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Εισαγωγή

Στη φετινή ερευνητική εργασία μεταξύ άλλων εφτά ερευνητικών εργασιών 

επιλέξαμε το θέμα «ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΕΓΟΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΟΥ 

ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ».

 Την πρώτη μέρα της ερευνητικής μας εργασίας αφού πρώτα γνωριστήκαμε 

με τον υπεύθυνο καθηγητή και με τους συμμαθητές μας, χωριστήκαμε σε 

τέσσερις ομάδες. Στη συνέχεια χωρίσαμε τις κατοικίες σε κατηγορίες 

ανάλογα με την εξέλιξη της , η κάθε ομάδα ανέλαβε την εύρεση 

πληροφοριών για μία από τις κατηγορίες αυτές. Αφού συγκεντρώσαμε όλες 

τις πληροφορίες τις επεξεργαστήκαμε στο Word και στο Power Point.Τις 

επόμενες μέρες, δημιουργήσαμε κολάζ με εικόνες από κατοικίες, υλικά, 

έπιπλα και τα κολλήσαμε στο χώρο του σχολείου. Έπειτα, εμπλουτίσαμε την

εργασία μας με εικόνες. Τέλος, διαμορφώσαμε την τελική όψη της εργασίας 

αφαιρώντας τα περιττά σημεία και τονίζοντας τα πιο σημαντικά.  Έτσι η 

ερευνητική εργασία μας είναι έτοιμη για παρουσίαση.



Κατοικία
Το σπίτι (ή οικία ή κατοικία) είναι ένα κτήριο που χρησιμοποιείται για στέγαση 
ανθρώπων. Συνήθως έχει τοίχους και οροφή για να προστατεύει τον εσωτερικό του 
χώρο από τη βροχή, τον άνεμο, τη ζέστη και το κρύο. Εκτός από ανθρώπους, στα 
σπίτια συχνά βρίσκει κανείς και ζώα, είτε ως κατοικίδια είτε ως ανεπιθύμητους 
επισκέπτες (π.χ. ποντίκια). Η λέξη "σπίτι" μπορεί επίσης να αναφέρεται στον χώρο που 
στεγάζονται ζώα, κυρίως σε ζωολογικό κήπο. 
Οικογένειες, καθώς και άλλες κοινωνικές ομάδες, συνήθως ζουν μόνιμα σε σπίτια. 
Πολλοί άνθρωποι εγκαταλείπουν το σπίτι τους κατά τη διάρκεια της ημέρας για λόγους 
εργασίας και ψυχαγωγίας και επιστρέφουν σε αυτό για ύπνο, ξεκούραση ή για άλλες 
δραστηριότητες. 
Κάθε σπίτι έχει τουλάχιστον μία είσοδο, συνήθως μια πόρτα ή πύλη, αν και κάποια 
πρωτόγονα σπίτια είχαν την πρόσβαση από την οροφή ή με σκάλα. Πολλά σπίτια έχουν
πίσω πόρτα η οποία οδηγεί στη λεγόμενη πίσω αυλή. Κατά κανόνα, σε ένα σπίτι 
υπάρχουν επίσης αρκετά παράθυρα τα οποία αφήνουν να μπαίνει φυσικό φως και 
καθαρός αέρας και παρέχουν θέα προς τα έξω. 

Η κατοικία στην αρχαία Ελλάδα
Oι κατοικίες στην αρχαία Ελλάδα (12ος-1ος αι. π.Χ.) ήταν ορθογώνιες, με δωμάτια 
γύρω από μια ακάλυπτη εσωτερική αυλή (αίθριο) που αποτελούσε και την κύρια πηγή 
για το φωτισμό και αερισμό των χώρων. Το ισόγειο περιλάμβανε τον ανδρώνα 
(δωμάτιο όπου τελούνταν τα συμπόσια), το καθημερινό, την τραπεζαρία, την κουζίνα, 
το λουτρό και ένα κελάρι. Τα υπνοδωμάτια, ο γυναικωνίτης και τα δωμάτια των δούλων
βρίσκονταν στον πάνω όροφο. Τα θεμέλια ήταν λίθινα και οι τοίχοι από πηλό και ξύλο, 
ενώ οι στέγες σκεπάζονταν με κεραμίδια. Γενικά, τα σπίτια ήταν απλά, χωρίς ιδιαίτερη 
πολυτέλεια, σύμφωνα με το λιτό τρόπο ζωής των αρχαίων Ελλήνων.



Η βυζαντινή κατοικία

            Η βυζαντινή κατοικία όπως και οι άλλες κατηγορίες των κατασκευών είναι 
επηρεασμένη από τα σχέδια και τις κατασκευές των προηγούμενων χρόνων .Το 
βυζαντινό σπίτι συνδυάζει  αρχαία ελληνικά, ρωμαϊκά και ανατολικά στοιχεία. Η 
μορφή των βυζαντινών σπιτιών εξαρτάται από την οικονομική κατάσταση του 
ιδιοκτήτη, τη μορφολογία του εδάφους και φυσικά το διαθέσιμο χώρο.   Συνυπάρχουν  
τόσο πολυτελείς επαύλεις όσο και φτωχικά σπίτια, ενώ διαφορές παρατηρούμε και 
ανάμεσα στα σπίτια της πόλης και στα σπίτια της υπαίθρου.
Την εποχή του Βυζαντίου (4ος-15ος αι. μ.Χ.), για λόγους προφύλαξης από τις εχθρικές
επιδρομές,  τα  σπίτια  κτίζονταν  μέσα  σε  οχυρωμένους  οικισμούς  (κάστρα),  όπου  ο
χώρος  ήταν περιορισμένος.  Έτσι  ήταν συνήθως  πολύ  απλά διώροφα.  Τα αρχοντικά
όμως είχαν συχνά και  έναν πύργο για λόγους προστασίας.  Στην Κωνσταντινούπολη
υπήρχαν και πολυτελέστατες κατοικίες.

           Τα σπίτια, που προορίζονταν για την αριστοκρατία, είχαν μεγάλη έκταση και
συχνά πολυτελή διακόσμηση. Η προσοψή τους πρέπει να ήταν ιδιαίτερα φροντισμένη,
με ποικίλα συστήματα δομής, ορθομαρμαρώσεις και χρώματα που έδιναν μια ωραία
όψη.  Ο ιστορικός  Χωνιάτης  αναφέρει  οτι <<οι  τοίχοι  των  σπιτιών  ήταν
χρώμασι διηνθισμένοι >>. Τα  δωμάτια,  το  πιο  σημαντικό  από  τα  οποία  ήταν  το
τρικλίνιο που χρησίμευε ως τραπεζαρία, ήταν χτισμένα γύρω από μία αυλή. Γύρω από
το τρικλκίνιο που έγινε γνωστό ως σάλα, ήταν   τα δωμάτια, κουβούκλια ή κοιτώνες
 των ανδρών και των παιδιών, η τραπεζαρία και οι χώροι υγιεινής. Τα διαμερίσματα των
γυναικών,  τα  λεγόμενα  ματρωνίκια, βρίσκονταν  στα  ενδότερα  των  οικημάτων  .Τα
σπίτια διέθεταν ακόμα μπαλκόνια ή εξώστες -ηλιακά- όπως τα λέγανε   και  αυλές ή
κήπους.  Ανάλογα  με  την  οικονομική  άνεση  και  το  γούστο  του  ιδιοκτήτη  υπήρχε
διακόσμηση  με  ψηφιδωτά,  τοιχογραφίες  και  μωσαϊκά.
       Τα  μεσαία  στρώματα  κατοικούσαν  σε  φτωχότερες  παραλλαγές  των  παραπάνω
σπιτιών .Το μεγαλύτερο μέρος πάντως του πληθυσμού κατοικούσε σε χαμηλά σπίτια ή
σε δίπατες οικίες φτιαγμένες από φθηνά υλικά. Μια σειρά δωματίων γύρω από μία
ανοιχτή  αυλή,  όπου  συνήθως  υπήρχε  πηγάδι  και  φούρνος,  αποτελούσε  τον
συνηθέστερο τύπο σπιτιού. Οι περισσότερες κατοικίες διέθεταν στέρνες στα ισόγεια ή



χώρους  για  τα  ζώα. Η  αυλή  ωστόσο,  προδευτικά θα εγκαταλειφθεί  λόγω  της
συγκέντρωσης πληθυσμού στα αστικά κέντρα και της έλλειψης χώρου. Τα κατώτερα 
κοινωνικά  στρώματα,  όπου  ανήκε  η  πλειοψηφία  του  πληθυσμού  των  πόλεων,
κατοικούσαν  σε  πολυώροφες  πολυκατοικίες. 
          Στην  Κωνσταντινούπολη  από  τον  5ο  αιώνα  και  μετά  υπήρχαν  πολυώροφες
πολυκατοικίες με πέντε πατώματα. Το 469μ.Χ., ένα διάταγμα του αυτοκράτορα Λέοντα
Α'  περιόριζε  το  ύψος των ιδιωτικών κτιρίων στα 24 μέτρα.  Τον 10ο αι.  ο  Τζέτζης
αναφέρει πενταώροφες οικοδομές, όπως και η Άννα Κομηνή τον 12ο αι. Οι οικοδομές
αυτές  μπορεί  να  είχαν  και  μπαλκόνι,  ενώ  διέθεταν  και  σύστημα  αποχέτευσης.
           Στο  Μυστρά,  όπου  σώζονται  τα  καλύτερα  διατηρημένα  παραδείγματα
υστεροβυζαντινών  σπιτιών,  τα  σπίτια  ήταν  κατά  κανόνα  ορθογώνια  δίπατα  .'Iχνη
χρωματιστής  διακόσμησης  σε  προσόψεις  σπιτιών  υπάρχουν  και  εδώ.  Στο  ισόγειο
βρίσκονταν  οι  βοηθητικοί  χώροι,  ενώ  στον  όροφο  βρισκόταν  το  τρικλινάρι,  που
φαίνεται  ότι  ενσωμάτωσε  όλους  τους  πριν  ξεχωριστούς  χώρους.  Καλοδιατηρημένες
οικίες  ευγενών  στον  Μυστρά  είναι  το  λεγόμενο  «παλατάκι»  ή  «αρχοντικό»,  που
αποτελεί  το αρχαιότερο σωζόμενο σπίτι,  το αρχοντικό του «Φραγκόπουλου» και  το
αρχοντικό του «Λάσκαρη»  .

Νεοκλασικά σπίτια… μια αριστοκρατική φινέτσα!
Ως νεοκλασικά χαρακτηρίζονται τα κτίρια που η μορφή τους έχει πολλά στοιχεία από 
τους αρχιτεκτονικούς ρυθμούς της κλασικής εποχής. Τον νεοκλασικισμό έφεραν στην 

http://www.designmagazine.gr/109-recent-issues/1334-neoklassika-spitia


Αθήνα το 1830 οι Βαυαροί και τον επέλεξαν ως επίσημο αρχιτεκτονικό ρυθμό για τα 
δημόσια κτίρια. 

Έτσι κατά το 19ο αιώνα αλλά και στις αρχές του 20ου, κτίστηκαν στην Αθήνα πολλά 
νεοκλασικά κτίρια. Η απλότητα στο ύφος του σχεδιασμού και ο σεβασμός που 
διατηρείται πάντα στη λαϊκή παράδοση αποτελούν τα κυριότερα χαρακτηριστικά του 
Νεοκλασικού Σπιτιού.
Ακολουθείται μια βασική δομή με συμμετρικές προσόψεις και λιτές γραμμές, που 
αποπνέουν μια διαχρονική κομψότητα.
Η ιδιαιτερότητα που έχουν τα Νεοκλασικά Σπίτια, είναι ότι παρ’ όλο που όλα 
ακολουθούν πιστά την υψηλή τέχνη και τη μαστοριά του σχεδιασμού και της 
κατασκευής, το καθένα έχει τη δική του ξεχωριστή ταυτότητα και αρχοντιά!

 

ΥΛΙΚΑ

Τοιχοποιία: είδη, διαστάσεις κλπ. (Α΄ μέρος) 



Τα επιστημονικά βιβλία ορίζουν ως τοιχοποιία «τα πλήρη κατακόρυφα στοιχεία μιας 
οικοδομής». Λιθοδομές (από φυσική πέτρα), πλινθοδομές (από τεχνητούς λίθους), 
οπτοπλινθοδομές (από ψημένα τούβλα) και χυτές ( π.χ. από οπλισμένο σκυρόδεμα), 
χαρακτηρίζονται σταθερές, μόνιμες τοιχοποιίες. Υπάρχουν κι άλλα είδη όπως 
μεταλλικές, ξύλινες, γύψινες κλπ., που αποτελούν τις κινητές τοιχοποιίες.

Με την εμφάνιση του ανθρώπου στη γη γεννήθηκε και η ανάγκη για τη στέγασή του. 
Οι σπηλιές ήταν η πρώτη κατοικία και του την προσέφερε η φύση. Όταν αυτές έπαψαν 
να εξυπηρετούν τις ανάγκες του, ο άνθρωπος αναγκάστηκε να κατασκευάσει ο ίδιος 
την κατοικία του. Σύμφωνα με τις πηγές η πρώτη αυτή κατοικία κατασκευάστηκε από 
κορμούς δέντρων και κλαδιά πλεγμένα μεταξύ τους και έκανε την εμφάνισή της στην 
Παλαιολιθική εποχή. Αργότερα έφτιαξε λάσπη και κάλυψε τα κλαδιά δημιουργώντας 
την πρώτη μόνωση. 
Θα ανοίξω στο σημείο αυτό μια παρένθεση για να πω πως εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια 
μετά συναντούμε αυτό το είδος τοιχοποιίας, εξελιγμένο βέβαια, σε περιοχές 
της Ελλάδας (Ήπειρος). Χρησιμοποιούνταν συνήθως στους εσωτερικούς τοίχους.

Το 1980 αναγκαστήκαμε να κατεδαφίσουμε το παραδοσιακό πατρικό σπίτι στο χωριό 
λόγω της διαπλάτυνσης του δρόμου. Το σπίτι αυτό έχτισε ο παππούς με τα χέρια του 
αφού επέλεξε, «έκοψε» και πελέκησε τα αγκωνάρια και τις πέτρες του κομμάτι-
κομμάτι, το 1957. 
Οι εσωτερικοί τοίχοι είχαν τη μορφή «σάντουιτς»: ήταν κατασκευασμένοι από ξύλινο 
σκελετό, είχαν από τις δύο πλευρές τους καρφωμένα πηχάκια από ξυλεία του χωριού 
(έλατο) και στο κέντρο τους ήταν τοποθετημένα κλαδιά από ρείκι, θάμνο που ευδοκιμεί
στην περιοχή. Ο τοίχος αυτός ήταν σοβατισμένος με ασβεστοκονίαμα, προσέφερε πολύ
καλή ηχομόνωση και λεγόταν «τσατμάς».

Από τότε κύλησε πολύ νερό στο αυλάκι της Ιστορίας και εξελισσόμενος ο άνθρωπος, 
άρχισε να κτίζει. Το μόνο υλικό που υπήρχε στη φύση και μπορούσε να κτιστεί ήταν η 
πέτρα (λιθοδομές). Στην αρχή την έκτισε τοποθετώντας τα κομμάτια της χωρίς λάσπη 
(ξερολιθιά) και στη συνέχεια τα συνέδεσε με λάσπη και έκανε την τοιχοποιία πιο γερή. 
Ξερολιθιά 



Με την πάροδο του χρόνου κατασκεύασε πλίνθους από πηλό, αρχικά χειροποίητους και
μετά με τη χρήση καλουπιών. Οι τοιχοποιίες από πλίνθους λέγονται πλινθοδομές. 
Μετά έψησε τους πλίνθους για να τους κάνει πιο ανθεκτικούς στα καιρικά φαινόμενα 
(οπτοπλινθοδομές). Οι πλινθοδομές καθιερώθηκαν κατά τον 20ο αιώνα. Η κατασκευή 
τους ήταν πιο ευέλικτη άρα και οικονομικότερη της λιθοδομής (πέτρα). Λιθοδομή 

Δύο είναι οι κύριες κατηγορίες τοιχοποιίας ανάλογα με τις καταπονήσεις που 
υφίστανται: η τοιχοποιία πληρώσεως, όταν υπάρχει «φέρων οργανισμός» σε μια 
οικοδομή, δηλαδή ο σκελετός από μπετόν. Η τοιχοποιία σ΄αυτή την περίπτωση 
«πληρώνει», καλύπτει τα κενά του φέροντος οργανισμού (πχ ανάμεσα στις κολώνες). Η
άλλη κατηγορία είναι οι φέρουσες τοιχοποιίες. Πάνω τους στηρίζονται άλλα δομικά 
στοιχεία όπως πλάκα από μπετόν ή στέγη.

Σήμερα θα ασχοληθούμε με τις πλινθοδομές και πιο ειδικά με τις οπτοπλινθοδομές. 
Πιο πάνω αναφέραμε πως ο άνθρωπος από ανάγκη για κατασκευή πιο ευέλικτης και 
οικονομικής κατοικίας ανακάλυψε τους πλίνθους και στη συνέχεια τους οπτόπλινθους 
(τούβλα). Η τεχνολογική εξέλιξη του επέτρεψε να τυποποιήσει την παραγωγή τους, 
προσθέτοντάς τους πολλά πλεονεκτήματα απέναντι στην πέτρα. Χαμηλότερο κόστος 
παραγωγής στο εργοστάσιο, συγκεκριμένες διαστάσεις και ομοιομορφία, που δίνουν 
στον τεχνίτη-κτίστη «ευκολίες» στην κατασκευή τοιχοποιίας (περισσότερα μέτρα) και 
φυσικά πολλές επιλογές στον σχεδιασμό της οικοδομής από τον αρχιτέκτονα.



Τα πρώτα τούβλα ήταν συμπαγή άρα είχαν και μεγαλύτερο βάρος. Από τη μια πλευρά 
τους είχαν λεία επιφάνεια και από την άλλη μια μικρή λακκούβα για να δένει καλύτερα 
το τούβλο με τη λάσπη. Η πιο συνηθισμένη τους διάσταση: 21χ10χ4 εκατοστά.

Η ανάγκη για μικρότερο βάρος οδηγεί στα διάτρητα τούβλα, αυτά με τα οποία κτίζουμε
σήμερα τη συντριπτική πλειονότητα των οικοδομών. Οι τρύπες παρέχουν και κάποιες 
μονωτικές ιδιότητες. Επίσης χρησιμεύουν στο να προσφύεται καλύτερα η λάσπη και να
γίνεται πιο ισχυρή η τοιχοποιία.

Κατοικίες από ξύλο
Το ξύλο αποτέλεσε και αποτελεί πρώτη ύλη για τον άνθρωπο από την στιγμή της 
εμφάνισης του στη γη . Με αυτό κατασκεύασε τα πρώτα του όπλα για να αμυνθεί , τα 
εργαλεία του, την κατοικία του για να προστατευθεί από τις αντίξοες καιρικές συνθήκες
και το χρησιμοποίησε σαν καύσιμο υλικό για να ζεσταθεί και να μαγειρέψει. Ας 
σταθούμε όμως στις κατοικίες που κατασκευάστηκαν, οι οποίες αποτέλεσαν τα θεμέλια
για να κατασκευαστούν μέχρι σήμερα πολύτιμης αξίας κατοικίες, άφθαρτες στο χρόνο 
και στις καιρικές συνθήκες

Πλεονεκτήματα κατοικίας από ξύλο
• Η ξήρανση της ξυλείας σε ειδικά ξηραντήρια καθιστούν το ξύλο σε ένα από τα πιο 
ενδεδειγμένα οικοδομικά υλικά για προκατασκευασμένα σπίτια με αντοχές έως και 
80% υψηλότερες από τη συμβατική ξυλεία. 
• Κανένα δομικό υλικό δεν μπορεί να συγκριθεί με την ζεστασιά και την αρμονία που 
προσδίνει το ξύλο. 
• Είναι οργανικό μη τοξικό και είναι η πιο σημαντική φυσική ανανεώσιμη πρώτη ύλη 
που χρησιμοποιείται ως δομικό υλικό. 
• Έχει θερμομονωτική και αντισεισμική συμπεριφορά. 
• Είναι πλήρως αδιάβροχο (κλάση 3), έχει μεγάλες θερμομονωτικές και ηχομονωτικές 
ιδιότητες, υψηλές μηχανικές αντοχές συμβάλλοντας στη καλύτερη στατική του κτιρίου,
κλάση υγιεινής Ε1, ανακυκλώνεται και είναι φιλικό προς το περιβάλλον. 



• Χαμηλό κόστος κατασκευής. 

Μειονεκτήματα κατοικίας από ξύλο
Εάν μπορεί να καταλογιστεί κάποιο μειονέκτημα αυτό θα ήταν σίγουρα το γεγονός ότι 
το συγκεκριμένο είδος κατοικίας υστέρει από τα άλλα είδη όπως π.χ.) η μεταλλική σε 
περίπτωση πυρκαγιάς.
Ξύλινα σπίτια γιατί: Τίποτα δεν συγκρίνεται με την υψηλή αισθητική και 
τη “ζεστασιά” που αποπνέει το ξύλο, όπως λέγεται εξάλλου είναι το μοναδικό υλικό με 
“προσωπικότητα”.
Ξύλινα σπίτια γιατί: με μια απλή συντήρηση επιτυγχάνεται απεριόριστη διάρκεια ζωής
σε αντίθεση με τα συμβατικά και προκατασκευασμένα σπίτια.

Ξύλινα σπίτια γιατί: Ο τρόπος κατασκευής σε συνδυασμό με τις μηχανικές ιδιότητες
του ξύλου τα καθιστά 100% αντισεισμικά

Ξύλινα σπίτια γιατί: Το κόστος πολεοδομικής αδείας και ενσήμων είναι πάρα

πολύ χαμηλό σε σχέση με όλους τους άλλους τρόπους δόμησης

Ξύλινα σπίτια γιατί: Είναι οικολογικά, καθώς η πρώτη ύλη είναι πλήρως

ανανεώσιμη και αποτελούν ένα υγιεινό περιβάλλον κατοίκησης.

Ξύλινα σπίτια γιατί:  τεχνοτροπίες όπως η σύνθετη-επικολλητή ξυλεία και η μεγάλη
πρόοδος στον  τομέα  των  υλικών συντήρησης  εξασφαλίζουν την  ανθεκτικότητα  του
ξύλινου σπιτιού σας αλλά και τη δική σας υγεία, καθώς ο εμποτισμός με ανθυγιεινά
υλικά είναι πλέον ξεπερασμένος.

Ξύλινα σπίτια γιατί: το ξύλο είναι το καλύτερο φυσικό θερμομονωτικό υλικό.

Ξύλινα σπίτια γιατί:  ο κίνδυνος πυρκαγιάς δεν είναι  μεγαλύτερος σε σχέση με μία
συμβατική  κατοικία  όπως  λανθασμένα  πιστεύεται  Το  πλεονέκτημα  των  ξύλινων
σπιτιών έναντι ενός κτιρίου από σκυρόδεμα είναι ότι σε περίπτωση πυρκαγιάς το κτίριο
από  μπετόν  λόγω  του  σιδήρου  που  δένει  το  σκυρόδεμα  αναπτύσσει  υψηλές
θερμοκρασίες  με  αποτέλεσμα  μη  αναστρέψιμες  ζημιές.  Αντίθετα  στο  ξύλινο  σπίτι



ακόμη  και  αν  καούν  κάποια  ξύλα,  δεν  αναπτύσσονται  υψηλές  θερμοκρασίες  με
αποτέλεσμα να περιορίζεται η ζημιά στην αντικατάσταση μόνο των κατεστραμμένων
τμημάτων.

Ξύλινα σπίτια γιατί:  Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός στο σχέδιο του σπιτιού σας,
ούτε στα τετραγωνικά.

Σύμμικτα μεταλλικά σπίτια ονομάζονται αυτά που για την δόμηση του σκελετού τους 
χρησιμοποιούνται δύο ή περισσότερα δομικά υλικά, όπως για παράδειγμα μπετόν με 
χάλυβα, μπετόν με ξύλο, χάλυβα με ξύλο, με συνηθέστερη και πιο αποτελεσματική την 
πρώτη περίπτωση.

Στα σύμμικτα μεταλλικά σπίτια λοιπόν ο φέρων οργανισμός αποτελείται από δοκούς, 
κολώνες και υποστυλώματα, τα οποία συνδέονται συνεκτικά μεταξύ τους για να 
δώσουν την απαραίτητα σταθερότητα, ενώ οι πλάκες κατασκευάζονται από οπλισμένο 
σκυρόδεμα, με σκυροδέτηση σε ξυλότυπο ή μεταλλότυπο.

Όσον αφορά την τοιχοποιία στα σύμμικτα μεταλλικά σπίτια οι βασικές επιλογές είναι 
τρεις. Πρωτίστως μπορούμε να έχουμε την κλασσική τοιχοποιία που υπάρχει στα 
περισσότερα συμβατικά σπίτια με τούβλα (τουβλίνα), ενώ βεβαίως εξωτερικά 
εφαρμόζεται ένα σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης, για να έχετε σημαντικά 
μειωμένες θερμοκρασιακές μεταβολές στο εσωτερικό του σπιτιού σας. Άλλη μια 
επιλογή για τους τοίχους στα σύμμικτα μεταλλικά σπίτια είναι το ytong, που αποτελεί 
ένα δομικό υλικό με θερμομονωτικές δυνατότητες, συνεπώς εδώ θα παραλείψετε 
πιθανόν την εξωτερική θερμομόνωση, αν και θερμομονωτικά δεν μπορεί το ytong να 
συγκριθεί με την διογκωμένη πολυστερίνη από θερμομονωτικής πλευράς.



Μια ακόμα επιλογή για την τοιχοποιία στα σύμμικτα μεταλλικά σπίτια είναι το 
βιομηχανικό πάνελ, που αποτελείται από δυο παράλληλα πλέγματα στα οποία 
παρεμβάλλεται ένα φύλλο διογκωμένης πολυστερίνης, ενώ ενδέχεται στον τοίχο να 
τοποθετηθεί O.S.B. και από πάνω γυψοσανίδα. Τελειώνοντας με τους τοίχους στα 
σύμμικτα μεταλλικά σπίτια πηγαίνουμε στη στέγη, η οποία μπορεί να αποτελείται είτε 
από κεραμοσκεπή, είτε από πλάκα μπετόν με θερμομονωτική ενίσχυση βεβαίως και 
στεγανωτική στρώση.

Αφού είδαμε σε γενικές γραμμές τη δομή που έχουν τα σύμμικτα μεταλλικά σπίτια, 
αξίζει να αναφερθούμε και στα σημαντικά πλεονεκτήματα που προσφέρουν. Πρώτον 
από θέμα κόστος αποτελούν μια αρκετά οικονομική επιλογή, σίγουρα φθηνότερη από 
ένα συμβατικό σπίτι, ενώ έχει και σημαντικές αντισεισμικές δυνατότητες.

Ένα σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα σε σχέση με τα ξύλινα προκατασκευασμένα 
σπίτια είναι η ελευθερία σχεδιασμού και κυρίως αναφορικά με τους μεγάλους ενιαίους 
χώρους, που ενώ στα σύμμικτα μεταλλικά σπίτια είναι εφικτοί, στα ξύλινα προκατ 
σπίτια είναι σχεδόν αδύνατοι. Τέλος τα σύμμικτα μεταλλικά σπίτια έχουν μικρό χρόνο 
κατασκευής, ενώ αν τοποθετηθεί μονωτικό υλικό στα σημεία που αναφέραμε θα έχετε 
και μια αρκετά αποτελεσματική θερμομόνωση.

Πλεονεκτήματα οικοδομής – σπιτιού από μεταλλοκατασκευή

1. Η κατασκευή του κτιρίου από μεταλλικό σκελετό αυξάνει πολλαπλάσια την 
αντοχή του σε σεισμούς.

2. Η διάρκεια ζωής του μεταλλικού κτιρίου είναι τουλάχιστον διπλάσια σε 
σύγκριση με ένα αντίστοιχο από τσιμέντο – μπετόν και υπολογίζεται άνω των 
300 ετών!!!

3. Το συνολικό βάρος του κτιρίου με μεταλλικό σκελετό είναι πολύ μικρότερο από 
ένα αντίστοιχο φτιαγμένο από τσιμέντο, πράγμα που σημαίνει λιγότερες δαπάνες 
για τα θεμέλια.

4. Μειωμένο ΙΚΑ.

5. Η ταχύτητα ανέγερσης της οικοδομής είναι σαφώς πιο γρήγορη. 

6. Δυνατότητα μεγάλων ανοιγμάτων χωρίς ενδιάμεσα υποστυλώματα.

7. Δυνατότητα προσθήκης επιπλέον ορόφου στην ήδη υπάρχουσα οικοδομή ακόμα 
και χωρίς πρόβλεψη για επιπλέον όροφο.

8. Η πιο σίγουρη επένδυση των χρημάτων σας για το μέλλον.



Η πολυκατοικία

Η πολυκατοικία είναι κτίριο με πάνω από 2-3 ορόφους το οποίο χρησιμεύει για 
κατοικία περισσοτέρων από μια οικογενειών (πολύ-κατοικία). Στην Ελλάδα, οι 
πολυκατοικίες έγιναν ιδιαίτερα δημοφιλείς μετά την δεκαετία του 1960, παρέχοντας 
στους οικοπεδούχους καλή εκμετάλλευση του οικοπέδου τους (σύστημα αντιπαροχής), 
στους εργολάβους / κατασκευαστές σημαντικά κέρδη και στους κατοίκους μια σχετικά 
οικονομική λύση για κατοικίες σε αστικά κέντρα, με σύστημα κεντρικής θέρμανσης.

Μειονεκτήματα των πολυκατοικιών είναι η έλλειψη ιδιωτικής ζωής λόγω προβλημάτων
ηχομόνωσης, δυσκολία στην συντήρηση οικιακών ζώων και γενικά έλλειψη αυτονομίας
ιδίως στα θέματα των κοινοχρήστων.

Σημαντικά μέρη των πολυκατοικιών εκτός των διαμερισμάτων είναι οι κοινόχρηστοι 
χώροι, οι θέσεις στάθμευσης, οι αποθήκες, το υπόγειο, η πιλοτή, το ρετιρέ, το δώμα, ο 
ανελκυστήρας και το σύστημα κεντρικής θέρμανσης.

Η διαχείριση των κοινοχρήστων των πολυκατοικιών γίνεται είτε από έμμισθο - 
υπάλληλο ή εταιρεία είτε, συνηθέστερα, από εκλεγμένο διαχειριστή, με θητεία ενός ή 
περισσοτέρων ετών. Η Γενική Συνέλευση Ιδιοκτητών είναι το όργανο που παίρνει 
σημαντικές αποφάσεις για τη διαχείριση της κάθε πολυκατοικίας.

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B5%CE%BB%CE%BA%CF%85%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CF%8E%CE%BC%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%B5%CF%84%CE%B9%CF%81%CE%AD
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CF%84%CE%AE&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CF%87%CF%81%CE%B7%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%B9_%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%BF%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CF%87%CF%81%CE%B7%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%B9_%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%BF%CE%B9
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B8%CE%AD%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%87%CE%AE


1.  Forest Spiral – Hundertwasser Building – Darmstadt, Γερμανία: Σχεδιασμένο 
από τον βιεννέζο καλλιτέχνη Friedensreich Hundertwasser. Με πάνω από 1000 
μοναδικά παράθυρα (το ένα διαφορετικό από το άλλο), εξατομικευμένες λαβές για 
πόρτες και παράθυρα, ρετιρέ, καφετέρια, πάρκινγκ, εστιατόριο, μπαρ, παιδική χαρά, το 
Waldspirale στο Ντάρμστατ της Γερμανίας αποτελεί ένα αρχιτεκτονικό θαύμα.

Η πολυκατοικία περιέχει 105 διαμερίσματα αλλά το καθένα έχει την δική του 
μοναδική  προσωπικότητα.

2.  Container City 1 – Λονδίνο, Αγγλία: δεν είναι τίποτε άλλο από μια συλλογή από 
Containers όπου μετατρέπονται ανάλογα με τις επιθυμίες του πελάτη.

Η πρώτη (Container City Ι) δημιουργήθηκε σε 5 μήνες, στο Trinity Buoy Wharf (Δήμος
του Λονδίνου του Tower Hamlets). Το 80% των υλικών της είναι ανακυκλώσιμα.



3.  Turning Torso Building – Malmö, Σουηδία: ή αν προτιμάτε ο «Στριφτός Πύργος»,
δημιούργημα του γνωστού μας από τα Ολυμπιακά έργα, Ισπανού αρχιτέκτονα Σαντιάγο
Καλατράβα.

Με ύψος 190 μέτρα με 54 ορόφους, είναι ένας συνδυασμός εμπορικού κέντρου (ισόγειο
και δύο υπόγεια) γραφείων (οι τρεις πρώτοι όροφοι), κατοικιών (48 όροφοι) και τόπων 
συνάθροισης (οι δύο τελευταίοι όροφοι).
Η κατασκευή του ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2001, το 2005 έκανε εγκαίνια και από 
τότε είναι συνεχώς γεμάτο με  λίστα αναμονής 300 ατόμων, ενώ το κτίριο έχει γίνει το 
σημαντικότερο αξιοθέατο της περιοχής. 



4.  Elephant Building – Bangkok, Ταυλάνδη: Ο ελέφαντας είναι ένα εξαιρετικά 
σημαντικό ζώο στην Ταϊλάνδη, καθώς αντιπροσωπεύει τη βασιλική δύναμη. Δεδομένου
ότι χρησιμοποιούνται παντού  στην ταϊλανδική τέχνη, έχει νόημα γιατί θα υπήρχε ένα 
κτίριο διαμορφωμένο σαν ομοίωμα ενός ελέφαντα.

Ο συγκεκριμένος βέβαια  ελέφαντας είναι λίγο ψηλότερος από τους άλλους.. 335 μέτρα
ύψος.

5.  Reversible Destiny Lofts – Mitaka, Ιαπωνία: Αν οι δημιουργοί της Playland στα 
McDonalds και του ηγετικού Ιάπωνα αρχιτέκτονα  Shusaku Arakawa  είχαν ένα παιδί, 
αυτό θα ήταν το  Reversible Destiny Lofts.

Η φιλοσοφία του αρχιτέκτονα: πίστευε ότι οι άνθρωποι δεν πρέπει να χαλαρώσουν στο 
σπίτι τους, αλλά αντ “αυτού να αναζωογονούνται από το περιβάλλον του



6.  Urban Cactus High Rise – Amsterdam, Ολλανδία: Αν και αυτό το κτίριο έχει την 
μορφή ενός κάκτου, στην πραγματικότητα βρίσκεται στο Άμστερνταμ. Σχεδιάστηκε 
από τους   Ben Huygen και  Jägers Jasper της UCX για την πόλη του Ρότερνταμ.

7.  MVRDV Stackable High Rise – Rødovre, Copenhagen – Δανία: Θα μπορούσε να 
είναι συσσωρευμένα τουβλάκια  ηλεκτρονικού παιχνιδιού Τέτρις που μαζεύονται το ένα
πάνω στο άλλο όταν ετοιμάζεσαι να χάσεις.. Το σχέδιό του ήταν εμπνευσμένο από την 
έννοια της ατομικότητας. 

Το όνομα MVRDV είναι ένα αρκτικόλεξο για τα ιδρυτικά μέλη: Winy Maas (1959), 
Jacob van Rijs (1964) και Nathalie de Vries (1965). Ο Maas και ο Van Rijs εργάζονταν 
στην OMA, η De Vries στη Mecanooπρίν δημιουργηθεί η MVRDV



8. Cubic Houses – Rotterdam, Ολλανδία: Η αρχική ιδέα από αυτά τα κυβικά σπίτια 
προέκυψε στη δεκαετία του 1970. Η πόλη του Ρότερνταμ του ζήτησε να σχεδιάσει μια 
σκεπή πάνω απο  μια γέφυρα πεζών και αποφάσισε να χρησιμοποιήσει τα κυβικά  
σπίτια του σαν ιδέα.

9. Dancing House – Prague, Τσεχία: Το 1992 ο Τσέχος αρχιτέκτονας -Κροατικής  
προέλευσης- Vlado Milunić σε συνεργασία με τον Καναδό αρχιτέκτονα Frank Gehry 
σχεδιάζουν το παράξενο Dancing House, την κατασκευή του οποίου ολοκληρώνουν το 
1996. Το κτήριο που θυμίζει ένα ζευγάρι που χορεύει, αρχικά ονομάστηκε Fred and 
Ginger από τα μικρά ονόματα των διάσημων χορευτών Fred Astaire και Ginger Rogers,
αλλά τελικά επικράτησε το Dancing House.



10. Anara Tower – Dubai, Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα: Η κατασκευή του Anara 
Tower ξεκίνησε το 2009 και όταν ολοκληρωθεί θα έχει 527 μέτρα ύψος, ένας από τους 
ψηλότερους ουρανοξύστες στον κόσμο. Θα έχει πάνω από 125 ορόφους και 
περισσότερα από 300 διαμερίσματα. Ο σχεδιασμός του έχει επηρεαστεί από τα ψηλά 
καμπαναριά των μουσουλμανικών τεμενών που βρίσκονται κοντά.

11. The Interlace/OMA – Singapore: Τριάντα ένα πολυκατοικίες, όλες στοιβάζονται 
σε ένα εξαγωνικό πίνακα που αποτελείται από οκτώ διαφορετικές υπαίθριες αυλές. 
Λαμβάνοντας την ιδέα της κοινότητας σε ένα άλλο επίπεδο, στον τελευταίο όροφο 
κάθε επιπέδου γίνεται μια αυλή με κήπο. Θα μοιάζει πολύ αρχιτεκτονικό Jenga.



Μερικές από τις σύγχρονες κατοικίες  από το 1990-2010

Σύμφωνα  από κάποιες πληροφορίες που βρήκαμε στο διαδίκτυο ανακαλύψαμε τα πιο
περίεργα σπίτια της σύγχρονης  εποχής! Αυτά είναι τα εξής:

1. Σπίτια χτισμένα σε λόφο
Αυτή η εκπληκτική κατοικία από την Bauen βρίσκεται στο Luque της Παραγουάης και
διαθέτει ένα μοναδικό σχεδιασμό που την τοποθετεί αρμονικά μέσα και τριγύρω από
αρκετούς λόφους.

 Η θολωτή οροφή,
η οποία μιμείται το σχήμα της κορυφής ενός λόφου, δένει υπέροχα με το τοπίο, ενώ
από τα τεράστια παράθυρα μπαίνει άπλετο φυσικό φως. Τα ψηλά ταβάνια, καθώς και ο
ανοικτός σχεδιασμός ολοκληρώνουν το εντυπωσιακό εσωτερικό του.
Η συνολική έκταση εντός των δύο κτηρίων είναι 600 τετραγωνικά μέτρα, ενώ αξίζει να
σημειωθεί πως υπάρχει μια εξωτερική πισίνα και μια μεγάλη είσοδος με δρόμο στο
πλάι του ενός κτηρίου.

2. Σπίτια χτισμένα στη φύση



Αυτό  το  υπέροχο  σπίτι  σχεδιάστηκε  το  2009  από  τον  αρχιτέκτονα  Robert  Harvey
Oshatz και βρίσκεται δίπλα σε μια λίμνη στο Wisconsin των ΗΠΑ. Ολοκληρώθηκε το
2011  και  όπως  θα  δείτε  στις  φωτογραφίες  είναι  χτισμένο  πάνω  σε  ένα  λόφο  και
περιτριγυρίζεται από δέντρα.
Οι  εσωτερικοί  του  χώροι  ξετυλίγονται  γύρω από  μια  κυκλική  πέτρινη  κολόνα  που
μοιάζει  σαν  κορμός  δέντρου.  Οι  πελάτες  ήθελαν  ένα  κτίριο  κατασκευασμένο  από
φυσικά  υλικά,  έτσι  ώστε  να  γίνεται  ένα  με  το  περιβάλλον  και  να  προσφέρει
ανεμπόδιστη θέα στο γύρω τοπίο.



3. Σπίτια διασήμων όπως η βίλα της   Naomi     Campbell    στην Τουρκία

Το διάσημο μοντέλο Naomi Campbell απέκτησε ένα οικολογικό σπίτι στην Τουρκία, το
οποίο βρίσκεται στο νησάκι Isla Playa de Cleopatra. Πρόκειται για μια πολυτελή βίλα
σχεδιασμένη  από  τον  Ισπανό  αρχιτέκτονα  Luis  de  Garrido,  ο  οποίος  είναι  φανερά
επηρεασμένος από την Αίγυπτο, αφού το σχήμα της έπαυλης είναι το μάτι του Θεού
Ώρου.  Το  τετραώροφο  κτήριο  αποτελείται  από  ατσάλι  και  γυαλί,  έχοντας
φωτοβολταϊκά πάνελ και γεωθερμικό σύστημα. Έτσι, λειτουργώντας ουσιαστικά σαν
θερμοκήπιο, θα είναι ενεργειακά αυτόνομο. Διαθέτει 25 κρεβατοκάμαρες, 5 σαλόνια
και φυσικά απίστευτη θέα.



4. Η πλωτή κατοικία του μέλλοντος

Μοιάζει σαν να έχει βγει από ταινία του James Bond, αλλά στην πραγματικότητα είναι
το «όραμα» μιας βρετανικής εταιρείας, η οποία πιστεύει ότι αυτό το πλωτό κτίσμα είναι
το… μέλλον!

Διαθέτει 11 καταστρώματα, θέα 360 μοιρών, τέσσερα ελικοδρόμια, δική του αποβάθρα,
πολλές πισίνες και… θα μπορούσε κανείς να πει ότι δεν πρόκειται για πλοίο αλλά για
μια ολόκληρη πόλη!

Το σχέδιο πήρε το όνομα «Project Utopia» και παρουσιάστηκε μπροστά στα μάτια των
έκπληκτων  θεατών που  παρευρέθηκαν  στο  Monaco  Yacht  Show.Ο σχεδιαστής  του,
Nigel Gee, είναι από το Hants του Southampton, και όπως ανέφερε ακόμη δε γνωρίζει
πόσο θα κοστίζει η κατασκευή της «πλωτής πολιτείας» ή ποιος θα ενδιαφερόταν για να
το  αγοράσει!  Επιπλέει  πάνω σε  τέσσερις  πλατφόρμες  σε  ύψος 65 μέτρων από την
επιφάνεια  της  θάλασσας  και  έχει  σχεδιαστεί  έτσι  ώστε  να  αντέχει  και  σε… πολλά
μποφόρ!

Ακόμη σε αυτή την κατηγορία εντάσσεται  και η πλωτή πόλη.

Μπορεί να μοιάζει με σενάριο ταινίας επιστημονικής φαντασίας αλλά είναι ένα σχέδιο
που μπορεί να γίνει πραγματικότητα.

Αυτή η πλωτή πόλη θα είναι η λύση για περιοχές που δοκιμάζονται από ακραία καιρικά
φαινόμενα. Το οικοδόμημα ύψους 1.200 μέτρων είναι ικανό να φιλοξενήσει μέχρι και



40.000  κατοίκους,  και  περιέχει  όσα  μπορείτε  να  περιμένετε  από  μια  πόλη:  Από
ξενοδοχεία,  σχολεία,  μέχρι  καζίνο και  καταστήματα.  Επίσης,  έχει  σχεδιαστεί  να
περιέχει κήπους,  γρήγορους ειδικούς ανελκυστήρες και  κυλιόμενους διαδρόμους για
τους πεζούς.  Οι σχεδιαστές εμπνεύστηκαν από τον καταστροφικό τυφώνα “Katrina”
που χτύπησε την Νέα Ορλεάνη το 2005. Η ομάδα των σχεδιαστών προέρχεται από την
Βοστόνη και εκτιμά πως θα μπορούσε αυτή η πλωτή πόλη να τοποθετηθεί στην όχθη
του  Mississippi  και  να  αποτρέψει  μια  παρόμοια  τραγωδία.  Αυτό  το  σχέδιο  έχει
ονομαστεί “New Orleans Arcology Habitat” ή αλλιώς “N.O.A.H.” και πιστεύουν ότι το
τριγωνικό αυτό σχέδιο μπορεί να διαλύει τους ισχυρούς ανέμους.

http://www.otherside.gr/2011/03/mia-ploti-poli/


1. Είστε ευχαριστημένοι με την κατασκευή της κατοικία σας; 
Α. ΝΑΙ
Β. ΟΧΙ 
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34%

ΝΑΙ
ΌΧΙ

2. Έχετε κάποιο πρόβλημα σχετικά με την κατοικία σας; 
Α. ΚΑΚΗ ΜΟΝΩΣΗ 
Β. ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
Γ. ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
Δ. ΦΘΟΡΑ Ε. ΑΛΛΟ 
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Α. ΚΑΚΗ ΜΟΝΩΣΗ

Β. ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Γ. ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Δ. ΦΘΟΡΑ

Ε. ΑΛΛΟ



3. Τι είναι αυτό που σας αρέσει στην κατασκευή της κατοικία σας; 
Α. ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
Β. Η ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΤΟΣΟ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΣΟ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 
Γ. ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕ Ο ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ   
Δ. Η ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ  
Ε. ΑΛΛΟ 
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34

Α. ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Β. Η ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΤΟΣΟ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΣΟ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Γ. ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕ Ο ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ

Δ. Η ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ

Ε. ΑΛΛΟ

4.Ποιο είναι το κύριο υλικό που έχει χρησιμοποιηθεί στην κατοικία σας; Α. 
ΤΣΙΜΕΝΤΟ
Β. ΠΕΤΡΑ   
Γ. ΞΥΛΟ  
Δ. ΜΕΤΑΛΛΟ   
Ε. ΑΛΛΟ 
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6
2 22 Α. ΤΣΙΜΕΝΤΟ

Β. ΠΕΤΡΑ
Γ. ΞΥΛΟ
Δ. ΜΕΤΑΛΛΟ
Ε. ΑΛΛΟ



5. Ποιο πιστεύετε ότι είναι το ιδανικό υλικό κατασκευής για μια κατοικία; 
Α. ΤΣΙΜΕΝΤΟ 
Β. ΠΕΤΡΑ  
Γ. ΞΥΛΟ  
Δ. ΜΕΤΑΛΛΟ
Ε. ΑΛΛΟ 
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30
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30 Α. ΤΣΙΜΕΝΤΟ
Β. ΠΕΤΡΑ
Γ. ΞΥΛΟ
Δ. ΜΕΤΑΛΛΟ
Ε. ΑΛΛΟ

6. Ποιο πιστεύετε ότι δεν είναι το πιο ιδανικό υλικό κατασκευής για μια κατοικία;
Α. ΤΣΙΜΕΝΤΟ 
Β. ΠΕΤΡΑ
Γ. ΞΥΛΟ
Δ. ΜΕΤΑΛΛΟ 
Ε. ΑΛΛΟ 
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Α. ΤΣΙΜΕΝΤΟ
Β. ΠΕΤΡΑ
Γ. ΞΥΛΟ
Δ. ΜΕΤΑΛΛΟ
Ε. ΑΛΛΟ



7. Ποιος πιστεύετε ότι είναι ο βασικός παράγοντας για την ορθή κατασκευή μιας 
κατοικίας;
 Α. ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
 Β. ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
 Γ. ΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
 Δ. ΑΛΛΟ 
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40
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Α. ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑ-
ΤΑΣΚΕΥΗΣ
Β. ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑ-
ΤΑΣΚΕΥΗΣ
Γ. ΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΣΥ-
ΝΤΗΡΗΣΗ
Δ. ΑΛΛΟ

8. Γνωρίζετε τι είναι το ηλιακό σπίτι; 
Α. Ναι
Β. Όχι 
Γ. ΔΓ/ΔΑ 

50
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34
Α. Ναι
Β. Όχι
Γ. ΔΓ/ΔΑ

 9. Ποιο θεωρείτε ότι είναι το μεγαλύτερο πλεονέκτημα των ηλιακών θερμικών 
συστημάτων; 
Α. προστασία περιβάλλοντος 
Β. μικρότερο ενεργειακό κόστος 



Γ. θερμική άνεση 
Δ. μειωμένη εξάρτηση από συμβατικά καύσιμα 
Ε. ενεργειακή αυτονομία 
Ζ. αυξημένη αξία της κατοικίας κατά την μεταπώληση 
Η. ΔΓ/ΔΑ 
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Α. προστασία πε-
ριβάλλοντος

Β. μικρότερο 
ενεργειακό κόστος

Γ. θερμική άνεση Δ. μειωμένη εξάρ-
τηση από συμβατι-
κά καύσιμα

Ε. ενεργειακή αυ-
τονομία

Ζ. αυξημένη αξία της 
κατοικίας κατά την 
μεταπώληση

Η. ΔΓ/ΔΑ

10. Από τι εξαρτάται η ποσότητα της ενέργειας που μπορεί να αιχμαλωτίσει ένα 
σπίτι; 
Α. τις κλιματικές συνθήκες 
Β. το γεωγραφικό μήκος, πλάτος 
Γ. το υψόμετρο 
Δ. όλα τα παραπάνω 
Ε. ΔΓ/ΔΑ

Α. τις κλιματικές 
συνθήκες
Β. το γεωγραφικό 
μήκος, πλάτος
Γ. το υψόμετρο
Δ. όλα τα παραπάνω
Ε. ΔΓ/ΔΑ



ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Από το μάθημα της ερευνητικής εργασίας αποκομίσαμε
σημαντικές γνώσεις σχετικά με τα υλικά και τις μεθόδους

κατασκευής της κατοικίας σε όλη την ιστορία της, οι οποίες θα
μας βοηθήσουν μελλοντικά. Μάθαμε να εργαζόμαστε ομαδικά ,
αναπτύξαμε το διάλογο , να σεβόμαστε τις απόψεις των άλλων

και διευρύναμε τους πνευματικούς μας ορίζοντες
Η επιλογή του Project μας ωφέλησε ώστε να μπορούμε να

δημιουργήσουμε μόνοι μας το δικό μας σπίτι.



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΕΓΟΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΟΥ
ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

1. Είστε ευχαριστημένοι με την κατασκευή της κατοικία σας; 
Α. ΝΑΙ
Β. ΟΧΙ 
2. Έχετε κάποιο πρόβλημα σχετικά με την κατοικία σας; 
Α. ΚΑΚΗ ΜΟΝΩΣΗ 
Β. ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
Γ. ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
Δ. ΦΘΟΡΑ Ε. ΑΛΛΟ 
3. Τι είναι αυτό που σας αρέσει στην κατασκευή της κατοικία σας; 
Α. ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
Β. Η ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΤΟΣΟ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΣΟ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 
Γ. ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕ Ο ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ   
Δ. Η ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ  
Ε. ΑΛΛΟ 

4.Ποιο είναι το κύριο υλικό που έχει χρησιμοποιηθεί στην κατοικία σας; Α. 
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 Δ. ΑΛΛΟ 
8. Γνωρίζετε τι είναι το ηλιακό σπίτι; 
Α. Ναι
Β. Όχι 
Γ. ΔΓ/ΔΑ 
 9. Ποιο θεωρείτε ότι είναι το μεγαλύτερο πλεονέκτημα των ηλιακών θερμικών 
συστημάτων; 
Α. προστασία περιβάλλοντος 
Β. μικρότερο ενεργειακό κόστος 
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Δ. μειωμένη εξάρτηση από συμβατικά καύσιμα 
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Η. ΔΓ/ΔΑ 
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σπίτι; 
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Β. το γεωγραφικό μήκος, πλάτος 
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Δ. όλα τα παραπάνω 
Ε. ΔΓ/ΔΑ 



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
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