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Περίληψη 
Η παρούσα εργασία έχει ως αντικείµενο τη διερεύνηση των βιοκλιµατικών χαρακτηριστικών 
της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής καθώς και των δυνατοτήτων προσαρµογής σύγχρονων 
τρόπων δόµησης. 

Τα τελευταία χρόνια γίνεται όλο και περισσότερο κατανοητή η επιτακτική ανάγκη του 
βιοκλιµατικού - ενεργειακού σχεδιασµού των κτιρίων και της δηµιουργίας ενός δοµηµένου 
περιβάλλοντος συµβατού µε το φυσικό. Η εφαρµογή αυτής της στρατηγικής έχει ως στόχο 
την εξασφάλιση συνθηκών άνεσης και την εξύψωση του βιοτικού επιπέδου. Η παραδοσιακή 
αρχιτεκτονική αποτελεί ένα τέτοιο πρότυπο περιβαλλοντικής - βιοκλιµατικής αρχιτεκτονικής 
και δύναται να δώσει καλά παραδείγµατα εφαρµογής στη σύγχρονη αρχιτεκτονική.  

Επιπλέον, η παραδοσιακή αρχιτεκτονική έχει διαστάσεις πολιτιστικές, κοινωνικές και 
οικονοµικές και πρέπει να διατηρηθεί. Ωστόσο, υπάρχουν δυσκολίες σε ένα τέτοιο εγχείρηµα, 
δεδοµένου ότι η αρχιτεκτονική εξελίσσεται και τα κτίρια καλούνται να ικανοποιήσουν νέες 
ανάγκες και απαιτήσεις συνθηκών άνεσης. 

Συνεπώς ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι παραδοσιακοί οικισµοί, οι οποίοι 
προστατεύονται και διέπονται από περιοριστικούς όρους δόµησης προκείµενου να διατηρηθεί 

ο αρχιτεκτονικός τους χαρακτήρας, ενώ ταυτόχρονα καλούνται να ανταποκριθούν στο 
σύγχρονο τρόπο ζωής. 

Ως οικισµός µελέτης περίπτωσης επιλέχθηκε το Μέτσοβο, ο οποίος εµφανίζει ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον γιατί αφενός έχει χαρακτηριστεί ως προστατευόµενος και αφετέρου είναι ένας 
ορεινός οικισµός, µε ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον και κλίµα το οποίο χαρακτηρίζεται από 
δριµείς χειµώνες και σχετικά ζεστά καλοκαίρια. Επιπλέον, παρουσιάζει ιδιαίτερη τουριστική 
και οικονοµική ανάπτυξη µε αποτέλεσµα να υπάρχουν έντονες πιέσεις σε ότι αφορά τη 
διαχείριση του χώρου και του κτιριακού αποθέµατος, ενώ διατηρεί σε µεγάλο βαθµό την 
παραδοσιακή του φυσιογνωµία. Ωστόσο, εµφανίζονται στοιχεία αλλοίωσης και οι κάτοικοι 
αναζητούν νέες πρακτικές δόµησης προκείµενου οι κατοικίες τους να εξασφαλίζουν 
συνθήκες άνεσης µε χαµηλό λειτουργικό κόστος. 

Στόχος της εργασίας είναι η αναγνώριση της αρχιτεκτονικής φυσιογνωµίας του 
οικισµού (παλιάς και σύγχρονης), ο εντοπισµός των βιοκλιµατικών χαρακτηριστικών της 
παραδοσιακής αρχιτεκτονικής, η αποτύπωση των σύγχρονων οικοδοµικών τάσεων, η 
διερεύνηση των δυνατοτήτων προσαρµογής των βιοκλιµατικών συστηµάτων και αρχών στη 
σύγχρονη αρχιτεκτονική του οικισµού και η διατύπωση προτάσεων. 

Για το σκοπό αυτό, η απαραίτητη πληροφορία αντλείται τόσο από διαθέσιµες έρευνες- 
µελέτες, όσο και από δευτερογενή στοιχεία όπως νοµοθεσία και βιβλιογραφία. Επίσης, 
χρησιµοποιείται λογισµικό εργαλείο για τον υπολογισµό της θερµικής συµπεριφοράς των 
παραδοσιακών δοµικών στοιχείων καθώς και των επεµβάσεων που µπορούν να γίνουν σε 
κτίρια για την ενεργειακή τους αναβάθµιση. 

Εν κατακλείδι, ως συµπέρασµα προκύπτει ότι η παραδοσιακή αρχιτεκτονική του 
Μετσόβου 

υπακούει στις αρχές του βιοκλιµατικού σχεδιασµού, αφού επιλεγόταν η συµπαγής, 
αµυντική 
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δοµή των κατοικιών µε µεγάλη θερµική µάζα και µικρά παράθυρα για την 
ελαχιστοποίηση των θερµικών απωλειών, ενώ η αξιοποίηση της βλάστησης και των υγρών 
στοιχείων (βρύσες και τρεχούµενα νερά συνέβαλαν στην εξασφάλιση φυσικού δροσισµού το 
καλοκαίρι. 

Επιπλέον, η συσχέτιση της βιοκλιµατικής και παραδοσιακής αρχιτεκτονικής δύναται να 
οδηγήσει στην ανάπτυξη πολυκριτηριακής µεθοδολογίας για τον ολοκληρωµένο σχεδιασµό 
κτιρίων, ο οποίος θα συµβάλλει στην τοπική ανάπτυξη. Άλλωστε, παγκοσµίως, υπάρχει η 
τάση από τους σύγχρονους αρχιτέκτονες και µηχανικούς να διερευνήσουν την παραδοσιακή 
αρχιτεκτονική προκειµένου η γνώση αυτή να αξιοποιηθεί στις σύγχρονες κατασκευές. 

Ωστόσο σε ότι αφορά τη σηµερινή κατάσταση της αρχιτεκτονικής φυσιογνωµίας του 
οικισµού, κρίνεται απαραίτητη η αναθεώρηση των όρων δόµησης του Μετσόβου καθώς και η 
εντατικότερη προστασία των παλαιών παραδοσιακών διατηρητέων κτιρίων. 
 
1.Εισαγωγή 
Η παρούσα εργασία κινείται στο τρίπτυχο περιβάλλον - πολιτισµός - κτίριο. Ο κτιριακός - 
κατασκευαστικός τοµέας αποτελεί βιοµηχανία µε περιβαλλοντικές επιπτώσεις αλλά 
ταυτόχρονα πολιτισµικό παράγοντα µε έντονα τοπικό χαρακτήρα. Εποµένως, το ζήτηµα είναι 
η κατάλληλη για τον κάθε τόπο αξιοποίηση της τεχνογνωσίας. η οποία προεκτείνεται στη 
διαχείριση των κοινωνικών-πολιτισµικών αλλαγών και εξελίξεων.  

Κατά συνέπεια, η αρχιτεκτονική δεν είναι στάσιµη, αλλά προσαρµόζεται στον τρόπο 
ζωής των κατοίκων και αξιοποιεί τις νέες τεχνολογίες. Στόχος της αρχιτεκτονικής έκφρασης 
λοιπόν, είναι η δηµιουργία χώρων που εξασφαλίζουν άνεση (θερµική και οπτική) και υγιές 
περιβάλλον εργασίας και κατοικίας, χρησιµοποιώντας κατασκευαστικές µεθόδους φιλικές 
προς το περιβάλλον.  

Προεκτείνοντας αυτή τη θεώρηση, µπορεί να επιτευχθεί η βελτίωση του βιοτικού 
επιπέδου και η διατήρηση του ιδιαίτερου χαρακτήρα κάθε γωνιάς της γης. Για να συµβεί 
αυτό, απαραίτητη είναι η διάχυση της γνώσης και της εµπειρίας, καθώς και η υιοθέτηση ενός 
σχεδιαστικού προτύπου το οποίο θα κατανοεί και θα ενσωµατώνει τις προσδοκίες και 
ανάγκες του τοπικού χρήστη καθώς και τα χαρακτηριστικά της τοπικής κουλτούρας. 

Εποµένως, το ερώτηµα είναι πως θα µπορούσε η αναγνώριση των βιοκλιµατικών 
χαρακτηριστικών και της εµπειρικής γνώσης στις τεχνικές των παραδοσιακών κατασκευών 
σε συνδυασµό µε τα σύγχρονα µέσα να δηµιουργήσουν κτίρια αρµονικά µε το περιβάλλον 
τους που θα προσφέρουν συνθήκες άνεσης στους χρήστες τους. 

Επιπλέον, σε ότι αφορά τους διατηρητέους παραδοσιακούς οικισµούς, η αναγνώριση 
και κατανόηση του τρόπου µε τον οποίο εξασφαλίζονται οι συνθήκες άνεσης (θερµική και 
οπτική) στις παραδοσιακές κατοικίες µπορεί δυνητικά να συνεισφέρει στη δηµιουργική 
αναπαραγωγή τους. Η αναπαραγωγή αυτή όµως, θα πρέπει να συµβεί µέσα σε ένα σύγχρονο 
πλαίσιο (εξέλιξη της αρχιτεκτονικής – η σηµερινή αρχιτεκτονική ίσως είναι η παραδοσιακή 
αρχιτεκτονική του µέλλοντος), µε τέτοιο τρόπο, ώστε να µην έχουµε µια κακή µίµηση του 
παραδοσιακού, για λόγους µόνο οπτικής οµοιότητας. 
 
2.Μεθοδολογία 
Προκειµένου να εκπονηθεί αυτό το ερευνητικό εγχείρηµα η απαραίτητη πληροφορία 
αντλείται τόσο από διαθέσιµες έρευνες-µελέτες, όσο και από διαθέσιµα δευτερογενή στοιχεία 
ή/ και πληροφορία, όπως η σχετική νοµοθεσία, αρθρογραφία, βιβλιογραφία και το διαδίκτυο. 
Η µεθοδολογική προσέγγιση που επιλέχθηκε βασίζεται αρχικά στη βιβλιογραφική έρευνα, 
κατόπιν στην επιτόπια παρατήρηση και διερεύνηση των κατασκευαστικών τάσεων και 
προτιµήσεων των χρηστών, καθώς και στην επεξεργασία στοιχείων από δευτερογενείς πηγές 
και τέλος, στη χρήση κατάλληλου λογισµικού εργαλείου υπολογισµού ενεργειακής 
συµπεριφοράς δοµικών στοιχείων. 
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3. Η Βιοκλιµατική Αρχιτεκτονική 
Η βιοκλιµατική αρχιτεκτονική εκφράζει την ισορροπία ενός συστήµατος το οποίο συντίθεται 
από τα εξής στοιχεία: αρχιτεκτονική - κλίµα - περιβάλλον. Μέσα σε αυτό το σύστηµα ο 
ρόλος της αρχιτεκτονικής δηµιουργίας είναι να πλουτίζει το περιβάλλον, µε την έννοια ότι 
εντάσσεται αρµονικά σε αυτό αξιοποιώντας παράλληλα τα φυσικά διαθέσιµα. Εύκολα γίνεται 
αντιληπτή, συνεπώς, η ανάγκη ενσωµάτωσης του βιοκλιµατικού σχεδιασµού στον κτιριακό 
τοµέα. Ο κτιριακός τοµέας αποτελεί µια δυνατή αγορά παγκοσµίως, αφού ο κύκλος εργασιών 
του τοµέα των κατασκευών αντιπροσωπεύει το 10% της παγκόσµιας οικονοµίας, το 50% των 
παγκόσµιων επενδύσεων και ταυτόχρονα το 7% της αγοράς εργασίας. Επιπλέον, ευθύνεται 
για ένα µεγάλο ποσοστό σε ότι αφορά τις εκποµπές αέριων ρύπων και την κατανάλωση 
φυσικών πόρων (Κεσίδου 2009). 

Για το σκοπό αυτό, η Ε.Ε. θεσµοθέτησε την Ο∆ΗΓΙΑ 2002/91/ΕΚ για την ενεργειακή 
απόδοση των κτιρίων και η Ελλάδα προσφάτως συνέταξε τον Κανονισµό Ενεργειακής 
Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) (ενώ είχε προηγηθεί η µελέτη του Κανονισµού Ορθολογικής 
Χρήσης και Εξοικονόµησης Ενέργειας). Η εφαρµογή του βιοκλιµατικού σχεδιασµού 
αποτελεί µια από τις στρατηγικές που οδηγούν στην επίτευξη ενεργειακά αποδοτικών 
κτιρίων, συµβάλλοντας στην αξιοποίηση των ΑΠΕ, στην ορθολογική χρήση της ενέργειας 
και των υλικών. Κατά συνέπεια, µπορεί να εκπληρώσει τους στόχους που τίθενται από την 
αντίστοιχη κοινοτική οδηγία, καθώς και από την εθνική νοµοθεσία. 

Εποµένως, τα οφέλη του βιοκλιµατικού και γενικότερα, του ενεργειακού σχεδιασµού 
κτιρίων είναι ενεργειακά (εξοικονόµηση ενέργειας και θερµική - οπτική άνεση), οικονοµικά 
(µείωση καυσίµων και κόστους ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων θέρµανσης - ψύξης - 
αερισµού – φωτισµού), περιβαλλοντικά (µείωση ρύπων, περιορισµός φαινοµένου του 
θερµοκηπίου) και κοινωνικά (βελτίωση της ποιότητας ζωής). 

Συνοπτικά, ο περιορισµός των θερµικών απωλειών του κτιρίου (απώλειες µε αγωγή, 
απώλειες µε συναγωγή, απώλειες αερισµού), η µεγιστοποίηση των ηλιακών κερδών και η 
ανεµοπροστασία κατά τη χειµερινή περίοδο καθώς και ο περιορισµός των θερµικών κερδών, 
η ηλιοπροστασία και η αξιοποίηση φυσικών πηγών δροσισµού κατά τη θερινή περίοδο 
αποτελούν τις βασικές αρχές του βιοκλιµατικού σχεδιασµού κτιρίων (Στέγγου-Σαγιά 2007, 
Τσίπηρας 2000, Χρυσοµαλλίδου 2002). 

Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται εν συντοµία οι αρχές και τα παθητικά 
συστήµατα που εφαρµόζονται κατά το βιοκλιµατικό σχεδιασµό κτιρίων. 
 
Πίνακας 1. Αρχές βιοκλιµατικού σχεδιασµού 
Table 1. Strategies of bioclimatic design 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ  
Τοπογραφία 
Χωροθέτηση 

Καθορίζουν τη µεγιστοποίηση των ηλιακών κερδών και την 
ανεµοπροστασία το χειµώνα καθώς και την εκµετάλλευση των ανέµων και 
την ηλιοπροστασία το καλοκαίρι. 
Προσανατολισµός και δρόµος: σε δρόµους µε προσανατολισµό Α-∆ 
συνιστάται η τοποθέτηση του κτιρίου στο βόρειο τµήµα του οικοπέδου, ενώ 
σε δρόµους µε προσανατολισµό Β-Ν στο βορειοδυτικό τµήµα του 
οικοπέδου. 
Προσανατολισµός και κλίση εδάφους: σε κεκλιµένα οικόπεδα προτείνεται 
η διαµόρφωση κτιρίων µε πολλά επίπεδα. 
Προσανατολισµός και άνεµος: η εφαρµογή τεχνικών αρχιτεκτονικής τοπίου 
όπως η διαµόρφωση του εδάφους, η κατάλληλη βλάστηση και η χρήση 
στοιχείων νερού συµβάλλουν στη βελτίωση των µικροκλιµατικών 
συνθηκών του περιβάλλοντος χώρου, στο φυσικό δροσισµό το καλοκαίρι 
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και στην ανεµοπροστασία το χειµώνα. 
Εµπόδια: απαιτείται η βέλτιστη χωροθέτηση του κτιρίου ώστε να µην 
εµποδίζεται ο ηλιασµός και φωτισµός του από την ανεπιθύµητη σκίαση 
λόγω ύπαρξης άλλων κτιρίων, λόφων κ.λπ. 

Σχήµα κτιρίου Καθορίζει την ανταλλαγή θερµότητας µε το περιβάλλον. 
Μορφή: η ανοιχτή µορφή µε µεγάλα ανοίγµατα στη νότια όψη συνιστάται 
όταν µπορεί να εξασφαλιστεί ο νότιος ανεµπόδιστος προσανατολισµός, 
αλλιώς προτιµάται η κλειστή µορφή. 
Ογκοπλαστικότητα: προτιµώνται οι κυβικοί συµπαγείς όγκοι οι οποίοι 
εµφανίζουν ευνοϊκότερη σχέση εξωτερικών επιφανειών ως προς το 
συνολικό όγκο του κτιρίου, και συνεπώς αναλογικά µικρότερες θερµικές 
απώλειες. 
Θερµικά φράγµατα: χώροι οι οποίοι δεν θερµαίνονται (κλιµακοστάσια, 
garage κ.λπ.) µπορούν να λειτουργήσουν ως χώροι φραγµού των θερµικών 
απωλειών διότι έχουν υψηλότερη θερµοκρασία από το εξωτερικό 
περιβάλλον. 

Εσωτερική 
διάταξη 
χώρων 

Πλεονεκτικός προσανατολισµός των χώρων αναλόγως της λειτουργίας τους 
είναι ο εξής: 
Σαλόνι, τραπεζαρία: Ν, ΝΑ                     Κουζίνα: Ν, ΝΑ, Α, ΒΑ, 
Υπνοδωµάτιο: Β, ΒΑ ,Α, ΝΑ, Ν,            Βοηθητικοί χώροι: Β, ΒΑ, ∆, Β∆, 
Θερµοκήπιο: Ν, ΝΑ, Ν∆. 

Οικοδοµικό 
κέλυφος 

Η ενεργειακή συµπεριφορά των δοµικών στοιχείων καθορίζει την 
ενεργειακή απόδοση του κτιρίου. Σηµαντικό ρόλο παίζουν η θερµική 
αγωγιµότητα και η θερµοχωρητικότητα των στοιχείων αυτών. 
Συνιστώνται η αυξηµένη µόνωση, η αποφυγή θερµογεφυρών, η χρήση 
υλικών µεγάλης θερµοχωρητικότητας και κουφωµάτων µε χαµηλό 
συντελεστή θερµοπερατότητας και η τοποθέτηση συστηµάτων σκίασης 
(σταθερά ή κινητά, κατακόρυφα για τα ανατολικά και δυτικά ανοίγµατα, 
οριζόντια για τα νότια ανοίγµατα). 

Ανοίγµατα Ο κατάλληλος προσανατολισµός και το µέγεθος των ανοιγµάτων επιτρέπει 
την εξασφάλιση του φυσικού αερισµού και φωτισµού, τη µεγιστοποίηση 
των ηλιακών κερδών το χειµώνα και την ελαχιστοποίηση τους το 
καλοκαίρι. 

 
Πίνακας 2. Συστήµατα βιοκλιµατικού σχεδιασµού 
Table 2. Systems of bioclimatic design 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ  
Παθητικά Συστήµατα 

Ηλιακά 
συστήµατα 
θέρµανσης 

Πρόκειται για συστήµατα εκµετάλλευσης της ηλιακής ενέργειας µε σκοπό 
τη θέρµανση κτιρίων. Σύµφωνα µε τη θέση των στοιχείων συλλογής και 
αποθήκευσης της ενέργειας διακρίνονται σε: 
-άµεσου ηλιακού οφέλους: νότια υαλοστάσια, 
-έµµεσου ηλιακού οφέλους: ηλιακοί τοίχοι, τοίχοι Trombe, τοίχοι µάζας, 
τοίχοι νερού, τοίχοι µε δυναµική θερµοµόνωση, θερµοσιφωνικό πάνελ, 
θερµοκήπιο, ηλιακό αίθριο, σύστηµα roof pond, 
-αποµονωµένου ηλιακού οφέλους: συστήµατα θερµοσιφωνισµού µε αέρα. 

Συστήµατα 
φυσικού και 
παθητικού 

Ο φυσικός δροσισµός βασίζεται είτε στο φυσικό αερισµό (κατακόρυφος ή 
διαµπερής) προκειµένου να διοχετευθεί η πλεονάζουσα θερµότητα από το 
κτίριο προς το περιβάλλον είτε σε τεχνικές (µικροκλιµατικές βελτιώσεις 
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δροσισµού οικοπέδου, αυτοσκιασµός κτιριακού όγκου, θερµοµόνωση, περιορισµός 
εσωτερικών προσόδων) µε στόχο τη µείωση της µέσης θερµοκρασίας του 
εσωτερικού αέρα του κτιρίου και την τροποποίηση της 24ώρης 
διακύµανσης της. 
Κατά τον παθητικό δροσισµό χρησιµοποιούνται ο αέρας, το νερό ή το 
έδαφος ως περιβαλλοντικοί απορροφητές πλεονάζουσας θερµότητας. 
Παθητικά συστήµατα δροσισµού αποτελούν ο άµεσος ή έµµεσος 
εξατµιστικός δροσισµός (π.χ. σύστηµα δεξαµενής δώµατος), ο νυχτερινός 
δροσισµός µε νυχτερινή ακτινοβολία (βαρύ δώµα ή ελαφρύς εκποµπός 
θερµότητας πάνω από θερµοµονωµένο δώµα) και ο άµεσος ή έµµεσος 
δροσισµός από το έδαφος (υπόσκαφη κατασκευή, υπόγειο σύστηµα 
σωλήνων διοχέτευσης αέρα). 

Φυσικός 
φωτισµός 

Τα βασικότερα συστήµατα φυσικού φωτισµού είναι τα εξής: α) 
κατακόρυφα ανοίγµατα και ανοίγµατα οροφής, β) αίθρια και φωταγωγοί, γ) 
φωτοσωλήνες και κούπολες, δ) ράφια φωτισµού-ανακλαστήρες και 
περσίδες, ε) ειδικοί υαλοπίνακες και διαφανή µονωτικά υλικά, στ) 
ηλιοστάσια και ανειδωλικά συστήµατα. 
Απαιτείται ο σωστός σχεδιασµός των συστηµάτων φωτισµού ώστε να 
επιτυγχάνεται η επαρκής και οµοιόµορφη διανοµή του φωτός και 
ταυτόχρονα να αποφεύγεται η θάµβωση.  

 
4. Η Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική 
Ο όρος της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής (vernacular architecture) χρησιµοποιείται 
παγκοσµίως για να αποδώσει την κατασκευαστική πρακτική η οποία καθοδηγείται από τα 
περιορισµένα µέσα και φυσικά διαθέσιµα προκειµένου να ικανοποιήσει τις ανάγκες µιας 
κοινωνίας σε χώρους διαβίωσης και εργασίας, µέσω επιλογών ανθεκτικών στον χώρο και στο 
χρόνο. Συνεπώς αντικατοπτρίζει µια συγκεκριµένη (στο χώρο και το χρόνο) φυσική, ιστορική 
και πολιτιστική πραγµατικότητα. 

Σύµφωνα µε την Εγκυκλοπαίδεια της Παραδοσιακής Αρχιτεκτονικής του κόσµου 
(Encyclopedia of Vernacular Architecture of the World), η παραδοσιακή αρχιτεκτονική 
αφορά τα σπίτια και γενικότερα όλα τα κτίρια των ανθρώπων, τα οποία έχουν άµεση σχέση 
µε το φυσικό περιβάλλον τους και τους διαθέσιµους φυσικούς πόρους, είναι ιδιωτικά ή 
δηµόσια, και χρησιµοποιούν παραδοσιακές τεχνολογίες (Oliver 1997).  

Τέλος, για τον Frank Lloyd Wright η παραδοσιακή αρχιτεκτονική είναι η κατασκευή 
λαϊκών κτιρίων που να αντιστοιχούν σε πραγµατικές ανάγκες, προσαρµοσµένων στο 
περιβάλλον, από ανθρώπους που ήξεραν να τα προσαρµόζουν µε τον καλύτερο τρόπο στην 
κοινά αποδεκτή αίσθηση (Oliver 2003). 

Κατά συνέπεια, η µόρφωση της παραδοσιακής κατασκευής καθορίζεται από τους 
περιορισµούς του φυσικού περιβάλλοντος αξιοποιώντας στο µέγιστο δυνατό τις δυνατότητες 
που αυτό παρέχει, προκειµένου να πετύχει τις βέλτιστες συνθήκες άνεσης στο εσωτερικό των 
κτιρίων και των οικισµών. 

Παρατηρώντας λοιπόν κανείς τα δείγµατα της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής σε όλο τον 
κόσµο, διαπιστώνει ότι οι βασικές παράµετροι που επηρεάζουν το σχεδιασµό στην 
παραδοσιακή αρχιτεκτονική είναι το κλίµα και ο πολιτισµός. Τα κτίρια στα ψυχρά κλίµατα 
έχουν µεγάλη θερµική µάζα ή σηµαντική θερµοµόνωση και µικρά (ή καθόλου) ανοίγµατα, 
ενώ στα θερµά κλίµατα προτιµώνται οι ελαφριές κατασκευές µε ανοίγµατα που επιτρέπουν 
το διαµπερή ή κατακόρυφο αερισµό. Επίσης, τα κτίρια έχουν διαφορετική µορφή ανάλογα µε 
το ύψος των κατακρηµνισµάτων της περιοχής, έτσι τα επίπεδα δώµατα συνήθως δεν 
συναντώνται σε περιοχές µε πολλές βροχές. Αναλογικά, στις περιοχές µε δυνατούς ανέµους, 
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επιχειρείται τέτοια ογκοπλαστικότητα έτσι ώστε η επιφάνεια που εκτίθεται προς αυτούς να 
είναι η ελάχιστη.  

Κατά συνέπεια η παραδοσιακή αρχιτεκτονική αποτελεί πολύτιµη πηγή γνώσεων και 
βάση αναφοράς για τη σύγχρονη βιοκλιµατική δόµηση. Το γεγονός αυτό διαφαίνεται όχι 
µόνο στα δείγµατα της ελληνικής παραδοσιακής αρχιτεκτονικής, αλλά και στην παραδοσιακή 
αρχιτεκτονική των λαών του κόσµου, αφού τα τελευταία χρόνια έχουν πραγµατοποιηθεί 
µελέτες που αφορούν τη διερεύνηση των βιοκλιµατικών χαρακτηριστικών της παραδοσιακής 
αρχιτεκτονικής σε διεθνή κλίµακα. 

Εποµένως, η παραδοσιακή αρχιτεκτονική αποτελεί µια πολυδιάστατη αξία που πρέπει 
να διατηρηθεί, αφού δεν έχει µόνο περιβαλλοντικό χαρακτήρα αλλά και κοινωνικό, 
οικονοµικό και πολιτιστικό. Η παραδοσιακή αρχιτεκτονική δηµιουργεί οπτική µνήµη που 
ανταποκρίνεται στις ρίζες της εξέλιξης της κοινωνίας. Επιπλέον, µέσω της διατήρησής της 
χρησιµοποιείται το υφιστάµενο κτιριακό δυναµικό και κατά συνέπεια η επαναχρησιµοποίηση 
παραδοσιακών κτιρίων για την κάλυψη σύγχρονων αναγκών µπορεί να µειώσει την ολική 
δαπάνη ενώ παράλληλα αποτρέπεται η εντατική εκµετάλλευση της γης. 

Επίσης, η παρουσία συγκροτηµένου διατηρηµένου παραδοσιακού συνόλου καταλυτικά 
εξυψώνει την ποιότητα του περιβάλλοντος σε όφελος της οικονοµικής απόδοσης των ίδιων 
αλλά και των γειτονικών κτισµάτων, συντελώντας στην εξασφάλιση καλύτερων όρων 
διαβίωσης. Τέλος, οι παραδοσιακοί οικισµοί και τα ιστορικά κέντρα αποτελούν πόλο έλξης 
τουριστών, µε αναπτυξιακές και οικονοµικές προεκτάσεις (Αργυρόπουλος 1982). 

Ωστόσο, η σύγχρονη αρχιτεκτονική θα πρέπει να βασίζεται στην παράδοση αλλά 
παράλληλα να ικανοποιεί τις νέες ανάγκες, να αντικατοπτρίζει τις σύγχρονες δοµές και να 
αξιοποιεί τα νέα τεχνολογικά µέσα πέρα από τα στενά όρια του οπτικού µιµητισµού  
(Ξανθόπουλος 1982). Επιπλέον, η τάση παγκοσµιοποίησης και οµοιογενοποίησης της 
αρχιτεκτονικής των τελευταίων χρόνων τελικά ανέδειξε και ενίσχυσε την ανάγκη και 
επιθυµία για κτίρια και περιβάλλοντες χώρους µε τοπικό χαρακτήρα και πολιτισµική 
ταυτότητα (Cole & Lorch 2003). 
 
5. Ο οικισµός του Μετσόβου 
Το Μέτσοβο ιστορικά ήταν ο πιο αντιπροσωπευτικός οικισµός των χωριών της Κεντρικής 
Ηπειρωτικής Πίνδου και ανέκαθεν ένας από τους πιο ενεργούς οικισµούς της χώρας. Σήµερα 
είναι ένας από τους πιο γνωστούς παραδοσιακούς οικισµούς της χώρας. Η φήµη του 
οφείλεται κυρίως στην οµορφιά του χωριού, στην πολιτισµική κληρονοµιά, στην 
παραδοσιακή φυσιογνωµία του, στους πολλούς εθνικούς ευεργέτες και στο πλούσιο φυσικό 
περιβάλλον (Χαρίσης 1992).  

 

(Πηγή: Meteonorm) 
Σχήµα 1. Θερµοκρασία, κατακρηµνίσεις και ηλιοφάνεια στην περιοχή µελέτης 

Figure 1. Temperature, rainfall and sunshine duration of Metsovo area 
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Το Μέτσοβο είναι µία κωµόπολη 3.195 κατοίκων (σύµφωνα µε την απογραφή 2001) 

χτισµένο σε υψόµετρο 1100-1300m. Το κλίµα της περιοχής είναι ηπειρωτικό και 
χαρακτηρίζεται από ψυχρούς έως δριµείς παρατεταµένους χειµώνες, είναι πλούσιο σε βροχές 
την άνοιξη ενώ τα καλοκαίρια είναι σχετικά ζεστά µε αρκετές βροχές. Σηµειώνεται ότι έχει 
ένα από τους υψηλότερους δείκτες βροχόπτωσης στην Ελλάδα. 
 
6. Η παραδοσιακή πολεοδοµία και αρχιτεκτονική στο Μέτσοβο του χθες και τα 
βιοκλιµατικά χαρακτηριστικά τους 
Ως προς τα πολεοδοµικά χαρακτηριστικά του, ο οικισµός του Μετσόβου αναπτύσσεται σε 
πτυχωτή και µεγάλης κλίσης πλαγιά µε ΝΑ προσανατολισµό. Πρόκειται για έναν 
µονοκεντρικό οικισµό, στην πλατεία του οποίου συναντώνται οι δύο κάθετοι κύριοι δρόµοι 
που ορίζουν τον ιστό του χωριού. Υπάρχουν επίσης, δευτερεύοντες, εσωτερικής 
εξυπηρέτησης δρόµοι, η ανάπτυξη των οποίων είναι σύµφωνη µε την κλίση και τη βατότητα 
του φυσικού εδάφους. 

Οι δρόµοι είναι οφιοειδείς, στενοί µε πλάτος 2.00 - 4.00 m. Κατά µήκος των δρόµων 
αναπτύσσονται οι µαντρότοιχοι των σπιτιών µε τις σκεπαστές αυλόθυρες καθώς και οι 
προεξοχές των ορόφων. Τα καλντερίµια είναι λιθόστρωτα µε εγκάρσιες υπερυψωµένες 
λωρίδες κάθε 0.50 - 0.80 m. για την ασφάλεια του βηµατισµού και την απορροή των υδάτων 
σε αυλάκι δεξιά ή αριστερά κατά τις ανάγκες.  

Συνοψίζοντας, το Μέτσοβο είναι ένας οικισµός κλειστής µορφής, τον οποίο διακρίνει η 
πυκνή δόµηση µε τις περιορισµένες προσπελάσεις. 
 

 
Εικόνα 1. Ορθοφωτοχάρτης Οικισµού Googlearth 

Foto 1. Settlement’s googlearth imaging 
 

Γενικά, η παραδοσιακή αρχιτεκτονική του Μετσόβου, εµφανίζει οµοιότητες µε αυτή 
της Ηπείρου. Τα κύρια υλικά δόµησης είναι τα φυσικά υλικά της περιοχής: η γκριζοκαφετιά ή 
γκριζοπράσινη πέτρα για τις τοιχοποιίες, οι γκριζοπράσινες σχιστολιθικές πλάκες για τις 
επικαλύψεις και δαπεδοστρώσεις και το ξύλο της οξιάς, του ρόµπολου και της πεύκης για τις 
ξύλινες κατασκευές. Οι τρόποι κατασκευής των κτισµάτων οµοιάζουν µε τους τυπικά 
παραδοσιακούς.  

Κατά συνέπεια οι εξωτερικοί τοίχοι κατασκευάζονται από πέτρα και ασβεστοκονίαµα 
ενώ διατρέχονται από ξυλοδεσιές. Το πάχος τους κυµαίνεται σε 0.50 - 0.70 m. Οι εσωτερικοί 
τοίχοι και συχνά οι εξωτερικοί τοίχοι των ορόφων κατασκευάζονται από ξυλόπηκτη 
κατασκευή (µπαγδατί). Στο υπόγειο οι τοίχοι διατηρούνται ανεπίχρηστοι, ενώ στον όροφο, 
εσωτερικά, επιχρίονται και ασβεστώνονται. Η στέγη διαµορφώνεται µε τέσσερις ρύσεις 
κλίσης περίπου 45% από ψευτοζευκτά οξιάς ή ρόµπολου και επικαλύπτεται µε πλάκες. Τα 



 8 

εξωτερικά ανοίγµατα κλείνονται µε τζαµλίκια χωρισµένα µε καϊτια και φέρουν ταµπλαδωτά 
πατζούρια ή κάγκελα, τα οποία παλιότερα ήταν ξύλινα. Τα δάπεδα στους ορόφους είναι 
ξύλινα από πλατιές σανίδες, ενώ στα υπόγεια και στις αυλές είναι χωµάτινα ή πλακόστρωτα. 
Τέλος, τα τζάκια είναι κατασκευασµένα από ξύλινο σκελετό επιχρισµένο και φέρουν, µέσα 
στη φούσκα, µικρό φεγγίτη µε τζάµι χωρισµένο κατά το σχήµα του σταυρού (Χαρίσης 1992). 
 

 
(Πηγή: Χαρίσης 1992) 

Εικόνα 2. Καλντερίµι, πλατυµέτωπο τρίχωρο σπίτι και παραδοσιακό τζάκι  
Foto 2. Cobbled road, 3 rooms vernacular dwelling and traditional fireplace 

 
Ως προς την τυπολογία του, το µετσοβίτικο σπίτι διακρίνεται σε δύο τύπους. Ο πρώτος 

είναι ο τρίχωρος πλατυµέτωπος και αποτελεί τη λαϊκή κατοικία, ενώ ο δεύτερος είναι ο 
τετράχωρος και αποτελεί την αρχοντική κατοικία (πέρα από τη µονόχωρη καλύβα που 
χρησιµοποιείται ως χώρος διαµονής στους τόπους σταβλισµού των κοπαδιών). Ο τύπος του 
τρίχωρου σπιτιού διαθέτει βοηθητικούς χώρους στο υπόγειο και χώρους διαµονής στον 
όροφο, οι οποίοι είναι: 

� σαράι:χώρος υποδοχής, κηπέγκι, 
� οντάς: χειµωνιάτικο καθιστικό, ύπνος, µαγείρεµα, 
� χωτζιαρές: καλοκαιρινός χώρος διαµονής. 

Το τετράχωρο αρχοντικό είναι επίσης διώροφο µε τους βοηθητικούς χώρους στο ισόγειο και 
το υπόγειο και τα δωµάτια διαµονής στον όροφο (σαράι, οντάς, χωτζιαρές, κρυφό) (Χαρίσης 
1992). 

∆ιερευνώντας την πολεοδοµική ανάπτυξη, αλλά και τα µορφολογικά και τυπολογικά 
χαρακτηριστικά των παλιών σπιτιών του οικισµού προκύπτει ότι το Μέτσοβο έχει χτιστεί 
σύµφωνα µε ορισµένες βασικές αρχές του βιοκλιµατικού σχεδιασµού (οι οποίες 
χαρακτηρίζουν τους περισσότερους οικισµούς της Μεσογείου) και διαµορφώνεται από τις 
ιδιαίτερες συνθήκες της περιοχής (γεωµορφολογικές, κλιµατικές κ.λπ.). 
Σε ότι αφορά τη χωροταξική-πολεοδοµική θεώρηση του οικισµού, αξίζει να σηµειωθούν τα 
εξής: 

� Τα περισσότερα κτίρια έχουν ορθογωνική µορφή µε το µεγάλο άξονα 
προσανατολισµένο προς το νότο ή νοτιοανατολικά, ώστε να µεγιστοποιούνται τα 
άµεση ηλιακά κέρδη και να επιτυγχάνεται ο ηλιασµός των υπαίθριων χώρων, ενώ 
παράλληλα εκµεταλλεύονται την κλίση της πλαγιάς ώστε να προστατεύονται από το 
Βορρά. 

� Η δόµηση αν και πυκνή, ωστόσο επιτρέπει την ύπαρξη αυλών και υπαίθριων χώρων, 
όπου µε την κατάλληλη βλάστηση συµβάλλουν στην εξασφάλιση συνθηκών άνεσης 
κατά τη θερινή περίοδο (σκίαση µε µεγάλα πλατάνια στις πλατείες, δένδρα στις αυλές, 
κηπάκια). 

� Για την προστασία των κατοικιών από τους επικρατούντες ανέµους κατά τη χειµερινή 
περίοδο, αξιοποιούνται η φύτευση και η µορφολογία του εδάφους και δηµιουργούνται 
ηµιυπαίθριοι χώροι. 
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� Τα τρεχούµενα νερά στα καλντερίµια από τις δηµόσιες βρύσες συµβάλλουν στον 
εξατµιστικό δροσισµό. 

� Οι προεξοχές από τις στέγες στα στενά καλντερίµια δηµιουργούν υπόστεγα 
προσφέροντας σκίαση το καλοκαίρι και προστασία από τη βροχή το χειµώνα. 

� Η µορφή των δρόµων επιτρέπει το δροσισµό µε αερισµό το καλοκαίρι ενώ οι ψηλοί 
µαντρότοιχοι που τους περιβάλλουν προστατεύουν τα σπίτια όχι µόνο οπτικά αλλά 
και από τους ανέµους το χειµώνα. 

 

 
 

(Πηγή: Χαρίσης 1992 & Ιδία επεξεργασία) 
Εικόνα 3. Βιοκλιµατική λειτουργία της αρχιτεκτονικής σύνθεσης της παραδοσιακής 

κατοικίας  
Foto 3. Bioclimatic attibute of the vernacular architeture 

 
Ως προς την αρχιτεκτονική των σπιτιών, ο κύριος όγκος του σπιτιού είναι 

προσανατολισµένος νότια ή νοτιοανατολικά, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η 
διαφοροποίηση µεταξύ χειµερινών και θερινών χώρων διαµονής (εικ.3). Οι χρήστες του 
κτιρίου διαµένουν σε διαφορετικά δωµάτια (τα οποία έχουν διαφορετικό προσανατολισµό και 
µέγεθος ανοιγµάτων) προκειµένου να εξασφαλίζονται οι βέλτιστες δυνατές συνθήκες άνεσης. 
Κατά συνέπεια, όλη η οικογένεια το χειµώνα χρησιµοποιούσε το χειµωνιάτικο ή ‘οντά’, ενώ 
το καλοκαίρι η οικογένεια ζούσε στο «χωτζιαρέ», δωµάτιο µε περισσότερα ανοίγµατα τα 
οποία εξασφάλιζαν αερισµό.  

Τα παραδοσιακά κτίρια στο Μέτσοβο κατασκευάζονται από πέτρινους τοίχους που 
έχουν µεγάλη θερµική µάζα, ενώ οι εσωτερικοί τοίχοι, τα δάπεδα και οι οροφές 
κατασκευάζονται από ξύλο (τα ταβάνια προσφέρουν θερµοµόνωση). Αυτές οι οικοδοµικές 
πρακτικές συµφωνούν µε τη στρατηγική που παρουσιάσθηκε προηγουµένως. Η χρήση του 
τσατµά στους εξωτερικούς τοίχους στους ορόφους είναι σχετικά περιορισµένη και φθίνει µε 
το πέρασµα του χρόνου, πιθανότατα ως αποτέλεσµα της οικοδοµικής εξέλιξης αλλά και 
επειδή η θερµική µάζα σαν παράµετρος σχεδιασµού κατά τη θερινή περίοδο είναι πιο 
αποδοτική στις πιο υψηλές θερµοκρασίες.  
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(Πηγή: Χαρίσης 1992 & Ιδία επεξεργασία) 
Εικόνα 4. Βιοκλιµατική λειτουργία παραδοσιακών αρχιτεκτονικών στοιχείων (α)  

Foto 4. Bioclimatic attibute of the vernacular architeture’s elements (a) 

 
 

(Πηγή: Χαρίσης 1992 & Ιδία επεξεργασία) 
Εικόνα 5. Βιοκλιµατική λειτουργία παραδοσιακών αρχιτεκτονικών στοιχείων (β)  

Foto 5. Bioclimatic attibute of the vernacular architeture’s elements (b) 
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Εποµένως, τα παραδοσιακά οικήµατα του Μετσόβου παρουσιάζουν αµυντική και 
συµπαγή µορφή, η αυξηµένη θερµική µάζα διαφαίνεται ως σχεδιαστική προτεραιότητα, ενώ ο 
προσανατολισµός σε σχέση µε τον ήλιο είναι λιγότερο σηµαντικός. 

Σχετικά µε τα ανοίγµατα, το µέγεθος, ο προσανατολισµός και η διάταξη τους ευνοούν 
τον αερισµό, την εκµετάλλευση του φωτός και των ηλιακών θερµικών κερδών αναλόγως της 
εποχής. Τα πατζούρια αποτελούν είτε στοιχεία κινητής µόνωσης το χειµώνα είτε στοιχεία 
ηλιοπροστασίας το καλοκαίρι (εικ.4). Οι προεξοχές από τις στέγες προσφέρουν προστασία 
στους τοίχους και τα παράθυρα. Επιπλέον, η κλίση στις στέγες είναι τέτοια ώστε να ευνοείται 
η γρήγορη αποµάκρυνση του χιονιού και να συµβάλλει µε τον τρόπο αυτό στην αντίστοιχη 
µείωση των θερµικών απωλειών (εικ.5). 

Τέλος, τα τζάκια αποτελούν σηµαντικό στοιχείο κάθε σπιτιού, όπου συχνά υπήρχαν 
πολλά (ιδιαίτερα στον οντά που ο χειµωνιάτικος χώρος ζωής της οικογένειας) για τη 
θέρµανση κατά τη διάρκεια του χειµώνα, ενώ οι φεγγίτες στη φούσκα προσφέρουν φωτισµό 
όταν τα πατζούρια πρέπει να παραµένουν κλειστά (ως στοιχεία κινητής µόνωσης). 
 
7. Σύγχρονες τάσεις και µεταβολές στην αρχιτεκτονική του οικισµού 

Ο οικισµός του Μετσόβου χαρακτηρίστηκε το 1975 ως παραδοσιακός και έκτοτε 
προστατεύεται µε ειδικό διάταγµα (Π.∆. 19-9-75, Φ.Ε.Κ 214 ∆/1975) το οποίο προβλέπει 
ειδικούς και περιοριστικούς όρους δόµησης για τη διατήρηση της φυσιογνωµίας του. Οι όροι 
αυτοί αφορούν κυρίως την κάλυψη του οικοπέδου, το ύψος και τους ορόφους των οικοδοµών, 
τα υλικά µορφώσεως όλων των δοµικών στοιχείων των όψεων, τη µορφή της στέγης, τη 
µορφή και τις διαστάσεις των εξωτερικών κουφωµάτων, των µαντρότοιχων και της 
αυλόπορτας. 

Ωστόσο, η παραδοσιακή φυσιογνωµία του οικισµού, η οποία οφείλεται κυρίως στα 
αρχιτεκτονικά στοιχεία, σήµερα καλείται να συµβιώσει µε τις σύγχρονες τάσεις καθώς και µε 
τα νέα κοινωνικά, οικονοµικά και κλιµατικά δεδοµένα. Τα νέα αυτά δεδοµένα, αφορούν: 
� αλλαγές στις απαιτήσεις συνθηκών άνεσης, 
� νέες ανάγκες των χρηστών και επιθυµίες µορφολογικής και αισθητικής ανανέωσης, 
� αύξηση του αριθµού των οχηµάτων, 
� αύξηση του απαιτούµενου χώρου ανά χρήστη του κτιρίου,  
� τουριστική ανάπτυξη, 
� αλλαγή του κλίµατος της περιοχής σε επίπεδο µικροκλίµακας λόγω της κατασκευής του 

φράγµατος των πηγών Αώου και της δηµιουργίας του ταµιευτήρα, καθώς και σε επίπεδο 
µακροκλίµακας, λόγω της ανόδου της θερµοκρασίας της γης, 

� τεχνολογικές εξελίξεις. 
 

Το ζήτηµα της συµβίωσης αυτής, είναι από τη φύση του πολύπλοκο, µε αποτέλεσµα 
πολλά στοιχεία του οικισµού που αφορούν κυρίως τον κατασκευαστικό τοµέα, να 
αλλοιώνουν την όψη του, αφού οι αλλαγές που επιχειρούνται στις πρακτικές της δόµησης 
κυρίως, είναι ξένες προς τη φυσιογνωµία του τοπίου ή κακής αισθητικής. Χαρακτηριστικά 
παραδείγµατα είναι τα εξής: 
� η χρήση ασύµβατων υλικών, 
� η ανέγερση ογκωδών κατασκευών, 
� η τοποθέτηση συστηµάτων κλιµατισµού και εξαερισµού στις όψεις των κτιρίων, 
� η κατασκευή µη επιχρισµένων ή χωρίς επένδυση τοιχοποιιών, 
� η δηµιουργία στεγών που δεν ακολουθούν τον παραδοσιακό ρυθµό («κολοβές»), 
� η χωροθέτηση των κτιρίων χωρίς δηµιουργία καλντεριµιών, 
� η  ασφάλτου ή τσιµέντου στους δρόµους, 
� η προσθήκη εξωτερικών κουφωµάτων, 
� η προσθήκη µεταλλικών κατασκευών. 
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Ως απόρροια των παραπάνω, το Μέτσοβο σήµερα τείνει να παλινδροµεί ανάµεσα σε 
µια εικόνα παραδοσιακού οικισµού και µια εικόνα κωµόπολης µε σύγχρονες τάσεις. 
Αναγκαιότητα, λοιπόν αποτελεί η µελέτη και εύρεση ενός σχεδιαστικού ρυθµού που θα 
διαφυλάσσει την παραδοσιακή αρχιτεκτονική, προσφέροντας ωστόσο τις απαραίτητες 
ανέσεις και ικανοποιώντας τις ανάγκες και λειτουργίες του κοινωνικού ιστού, µε σεβασµό 
προς το περιβάλλον.  

Επιπλέον, αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι συχνά οι περιοριστικοί όροι δόµησης δεν 
τηρούνται ή εφαρµόζονται στα πλαίσια µίας κακής µίµησης του παραδοσιακού. Επιπλέον, 
λίγα είναι τα διατηρητέα κτίρια, τα οποία είναι πραγµατικά παραδοσιακά. Παράλληλα, πολλά 
κτίρια έχουν χτιστεί ως αποµίµηση του παραδοσιακού, επιχειρώντας τη δηµιουργία ενός 
πλαστού σκηνικού. 

Εποµένως, παρά το γεγονός ότι πρόθεση του νοµοθέτη ήταν η διατήρηση του 
παραδοσιακού χαρακτήρα του οικισµού, µια νέα ταυτότητα έχει δηµιουργηθεί, αυτή των 
νεόκτιστων «παραδοσιακών» κτιρίων. Αυτό οφείλεται κυρίως στους εξής λόγους: 
� κόστος και δυσκολία παραδοσιακής κατασκευής (π.χ. η πλάκα επικάλυψης της στέγης 

κοστίζει περισσότερο από το κεραµίδι, ενώ είναι δύσκολη και η µεταφορά της), 
� χρήση σύγχρονων υλικών και αξιοποίηση τεχνικών συστηµάτων για την εξασφάλιση 

συνθηκών άνεσης (π.χ. οπλισµένο σκυρόδεµα, θερµοµόνωση, συστήµατα ψύξης 
θέρµανσης κ.α.), 

� υπερεκµετάλλευση της γης, 
� νέες ανάγκες και συνθήκες λειτουργικές, κοινωνικές και οικονοµικές (η εσωτερική 

κατανοµή των χώρων στις κατοικίες έχει αλλάξει δραµατικά, το Μέτσοβο έχει αναδειχθεί 
σε πόλο έλξης τουριστών). 

 

 
(Πηγή: Καλογήρου 2009) 

Εικόνα 6. Παραδείγµατα στοιχείων όψεων µη συµβατών µε την παραδοσιακή φυσιογνωµία 
του οικισµού του Μετσόβου  

Foto 6. Examples of incompatible architectural elements in Metsovo buildings  
 
Κατά συνέπεια, τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τη σηµερινή υφιστάµενη κατάσταση 

έχουν ως εξής: 
� Το Π.∆. προστασίας ουσιαστικά έχει ως στόχο την οπτική οµοιότητα. 
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� Τα νέα κτίρια κατασκευάζονται από οπλισµένο σκυρόδεµα, οι τοίχοι επενδύονται µε 
πέτρα και συχνά η τοποθέτηση της θερµοµόνωσης δεν είναι επιµελής µε αποτέλεσµα τη 
δηµιουργία θερµογεφυρών. 

� Οι νέες κατασκευές συχνά διαθέτουν αυξηµένο εµβαδόν ανοιγµάτων, χωρίς να 
λαµβάνονται υπόψη ο προσανατολισµός και οι χαµηλές θερµοκρασίες της χειµερινής 
περιόδου, µε αποτέλεσµα να µην ικανοποιούν τις απαιτήσεις θερµοµόνωσης. 

� Συχνά τα ξύλινα παράθυρα που επιβάλλονται από τη νοµοθεσία αντικαθίστανται από 
κουφώµατα αλουµινίου για λόγους εξοικονόµησης στην απαιτούµενη θέρµανση. 

� Η νοµοθεσία επιτρέπει την τοποθέτηση του κτιρίου στα όρια των οικοπέδων µε 
αποτέλεσµα την κατασκευή στεγών χωρίς προεξοχές. 

� Οι στέγες πλέον στην πλειοψηφία τους επικαλύπτονται µε κεραµίδι και όχι µε πλάκα. 
� Πραγµατοποιείται µεγαλύτερη εκµετάλλευση της γης και των κλίσεων, µε αποτέλεσµα τη 

δηµιουργία κτιρίων µεγαλύτερο ύψος ενώ συγχρόνως καλύπτεται µεγαλύτερο ποσοστό 
των οικοπέδων (από ότι παλιά). Το γεγονός αυτό, έχει ως αποτέλεσµα τον περιορισµό των 
υπαίθριων χώρων και την πύκνωση του οικισµού και κατά συνέπεια την υποβάθµισης των 
µικροκλιµατικών συνθηκών καθώς και των συνθηκών ηλιασµού. 

 
Με όσα έχουν παρουσιαστεί ως τώρα γίνεται αντιληπτή η ανάγκη αναπροσαρµογής των 

οικοδοµικών πρακτικών στον οικισµό του Μετσόβου. Παρά τις χαµηλές θερµοκρασίες του 
χειµώνα, το κλίµα του Μετσόβου φαίνεται κατάλληλο για την εφαρµογή των αρχών του 
βιοκλιµατικού σχεδιασµού στα νέα κτίρια, αυτό άλλωστε ίσχυε και κατά τα παραδοσιακά 
πρότυπα παρά την απουσία τεχνικών µέσων τα οποία σήµερα ο µελετητής έχει στη διάθεση 
του ώστε να βελτιστοποιήσει το σχεδιασµό και την κατασκευή. Παράλληλα όµως, ο οικισµός 
προστατεύεται, και συνεπώς κάθε προσπάθεια θα πρέπει να γίνεται µε γνώµονα τη διάσωση 
της ιδιαίτερης φυσιογνωµίας του καθώς και τη διατήρηση εκείνων των οικοδοµηµάτων τα 
οποία αποτελούν αξιόλογα δείγµατα της παραδοσιακής του αρχιτεκτονικής.  

Επιπλέον, πρέπει να λαµβάνονται υπόψη και οι σύγχρονες ανάγκες των κατοίκων 
καθώς και το γεγονός ότι η αρχιτεκτονική είναι ένας ζωντανός οργανισµός που εξελίσσεται. 
Στόχος λοιπόν -σε ότι αφορά τα νέα κτίρια- δεν πρέπει να αποτελεί η κακώς εννοούµενη 
µορφολογική µίµηση αλλά η αρµονική ένταξη στο σύνολο. 

Στα πλαίσια εκπόνησης της παρούσας εργασίας, η οποία έχει ως αντικείµενο τη 
διερεύνηση της προσαρµογής των παραδοσιακών κτιρίων στις σηµερινές ανάγκες – 
απαιτήσεις θερµικής άνεσης καθώς και των πρακτικών που µπορούν να υιοθετηθούν στη 
δόµηση των νέων κτιρίων, πραγµατοποιήθηκαν οι υπολογισµοί που ακολουθούν και 
συντάχθηκε ένας πίνακας µε προτεινόµενα συστήµατα και αρχές βιοκλιµατικού σχεδιασµού 
εφαρµόσιµα στον οικισµό του Μετσόβου

1. 
Εξετάζοντας τα δοµικά στοιχεία που συνθέτουν το οικοδοµικό κέλυφος, αρχικά 

υπολογίστηκε ο συντελεστής θερµοπερατότητας2 για 11 τύπους τοιχοποιίας χρησιµοποιώντας 
λογισµικό εργαλείο3, ενώ ιδιαίτερη έµφαση δόθηκε και στη συµβολή των κουφωµάτων στις 
θερµικές απώλειες του κτιρίου4. 

                                                 
1 Ο οικισµός βρίσκεται σε υψόµετρο 1150 m και ανήκει στην Γ κλιµατική ζώνη σύµφωνα µε τον ελληνικό 
κανονισµό θερµοµόνωσης κτιρίων. 
2 Ο συντελεστής θερµοπερατότητας U καθορίζει την θερµοµονωτική ικανότητα του στοιχείου κατασκευής και 
δίνει την ποσότητα της θερµότητας σε kcal ή Wh η οποία µεταδίδεται, σε σταθερές θερµικές συνθήκες, ωριαίος, 
µέσω επιφάνειας 1m2 του στοιχείου, όταν η διαφορά θερµοκρασίας µεταξύ των δύο παρειών του στοιχείου σε 
επαφή µε τον αέρα είναι 1 βαθµός κελσίου ή κέλβιν. (kcal/m2hοC ή W/m2k) 
3 WinMONA 
4
 Η παρούσα εργασία εκπονήθηκε το 2009, πριν τη θεσµοθέτηση και έναρξη ισχύος του Κανονισµού 
Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Κ.ΕΝ.Α.Κ.-2010) συνεπώς λαµβάνονται υπόψη οι απαιτήσεις που ορίζει ο 
Ελληνικός Κανονισµός Θερµοµόνωσης. Σηµειώνεται ότι, σύµφωνα µε το Κ.ΕΝ.Α.Κ. ο οικισµός του Μετσόβου 
ανήκει στην ∆ Κλιµατική Ζώνη και πλέον ο µέγιστος επιτρεπόµενος συντελεστής θερµοπερατότητας των 
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Παραδοσιακές τοιχοποιίες και επεµβάσεις: Σύµφωνα µε τα παραδοσιακά πρότυπα η 
εξωτερική τοιχοποιία κατασκευάζονταν από φυσικούς λίθους της περιοχής και είχε πάχος 
0.50 - 0.70 m ενώ στο εξωτερικό της έµενε χωρίς επίχρισµα, εσωτερικά δε επιχρίονταν µόνο 
στους χώρους κύριας χρήσης (το επίχρισµα δρα ως µονωτικό όπως διαπιστώνεται και στη 
συνέχεια.) 

Από τους υπολογισµούς που πραγµατοποιήθηκαν, προκύπτει ότι οι τοιχοποιίες αυτές 
έχουν συντελεστή θερµοπερατότητας ο οποίος κυµαίνεται από 2.10 έως 2.60 kcal/m2hοC και 
χαρακτηρίζεται ως αρκετά υψηλός και µη αποδεκτός σύµφωνα µε όσα προβλέπονται από τον 
Ελληνικό Κανονισµό Θερµοµόνωσης5.  

Εποµένως, στα υφιστάµενα παραδοσιακά κτίρια, στα οποία ανήκουν και τα διατηρητέα 
του οικισµού, προτείνεται η εφαρµογή εσωτερικής θερµοµόνωσης για τη βελτίωση της 
ενεργειακής συµπεριφοράς. Εφαρµόζοντας στην εσωτερική παρειά της λιθοδοµής 
διογκωµένη πολυστερίνη και τουβλοδοµή επιχρισµένη ή γυψοσανίδα επιτυγχάνουµε τη 
µείωση του συντελεστή θερµοπερατότητας, ο οποίος γίνεται: U = 0.445 - 0.550 kcal/m2hοC 
(αντιστοιχεί στο 1/5 του αρχικού συντελεστή) τιµές οι οποίες είναι αποδεκτές. Ωστόσο, στη 
περίπτωση αυτή παρατηρείται µείωση του ωφέλιµου εµβαδού του χώρου, η οποία όµως όπως 
φαίνεται και στον πίνακα που ακολουθεί είναι πολύ µικρή ιδιαίτερα στη περίπτωση που 
εφαρµόζεται γυψοσανίδα (όπου έχουµε και καλύτερη θερµική συµπεριφορά για το ίδιο πάχος 
θερµοµόνωσης). 

Στη περίπτωση των µπαγδατότοιχων όπου το βασικό τους υλικό είναι το ξύλο το οποίο 
έχει καλές θερµοµονωτικές ιδιότητες, ο συντελεστής U σε αυτά τα παραδοσιακά δοµικά 
στοιχεία πλησιάζει αρκετά τις σηµερινές απαιτήσεις. Ωστόσο πρόκειται για ελαφριά 
κατασκευή από άποψη θερµοχωρητικότητας και ευπαθή στην υγρασία (για αυτό πιθανότατα 
µε το πέρασµα των χρόνων εγκαταλείφθηκε ως τεχνική από τους παραδοσιακούς χτίστες). 
 
Πίνακας 3. Επεµβάσεις βελτίωσης σε υφιστάµενα παραδοσιακά κτίρια 
Table 3. Interventions to improve the thermal behaviour of vernacular buildings 
 

Είδος προσθήκης Νέος συντελεστής U Πάχος προσθήκης 
πολυστερίνη 6.00 cm 

οπτοπλινθοδοµή 9.00 cm 
επίχρισµα 2.50 cm 

0.447 kcal/m2hοC 17.50 cm 

πολυστερίνη 5.00 cm 
γυψοσανίδα διπλή 2.50 cm 

0.545 kcal/m2hοC 7.50 cm 

πολυστερίνη 6.00 cm 
γυψοσανίδα διπλή 2.50 cm 

0.471 kcal/m2hοC 8.50 cm 

 
Σύγχρονες τοιχοποιίες: Σε ότι αφορά τις σύγχρονες κατασκευές, οι οποίες όµως στη 
περίπτωση του Μετσόβου πρέπει να είναι σύµφωνες µε τους όρους δόµησης όπως 
αναφέρονται στο αντίστοιχο προεδρικό διάταγµα προστασίας του, µπορούν να διακριθούν οι 
εξής περιπτώσεις: 
� στους κατώτερους ορόφους πρέπει να υπάρχει λιθοδοµή ή τοιχοποιία µε επένδυση πέτρας, 
� στους ανώτερους ορόφους µπορεί να υπάρχει επιχρισµένη οπτοπλινθοδοµή. 
Οι υπολογισµοί που πραγµατοποιήθηκαν αφορούν 4 τύπους εξωτερικής τοιχοποιίας όπως 
εφαρµόζονται στα νεόκτιστα κτίρια και παρουσιάζονται στον πίνακα 5. 

                                                                                                                                                         
δοµικών στοιχείων για την ανωτέρω ζώνη καθορίζεται ως εξής: α) για τις οροφές UD < 0.35 W/m2k, β) για τους 
εξωτερικούς τοίχους σε επαφή µε τον εξωτερικό αέρα Uw < 0.40 W/m2k και γ) για τα ανοίγµατα UF < 2.60 
W/m2k. 
5 Φ.Ε.Κ. 362/4.7.79 
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Από τα παρακάτω παρατηρείται ότι το χαµηλότερο συντελεστή θερµοπερατότητας (U), 
εµφανίζει το δοµικό στοιχείο το οποίο συντίθεται από: 
− λιθοδοµή πάχους 50.0 cm, 
− µόνωση πάχους 6.0 cm, 
− οπτοπλινθοδοµή πάχους 6.0 cm, 
− επίχρισµα 2.5 cm. 
 

Συγκρίνοντας το µε µία συµβατική τοιχοποιία η οποία συνδυάζει δροµικό και 
ορθοδροµικό τοίχο µε µόνωση πάχους 5.0 cm στον πυρήνα και εφαρµόζεται όχι µόνο στις 
ανωδοµές του Μετσόβου, αλλά γενικότερα στην ελληνική οικοδοµική τεχνική παρατηρούµε 
ότι το αυξηµένο κόστος κατασκευής λόγω της λιθοδοµής και της αυξηµένης κατά ένα 
εκατοστό θερµοµόνωσης µπορεί να αντισταθµιστεί από τα εξής: 
� Σύµφωνα µε τον Γενικό Οικοδοµικό Κανονισµό (Γ.Ο.Κ.) στις νέες κατασκευές όπου 

χρησιµοποιείται λιθοδοµή, και το συνολικό πάχος της τοιχοποιίας υπερβαίνει τα 50.0 cm 
το πάχος της λιθοδοµής δεν προσµετρά στον συντελεστή δόµησης. Εποµένως 
εξοικονοµείται ωφέλιµος χώρος που αντιστοιχεί στο µισό του εµβαδού που καταλαµβάνει 
η συµβατική τοιχοποιία. 

� Ο συντελεστής θερµοπερατότητας µειώνεται κατά 10% µε αντίστοιχα οφέλη στα 
απαιτούµενα θερµικά φορτία για ψύξη και θέρµανση του κτιρίου και κατά συνέπεια στα 
λειτουργικά έξοδα. 

 
Πίνακας 4. Συντελεστής θερµοπερατότητας τύπων εξωτερικής τοιχοποιίας 
Table 4. External walls U-Value 
Τύπος Ονοµασία ∆οµικά στοιχεία U (kcal/m2hοC) Πάχος (m) 

1 
εξωτερική λιθοδοµή µε 

εσωτερική 
οπτοπλινθοδοµή 

λιθοδοµή 50.0 cm 
πολυστερίνη 5.0 cm 

οπτοπλινθοδοµή 6.0 cm 
επίχρισµα 2.5 cm 

 
0.512 

 
0.635 

2 
εξωτερική λιθοδοµή µε 

εσωτερική 
οπτοπλινθοδοµή 

λιθοδοµή 50.0 cm 
πολυστερίνη 6.0 cm 

οπτοπλινθοδοµή 6.0 cm 
επίχρισµα 2.50 cm 

 
0.447 

 
0.645 

3 
διπλή οπτοπλινθοδοµή 
µε εξωτερική επένδυση 

πέτρας 

επένδυση πέτρας 5.0 cm 
οπτοπλινθοδοµή 9.0 cm 
πολυστερίνη 5.0 cm 

οπτοπλινθοδοµή 6.0 cm 
επίχρισµα 2.5 cm 

 
0.500 

 
0.275 

4 
συµβατική διπλή 
οπτοπλινθοδοµή. 

επίχρισµα 2.5 cm 
οπτοπλινθοδοµή 9.0 cm 
πολυστερίνη 5.0 cm 

οπτοπλινθοδοµή 6.0 cm 
επίχρισµα 2.5 cm 

 
0.496 

 
0.275 

 
∆άπεδα – Στέγες: Σε ότι αφορά τα οριζόντια δοµικά στοιχεία του οικοδοµικού κελύφους, η 
πρακτική των στεγών µε µεγάλη κλίση και του ταβανιού εξακολουθεί να εφαρµόζεται και 
στις σύγχρονες κατασκευές, µε τα αντίστοιχα ενεργειακά οφέλη. Ωστόσο, σηµαντική 
διαφοροποίηση επιφέρει η θερµοµόνωση που πλέον εφαρµόζεται στις στέγες η οποία 
συµβάλει σηµαντικά στη µείωση των αναγκών σε θέρµανση κατά τη διάρκεια του χειµώνα. 
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Ως προς τα δάπεδα, δεδοµένου ότι πλέον ο φέρων οργανισµός του σπιτιού κατασκευάζεται 
από οπλισµένο σκυρόδεµα και ότι συχνά το ισόγειο χρησιµοποιείται ως χώρος κύριας χρήσης 
δεν υπάρχει αντιστοιχία ως προς τις παραδοσιακές οικοδοµικές τεχνικές. 
Επιπλέον, η χρήση του ξύλου σε εσωτερικά πατώµατα και ταβάνια εξακολουθεί να 
προτιµάται και για τους παρακάτω λόγους: 
− αισθητικούς (αρµονικό προς το περιβάλλον, αίσθηση ζεστασιάς), 
− συµβολή στη µείωση του φαινοµένου της υγροποίησης των υδρατµών στους εσωτερικούς 

χώρους. 
Ανοίγµατα: Σε ότι αφορά τα ανοίγµατα, παραδοσιακά τα κουφώµατα ήταν ξύλινα µε 
τζαµιλίκια. Σήµερα η χρήση ξύλινων κουφωµάτων επιβάλλεται από τη νοµοθεσία που 
καθορίζει τους όρους και τους περιορισµούς δόµησης του Μετσόβου. 
Κατόπιν επιτόπιας έρευνας διαπιστώθηκε ότι η χρήση κουφωµάτων αλουµινίου ή συνθετικών 
αποτελεί αίτηµα των κατοίκων µε στόχο την ενεργειακή βελτίωση των σπιτιών τους και τη 
µείωση του κόστους θέρµανσης. Υπάρχουν δε, περιπτώσεις όπου τα ξύλινα κουφώµατα 
έχουν αντικατασταθεί από αλουµινίου ή όπου έχουν προστεθεί κουφώµατα αλουµινίου 
εξωτερικά. Και στις δύο περιπτώσεις οι ενέργειες αυτές είναι αυθαίρετες. 
Επιπλέον, συχνά ζητείται από τους κατοίκους η άρση του περιορισµού των αναλογιών και 
του µεγέθους των ανοιγµάτων. 
Με δεδοµένο τα δύο παραπάνω αιτήµατα, πραγµατοποιώντας µία απλή µελέτη 
θερµοµόνωσης υπολογίστηκε η συµβολή των ανοιγµάτων στις θερµικές απώλειες ενός 
µικρού ισόγειου κτίσµατος µικτού εµβαδού 25.0 m2, στις εξής περιπτώσεις: 
− (α): κούφωµα ξύλινο εµβαδού επαρκούς για το φωτισµό του κτιρίου6 µε µέτριο 

συντελεστή θερµοπερατότητας, 
− (β): κούφωµα αλουµινίου ιδίου εµβαδού µε την α’ περίπτωση και µε χαµηλό συντελεστή 

θερµοπερατότητας, 
− (γ): κούφωµα αλουµινίου αυξηµένου εµβαδού (σύµφωνα µε τις πιθανές απαιτήσεις ενός 

κατοίκου) και µε χαµηλό συντελεστή θερµοπερατότητας.  
 
Πίνακας 5. Συµβολή των ανοιγµάτων στις θερµικές απώλειες κτιρίου7 
Table 5. Contribution of windows to energy losses 
 

Εµβαδόν ανοιγµάτων 
(m2) 

Κ κουφώµατος 
(kcal/m2hοC) 

Ποσοστό θερµικών 
απωλειών 

2.88 3.20  17% 
2.88 2.20  12% 
5.76 2.20  22% 

 
Από τα σχήµατα που ακολουθούν διαπιστώνουµε τη σηµασία του µεγέθους των 

ανοιγµάτων. Στη περίπτωση που γινόταν αποδεκτό το αίτηµα των κατοίκων για χρήση 
κουφωµάτων αλουµινίου και δηµιουργία µεγάλων ανοιγµάτων, τότε οι απώλειες θα ήταν 
µεγαλύτερες και συνεπώς δεν υπήρχε ωφέλεια σε ότι αφορά το κόστος θέρµανσης. 

Συνεπώς θα πρέπει να επιζητείται η κατασκευή ξύλινων κουφωµάτων χαµηλής 
θερµοπερατότητας. Αξίζει να σηµειωθεί ότι τα ξύλινα κουφώµατα µε διπλά υαλοστάσια είναι 
πιο αποδοτικά από τα αντίστοιχα αλουµινίου. 
 

                                                 
6
 Σύµφωνα µε τον κτιριοδοµικό κανονισµό 

7 ∆ιατηρώντας τα υπόλοιπα δοµικά στοιχεία σταθερά, όπου για τους τοίχους k=0.513 kcal/m2hοC , για την στέγη 
k=0.566 kcal/m2hοC και για το δάπεδο k=0.360 kcal/m2hοC . 
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    Σχήµα 2. Ποσοστό θερµικών απωλειών (α)       Σχήµα 3. Ποσοστό θερµικών απωλειών (β)          
    Figure 2. Percentage of heat loss (a)                  Figure 3 Percentage of heat loss (b) 

 
Σχήµα 4. Ποσοστό θερµικών απωλειών (γ)        

Figure 4. Percentage of heat loss (c)        
 
Πίνακας 6. Αντιστοίχηση χώρων παραδοσιακής και σύγχρονης κατοικίας 
Table 6. Rooms assign between vernacular and contemporary house 

Χώρος παραδοσιακής 
κατοικίας 

Χώρος σύγχρονης κατοικίας & 
προσανατολισµός 

οντάς καθιστικό (Ν, Ν∆) 
κουζίνα (Β) 

σαράι τραπεζαρία (Ν) 
είσοδος (Β) 

χωτζιαρές υπνοδωµάτιο (Ν ,ΝΑ) 
Λουτρό (Β) 

 
∆ιάταξη χώρων: Σε ότι αφορά τη διαρρύθµιση του σπιτιού και την εσωτερική διάταξη των 
χώρων, σίγουρα –όπως έχει ήδη αναφερθεί- ο τρόπος ζωής και οι ανάγκες των χρηστών 
έχουν αλλάξει, ωστόσο και τα παλιά παραδοσιακά σπίτια µπορούν να προσαρµοστούν στα 
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σύγχρονα πρότυπα αλλά και οι σύγχρονες κατασκευές µπορούν να ακολουθήσουν τις 
βιοκλιµατικές αρχές όπως αυτές είχαν υιοθετηθεί στη παραδοσιακή αρχιτεκτονική. 
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι µικρή κατοικία θα µπορούσε να ακολουθεί τη διάταξη του 
τρίχωρου πλατυµέτωπου σπιτιού όπως αναφέρεται στον πίνακα 7. 
 
Πίνακας 7. Συστήµατα και αρχές του βιοκλιµατικού σχεδιασµού που µπορούν να 
εφαρµοστούν στη σύγχρονη αρχιτεκτονική του παραδοσιακού οικισµού του Μετσόβου 
Table 7. Systems and principles of bioclimatic design that could be applied to contemporary 
architecture of Metsovo settlement 
 
Συστήµατα βιοκλιµατικού 

σχεδιασµού 
Εφαρµόσιµα στον οικισµό του Μετσόβου 

Χωροθέτηση  Ευνοϊκή η σύµφωνη µε τον ηλιασµό, τη θέα, και τις κλίσεις 
του εδάφους χωροθέτηση 

Χρήση βλάστησης ∆υνατή για ανεµοπροστασία το χειµώνα, σκίαση και 
δροσισµό το καλοκαίρι 

Μορφή κτιρίου Αµυντική 
Ογκοπλαστικότητα Συµπαγής, κυβικοί όγκοι, αυτοσκιασµός κτιριακού όγκου 

και προεξοχές στέγης 
Θερµικά φράγµατα ∆υνατό  
Εσωτερική διάταξη χώρων Προσανατολισµός µε βάση τις λειτουργίες του κάθε χώρου 

Αναλογία εµβαδού παραθύρων – εµβαδού χώρων 
∆ηµιουργία θερµικών ζωνών 

Οικοδοµικό κέλυφος Αυξηµένη θερµοµόνωση (εσωτερική ή στον πυρήνα των 
τοίχων) 
Αποφυγή θερµογεφυρών 
Χρήση ειδικών υαλοπινάκων 
Κινητή µόνωση ανοιγµάτων (πατζούρια) 
Θερµοχωρητικότητα (οπλισµένου σκυροδέµατος, πέτρας, 
πλάκας) 
Αεριζόµενη τοιχοποιία 
Πράσινη στέγη 
Επιλεκτικός προσανατολισµός και µέγεθος ανοιγµάτων 

Παθητικά ηλιακά συστήµατα Άµεσος ηλιασµός: παράθυρα, φεγγίτες, κεπέγκια 
Θερµοκήπια και τοίχοι trombe κατόπιν µελέτης 
προσαρµογής στην αρχιτεκτονική φυσιογνωµία του 
οικισµού 
Αίθριο 
Αποµονωµένο σύστηµα θερµοσιφωνισµού κατόπιν µελέτης 
τοποθέτησης του συλλέκτη 

∆ροσισµός ∆ιαµπερής, νυχτερινός, κατακόρυφος, υβριδικός αερισµός 
Καµινάδα αερισµού (µε την απαραίτητη µορφολογική 
διαµόρφωση) 
Άµεσος εξατµιστικός δροσισµός (χρήση υδάτινων όγκων) 
∆ροσισµός από το έδαφος (άµεσος και έµµεσος) 

 
Συνοψίζοντας, στον πίνακα 8 κωδικοποιούνται οι αρχές και τα συστήµατα του 

βιοκλιµατικού σχεδιασµού που µπορούν να εφαρµοστούν στη σύγχρονη αρχιτεκτονική του 
Μετσόβου, λαµβάνοντας υπόψη: 
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� το γεγονός ότι πρόκειται για παραδοσιακό προστατευόµενο οικισµό, 
� τις βιοκλιµατικές συνιστώσες όπως αυτές αναγνωρίζονται στα παραδοσιακά πρότυπα 

αρχιτεκτονικής του οικισµού, 
� τα νέα κοινωνικά και τεχνολογικά δεδοµένα. 
 
8. Συµπεράσµατα 
Κατά την εκπόνηση της παρούσας εργασίας προέκυψαν τα παρακάτω συµπεράσµατα. 
� Η βιοκλιµατική αρχιτεκτονική µπορεί να δώσει λύση στο ζητούµενο της υγιούς, 

ασφαλούς, µε µικρά περιβαλλοντικά κόστη, ενεργειακά αποδοτικής, εναρµονισµένης µε 
το φυσικό και χτιστό περιβάλλον, λειτουργικής κατοικίας. 

� Η παραδοσιακή αρχιτεκτονική δηµιουργείται ως αποτέλεσµα µακροχρόνιων ιστορικών 
εξελίξεων και αλληλεπιδράσεων όλων των εκφάνσεων µιας συγκεκριµένης χωροχρονικής 
πραγµατικότητας και η εµπειρική γνώση κατευθύνει τις κατασκευαστικές επιλογές, ενώ 
δύο από τους βασικούς λόγους που διαφοροποιείται η αρχιτεκτονική σε κάθε τόπο είναι 
το κλίµα και τα φυσικά διαθέσιµα. 

� Η αρχιτεκτονική είναι ένας ζωντανός οργανισµός και µεταβάλλεται συνεχώς. Παράγοντες 
όπως, τα ήθη και έθιµα, ο τρόπος ζωής, οι συνήθειες που αφορούν την εργασία, την 
ασφάλεια, την υγεία, τη θρησκεία, τους ηθικούς και κοινωνικούς κανόνες, οι ανεκτές 
συνθήκες διαβίωσης, η αλλαγή στο κλίµα της γης, αλλά και κλιµατικές αλλαγές σε τοπική 
κλίµακα λόγω των ανθρώπινων παρεµβάσεων (όπως π.χ. το φράγµα στην περιοχή του 
Μετσόβου ή ύπαρξη πολλών µηχανών καύσης στις πόλεις), επηρεάζουν τις εξελίξεις και 
µεταβολές στην οικοδοµική πρακτική. 

� Η διατήρηση της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής ως κοµµάτι της πολιτιστικής κληρονοµιάς 
συµβάλλει στην κοινωνική και οικονοµική ανάπτυξη. 

� Η θεωρία της βιοκλιµατικής αρχιτεκτονικής αποτελεί κοµµάτι της παραδοσιακής 
αρχιτεκτονικής.  

� Εξαιτίας της έλλειψης φυσικών και υλικών πόρων και τεχνικών µέσων, οι παραδοσιακές 
τεχνικές έτειναν (ενστικτωδώς) µέσω µιας διαδικασίας δοκιµών σωστών και λαθεµένων 
πρακτικών, στις οικονοµικά και περιβαλλοντικά βέλτιστες λύσεις. 

� Η κατανόηση του τρόπου λειτουργίας των παραδοσιακών κτιρίων και η αναγνώριση των 
χαρακτηριστικών που καθορίζουν τις συνθήκες θερµικές άνεσης σύµφωνα µε το κλίµα 
κάθε περιοχής είναι κρίσιµες παράµετροι στην περίπτωση διατήρησης και επανάχρησης 
παραδοσιακών κτιρίων. 

� Οι παραδοσιακές πρακτικές που καταγράφονται συνδέονται µε έναν συγκεκριµένο τρόπο 
ζωής που δεν ανταποκρίνεται πάντα στα σηµερινά δεδοµένα. Η παραδοσιακή δόµηση δεν 
εξασφαλίζει απαραίτητα και τις συνθήκες (θερµικής ή οπτικής) άνεσης που είναι σήµερα 
αποδεκτές (µεγαλύτερα ανοίγµατα, µεγαλύτεροι χώροι κ.λπ.). Γι’ αυτό είναι αναγκαίος 
ένας συνδυασµός της παραδοσιακής εµπειρίας µε τη σύγχρονη τεχνογνωσία για να 
επιτευχθούν άνετες συνθήκες διαβίωσης και βέλτιστη θερµική συµπεριφορά. 

� Τα κτίρια αποτελούν υλικές εκφράσεις του πολιτισµού που τα κατασκευάζει και κατά 
συνέπεια ενσωµατώνουν στοιχεία και έννοιες όπως: α) µοντέλα παραγωγής και 
κατανάλωσης και β) φόρµες κοινωνικής, οικονοµικής και πολιτικής φύσης. 

� Η βιοµηχανία της κατασκευής πρέπει να σέβεται την τοπική διαφορετικότητα, 
ποικιλότητα, κουλτούρα. ∆εν υπάρχει καµία σύγκρουση µεταξύ της τοπικά και 
περιβαλλοντικά κατάλληλης κατασκευαστικής τεχνικής. Οι έννοιες της τοπικής 
κουλτούρας και της βιωσιµότητα πρέπει να δρουν συµπληρωµατικά. 

� Τα κριτήρια που τίθενται κατά την υιοθέτηση κατασκευαστικών τεχνικών είναι 
οικολογικά (διατήρηση φυσικών διαθεσίµων, προστασία περιβάλλοντος), οικονοµικά 
(µακροχρόνια διατήρηση του φυσικού και τεχνητού κεφαλαίου), κοινωνικά (διατήρηση 
της πολιτιστικής ταυτότητας – ποικιλότητας, δικαιοσύνη). 
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� Η παραδοσιακή αρχιτεκτονική του ορεινού οικισµού του Μετσόβου, ενσωµατώνει και 
εµπεριέχει τις τεχνικές και τις αρχές της βιοκλιµατικής αρχιτεκτονικής, όπως τελικά 
αποδεικνύεται ότι συµβαίνει στη πλειοψηφία των δειγµάτων παραδοσιακής 
αρχιτεκτονικής σε παγκόσµια κλίµακα.  

� Στο Μέτσοβο, χρησιµοποιούνταν τα υλικά της περιοχής και επιλεγόταν η συµπαγής, 
αµυντική δοµή. Τα παράθυρα ήταν µικρά µε πατζούρια και τα ταβάνια ξύλινα για την 
ελαχιστοποίηση των θερµικών απωλειών. Τα τζάκια συνέβαλαν στη θέρµανση και οι 
εξωτερικοί τοίχοι είχαν µεγάλη θερµική µάζα. Η λειτουργία των χώρων ήταν διακριτή και 
είχαν τον ανάλογο προσανατολισµό. Τέλος, η βλάστηση και τα τρεχούµενα νερά από τις 
βρύσες στις γειτονιές δρόσιζαν το καλοκαίρι. 

� Ο οικισµός του Μετσόβου σήµερα αντιµετωπίζει προβλήµατα αλλοίωσης της 
αρχιτεκτονικής του φυσιογνωµίας και υποβάθµισης της αισθητικής του αξίας, εξαιτίας 
νεότερων επεµβάσεων, κακών αποκαταστάσεων ή ασύµβατων νέων κατασκευών, (καθώς 
και προβλήµατα χρήσεων γης ή αλλοίωσης του πολεοδοµικού ιστού). Τα προβλήµατα 
αυτά οφείλονται κυρίως: 
− στην παρερµηνεία του αυθεντικού όσον αφορά τον τρόπο κατασκευής και την 

επιλογή των υλικών, 
− στην κακή κατάσταση διατήρησης κτιρίων, λόγω ελλιπούς συντήρησης για 

οικονοµικούς λόγους, 
− στην προβληµατική ένταξη νέων υποδοµών (π.χ. εµφανείς εγκαταστάσεις 

κλιµατισµού), 
− στην έλλειψη σωστού ενεργειακού σχεδιασµού των κτιρίων (π.χ. εκ των υστέρων 

αυθαίρετες προσθήκες εξωτερικών κουφωµάτων αλουµινίου). 
� Σε ότι αφορά την υφισταµένη κατάσταση και τη σύγχρονη αρχιτεκτονική του Μετσόβου, 

διαπιστώνονται: 
− παρεκκλίσεις από τους ειδικούς όρους δόµησης και τα διατάγµατα κατά την ανέγερση 

νέων κτιρίων, 
− ανεπάρκεια των ήδη θεσπισµένων ειδικών και γενικών όρων και περιορισµών 

δόµησης, 
− ανεπαρκής ρόλος και έλεγχος των φορέων προστασίας (π.χ. Επιτροπές Πολεοδοµικού 

και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου, τοπικοί φορείς), 
− έλλειψη εξειδίκευσης σε θέµατα αποκαταστάσεων και ένταξης νέων κατασκευών σε 

παραδοσιακούς οικισµούς, 
− αδυναµία κατανόησης της τυπολογίας των κτιρίων και της παραδοσιακής 

αρχιτεκτονικής, 
− ελλιπής ενεργειακός και βιοκλιµατικός σχεδιασµός των κτιρίων. 

� Η συµπλήρωση της νοµοθεσίας που διέπει τους όρους δόµησης του οικισµού κρίνεται 
απαραίτητη (µείωση του συντελεστή δόµησης για την εξασφάλιση της διακριτικής 
παρουσίας των νέων κτιρίων, αποκατάσταση του πολεοδοµικού ιστού και των 
µικροκλιµατικών συνθηκών του οικισµού, επαναδιατύπωση περιορισµών δόµησης 
µορφολογικών στοιχείων, απόδοση οικονοµικών κινήτρων). 

� Η αρχιτεκτονική στο Μέτσοβο πρέπει να είναι συµβατή µε το εξής τρίπτυχο σχεδιαστικών 
αξιών: παραδοσιακή φυσιογνωµία, τοπικότητα, βιοκλιµατικός σχεδιασµός. Συνεπώς, 
πρέπει να υπακούει, αναδεικνύει και συµβαδίζει µε τη φυσιογνωµία του οικισµού, το 
ύφος, το χαρακτήρα της φυσικής, κοινωνικής, πολιτιστικής και οικονοµικής 
πραγµατικότητας του τόπου. Παράλληλα, νέες φόρµες πρέπει να υιοθετούνται όταν οι 
παραδοσιακές δοµές αδυνατούν να φιλοξενήσουν χρήσεις - δραστηριότητες και να 
εξασφαλίσουν συνθήκες άνεσης αντιστοίχως. Ένας τέτοιος σχεδιασµός, µπορεί να 
οδηγήσει στον ολοκληρωµένο σχεδιασµό και διαχείριση του δοµηµένου περιβάλλοντος, 
και κατ’ επέκταση στην ολοκληρωµένη ανάπτυξη του τόπου, αφού η αρχιτεκτονική είναι 
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πολυδιάστατη αξία: πολιτιστική, οικονοµική, κοινωνική. Σε αυτό το σκοπό µπορούν να 
συµβάλλουν η σχεδιαστική εµπειρία και τα διαθέσιµα εργαλεία προσοµοίωσης της 
ενεργειακής συµπεριφοράς των κτιρίων, µε τα οποία µπορούν να γίνουν περαιτέρω 
µελέτες, για την αξιοποίηση των αρχών της βιοκλιµατικής αρχιτεκτονικής στις νέες 
κατασκευές. 

 
9. Προτάσεις 
Όπως ήδη αναλύθηκε, η αρχιτεκτονική είναι ένας ζωντανός οργανισµός και η παραδοσιακή 
αρχιτεκτονική πρέπει να προστατεύεται ως στοιχείο της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς. Στο 
Μέτσοβο, διακρίνεται η γένεση µιας προβληµατικής που αφορά τους περιοριστικούς όρους 
δόµησης. Οι όροι αυτοί όπως προβλέπονται από το αντίστοιχο διάταγµα, το οποίο µετρά 
περίπου µια τριακονταετία ζωής, τελικά συχνά ενθαρρύνουν µια κακώς εννοούµενη µίµηση. 
Από την άλλη πλευρά, οι κάτοικοι έχουν συνείδηση της παραδοσιακής φυσιογνωµίας του 
οικισµού τους, ωστόσο αναζητούν τρόπους να προσαρµόσουν τα κτίριά τους στις ανάγκες 
της καθηµερινότητας, στα µέσα που διαθέτουν αλλά και στις νέες τεχνολογίες. 
Ως απόρροια των παραπάνω προτείνονται οι εξής δράσεις και µελέτες: 
� Σύσταση διεπιστηµονικής οµάδας εργασίας µε σκοπό τη σύνταξη οδηγιών και την 

αναθεώρηση του προεδρικού διατάγµατος, σε ότι αφορά τους όρους δόµησης. 
� ∆ιερεύνηση της δυνατότητας απόδοσης οικονοµικών κινήτρων για τη συντήρηση και 

αποκατάσταση κτιρίων ή την ανακατασκευή (χαµηλότοκα δάνεια, φοροαπαλλαγές, 
µελέτες από ερευνητικά ιδρύµατα, ένταξη σε ευρωπαϊκά αναπτυξιακά προγράµµατα). 

� Πραγµατοποίηση µελέτης για την ανακήρυξη ενδεχοµένως και άλλων κτιρίων ως 
διατηρητέων, καθώς και µελέτης συντήρησης και επανάχρησης των ήδη διατηρητέων 
κτιρίων για την εξυπηρέτηση λειτουργιών και κοινωνικών υποδοµών (όπως π.χ. Κέντρα 
Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωµένων, Κέντρα απασχόλησης παιδιών κ.α.). 

� ∆ηµιουργία βάσης δεδοµένων µε αντίστοιχες µελέτες (για τους όρους δόµησης, τις 
δράσεις προστασίας και επαναχρησιµοποίησης κτιρίων, τη νοµοθεσία κ.α.) και 
ανταλλαγή καλών πρακτικών σε διεθνές επίπεδο. 

� Αναλυτική καταγραφή και αποτύπωση κτιριακού αποθέµατος (χρήση, όροφοι, υλικά, 
έτος ανέγερσης, πιθανές επεµβάσεις ή αυθαιρεσίες, προβλήµατα και φθορές). 

� Σύνταξη οδηγού διάσωσης της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής του οικισµού και οδηγού 
εξοικονόµησης ενέργειας κτιρίων που να αφορά την κατασκευή αλλά και τη συµπεριφορά 
των χρηστών, ώστε να ενηµερωθούν και ευαισθητοποιηθούν όλοι οι εµπλεκόµενοι φορείς 
(υπηρεσίες, µελετητές, πολίτες κλπ). 

� ∆ιερεύνηση δυνατοτήτων προσαρµογής ενεργητικών συστηµάτων και Ανανεώσιµων 
Πηγών Ενέργειας καθώς και µεθόδων αξιοποίησης του ξύλου και της πέτρας της 
περιοχής. (π.χ. δηµιουργία βιοτεχνίας αποδοτικών ξύλινων κουφωµάτων). 

 
Αυτές οι δράσεις θα δώσουν τη δυνατότητα στις διοικητικές αρχές (µέσω 

τεκµηριωµένων αιτηµάτων), να προχωρήσουν σε αναζήτηση κονδυλίων, πιθανόν 
χρηµατοδότησης µέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και συνεπώς στην υλοποίηση έργων που θα 
έχουν ως στόχο την προστασία και ανάδειξη της φυσιογνωµίας του οικισµού.  

Σε ότι αφορά την προσέγγιση του ζητήµατος της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής και της 
ενεργειακής απόδοσης κτιρίων, όπως πραγµατοποιήθηκε στην παρούσα εργασία, προτείνεται 
η εγκατάσταση οργάνων µέτρησης των εσωτερικών συνθηκών σε κτίρια του οικισµού του 
Μετσόβου, µε στόχο την εµπεριστατωµένη καταγραφή και αξιολόγηση καθώς και την 
περαιτέρω διερεύνηση και ανάλυση της ενεργειακής συµπεριφοράς και του βαθµού 
εξασφάλισης των συνθηκών άνεσης στο εσωτερικό των κτιρίων. 

Επιπλέον σε ένα ευρύτερο πλαίσιο αξίζει να σηµειωθεί ότι για τον ολοκληρωµένο 
σχεδιασµό κτιρίων πρέπει οι κατασκευαστικές µέθοδοι και η παγκόσµια τεχνογνωσία να 
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προσαρµόζονται στην τοπική κουλτούρα, τις προσδοκίες και τις συνήθειες των χρηστών, τον 
τρόπο ζωής σε συνδυασµό µε το κλίµα, τα υλικά, τα µέσα και τις λοιπές ιδιαίτερες συνθήκες 
της κάθε περιοχής. 

Ζήτηµα λοιπόν, αποτελεί η κατάλληλη για κάθε τόπο αξιοποίηση της τεχνογνωσίας µε 
στόχο τη διαχείριση των κοινωνικών και πολιτιστικών συνθηκών και αλλαγών, ώστε να 
παρέχονται χώροι φιλικοί προς το φυσικό, κοινωνικό και δοµηµένο περιβάλλον εξυψώνοντας 
την ποιότητα ζωής.  

Παράλληλα πρέπει να αξιοποιείται η διάχυση της γνώσης και της τεχνολογίας 
(κατάλληλα προσαρµοσµένης). 

Συνεπώς για τον ολοκληρωµένο σχεδιασµό κτιρίων απαιτείται να λαµβάνονται υπόψη 
οι εξής παράµετροι που αφορούν τη φάση του σχεδιασµού, της κατασκευής και της 
λειτουργίας: 
� Γνώση της χρήσης και λειτουργίας (είδος, αριθµός, πρόγραµµα κλπ) και κατάστρωση 

κτιριολογικού προγράµµατος, καθώς και της ενδεχόµενης ενσωµάτωσης συστηµάτων 
αυτοµατισµών ή διαχείρισης κτιρίων. 

� ∆ιερεύνηση του κλίµατος της περιοχής καθώς και µικροκλιµατικών ή άλλων τοπικής 
κλίµακας περιβαλλοντικών συνθηκών όπως: ανάγλυφου, προσανατολισµού, ύπαρξης 
πρασίνου, πυκνότητας δόµησης κ.λπ. 

� Αξιολόγηση των κοινωνικών και πολιτιστικών συνθηκών. 
� Συµµόρφωση µε τους όρους δόµησης ή άλλους κανόνες και την πολεοδοµική 

µορφολογία. 
� Αξιοποίηση της τεχνογνωσίας, εµπειρίας και ανθρώπινου καταρτισµένου δυναµικού και 

έρευνα σε ότι αφορά τους διαθέσιµους πόρους και τεχνικά µέσα. 
� Αξιοποίηση του υπάρχοντος δυναµικού και µη κατασπατάληση των ελεύθερων χώρων. 
� Χρήση υπολογιστικών εργαλείων και µεθόδων (προσοµοίωση κτιρίου, τηλεπισκόπιση 

περιοχής κ.λπ.). 
� ∆ιερεύνηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων στη φάση κατασκευής, λειτουργίας, 

κατεδάφισης και αποτίµηση του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος. 
� Ανάλυση κύκλου ζωής, δυνατότητες προσαρµογής - ευελιξίας - επανάχρησης κτιρίου, 

σενάρια χρήσης. 
� Έλεγχος του κτιρίου: ενεργειακή επιθεώρηση, ανακαίνιση, αναβαθµίσεις / συντηρήσεις 

συστηµάτων, παρακολούθηση και διατήρηση αντίστοιχου αρχείου. 
Έχοντας γνώση όλων των παραπάνω παραµέτρων είναι δυνατός ο ορθολογικός σχεδιασµός 
των κτιρίων από τα πρώιµα στάδια µελέτης του, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται βέλτιστα στις 
συνθήκες κατοίκησης του σε όλη τη διάρκεια του χρόνου ζωής του. 
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Abstract 
This paper examines the bioclimatic attributes of vernacular architecture. In the old times the 
built environment used to be compatible with the natural one. Nowadays, old constructive 
techniques which have been proved to be environmentally friendly deserve to be preserved. 
Moreover, traditional settlements reveal the history and the culture of people who lived in 
them. In Greece, traditional buildings are protected by law. In addition, the government has 
applied restrictive regulation to all new buildings which are going to be built in certain areas, 
so as to ensure the preservation of vernacular architecture in them. The problem is that new 
settlements must also meet the requirements of modern lifestyle. The main objective of this 
study is to identify the bioclimatic features of traditional buildings in Metsovo. Metsovo is 
selected as a case study because it is mountainous and by law protected area with unique 
natural environment and special social and economic conditions. Information used is based on 
previous studies. A software tool is also used to calculate traditional buildings’ thermal 
performance. What is more, current study shows ways to combine bioclimatic characteristics 
of vernacular architecture with contemporary constructive techniques which lead to low 
energy consumption buildings. 
 
 


