
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙΝ  

 
 

2.    ΜΕΡΟΣ Α’ - Η  έννοια της κατοικίας 

 
3.  Θα ξεκινήσουμε δανειζόμενοι μια φράση από τον Όσκαρ Ουάϊλντ ο οποίος υποστηρίζει πως 

«αν η φύση ήταν άνετη, το ανθρώπινο γένος δεν θα είχε εφεύρει την αρχιτεκτονική».  

Με άλλα λόγια, αφού δεν μπορούμε να ζήσουμε γυμνοί στο ελεύθερο και ανοικτό τοπίο, πρέπει 

να σκεπάσουμε το κορμί μας με κάποιο "ένδυμα". Η αρχιτεκτονική είναι βασικά και πρωταρχικά, 

καλυπτική. 

4.  Είναι εκπληκτικό σε ποιο σημείο η επινοητικότητα του ανθρώπου μπόρεσε να αποδώσει, ως 

φαντασία και όνειρο και ως ενσυνείδητος σχεδιασμός, δια μέσου των αιώνων, μια αστείρευτη ποικιλία 

από «λύσεις» όλων των ειδών στο πρόβλημα της δημιουργίας του απαραίτητου θεμελιακού 

«κελύφους», που αποκαλούμε σπίτι. 

5.  Ο πρωτόγονος άνθρωπος ζήτησε «προστασία» αλλά και ευκαιρία, για δημιουργία 

«φωλιάς», εκμεταλλευόμενος «αυτοσχέδιες» λύσεις.  

6.  Γρήγορα ο άνθρωπος αυτός, θεοποίησε τα αυτοσχέδια φυσικά στέγαστρά του, όπως είχε 

θεοποιήσει, παράλληλα, και όλα τα στοιχεία της φύσης: αποδίδοντας στο καθένα μαγικές, μυστηριακές, 

θειικές ιδιότητες και συνδέοντάς τα σε ένα πολυσύνθετο και έντονα διαφοροποιημένο πλέγμα 

υπερβατικών συμβολισμών. 

7.  Η ποικιλία των «λύσεων» εκτείνεται σε πλήθος παραμέτρους: 

Μέγεθος, πολυπλοκότητα, διάταξη, πολυτέλεια, μονιμότητα, κόστος, μακροζωία, διακόσμηση, 

θέση μέσα στο τοπίο και σχέση με αυτό, κατασκευή, υλικά, λειτουργία, αισθητική, αλλά και ιδεολογία, 

συμβολισμό, μεταφυσική, ανάπτυξη και επέκταση του εγώ, της οικογένειας, της κοινότητας, της φυλής. 

8.  Εκτιμάται πως υπάρχουν σήμερα, σε όλον τον πλανήτη, γύρω στα 1,5 δισεκατομμύριο 

σπίτια διαφόρων ειδών. Κατά τη διάρκεια της Προϊστορίας και Ιστορίας του ανθρώπου χτίστηκαν 

συνολικά 2 ,έως 2,5 δισεκατομμύρια σπίτια. 

9.  Το σπίτι μας προσφέρει, συγχρόνως, εικόνες σκόρπιες, μαζί και ένα σώμα εικόνων. Και στη 

μία και στην άλλη περίπτωση η φαντασία μεγαλώνει της αξίες της πραγματικότητας. Οι εικόνες 

συγκεντρώνονται γύρω από το σπίτι σαν να υπακούνε σ’ ένα είδος έλξη για εικόνες. Δια μέσου των 

αναμνήσεων που έχουμε από όλα τα σπίτια όπου έχουμε βρει καταφύγιο, θα μπορέσουμε να εξάγουμε 

μια ενδόμυχη και συγκεκριμένη ουσία, που να δικαιώνει τη μοναδική αξία που έχουν όλες μας οι εικόνες 

από τον εσωτερικό χώρο όπου καταφεύγει η ύπαρξή μας. 

10.  Το σπίτι είναι η γωνιά μας μέσα στον κόσμο. Είναι το πρώτο μας σύμπαν. Είναι 

πραγματικά, ένας κόσμος. Ιδωμένο με τα μάτια της ψυχής, και το πιο ταπεινό ακόμα σπίτι, μας φαίνεται 

ωραίο. 

11.  Το σπίτι είναι το θολό περίβλημα των παιδικών αναμνήσεων, είναι μια στέγη 

πάνω απ' το κεφάλι, είναι όνειρο, είναι επένδυση, είναι «καμάρι» και σύμβολο, είναι 

«σιγουριά», είναι άνεση ή στενοχώρια, χαρά ή και γκρίνια, δουλειά, ελεύθερος χρόνος, 

καταφύγιο. 



12.  Η αρχιτεκτονική είναι μια καθαρή τέχνη. Είναι η τέχνη του κατοικείν. Είναι η τέχνη 

της «εσωτερικότητας», η σχέση σώματος - χώρου, η επανασύνδεση με τη φύση... Και εφόσον 

η ζωή μας δεν έχει πλέον σύνορα, ο προσωπικός μας χάρτης είναι ο «χώρος» μας, η κατοικία 

μας, το τελευταίο οχυρό του «δικού» μας.  

13.  Ο,τι σχεδιάζουμε τελικά μεταμορφώνεται, αλλοιώνεται, κουράζεται, γερνάει. 

Ίσως όμως εκεί ακριβώς να κρύβεται η έννοια του ιδεώδους: στην πραγματική αξία που με 

το πέρασμα του χρόνου δεν φθείρεται αλλά αντίθετα μεγαλώνει, στην προβολή του «δικού» 

μας στο μέλλον.  

14.   

15.  Τα κτίρια διαμορφώνουν τη σύγχρονη αισθητική της πόλης, εντάσσουν τον 

άνθρωπο μέσα στη φύση, προγραμματίζουν την αλλαγή των εποχών, «στήνουν» τις 

κοινωνικές ανατροπές, αιχμαλωτίζουν το παρελθόν και φωτίζουν το μέλλον. Μπορείς να 

πεις μάλιστα ότι αποτελούν μια ιδιαίτερη μορφή «ανάγνωσης» της Ιστορίας. Όταν δεν 

υποκύπτει σε αυστηρούς οικοδομικούς σχεδιασμούς ή εμπορικά κριτήρια, το βλέμμα του 

αρχιτέκτονα μπορεί να γίνει συμβολισμός, μπορεί να γίνει μήνυμα.  

16.   Αισθητική και λειτουργικότητα, έννοιες που θεωρήθηκαν συχνά αντίπαλες, αποδείχτηκαν, 

στην ουσία παράλληλες και συμπληρωματικές. Οι  εικόνες και οι αντιλήψεις που έχει ο καθένας για το 

σπίτι, για την κατοικία, είναι πολλαπλές. 

 

 

Ανεξάρτητα όμως απ' αυτές τις εικόνες, το σπίτι ως κτίριο πραγματοποιεί ορισμένες, όχι 

πάντα τις ίδιες, αλληλεξαρτώμενες κοινωνικές λειτουργίες: 

17.   Α. Το σπίτι, αυξάνοντας ή μειώνοντας όσα προσλαμβάνει ο άνθρωπος με τις 

αισθήσεις του (θόρυβο, θερμοκρασία, υγρασία, φως/ σκοτάδι, μυρωδιά), προσαρμόζει το 

εξωτερικό κλίμα και περιβάλλον στις ανθρώπινες ανάγκες. Με άλλα λόγια, το σπίτι μετατρέπει 

τις εξωτερικές συνθήκες, λειτουργεί δηλαδή σαν ένα πολλαπλό φίλτρο μεταξύ του εξωτερικού 

περιβάλλοντος και του εσωτερικού. 

18.   Β. Το σπίτι στεγάζει μία σειρά δραστηριοτήτων (ύπνο, φαγητό, έρωτα, 

συναναστροφή, ανατροφή, παιχνίδι ), διευκολύνει μερικές, δυσκολεύει ή απαγορεύει άλλες. 

Κατανέμει τον χώρο και ρυθμίζει τη συμπεριφορά και ένα μέρος των ανθρώπινων σχέσεων 

19.   Γ. Το σπίτι, μέσα από την αισθητική του, το μέγεθος του, τη διακόσμηση, την 

επίπλωση κ.λ.π., είναι ένα συμβολικό και πολιτισμικό αντικείμενο, κυρίως γιατί, πέρα από 

τις προθέσεις του σχεδιαστή του, σαν τέτοιο γίνεται αντιληπτό απ' αυτούς που το 

κατοικούν. Έτσι, το σπίτι συμμετέχει στον προσδιορισμό του πολιτισμού μιας 

κοινωνίας. 

20.   Δ. Το σπίτι, ως οικοδομή, εκπροσωπεί την αξιοποίηση των μέσων 

παραγωγής, αυξάνοντας το κεφάλαιο και την αξία της γης. 

Εργασία, γη και υλικά μεταμορφώνονται σε κοινωνικό αγαθό διαρκούς αξίας. Η 

κατοίκηση, ως ανθρώπινη δραστηριότητα, απορρέει από ανάγκες φυσικές και κοινωνικές. Στις 



καπιταλιστικές κοινωνίες η κατοικία γίνεται εμπόρευμα και υπόκειται στους «νόμους» της 

ελεύθερης οικονομίας .  

21.  Το κράτος συμμετέχει στον προσδιορισμό του προβλήματος της κατοικίας με 

διάφορους τρόπους: 

Ρυθμίζει την αγορά και πώληση των κατοικιών με τον μηχανισμό παροχής δανείων,  

Ελέγχει την παραγωγή, την αγορά και την ενοικίαση με την αντίστοιχη νομοθεσία,  

Παρεμβαίνει στον προσδιορισμό της αξίας της γης με την ενσωμάτωση ή μη 

περιοχών στο σχέδιο πόλης και διαμορφώνει το γενικότερο οικιστικό περιβάλλον με την 

πολεοδομική πολιτική. 

22. ΜΕΡΟΣ Β’ - Η Ελληνική Πραγματικότητα 

 

23.   Το πρόβλημα «κατοικία» στην Ελλάδα σήμερα διαμορφώθηκε   ιστορικά   σε   

άμεση   συνάρτηση   με   τις δημογραφικές κοινωνικό-οικονομικές και πολιτικές εξελίξεις. 

24.   Από το 1830 ως το 1880, η Ελλάδα ήταν μία κατ' εξοχήν αγροτική χώρα. Η 

πολιτική επιλογή της Αθήνας ως διοικητικού κέντρου του ελληνικού κράτους, το 1834, 

ανέβασε τον πληθυσμό της από 10.000 το 1830 σε 87.000 το 1880.  

         25.   Μετά το 1880, όταν ένα μεγάλο μέρος των Ελλήνων της διασποράς άρχισε να 

συγκεντρώνεται στην πρωτεύουσα, μετατρέποντας την σιγά-σιγά και σε οικονομικό κέντρο, 

εντάθηκε η κίνηση του πληθυσμού από την ύπαιθρο προς την Αθήνα και τον Πειραιά, που 

το 1907 έφτασαν να αριθμούν 250.000. 

26.   Αυτή την εποχή άρχισαν να παίρνουν μεγάλες διαστάσεις η εγκατάλειψη της 

υπαίθρου και η εγκατάσταση στις πόλεις, που δεν ήταν έτοιμες από πλευράς 

υποδομής, αριθμού κατοικιών και πολεοδομικού σχεδίου να υποδεχτούν τους νέους 

κατοίκους. 

27.   Η Μικρασιατική Καταστροφή του 1922 και η άφιξη στην Ελλάδα 1.220.000 

προσφύγων, από τους οποίους οι μισοί περίπου εγκαταστάθηκαν στις πόλεις, άλλαξε 

ριζικά την μέχρι τότε δομή του πληθυσμού και τις διαστάσεις του οικιστικού προβλήματος. 

28.  Το 1928, η ελληνική πόλη απαρτιζόταν κατά  το   1/3  από  πρόσφυγες,   κατά  

το   1/3  από εσωτερικούς μετανάστες και μόνο κατά το 1/3 από άτομα που είχαν γεννηθεί 

στην πόλη αυτή. 

29.   Την περίοδο 1920-1940, υπό την πίεση του στεγαστικού προβλήματος των 

προσφύγων, το κράτος άρχισε να παρεμβαίνει στο θέμα της κατοικίας δημιουργώντας αστικές 

προσφυγικές συνοικίες. Σ' αυτές τις συνοικίες, όπου τα έργα υποδομής και οι υπηρεσίες 

κοινής ωφέλειας ήσαν σχεδόν ανύπαρκτα, «στοιβάχτηκαν», παρά στεγάστηκαν, χιλιάδες 

προσφυγικές οικογένειες. 

30.   Ένα μεγάλο ποσοστό προσφύγων, που δεν στεγάστηκαν στις κρατικές κατοικίες 

και δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα ν' αγοράσουν γη και να κτίσουν, κατέλαβε 



ορισμένες περιοχές εκτός σχεδίου πόλης με την ανοχή ή τη συναίνεση του κράτους, στις 

οποίες δημιουργήθηκαν τα πρώτα αυθαίρετα. 

31.  Μετά τον πόλεμο, με την εντατικότερη συγκέντρωση των οικονομικών 

δραστηριοτήτων σε λίγες μεγάλες πόλεις, και με τη συνεχιζόμενη υποβάθμιση της υπαίθρου, 

δημιουργήθηκε ένα τεράστιο κύμα αστυφιλίας σαν ελπίδα για ανεύρεση δουλειάς και καλύτερη 

ζωή. Η κρατική οικιστική πολιτική, προσφέροντας διευκολύνσεις και ελευθερία δράσης στον 

ιδιωτικό τομέα, επέτεινε την εμπορευματοποίηση της κατοικίας, την κερδοσκοπία πάνω στη 

γη, την απρογραμμάτιστη πολεοδόμηση, τη μεγάλη πυκνότητα των κατοικιών και τη 

συνακόλουθη χαμηλή ποιότητα κατοίκησης και ζωής.  

32.  Οι μεταπολεμικές κυβερνήσεις, θέλοντας να αντιμετωπίσουν τις τεράστιες 

στεγαστικές ανάγκες και ελπίζοντας σε μια γενικότερη αναθέρμανση της οικονομίας, 

έστρεψαν την ιδιωτική πρωτοβουλία προς την οικοδομική δραστηριότητα.   

  Έτσι, το κράτος άφηνε ανεξέλεγκτο τον ιδιωτικό τομέα να διαλέξει πού και πώς θα 

χτιστεί μια οικοδομή και να διαβαθμίσει την πόλη σε περιοχές μεγαλύτερης ή μικρότερης 

αξίας.  

33.  Αυτή η πολιτική είχε σαν αποτέλεσμα να αφανιστούν μέσα σε 10 χρόνια τα 80% 

των λαϊκών και νεοκλασικών κατοικιών—και, σε αλυσιδωτή συνέχεια, να καταστραφεί το 

μεγαλύτερο μέρος της αρχιτεκτονικής παράδοσης όλης της χώρας—, για να 

αντικατασταθούν από τη γνώριμη πια πολυκατοικία, που γίνεται η κυρίαρχη και αποκλειστικά 

επιβεβλημένη φιγούρα των ελληνικών πόλεων. 

 

Δανειζόμενοι στοιχεία της μοντέρνας αρχιτεκτονικής, η ιδιαίτερη μορφή της πολυκατοικίας 

οφείλεται στον συνδυασμό: 

 34.  -του γεγονότος ότι χτίστηκε κυρίως μέσα στα μικρά ιδιόκτητα οικόπεδα, που 

χαρακτηρίζουν την ιδιοκτησία της γης 

 35.  -της επικράτησης του συνεχούς συστήματος δόμησης και των κερδοσκοπικών 

συντελεστών δόμησης και 

  36.   -της κυριαρχίας της ανοικοδόμησης με αντιπαροχή. 

37.  Η σημερινή παγκυρίαρχη μορφή κατοικίας στις πόλεις, το «διαμέρισμα σε 

πολυκατοικία», που σπάνια προκύπτει από τις επιθυμίες των κατοίκων του —σπάνια 

δηλαδή ακολουθείται η διαδικασία προσαρμογής του χώρου στις ανάγκες του νοικοκυριού 

που θα τον κατοικήσει—, ανατρέπει την παλιότερη «οργανική» λαϊκή αρχιτεκτονική.  

38.  Αυτή η κατοικία αντιμετωπίζεται σαν καταναλωτικό προϊόν, υπακούοντας 

σε επίπλαστες ή προκατασκευασμένες ανάγκες με περιορισμένη διάρκεια ζωής, όπως 

πολλά από τα σημερινά τεχνολογικά προϊόντα του πολιτισμού μας.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39.  ΜΕΡΟΣ Γ’ – Το Ιδανικό Σπίτι 

 

Κάθε σύστημα δεδομένων ερεθισμάτων και περιορισμών πρέπει να οδηγεί σε 

διαφορετικό αποτέλεσμα.  

40.  Η αναζήτηση της ιδεώδους μορφής, διατρέχει την ιστορία και διαμορφώνει 

ανάλογα φιλοσοφικά συστήματα, αισθητικούς κανόνες, αρχιτεκτονικούς ρυθμούς. Η 

σημερινή εποχή περνάει τα δικά της μηνύματα μέσα από την αρχιτεκτονική. 

41.  Ο τρόπος δόμησης του λεγόμενου δυτικού πολιτισμού τείνει να αποτελέσει 

παγκόσμιο πρότυπο. Πολλές φορές, η διαμόρφωση της κοινής γνώμης γίνεται από δυνάμεις 

που στόχο και κριτήριο δεν έχουν την προώθηση της γνώσης ή του πολιτισμού αλλά ίδιων 

οικονομικών και άλλων συμφερόντων. Η διαχείριση των πολιτισμικών προϊόντων ως μέσων 

αύξησης της ισχύος και του εμπορικού κέρδους εκφράζει απόλυτα το πνεύμα της εποχής 

μας. 

42.  Ένας από τους κύριους στόχους της αρχιτεκτονικής του μέλλοντος θα πρέπει να 

είναι η επανασύνδεση του ανθρώπου με τη φύση. Μέσα από αυτή τη διαδικασία μπορούν να 

διαρθρώνονται νέα πρότυπα αξιών, εκφραστικές ιδιαιτερότητες, μέσα όμως σε μια ενότητα 

αντιλήψεων και σύμπνοια μεταξύ αρχιτέκτονα και πολίτη. 

43.   Κατά συνέπεια, δεν υπάρχουν συγκεκριμένες μορφοπλαστικές επιλογές. Κάθε 

μορφή μπορεί να είναι αποδεκτή ή όχι, σωστή ή λανθασμένη, ανάλογα με το πώς 

συνυφαίνονται μεταξύ τους τα στοιχεία που την απαρτίζουν, πώς συνδιαλέγεται με τον τόπο, 

πώς εκφράζει τις αγωνίες και τα οράματα της εποχής, πώς πληροί τους όρους της ευταξίας 

και ευεξίας του χρήστη. 



44.  Το αρχιτεκτονικό έργο είναι το αποτέλεσμα μιας ορισμένης κοινωνικής 

λειτουργίας και ολόκληρη η μορφή του, η νομιμότητά του  δεν είναι τίποτε άλλο παρά το 

δείγμα κάποιας συγκεκριμένης βαθμίδας πολιτισμού, η έκφραση μιας περιορισμένης 

τεχνικής και αισθητικής μορφολογίας. 

45.  Η προϋπόθεση του «κατοικείν», παραπέμπει στην προαιώνια σχέση ανάμεσα 

στον χώρο και στον άνθρωπο, σχέση σωματική που απαιτεί την αναζήτηση μιας βαθιάς 

«εσωτερικότητας» σε όλα τα επίπεδα της συνθετικής διαδικασίας. Αυτή η στάση αποκλείει 

τις επιπόλαιες εξωστρεφείς και επιδεικτικές προσεγγίσεις για ένα θέμα που συνοψίζει το 

νόημα της κατοίκησης, ιδιαίτερο χαρακτηριστικό κάθε αρχιτεκτονικής χειρονομίας. 

46.  Ο αρχιτέκτονας όταν σχεδιάζει ένα νέο κτίριο, δεν μπορεί παρά να έχει στο 

μυαλό του την πόλη που πρόκειται να το υποδεχτεί. Το συνολικό όραμα για την πόλη είναι 

οργανικό κομμάτι του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού. Ακόμη και η πιο τολμηρή φαντασία τού 

πλέον ευφάνταστου δημιουργού εγγράφεται στα όρια που η ίδια η πραγματικότητα, κυρίως η 

αστική, καθορίζει. Άλλωστε, πώς είναι δυνατόν να φανταστείς ότι ένα κτίριο «εντάσσεται» 

στο κενό; 

47.  Το κτίριο δεν ξεκινάει από το μηδέν. Όπως κάθε άνθρωπος γεννιέται σε μια 

ήδη οργανωμένη κοινωνία, έτσι και το νέο κτίριο βρίσκεται δίπλα σε άλλα κτίρια που 

προϋπήρχαν, αλλά ενδεχομένως προσδοκά και αυτά που θα κτιστούν αργότερα. Σαν ένα 

νέο κύτταρο που ενσωματώνεται φυσιολογικά και δυναμικά σ' έναν ζωντανό οργανισμό, το 

κτίριο εξελίσσεται στη διάρκεια του χρόνου.  

48.  Πρόκειται γι' αυτή τη συνύπαρξη, την αναγκαστική ποσοτική και ποιοτική 

συμπλοκή του νέου με το παλιό, που ολοκληρώνει τη συνολική εικόνα και το σώμα της 

πόλης. Οι εποχές, η μία δίπλα στην άλλη, η μία πάνω στην άλλη, η μία μέσα στην άλλη. 

49.  Η έλλειψη επαρκών προτάσεων και παραστάσεων οδηγεί σε εμμονή στο 

στείρο μοντέλο της εικόνας του «σπιτιού». Δύσκολα ιδιοκτήτης και Αρχιτέκτονας έχουν το 

θάρρος να απομακρυνθούν από χιλιοειδομένες φόρμες  που τελικά ανακυκλώνουν την 

μετριότητα και την ανυπαρξία της ταυτότητάς μας.   

50.  Όταν η κατοικία παρουσιάζεται περισσότερο ως εργαλείο αυτοπροβολής παρά 

ως χώρος ζωής, τότε χάνεται κάτι πολύ σημαντικό, η «συνέχεια της ζωής». Χάνεται η 

σημαντική εκείνη βιωματική διάσταση του χώρου, η διάσταση, δηλαδή, του χρόνου! 

Διαλύεται η μνήμη που ένας χώρος κουβαλάει μαζί του, ακυρώνεται μ' άλλα λόγια η 

αμφίδρομη σχέση που υπάρχει ανάμεσα σ' ένα ιστορικό γεγονός και στο χώρο. Αν από το 

κτίριο αφαιρέσεις τη μνήμη που αυτό εμπεριέχει, το αποσυνδέσεις δηλαδή από την ιστορία 

των ανθρώπινων βιωμάτων, τότε αυτό θα στέκει αποστεωμένο, νεκρό, χωρίς νόημα. 

51.  Ολοένα και περισσότερο απομακρυνόμαστε από την Αρχιτεκτονική εκείνη που 

χωρίς να κραυγάζει και να εντυπωσιάζει, μιλάει σε μιαν άλλη γλώσσα, την γλώσσα του 

σφύζοντος και δρώντος σώματος.  

52.  Γιατί η σιωπή μπορεί να «λέει» πολύ περισσότερο από την ακατάσχετη φλυαρία. 

Να είναι, δηλαδή, η «εκκωφαντική» αυτή σιωπή, μια δυνατή κραυγή απόγνωσης και 

διαμαρτυρίας, που θέλει να ταράξει τον εφησυχασμό και την εικονική ευδαιμονία μας. Να 



είναι αυτή η γλώσσα, που να συνεχίζει να μας μιλάει όσα χρόνια και να περάσουν όταν η 

λάμψη του καινούργιου έχει χαθεί και τα χρώματα έχουν ξεθωριάσει. 

53.   Ιδανικό σπίτι δεν υπάρχει. 

54.  Θα μπορούσε όμως το ζητούμενο να είναι η ιδανική σχέση κτιρίου και χρήστη. 

55.  Το σπίτι είναι προσωπική υπόθεση του καθενός μας και το ιδανικό σπίτι 

υπάρχει τότε και μόνο, όταν αυτό αποτελεί συνέχεια αυτού που το κατοικεί, 

συμπληρώνοντας ο ένας το άλλο.  

56.  Και αυτό γιατί ο καθένας μας έχει διαφορετικές ανάγκες, απόψεις, αισθητικές, και 

οικονομικές δυνατότητες και το κάθε κτίριο ζητάει την δικιά του θέση, προσανατολισμό και 

σχέση με το περιβάλλον.  

57.  Το ζητούμενο λοιπόν είναι να βρεθεί ο καταλληλότερος συνδυασμός όλων των 

παραπάνω παραμέτρων, έτσι ώστε να έχουμε το ιδανικότερο αποτέλεσμα. Ιδανικά σπίτια θα 

μπορούσαν να υπάρχουν τόσα όσες και οι ιδανικές σχέσεις που θα μπορούσαν να 

δημιουργηθούν  μεταξύ του κάθε ανθρώπου και του σπιτιού του.  

58.  Ο χρήστης είναι τόσο αδύναμος να προσεγγίσει την ιδέα του σπιτιού του μόνος, 

όσο και ο Αρχιτέκτονας να το σχεδιάσει χωρίς την συνεργασία με αυτόν που θα το 

κατοικήσει. Ωστόσο οι σχέσεις πρέπει να είναι διακριτές και παράλληλες .  

59.  Ο κάτοικος του σπιτιού γνωρίζει της ανάγκες του και έχει το πρώτο και το 

τελευταίο λόγο όσο αφορά την λειτουργία του σπιτιού του. Ο εσωτερικός χώρος, του ανήκει 

αποκλειστικά και είναι υπεύθυνος για της επιλογές του.  

60.  Η εξωτερική μορφή του κτιρίου  όμως ανήκει πρώτα από όλα στην πολεοδομικό 

ιστό, στον οικισμό, στο ευρύτερο φυσικό και δομημένο περιβάλλον.  

61.  Η κατασκευή ενός κτίσματος είναι μια διαδικασία κοινωνική με ότι αυτό 

συνεπάγεται. 

62.   Είναι μια ψηφίδα στο μωσαϊκό του δομημένου περιβάλλοντος, τμήμα ενός 

συνόλου, προϊόντος της ανθρώπινης δημιουργίας. Είναι η πολιτισμική έκφραση του κάθε 

οικιστικού συνόλου, της κάθε περιοχής, της κάθε κοινωνίας.  

63.  Το τελικό αποτέλεσμα δεν μπορεί να είναι ένα συνονθύλευμα ανόμοιων, 

αταίριαστων και φανταχτερών στοιχείων που συναγωνίζονται ποιο θα προκαλέσει 

περισσότερο. Ένα παράταιρο μωσαϊκό χρωμάτων, υλικών, μορφών, μια επανάληψη 

εξεζητημένων χωρικών νεοπλασιών, που αναγορεύουν το περιττό σε υπέρτατο αγαθό.  

64.  Αυτό που κατά κόρον προβάλλεται δεν είναι το «κοινό και το κύριο», αλλά 

τουναντίον η πάση θυσία διαφοροποίηση, η οποία όμως είναι επιδερμική και τις 

περισσότερες φορές φανερώνει την έπαρση και την ματαιοδοξία μας, που προσπαθεί 

ενοχλητικά να επιδειχθεί για την κοινωνική μας ανεξέλιξη, η την οικονομική μας ευρωστία.  

 

65.  Το κάθε κτίριο, σαν προϊόν  της ανθρώπινης δημιουργίας, εκπροσωπεί το  πολιτιστικό 

επίπεδο όχι μόνο του δημιουργού του, αλλά και της κοινωνίας μέσα στην οποία επιτελείται η διαδικασία.  

Γι’ αυτό ο σχεδιασμός του πρέπει να υπακούει σε αισθητικούς κανόνες και περιορισμούς, 



ώστε να λειτουργήσει, σαν ενιαίο, ομοιογενές, πειθαρχημένο μέλος της κοινωνίας στην οποία 

ανήκει πολιτιστικά.  

 

66.  Η αισθητική και ο πολιτισμός είναι στοιχεία δομικά για κάθε κοινωνία, ταυτόσημα 

με την αξιοπρέπεια και την ηθική της. Χωρίς αυτά δεν υπάρχει ταυτότητα, δυναμική και 

εξέλιξη.  

 

67. Υπάρχουν απορυθμίσεις και αδιέξοδα. 


