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Εισαγωγή – Μοντέρνο Κίνημα στην Ευρώπη

► 19ος -20ος
Μαζικές μεταναστεύσεις προς τα βιομηχανικά κέντρα 

Άναρχη οικιστική ανάπτυξη

Ανάγκη για σχεδιασμό οργανωμένης δόμησης

► Ιδεολογικό Υπόβαθρο
Συνέδρια CIAM (Congres Internationaux 
Architecture Moderne)
IV CIAM (1934) Αθήνα - Η λειτουργική πόλη
Η χάρτα των Αθηνών – Le Corbusier
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Εισαγωγή – Μοντέρνο Κίνημα στην Ελλάδα

► 1830 – 1920
Ανέγερση συνολικά 500 αιθουσών διδασκαλίας σε όλη 

την ελληνική επικράτεια

► 1917 
Ίδρυση του Τμήματος Αρχιτεκτόνων  Εθνικού Μετσόβιου 

Πολυτεχνείου

► 1922
Μικρασιατική Καταστροφή                                              

1,5 εκατομμύριο πρόσφυγες                              
Ανάγκη για άμεση και οικονομική στέγαση
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Εισαγωγή – Μοντέρνο Κίνημα στην Ελλάδα

Εκλεκτικισμός – Κασσάνδρας Β.
Κτίριο Μετοχικού Ταμείου Στρατού 

(1928-1938)

Ιδεολογικό Υπόβαθρο

► Δύο κυρίαρχες τάσεις στην Αρχιτεκτονική
1. Εκλεκτικισμός
2. Μοντέρνο Κίνημα

► Αποδοχή Μοντέρνου Κινήματος από τους κρατικούς 
φορείς

Άμεση ανάγκη αποπεράτωσης
Πρόκριση της λειτουργίας
Αποφυγή δαπανηρών στοιχείων (διακοσμήσεις)
Επανανακάλυψη της παραδοσιακής 
αρχιτεκτονικής

Μοντέρνο Κίνημα – Πικιώνης Δ.
Δημοτικό Σχολείο στα Πευκάκια  (1931-

1932)
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Πρόγραμμα Ανέγερσης Αιθουσών Διδασκαλίας

Μητσάκης Ν.                                
Ανώτερον Παρθεναγωγείο Θεσσαλονίκης

Παναγιωτάκος Κυρ. - Δημοτικό Σχολείο 
Λιοσίων & Βόδα (1932-33)

► 1920 – 1940 
(Επί κυβερνήσεως Ελ. Βενιζέλου)
(Υπουργός Παιδείας, Γ. Παπανδρέου)      

Ανέγερση: 6000 νέες αίθουσες
Επισκευή: 2000 αίθουσες

► 1938                                                         
«ΤΑ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ                              
Μελέτη-Εκτέλεσις Τεχνικής Υπηρεσίας Υπουργείου 
Θρησκευμάτων & Παιδείας», Έκδοση Τ.Ε.Ε. 

Αρχιτέκτονες: Μητσάκης Ν., Καραντινός Π., 
Παναγιωτάκος Κυρ., Πικιώνης Δ., Ζογγολόπουλος Γ., 
Τριανταφυλλίδης Π., Γεωργακόπουλος Π., Κλαψής 
Δημ., Οικονόμου, Λάσκαρης Κίμων, Ζάχος Αριστοτέλης, 
Αντωνιάδης Ι., Δεσποτόπουλος Ι., Πάντζαρης Γ., Δήμου 
Κ., Σιάγας Α., Βαλέντης Θ., Λέγγερης Σ., 
Πετριτσόπουλος Γ., Κακούρης Α.
¼ των σχολείων που παρουσιάζονται 
σχεδιασμένα από τον Π. Καραντινό
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Πρόγραμμα Ανέγερσης Αιθουσών Διδασκαλίας

► Συνθετικές Αρχές Προγράμματος
(Αποσπάσμα από την έκδοση «ΤΑ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ -
Μελέτη-Εκτέλεσις Τεχνικής Υπηρεσίας Υπουργείου 
Θρησκευμάτων & Παιδείας»)

«Η Αρχιτεκτονική υπηρεσία του υπουργείου, μετά σοβαρή μελέτη του ζητήματος, έχουσα υπ’ 
όψη τας κλιματολογικές συνθήκες του τόπου και εντός του πλαισίου των οικονομικών 
μέσων τα οποία διέθετε, κατέληξε και εφάρμοσε δύο διακεκριμένους τύπους κτιρίων:

1. Εις περιοχές εκτεθειμένες εις την υγρασία το κρύο και δυνατούς ανέμους, τον συνήθη 
τύπο διδακτηρίων με βορεινούς κλειστούς διαδρόμους και αίθουσας διδασκαλίας εις 
την μεσημβρία.

2. Εις περιοχές με κλίμα ήπιο, ξηρό και όπου δεν επικρατούν ισχυροί νότιοι άνεμοι τον 
τύπο του διδακτηρίου με καλυμμένους ανοικτούς διαδρόμους. Οι διάδρομοι αυτοί 
άλλοτε διαμορφώνονται ως καλυμμένοι ανοικτοί εξώστες και άλλοτε ως στοές.

Η διαμόρφωση των κτιρίων είναι όσο το δυνατόν απλή, προς τον σκοπό καλής ταχείας 
οικονομικής κατασκευής και καλής συντηρήσεως. Οι κύριοι τοίχοι κατασκευάζονται 
συνήθως από λιθοδομή, οι δε δοκοί, πλάκες, εξώστες κλπ. από οπλισμένο σκυρόδεμα. 
Ένας μεγάλος αριθμός σχολείων έχει κατασκευαστεί από οπλισμένο σκυρόδεμα και 
τοιχώματα από διπλή οπτοπλινθοδομή.

Η επικάλυψη των κτιρίων στις περισσότερες περιπτώσεις έγινε από πλάκα οπλισμένου 
σκυροδέματος για την διαμόρφωση της ταράτσας προς χρήση των μαθητών. Έτσι τα 
διδακτήρια πλουτίζονται με ένα σημαντικό χώρο χαράς, αναψυχής και διδασκαλίας.

Ο προσανατολισμός των αιθουσών είναι μεσημβρινός με παράθυρα καθ’ όλο το μήκος της 
μεσημβρινής πλευράς, για την επίτευξη ενιαίου φωτισμού, χωρίς σκληρές αντιθέσεις, οι 
οποίες δημιουργούνται όταν η επιφάνεια από την οποία φωτίζεται η αίθουσα έχει 
εναλλασσόμενα φωτιστικά και πλήρη τμήματα. Οι αίθουσες χειροτεχνίας και σχεδίου 
φωτίζονται από Βορρά.

Σε κάθε διδακτήριο τρεις συνεχόμενες αίθουσες συγκοινωνούν μεταξύ τους μέσω 
πολύφυλλων θυρών και χρησιμοποιούνται ως αίθουσα συγκεντρώσεων και τελετών, 
δεδομένου ότι για λόγους οικονομίας δεν ήταν δυνατό σε κάθε διδακτήριο να 
κατασκευαστεί και ιδιαίτερη αίθουσα συγκεντρώσεων. Αίθουσες συγκεντρώσεων 
κατασκευάστηκαν σε μεγάλα σχολεία και σχολικά συγκροτήματα.»

1. Τύπος ανάλογα με το κλίμα

2. Απλή μορφή (οικονομία 
κατασκευής)
3.Υλικά κατασκευής

4. Δώμα, για αναψυχή & 
διδασκαλία
5. Προσανατολισμός

6. Αίθουσα συγκεντρώσεων
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Γυμνάσιο Ναυπλίου (1932)

► Θέση
Οικοδομικό Τετράγωνο (Μπουμπουλίνας, 
Συγγρού, Αμαλίας και Σοφρώνη)
Άμεση γειτνίαση με το παραλιακό μέτωπο
Βόρειο – Ανατολικός προσανατολισμός

► Κτιριολογικό Πρόγραμμα
8 αίθουσες διδασκαλίας (νότια πτέρυγα)
Αμφιθέατρο Φυσικής – Χημείας (δυτική 
πτέρυγα)
Ημιυπαίθριος χώρος διαλείμματος (βόρειο 
τμήμα δυτικής πτέρυγας)
Γραφείο Καθηγητών (νότια πτέρυγα, πάνω από 
την κεντρική είσοδο)

Γυμνάσιο Ναυπλίου
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Γυμνάσιο Ναυπλίου (1932)

► Συνθετικές αρχές
Γερμανικός Εξπρεσιονισμός
δυναμικές κυβιστικές φόρμες
Προεξοχές
τονισμένες οριζοντιότητες (υαλοστάσια και γείσο 
δώματος)
χρήση λευκού χρώματος
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Γυμνάσιο Ναυπλίου (1932)

► Κλιματικός έλεγχος
Βορεινός διάδρομος
► Χώρος ανάσχεσης (χειμερινή περίοδος)
► Δίοδος αερισμού (θερινή περίοδος)

Νότια υαλοστάσια
► Οπτική και Θερμική άνεση (χειμερινή 
περίοδο)

► Εύκολη ηλιοπροστασία (θερινή περίοδος)
Ελεύθερο Γείσο Δώματος
► Σκίαση δώματος αιθουσών (θερινή περίοδος)

Χειμερινή περίοδος

Θερινή περίοδος
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Κλιματικός Έλεγχος (υφιστάμενη κατάσταση)

► Το υφιστάμενο κτιριακό απόθεμα ευθύνεται 
για:

40% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου
Αύξηση φωτοχημικών ρύπων
Αύξηση ενεργειακής ζήτησης 
Υψηλές θερμοκρασίες επιφάνειας (άσφαλτος 70ο
C – στεγασμένο πεζοδρόμιο 30ο C)
Δημιουργία Αστικής Θερμικής Νησίδας
Δυσμενή επίδραση τόσο στο μικροκλίμα όσο και 
στην ευρύτερη κλιματική αλλαγή
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Κλιματικός Έλεγχος (υφιστάμενη κατάσταση)

► Αιτίες δημιουργίας των επιπτώσεων:
Πεποίθηση πως η φύση αποτελεί ανεξάντλητη 
πηγή πόρων
Πεποίθηση πως η προσφυγή σε μηχανικά μέσα 
θέρμανσης και ψύξης είναι αναπότρεπτη
Μεγάλη πυκνότητα δόμησης (μορφολογία 
πόλεων)
Ανεπάρκεια χώρων πρασίνου ή/και διασπορά 
τους
Καμία αξιοποίηση του προσανατολισμού στο 
σχεδιασμό
Ελλιπείς μονώσεις (στα κτίρια)
Χρήση ακατάλληλων οικοδομικών υλικών (στα 
κτίρια και στο αστικό περιβάλλον)
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Κλιματικός έλεγχος μέσω σχεδιασμού

► Δυνατότητα για:
Κτίρια
► έως 70% εξοικονόμηση ενέργειας από την 
θέρμανση

► Έως 100% εξοικονόμηση ενέργειας από τον 
δροσισμό

► Οπτική Άνεση
► Θερμική Άνεση

Αστικό περιβάλλον
► Μείωση θερμοκρασίας ατμόσφαιρας
► Μείωση θερμοκρασία επιφανείας 
επιστρώσεων

► Βελτίωση μικροκλίματος – θερμική άνεση

Οικισμός Πριήνη – Νότια της 
Σμύρνης, 4ος αιώνας π.Χ.
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Κλιματικός έλεγχος μέσω σχεδιασμού

► Επεμβάσεις σε υφιστάμενα κτίρια
Χρήση υλικών με μεγάλη θερμοσυσσώρευση 
(θέρμανση) 
Φυτεμένο δώμα (δροσισμός)
Ηλιακή καμινάδα (δροσισμός)
Φυτεύσεις ψηλών δέντρων σε αυλές (δροσισμός)
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Κλιματικός έλεγχος μέσω σχεδιασμού

► Κέρδη
Υψηλή θερμοχωρητικότητα - αποθήκευση 
ενέργειας την ημέρα, απόδοση τη νύχτα, 
αναστολή θερμοροής από το εσωτερικό στο 
εξωτερικό περιβάλλον
Φυτεμένο δώμα - φυσική θερμομόνωση
Ηλιακή καμινάδα - δημιουργία ροής αέρα από 
ψυχρές σε θερμές περιοχές
Υψηλές φυτεύσεις – απορρόφηση ηλιακής 
ακτινοβολίας, σκιασμός οριζόντιων επιφανειών, 
φιλτράρισμα αέρα
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Κλιματικός έλεγχος μέσω σχεδιασμού

► Επεμβάσεις στο αστικό περιβάλλον
Ορθολογιστική χρήση του δημόσιου χώρου 
(σχεδιασμός)
Δίκτυο πεζοδρόμων με ψηλές φυτεύσεις 
(εξασφάλιση συνέχειας φυσικού περιβάλλοντος)
Φύτευση εκτενών χώρων στάθμευσης
Χρήση Ψυχρών υλικών (μειωμένη 
απορροφητικότητα ως προς την ηλιακή 
ακτινοβολία)
Χρήση Υδροπερατών υλικών (αύξηση 
φαινομένου εξάτμισης)
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Κλιματικός έλεγχος μέσω σχεδιασμού

► Κέρδη
Διευκόλυνση ροής θαλάσσιας αύρας
Σταθεροποίηση μικροκλίματος (μείωση 
θερμοκρασίας ατμόσφαιρας)
Μείωση θερμοκρασίας οριζόντιων 
επιφανειών
Αύξηση εξάτμισης – ψύξη ατμόσφαιρας

2 στρέμματα φυτεμένου πάρκου 
αντισταθμίζουν τα αποτελέσματα της 
θερμικής νησίδας στο εσωτερικό και στα 
κτιριακά μέτωπα προς το πάρκο.



Παριώτη Αγγελική, Αρχιτέκτονας Μηχανικός

Επίλογος
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