι το δεύτερο τµήµα είναι ένα µεγάλο 

δωµάτιο του οποίου ο τοίχος έχει διαστάσεις: µήκος 8,5 µέτρα, πλάτος 

3,5 µέτρα και ύψος 2,5 µέτρα και για να κατέβουµε στο κτίσµα αυτό 

χρησιµοποιούµε µια σκάλα, που έχει δηµιουργηθεί από τοποθετηµένους 

ογκόλιθους και πέτρες στον τοίχο, από όπου και προεξέχουν. Από την 

άλλη, στις αριστερές εισόδους του σπηλαίου παρατηρούµε ένα άλλο 

περίεργο κτίσµα που υπάρχει κοντά και σε βάθος 6 µέτρα, το τοίχωµα 

του οποίου σχηµατίζει σκαλοπάτι και όλος ο τοίχος φαίνεται να κάνει µια 

‘’κοιλιά’’ προς τον ελεύθερο χώρο του σπηλαίου. 

   Το δεύτερο σπήλαιο, το οποίο είναι και το πιο σπουδαίο είναι πάρα 

πολύ δύσκολο να διερευνηθεί, γιατί η είσοδος, που οδηγεί στο 

εσωτερικό του, είναι ουσιαστικά ένα άνοιγµα ανάµεσα σε βράχους και 

φραγκοσυκιές. Έτσι, µπαίνουµε στο θάλαµο του δεύτερου σπηλαίου 

από ένα στενό διάδροµο που έχει µήκος 8 µέτρα. Ο διάδροµος της 

εισόδου αυτής είναι στην αρχή του ανέπαφος ενώ µετά από τα 4 µέτρα 

είναι διανοιγµένος τεχνητά και στα πλευρά του παρατηρούµε ένα 

τοίχωµα από τοποθετηµένους πελεκηµένους ογκόλιθους. ∆εξιά από την 

είσοδο, παρατηρούµε τοίχωµα µέχρι την οροφή και αριστερά της 

υπάρχει µια µικρή εσοχή. Στο κέντρο περίπου του σπηλαίου και προς 

τα αριστερά ένα τοίχωµα φαίνεται να δηµιουργεί ένα δωµάτιο και πίσω 

από το δωµάτιο αυτό, και µισοκαλυµµένη από το τοίχωµά του 

κτίσµατος, βρίσκεται µια λίθινη λαξευµένη λεκάνη συλλογής βρόχινου 

νερού. Παράλληλα στο κέντρο του δαπέδου του σπηλαίου αυτού 
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βρίσκεται µία σειρά από τοποθετηµένες πέτρες. Στο τέλος του σπηλαίου 

και δεξιά παρατηρούµε µε λιθοδοµή ένα κτίσµα, το οποίο δεν µπορούµε 

να προσδιορίσουµε ακριβώς προτού γίνουν αρχαιολογικές έρευνες ( 

υπάρχουν γνώµες πως επρόκειτο για φρεάτιο). Εντύπωση δηµιουργεί, 

φυσικά, και ο τριγωνικός ογκόλιθος, ο οποίος  είναι τοποθετηµένος στο 

κέντρο του τοίχου καθώς επίσης και οι δύο θέσεις που υπάρχουν για 

την τοποθέτηση διάφορων αντικειµένων. Στην επιφάνεια του δαπέδου 

του σπηλαίου διακρίνουµε  µερικά θραύσµατα αγγείων, τα οποία δεν 

έχουν µετακινηθεί µε σκοπό να µελετηθούν από τους ειδικούς 

αρχαιολόγους. 

 

 

2.2. Παραδείγµατα ανά τον κόσµο 

 

 

 
 

Εικ. 03 : Παραδοσιακός Οικισµός στην Καππαδοκία 
(πηγή : προσωπικό αρχείο) 

    

Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι οι οικισµοί της επαρχίας Tungwan στην 

Βόρεια Κίνα όπου το έδαφος είναι επίπεδο και το χώµα εκεί είναι σκληρό-

πηλώδες. 
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    Επιπλέον, παρατηρούµε ότι οι περιοχές όπου αναπτύχθηκαν υπόσκαφες 

κατοικίες και, γενικότερα, οικισµοί είναι περιοχές οι οποίες χαρακτηρίζονται 

απο:  

1. κλίµα µε έντονη ξηρασία, 

2. κλίµα µε σηµαντικό ηµερήσιο θερµοκρασιακό εύρος, 

3. αρκετά υψηλή µέση ετήσια θερµοκρασία, 

4. έντονη ηλιακή ακτινοβολία, 

5. ανέµους µε µεγάλη ένταση, 

6. ανέµους µε µεταβλητή διεύθυνση, και 

7. ανέµους συχνά ανακατεµένους µε σκόνη 

 

   Τέτοιες περιοχές είναι οι περιοχές της Βόρειας Τυνησίας όπου οι κάτοικοι 

αναγκασµένοι από τις κλιµατικές συνθήκες ( µε κλίµα παραπλήσιο µε αυτό της 

ερήµου όπου σπανίζουν οι βροχοπτώσεις και οι θερµοκρασία ηµερησίως 

φτάνει σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα ) χρησιµοποίησαν τις πλαγιές των 

βουνών Ksours για να κτίσουν τους οικισµούς τους. Οι οικισµοί στους οποίους 

φαίνεται χαρακτηριστικότατα είναι τα χωριά Douiret και Chenini.  Αλλά και οι 

ερηµικές περιοχές των βουνών Matmata στην Βόρεια Τυνησία είχαν 

προτιµηθεί από τους Τυνήσιους για δηµιουργία οικισµών και µάλιστα είναι 

απο τις περιοχές που κατοικούνται ακόµα και σήµερα. 

 

 

 2.2.1. Αµερική - Ινδιάνικη φυλή pueblo 

  

  Άλλο παράδειγµα της υπόσκαφης αρχιτεκτονικής στο εξωτερικό αποτελεί και 

το αµφιθεατρικό χωριό Pueblo Bonito, το οποίο είναι, αναµφισβήτητα το 

θεαµατικότερο όλων είτε από άποψη όγκου είτε από θέµα οργάνωσης του 

οικισµού αυτού.   
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  Εικ. 04 : Παραδοσιακός Οικισµός – Ινδιάνικη             Εικ. 05: τοµή υπόσκαφης κατοικίας - Ινδιάνικη 
  Φυλή Pueblo        Φυλή Pueblo 
 (πηγή : προσωπικό αρχείο)                                              (πηγή : προσωπικό αρχείο)  
 
 
 

   Κατά τη διάρκεια του 11ου και του 12ου  αιώνα µ.Χ. η ινδιάνικη φυλή pueblo 

δηµιούργησε τις  πρώτες αµερικανικές ηλιακές κοινότητες. Το αµφιθεατρικό 

χωριό  Pueblo Bonito αποτελούνταν από 800 περίπου χώρους, σε πέντε 

ορόφους, οργανωµένους αµφιθεατρικά. Η αρµονία του οικισµού µε το 

περιβάλλον είναι µοναδική. Κάθε κατοικία ήταν οργανωµένη έτσι ώστε να 

επιτρέπει το φως του ήλιου να διαπερνά τις πόρτες και τα παράθυρα της 

νότιας όψης και ολόκληρες κοινότητες ήταν σχεδιασµένες ώστε να παρέχουν 

την µέγιστη ηλιακή πρόσβαση.  

               
Εικ. 06 : sod house 

(πηγή : προσωπικό αρχείο) 
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   Η κατασκευή από πλίνθους αποτελούσε επαρκή θερµική µάζα για την 

αποθήκευση θερµότητας κατά τη διάρκεια του χειµώνα και µετρίαζε τις 

θερµοκρασίες κατά τη διάρκεια των ζεστών καλοκαιρινών µηνών. Τα 

παράθυρα όπως και η µόνωση στην οροφή βοηθούσαν στη διατήρηση της 

θερµότητας το χειµώνα και η χρήση µαρκιζών βοηθούσε στη σκίαση το 

καλοκαίρι. 

 

               
Εικ. 07 :Κατοικία ινδιάνικη Φυλή Pueblos 

(πηγή : προσωπικό αρχείο) 

 

   Παρακάτω γίνεται µια σύντοµη αναδροµή στην ιστορία της Σαντορίνης 

προκειµένου να γίνουν κατανοητοί οι λόγοι δηµιουργίας των υπόσκαφων 

κτισµάτων (cave houses). 

  

 
 
2.3. Ιστορική αναδροµή 
 
 
   Στην ιστορία της Σαντορίνης η παρουσία των ξένων  κατακτητών είναι 

διαρκής,  µε σηµαντικότερους τους Λατίνους κατακτητές στη διάρκεια 

1207-1537 κατά την οποία το νησί υπέφερε από λεηλασίες και 

πειρατικές επιδροµές. 



Η εξέλιξη των βιοκλιµατικών κατασκευών  
από την αρχαιότητα µέχρι σήµερα 

 
 
 
 

 17 

   Στα µέσα του 17ου αιώνα, ύστερα από µία εντατική εκστρατεία 

προσηλυτισµού στον καθολικισµό, το ένα δέκατο του πληθυσµού του 

νησιού ήταν καθολικοί ενώ προς τα τέλη του 17ου αιώνα, ήρθε η 

παρακµή στην τάξη των Λατίνων κατακτητών και ο αριθµός των 

ντόπιων καθολικών µειωνόταν σηµαντικά. Οι άρχοντες Λατίνοι ζούσαν 

στα κάστρα (καπετανόσπιτα) ενώ οι αγρότες – βιλλάνοι κατοικούσαν 

αναγκαστικά στα υπόσκαφα σπίτια των ξεροποτάµων. 

   Η παρουσία του ξένου στοιχείου στο νησί, κυρίως των Λατίνων ήταν 

φυσικό να επηρεάσει την κοινωνική ζωή των κατοίκων και την 

αρχιτεκτονική των οικισµών τους. 

   Από  µια κοινωνία σχετικά φτωχή, µε ελάχιστα τεχνολογικά µέσα, 

προέκυψε µια εντυπωσιακή αρχιτεκτονική δοµή των οικισµών µε 

σεβασµό στο φυσικό τους περιβάλλον. Τα κτίσµατα ήταν 

προσαρµοσµένα αρµονικά στο ανάγλυφο του εδάφους, µε τάση να 

κτίζονται σε δυσπρόσιτες περιοχές για λόγους ασφάλειας και άµυνας 

από πειρατικές επιδροµές. 

  ‘’ Η οµορφιά της ανώνυµης αρχιτεκτονικής θεωρήθηκε για πολύ καιρό 

σαν συµπτωµατική. Σήµερα όµως, οφείλουµε να αναγνωρίσουµε ότι 

ήταν το αποτέλεσµα µιας σωστής σπάνιας αίσθησης στο χειρισµό 

πρακτικών προβληµάτων.’’ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

3. Είδη κτισµάτων 

 

   Ως προς την κατασκευή, οι κατοικίες διακρίνονται σε: κτίσµατα υπόσκαφα 

(δηλαδή κτίσµατα λαξεµένα στο κάθετο µέτωπο του στρώµατος της άσπας), 

σε κτίσµατα χτιστά (δηλαδή κτισµένα κανονικά πάνω στο έδαφος) και σε 

ηµίχτιστα (όπου µέρος της κατασκευής είναι χτιστό, συνήθως από την 

πλευρά της προσπέλασης, και το υπόλοιπο είναι υπόσκαφο). Εµείς θα 

ασχοληθούµε µε τα υπόσκαφα και µε τα ηµίχτιστα ή αλλιώς ηµιυπόσκαφα 

κτίσµατα αφού, ουσιαστικά, αποτελούν τις πρώτες βιοκλιµατικές κατοικίες 

 

3.1. Υπόσκαφα σπίτια 
 
   Τις υπόσκαφες κατοικίες τις συναντάµε σε υπόσκαφους αλλά και σε 

γραµµικούς οικισµούς.  

   Το υπόσκαφο σπίτι είναι ένας χώρος ο οποίος είναι λαξευµένος στο βράχο 

στο µέτωπο της άσπας. Είναι στενοµέτωπα σπίτια, έχουν πολύ µεγάλο 

βάθος, και αποτελούνται από δυο, κυρίως, χώρους: στον µπροστινό χώρο 

βρίσκεται το σαλόνι-καθιστικό και στον πίσω χώρο βρίσκεται η 

κρεβατοκάµαρα καθώς και οι αποθηκευτικοί χώροι. 

   Η παρουσία αυξηµένης υγρασίας, η οποία ενισχύεται και απο τον κακό 

αερισµό, κάνει όλους αυτούς τους χώρους ανθυγιεινούς για τους κατοίκους. 

Για αυτό τον λόγο πολλές φορές ένα µέρος του χώρου διηµέρευσης (σαλόνι-

καθιστικό) είναι κτισµένο έξω από το υπόσκαφο τµήµα του. Αυτό εξαρτάται 

από την οικονοµική δυνατότητα του ιδιοκτήτη. 

 Το κύριο χαρακτηριστικό των υπόσκαφων σπιτιών είναι ότι στην πρόσοψη ο 

τοίχος είναι κτιστός µε τα απαραίτητα για το φωτισµό ανοίγµατα, τα οποία 

είναι τουλάχιστον, τρία. ∆ηλαδή, συνήθως, στην πρόσοψη µπορούµε να 

δούµε την εξωτερική πόρτα της κατοικίας µε τα δυο, αν όχι και τρία 

παράθυρα, τα οποία είναι και τα µοναδικά του κτίσµατος αφού όλο το 

υπόλοιπο µέρος του σπιτιού είναι λαξευµένο στο βράχο. 
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Εικ.08:  Πρόσοψη τµήµατος Λαογραφικού Μουσείου 
(Πηγή: προσωπικό αρχείο) 

 

    Όπως φαίνεται και παραπάνω, στα αντίστοιχα σηµεία και παρόµοια 

ανοίγµατα φέρει και ο διαχωριστικός τοίχος, ανοίγµατα, δηλαδή, σε τριαδική 

µορφή, τα οποία συνθέτουν την πρόσοψη του κτιρίου αν και δηµιουργούν 

πολύ πάρα σηµαντικά προβλήµατα για τον  φωτισµό αλλά και για τον αερισµό 

του χώρου που βρίσκεται στο πίσω µέρος της κατοικίας, προβλήµατα που 

δύσκολα µπορούν να εξαλειφθούν.  

  

3.2. Κτιστά σπίτια 

     

   Τα κτιστά σπίτια, τα συναντάµε σε οχυρούς αλλά και σε γραµµικούς 

οικισµούς. 

    Όπως συµβαίνει και µε τα υπόσκαφα σπίτια, έτσι και τα κτιστά σπίτια είναι 

στενοµέτωπα. Με αυτήν την διάταξη που έχουν, αντιστηρίζονται µε τις 

µακρινές πλευρές τους, µε αποτέλεσµα να αποκτούν µια συνεχεία σαν σύνολα 



Η εξέλιξη των βιοκλιµατικών κατασκευών  
από την αρχαιότητα µέχρι σήµερα 

 
 
 
 

 20 

και έτσι να έχουν ισχυρή αντίσταση κατά των σεισµικών δονήσεων.       

Εξαίρεση αποτελούν τα αρχοντικά σπίτια, τα οποία έχουν τετραγωνική 

κάτοψη και συχνά είναι ελεύθερα τοποθετηµένα στο χώρο.       Η Σαντορίνη δε 

διέθετε ποτέ ξυλεία και για αυτό το λόγο η θολοδοµία που αναπτύχθηκε 

αποδόθηκε σε µια ύστατη προσπάθεια εξοικονόµησης της δοµικής ξυλείας. 

Σύµφωνα µε κάποιες µαρτυρίες περιηγητών, η Σαντορίνη προµηθευόταν 

ξυλεία από τα άφθονα δάση της Ίου και, τις πρόσφατες περιόδους, από την 

Κρήτη. 

   Η θερµοχωρητικότητα των κτιστών σπιτιών είναι µεγάλη αφού στους 

εξαιρετικά σφικτούς οικισµούς της Σαντορίνης το ένα σπίτι είναι ακριβώς 

δίπλα στο άλλο.  

 
 
 

 Εικ. 09: :Ηµιυπόσκαφη κατοικία στην Οία 
(Πηγή: προσωπικό αρχείο) 

 

  Έτσι, λόγω της επαφής αυτής των κατοικιών, οι θερµοκρασιακές µεταβολές 

εξοµαλύνονται µε αποτέλεσµα το εσωτερικό των ηµιυπόσκαφων κατοικιών  να  

βρίσκεται, τις περισσότερες φορές στα πλαίσια της ζώνης άνεσης. 
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   Το βράδυ οπότε και η θερµοκρασία είναι αισθητά πιο χαµηλή από ότι είναι 

την ηµέρα, η αποθηκευµένη θερµότητα η οποία προσλαµβάνεται κατά την 

διάρκεια της ηµέρας εκπέµπεται στο περιβάλλον και ως εκ τούτου η µάζα 

αποφορτίζεται. Έτσι, η µάζα αυτή είναι έτοιµη να δεχθεί τα οποία θερµικά 

φορτία ηλιακής ενέργειας την επόµενη ηµέρα. 

    Αντίστοιχα, τους καλοκαιρινούς µήνες του χρόνου όπου η θερµοκρασία του 

περιβάλλοντος είναι πολύ υψηλή, η θερµότητα η οποία  δέχεται το κέλυφος 

της κατασκευής από το περιβάλλον αλλά και από τους κάτοικους 

αποθηκεύεται στη δοµική µάζα. 

    

3.3. Τύποι σπιτιών 

   Τα κοινωνικό-οικονοµικά χαρακτηριστικά των οικισµών της Σαντορίνης, οι 

οποίες αποτελούσαν, ουσιαστικά, µια µικρή κοινωνία  υπαγόρευαν ακόµα και 

την θέση όπου έχτιζαν τα σπίτια τους. Εξάλλου, οι περιοχές εξυπηρετούσαν 

πολύ στην διαφοροποίηση της δόµησης µιας και υπήρχαν δυο περιοχές στη 

νήσο: η περιοχή των γκρεµών προς την θάλασσα και η βορειανατολική 

περιοχή η οποία είναι σχεδόν επίπεδη. Η διαφοροποίηση αυτή µεταφράζεται 

σε τελείως διαφορετικές κατοικίες είτε ως προς το µέγεθος, είτε ως προς την 

ποιότητα των κατασκευών είτε ως προς την θέση της οικίας µέσα στο 

οικιστικό σύνολο. Με βάση, λοιπόν, όλους αυτούς τους παράγοντες στην 

Σαντορίνη, οι τύποι των σπιτιών διακρίνονται στις έξης κατηγορίες: 

 
 

 

3.3.1. Το αρχοντικό σπίτι 

 

    Το αρχοντικό σπίτι όπως συµβαίνει και µε το λαϊκό αστικό σπίτι, βρίσκεται 

στις κεντρικές περιοχές των οικισµών της Σαντορίνης. Χρονολογικά τα σπίτια 

αυτά, όσων βέβαια εκ των οποίων µπορεί να διαπιστωθεί η ηλικία (κάτι το 

οποίο παρατηρείται συνήθως από τις επιγραφές τις οποίες συναντάµε στις 

κατοικίες αυτές), ανήκουν στον 19ο αιώνα. Υπάρχουν υπόνοιες πως 
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υπάρχουν και παλαιότερα σπίτια τα οποία έχουν 

υποστεί κάποιες αλλαγές, αλλά δεν έχουµε κανένα 

στοιχείο γι' αυτές τις κατοικίες.  

 

 

 

Εικ. : 10: Οία. Εσωτερικό καπετανόσπιτου µε σταυροθόλιο στην οροφή. Τα ανοίγµατα του εσωτερικού 
χωρίσµατος αντιγράφουν πιστά τα αντίστοιχα ανοίγµατα της πρόσοψης του σπιτιού. 
(Πηγή : ‘’Ελληνική Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική, Σαντορίνη’’) 
 

   Φαίνεται ότι τα αρχοντικά απόκτησαν σε µεταγενέστερη περίοδο τα κύρια 

χαρακτηριστικά µε τα οποία είναι σήµερα γνωστά, δηλαδή τον επιβλητικό, 

µονολιθικό όγκο µε τις συµµετρικές, µνηµειακές προσόψεις. Παρόλο που είναι 

αδύνατο να καθοριστεί µε ακρίβεια, υποθέτουµε ότι αρχικά τα αρχοντικά 

έµοιαζαν πολύ µε τα σηµερινά λαϊκά σπίτια, µαζί µε τα οποία άλλωστε 

αποτελούν και την εξέλιξη των σπιτιών που βρίσκονται µέσα στα καστέλια.    

Άρα εκεί µάλλον θα πρέπει να αναζητηθεί ο κοινός πρόγονος των σηµερινών 

αστικών τύπων κατοικίας. Εξετάζοντας όµως κανείς τους οχυρούς οικισµούς 

πρέπει απαραίτητα να έχει υπόψη του ότι σε πολλές περιπτώσεις τα σπίτια 

εκεί έχουν, εκ των υστέρων, υποστεί αλλαγές που αλλοιώνουν τις προς τα 

έξω οχυρές τους πλευρές, Σε µερικές περιπτώσεις η µορφή έχει διατηρηθεί 

σχεδόν στην αρχική της κατάσταση. Το σπίτι αυτό από το καστέλι του Πύργου 

εκµεταλλεύεται µια υψοµετρική διαφορά 5 µέτρων για να αναπτυχθεί σε τρία 

επίπεδα. Το κατώτερο είναι στάβλος µε προφανή αµυντικά χαρακτηριστικά, 

ενώ η καθαυτό κατοικία καλύπτει τους δύο ορόφους. Στο ανώτερο επίπεδο 

υπάρχουν δύο ανοιχτοί χώροι, µια αυλή προς το εσωτερικό του καστελιού και 

ένας ηλιακός προς τα έξω. Σε άλλο παράδειγµα από το καστέλι του 

Νιµπορειού δύο συνεχόµενα µονόσπιτα στον όροφο µοιράζονται την ίδια 

αυλή βρίσκεται ψηλότερα από τη στάθµη του εσωτερικού δρόµου. Μια 

εξαιρετικά στενή και απότοµη σκάλα χρησιµοποιείται για την προσπέλαση της 

αυλής η οποία παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω των εντοιχισµένων 

αρχαίων µαρµάρων, του οικοσήµου των ∆ελένδα στο αριστερό υπέρυθρο και 

µιας αποµίµησης έπαλξης στο στηθαίο. Τα δωµάτια και των δύο σπιτιών 
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είχαν ανεξάρτητη προσπέλαση από την αυλή, πιθανότατα µε κινητές ξύλινες 

σκάλες. Η κουζίνα του ενός σπιτιού βλέπει στον ηλιακό προς τον εσωτερικό 

δρόµο και περιέχει µια στέρνα. Ένας εντοιχισµένος αρχαίος βωµός, 

κατάλληλά σκαµµένος, δέχεται το νερό της υδρορροής και το κατευθύνει 

πλάγια προς τη στέρνα. Ιδιαίτερος αγωγός στην αριστερή πλευρά της αυλής 

οδηγεί τα νερά από το άλλο δώµα προς κάποια στέρνα, ίσως στο ισόγειο. Οι 

ηλιακοί των δύο σπιτιών δεν επικοινωνούν ˙ άλλωστε υπάρχει σηµαντική 

υψοµετρική διαφορά ανάµεσά τους. Στο ισόγειο υπάρχουν δύο ανεξάρτητες 

κατοικίες µε τις αυλές τους προς τον εξωτερικό δρόµο. Αντίστοιχα προς τον 

εσωτερικό δρόµο, οι ισόγειοι χώροι έχουν πρόσθετες εισόδους για 

βοηθητικούς χώρους. 

    Το µνηµειακό αρχοντικό έχει διχάσει αρκετά την γνώµη των µελετητών 

του αφού έχουν σχηµατιστεί δυο απόψεις σε σχέση µε την εποχή όπου 

αναπτύχθηκε αυτού του είδους η κατοικία. Σύµφωνα µε την πρώτη άποψη η 

προέλευση του µνηµειώδους αρχοντικού είναι καθαρά και µόνον ιταλική αφού 

παρατηρούνται σηµαντικές επιρροές από την αναγεννησιακή µορφή της 

κατοικίας. Αυτό το σκεπτικό όµως δεν αποκλείει σε καµία περίπτωση κάποιο 

συσχετισµό µε τη βενετσιάνικη αρχιτεκτονική της Κρήτης, του Ναυπλίου, ή και 

άλλου στην Ελλάδα µε την µόνη διαφορά ότι δε στάθηκε δυνατό να εντοπιστεί 

άµεσα µια τέτοια συγγένεια µε συγκεκριµένα στοιχεία. Μόνο όταν προκύψουν 

κάποιες σαφείς πληροφορίες για την αρχιτεκτονική του 18ου αιώνα στο νησί 

της Σαντορίνη τότε µόνον θα επαληθευτεί η παραπάνω υπόθεση. Σύµφωνα 

µε την άλλη άποψη που επικρατεί, το µνηµειακό αρχοντικό παρουσιάστηκε 

στην Σαντορίνη περί τα µέσα του 19ου  αιώνα και ο φορέας του ήταν 

αποκλειστικά η ναυτιλιακή εµπορική τάξη η οποία γνώριζε τότε ιδιαίτερη 

άνθηση. 

   Το καπετανόσπιτο του Ε. Ι. Μανολέσου (1867) στην Οία είναι 

αντιπροσωπευτικό παράδειγµα των αρχοντικών της Σαντορίνης. Η πρόσοψη 

και οι δύο δευτερεύουσες όψεις είναι διακοσµηµένες µε πιλάστρα, ανάµεσα 

από τα οποία έχουν διαταχθεί η αξονική πόρτα µε δύο παράθυρα από κάθε 

πλευρά. Στην ανατολική όψη του κτίσµατος υπάρχουν δύο κυκλικά οπαία 

πάνω από τα παράθυρα, µια έντονη υπενθύµιση για την αναγεννησιακή 

προέλευση της µορφής. Ιδιαίτερη εντύπωση κάνει η επιµεληµένη κατασκευή 
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του αρχοντικού του Μανολέσου, κάτι πού ποτέ δε συµβαίνει στα λαϊκά σπίτια 

της Σαντορίνης µε τους ακανόνιστους, γραφικούς όγκους και τις ανώµαλες 

εξωτερικές επιφάνειες. Το συνολικό ύψος της πρόσοψης είναι µοιρασµένο σε 

δύο ίσες ζώνες- η επάνω επενδυµένη µε ισόδοµη κοκκινόπετρα-ώστε να δίνει 

την ψευδαίσθηση διόροφου κτίσµατος.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Εικ.: 11: Καρτεράδο. Άποψη αρχοντικού σπιτιού, µε 
την χαρακτηριστική ‘’διώροφη’’ µορφολόγηση της 
πρόσοψης. Η ιδιοτυπία αυτού του παραδείγµατος 
βρίσκεται στο δίβολο παράθυρο, φανερά επηρεασµένο 
από εκκλησιαστικά πρότυπα, το οποίο συνδυάζεται µε 
αετωµατικό γείσο 
(Πηγή : ‘’Ελληνική Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική, 
Σαντορίνη’’) 
 

   Ενδιαφέρον έχει η στέψη των επικράνων που συµπληρώνεται µε κόσµηµα 

ρωµανικής έµπνευσης, και ο χαρακτηριστικός ηµικυκλικός πάνω από την 

πόρτα.  

 

   Όλα τα παραπάνω  αποτελούν σαφή τεκµήρια της καταγωγής αυτής της 

µορφολογίας από τη βενετσιάνικη αρχιτεκτονική Παραλλαγές αυτού του 

τύπου υπάρχουν αναρίθµητες σε ολόκληρη τη Σαντορίνη, όχι όµως µε τη 

συχνότητα που τις συναντά κανείς στην Οία. Σε όλα τα παραδείγµατα είναι 

υποχρεωτική η παρουσία του ηµικυκλικού φεγγίτη πάνω από την εξώπορτα 

και των παραστάδων, αλλά σπάνια ίσως µε την κατασκευαστική αρτιότητα 

του αρχοντικού του Μανολέσου. Όλα τα καπετανόσπιτα δεν είναι πιστά στον 

αναγεννησιακό τύπο. ∆ιάφοροι ενδιάµεσοι τύποι, µε ανάµικτα λαϊκά και 

αναγεννησιακά στοιχεία, σώζονται σε µεγάλο αριθµό, ενώ άλλοι τύποι λίγο 

ξεχωρίζουν από τα γύρω τους λαϊκά σπίτια. Με άλλα λόγια, φαίνεται καθαρά 

ότι τα αναγενησιακά στοιχεία ‘’καταπίπτουν’’, έως ότου χωνεύονται µε τα 
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λαϊκά που προϋπήρχαν στη Σαντορίνη. Με το πέρασµα του χρόνου, οι 

περιποιηµένες λιθεπενδύσεις του σπιτιού του Μανολέσου γίνονται ολοένα πιο 

σπάνιες, ενώ αντίστοιχα επικρατεί το απλό κονίαµα στις εξωτερικές όψεις. Οι 

εξωτερικές παραστάδες σταδιακά καταργούνται και αποµένει µόνο ο 

ηµικυκλικός φεγγίτης πάνω από τη κύρια είσοδο για να θυµίζει την συγγένεια 

των φαινοµενικά ‘’αµιγών’’ τύπων µε τα καπετανόσπιτα. 

    Ο τύπος του αρχοντικού σπιτιού της Σαντορίνης γνώρισε τέτοια διάδοση 

πάνω στο νησί ώστε σχετικά µπόρεσε να αντισταθεί στην εισβολή του 

κλασικισµού, ο οποίος άλλου έκανε θραύση. Εδώ µάλιστα παρατηρείται ότι ο 

κλασικισµός ήρθε να συµπληρώσει τις αναγεννησιακές µορφές µε καθαρά 

επιφανειακά στοιχεία, χωρίς όµως να αλλάξει τη βασική τους διάρθρωση. 

[Μέλισσα τόµος 2]. 

   Κυρίως στα Φηρά και τη Μεσαριά διατηρούνται νεοκλασικά αρχοντικά του 

τέλους του 19ου αιώνα και των αρχών του 20ου, τα οποία ξεφεύγουν οριστικά 

από την αναγεννησιακή µορφολόγηση των εξωτερικών όψεων. Η µοιραία 

µετανάστευση των οικονοµικών δραστηριοτήτων προς τα µεγάλα αστικά 

κέντρα της Ελλάδας στέρησε την αρχιτεκτονική της Σαντορίνης από την πιο 

πέρα εξέλιξη της. Χωρίς τη δυνατότητα ανανέωσης, η παραδοσιακή 

αρχιτεκτονική έδωσε τη θέση της στη νεότερη ‘’µαζική’’ αρχιτεκτονική που µε 

τη σειρά της µπολιάστηκε µε ντόπια στοιχεία και έδωσε ενδιαφέροντα έργα ˙ 

αυτά ξεφεύγουν από τα όρια αυτής της µελέτης.          

   Σε ιδιαίτερα ογκώδη κτίσµατα, όπως είναι τα αρχοντικά, οι εσωτερικοί τοίχοι 

φωτίζονται και αερίζονται µε ειδικούς φωταγωγούς που εξέχουν πάνω από το 

δώµα.  

   Μια χρήσιµη διάκριση θα µπορούσε ίσως να γίνει ανάµεσα στα σπίτια του 

Φραγκοµαχαλά των Φηρών, δηλαδή των απογόνων των Λατίνων, και των 

πλουσίων ναυτικών στην Οία και αλλού. 

 

3.3.2. Το λαϊκό αστικό σπίτι 

   Η αναγκαιότητα των κατοίκων των λαϊκών σπιτιών για στέγαση, για την 

καλύτερη δυνατή συµβίωση αλλά και για την µεταξύ τους επικοινωνία, 
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συντέλεσαν κατά ένα πολύ µεγάλο βαθµό στην µορφοποίηση της λαϊκής 

κατοικίας. Οι ίδιοι λόγοι, ουσιαστικά, διαµόρφωσαν και την ποιότητα και την 

διάταξη των χώρων, τόσο των εσωτερικών όσο και των εξωτερικών. Το 

δίχωρο σπίτι υπήρξε η πρωταρχική µορφή της υπόσκαφης κατοικίας. Το σπίτι 

αυτό διαθέτει πολύ περιορισµένο χώρο αφού η εξειδίκευση των χώρων 

περιορίστηκε στους απολύτως αναγκαίους χώρους, οι οποίοι είναι το 

µαγειρείο, το υπνοδωµάτιο, το αποχωρητήριο, το καθηµερινό και η αυλή. Θα 

µπορούσαµε να σηµειώσουµε εδώ την πολυλειτουργικότητα των χώρων του 

καθηµερινού και της αυλής, η οποία, ουσιαστικά, αντανακλά την νοοτροπία 

των κατοίκων. Σύµφωνα µε την καθηµερινότητα τους ένας ενιαίος χώρος 

αρκούσε για να εξυπηρετηθούν όλες οι δραστηριότητες όλων των µελών της 

οικογένειας αφού η κάθε οικογένεια ζούσε και εργαζόταν όλη µαζί και η 

ανάγκη αποµόνωσης δεν χαρακτήριζε κανένα από τα µέλη της. 

    Το λαϊκό σπίτι τοποθετείται στο πυκνοκατοικηµένο κέντρο των οικισµών της 

Σαντορίνης.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικ.:12:Οία .Άποψη συγκροτήµατος κατοικιών, όπου 

φαίνεται  καθαρά η  αλληλοδιείσδυση  

των όγκων στην προσπάθεια εξοικονόµησης χώρου.   
(Πηγή: Μέλισσα)  
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  Η µορφή αυτή της υπόσκαφης κατοικίας έχει σχετικά ακανόνιστο σχήµα και 

αυτό συµβαίνει εξαιτίας των ιδιοκτησιών που το περιβάλλουν όπως και της 

αλληλοδιείσδυσης των όγκων των κατοικιών.  

   Στο λαϊκό σπίτι παρατηρούµε πως έχουν χρησιµοποιηθεί εξαιρετικά 

επινοητικοί τρόποι έτσι ώστε να εξοικονοµείται η λειτουργία αλλά και η 

προσπέλαση των χώρων οι οποίοι βρίσκονται σε διαφορετικά επίπεδα. Ως εκ 

τούτου, βλέπουµε πως όλοι οι βοηθητικοί χώροι βρίσκονται πάντα σε 

διαφορετικό επίπεδο. 

   Το αστικό σπίτι ξεχωρίζει από το αγροτικό λόγω του περιορισµένου χώρου 

τον οποίον καλύπτει αλλά και επειδή διαθέτει, συγκριτικά µε το αγροτικό σπίτι, 

λιγότερους χώρους για τα κατοικίδια.  

   Το λαϊκό σπίτι χαρακτηρίζεται από µια διαδικασία εξέλιξης, όσο αναφορά 

τόσο στο µέγεθος όσο και στην µορφή της. Βασίστηκε στον πρωταρχικό 

πυρήνα στον τύπο, δηλαδή, της δίχωρης κατοικίας, ο οποίος προσαρµόστηκε 

αργότερα και εξελίχθηκε σύµφωνα µε τις ανάγκες αλλά και µε τις αντιλήψεις 

των κατοίκων των λαϊκών υπόσκαφων σπιτιών. 

   

   Η λαϊκή κατοικία αποτελείται, ουσιαστικά, από το σύνολο των εσωτερικών 

και των υπαίθριων χώρων. 

   α) η διάρθρωση των εσωτερικών χώρων συγκροτείται απο: 

• το καθηµερινό:  είναι ο κεντρικός αλλά και ο µεγαλύτερος σε µέγεθος 

χώρος της λαϊκής κατοικίας. Το δωµάτιο αυτό έχει επίµηκες σχήµα, µε την 

στενή του πλευρά να είναι διαµορφωµένη στον τοίχο της πρόσοψης. Ακριβώς 

την ίδια µορφολόγηση έχει και ο εσωτερικός τοίχος του δωµατίου, ο οποίος, 

µάλιστα, συνδέει το καθηµερινό µε τον µικρότερο χώρο του υπνοδωµατίου. 

• το υπνοδωµάτιο: στα Σαντορινιά υπνοδωµάτια λείπουν οι πασίγνωστοι 

σοφάδες ή αλλιώς οι κρεβάτες, δηλαδή οι ανυψωµένες αυτές ξύλινες 

επιφάνειες οι οποίες χρησιµοποιούνται για τον ύπνο και έχουν από κάτω 

χώρο αποθήκευσης. Μέχρι ενός σηµείου αυτή η έλλειψη µπορεί να αποδοθεί 

στη σπανιότητα της ξυλείας στην νήσο, αν και το κριτήριο αυτό δεν µπορεί, σε 

καµία περίπτωση να θεωρηθεί απόλυτο. Ως εκ τούτου σπάνια συναντούµε 
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πατάρια ξύλινα στις κατοικίες της Σαντορίνης. Οι χώροι διαµονής των 

κατοίκων πλουτίζονται µε περισσότερα στοιχεία, είτε υποδιαιρώντας, έτσι, τον 

ενιαίο χώρο του σπιτιού είτε προσθέτοντάς του και άλλα δωµάτια, πάντα κατά 

παράταξη. Στην πρώτη περίπτωση, περίπου το ένα τρίτο από το πίσω µέρος 

του σπιτιού χωρίζεται µε έναν τρόπο όµοιο προς τη πρόσοψη, δηλαδή µε δυο 

ή τρία παράθυρα και την πόρτα αξονικά. Αυτός ο χώρος χρησιµοποιείται σαν 

υπνοδωµάτιο, ενώ ο εξωτερικός χώρος, αντίστοιχα, χρησιµοποιείται για 

καθηµερινό δωµάτιο. Ο φωτισµός αλλά και ο αερισµός του κοιτώνα στις 

υπόσκαφες κατοικίες είναι, τις περισσότερες φορές, έµµεσος αφού συνήθως ο 

χώρος αυτός του σπιτιού αντιστοιχεί στο βάθος της εκσκαφής που έχει γίνει. 

Αυτή η συνήθεια ακολουθείται συχνά ακόµα και στα χτιστά σπίτια που 

συναντάµε στο νησί, όπου µάλιστα υπάρχει και πιθανότητα να δούµε πως 

έχουν ανοιχτεί και κάποια παράθυρα είτε προς τη µεσοτοιχία είτε στο πίσω 

µέρος του θόλου. Το υπνοδωµάτιο αποτελούσε πάντα τον χώρο διηµέρευσης 

της οικογένειας, τον χώρο, δηλαδή, όπου διεξάγονταν οι περισσότερες από  

τις λειτουργίες της λαϊκής κατοικίας αλλά και τον χώρο όπου οι οικοδεσπότες 

υποδέχονταν τους επισκέπτες τους. 

 

Εικ.13: Εσωτερικό µαγειρίου (φούρνος) Λαογραφικού Μουσείου Σαντορίνης 

(Πηγή : Προσωπικό αρχείο) 
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• το µαγειρείο - φούρνος:  η διάταξη της κουζίνας στα αστικά αλλά και 

στα αρχοντικά σπίτια είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα αφού το µαγειρείο έχει 

είσοδο από το καθηµερινό και ‘’βλέπει’’, συνήθως, στην αυλή της κατοικίας.      

Το µαγειρείο είναι ένας χώρος µικρός αφού το ύψος του και το ύψος της 

πόρτας είναι 1,60 µέτρα περίπου και ο λόγος είναι ότι το δωµάτιο αυτό της 

υπόσκαφης κατοικίας χρησιµοποιούταν αποκλειστικά και µόνο από τις  

γυναίκες, έτσι ο τρόπος κτισίµατος του ανταποκρινόταν µόνο στην δική τους 

κλίµακα. Αν και η πρόβλεψη για νεροχύτη µέσα στον χώρο αυτό είναι σπάνια, 

ο νεροχύτης, όπου αυτός υπάρχει, είναι µαρµάρινος ενώ από πάνω του 

υπάρχει ένα δοχείο για το νερό το οποίο αν και έχει άγνωστη προέλευση, έχει 

ηµεροµηνία 1856.  

   Χαρακτηριστικό στοιχείο της κουζίνας είναι η πυροστιά, δηλαδή η εστία µε 

την καπνοδόχο, την οποία συναντάµε πάντα στην κουζίνα και όχι στο 

καθηµερινό µε την µορφή τζακιού. Η πυροστιά αποτελείται από πολλές και 

διαφορετικές εστίες που είναι τοποθετηµένες σε σειρά και έχουν χωριστά 

καλύµµατα για την κάθε µια από µπροστά έτσι ώστε να ελέγχεται καλύτερα η 

ένταση της φωτιάς. Στις πυροστιές αυτές χρησιµοποιείται πάντα 

µαλτεζόπλακα.    

• το αποχωρητήριο: ο χώρος αυτός είναι µικρός και στενός και βρίσκεται, 

τις περισσότερες φορές, στην αυλή χωρίς, όµως, να επικοινωνεί άµεσα µε το 

υπόλοιπο σπίτι. 

 

και  β)  οι υπαίθριοι χώροι οι οποίοι περιλαµβάνουν:  

 

• την αυλή:  είναι ένα απαραίτητο και οργανικό στοιχείο της κατοικίας το 

οποίο, ουσιαστικά, αποτελεί και την προέκταση του λαϊκού σπιτιού στην 

ύπαιθρο. Η αυλή βρίσκεται, ως επί το πλείστον, σε ψηλότερη στάθµη από τον 

δρόµο και έτσι ο µαντρότοιχος, που από τον δρόµο φαίνεται να είναι 

πανύψηλος, από την αυλή φαίνεται να είναι χαµηλός µε σκοπό να 

ελευθερώνει πλήρως την θέα στους κατοίκους. Παράλληλα, το ύψος του 
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µαντρότοιχου, που διαχωρίζει την αυλή από τα διπλανά σπίτια και από το 

πεζοδρόµιο, επηρεάζεται υπερβολικά από τον βαθµό ιδιωτικότητας και από 

την σηµασία των χρήσεων που γίνονται στον χώρο αυτό (ορισµένες φορές η 

αυλή χρησιµοποιούταν ακόµα και για τον ύπνο). Εποµένως, η αυλή αποτελεί, 

κατά κάποιον τρόπο, την προέκταση σχεδόν όλων των λειτουργιών του 

δωµατίου του καθηµερινού στην ύπαιθρο, παρότι έχει τις µικρότερες 

διαστάσεις από όλα τα υπόλοιπα δωµάτια της κατοικίας. Με άλλα λόγια, η 

αυλή µπορεί να χρησιµοποιείται σαν χώρος για οικιακές δουλειές ( όπως είναι 

το πλύσιµο, το άπλωµα των ρούχων κ.ά. ), είναι ένας χώρος όπου 

διεξάγονται οι κοινωνικές επαφές µε τους συγγενείς των ενοίκων και τους 

συγχωριανούς τους, ο τόπος όπου παίζουν τα παιδιά και, τέλος, εκεί που 

γίνονταν ακόµα και οι αγροτικές δουλειές. Το πράσινο είναι εξαιρετικά λιγοστό 

στην Σαντορίνη ενώ περιορίζεται, αποκλειστικά και µόνο σε χαµηλή βλάστηση 

και στα λουλούδια µέσα στις αυλές. Εντούτοις, ο χώρος της αυλής είναι 

απάνεµος, είναι προσανατολισµένος προς τον νότο ενώ, παράλληλα, 

προστατεύεται, σε ένα µικρό βαθµό βέβαια, από την έντονη ηλιακή 

ακτινοβολία µε την σκιά η οποία δηµιουργείται από τον µαντρότοιχο.    

Συµπερασµατικά, η αυλή είναι ο πιο αγαπητός αλλά, παράλληλα, και ο πιο 

χρήσιµος χώρος της κατοικίας, είναι πάντοτε καθαρός και συµµαζεµένος, και 

έχει δάπεδο από θηραϊκό κονίαµα αλλά και τοίχους ασπροβαµένους, και 

χρησιµοποιείται πάρα πολλές ώρες της ηµέρας.  

    Η επίπλωση όλων των σπιτιών της Σαντορίνης, και των λαϊκών αλλά και 

των αστικών, είναι πολύ περιορισµένη στα απολύτως απαραίτητα κοµµάτια, 

τα οποία είναι: οι κασέλες που χρησίµευαν για την αποθήκευση τόσο των 

ρούχων όσο και των τροφίµων, καθώς και όλα εκείνα τα είδη επίπλων τα 

οποία διαδόθηκαν σε ολόκληρο το Αιγαίο µε την άνοδο της ναυτιλίας στην 

περιοχή αυτή, δηλαδή τα τραπέζια, οι καρέκλες, οι καναπέδες και οι 

µπουφέδες. Σήµερα, τα σπίτια σε όλη την Σαντορίνη είναι γεµάτα από τέτοια 

κοµµάτια που έχουν κληρονοµηθεί ανά τους αιώνες και συµπληρώνονται µε 

νεότερες ελληνικές αποµιµήσεις.  Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στο 

βιβλίο  ‘’Ελληνική Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική, Σαντορίνη’’, ‘’η πρώτη µορφή 

κινητών ξύλινων επίπλων, όπως τα εννοούµε σήµερα, πιθανότατα είχε 



Η εξέλιξη των βιοκλιµατικών κατασκευών  
από την αρχαιότητα µέχρι σήµερα 

 
 
 
 

 31 

προέλευση από τη Βενετία, πηγή πολλαπλών πολιτιστικών επιδράσεων στο 

Αιγαίο. ∆εν έχουµε όµως συγκεκριµένα στοιχεία στη διάθεση µας για να 

εκτιµήσουµε τη διάδοση που είχε ο δυτικός τρόπος ζωής στη Σαντορίνη, και 

σε αυτό δε µας βοηθούν και πολύ οι περιγραφές των περιηγητών. 

Γνωρίζουµε επίσης ότι οι φτωχότεροι κάτοικοι κοιµόνταν στο πάτωµα, πολλές 

φορές πάνω στο χώµα, άρα η επίπλωση δυτικού τύπου πρέπει, τουλάχιστον 

σε κάποια πρώιµη περίοδο, να ήταν προνόµιο µόνο των λίγων.’’ 

    Στην περίπτωση που εισαγόταν κάποιο νεωτεριστικό στοιχείο, είτε αυτό 

εµφανιζόταν στην µορφή είτε στην λειτουργία της κατοικίας, λειτουργούσε 

καθαρά ως επεξεργασία και προέκυπτε ως αποτέλεσµα αφοµοίωσης από την 

παράδοση των κατοίκων. 

 
 
 
 
3.3.3. Το αγροτικό σπίτι 
 

   Το αγροτικό σπίτι τοποθετείται είτε στις παρυφές ενός οικισµού, όπου και 

υπάρχει µια σχετική άνεση χώρου είτε µέσα στα χωράφια. Έχει απαραίτητα 

µεγάλη αυλή όπως και µια σειρά από βοηθητικούς χώρους που βρίσκονται σε 

παράταξη γύρω από το κυρίως σπίτι. Οι βοηθητικοί αυτοί χώροι είναι: ο 

στάβλος, το κοτέτσι, ο φούρνος και η στέρνα, η οποία µπορεί να βρίσκεται είτε 

στην αυλή σε επαφή, βέβαια, µε το σπίτι ή τον περίβολο του σπιτιού είτε στο 

εσωτερικό του σπιτιού. Αξίζει να σηµειώσουµε πως όλα τα σπίτια της 

Σαντορίνης, ανεξαιρέτως, διέθεταν υπόγειες δεξαµενές όπου και αποθηκευόταν 

το βρόχινο νερό (οι επονοµαζόµενες στέρνες), επειδή το νησί είναι εξαιρετικά 

άνυδρο.  

    Εποµένως, µε κυριότερο κριτήριο τη θέση του το αγροτικό σπίτι είναι 

κυρίως υπόσκαφο.  

     Όταν το αγροτικό σπίτι είναι χτιστό, τότε διατηρεί εξωτερικά την µορφή των 

θόλων του χωρίς να έχει κάποιο πρόσθετο δώµα. Τα ανοίγµατα της 

πρόσοψης του είναι σχεδόν πάντα τα ίδια και πάντα οµοιόµορφα: η εξωτερική 

πόρτα βρίσκεται στον άξονα µε δύο συµµετρικά παράθυρα το ένα δεξιά και το 

άλλο αριστερά της εξώπορτας, ενώ πάνω ακριβώς από την πόρτα υπάρχει, 
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στα περισσότερα σπίτια, ένας φεγγίτης, ο οποίος άλλοτε είναι µικροσκοπικός 

και φραγµένος µε ξύλινο καφασωτό, και άλλοτε έχει τις διαστάσεις ενός 

κανονικού παραθύρου µε τοξωτό ή ευθύγραµµο υπέρθυρο. Αυτού το είδους 

το χτίσµα είναι συνήθως µονώροφο, αν και αυτό είναι κάτι το οποίο  εξαρτάται 

κυρίως από τη µορφή του εδάφους.  

   

   Ένας πάρα πολύ σηµαντικός βοηθητικός χώρος αυτού του σπιτιού είναι η 

κάνναβα, δηλαδή το εργαστήριο παραγωγής του κρασιού µε την πλέον 

χαρακτηριστική τοξωτή δίφυλλη πόρτα. Η Σαντορίνη είχε µεγάλη παράδοση 

στην παραγωγή κρασιού, και ακριβώς για αυτόν τον λόγο υπάρχουν περιοχές 

όπου παρατηρούµε πως, σχεδόν, κάθε αγροτικό σπίτι διαθέτει και την δική 

του κάνναβα. Η κάνναβα αποτελείται από τον ληνό, το µέρος, δηλαδή, όπου 

πατιούνται τα σταφύλια ώστε να βγει ο µούστος ο οποίος αργότερα 

αποθηκεύεται σε δεξαµενές που είναι χτισµένες κάτω από το έδαφος για να 

µεταφερθεί, τέλος, στα αποθηκευτικά βαρέλια που βρίσκονται στον ίδιο χώρο.  

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικ.14 : .Εσωτερικό κάνναβας. 

(Πηγή: Προσωπικό αρχείο) 

 

   Παρόµοιος τρόπος χρησιµοποιείται και για την απόσταξη του ντόπιου 

τσίπουρου της νήσου. Αρχικά, τα τσίπουρα τοποθετούνται µέσα σε βαθύς 
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λάκκους και έπειτα το υγρό µεταφέρεται στον ειδικό βραστήρα που 

χρησιµοποιείται για την απόσταξη, από όπου και πάλι το υγρό 

συγκεντρώνεται µέσα σε µια υπόγεια δεξαµενή. Για να φωτίζεται επαρκώς το 

εσωτερικό της κάνναβας, άφηναν συνήθως µια τρύπα στο κέντρο του ληνού 

που µπορούσε και να κλειστεί από πάνω µε πέτρες όταν δεν χρειαζόταν. 

   Άλλοι βοηθητικοί χώροι είναι οι µικροί ιδιωτικοί φούρνοι των αγροτικών 

σπιτιών που έχουν, συνήθως, κυλινδρικό σχήµα και βρίσκονται µαζί µε τους 

υπόλοιπους βοηθητικούς χώρους του οικίµατος στην αυλή. Εκτός από αυτούς 

υπάρχουν και ειδικά χτίσµατα-φούρνοι οι οποίοι εξυπηρετούσαν ολόκληρη 

την εκάστοτε κοινότητα. Συνήθως οι φούρνοι αυτοί είναι τοποθετηµένοι σαν 

ανεξάρτητες µονάδες σε επαφή, πάντα, µε το καθαυτό σπίτι του φούρναρη.            

Οι φούρνοι είναι συνδυασµένοι έκτοτε µε ένα µυλόσπιτο, το οποίο και 

συµπληρώνει τον γενικό όγκο του συγκροτήµατος. Τέτοια µυλόσπιτα είναι 

µάλλον σπάνια, αφού οι µύλοι στέκουν µόνοι τους πάνω σε κάποια βάση, 

όπως συµβαίνει στην περιοχή Αρµενάες της Οίας ή ακόµα και σε περιοχές 

που είναι αποµακρυσµένες από τους οικισµούς. Βέβαια, υπάρχουν και 

περιπτώσεις, όπως αυτή του Πύργου, όπου η κατοικία µε όλους τους 

βοηθητικούς της χώρους βρίσκεται εξ’ ολοκλήρου κάτω από το έδαφος και ο 

λόγος για τον οποίο είναι χτισµένη έτσι είναι για να µην εµποδίζεται η 

λειτουργία του µύλου. 

    

   Η ένταξη της αγροτικής κατοικίας στο φυσικό περιβάλλον και η οµοιοµορφία 

της µε αυτό, ήταν ένας από τους βασικούς παράγοντες που προσδιόρισαν 

την αρχική της µορφή όπως παρουσιάζεται παρακάτω. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

 

4. Προσαρµογή του οικισµού  στο φυσικό περιβάλλον 

 

   Η επιλογή της θέσης του οικισµού ήταν καθόλα µελετηµένη, και 

επηρεασµένη από τις συνθήκες διαβίωσης της τότε εποχής. Εκτιµάται ότι οι 

βασικοί παράγοντες επιλογής τη θέσης του οικισµού ήταν οι εξής: 

   Προστασία από τις πειρατικές επιδροµές, που µάστιζαν τα νησιά του 

Αιγαίου ανάγκασαν τους κατοίκους να επιλέξουν περιοχές απόκρηµνες, 

δυσπρόσιτες σε θέση τέτοια ώστε να µπορούν να ελέγχουν την ‘’κίνηση’’ στο 

πέλαγος και να αντιµετωπίσουν έγκαιρα δυσµενής καταστάσεις. 

   Οικονοµία στο κόστος κατασκευής, καθώς δηµιουργούσαν, µε φτωχά 

τεχνικά µέσα, χώρους κατοικήσιµους ανάλογα µε τις ανάγκες που έπρεπε να 

καλυφθούν. 

   Προσαρµογή στις µικροκλιµατικές συνθήκες της περιοχής. Σωστός 

προσανατολισµός για προστασία από το βορρά και έκθεση στο νότο και την 

ανατολή. 

   Περιβαλλοντική συνείδηση και προσαρµογή του οικισµού στις συνθήκες του 

τοπίου. 

   Η ιδιαίτερη γεωµορφία  της περιοχής αυτής αποτυπώνεται στον 

αµφιθεατρικό χαρακτήρα, στις απότοµες κλίσεις των βράχων και στην 

περιορισµένη ανάπτυξη για λόγους εξοικονόµησης χώρου, πράγµα που 

επέβαλε και την υπόσκαφη µορφή, τη πύκνωση των κατοικιών µε κοινούς 

πλαϊνούς τοίχους, τη στενοµέτωπη όψη και την κλιµακωτή καθ’ ύψος διάταξη 

τους.  

   Οι περιορισµοί που επέβαλλε το ανάγλυφο της περιοχής, συνέβαλλαν στο 

να διαµορφωθεί µια ποικιλία κτισµάτων βασισµένη στο ίδιο πρότυπο, 

προσαρµοζόµενο στις ανάγκες που προέκυπταν δηµιουργώντας κατ΄ αυτό 

τον τρόπο µια ιδιαίτερη αρχιτεκτονική, την υπόσκαφη. 
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   Για να γίνει απολύτως αντιληπτή η έννοια της βιοκλιµατικής λειτουργίας της 

υπόσκαφης κατοικίας (cave house) είναι απαραίτητη η µελέτη των 

οικοδοµικών υλικών και της τρόπου κατασκευής της. 

 

4.1. Οικοδοµικά υλικά 

 

   Η Σαντορίνη είναι πλούσια σε τοπικά οικοδοµικά υλικά και έτσι  

επιτυγχάνεται ο περιορισµός του κόστους της κατασκευής. Στην περίπτωση 

των υπόσκαφων κτισµάτων, ελαχιστοποιούνταν η χρήση και η µετακίνηση 

των δοµικών υλικών.  

Τα κατασκευαστικά υλικά του νησιού έχουν ηφαιστειακή προέλευση και είναι: 

 

1. Η µαυρόπετρα, πέτρωµα  ιδιαίτερα σκληρό και δύσκολο στην 

κατεργασία, η οποία χρησιµοποιείται σχεδόν πάντα αυτούσια για 

φέροντες τοίχους και µάντρες 

2. Η κοκκινόπετρα, σε δύο παραλλαγές: συµπαγής, που χρησιµοποιείται 

για τις λαξευτές παραστάδες και τα υπέρθυρα ή για επενδύσεις 

εξωτερικών τοίχων και η πορώδης, που λόγω του µικρού της βάρους 

χρησιµοποιείται για την κατασκευή των θόλων ή για γεµίσµατα των 

τοίχων 

3. η κίσσηρη ή αλίσιρας, γνωστή σαν ελαφρόπετρα. Από το 1925 η 

ελαφρόπετρα αντικατέστησε την πορώδη κοκκινόπετρα στην 

κατασκευή θόλων. Χρησιµοποιείται ακόµη και σήµερα για την 

κατασκευή βατίκή γη ή βατών δωµάτων, πάνω από τους θόλους 

4. η άσπα ή θηραϊκή γη ή ποζουλάνα ή τεφρα: είναι το πιο σηµαντικό 

υλικό, εξορύσσεται εύκολα και αποκτά εξαιρετικές υδραυλικές ιδιότητες, 

όταν ανακατώνεται µε ασβέστη και νερό, χάρη στις οποίες µπορούν να 

γεφυρωθούν ανοίγµατα µέχρι 4.50 µ. περίπου µε θόλους κυλινδρικούς 

ή σκαφοειδείς, σταυρολιθιά, χωρίς να χρειάζεται οπλισµός από σίδηρο. 

Μια άλλη ιδιότητα της άσπας είναι ότι σκάβεται εύκολα και προσφέρεται 

για τη δηµιουργία υπόσκαφων χώρων. 
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Εικ.15: Οροφή υπόσκαφου κτίσµατος  - στάβλος 

(Πηγή: Λαογραφικό Μουσείο Σαντορίνης) 
 

 

4.2. Τεχνική κατασκευής 

 

   Οι φέροντες τοίχοι της υπόσκαφης κατοικίας µπορούν να έχουν πάχος 30-

65 εκ. ενώ οι ελεύθεροι τοίχοι, τα στηθαία κλπ. µπορούν να έχουν πάχος 20-

25 εκ.. Όλες οι επιφάνειες των τοίχων επιχρίονται µε λάσπη (το οποίο είναι 

ένα µείγµα θηραϊκής γης µε νερό) και ορισµένες φορές, για την ενίσχυση της 

λάσπης αυτής, σφηνώνονται µικρά κοµµάτια κοκκινόπετρας, κατά 

διαστήµατα, στον σοβά. Τα περισσότερα από αυτά τα χαρακτηριστικά 

συνθέτουν το ‘’µοντέλο’’ της λεγόµενης µονόχωρης κατοικίας. 
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Εικ.: 16: Χώρος διηµέρευσης υπόσκαφης κατοικίας. 

(Πηγή: προσωπικό αρχείο) 
 
   Από την άλλη, αρκετά έντονη κάνει την παρουσία της και η δίχωρη µορφή 

κατοικίας, της οποίας τα κυριότερα χαρακτηριστικά είναι :1) Η πρόσοψη του 

κτίσµατος, η οποία, είναι µεγαλύτερη, αν και έχει την ίδια µορφή µε τη 

µονόχωρη κατοικία,  µε µία επιπλέον πόρτα να την διακοσµεί, η οποία 

συνήθως βρίσκεται δίπλα στο δωµάτιο του ‘’ φούρνου’’, την κουζίνα δηλαδή 

της οικίας, 2) το γεγονός ότι διαθέτει περισσότερους βοηθητικούς χώρους, και 

ίσως ένα επιπλέον δωµάτιο ύπνου µε  το σχήµα της κατοικίας σε κάτοψη να 

θυµίζει φουρκέτα, 3) το γεγονός ότι ο διαχωριστικός τοίχος και τα ανοίγµατα 

τα οποία φέρει δεν διαφέρουν σε τίποτα από αυτά της µονόχωρης κατοικίας, 

και 4) η παρουσία δυο µεγάλων ανοιγµάτων στην οικία τα οποία προσφέρουν 

καλύτερο φωτισµό και αερισµό των χώρων, λόγω του ρεύµατος που 

δηµιουργείται όταν µένουν ανοιχτά.  

 

  Η οροφή είναι ηµικυλινδρική και αυτό συµβαίνει για στατικούς λόγους. Το 

ηµικυλινδρικό σχήµα της βοήθα στην αύξηση του φωτισµού και του αερισµού 

στους πίσω χώρους (στο βάθος) των κατοικιών. Ο ρόλος της οροφής είναι 

πολύ σηµαντικός τις ζεστές ηµέρες του χρόνου, αφού λόγω του µεγάλου 
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ύψους του κτίσµατος, ο ανυψούµενος ζεστός αέρας συγκεντρώνεται ψηλά και 

φεύγει εύκολα από το φεγγίτη της πρόσοψης. 

 

    Η θερµοχωρητικότητα των υπόσκαφων σπιτιών είναι θεωρητικά άπειρη, 

αφού, ουσιαστικά, πρόκειται για την θερµοχωρητικότητα της γης. Έτσι η 

θερµοκρασία των τοιχωµάτων διατηρείται πάντα σταθερή γύρω στους 18ºC 

και ως αποτέλεσµα αυτού είναι να διατηρείται χαµηλή και σχεδόν σταθερή η 

θερµοκρασία στο εσωτερικό των υπόσκαφων κατοικιών.  

   Στους χώρους των υπόσκαφων κατοικιών , το αίσθηµα της δροσιάς 

οφείλεται αποκλειστικά και µόνο στην απορρόφηση θερµότητας από τον 

εσωτερικό αέρα προς τα τοιχώµατα της σπηλιάς. 

 
 

Τοιχοποιίες: έχουν πάχος 0.50 – 0.70 µέτρα και κατασκευάζονταν από 

ηφαιστειακές πέτρες. Ψηλά κοκκινόπετρες και στη βάση µαυρόπετρες, αλλά η 

µεταξύ τους σύνδεση επιτυχαίνονταν µε το ισχυρό κονίαµα, µε βάση την 

άσπα, χωρίς ωστόσο να διασφαλίζεται καλή πρόσφυση, λόγω της λείας 

επιφάνειας τους. Το µεγάλο πάχος των πλαϊνών τοίχων βοηθούσε στην 

παραλαβή των ωθήσεων των θόλων 

 

Η επικάλυψη: οι χώροι της κατοικίας καλύπτονταν συνήθως µε θόλους. Η 

λύση αυτή, για την οποία προσφέρονταν τα ηφαιστειακά υλικά, επιβλήθηκε 

σχεδόν ως αποκλειστική για τη γεφύρωση των ανοιγµάτων, λόγω της 

έλλειψης άλλων υλικών και κυρίως ξύλου. 

 

Τα κουφώµατα των ανοιγµάτων: όλοι οι χώροι του σπιτιού, φωτίζονται, 

αερίζονται, λιάζονται από τα µοναδικά ανοίγµατα της πρόσοψης, που είναι 

σχετικά µεγάλα και διατάσσονται σε µορφή τριαδική. Τα κουφώµατα είναι 

ξύλινα και απλά στην κατασκευή τους µε τα τζαµιλίκια εξωτερικά βαλµένα και 

τα σκούρα παραθυρόφυλλα εσωτερικά, µε τη δυνατότητα να ανοίγουν προς 

τα µέσα. Αυτή η διάταξη επιτρέπει να ανοίγουν τα σκούρα και να φωτίζονται οι 

χώροι ανενόχλητοι από το δυνατό άνεµο. 
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   Η εξώπορτα ταµπλαδωτή ή καρφωτή είναι δίφυλλη και έχει στο επάνω 

µέρος δύο κινητά φύλλα που ανοίγουν ανεξάρτητα το ένα από το άλλο 

επιτρέποντας έτσι την είσοδο του αέρα και το φωτισµό στο εσωτερικό ενώ η 

πόρτα παραµένει κλειστή. 

   Τα κουφώµατα είναι εντελώς λιτά µε µόνη διακόσµηση το ανώφλι από 

ηφαιστειακή πέτρα – κοκκινόπετρα -  και οι παραστάδες από το ίδιο υλικό. 

 

                           
Εικ.: 17: Εξώπορτα αναλογικά µε την ανθρώπινη κλίµακα – Λαογραφικό Μουσείο Σαντορίνης 

(Πηγή: προσωπικό αρχείο) 

 

∆άπεδα : συνήθως από θηραϊκό κονίαµα και σπανιότερα από ξύλο. Τα ξύλινα 

δάπεδα από χοντρές τάβλες τα συναντάµε σε πλουσιότερα σπίτια και στην 

επίστρωση των κύριων χώρων του σπιτιού. Ξύλινα ήταν πάντα τα δάπεδα 

των παταριών. 

Η αυλή επιστρωνόταν µε θηραϊκό κονίαµα ή µεταγενέστερα µε πλάκες Μάλτας 

που έφερναν από την Ίο ή µε βότσαλα. 

Τα κονιάµατα που χρησιµοποιήθηκαν για την κατασκευή των δοµικών 

στοιχείων ήταν τα εξής: 
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Εικ.: 18: Τριαδική µορφή κουφωµάτων – Πρόσοψη υπόσκαφης κατοικίας στην Οία. 

(Πηγή: προσωπικό αρχείο) 

   Το κονίαµα θηραϊκής γης: αποτελούνταν από µίγµα θηραϊκής γης, άσπας, 

ασβέστη και νερού. Η θηραϊκή γη είναι πλούσια σε πυριτικό οξύ, αλλά φτωχή 

σε ασβέστη, για αυτό µόνο µε νερό δε δίνει υδραυλικό κονίαµα. Χρειάζεται 

πάντα να προστεθεί ασβέστης, χωρίς να είναι απαραίτητη η προσθήκη 

άµµου. Αποτελεί άριστο υδραυλικό υλικό, οµοιογενές, απρόσβλητο από το 

νερό, στερεοποιείται αµέσως µετά την επίστρωσή του και συνεχίζει να 

στερεοποιείται όσο περνάει ο καιρός. Χρησιµοποιήθηκε για την κατασκευή 

θόλων, εξασφαλίζοντας στατική επάρκεια στην κατασκευή, ανάλογη µε το 

σηµερινό µπετόν. 

   Η τεχνική κατασκευής των υπόσκαφων  κτισµάτων επηρεαζόταν από 

πολλούς παράγοντες µε βασικό την επιρροή του περιβάλλοντος.  Η 

κατασκευή της τοιχοποιίας, τα ανοίγµατα ακόµη και τα υλικά που 

χρησιµοποιούσαν στα υπόσκαφα κτίσµατα ήταν  προσαρµοσµένα στο 

µικροκλίµα της περιοχής. Με άξονα τη λογική της σωστής εκµετάλλευσης των 

φυσικών πηγών ενέργειας όπως είναι  ο ήλιος, ο άνεµος κ.α. γίνονταν οι 

κατασκευαστικές ρυθµίσεις των κτισµάτων που έκαναν τη ζωή και το 

περιβάλλον µέσα στο σπίτι πιο ευχάριστο. Τις επιρροές αυτές θα αναλύσουµε 

στο παρακάτω κεφάλαιο.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

 

5. Επιρροή των περιβαλλοντικών παραγόντων στις      

κατασκευαστικές ρυθµίσεις. 

 

5.1. Φυσικός φωτισµός 

 

   Ο ρόλος του φυσικού φωτισµού είναι πολύ σηµαντικός για τα υπόσκαφα 

κτίσµατα, στην πράξη όµως προκύπτουν πολλές δυσκολίες. Τα ανοίγµατα 

είναι συγκεντρωµένα στην ελεύθερη πλευρά του κτίσµατος, πράγµα που 

περιορίζει τον φωτισµό στο εσωτερικό του.  

   Όταν το βάθος της κατοικίας ξεπερνάει τα πέντε µέτρα χρειάζεται 

συµπληρωµατική πηγή φωτός, για ψυχολογικούς κυρίως λόγους. Οι συνήθης 

τεχνικές που χρησιµοποιούνταν ήταν οι φεγγίτες ή η κεκλιµένη οροφή, ώστε 

να δηµιουργούνται µεγαλύτερα ανοίγµατα. 

   Ο σωστός προσανατολισµός και η κατάλληλη κλίση των φεγγιτών βοηθούν 

στην είσοδο και εγκλωβισµό µεγάλου ποσοστού φωτισµού, δηµιουργώντας 

έτσι ένα ευχάριστο περιβάλλον. 

   Την περίοδο του καλοκαιριού, η ηλιοπροστασία των ανοιγµάτων 

επιτυγχάνεται µε κινητές περσίδες. 

   Σε ζεστά κλίµατα τα ανοίγµατα πρέπει νε είναι µικρότερα για να αποφευχθεί 

το ‘’θάµπωµα’’ που δηµιουργείται στο εσωτερικό της κατοικίας και µπορεί να 

προέρχεται από τη θέα του φωτεινού ουρανού στο θόλο, ή από την ανάκλαση 

φωτός από τις απέναντι επιφάνειες. Σε αυτή τη περίπτωση, τα συστήµατα 

ηλιοπροστασίας µπορούν να σχεδιαστούν έτσι ώστε να συνυπολογίζεται και η 

προστασία από το θάµπωµα. Μια εναλλακτική παραδοσιακή λύση είναι η 

κατάλληλη διαµόρφωση του ανωφλιού και του κατωφλιού του ανοίγµατος για 

την ανάκλαση του φωτός προς την οροφή και µετά από διαδοχικές  

ανακλάσεις να φτάνει στο επίπεδο ζωής. 

   Στην περίπτωση της υπόσκαφης κατοικίας µε αίθριο, η αναλογία του µήκους 

και του πλάτους του αίθριου σε σχέση µε το ύψος της περιβάλλουσας 
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κατασκευής καθορίζουν την προσπίπτουσα ποσότητα φυσικού φωτός που 

καταλήγει στην εσωτερική αυλή και τους υπόλοιπους χώρους της κατοικίας. 

 

5.2. Φυσικός αερισµός 

 

   Είναι απολύτως απαραίτητος για τη  λειτουργικότητα της υπόσκαφης 

κατοικίας, καθώς ανανεώνει και φρεσκάρει το αέρα του εσωτερικού χώρου 

εξασφαλίζοντας τις απαραίτητες συνθήκες υγιεινής, αποµακρύνει τις οσµές και 

βοηθάει στην ψύξη του κτίσµατος την περίοδο του καλοκαιριού, και στην 

αποµάκρυνση της υγρασίας. 

   Για τον φυσικό αερισµό των υπόσκαφων χώρων χρησιµοποιείται η µέθοδος 

των ‘’συλλεκτών ανέµου’’, που αποδεικνύεται αποτελεσµατική για τα ζεστά 

κλίµατα. 

   Αποτελούν χαρακτηριστικά αρχιτεκτονικά στοιχεία της παραδοσιακής 

αρχιτεκτονικής, µε την προεξέχουσα µορφή τους πάνω από τις στέγες, 

προσανατολισµένοι προς την κατεύθυνση δροσερού ανέµου. 

   Η µορφή των συλλεκτών εξαρτάται από τη διεύθυνση των δροσερών 

ανέµων που µπορεί να είναι µονοκατευθυνόµενη ( όταν φυσάει από µία και 

µόνο κατεύθυνση) ή πολυκατευθυνόµενη (για ανέµους µεταβλητής 

κατεύθυνσης). Επιτρέπουν τη ροή του δροσερού αέρα στο εσωτερικό του 

κτίσµατος από πολλές κατευθύνσεις ρυθµίζοντας τη θέση των περσίδων. Ο 

αέρας που δεσµεύεται οδηγείται µέσα από τον αεραγωγό (προστατευµένο 

από ηλιακή ακτινοβολία) και διαχέεται σε όλα τα επίπεδα της κατοικίας, όχι 

απαραίτητα µε οµοιόµορφη διανοµή αφού αυτό εξαρτάται από τη διαρρύθµιση 

των εσωτερικών χώρων. 

    Όταν ο αέρας στο εσωτερικό είναι πιο δροσερός από τον εξωτερικό, η ροή 

του ανέµου σταµατάει, και εµποδίζει το θερµότερο αέρα να διεισδύσει στο 

συλλέκτη. 

   Η παρουσία του αίθριου κάνει ευκολότερη την κίνηση του αέρα την ηµέρα, 

ενώ τη νύχτα, παραµένει στο επίπεδο του εδάφους, λόγω τον διαφορετικών 

στρωµάτων που υπάρχουν. 
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   Το σύστηµα αερισµού διαµορφώνει το χαρακτήρα της τοπικής 

αρχιτεκτονικής, µιας και το κλίµα είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες 

στο σχεδιασµό των κατοικιών. 

 

5.3. Φυτεµένη οροφή 

 

   Η υπόσκαφη κατοικία αποτελεί κοµµάτι του περιβάλλοντος του τοπίου. Η 

καλλιέργεια φυτών, πέρα από την αισθητική άποψη, στην οροφή της είναι µία 

λύση για εξοικονόµηση ενέργειας καθώς λόγω της βλάστησης, και την 

ανακλαστική της ιδιότητα, µειώνεται σηµαντικά το ηλιακό θερµικό φορτίο την 

περίοδο του καλοκαιριού. 

   Η ανάπτυξη των φυτών εξαρτάται από το βάθος της στρώσης του χώµατος 

και την ποιότητά του. Είναι απαραίτητο βέβαια, να γνωρίζουµε το ελάχιστο 

βάθος του χώµατος για την ανάπτυξη των διαφόρων φυτών, ούτως ώστε να 

µην επιβαρύνουµε µε παραπάνω φορτία την κατασκευή, και να 

ελαχιστοποιήσουµε και το κόστος της. 

Στην ανάπτυξη των φυτών σηµαντικό ρόλο παίζει η µεταβολή της υγρασίας.       

Στο ζήτηµα αυτό την απάντηση δίνει  η ελαφριά κλίση στην επιφάνεια της 

οροφής, η ισχυρή υγροµόνωση πάνω και κάτω από την θερµοµόνωση καθώς 

και µια λεπτή στρώση αµµοχάλικου κάτω από το χώµα παρεµβάλλοντας 

ανάµεσά τους µια αραιή λινάτσα έτσι ώστε το νερό να µη συµπαρασύρει και 

χώµα.  

   Στην ανάπτυξη της βλάστησης της οροφής επιδρά και η θερµότητα που 

µεταφέρεται από το κτίσµα προς τα επάνω,  καθώς µπορεί να µεταβάλλει την 

εποχή ανάπτυξης των φυτών. 

 

5.4. Υγρασία 

 

   Αποτελεί ένα από τα σηµαντικότερα προβλήµατα των υπόσκαφων 

κατασκευών και απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή. 

   Η υγρασία εµφανίζεται µε τη µορφή λεκέδων, που προέρχονται από την 

υγρασία του εδάφους, ή  µε τη µορφή σταγονιδίων νερού που παρατηρούνται 
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στην εσωτερική επιφάνεια των τοίχων και δηµιουργείται από τη συµπύκνωση 

των υδρατµών του αέρα. Στην περίπτωση αυτή, ο αερισµός του υπόσκαφου 

χώρου τείνει να αυξήσει το ποσοστό της υγρασίας και δηµιουργεί 

συµπύκνωση των υδρατµών που ‘’κάθονται’’ στις επιφάνειες των τοίχων, της 

οροφής, ακόµα και του δαπέδου. Αυτό συµβαίνει γιατί ο εξωτερικός αέρας 

είναι θερµότερος από τον εσωτερικό και έχει µεγαλύτερη σχετική υγρασία, µε 

αποτέλεσµα να ψύχεται, όταν έρχεται σε επαφή µε επιφάνειες χαµηλότερης 

θερµοκρασίας, και να αποβάλει την πρόσθετη υγρασία η οποία 

συµπυκνώνεται και ‘’κάθεται’’ στις ψυχρότερες επιφάνειες υπό µορφή δρόσου. 

   Για τη λύση του προβλήµατος, αξιοποιούµε την χαµηλή θερµοκρασία του 

εδάφους που περιβάλλει το κτίσµα. Ο εξωτερικός αέρας φτάνει στο εσωτερικό 

του κτίσµατος, µέσω αγωγών που κατασκευάζονται µέσα στο έδαφος. Με 

αυτόν τον τρόπο η συµπύκνωση πραγµατοποιείται µέσα στον αγωγό και η 

υγρασία ‘’δρόσος’’ κάθεται στα πλευρικά τοιχώµατα του αγωγού. Έτσι ο 

φρέσκος αέρας µπαίνει στον εσωτερικό χώρο, από ειδικά ανοίγµατα που 

βρίσκονται στο πάτωµα ή στους πλαϊνούς τοίχους, απαλλαγµένος από 

υγρασία. 

   Η αντιµετώπιση των προβληµάτων της υγρασίας είναι πολυσύνθετη, ξεκινά 

από την αρχική επιλογή χωροθέτησης ενός κτίσµατος και έχει σχέση: 

• µε τη θέση και το ύψος του υδροφόρου ορίζοντα, όσο µεγαλύτερο 

είναι το βάθος παρουσίας του υπόγειου νερού τόσο λιγότερα είναι 

τα έξοδα για την προστασία του κτίσµατος από την υγρασία. 

• µε την κλίση του εδάφους. Το νερό πρέπει να κατευθύνεται µακριά 

από το κτίσµα µε φυσικό ή µε τεχνητό τρόπο (τεχνητή αποχέτευση) 

µε τη βοήθεια της κλίσης του εδάφους. Η οροφή επίσης θα πρέπει 

να έχει κλίση από 1-5% για να επιτυγχάνεται η άµεση αποχέτευση 

του νερού. 

• µε τη διακοπή του µηχανισµού της τριχοειδούς αναρρόφησης, 

παρεµβάλλοντας ανάµεσα στην τοιχοποιία  και το περιβάλλον 

αδιάβροχο φράγµα ή υδατοστεγή επάλειψη.  

 

   Στην πραγµατικότητα, και µε τα σηµερινά δεδοµένα το πρόβληµα της 

υγρασίας είναι ανυπέρβλητο. 
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   Στα περισσότερα υπόσκαφα κτίσµατα ο θόλος καθώς και το εσωτερικό τους 

οπλίζεται και ενισχύεται µε γκανάϊτ, µε αυτό τον τρόπο η κατοικία είναι 

απόλυτα στεγανή, µε το πρόβληµα της υγρασίας να αµβλύνεται αφού ο 

χώρος δεν «αναπνέει» από πουθενά. Έτσι ο αέρας στο εσωτερικό έχει έντονη 

µυρωδιά. 

 

 
Εικ. 19:  Επέµβαση για την ενίσχυση του εσωτερικού του υπόσκαφου. 1ο στάδιο 

(Πηγή: Προσωπικό αρχείο Αρχιτέκτονα Σταύρου Κουταλίδη  ) 

    

   Το πέρασµα των χρόνων και οι πρόσθετες ανάγκες που έχουν δηµιουργηθεί 

στους ανθρώπους καθιστούν τα παραδοσιακά υπόσκαφα κτίσµατα αδύναµα 

να καλύψουν την καθηµερινότητα των κατοίκων. 

   Τα παραδοσιακά υπόσκαφα ενισχύονται, κυρίως οι θόλοι για λόγους 

στήριξης και γίνονται επεκτάσεις εξωτερικές για την κάλυψη των αναγκών 

καθώς και κατασκευές αγωγών για την προστασία από την υγρασία στο 

εσωτερικού του σπιτιού. Έτσι φτάνουµε σε µια µορφή σύγχρονης υπόσκαφης 

κατοικίας προσαρµοσµένης πλήρως στη σηµερινή ζωή των κατοίκων. 
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Εικ. 20:  Σιδέρωµα του εσωτερικού του υπόσκαφου. 2ο στάδιο 

(Πηγή: Προσωπικό αρχείο Αρχιτέκτονα Σταύρου Κουταλίδη  ) 

  

 

Στη διαδροµή της ιστορίας της Σαντορίνης διακρίνονται τα στάδια εξέλιξης των 

cave houses. Η ανάπτυξη αυτή παρουσιάζεται αναλυτικά στο παρακάτω 

κεφάλαιο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 
 

6. Εξέλιξη της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής της 
Σαντορίνης 

 
 
    Όντας άµεσα συνδεδεµένη µε την ιστορία της, η υπόσκαφη αρχιτεκτονική 

στην νήσο της Σαντορίνης, όπως και γενικότερα σε όλες τις περιοχές όπου 

αυτή αναπτύχθηκε, βρίσκει την απαρχή της χιλιάδες χρόνια πριν, στην 

κατασκευή των σπηλαίων σαν το αµεσότερο µέσο στέγασης. 

    Από όλα τα τεχνητά έργα, τα οποία παρατηρούµε σε όλα τα σπήλαια της 

Σαντορίνης πολύ εύκολα κανείς µπορεί να αντιληφθεί πως τα κτίσµατα αυτά 

χτίστηκαν από ανθρώπους - τεχνίτες, οι οποίοι είχαν, πραγµατικά, πάρα 

πολλές πρακτικές γνώσεις πάνω στην επιστήµη της Αρχιτεκτονικής και οι 

οποίοι αναγκάστηκαν να χρησιµοποιήσουν τις σπηλιές αυτές για να κτίσουν 

τις κατοικίες τους. Τα σπήλαια αυτά είναι τα δείγµατα και τα έργα εκείνων των 

ανθρώπων, πού είναι σίγουρα πολύ εξελιγµένοι, για να θεωρηθούν άνθρωποι 

της µεσολιθικής και, ίσως, της νεολιθικής εποχής ενώ παράλληλα φαίνεται να 

είναι πολύ πρωτόγονοι, για να θεωρηθούν άνθρωποι που κατασκεύαζαν τα 

κτίσµατα των ιστορικών χρόνων. 

 
   Ωστόσο, η αρχική προέλευση της έννοιας της υπόσκαφης κατοικίας, ( µε 

τον τρόπο που την γνωρίζουµε εµείς σήµερα), γνωστή, φυσικά, και ως ‘’cave 

house’’  βρίσκεται στην ονοµασία ‘’τρώγλη’’,  ή αλλιώς στην ‘’τρωγλοδύτικη 

κατοικία’’, την οποία συναντάµε ακόµα και σήµερα σε πάρα πολλές περιοχές 

του κόσµου. ‘’Η τρωγλοδύτικη κατοικία είναι φαινόµενο τόσο παλιό, όσο και 

διαρκές στην ιστορία του ανθρώπου.    Εάν η βροχή, ο άνεµος, η ζέστη, το 

κρύο θεωρηθούν σταθερές, τότε διαπιστώνονται τα πλεονεκτήµατα της 

υπόσκαφης κατοικίας, για ορισµένες οµάδες ανθρώπων, ακόµα και σήµερα’’, 

αναφέρει χαρακτηριστικά ο P.Soleri. 
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   Οι βασικότεροι λόγοι οι οποίοι οδήγησαν τους κατοίκους της Σαντορίνης στο 

να επιλέξουν αυτού του είδους την κατοικία, όσο αναφορά στην µορφή, στην 

θέση αλλά και στην οργάνωση των οικιστικών συνόλων είναι διάφοροι και 

είναι οι εξής: 

• λόγοι κλιµατικοί ( ειδικά όταν αναφερόµαστε σε κάποιες περιοχές του 

νησιού άγονες µε ζεστό κλίµα αλλά και σε κάποιες άλλες περιοχές µε 

κλίµα ψυχρό – ηπειρωτικό ),  

• λόγοι κουλτούρας,  

• λόγοι έλλειψης κάποιων απαραίτητων τεχνικών µέσων αλλά και 

κάποιων υλικών που είναι απολύτως αναγκαία ώστε να 

κατασκευαστούν οι κτιστές κατοικίες, 

• η αναγκαιότητα να απαιτηθεί ο σεβασµός των Σαντορινιών προς το 

φυσικό περιβάλλον,  

• η άµεση αναγκαιότητα των κατοίκων για την εξοικονόµηση ακόµα και 

αυτής της ελάχιστης διαθέσιµης καλλιεργήσιµης γης της νήσου, ή 

ακόµα και  

• στρατηγικοί λόγοι ( ο τρόπος που είχαν οι κάτοικοι του νησιού αυτού 

έτσι ώστε να µπορούν να αµυνθούν και, βεβαίως, για να 

προσπαθήσουν  να προστατευθούν από τις διάφορες επιδροµές που 

γίνονταν την εποχή εκείνη ).  

   Η υπόσκαφη αρχιτεκτονική χρησιµοποιείται µέχρι και τις µέρες µας, σε 

διάφορες µορφές, πολύ αξιόλογες, οι οποίες εξελίσσονταν κατά την διάρκεια 

του χρόνου έτσι ώστε σήµερα να µην αναφερόµαστε σε ‘’τρώγλες’’ αλλά σε 

κατοικίες, σε κτίσµατα δουλεµένα προοδευτικά σε ένα τραχύ υλικό: το βράχο ή 

την πέτρα. 

   Κάθε περιβάλλον έχει τα δικά του ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Οι πρώτοι 

κάτοικοι που εγκαταστάθηκαν στα λιβάδια της κεντροδυτικής Αµερικής πριν 

από έναν αιώνα βρέθηκαν αντιµέτωποι µε πολύ δύσκολους χειµώνες µε 

άγριους βόρειους ανέµους και ζεστά δυσάρεστα καλοκαίρια. Το ξύλο δεν 

βρισκόταν σε αφθονία και έτσι δεν µπορούσε να αποτελέσει το βασικό 

καύσιµο. Η λύση σε αυτό το πρόβληµα δόθηκε από το sod house. Τεχνητά 
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ανασηκώµατα της γης στο βορρά προστάτευαν τις κατασκευές αυτές κατά 

τους χειµερινούς ανέµους. 

 

   Η τοποθέτηση των παραθύρων και των πόρτων στο νότο επέτρεπε τα 

ηλιακά κέρδη. Το χώµα και το γρασίδι αποτελούσαν τη µόνωση της οροφής 

κατά τη διάρκεια όλου του χρόνου. Οι παχιοί τοίχοι µετρίαζαν τις εσωτερικές 

θερµοκρασίες και η άµεση επαφή µε το έδαφος στο εσωτερικό παρείχε τον 

επιπλέον δροσισµό το καλοκαίρι. 

   Η Σαντορίνη, παρά το γεγονός ότι σείεται κατ’ επανάληψη από τις 

ηφαιστειακές δυνάµεις, είναι ένα από τα µοναδικά νησιά του Αιγαίου που 

διατήρησαν όλες τις φάσεις της εξέλιξης της ανθρώπινης κατοικίας από τα 

προϊστορικά χρόνια µέχρι και σήµερα. Εποµένως, αυτό το οποίο καθιστά την 

αρχιτεκτονική της Σαντορίνης τόσο συναρπαστική είναι η διαρκής παρουσία 

της αδιάκοπης εξέλιξης της, κάτι το οποίο µπορεί κάλλιστα να παρατηρηθεί 

κατά την διάρκεια των αιώνων. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο εµείς 

µπορούµε να παρατηρήσουµε το πώς εξελίσσεται η παραδοσιακή 

αρχιτεκτονική της Σαντορίνης , από την χρησιµοποίηση των φυσικών 

σπηλαίων ‘’σε µια αυτόνοµη παρουσίαση της’’, όπως χαρακτηριστικά 

αναφέρει ο Ε. Βαρλάµης.  

   Η εξέλιξη της αρχιτεκτονικής της Σαντορίνης διακρίνεται σε τέσσερις, 

κυρίως, φάσεις :  

• πρώτο στάδιο: εδώ παρατηρούµε την χρησιµοποίηση της φυσικής σπηλιάς 

ή της θεληµατικής εκσκαφής, µιας κατοικίας απολύτως ανέγγιχτης από 

οποιαδήποτε ανθρώπινη επέµβαση, µιας κατοικίας που είναι χτισµένη µέσα 

στο έδαφος ή ακόµα και προστατευµένη από τους απόκρηµνους βράχους 

του νησιού. Τα κύρια χαρακτηριστικά της υπόσκαφης αυτής κατοικίας είναι: 

 

1. η προσαρµοστικότητα στις τοπογραφικές συνθήκες όπως και το 

ανάγλυφο του εδάφους, 

2. η ανθεκτικότητα του κτίσµατος κατά την διάρκεια του χρόνου, σε 

σχέση µε  τα, πραγµατικά, ευτελέστατα υλικά τα οποία 

χρησιµοποιήθηκαν για την κατασκευή του, 
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3. η προστασία από τις δυσκρασίες ( κρύο, ζέστη, άνεµοι), 

4. ο σεβασµός προς το φυσικό περιβάλλον της νήσου. 

 

•••• δεύτερο στάδιο: ο παραπάνω τύπος κατοικίας – σπηλιά, 

συµπληρώνεται µε ελάχιστες οικοδοµικές προσθήκες, οι οποίες είναι: οι 

κολώνες, τα χωρίσµατα ανάµεσα στους τοίχους και οι πόρτες αν και 

µολονότι έγιναν όλες αυτές οι αλλαγές, συνήθως, το οίκηµα αυτό 

χρησιµοποιείται µόνο για να κατοικούν τα ζώα και σε κάποιες άλλες 

περιπτώσεις χρησιµεύει και σαν  αχυρώνας. 

 

•••• τρίτο στάδιο: η φυσική σπηλιά επεκτείνεται τεχνητά, χωρίς να αλλάξει 

καθόλου η αρχιτεκτονική της δοµή. Ωστόσο, οι αλλαγές αυτές είναι 

µηδαµινές. Να σηµειωθεί εδώ, πως, πολλές σπηλιές – εκκλησίες αλλά και 

άλλοι θρησκευτικοί χώροι και γενικότερα όλοι οι χώροι και οι όγκοι οι 

οποίοι δεν συνδέονται άµεσα µε τις λειτουργίες της κατοικίας 

αντιµετωπίζονται µε τον ίδιο, ακριβώς, τρόπο. 
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Εικ. 21: Αρχική µορφή φυσικών σπηλαίων στην περιοχή Φηροστεφάνι της Σαντορίνης. 

(Πηγή : Προσωπικό αρχείο) 

 

 

•••• τέταρτο στάδιο: το πλέον χαρακτηριστικό της τέταρτης και τελευταίας 

αυτής φάσης είναι η διαπίστωση ότι όλα τα σπίτια ανήκουν στις µικτές 

µορφές κατοικίας οι οποίες έχουν προκύψει, καθαρά και µόνο, από την 

χρησιµοποίηση των σπηλαίων. Εποµένως, όσα προϋπάρχουν στην φύση 

(δηλαδή οι σπηλιές και τα ανοίγµατα στους βράχους ) σταθεροποιούνται 

οικοδοµικά. Η κυλινδρική µορφή του θόλου της υπόσκαφης κατοικία 

διατηρείται όπως ήταν και εµπλουτίζεται µε την προσθήκη κάποιων άλλων 

κοιλωµάτων ( σταυροθολίων και τραπεζοειδών θόλων ), τα οποία, όσο 

είναι δυνατόν, καταλήγουν σε µια ακριβής γεωµετρική διάπλαση. Τα τόξα, 

που κατασκευάζονται από ένα µείγµα που αποτελείται από πέτρες, 

Θηραϊκή γη, πορσελάνη και λάσπη, αποτελούν αυτές τις κατασκευές που 

γίνονται µε σκοπό να στηρίξουν καλύτερα το κτίσµα αλλά και να 

µοιράσουν πολύ καλύτερα τα φορτία. Ωστόσο, σπάνια παρατηρούµε και 
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µερικές κατασκευές θόλων οι οποίοι στερεώνονται αποκλειστικά και µόνο 

σε πέτρινα τόξα. Οι αποθήκες, οι αποθηκευτικοί χώροι αλλά και οι κουζίνες 

είναι τα µοναδικά δωµάτια της υπόσκαφης κατοικίας τα οποία στην τέταρτη 

πια φάση, οι τεχνίτες τα αφήνουν στην φυσική τους κατάσταση έχοντας 

τους κάνει µονάχα ένα σοβάτισµα στον κάθε έναν χώρο από αυτούς. 

Επίσης, πολύ σηµαντικό να αναφέρουµε είναι πως οι πολύ µικρές σπηλιές 

– κατοικίες µένουν στην φυσική τους κατάσταση, χωρίς καµία απολύτως 

επέµβαση από τον ανθρώπινο παράγοντα. 

 

Από πλευράς της ιστορικής εξέλιξης η οικοδοµική µορφοποίηση της 

υπόσκαφης κατοικίας όπως, βέβαια, και η αρχιτεκτονική της επέκταση στους 

εξωτερικούς χώρους αποτελούσε µια σταδιακή εξέλιξη η οποία ξεκίνησε, στην 

αρχή, µε την προσθήκη µερικών εκατοστών από τα υλικά και κατέληξε στην 

πλήρως ανεξάρτητη κατασκευή. Αυτό µας δείχνει πως στις υπόσκαφες 

κατοικίες παρατηρείται µια πολυµορφία στην κατασκευαστική τους οριοθέτηση 

µολονότι το οικοδοµικό υλικό που χρησιµοποιείται παραµένει ακριβώς το ίδιο.  

 

 

Σηµαντικό να σηµειωθεί είναι το γεγονός ότι κάποιες φορές ένα µέρος της 

κατασκευής βρίσκεται έξω από την σπηλιά σαν µια φυσική προέκταση. Άλλοι 

χώροι της οικίας έχουν διαµορφωθεί γεωµετρικά, άλλα µόνο ασβεστώθηκαν 

κάποια στιγµή και άλλα στέκονται πραγµατικά απαράλλαχτα, όπως ακριβώς 

ήταν στην αρχική τους κατάσταση.  

   Συµπερασµατικά, αυτή η µορφολογική διάρθρωση χαρακτηρίζει όλες τις 

οργανικές ιδιότητες της Αρχιτεκτονικής στην Σαντορίνη, αφού : ‘’ο άνθρωπος 

περιβάλλεται πάντοτε απαλά απ’ αυτή την ποιότητα’’, όπως αναφέρει στο 

βιβλίο του ο Ε. Βαρλάµης. 

 
     Οι γνώσεις τις υπόσκαφης αρχιτεκτονικής είναι πολύτιµες καθώς είναι 

πλούσια σε βιοκλιµατικές λειτουργίες που µπορούν να φανούν χρήσιµες έως 

και σήµερα. 

Πολλές από τις λειτουργίες των υπόσκαφων κτισµάτων χρησιµοποιούνται στις 

σύγχρονες βιοκλιµατικές κατασκευές  και άλλες έχουν κατά πολύ εξελιχθεί.  
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    Οι βιοκλιµατικές κατασκευές και οι λειτουργίες τους θα µας απασχολήσουν 

στο επόµενο κεφάλαιο.                        

    Η παραδοσιακή Αρχιτεκτονική είναι το αποτέλεσµα µιας µακριάς 

διαδικασίας συσσώρευσης εµπειρίας και γνώσης. Οι κοινωνικές όµως δοµές, 

που οδηγούσαν σε µία τέτοια προσέγγιση της αρχιτεκτονικής, σιγά-σιγά 

εξαφανίστηκαν και η γνώση χάθηκε. 

   Τα σύµβολα της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής δεν µπόρεσαν να 

εµπνεύσουν τις σύγχρονες κατασκευές, µε αποτέλεσµα να δηµιουργηθεί ρήξη 

ανάµεσα στο παρελθόν και τη σύγχρονη αρχιτεκτονική. 

  Το ξεπέρασµα αυτής της ρήξης, δε σηµαίνει βέβαια επιστροφή και µίµηση 

των µοντέλων του παρελθόντος, ούτε παραδοχή ότι όλα τα παραδοσιακά 

κτίσµατα είναι σωστά προσαρµοσµένα στο κλίµα, καταλήγοντας έτσι σε µια 

κλιµατική αιτιοκρατία, που θα εξάλειφε τους πολιτιστικούς παράγοντες. Όµως 

πιστεύουµε ότι η ιστορική εµπειρία, η λαϊκή γνώση και κουλτούρα µπορούν να 

δώσουν χρήσιµες πληροφορίες και διδάγµατα για την αντιµετώπιση των 

προβληµάτων της σύγχρονης αρχιτεκτονικής.  

 

6.1. Αρχές παραδοσιακής αρχιτεκτονικής  

 

   Μετά από µελέτη των βιοκλιµατικών αρχών της παραδοσιακής 

αρχιτεκτονικής της Ελλάδας έγιναν σαφείς οι εξής τεχνικές, όπου µε την 

απαραίτητη προσαρµογή στο σύγχρονο τρόπο ζωής και στις νέες ανάγκες 

βιωσιµότητας και σε συνδυασµό µε τις νέες τεχνολογίες, µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν σήµερα στις κτιριακές κατασκευές. Απαράδεκτη είναι και η 

πολυτέλεια του κόστους λειτουργίας και της ενεργειακής διαχείρισης των 

κτιριακών συγκροτηµάτων, όπου το µέταλλο και το γυαλί κυριαρχούν και όπου 

η προσφυγή σε πολύπλοκες εγκαταστάσεις θέρµανσης και ψύξης είναι 

αναπότρεπτη, µε αντάλλαγµα την αυξηµένη κατανάλωση ενέργειας. 

   ∆ιαπιστώνοντας αυτή την πραγµατικότητα, ο αρχιτέκτονας ανακαλύπτει 

τους λεπτούς, ανυποψίαστους δεσµούς, αλλά πολύ ισχυρούς που συνδέουν 

τα έργα του µε τα συστήµατα ενέργειας, από τα οποία και ο ίδιος είναι 

εξαρτηµένος, µέσα από µία δοµή πολιτική, που τον καθορίζει και τον 
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συντηρεί. Έτσι η αρχιτεκτονική φανερώνει την κρυµµένη διάσταση της 

ενέργειας και τις πολιτικές της εξαρτήσεις. 

   Οι αρχιτέκτονες συνειδητοποιούν σήµερα, όλο και περισσότερο, ότι δεν είναι 

πολιτικά αδιάφορη η αναζήτηση της ενέργειας, για την λειτουργία των κτιρίων 

και των πόλεων, στο πετρέλαιο ή στον ηλεκτρισµό ή στην πυρηνική ενέργεια.  

   Χρησιµοποιώντας, τη µία ή την άλλη µορφή ενέργειας, άµεσα ή έµµεσα, 

καθίστανται συνυπεύθυνοι ενός οικονοµικού κυκλώµατος και µίας πολιτικής 

σκοπιµοτήτων, πράγµα που θεωρούνταν µέχρι τώρα επουσιώδες ή δεν 

γινόταν καν αντιληπτό. 

   Σήµερα , φαίνεται ότι οι αρχιτέκτονες αρνούνται αυτή τη στάση 

¨υποδούλωσης¨ των προκατόχων τους αναζητούν, σε διεθνή κλίµακα, νέους 

τρόπους κατασκευής µε ¨εναλλακτικές , ήπιες µορφές ενέργειας¨ και φυσικά 

την πρωταρχική πηγή ενέργειας, τον  ¨ήλιο¨. 

 

6.1.1. Α. H κλίµακα του κτιρίου: 
 

1. Ο προσανατολισµός της κύριας όψης και των µεγαλύτερων 

ανοιγµάτων να είναι προς τον Νότο. 

2. Να είναι συµπαγείς οι τοίχοι και µε µικρά ανοίγµατα προς τον 

Βορρά για προστασία από τους βόρειους ψυχρούς ανέµους  

3. Γίνεται τοποθέτηση των βοηθητικών χώρων στον Βορρά. 

4. Εκµετάλλευση της θερµικής µάζας που προκύπτει από τη χρήση 

συµπαγών υλικών (πέτρα, χώµα), µε τοίχους µε µεγάλο όγκο.  

5. Εκµετάλλευση της θερµικής αδράνειας του εδάφους  σε υπόσκαφα 

κτίρια ή σε κτίρια τοποθετηµένα σε πλαγιές µε µεγάλη κλίση. 

6. Σωστή χρήση της βλάστησης για ηλιοπροστασία, σκιασµό αλλά και 

προστασία από τους ανέµους. 

  

6.1.2. Β. H κλίµακα του οικισµού: 

 

1. Γίνεται επιλογή των θέσεων, πλαγιών µε µεσηµβρινό 

προσανατολισµό έτσι  ώστε ο οικισµός να έχει όσο περισσότερο 

ήλιο κατά την διάρκεια της ηµέρας.  
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2. Η δόµηση των σπιτιών στις Κυκλάδες είναι πυκνή και έτσι λόγω της 

µάζας των κτιρίων δηµιουργείται δροσερό µικροκλίµα στο επίπεδο 

του δρόµου καθώς επίσης και εµποδίζεται η εισροή θερµότητας στο 

εσωτερικό των σπιτιών λόγω του σκιασµού που δηµιουργείται.  

3. Η σύνθεση των όγκων δηµιουργεί πολλά και προστατευµένα 

µικροκλίµατα.Οι ηµιυπαίθριοι χώροι, τα στεγασµένα περάσµατα, οι 

στοές, δηµιουργούν ενδιάµεσους χώρους εξισορροπώντας το 

σκοτεινό και δροσερό εσωτερικό, µε την θερµότητα στο εξωτερικό. 

 

 

 

 

 

6.1.3. Γ. Κατασκευαστικά στοιχεία, που συµβάλλουν σε 

βιοκλιµατικές λειτουργίες: 

 

1. Αερισµός 

   Ο αερισµός των κτιρίων είναι απαραίτητος και πολύ σηµαντικός τόσο 

για την αποµάκρυνση των θερµικών φορτίων όσο και για την υγρασία.    

Ωστόσο, όπου είναι εφικτό επιδιώκεται διαµπερής αερισµός µε µικρά 

ανοίγµατα προς τη βόρεια πλευρά του σπιτού. Στις Κυκλάδες είναι 

πολύ συχνή η χρήση του φεγγίτη (ένα µικρό άνοιγµα σε ψηλότερη 

στάθµη, το οποίο διευκολύνει την απαγωγή του θερµού αέρα που 

συγκεντρώνεται ψηλά). Είναι γεγονός ότι το θέµα του αερισµού δεν 

αντιµετωπίζεται πάντα αποτελεσµατικά, ιδιαίτερα σε σπίτια όπου 

βρίσκονται σε πυκνοδοµηµένο οικισµό ή στα υπόσκαφα. Έτσι τα 

ποσοστά υγρασίας είναι αρκετά υψηλά. Σε περιπτώσεις υπόσκαφων 

κτισµάτων σε πλαγιές, είναι πολύ χρήσιµα ανοίγµατα στην οροφή 

όπως οι καµινάδες, που προκαλούν κατακόρυφο ρεύµα αέρα. Ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον παρουσιάζει η «παραθύρα» στην Σαντορίνη, ένα άνοιγµα 

για πρόσβαση στο δώµα που λειτουργεί και σαν ¨συλλέκτης¨ δροσερής 

θαλάσσιας αύρας.   
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2. ∆ροσισµός  

   Ο δροσισµός επιτυγχάνεται όταν στην πορεία του ο αέρας συναντά 

µάζες µε χαµηλότερη θερµοκρασία που κατακρατούν µέρος του 

θερµικού φορτίου του, ψύχοντάς τον. Τέτοιες περιπτώσεις είναι η 

χρήση του νερού και υπόγειων διαδροµών που συναντάµε στην 

αραβική αρχιτεκτονική. Στην ελληνική παραδοσιακή αρχιτεκτονική δεν 

έχει εφαρµοστεί κάποιο ανάλογο σύστηµα. Παρόλα αυτά, η θερµική 

µάζα των κτιρίων από πέτρα ή του εδάφους έχει σαν αποτέλεσµα την 

διατήρηση της θερµοκρασίας στους εσωτερικούς χώρους σε σχετικά 

σταθερά ενδιάµεσα επίπεδα. Εάν µε κάποιο τρόπο επιτευχθεί κυκλική 

κίνηση του αέρα από τον υπόγειο χώρο, όπου ο αέρας παραµένει 

σχετικά σταθερός στους 18ο C, προς τον υπέργειο µε µεγαλύτερα 

θερµικά φορτία τότε έχουµε δροσισµό του κινούµενου αέρα. Το ίδιο 

συµβαίνει όταν ο αέρας διαπερνά πυκνά φυλλώµατα ή σκιερούς 

εξωτερικούς χώρους πριν µπει στο κτίριο από τα ανοίγµατα.  

 

3. Τα υλικά, το χρώµα, το ανάγλυφο 

   Στην παραδοσιακή ελληνική αρχιτεκτονική, πολλά υλικά καθώς και ο 

τρόπος εφαρµογής τους έχουν αντίστοιχο αποτέλεσµα µε την 

θερµοµόνωση, η οποία είναι µία σύγχρονη επινόηση.  

   Υλικά όπως τα ξερά φύκια ή βούρλα τα οποία έχουν µικρή θερµική 

διαπερατότητα χρησιµοποιούνταν στα παραδοσιακά δώµατα και 

λειτουργούν θερµοµονωτικά. Ενώ το λευκό χρώµα είναι αυτό που 

χρησιµοποιείται στην επεξεργασία των εξωτερικών επιφανειών γιατί 

περιορίζει την θερµότητα που απορροφάται από τους τοίχους.  

 

4. Ηλιοπροστασία και σκιασµός  

   Οι τρόποι προστασίας του κελύφους από την ακτινοβολία αλλά και η 

δηµιουργία εξωτερικών υπαίθριων ή ηµι-υπαίθριων προστατευµένων 

χώρων  µπορούν να χωριστούν στις εξής κατηγορίες: 

• Ενσωµατωµένα στη µάζα του κτιρίου:   
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   Η διαµόρφωση της εσωτερικής αυλής ή του αιθρίου, οι εσοχές και οι 

προεξοχές, τα διαφορετικά ύψη, οι διάφοροι ηµιυπαίθριοι χώροι όπως 

η βεράντα, η στοά, ο ηµιυπαίθριος εισόδου κλπ. παίζουν σηµαντικό 

ρόλο όσο αναφορά τη τοποθέτηση και τη κατανοµή των όγκων του 

κτιρίου σε σχέση µε τον προσανατολισµό και τη διεύθυνση των 

ανέµων. Η περιτοιχισµένη αυλή είναι ένα οικείο στοιχείο που 

παρατηρείται στην περιοχή της µεσογείου από τους αρχαίους χρόνους, 

ενώ η στοά εµφανίζεται µε διάφορες µορφές σε διαφορετικές 

αρχιτεκτονικές παραδόσεις της Ελλάδας. 

• Με πρόσθετα στοιχεία: 

   Εφήµερες και κινητές κατασκευές όπως είναι η βλάστηση, τα δέντρα, 

τα πατζούρια, οι προεξοχές στοιχείων πάνω από παράθυρα, οι τέντες, 

τα στέγαστρα από ξύλο ή καλάµια (πέργκολες) κλπ. 

 

 

5. Θέρµανση 

   Το οθωµανικής επιρροής χαγιάτι ή λιακωτό, όπως ονοµαζόταν στα 

παλιά αθηναϊκά λαϊκά σπίτια, µπορεί να θεωρηθεί εξέλιξη της στοάς.      

Ένας χώρος προσαρτηµένος στον όγκο του κτιρίου ή ένας διάδροµος 

σε όροφο κλεισµένος µε τζαµαρία. Μπορεί να θεωρηθεί ως ένα 

πρόωρο θερµοκήπιο το χειµώνα καθώς τα τζάµια είναι κλειστά, ενώ το 

καλοκαίρι λειτουργεί σαν ένας νέος στεγασµένος ηµι-υπαίθριος χώρος 

αφού τα τζάµια ανοίγουν και ταυτόχρονα προστατεύει τη µία πλευρά 

του κτιρίου από τον ήλιο. 

 

6. Βλάστηση 

   Τα αναρριχητικά φυτά και τα φυλλοβόλα δέντρα είναι ο πιο 

αποτελεσµατικός τρόπος σκιασµού αλλά και ο πιο συνηθισµένος στην 

παραδοσιακή ελληνική αρχιτεκτονική. Το φύλλωµα τους δεν 

υπερθερµαίνεται –αντίθετα µε τις περισσότερες επιφάνειες σκιασµού- 

και δεν παγιδεύει τον αέρα. Επιπλέον ο διερχόµενος αέρας δροσίζεται 

µέσω εξάτµισης. Η χρήση της βλάστησης κατατάσσεται ανάλογα µε τη 

θέση της σε σχέση µε το κτίριο. Επειδή το φυτό λειτουργεί σαν 
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µονωτικό υλικό και έτσι αποφεύγεται η συσσώρευση θερµότητας στους 

τοίχους, τα αναρριχώµενα φυτά τοποθετούνται κατακόρυφα στους 

δυτικούς και ανατολικούς τοίχους, ενώ φυλλοβόλα δέντρα ή 

αναρριχώµενα (όπως µουριά ή κληµαταριά) σε οριζόντια θέση 

τοποθετούνται στην νότια πλευρά του κτιρίου. Στην βόρεια πλευρά, 

στην διεύθυνση των κύριων ανέµων τοποθετούνται κατακόρυφα 

πετάσµατα από αειθαλή δέντρα, όπως κυπαρίσσια.  

 

 

7. ∆ιαχείριση νερού 

   Η σχέση των φυσικών πόρων όπως είναι το νερό µε την ελληνική 

παραδοσιακή αρχιτεκτονική είναι οικολογική. Ιδιαίτερα σε περιοχές µε 

λειψυδρία όπως είναι οι Κυκλάδες  τόσο τα δώµατα όσο και οι δρόµοι 

¨συλλέγουν¨ και  ¨αποθηκεύουν¨ το βρόχινο νερό.   

 

 

6.2. Η οικιστική παράδοση της Ελλάδας  
 
 
   Τις δύο τελευταίες δεκαετίες η ανάγκη για µείωση της ενεργειακής 

κατανάλωσης και η προσπάθεια για ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στο 

περιβάλλον τείνουν να αλλάξουν σηµαντικά τις αντιλήψεις στο σχεδιασµό των 

κτιρίων . 

   Στην Ελλάδα η λαϊκή εµπειρία και η γνώση ενσωµατώθηκαν στα κτίρια µε 

απλούς και ίσως όχι συνειδητούς τρόπους. Η παραδοσιακοί χτίστες ήταν 

αναγκασµένοι καθώς τους έλειπαν τα τεχνολογικά µέσα και η αφθονία των 

υλικών, να προσαρµόσουν την κατοικία και τον οικισµό στα περιβαλλοντικά – 

τοπογραφικά, κλιµατικά – δεδοµένα του τόπου τους µε τον καλύτερο δυνατό 

τρόπο. Στόχο τους, η καλύτερη προστασία από τις κλιµατικές συνθήκες όπως 

και η µέγιστη δυνατή οικονοµία δυνάµεων και πόρων. 

   Η παραδοσιακή ελληνική αρχιτεκτονική είχε ενσωµατώσει πολλές αρχές 

βιοκλιµατικού σχεδιασµού, που σήµερα µελετώνται και αναλύονται, για να 

αποτελέσουν θεµέλιο σύγχρονων ιδεών και προτάσεων.  
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   Η παραδοσιακή κατοικία ήταν αποτέλεσµα της αυτοδίδακτης γνώσης του 

τεχνίτη και της αρχιτεκτονικής παράδοσης που γίνεται γνωστή από γενιά σε 

γενιά.  

1. Υπήρχε βαθιά εµπειρική γνώση των κλιµατικών δεδοµένων, της κίνησης 

του ήλιου και του ανέµου και γενικά των επικρατέστερων τοπικών συνθηκών. 

Τα σπίτια και οι εσωτερικοί χώροι προσανατολίζονται έτσι, ώστε να είναι 

δροσερά το καλοκαίρι και ζεστά το χειµώνα. Αυτά που εµείς σήµερα τα 

ονοµάζουµε παθητικά ηλιακά συστήµατα θέρµανσης και δροσισµού.     

Μελετηµένα ήταν και τα επίπεδα φωτισµού. Παρατηρείται σε διάφορες 

περιοχές συστήµατα περιορισµού του έντονου καλοκαιρινού φωτός.  

2. Τα σπίτια είχαν χαµηλές ενεργειακές ανάγκες και δηµιουργούσαν συνθήκες 

θερµικής και οπτικής άνεσης για µεγάλα διαστήµατα του έτους αφού 

χρησιµοποιούσαν τοπικά υλικά χαµηλής εµπεριεχόµενης ενέργειας και 

υψηλής µάζας. Μετρήσεις που έγιναν στις Κυκλάδες για την σύγκριση της 

εσωτερικής θερµικής συµπεριφοράς ανάµεσα στις παραδοσιακές και 

σύγχρονες (πέτρινες και µη) κατοικίες, απέδειξαν ότι το µικροκλίµα των 

παραδοσιακών κατοικιών είναι θερµικά και οπτικά πιο άνετο, χωρίς έντονες 

διακυµάνσεις. Οι σύγχρονες ανάγκες απαιτούν πιο ευρύχωρες κατοικίες µε 

µεγάλα ανοίγµατα, όψεις και θέες, οι οποίες βρίσκονται σε αντιδιαστολή προς 

την µεγάλη θερµική µάζα, µε µικρά ανοίγµατα, συµπαγείς κατασκευές του 

παρελθόντος. 

  Στην αναζήτηση του σχεδιασµού του βιοκλιµατικού κτιρίου, η παραδοσιακή 

αρχιτεκτονική, µπορεί να προσφέρει σηµαντικές πληροφορίες  χωρίς να γίνει 

αντιγραφή της µορφολογίας και της τεχνολογίας του παρελθόντος, καθώς οι 

αρχές της οικολογικής – βιοκλιµατικής δόµησης που εντοπίζονται στις 

κατασκευές του παρελθόντος έχουν την δυνατότητα να προσαρµοστούν στις 

σύγχρονες ανάγκες.  

   Στόχος είναι να δηµιουργηθεί µία νέα αρχιτεκτονική, µε αξιόλογες λύσεις στα 

σύγχρονα βασικά προβλήµατα που δεν θα αποτελεί απλά την εφαρµογή 

τεχνολογιών και συστηµάτων σε κατά τα άλλα συµβατικές κατασκευές.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 
 

7. Βασικά προβλήµατα σύγχρονων κατοικιών 
 

   Η χρήση των µονωτικών υλικών, που αντικαθιστούν και αναπληρώνουν την 

θερµική αδράνεια των πέτρινων τοίχων, είναι ανεπαρκής ή δεν γίνεται 

καθόλου. Συνήθως κυριαρχεί η αντίληψη ότι η µόνωση είναι απαραίτητη µόνο 

στα ψυχρά κλίµατα και άρα θεωρείται ένα περιττό έξοδο.   

Έχουν αλλάξει τόσο τα πρότυπα κατοίκισης αφού στις νέες  κατασκευές οι 

χώροι και τα ανοίγµατα είναι µεγαλύτερα, όσο και οι αποδεκτές συνθήκες                              

θερµικής άνεσης. 

   Οι βασικές αρχές όπως ο προσανατολισµός του κτιρίου και των ανοιγµάτων 

του, η διευκόλυνση του αερισµού, η χρήση της βλάστησης και άλλων 

στοιχείων για σκιασµό, η εκµετάλλευση της τοπογραφίας του οικοπέδου κλπ, 

δεν λαµβάνονται υπόψη κατά τον σχεδιασµό των νέων κτιρίων. 

   Τα τοπικά υλικά και οι τεχνικές έχουν αντικατασταθεί από το ευκολότερο και 

πιο γρήγορο σε εφαρµογή πλέον, τσιµέντο. 

 
7.1. Η αναγκαιότητα της οικολογικής δόµησης  
 
   Η οικοδοµική δραστηριότητα εδώ και δεκαετίες και µε διαφορετικούς 

ρυθµούς σε κάθε περιοχή, καταβροχθίζει τα παράλια της Μεσογείου και 

επεκτείνεται, αστικοποιώντας ραγδαία τις αγροτικές εκτάσεις, στην ενδοχώρα. 

   Ωστόσο, παρά τις κοινές διαπιστώσεις και την υπαρκτή τεχνογνωσία, 

συνεχίζουν να ακολουθούνται ενεργοβόρα πρότυπα οικιστικής ανάπτυξης, 

ιδιαίτερα στις αστικές και παράκτιες περιοχές όπου και αναπτύσσεται ραγδαία 

ο τουρισµός του extra air-condition. Αποτέλεσµα: Ο κτιριακός τοµέας (οικιακός 

και τριτογενής) καταναλώνει περί το 35% της πρωτογενούς ενέργειας της 

χώρας και ευθύνεται για το 40% περίπου των εκποµπών διοξειδίου του 

άνθρακα (CO2). 

   Είναι επειγόντως ζητούµενο το να αξιοποιηθεί η εµπειρία και οι διαθέσιµες 

τεχνικές για την παραγωγή λιγότερο ενεργοβόρου κτισµένου περιβάλλοντος, 
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Mέσα και από τη συλλογική δραστηριοποίηση όλων των φορέων που 

εµπλέκονται. 

  Στόχος πρέπει να είναι µια πιο αρµονική σχέση των οικιστικών συνόλων στα 

οποία κατοικούµε, κινούµαστε, ζούµε, µε το αναντικατάστατο φυσικό και 

πολιτισµικό πλαίσιό τους. 

   Η φιλοσοφία του βιοκλιµατικού σχεδιασµού αποβλέπει στη δηµιουργία 

κτιρίων που εναρµονίζονται µε το περιβάλλον τους εκµεταλλευόµενα στο 

µέγιστο δυνατόν τις συνθήκες που αυτό ορίζει. Η µορφολογία, ο 

προσανατολισµός, το κλίµα είναι µερικές από τις παραµέτρους που 

λαµβάνονται υπόψη από την αρχή ώστε το κτίριο να επιτύχει µέγιστες 

συνθήκες άνεσης µε όσο το δυνατόν λιγότερη κατανάλωση ενέργειας. 

   Η οικολογική δόµηση δεν είναι κάτι καινούργιο, έχει τις ρίζες της στις 

βασικές αρχές της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής. Τότε που η εργασία και η 

διαβίωση των ανθρώπων ήταν άµεσα συνδεδεµένη µε φυσικό τους 

περιβάλλον.  Από τότε όµως µέχρι σήµερα, οι συνθήκες έχουν αλλάξει.        

Μεταπολεµικά, η συσσώρευση πληθυσµού στις µεγάλες πόλεις προκάλεσε 

την επείγουσα ανάγκη της µαζικής παραγωγής στον τοµέα των κατασκευών.                  

Οι νέες συνθήκες ζωής αποµάκρυναν την δόµηση από τους στόχους της 

άνεσης, λειτουργικότητας, υγείας, ανταπόκρισης στο περιβάλλον οδηγώντας 

την σε λύσεις γρήγορες, ενεργειακά «σπάταλες», περιβαλλοντικά επιβλαβείς . 

   Σήµερα, οι καταστροφικές συνέπειες της µόλυνσης του περιβάλλοντος και η 

συνεχής αύξηση του κόστους πρώτων υλών έχει κρούσει τον κώδωνα 

κινδύνου σε παγκόσµιο επίπεδο. Οι περισσότερες χώρες πλέον, 

αναγνωρίζουν ότι οι µόνη λύση για το µέλλον της ανθρωπότητας είναι η 

χάραξη κοινής πολιτικής µε γνώµονα τη προστασία του περιβάλλοντος και τη 

χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. Μια επίσηµη βάση προς αυτή την 

κατεύθυνση αποτελεί η συνθήκη του Κιότο το 1998 όπου 141 χώρες 

συµπεριλαµβανοµένης και της Ελλάδας, συµφώνησαν να µειώσουν τις 

εκποµπές τους του διοξειδίου του άνθρακα µέχρι το 2012.  

      Σταδιακά γίνεται κατανοητό ότι η παγκόσµια στροφή στον βιοκλιµατικό 

σχεδιασµό δεν είναι απλά ένα νέο ρεύµα µε στόχο το µονοµερές κέρδος, αλλά 

η µόνη πρόταση απέναντι στη δραµατική µείωση των αποθεµάτων πρώτων 

υλών και στη καταστροφή του πλανήτη. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 

 

8. Αρχιτεκτονική και ενέργεια 

 

   Το µοντέρνο βιοµηχανικό σύστηµα, αυτή η γιγάντια µηχανή, πέρα από τα 

πολιτικά συστήµατα και τις διαφορές των θεσµών, στηρίχτηκε στην 

πεποίθηση ότι, η φύση αποτελεί µια αστείρευτη πηγή, απ’ όπου µπορούµε να 

αντλούµε, χωρίς περιορισµούς, την απαραίτητη ενέργεια, έτσι ώστε η 

παραγωγή να τροφοδοτεί µία ¨κίνηση διαρκή¨. 

   Το κεφάλαιο ¨φύση¨ όµως δεν είναι αποκαταστάσιµο. 

   Οι αποφάσεις που παίρνονται σήµερα, προβάλλονται σε ένα µέλλον που 

µας αφορά όλους. Η διατήρηση των ισορροπιών στη φύση αποτελεί 

κατεπείγουσα ανάγκη. 

   Εάν ο σύγχρονος πολιτισµός θέλει σοβαρά να αποτρέψει τη ρήξη των 

οικολογικών ισορροπιών και την πτώχευση των πηγών, δεν µπορεί να 

συνεχίσει µε τις ίδιες µεθόδους, στο όνοµα αυτών των ιδεών. 

 

Τη λύση των οικολογικών αυτών προβληµάτων συνθέτει η καθηµερινότητα 

του ανθρώπου, από την απλότητα της ανακύκλωσης έως την πολυπλοκότητα 

της σχεδίασης µιας βιοκλιµατικής κατοικίας. Από την έµπνευση έως την 

υλοποίησή της. 

 

8.1. Βιοκλιµατική αρχιτεκτονική και σχεδιασµός 

     Η βιοκλιµατική αρχιτεκτονική αφορά στο σχεδιασµό κτιρίων και χώρων 

(εσωτερικών και εξωτερικών - υπαίθριων) µε βάση το τοπικό κλίµα, µε σκοπό 

την εξασφάλιση συνθηκών θερµικής και οπτικής άνεσης, αξιοποιώντας την 

ηλιακή ενέργεια και άλλες περιβαλλοντικές πηγές αλλά και τα φυσικά 

φαινόµενα του κλίµατος. Βασικά στοιχεία του βιοκλιµατικού σχεδιασµού 

αποτελούν τα παθητικά συστήµατα που ενσωµατώνονται στα κτίρια µε στόχο 

την αξιοποίηση των περιβαλλοντικών πηγών (π.χ. ήλιο, αέρα - άνεµο, 
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βλάστηση, νερό, έδαφος, ουρανό) για θέρµανση, ψύξη και φωτισµό των 

κτιρίων.  

   Ο βιοκλιµατικός σχεδιασµός εξαρτάται από το τοπικό κλίµα και βασίζεται 

στις παρακάτω αρχές:  

  Θερµική προστασία των κτιρίων τόσο το χειµώνα, όσο και το καλοκαίρι µε 

τη χρήση κατάλληλων τεχνικών που εφαρµόζονται στο εξωτερικό κέλυφος 

των κτιρίων, ιδιαίτερα µε την κατάλληλη θερµοµόνωση και αεροστεγάνωση 

του κτιρίου και των ανοιγµάτων του.  

  Αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας για τη θέρµανση των κτιρίων τη χειµερινή 

περίοδο και για φυσικό φωτισµό όλο το χρόνο. Αυτό επιτυγχάνεται µε τον 

προσανατολισµό των χώρων και ιδιαίτερα των ανοιγµάτων (ο νότιος 

προσανατολισµός είναι ο καταλληλότερος) και την διαρρύθµιση των 

εσωτερικών χώρων ανάλογα µε τις θερµικές τους ανάγκες και µε τα παθητικά 

ηλιακά συστήµατα που συλλέγουν την ηλιακή ακτινοβολία και αποτελούν 

«φυσικά» συστήµατα θέρµανσης, αλλά και φωτισµού.  

  Προστασία των κτιρίων από τον καλοκαιρινό ήλιο, κυρίως µέσω της 

σκίασης, αλλά και της κατάλληλης κατασκευής του κελύφους.  

  Αποµάκρυνση της θερµότητας που το καλοκαίρι συσσωρεύεται µέσα στο 

κτίριο µε φυσικό τρόπο προς το εξωτερικό περιβάλλον µε συστήµατα και 

τεχνικές παθητικού δροσισµού, όπως ο φυσικός αερισµό, κυρίως µε τον 

φυσικό αερισµό τις νυχτερινές ώρες.  

  Βελτίωση - ρύθµιση των περιβαλλοντικών συνθηκών µέσα στους χώρους 

έτσι ώστε οι άνθρωποι να νιώθουν άνετα και ευχάριστα  

  Εξασφάλιση επαρκούς ηλιασµού και ελέγχου της ηλιακής ακτινοβολίας για 

φυσικό φωτισµό των κτιρίων, ο οποίος θα πρέπει να εξασφαλίζει επάρκεια και 

οµαλή κατανοµή του φωτός µέσα στους χώρους.  
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  Βελτίωση του κλίµατος έξω και γύρω από τα κτίρια, µε τον βιοκλιµατικό 

σχεδιασµό των χώρων γύρω και έξω από τα κτίρια και εν γένει, του 

δοµηµένου περιβάλλοντος, ακολουθώντας όλες τις παραπάνω αρχές.  

 

8.2. Παθητικά Συστήµατα Θέρµανσης - ∆ροσισµού - Φωτισµού  

   Τα Παθητικά Ηλιακά Συστήµατα είναι αναπόσπαστα κοµµάτια – δοµικά 

στοιχεία ενός κτιρίου που λειτουργούν χωρίς µηχανολογικά εξαρτήµατα ή 

πρόσθετη παροχή ενέργειας και µε φυσικό τρόπο θερµαίνουν, αλλά και 

δροσίζουν τα κτίρια. Τα Παθητικά Συστήµατα χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: 

• Παθητικά Ηλιακά Συστήµατα Θέρµανσης 

• Παθητικά Συστήµατα και Τεχνικές Φυσικού δροσισµού 

• Συστήµατα και Τεχνικές Φυσικού Φωτισµού 

   Ο βιοκλιµατικός σχεδιασµός ενός κτιρίου συνεπάγεται τη συνύπαρξη και 

συνδυασµένη λειτουργία όλων των συστηµάτων, ώστε να συνδυάζουν 

θερµικά και οπτικά οφέλη καθόλη τη διάρκεια του έτους.  

Σηµαντικά στοιχεία:  

  Τα κτίρια είναι σηµαντικοί καταναλωτές ενέργειας και συνεισφέρουν σε 

µεγάλο βαθµό στο φαινόµενο του θερµοκηπίου και την κλιµατική αλλαγή, 

προκαλώντας σοβαρή περιβαλλοντική επιβάρυνση.  

  Η ποιότητα διαβίωσης των ανθρώπων βελτιώνεται αφού ζουν µέσα στα 

σπίτια, κάνοντας τη ζωή τους πιο άνετη, προστατεύοντας το περιβάλλον και 

Μπορεί λοιπόν να χρησιµοποιούνται ορθολογικά για το σκοπό αυτό.  

  Η ενέργεια που καταναλώνεται στα κτίρια κοστίζει.   

  Η ενεργειακή συµπεριφορά των κτιρίων επηρεάζεται από αυτούς που 

διαβίουν σ΄αυτά. Γίνεται γνωστός, ο σωστός σχεδιασµός, τα υλικά και η χρήση 

των τεχνολογιών που µπορούν να εφαρµοστούν. Ό,τι είναι εφικτό σε κάθε 



Η εξέλιξη των βιοκλιµατικών κατασκευών  
από την αρχαιότητα µέχρι σήµερα 

 
 
 
 

 65 

περίπτωση. Κάθε ενέργεια, ακόµα και η πιο απλή, µπορεί να έχει ενεργειακό 

όφελος για το κτίριο.  

  Ο ήλιος θερµαίνει και τα κτίρια. Μπορεί να αξιοποιηθεί η γνώση αυτή µε τα 

παθητικά ηλιακά συστήµατα και το βιοκλιµατικό σχεδιασµό.  

  Με την κατάλληλη µόνωση προστατεύονται τα κτίρια από το κρύο και την 

ζέστη.  

  Ο φυσικός δροσισµός, σε σχέση µε τα κλιµατιστικά ( air condition ), δεν έχει 

µόνο ενεργειακά, οικονοµικά και περιβαλλοντικά οφέλη, αλλά αποτελεί και µια 

διαφορετική προσέγγιση µε στόχο την ανθρώπινη άνεση και ευεξία.  

  Μπορεί να γίνει αξιοποίηση των φυσικών πηγών, µειώνοντας παράλληλα 

τα εσωτερικά φορτία των κτιρίων.  

  Μπορεί να γίνει αξιοποίηση του φυσικού φωτός του ήλιου, αλλά πρέπει να 

γίνει κατανοητή και η αντιµετώπιση του φαινοµένου της θάµβωσης.  

  Τα κτίρια θα πρέπει να λειτουργούν ορθολογικά για να εξασφαλίζεται η 

απόδοση των παθητικών συστηµάτων και των τεχνικών εξοικονόµησης 

ενέργειας. Να µην παραλείπεται το άνοιγµα και κλείσιµο των παραθύρων και 

των στόριων όποτε πρέπει.  

 Είναι γνωστό ότι η κατανάλωση ενέργειας προκαλεί περιβαλλοντική 

υποβάθµιση. Αντίθετα, τα βιοκλιµατικά και χαµηλής ενεργειακής κατανάλωσης 

κτίρια βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των ανθρώπων µέσα σε αυτά.  

 

• Παθητικά Ηλιακά Συστήµατα Θέρµανσης 

   Τα παθητικά ηλιακά συστήµατα στα κτίρια αξιοποιούν την ηλιακή ενέργεια 

για θέρµανση των χώρων το χειµώνα, καθώς και για παροχή φυσικού 

φωτισµού. Τα παθητικά ηλιακά συστήµατα θέρµανσης συλλέγουν την ηλιακή 

ενέργεια, την αποθηκεύουν υπό µορφή θερµότητας και τη διανέµουν στο 
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χώρο. Η συλλογή της ηλιακής ενέργειας βασίζεται στο φαινόµενο του 

θερµοκηπίου και ειδικότερα, στην είσοδο της ηλιακής ακτινοβολίας µέσω του 

γυαλιού ή άλλου διαφανούς υλικού και τον εγκλωβισµό της προκύπτουσας 

θερµότητας στο εσωτερικό του χώρου που καλύπτεται από το γυαλί. Όλα τα 

παθητικά ηλιακά συστήµατα πρέπει να έχουν προσανατολισµό περίπου νότιο, 

ώστε να υπάρχει ηλιακή πρόσπτωση στα ανοίγµατα κατά τη µεγαλύτερη 

διάρκεια της ηµέρας το χειµώνα.  

   Το συνηθέστερο παθητικό ηλιακό σύστηµα (σύστηµα άµεσου κέρδους) 

βασίζεται στην αξιοποίηση των παραθύρων κατάλληλου προσανατολισµού, 

σε συνδυασµό µε την κατάλληλη θερµική µάζα (βαριά υλικά, όπως πέτρα, 

πλάκες, µπετόν στους τοίχους και στα δάπεδα, χωρίς να είναι καλυµµένα, π.χ. 

από χαλιά), η οποία απορροφά µέρος της θερµότητας και την «προσφέρει» 

στο χώρο αργότερα και έτσι διατηρείται ο χώρος θερµός για πολλές ώρες. 

Ένα νότιο οριζόντιο σκίαστρο µπορεί να εµποδίσει τον καλοκαιρινό ήλιο που 

έρχεται από πιο ψηλά να µπει απ' ευθείας στο χώρο. Τα υπόλοιπα παθητικά 

συστήµατα είναι συστήµατα έµµεσου κέρδους και ταξινοµούνται στις 

παρακάτω κατηγορίες:  

   Ηλιακοί τοίχοι : Έχουν στην εξωτερική τους πλευρά, σε µικρή απόσταση 

από την τοιχοποιία τζάµι (υαλοπίνακα) και λειτουργούν ως ηλιακοί συλλέκτες, 

µεταφέροντας τη θερµότητα είτε µέσω του υλικού του τοίχου (τοίχος θερµικής 

αποθήκευσης), είτε µέσω θυρίδων (θερµοσιφωνικό πανέλο) στον εσωτερικό 

χώρο. Συνδυασµός των δύο λειτουργιών είναι ο τοίχος µάζας µε θυρίδες 

τοίχος Trombe - Michel .  
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Εικ.22: Τοίχος trombe 
(Πηγή: ∆ιαδίκτυο) 

 

   Θερµοκήπια (ηλιακοί χώροι) : Είναι κλειστοί χώροι που ενσωµατώνονται σε 

νότια τµήµατα του κτιριακού κελύφους και περιβάλλονται από υαλοστάσια. Η 

ηλιακή θερµότητα από το θερµοκήπιο µεταφέρεται στους κυρίως χώρους του 

κτιρίου µέσω ανοιγµάτων ή και διαπερνά τον τοίχο.  

   Ηλιακά αίθρια: είναι εσωτερικοί χώροι του κτιρίου οι οποίοι έχουν στην 

οροφή τους τζάµι και λειτουργούν όπως τα θερµοκήπια.  

   Όλα τα Παθητικά Ηλιακά Συστήµατα πρέπει να συνδυάζονται µε την 

απαιτούµενη θερµική προστασία (θερµοµόνωση) και την απαιτούµενη θερµική 

µάζα του κτιρίου, η οποία αποθηκεύει και αποδίδει τη θερµότητα στο χώρο µε 

χρονική υστέρηση, οµαλοποιώντας έτσι την κατανοµή της θερµοκρασίας µέσα 

στο εικοσιτετράωρο. Τα παθητικά ηλιακά συστήµατα θα πρέπει το καλοκαίρι 

να συνδυάζονται µε ηλιοπροστασία και συχνά µε δυνατότητα αερισµού. 
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• Παθητικά συστήµατα και τεχνικές φυσικού δροσισµού 

   Οι πιο συνηθισµένες και απλές µέθοδοι φυσικού δροσισµού είναι:  

1. Η ηλιοπροστασία (σκίαση) του κτιρίου, η οποία επιτυγχάνεται µε 

διάφορους τρόπους και µέσα, όπως η φυσική βλάστηση, τα 

γεωµετρικά στοιχεία (προεξοχές) του κτιρίου, σκίαστρα µόνιµα ή 

κινητά, εξωτερικά ή εσωτερικά των ανοιγµάτων, υαλοπίνακες µε 

ειδικές επιστρώσεις ή ειδικής επεξεργασίας (ανακλαστικοί, 

επιλεκτικοί, ηλεκτροχρωµικοί, κ.λπ.).  

2. Ο φυσικός εξαερισµός µε κατάλληλο σχεδιασµό και λειτουργία των 

ανοιγµάτων στο κέλυφος και θυρίδες στο πάνω και κάτω τµήµα των 

διαχωριστικών εσωτερικών τοίχων που επιτρέπουν την κίνηση του 

αέρα στους εσωτερικούς χώρους.  

3. Ο νυχτερινός διαµπερής αερισµός είναι ιδιαίτερα αποτελεσµατικός, 

ιδιαίτερα τις θερµές ηµέρες, κατά τις οποίες ο ηµερήσιος αερισµός 

δεν είναι δυνατός. Ο νυχτερινός αερισµός συνεισφέρει στην 

αποθήκευση «δροσιάς» στη θερµική µάζα του κτιρίου, µε 

αποτέλεσµα την µειωµένη επιβάρυνση του κτιρίου κατά την 

επόµενη µέρα.  

4. Η χρήση ανεµιστήρων, ιδιαίτερα ανεµιστήρων οροφής, ενισχύει το 

φαινόµενο του φυσικού αερισµού, µε ελάχιστη κατανάλωση 

ηλεκτρικής ενέργειας. Επί πλέον, συνεισφέρει στην επίτευξη 

θερµικής άνεσης σε θερµοκρασίες υψηλότερες από τις συνήθεις 

(περίπου 2-3°C), καθώς µε την κίνηση του αέρα που δηµιουργείται 

µεταφέρεται θερµότητα από το ανθρώπινο σώµα. 

5. Η χρήση της θερµικής µάζας για τη µείωση των θερµοκρασιακών 

διακυµάνσεων κατά τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου.  

6. Η Μείωση των εσωτερικών κερδών του κτιρίου (θερµότητα που 

παράγεται από τις ηλεκτρικές, κυρίως συσκευές).  

• Άλλες µέθοδοι παθητικού δροσισµού πιο σύνθετες και όχι τόσο ευρείας 

εφαρµογής, επιφέρουν επιπρόσθετα οφέλη ψύξης, και είναι:  
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v Θερµική προστασία του κτιριακού περιβλήµατος µε τεχνικές 

όπως φυτεµένο δώµα, αεριζόµενο κέλυφος, ανακλαστικά 

επιχρίσµατα εξωτερικών επιφανειών, φράγµα ακτινοβολίας. 

v Ενίσχυση του φυσικού εξαερισµού µε πύργους αερισµού ή 

ηλιακές καµινάδες 

v  ∆ροσισµός µε εξάτµιση νερού µε τεχνικές όπως: επιφάνειες 

νερού, πύργος δροσισµού, ψυκτικές µονάδες εξάτµισης 

(άµεσης, έµµεσης ή συνδυασµένης εξάτµισης), ή και βλάστηση 

(µέσω της εξατµισοδιαπνοής των φυτών) 

v  ∆ροσισµός µε απόρριψη της θερµότητας στην ατµόσφαιρα µε 

ακτινοβολία στο νυχτερινό ουρανό 

v ∆ροσισµός µε απόρριψη της θερµότητας από το κτίριο στη γη 

µε αγωγή, (υπόσκαφα ή ηµιυπόσκαφα κτίρια, ή υπεδάφιο 

σύστηµα αγωγών και εναλλάκτες εδάφους-αέρα). 

 

• Συστήµατα και Τεχνικές Φυσικού Φωτισµού  

 

Εικ.  22: Φωτισµός σε Βιοκλιµατική κατοικία 
(Πηγή: Προσωπικό αρχείο Αρχιτέκτονα Μαρίας Καραφώτη)   
 

   Ο φυσικός φωτισµός στοχεύει στην επίτευξη οπτικής άνεσης µέσα στα 

κτίρια, αλλά και στη γενικότερη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης µέσα 

στους χώρους, συνδυάζοντας φως, θέα, δυνατότητα αερισµού, αξιοποίηση 
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και ρύθµιση της εισερχόµενης ηλιακής ενέργειας. Ιδιαίτερη σηµασία κατά το 

σχεδιασµό των συστηµάτων φυσικού φωτισµού έχει η κατά το δυνατόν 

µεγαλύτερη κάλυψη των απαιτήσεων σε φωτισµό από το φυσικό φως, 

ανάλογα µε τη χρήση του κτιρίου και την εργασία που επιτελείται µέσα στους 

χώρους. 

   Μέσω των κατάλληλων συστηµάτων και τεχνικών εξασφαλίζεται στους 

εσωτερικούς χώρους επαρκής ποσότητα (στάθµη φωτισµού), αλλά και οµαλή 

κατανοµή, ώστε να αποφεύγονται έντονες διαφοροποιήσεις της στάθµης, οι 

οποίες προκαλούν φαινόµενο «θάµβωσης».  

   Τα συστήµατα φυσικού φωτισµού διακρίνονται σε τέσσερις µεγάλες 

κατηγορίες: 

1. Ανοίγµατα στην κατακόρυφη τοιχοποιία 

2. Ανοίγµατα οροφής  

3. Αίθρια  

4. Φωταγωγοί  

   Τα συστήµατα αυτά συνδυάζονται µε συγκεκριµένες τεχνικές που αφορούν 

στο σχεδιασµό των ανοιγµάτων, στις οπτικές ιδιότητες των υαλοπινάκων, στα 

φωτοµετρικά χαρακτηριστικά επιφανειών του χώρου και των ανοιγµάτων του 

(υφή, χρώµα, φωτοδιαπερατότητα υλικών) και στη χρήση ανακλαστήρων, για 

την εξασφάλιση επάρκειας και οµαλής κατανοµής του φυσικού φωτός. Οι 

συνηθέστερες τεχνολογίες φυσικού φωτισµού αφορούν υαλοπίνακες µε 

συγκεκριµένες ιδιότητες, πρισµατικά φωτοδιαπερατά στοιχεία, διαφανή 

µονωτικά υλικά και ανακλαστήρες (ράφια φωτισµού ή ανακλαστικές 

περσίδες).  
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8.3. Το ¨φυτεµένο¨ δώµα στη βιοκλιµατική αρχιτεκτονική 
 
 

 
 

Εικ.23 : Φυτεµένο δώµα 
(Πηγή: ∆ιαδίκτυο) 

 
 
   Βασισµένη στη συγκέντρωση του πληθυσµού στις µεγάλες πόλεις, η 

κυρίαρχη λογική αλλά και πρακτική για τις νεοδηµιουργούµενες περιοχές, 

οδηγεί σε µιά χαρακτηριστική µείωση του πρασίνου, στη δηµιουργία ισχυρών 

ηλιακών αντανακλάσεων, στη µείωση του παραγόµενου οξυγόνου και στην 

κατανάλωση διοξειδίου του άνθρακα. Κύριο χαρακτηριστικό των παραπάνω, 

είναι η δηµιουργία ενός ασφυκτικού κλίµατος στις µεγάλες πόλεις, κυρίως το 

καλοκαίρι µε την αύξηση της θερµοκρασίας και την εµφάνιση του φαινόµενου 

του θερµοκηπίου.  

   Είναι γενικά γνωστό ότι µε την εξάτµιση µεγάλες ποσότητες ηλιακής 

ακτινοβολίας µπορούν να µετατραπούν σε λανθάνον φορτίο, το οποίο βέβαια 

εµποδίζει την αύξηση της θερµοκρασίας. 
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   Ένας τρόπος για να αυξηθεί η εξατµιζόµενη επιφανειακή περιοχή των 

µεγάλων πόλεων, είναι να καλυφθούν οι οροφές των κτιρίων µε 

καλλιεργήσιµο πράσινο . 

 
Εικ.24: Φυτεµένη στέγη στην Αθήνα 

(Πηγή: Προσωπικό αρχείο Αρχιτέκτονα, Μαρίας Καραφώτη) 
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Εικ.25 : Φυτεµένη Στέγη στην Αθήνα 

(Πηγή: Προσωπικό αρχείο Αρχιτέκτονα, Μαρίας Καραφώτη) 
  Η πράσινη κάλυψη πάνω από ένα κτίριο έχει ψυκτικό αποτέλεσµα στα 

περίχωρα και επίσης µειώνει το ψυκτικό φορτίο για το εσωτερικό των κτιρίων. 

   Οι επιστήµονες σηµειώνουν ότι η εφαρµογή της ιδέας του φυτεµένου 

δώµατος σε ευρεία κλίµακα, εξυπηρετεί τη βελτίωση της αποπνικτικής 

ατµόσφαιρας, λειτουργώντας ως βάση για την µείωση του διοξειδίου του 

άνθρακα µε αντίστοιχη παραγωγή οξυγόνου. Παράλληλα εξαιτίας της 

ενεργειακής απορρόφησης µε την παραπάνω διαδικασία και τη δηµιουργία 

υδρατµών µειώνεται κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού η θερµοκρασία στην 

περιοχή της φύτευσης. 

   Η διαρκής ηλιακή ακτινοβολία και η αύξηση της µέσης θερµοκρασίας 

περιβάλλοντος, είναι οι κύριες αιτίες της µεγάλης ζήτησης για ψυκτικά φορτία 

κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, αφού παρουσιάζεται έντονη διείσδυση από 

την οροφή των κτιρίων. 

  Αντιθέτως, η δηµιουργία πράσινων οροφών επηρεάζει σηµαντικά την µείωση 

των φορτίων αυτών και κυρίως τις ώρες αιχµής, µε αποτέλεσµα η 

εξοικονόµηση να φτάνει στο 30-35% των φορτίων της οροφής του τελευταίου 

ορόφου. Πέρα από αισθητική περιβαλλοντική και οποιαδήποτε άλλη θετική 
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επίδραση, η τοποθέτηση φυτεµένου δώµατος είναι επίσης σηµαντική λόγω 

της εξοικονόµησης ενέργειας που οφείλεται κυρίως στη µείωση των 

καλοκαιρινών περιβαλλοντικών φορτίων. 

 

 

∆ιαγράµµατα 1 & 2:  Σύγκριση Συµβατικής-Πράσινης Στέγης(θερµοκρασία συναρτήσει του χρόνου) 
(Πηγή: διαδίκτυο ) 

 
 

                               
Εικ.26: Τρισδιάστατη βιοκλιµατική κατοικία σε φάση κατασκευής 

(Πηγή: διαδίκτυο) 
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Η εξοικονόµηση ενέργειας προσδιορίζεται περίπου στο 30-35% των φορτίων 

της οροφής και κατά ένα µέσο ποσοστό 20-25% των φορτίων του εδάφους. 

   Χαρακτηριστικά των παραπάνω είναι ότι η µείωση στις ώρες αιχµής φτάνει 

το 40% που σηµαίνει επιπρόσθετο δευτερεύον κέρδος στην ευρεία παραγωγή 

και κατανάλωση ενέργειας µε σκοπό την εξυπηρέτηση των αναγκών των 

πόλεων. 

 
 

Εικ.27: Φυτεµένες οροφές σε κτίριο γραφείου. 
(Πηγή: ∆ιαδίκτυο) 

 
 
     Αυτή η γνώση οδηγεί στην διατύπωση της αναγκαιότητας για την επέκταση 

τέτοιου είδους εγκαταστάσεων στις µεγάλες πόλεις, αφού προσφέρουν λογικά 

ενεργειακά και περιβαλλοντικά κέρδη. Κατά το σχεδιασµό του φυτεµένου 

δώµατος, απαιτείται η επιλογή φυτών µε µεγάλη ικανότητα για την ανάπτυξη 

φυλλώµατος έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ελάχιστη δυνατή µετάδοση 
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ακτινοβολίας και η µείωση της θερµικής ροής κατά τη διάρκεια του 

καλοκαιριού. 

   Επιπλέον απαιτείται επιλογή ελαφρού χώµατος που µειώνει τη θερµική 

αγωγιµότητα καθώς επίσης και το βάρος.  

 

 
 

Εικ.28: Φυτεµένο ∆ώµα 
(Πηγή: ∆ιαδίκτυο) 

 
 
 
 
 

 
 

Εικ.29: Σύγχρονο κτίριο βιοκλιµατικής λειτουργίας 
(Πηγή: ∆ιαδίκτυο) 
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8.3.1. Προϋποθέσεις σχεδιασµού φυτεµένου δώµατος 

    

   Προϋπόθεση για το σχεδιασµό ενός φυτεµένου δώµατος αποτελεί η 

κατανόηση ότι το δώµα συνδέεται ποικιλοτρόπως µε το κτίριο και ασκεί 

διάφορες επιδράσεις σε αυτό, ενώ δεν έχει και καµιά σύνδεση µε το έδαφος.    

Βασικές παράµετροι για την κατασκευή δώµατος που να επιτρέπει την 

εγκατάσταση κήπου είναι η φέρουσα ικανότητα να ¨αντέχει¨ τα πρόσθετα 

φορτία του κήπου, η κατασκευαστική επικάλυψη δώµατος να είναι ικανή να 

δεχτεί την κατασκευή κήπου και να υπάρχει διαχωρισµός της 

κατασκευαστικής επικάλυψης του δώµατος από την κατασκευή του κήπου.    

Έτσι, εξασφαλίζεται η προστασία της τόσο από τις χηµικές και µηχανικές 

επιδράσεις του κήπου όσο και από την διείσδυση των ριζών των φυτών σε 

αυτή.  

   Άλλες σηµαντικές παράµετροι είναι η επιλογή των φυτών,  τα οποία να 

µπορούν ν’ αναπτύσσονται στις ειδικές κλιµατικές και εδαφικές συνθήκες που 

επικρατούν στα δώµατα, ο τρόπος άρδευσης και απορροής του πλεονάζοντος 

νερού αλλά και των όµβριων υδάτων και η προστασία από τους ανέµους. 

Στο βαθµό που αυτές οι παράµετροι εκπληρούνται από τον κατασκευαστή, οι 

πιθανότητες επιτυχίας της εφαρµογής είναι σηµαντικές, ενώ αντίθετα, η 

υποτίµησή τους µπορεί να οδηγήσει σε µερική ή ακόµα και πλήρη αποτυχία. 

 

 

8.3.2. Οι τρεις στρώσεις λειτουργίας του κήπου 

 

   Η καλή λειτουργία του κήπου απαιτεί την κατασκευή κυρίως τριών 

στρώσεων, η καθεµιά εκ των οποίων εξυπηρετεί ορισµένο σκοπό και επιτελεί 

συγκεκριµένη λειτουργία. Η στρώση αποστράγγισης αποτελείται συνήθως 

από διογκωµένη άργιλο, χαλίκια, ελαφρόπετρα ή κόκκους περλίτη και που 

στόχο έχει να συγκρατεί την απαραίτητη για την ανάπτυξη των φυτών 

ποσότητα νερού και να αποµακρύνει την πλεονάζουσα. 

   Η στρώση φύτευσης αποτελείται από µία στρώση χώµατος ή µίγµατος 

χώµατος µε άλλες προσµίξεις, πλούσιου σε θρεπτικά συστατικά. 
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   Το διαχωριστικό φίλτρο µεταξύ των στρώσεων φύτευσης και 

αποστράγγισης, τέλος, εµποδίζει τα χώµατα να περάσουν στην 

αποστραγγιστική στρώση και να δυσχεράνουν τη λειτουργία της. Ως φίλτρα 

χρησιµοποιούνται συνήθως µεµβράνες από υαλώδεις ίνες ή γεωϋφάσµατα. 

Συνήθως, ανάµεσα στο φυτεµένο και το δοµικό τµήµα και υπερκείµενα της 

στεγανωτικής στρώσης του δοµικού τµήµατος τοποθετείται  ειδική ασφαλτική 

µεµβράνη προστασίας από τις ρίζες των φυτών. 

 

Εικ.32: στρώσεις λειτουργίας φυτεµένου δώµατος                                                                                                                   
(Πηγή: ∆ιαδίκτυο) 

    

    Είναι αναµενόµενο ότι µε την πάροδο του χρόνου η κατασκευή ενός κτιρίου 

καταπονείται. Η εφαρµογή µέτρων που έχει ως στόχο την προστασία του από 

τις κλιµατολογικές συνθήκες συµβάλλει ταυτοχρόνως και στην µείωση της 

ενέργειας που χρειάζεται για να αντεπεξέλθει σε αυτές. 
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8.4. Σκίαση µε ¨πράσινο¨ 

  

 
Εικ.30: Μια άλλη µορφή φυτεµένης στέγης 

(Πηγή: ∆ιαδίκτυο) 
 
 
  Τα φύλλα και τα δέντρα µπορούν να συµβάλλουν σηµαντικά στον έλεγχο της 

θερµοκρασίας των κτιρίων κατά τους χειµερινούς και καλοκαιρινούς µήνες, 

αλλά και στην εξοικονόµηση ενέργειας. Προσφέρουν ηλιοπροστασία από τους 

ανέµους το χειµώνα απορροφούν ήχους και θορύβους και λειτουργούν ως 

φίλτρο για τους επικινδύνους εξωτερικούς και εσωτερικούς ρύπους των 

κτιρίων. 

   Όσον αφορά τη σκίαση που µπορούν να προσφέρουν τα φυτά σ’ ένα κτίριο, 

διακρίνονται οι ακόλουθες περιπτώσεις εφαρµογών, οι οποίες συχνά 

συναντώνται σε συνδυασµό: 

 

1. Φύτευση σε επαφή µε το κέλυφος του κτιρίου σε τοίχο.  

2. Πέτασµα πρασίνου σε µικρή απόσταση από το κτίριο. 
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3. Φύτευση σε πέργκολα προσκείµενη σε µια από τις πλευρές του κτιρίου. 

4. ∆ηµιουργία πρασίνου σε χώρο κλειστό και προστατευµένο σε άµεση επαφή 

µε το κτίριο. 

5. Πράσινο σε επαφή µε τη στέγαση του κτιρίου, το λεγόµενο φυτεµένο δώµα. 

6. Φύτευση σε πέργκολα στο δώµα. 

   Κατά τους καλοκαιρινούς µήνες τα αναρριχώµενα φυτά µπορούν να 

προσφέρουν σηµαντική ηλιοπροστασία στο κτίριο, εµποδίζοντας την ηλιακή 

ακτινοβολία να φτάσει στην επιφάνεια του τοίχου ή του δώµατος. Με αυτό τον 

τρόπο, επιτυγχάνεται η µείωση της εξωτερικής θερµοκρασίας του κελύφους 

και εποµένως το ποσό της θερµότητας που ρέει στο εσωτερικό. Για 

παράδειγµα, µε την κάλυψη ενός τοίχου µε κισσό µεταβιβάζεται µόνο το µισό 

της προσπίπτουσας ηλιακής ενέργειας µε αποτέλεσµα την µείωση κατά 50% 

των ηλιακών κερδών της επιφανείας. Βέβαια, ένα µειονέκτηµα αυτής της 

εφαρµογής είναι ότι το καλοκαίρι, στις περιπτώσεις του πράσινου που 

βρίσκεται σε επαφή µε το κέλυφος, ένα στρώµα θερµού αέρα εγκλωβίζεται 

κοντά στην επιφάνεια του κτιρίου και δεν ανανεώνεται εύκολα. 

   Αντίθετα βέβαια, το χειµώνα, το οριακό αυτό στρώµα στατικού αέρα που 

δηµιουργείται από την κάλυψη µε το αειθαλές φυτό λειτουργεί µονωτικά 

περιορίζοντας την απώλεια θερµότητας του κτιρίου. Πράγµατι, έχει αποδειχτεί 

πως η θερµοπερατότητα ενός τοίχου µειώνεται σηµαντικά όταν αυτός 

καλύπτεται µε πράσινο. 

   Το φυτεµένο δώµα, ως ιδιαίτερη κατηγορία αυτής της περίπτωσης είναι ένα 

πολύπλοκο θερµικό σύστηµα που έχει σηµαντικές θερµοµονωτικές ιδιότητες 

για το καλοκαίρι και το χειµώνα. Το καλοκαίρι αποτελεί φράγµα για την ηλιακή 

ακτινοβολία που φτάνει στο δώµα αντανακλώντας το 20-30% και 

απορροφώντας το υπόλοιπο στο επίπεδο των φύλλων. 

   Η εγκατάσταση ενός κήπου στο δώµα ενός κτιρίου χρειάζεται ιδιαίτερη 

προσοχή κατά το σχεδιασµό και την εφαρµογή του,  διότι παρουσιάζει 

διάφορα ειδικά κατασκευαστικά προβλήµατα. 

   ∆εν είναι λίγες οι περιπτώσεις που η προχειρότητα και η προσπάθεια 

περιστολής του κόστους οδηγούν σε αποτυχία ανάλογων εφαρµογών, 

δηµιουργώντας µε αυτό τον τρόπο επιφυλάξεις για τα τελικά αποτελέσµατα. 
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Εικ.31 :Βιοκλιµατική Κατασκευή 

(Πηγή: ∆ιαδίκτυο ) 
 

 

 

 

Σηµαντικά οφέλη  

 

1. Πιο ανεκτά κτίρια:  

   Το φυτεµένο δώµα ενισχύει τις µονωτικές ικανότητες του κτιρίου και 

επεκτείνει τον κύκλο ζωής των υποκείµενο µονωτικών µεµβρανών, 

συµβάλλοντας στη µείωση της κατανάλωσης ενέργειας και στη µικρότερη 

περιβαλλοντική επιβάρυνση.  

2. Φυσική οµορφιά:  

  Το φυτεµένο δώµα καθιστά πιο ελκυστική και φιλική την όψη των δηµόσιων 

κτιρίων, όπως είναι τα νοσοκοµεία, τα ξενοδοχεία κ. λ. π.  
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3. Βελτίωση περιβάλλοντος: 

 Λιγότερο από µισό τετραγωνικό µέτρο επιφάνειας καλυµµένης µε πράσινο 

παρέχει αρκετό οξυγόνο, µέσω της γνωστής διαδικασίας της φωτοσύνθεσης, 

ώστε να ικανοποιεί τις απαιτήσεις ενός ατόµου για ολόκληρο το χρόνο. 

4. ∆οµική προστασία: 

   Η παρουσία φυτών στο κέλυφος του κτιρίου µπορεί σε µεγάλο βαθµό να 

ελαχιστοποιήσει τα καταστρεπτικά αποτελέσµατα από τον άνεµο, την 

πυρκαγιά, το χαλάζι, τις δυνατές βροχές αλλά και την υπεριώδη ακτινοβολία. 

5. Μειωµένη απορροή οµβρίων υδάτων: 

   Το φυτεµένο δώµα κατακρατεί το νερό της βροχής και αυξάνει τα ποσοστά 

εξάτµισης, επιβραδύνοντας έτσι τη συνολικά ποσότητα της απορροής. 

6. Μόνιµη απόδοση: 

   Η προστατευτική πράσινη επιφάνεια στην οροφή ενός κτιρίου ελαχιστοποιεί 

την διείσδυση στο εσωτερικό της UV ακτινοβολίας. 

7. Υγιέστερο περιβάλλον: 

   Το φύλλωµα των φυτών δεσµεύει τη σκόνη, βελτιώνοντας έτσι την ποιότητα 

της ατµόσφαιρας και καταστέλλει αποτελεσµατικά το θόρυβο.  

8. Μείωση ενεργειακών αναγκών: 

Το φυτεµένο δώµα βελτιώνει αρκετά τη µόνωση του κτιρίου µειώνοντας την 

κατανάλωση ενέργειας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 
 
 

9. Μέτρα βελτίωσης της ενεργειακής συµπεριφοράς 
των υφιστάµενων κτιρίων 

 

9.1. Κέλυφος κτιρίου 

9.1.1. Στέγη 

   Για τα ήδη υπάρχοντα κτίρια η θερµοµόνωση της στέγης της κατοικίας ή του 

δώµατος της πολυκατοικίας συνεισφέρει σηµαντικά στην σωστή ενεργειακή 

συµπεριφορά του κτιρίου. Η οροφή πρέπει να προστατεύει το κτίριο από την 

βροχή και την υγρασία, να έχει την απαραίτητη κλίση ώστε να 

αποµακρύνονται τα νερά και να παρέχει θερµική προστασία. Μια αισθητικά 

ελκυστική λύση που συµβάλλει στην  µόνωση της οροφής και συνεισφέρει σ΄ 

ένα υγιές περιβάλλον είναι το «φυτεµένο δώµα». Πρόκειται για ένα σύστηµα 

µονωτικών και υδατοστεγών µεµβρανών µε κορυφαία στρώση αυτή της 

φύτευσης. Η φυσική σκιά των φυτών και το χώµα συµβάλλει στην µείωση της 

εξωτερικής θερµοκρασίας του δώµατος. 

                     

Εικ.33 : Παραθαλάσσιο εστιατόριο µε πράσινη στέγη. 

(Πηγή: ∆ιαδίκτυο) 

 



Η εξέλιξη των βιοκλιµατικών κατασκευών  
από την αρχαιότητα µέχρι σήµερα 

 
 
 
 

 84 

9.1.2. Στεγανοποίηση των όψεων 

   Οι θερµικές απώλειες είναι ο νούµερο ένα παράγοντας που ευθύνεται για 

την υπερβολική κατανάλωση ενέργειας κατά τη λειτουργία του κτιρίου. Σε 

περίπτωση παλαιών κουφωµάτων αυτά θα πρέπει να αντικατασταθούν µε 

καινούργια υψηλής αεροστεγανότητας. Επίσης στην περίπτωση απλών 

υαλοστασίων αυτά θα πρέπει να αντικατασταθούν µε  διπλά υαλοστάσια ή 

υαλοστάσια χαµηλής εκπεµψιµότητας. 

 

9.1.3. Ψύξη 

   Όσο αφορά την ψύξη του κτιρίου για τις κατοικίες που βρίσκονται στην 

εξοχή καλό θα ήταν να αποφευχθεί ο τεχνητός κλιµατισµός και να 

χρησιµοποιηθεί  φυσικός αερισµός ως µέσο καλύτερο για την υγεία του 

χρήστη, οικονοµικότερο και χωρίς επιβάρυνση για το περιβάλλον. Τους 

καλοκαιρινούς µήνες στην περίπτωση άπνοιας µε υψηλές θερµοκρασίες την 

ηµέρα, είναι προτιµότερο τα παράθυρα να µένουν κλειστά ώστε να διατηρείται 

η εσωτερική θερµοκρασία του κτιρίου που είναι χαµηλότερη από την 

εξωτερική. Αντίθετα το βράδυ που η εξωτερική θερµοκρασία είναι χαµηλότερη 

από την εσωτερική ωφελεί το άνοιγµα τον παραθύρων, και ο διαµπερής 

αερισµός του κτιρίου. Όσο αφορά την ψύξη του κτιρίου για τις κατοικίες που 

βρίσκονται στην πόλη όπου οι συνθήκες είναι πιο δύσκολες θα ήταν 

προτιµότερο η χρήση τεχνητού κλιµατισµού να περιοριστεί  στους χώρους  

που αυτή είναι απολύτως απαραίτητη λόγω προσανατολισµού (δυτικός) ή 

συνεχούς χρήσης κατά την διάρκεια της ηµέρας. Εναλλακτικά µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν ανεµιστήρες οροφής αφού η κατανάλωση ηλεκτρικής 

ενέργειας συγκριτικά είναι πολύ λιγότερη. 
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9.1.4. Θέρµανση 

   Η τακτική συντήρηση του λέβητα και η θερµοµόνωση του δικτύου διανοµής 

ζεστού νερού συµβάλουν σηµαντικά στην µείωση απωλειών ενέργειας.    

Επίσης, η αντικατάσταση του λέβητα πετρελαίου µε λέβητα φυσικού αερίου ή 

βιοµάζας είναι σηµαντικό βήµα για µεγαλύτερη εξοικονόµηση ενέργειας. Αν 

και το φυσικό αέριο συµβάλει στο φαινόµενο του θερµοκηπίου και στην 

έκκληση ατµοσφαιρικών ρύπων είναι παρόλα αυτά καθαρότερη µορφή 

ενέργειας από το πετρέλαιο και πιο προσιτή οικονοµικά λύση. 

 

9.1.5. Ενεργειακό τζάκι 

 

Οι συµβατικές εστίες στερεών καυσίµων έχουν χαµηλό βαθµό απόδοσης διότι 

το µεγαλύτερο ποσοστό της ενέργειας που παράγεται από την καύσιµη ύλη, 

αποβάλλεται ελεύθερα στο περιβάλλον µέσω της καµινάδας. Τα τζάκια αυτά 

χαρακτηρίζονται από µεγάλη κατανάλωση σε ξύλο, γεγονός που επιβαρύνει 

όχι µόνο τον οικονοµικό προϋπολογισµό του χρήστη, αλλά και το περιβάλλον 

µε περιττούς ρύπους. 

Οι ενεργειακές εστίες συγκρατούν το 75% της θερµότητας που παράγουν, 

επιτυγχάνουν δηλαδή υψηλότερο βαθµό απόδοσης από κάθε είδος 

συµβατικού τζακιού και ταξινοµούνται σε δύο κατηγορίες, στις αερόθερµες και 

στις εστίες νερού. Τα ενεργειακά τζάκια αέρα διαθέτουν αεραγωγούς που 

αποδίδουν θερµό αέρα στο χώρο, ενώ στα αντίστοιχα του νερού σκοπός είναι 

όλη η ενέργεια του ξύλου να αποδοθεί στο σύστηµα θέρµανσης µε τις 

ελάχιστες δυνατές απώλειες. 

Το ενεργειακό τζάκι νερού χαρακτηρίζεται από εστία κλειστού τύπου, µε 

κατάλληλο πυρίµαχο τζάµι. Η εστία είναι κατασκευασµένη από µαντέµι και η 

απόδοσή του είναι εξαιρετικά υψηλή χάρη στην ελεγχόµενη καύση. 
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         Εικ. 34: Λειτουργία ενεργειακού τζακιού.                                                                          

(Πηγή: ∆ιαδίκτυο ) 

 

1) Έξοδος θερµού αέρα 

2) Είσοδος θερµού αέρα 

3) Είσοδος αέρα - καθαρισµός τζαµιού 

4) Είσοδος αέρα χώρου καύσης  

5) Είσοδος αέρα στο θάλαµο 

6) Είσοδος αέρα στο θάλαµο 
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9.1.6. Ηλιακοί Συλλέκτες 

                                                                  

Εικ.35: Κατοικία µε ηλιακούς συλλέκτες στο κεκλιµένο µέρος της οροφής. 
(Πηγή:http://images.google.gr/imgres?imgurl=http://www.infloorsystem.gr/assets/images/solar

-buderus-3.jpg&imgrefurl=http://www.infloorsystem.gr/html/enerheat1) 
                                                                                                                                                                                                               

   H ενσωµάτωση ηλιακών συλλεκτών στο κέλυφος ενός κτιρίου βελτιώνει 

σηµαντικά τα συστήµατα θέρµανσης και παροχής ζεστού νερού µε την 

εκµετάλλευση της ηλιακής ενέργειας, ενώ ταυτόχρονα παρέχει τη δυνατότητα 

αρχιτεκτονικής ανακαίνισης του κτιρίου. 

   H ανακαίνιση της κτιρίων περιλαµβάνει συνήθως µια ή περισσότερες από 

τις διαδικασίες αρχιτεκτονικής ανακαίνισης και βελτίωσης των συστηµάτων 

εξυπηρέτησής τους. 

   H εφαρµογή ηλιακών συλλεκτών στο κέλυφος του κτιρίου µπορεί να καλύψει 

ένα µέρος των ενεργειακών του αναγκών για θέρµανση των εσωτερικών 
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χώρων και για παραγωγή ζεστού νερού οικιακής χρήσης µε την εκµετάλλευση 

της ηλιακής ενέργειας. 

   Οι παραδοσιακοί ηλιακοί συλλέκτες χρησιµοποιούνται για τη θέρµανση του 

νερού οικιακής χρήσης και τοποθετούνται στη στέγη. 

   Μία άλλη εφαρµογή εκµετάλλευσης της ηλιακής ενέργειας αποτελούν οι 

ηλιακοί συλλέκτες στέγης ή όψεων που λειτουργούν µε αέρα και οι οποίοι 

θερµαίνουν τους εσωτερικούς χώρους του κτιρίου είτε άµεσα µε την 

προθέρµανση του νέου αέρα που εισέρχεται στο κτίριο µέσα από το σύστηµα 

αερισµού είτε έµµεσα µε τη µεταβίβαση θερµού αέρα µέσα στο διπλό κέλυφος 

του κτιρίου. 

   Τα ηλιακά πανό στέγης και όψεων αποτελούν ένα συνδυασµό ηλιακών 

συλλεκτών και πανό επικάλυψης στέγης ή επένδυσης όψεων. Oι ηλιακοί 

συλλέκτες νερού ή αέρα ενσωµατώνονται σε πανό τα οποία µπορεί να 

εφαρµοστούν άµεσα ως πανό επικάλυψης στέγης ή επένδυσης όψεων, 

δρώντας ταυτόχρονα ως ενεργητικά ηλιακά συστήµατα και ως δοµικά 

στοιχεία. 

Με τον τρόπο αυτό εξοικονοµείται χρόνος και κόπος σε σχέση µε αυτόν που 

απαιτείται για την ξεχωριστή τοποθέτηση παραδοσιακών ηλιακών συλλεκτών 

και πανό επικάλυψης, γεγονός που εξυπηρετεί ιδιαίτερα σε περιπτώσεις 

ανακαινίσεων. H αισθητική των ηλιακών πανό επηρεάζει σηµαντικά την 

αρχιτεκτονική του κτιρίου, έτσι η επιλογή τους πρέπει να ληφθεί υπόψη από 

τη φάση του σχεδιασµού της κατασκευής ή της ανακαίνισης των κτιρίων.  

9.1.7. Ηλιακοί θερµοσίφωνες 

                                                                                                                                                  
Εικ.36: Μορφή ηλιακού θερµοσίφωνα σε στέγη.                                                                                                                             
(Πηγή : nraikos.gr/wp-content/uploads/2008/02/iliakos.jpg) 

   Με την πάροδο των χρόνων και την ανάπτυξη της τεχνολογίας τα µοντέλα 

των ηλιακών συλλεκτών έχουν βελτιωθεί σηµαντικά. Η ευρεία χρήση τους 
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αποδεικνύει την επιτυχία τους ως οικονοµικότερο µέσο παραγωγής ζεστού 

νερού µέσω της εκµετάλλευσης της ηλιακής ενέργειας.  

 

9.1.8. Σκίαση 

   Είναι πολύ σηµαντικό η κατοικία να προστατεύεται από την ηλιακή 

ακτινοβολία κυρίως τους καλοκαιρινούς µήνες. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µε 

εξωτερικά σκιάστρα: τέντες, περσίδες, αλλά και µε πέργκολα µε αναρριχητικά 

φυτά σε οριζόντια κλίση (νότιος προσανατολισµός) και κατακόρυφη κλίση 

(ανατολικός, δυτικός προσανατολισµός). Στην περίπτωση εξοχικών κατοικιών 

µια σωστή στρατηγική στην σχεδίαση του περιβάλλοντος χώρου συµβάλλει 

στην µεγαλύτερη προστασία του κτιρίου. Συγκεκριµένα η χρήση  αειθαλών 

δέντρων στον Βοριά προστατεύει το κτίριο από τους ψυχρούς ανέµους. 

Επίσης η χρήση φυλλοβόλων δέντρων σε Νότο και ∆ύση ως µέσο σκίασης 

τους καλοκαιρινούς µήνες περιορίζει την ανάπτυξη υψηλών θερµοκρασιών 

στην επιφάνεια του.  

                                                                                                                             
Εικ.37: Σκίαση µε χρήση αναρριχόµενων φυτών                                                                                                                                                          
(Πηγή: http://echostudiochicago.com/learn/images/patrick-blanc-c.jpg ) 
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9.1.9. Φωτισµός 

   Γενικά, όσο αυξάνεται η εκµετάλλευση του φυσικού φωτισµού στην κατοικία 

τόσο µειώνεται η χρήση τεχνητού φωτισµού. Η χρήση ανοιχτών χρωµάτων 

στα δωµάτια µειώνει την ανάγκη περισσότερου φωτισµού. Επιπλέον η 

αντικατάσταση των κοινών λαµπτήρων πυρακτώσεως µε λαµπτήρες 

φθορισµού  σε χώρους βοηθητικούς όπου η ποιότητα του χρώµατος δεν  είναι 

µεγάλης σηµασίας συνεισφέρει σε µεγαλύτερη εξοικονόµηση ενέργειας. 

 

 

9.2. Εσωτερικός χώρος  – έλεγχος λειτουργίας και 

συµπεριφορά χρήστη 

   Εξίσου σηµαντική µε τις επεµβάσεις στην κατασκευή και τις µηχανολογικές 

εγκαταστάσεις του κτιρίου είναι και η συµπεριφορά του χρήστη. Η σπατάλη 

ενέργειας (πχ φωτισµός, ηλεκτρικές συσκευές, κλιµατισµός) και εποµένως 

αύξηση κόστους λειτουργίας του εξαρτάται από τον τρόπο που αυτό 

χρησιµοποιείται. Στην περίπτωση κατοικίας υπάρχουν συστήµατα  που 

βοηθάνε στον έλεγχο κατανάλωσης ενέργειας σε διάφορους τοµείς π.χ: οι 

θερµοστατικοί διακόπτες για το σύστηµα θέρµανσης που ρυθµίζουν την 

θερµοκρασία κάθε δωµατίου ατοµικά, οι ρεοστάτες διακόπτες όπου ο χρήστης 

προσαρµόζει την ένταση του φωτισµού σύµφωνα µε της ανάγκες του 

δωµατίου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 

 

10. Το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο για την 
ενεργειακή απόδοση των κτιρίων 

   Η Οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (Οδηγία 2002/91/ΕΚ 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 16ης ∆εκεµβρίου 

2002, για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων [ΕΕ L 1, 04.1.2003, σ. 65]), 

απαιτεί τα νέα κτίρια να πληρούν ορισµένες ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής 

απόδοσης που θα καθορίσει κάθε κράτος µέλος σύµφωνα µε µία κοινή 

µεθοδολογία. Τα υπάρχοντα κτίρια άνω των 1.000 τ.µ. τα οποία υποβάλλονται 

σε µεγάλης έκτασης ανακαίνιση, πρέπει επίσης να πληρούν αυτές τις 

ελάχιστες απαιτήσεις και, όταν κατασκευάζονται, πωλούνται ή µισθώνονται 

κτίρια, να εκδίδεται πιστοποιητικό επιδόσεων. Σηµειώνεται ότι οι υποχρεώσεις 

της οδηγίας ξεκίνησαν από τις 4.1.2006 και η Ελλάδα είναι ήδη υπόλογη στην 

Επιτροπή για τη µη εναρµόνιση της εθνικής νοµοθεσίας µε το κοινοτικό δίκαιο. 

Η οδηγία αυτή: 

- Θέτει τις βάσεις για µια κοινή µεθοδολογία για την αξιολόγηση της 

ενεργειακής συµπεριφοράς των κτιρίων. 

- Θέτει ελάχιστες ενεργειακές απαιτήσεις για τα νέα κτίρια, καθώς και για την 

ανακατασκευή παλαιών κτιρίων µεγάλης επιφάνειας. 

- Ορίζει την υποχρέωση για ενεργειακή σήµανση των κτιρίων µε έµφαση στο 

δηµόσιο τοµέα. 

- Επιβάλλει ελέγχους της απόδοσης των καυστήρων και της θερµοµόνωσης 

των κτιρίων. 

- Επιβάλλει στους ιδιοκτήτες µεγάλων ακινήτων (συνολικής επιφάνειας άνω 

των 1.000 τµ.) που ανακατασκευάζουν τα κτίριά τους, την υποχρέωση να 

προχωρήσουν σε εφαρµογή µέτρων εξοικονόµησης σε περίπτωση που το 

κόστος της ανακατασκευής ξεπερνά το 25% της αξίας του ακινήτου. 

- Ενθαρρύνει τη χρήση ηλιακών συστηµάτων και άλλων εφαρµογών 

ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ), καθώς και την προώθηση της 

συµπαραγωγής και συστηµάτων τηλεθέρµανσης-τηλεψύξης. 
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   Η Επιτροπή υιοθέτησε επίσης σχέδιο οδηγίας για την προώθηση της 

ενεργειακής απόδοσης της τελικής χρήσης και την παροχή υπηρεσιών στον 

τοµέα της ενέργειας, ώστε να υποστηριχθεί η ευρεία ανάπτυξη της 

ενεργειακής απόδοσης και οι φορείς παροχής στον τοµέα της ενέργειας να 

µην πωλούν απλώς ενέργεια, αλλά να βοηθούν τους πελάτες τους να 

βελτιώσουν την ενεργειακή τους απόδοση και τη διαχείριση των ενεργειακών 

τους αναγκών. Μακροπρόθεσµα, η οδηγία θα αλλάξει ριζικά τον τρόπο 

διάθεσης της ενέργειας στην αγορά, οδηγώντας σε µεγάλη εξοικονόµηση 

ενέργειας. Εννέα χρόνια µετά την εφαρµογή της οδηγίας τα κράτη µέλη θα 

πρέπει να έχουν εξοικονοµήσει το 9% της ενέργειας που παρέχεται στους 

τελικούς χρήστες. Τα κράτη µέλη έχουν όµως την δυνατότητα να θεσπίσουν 

πιο φιλόδοξους στόχους. Τα κράτη µέλη θα πρέπει να υιοθετήσουν τρία 

πολυετή Σχέδια ∆ράσης Ενεργειακής Απόδοσης. Το πρώτο τέτοιο σχέδιο, 

που θα πρέπει να υποβληθεί από την Επιτροπή όχι αργότερα από τις 30 

Ιουνίου 2007, θα περιλαµβάνει και έναν ενδιάµεσο εθνικό ενδεικτικό στόχο 

εξοικονόµησης ενέργειας για το τρίτο έτος εφαρµογής της οδηγίας. Το δεύτερο 

σχέδιο θα υποβληθεί µέχρι τις 30 Ιουνίου 2011 και το τρίτο µέχρι τις 30 

Ιουνίου 2014. Και στα τρία σχέδια πάντως τα κράτη µέλη θα πρέπει να 

περιγράψουν τα µέτρα εξοικονόµησης ενέργειας που θα λάβουν για την 

εκπλήρωση των στόχων της οδηγίας. Το αργότερο δυο έτη µετά την έναρξη 

ισχύος της οδηγίας τα κράτη µέλη θα πρέπει να έχουν συµµορφωθεί µε τις 

διατάξεις της. 

   Σήµερα , η οικολογική δόµηση ή αλλιώς βιοκλιµατικός ή περιβαλλοντικός 

σχεδιασµός συνιστά κοµµάτι του καθηµερινού διαλόγου που αφορά στο 

δοµηµένο περιβάλλον και στις επιπτώσεις του στο φυσικό περιβάλλον 

.∆υστυχώς , στην Ελλάδα , είναι περιορισµένη , κάτι που προβληµατίζει 

ιδιαίτερα εάν αναλογιστεί κανείς την πληθώρα ανανεώσιµων πηγών ενέργειας 

που διαθέτει ο τόπος . Ορισµένοι µηχανικοί έχουν αρχίσει να εφαρµόζουν 

βιοκλιµατικές αρχές στον αρχιτεκτονικό σχεδιασµό , αποτελούν όµως τις 

λιγοστές εξαιρέσεις . Από την άλλη µεριά , η ισχύουσα νοµοθεσία δεν έχει 
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ακόµα εισαγάγει σαφή όρια σχετικά µε το πως µπορεί να σχεδιαστεί ένα κτίριο 

φιλικό προς το περιβάλλον . 

   Με βάση τα αποτελέσµατα του προγράµµατος του ΥΠΕΧΩ∆Ε για την 

εξοικονόµηση ενέργειας στον οικιακό , εµπορικό και τριτογενή τοµέα [ 

‘Ενέργεια 2001’] που ολοκληρώθηκε το 1995 , προετοιµάστηκε και εκδόθηκε η 

υπ’ αρίθµ. 21475/2707 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 880/Β/19.08.1998 ) 

που αφορά στον καθορισµό µέτρων και όρων για τη βελτίωση της ενεργειακής 

απόδοσης των κτιρίων για τον περιορισµό των εκποµπών του διοξειδίου του 

άνθρακα . Η βασική καινοτοµία της κοινής υπουργικής απόφασης είναι η 

καθιέρωση του Ενεργειακού Πιστοποιητικού Κτιρίων , όπως προβλέπεται και 

από την οδηγία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 96/76 της 13.09.1993 . 

  Ο κορµός της νέας αυτής προσπάθειας ήταν ο Κανονισµός Ορθολογικής 

Χρήσης και Εξοικονόµησης Ενέργειας (ΚΟΧΕΕ) ο οποίος θα έπρεπε να 

εκδοθεί σύµφωνα µε το Άρθρο 26 του Γενικού Οικοδοµικού Κανονισµού 

(ΓΟΚ) και να αντικαταστήσει τον ισχύοντα κανονισµό θερµοµόνωσης (ΚΥΑ 

21475/4707 , ΦΕΚ 880/Β/19.08.1998 , ‘Περιορισµός των εκποµπών διοξειδίου 

του άνθρακα µε τον καθορισµό µέτρων και όρων για τη βελτίωση της 

ενεργειακής απόδοσης κτιρίων’ ) . Ο ΚΟΧΕΕ στόχευε στην ελαχιστοποίηση 

των ενεργειακών αναγκών των κτιρίων άρα και της χρήσης συµβατικών 

µορφών ενέργειας , που είναι δυνατή µε τη βοήθεια του κατάλληλου 

σχεδιασµού (βιοκλιµατικού) σε συνδυασµό µε την υποχρέωση τήρησης των 

προκαθορισµένων ορίων κατανάλωσης ενέργειας εξασφαλίζοντας παράλληλα 

θερµική και οπτική άνεση , υγιεινή και άνετη διαβίωση όλο το χρόνο . 

Ειδικότερα ο ΚΟΧΕΕ θα έθετε προδιαγραφές και κριτήρια σχεδιασµού για την 

εξασφάλιση θερµικής και οπτικής άνεσης , ποιότητας εσωτερικού αέρα 

εξοικονόµησης ενέργειας και νερού , θέτοντας ανώτατα όρια κατανάλωσης 

ενέργειας για κάθε κατηγορία κτιρίου και µεθόδους εξοικονόµησης νερού , 

υποδεικνύοντας τους τρόπους υπολογισµού της ενεργειακής ταυτότητας κάθε 

κτιρίου , τον τρόπο διενέργειας ενεργειακής πιστοποίησης και ορίζοντας το 

σύστηµα ενεργειακής βαθµονόµησης. 
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   Ατυχώς ο ΚΟΧΕΕ παρέµεινε εν υπνώσει για χρόνια και η οριστικοποίηση 

και εφαρµογή του καθυστέρησε αδικαιολόγητα . Εν τω µεταξύ , η κοινοτική 

νοµοθεσία εξελίσσεται , κυρίως όµως αλλάζουν τα δεδοµένα της αγοράς . 

Μετά από αλλεπάλληλες αλλαγές και τροποποιήσεις , ο ΚΟΧΕΕ 

µετονοµάστηκε σε Κανονισµό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων ( ΚΕΝΑΚ) και η 

ψήφισή του αναµένεται µέσα στο 2006 . 

   Ανεξάρτητα πάντως από την νοµοθεσία , η εξοικονόµηση και η ορθολογική 

χρήση της ενέργειας αποτελούν επιταγή της κοινής λογικής , σε µιά εποχή 

που η ανησυχία για την αποσταθεροποίηση του κλίµατος λόγω εκποµπών 

αερίου του θερµοκηπίου έχει ενταθεί , ενώ παράλληλα οι τιµές των 

συµβατικών καυσίµων καλπάζουν και οι καθαρές ενεργειακές τεχνολογίες 

προβάλλουν δυναµικά στο προσκήνιο . Η ορθολογική χρήση της ενέργειας 

συµβάλλει όχι µόνο στην εξοικονόµηση φυσικών πόρων και την προστασία 

του περιβάλλοντος , αλλά και στην εξοικονόµηση οικονοµικών πόρων , που 

θα µπορούσαν να δοθούν σε άλλες κοινωφελείς κοινωνικές δραστηριότητες . 
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10.1 Παραδείγµατα µελέτης βιοκλιµατικής κατοικίας, τόσο 
στην Αττική όσο και σε  νησί των Κυκλάδων. 

 
1. Κατοικία : Νέα Φιλοθέη Αττική 
Ιδιοκτήτης: Χ & ∆ Μυταράς 
Μελετητής: Μ.Γ Σουβατζίδης 
Χρονολογία Μελέτης : 1981 
Χρονολογία Κατασκευής : 1982-1985 
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2. Κατοικία : Αµπελόκηπους 
Ιδιοκτήτης : Κ. Σπυροπούλου Γ. Βέης 
Μελετητής : Κ. Σπυρόπουλος 
Σύµβουλος : Γ. Βέης 
Χρονολογία Μελέτης : 1979 
Χρονολογία Κατασκευής : 1980-1986 
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3. Συγκρότηµα Θερινών Κατοικιών στην Πάρο 
       Θέση : ∆ρυός Πάρου 
       Ιδιοκτήτης : Μαρία Μελανίτη 
       Μελετητής : Β. Μπουρίκτης 
       Χρονολογία Μελέτης : 1989 
       Χρονολογία Κατασκευής : 1999 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 
 

11. Εφαρµογή 
 
 
Για να αντιληφθούµε απολύτως την ένταξη της λογικής της βιοκλιµατικής 

αρχιτεκτονικής στα cave houses παραθέτουµε την παρακάτω εφαρµογή σε 

ένα ήδη υπάρχον υπόσκαφο κτίσµα. Θα επιδιώξουµε, εποµένως, να δώσουµε 

κάποιες ικανοποιητικές λύσεις στα προβλήµατα λειτουργικότητας του 

κτίσµατος αυτού. 

   Το κτίσµα, το οποίο από εδώ και στο εξής θα αναφέρεται ως ΄΄κατοικία΄΄  

στην αρχική του µορφή, τοποθετείται στην περιοχή «Φυροστεφάνι» ( που 

είναι µια αραιοκατοικηµένη περιοχή) της Σαντορίνης. Είναι µια υπόσκαφη, 

δίχωρη κατοικία, η οποία είναι πανταχόθεν ελεύθερη και αρκετά παλιάς 

κατασκευής, χωρίς να έχουν γίνει πρόσφατες επεµβάσεις αναβάθµισής της. 

Εντύπωση προκαλεί η απουσία  του δωµατίου του λουτρού µέσα στην 

κατοικία µιας και καθώς φαίνεται ήταν άγνωστες οι τεχνικές κατασκευής του. 

Αξίζει να σηµειωθεί και η παρουσία του δωµατίου µαγειρείο - φούρνος, στο 

οποίο ήταν ενταγµένη και η πυροστιά, στοιχείο το οποίο  συναντάται, κυρίως, 

στο εξωτερικό µιας σύγχρονης κατοικίας και όχι στην κουζίνα. 

 

  Η κατοικία αποτελείται από τους εξής χώρους:  

1) την υποδοχή: το δωµάτιο αυτό είναι το πρώτο δωµάτιο το οποίο 

συναντάς µπαίνοντας στην ΄΄κατοικία΄΄  της οποίας η είσοδος είναι στο νότο. 

2) δύο υπνοδωµάτια: διανύοντας τον χώρο της υποδοχής είναι το δεύτερο 

και το τρίτο κατά σειρά δωµάτια,  που παρατηρούµε, ως προς το βάθος της 

κατοικίας, 

3) η κουζίνα - φούρνος: ο χώρος αυτός βρίσκεται ανατολικά του δωµατίου 

της υποδοχής, 
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4) µία αποθήκη: ο χώρος αυτός έχει την δική του είσοδο και τοποθετείται 

νοτιοανατολικά της κύριας εισόδου της κατοικίας, 

5)  και την αυλή: ο χώρος ο οποίος συνδέει τις δύο εισόδους της οικία, αυτή 

της κύριας εισόδου και αυτή της αποθήκης. 
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   Στο παραπάνω σχέδιο εντοπίζονται προβλήµατα ενεργειακής κυρίως 

φύσεως τα οποία θα αναφερθούν και για τα οποία θα παρουσιαστούν 

προτάσεις επίλυσης.   

  

   Το πρώτο και κυριότερο πρόβληµα το οποίο προκύπτει αφορά στον φυσικό 

φωτισµό της ΄΄κατοικίας΄΄  που δεν επαρκεί για την βιωσιµότητα των 

κατοίκων στα πίσω δωµάτια της. Οι µοναδικές πηγές φωτισµού της οικίας 

είναι η κύρια είσοδος και η είσοδος του χώρου της αποθήκης (µη χρηστική 

κατανοµή των χώρων). Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα να φωτίζονται, και όχι 

επαρκώς, µόνο ο χώρος της υποδοχής και η αποθήκη. 

 

   Ο φυσικός αερισµός  αποτελεί ένα εξίσου σηµαντικό πρόβληµα και στην 

προκειµένη περίπτωση είναι άµεσα συνδεδεµένος µε τα προαναφερθέντα 

ανοίγµατα, τα οποία και αποτελούν την µοναδική πηγή αερισµού της 

κατοικίας. 

 

    Η υγρασία, συγκαταλέγεται στα βασικότερα προβλήµατα της υπόσκαφης 

κατοικίας, µε την λιγότερο εφαρµόσιµη λύση από τα υπόλοιπα προβλήµατα.  

Η ίδια η µορφή της υπόσκαφης κατοικίας δηµιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για 

την εµφάνιση αλλά και για την διατήρηση της υγρασίας, η οποία εµφανίζεται 

σε µορφή δρόσων και λεκέδων στα τοιχώµατα της κατοικίας. Η υγρασία του 

εδάφους περνάει στο εσωτερικό της οικίας αφού αυτή αποτελεί, στην ουσία, 

µέρος αυτού.  

 

   Ωστόσο σε µία θεωρητική εφαρµογή όπως είναι και η συγκεκριµένη, 

δίνοντας λύσεις σε κάποια προβλήµατα δηµιουργούνται κάποια άλλα. 

Σκοπός, όµως, δεν είναι η απαλοιφή των προβληµάτων αυτών, κάτι τέτοιο 

άλλωστε είναι αδύνατο να συµβεί, αλλά η παράθεση των καλύτερων δυνατών 

προτάσεων για την ουσιαστική αναβάθµιση της καθηµερινότητας µέσα στο 

σπίτι.  



Η εξέλιξη των βιοκλιµατικών κατασκευών  
από την αρχαιότητα µέχρι σήµερα 

 
 
 
 

 119 

Οι προτάσεις αυτές θα συµπεριλαµβάνουν κάποιες πολύ σηµαντικές 

αλλαγές, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό της κατοικίας, ξεκινώντας 

από την δηµιουργία ενός διαδρόµου, ο οποίος θα συνδέει δύο χώρους του 

σπιτιού. Μια ακόµα αλλαγή θα είναι η δηµιουργία δύο νέων χώρων, από τους 

οποίους ο ένας θα χρησιµοποιηθεί ως υπνοδωµάτιο µε εσωτερικό wc και θα 

έχει νότιο προσανατολισµό (κύριο χαρακτηριστικό µιας βιοκλιµατικής 

κατοικίας) και ο άλλος θα αποτελεί το κύριο λουτρό της κατοικίας (το οποίο 

µέχρι τότε δεν είχε προβλεφθεί στην µελέτη της κατοικίας). Η κυριότερη, όµως, 

θα είναι η εναλλαγή της διάταξης και χρήσης των δωµατίων για την καλύτερη 

λειτουργικότητα των χώρων της κατοικίας µε σκοπό την εξυπηρέτηση των 

αναγκών των κατοίκων και την εξασφάλιση των κατάλληλων συνθηκών 

υγιεινής τους. Η τελευταία αλλαγή είναι η εφαρµογή γκανάϊτ στον θόλο καθώς 

και στο εσωτερικό της υπόσκαφης κατασκευής έτσι ώστε η κατοικία να είναι 

απολύτως στεγανή. 
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  Πιο συγκεκριµένα, προκειµένου να φωτιστεί ο χώρος της υποδοχής (ο 

οποίος είναι και ο πιο χρηστικός) θα προστεθούν τρία ανοίγµατα σε τριαδική 
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µορφή µε σκοπό να τονιστεί και η παραδοσιακή αρχιτεκτονική των 

υπόσκαφων κτισµάτων. Με την προσθήκη αυτή φωτίζονται κατά ένα βαθµό 

και τα πίσω δωµάτια. Επίσης, µε την αντικατάσταση των παλιών κουφωµάτων 

µε νέα θερµοµονωτικά κουφώµατα σε συνδυασµό µε την προσθήκη 

παραδοσιακής εξωτερικής θερµοµόνωσης στην όψη του κτιρίου επιτυγχάνεται 

η βελτίωση της θερµικής άνεσης του κτίσµατος. Η παραπάνω επέµβαση και η 

τοποθέτηση ηλιακών συλλεκτών νερού, µε σκοπό τη θέρµανση του νερού 

οικιακής χρήσης, σε µέρος της οροφής του κτίσµατος µπορούν να µειώσουν 

τις θερµικές ανάγκες της υπόσκαφης κατασκευής έως και 25%. 

   

   Εκτός των ανοιγµάτων, τα οποία αποτελούν την βασική πηγή αερισµού της 

κατοικίας, η προσπάθεια επίλυσης του προβλήµατος του φυσικού αερισµού 

επιτυγχάνεται µε την µέθοδο των πολυκατευθυνόµενων συλλεκτών ανέµου. 

Σύµφωνα µε την µέθοδο αυτή ο αέρας διανέµεται σε όλους τους χώρους της 

κατοικίας, διάµεσο ενός αεραγωγού, µε την κατάλληλη ρύθµιση θέσης των 

περσίδων. 

 

   Με την επένδυση γκανάιτ στο εσωτερικό του κτίσµατος αµβλύνεται το ήδη 

υπάρχον πρόβληµα της υγρασίας. Η λύση του προβλήµατος αυτού αφορά 

αποκλειστικά στην τοποθέτηση αγωγών µέσα στο έδαφος, εγκλωβίζοντας την 

υγρασία η οποία εµφανίζεται µε την µορφή ΄΄δρόσων΄΄ στα τοιχώµατά του, 

επιτρέποντας µε αυτό τον τρόπο την εισροή του καθαρού αέρα στο εσωτερικό 

του κτιρίου.   

 

   Τέλος, θα γίνουν αλλαγές και στην διάταξη των χώρων µε σκοπό την 

βέλτιστη λειτουργικότητα  και τη διευκόλυνση της καθηµερινότητας των 

κατοίκων. 

Το δεύτερο δωµάτιο ύπνου το οποίο βρίσκεται στο βάθος της κατοικίας 

αντικαθίσταται από το δωµάτιο ντουλάπα. Ο χώρος της αποθήκης, ο οποίος 

διαθέτει φυσικά ανοίγµατα παραµένει ως έχει αλλά συνδέεται πλέον µε το 

δωµάτιο κουζίνα – φούρνος µέσω ενός νέου διαδρόµου. Το δωµάτιο µαγειρείο 

–  φούρνος σκάβεται προκειµένου µε µεγαλώσουν οι διαστάσεις τους.  
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   Η σηµαντικότερη παρέµβασή είναι η δηµιουργία ενός νέου δωµατίου, το 

οποίο θα χρησιµοποιείται ως υπνοδωµάτιο και το οποίο θα βρίσκεται βόρεια 

της κύριας εισόδου της κατοικίας. Το δωµάτιο αυτό θα σκαφθεί σύµφωνα  µε 

την παραδοσιακή τεχνική κατασκευής υπόσκαφων κτισµάτων, θα κοιτάει προς 

την αυλή και θα έχει τα δικά του ανοίγµατα µε νότιο προσανατολισµό, γεγονός 

που είναι πολύ σηµαντικό για τον φωτισµό - αερισµό αλλά και για  την 

πρόσληψη θερµότητας του δωµατίου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 
 

12. Συµπεράσµατα 
   
 
   Η ‘Έρευνα στη χώρα µας βρίσκεται σε κατάσταση εµβρυακή. Οι ιδέες δεν 

µας λείπουν, ούτε και οι ικανότητες. Λείπει όµως η κατάλληλη υποδοµή, η 

οργάνωση και καµιά φορά η διάθεση. Καταλήγει να είναι η έρευνα, υπόθεση 

προσωπική, δεν εντάσσεται σε γενικότερα πλαίσια, ούτε αξιοποιείται στην 

κατεύθυνση της αυτοδύναµης και αυτογενούς ανάπτυξης της χώρας µας.  

Στις δυσκολίες αυτές προστίθενται και αγωνίες του είδους: 

   Τί συµβαίνει µε το περιβάλλον µας που υποβαθµίζεται καθηµερινά όλο και 

περισσότερο; Γιατί οι παραδοσιακοί µας οικισµοί, δείγµατα ολοκληρωµένα και 

αρµονικά προσαρµοσµένα στο περιβάλλον, δεν µπόρεσαν να εµπνεύσουν τη 

σύγχρονη αρχιτεκτονική; 

   Στη µελέτη της βιοκλιµατικής αρχιτεκτονικής διαπιστώθηκε ότι άµεσα µεν, 

στοχεύει στην εξοικονόµηση ενέργειας µε τη χρησιµοποίηση ήπιων µορφών 

ενέργειας και τη χρησιµοποίηση ήπιων τεχνικών για το σχεδιασµό της, έµµεσα 

όπως επιχειρεί να επανασυνδεθεί µε τη φύση και τους ρυθµούς της, να 

λειτουργήσει αρµονικά µε τα φυσικά φαινόµενα, σε µία κατεύθυνση 

ισορροπίας του συστήµατος ¨φυσικό/τεχνητό¨ περιβάλλον. 

   Η εξοικονόµηση ενέργειας και η ισορροπία ανάµεσα στο χτισµένο και στο 

φυσικό περιβάλλον αποτελούν ζητήµατα, που απασχολούν σήµερα την 

αρχιτεκτονική. 

Η εποχή της άφθονης και φτηνής ενέργειας έχει περάσει. Η ενεργειακή κρίση 

δεν είναι φαινόµενο συγκυριακό, πέρα από την άµεση αναστάτωση που 

προκαλεί, αποτελεί την αρχή µιας βαθιάς µεταβολής, που η διάρκεια και οι 

επιπτώσεις της θα είναι σηµαντικές τόσο στην οικονοµική ανάπτυξη, όσο και 

στον τρόπο ζωής, και ειδικότερα όσον αφορά την αρχιτεκτονική στην 

οργάνωση και διαχείριση του χώρου, σε σχέση µε τις φυσικές πηγές 

ενέργειας. 

   Η προσέγγιση της αρχιτεκτονικής από βιοκλιµατική/οικολογική άποψη 

παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. 
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   Ο όρος ¨βιοκλιµατική¨ αρχιτεκτονική εκφράζει την προβληµατική του 

συστήµατος, αρχιτεκτονική/κλίµα/περιβάλλον, θεωρώντας το αρχιτεκτονικό 

αντικείµενο παράγοντα, που πλουτίζει το περιβάλλον, το δοµεί και το 

βελτιώνει, µε την έννοια ότι εντάσσεται αρµονικά σ’ αυτό, και αξιοποιεί τις 

θετικές κλιµατικές παραµέτρους για να διασφαλίσει άνετες συνθήκες 

κατοικισιµότητάς. 

   Η βιοκλιµατική αρχιτεκτονική εισάγει την έννοια του ισοζυγίου στο 

ενεργειακό κόστος/όφελος, έτσι ώστε να επιλέγονται οι καλύτερες λύσεις, από 

τη σκοπιά της εξοικονόµησης ενέργειας, της κοινωνικής και οικολογικής 

επιβάρυνσης, της διάρκειας ζωής του κτισίµατος και των συνθηκών θερµικής 

άνεσης. Βασίζεται στον κατάλληλο σχεδιασµό του κτιριακού περιβλήµατος, 

έτσι ώστε µέσα από καθαρά αρχιτεκτονικές ρυθµίσεις, να λειτουργεί εκλεκτικά, 

σε σχέση µε το περιβάλλον και τα φαινόµενα ανταλλαγής ενέργειας. 
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