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530-10 GY 

Η µαζική κατοικία, µε τη µορφή της πολυκατοικίας ή των 
οργανωµένων συγκροτηµάτων είναι ένα αστικό φαινόµενο 
που προέκυψε αρχικά από διαφορετικές κοινωνικές αιτίες 
που απαιτούσαν µαζική στέγαση. Σήµερα µε τη 
συγκέντρωση στις µεγαλύτερες πόλεις η αστική 
πολυκατοικία παραµένει το κεντρικό στοιχείο στην εικόνα 
της πόλης . 

Η αστική πολυκατοικία σήµερα έχει ακολουθήσει την εξέλιξη 
της αρχιτεκτονικής αλλά έχει κατακριθεί συχνά για το όχι και 
πολύ ανθρώπινο περιβάλλον που παράγει καθώς και για την 
ποιότητα της κατοίκησης. Αν και η µαζική κατοίκηση 
προυπήρχε του Μοντέρνου κινήµατος είναι αλήθεια ότι αυτό 
έχει χρεωθεί την κακή εικόνα της.

Ôï  óôá Óýã÷ñïíá
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Ç ìïíïôïíßá ôçò ìáæéêÞò óôÝãáóçò.
Από πολύ παλιά ο Bruno Taut θα επιτεθεί, µάλλον άδικα, στον 
Le Corbusier  ότι οι πολυώροφες κατοικίες του ήταν µακριά 
από την “φύση του ανθρώπου” (1). Βέβαια το πρόβληµα των 
συγκροτηµάτων ή των νέων πόλεων δεν ήταν µόνο το ύψος 
των κτιρίων αλλά και πιο σύνθετων πολεοδοµικών θεµάτων. 
Βέβαια και ο Le Corbusier όπως στην Unite d' Habitation 
(εικ.1) αλλά και ο Bruno Τaut (εικ.2) χρησιµοποίησαν το 
χρώµα στα κτίρια των κατοικιών µε µάλλον διακοσµητικό 
χαρακτήρα µε πολύ διαφορετικό τρόπο ο καθένας σαν να 
ήθελαν να αποµακρύνουν την ατµόσφαιρα της µονοτονίας της 
µαζικής στέγασης. 

Ο Herman Hertzberger στο βιβλίο “Μαθήµατα για σπουδαστές 
αρχιτεκτονικής” αναφερόµενος σε ένα οικιστικό συγκρότηµα 
του B.Taut αναφέρει “…..Πολύ αργότερα όταν γνωρίσαµε όλα 
τα καταπιεστικά αποτελέσµατα των ατέρµονων σειρών από 
πανοµοιότυπες κατοικίες ,άρχισαν να προωθούνται προτάσεις 
για να γίνει κάτι σε επίπεδο αρχιτεκτονικών αρχών, κατά της 
ανωνυµίας που καταστρέφει την ψυχή.”(2)

Αυτή η διαρκής προσπάθεια των αρχιτεκτόνων για την 
εξάλειψη της ανωνυµίας και της µονοτονίας, θα φανεί σε 
αρκετές περιπτώσεις κτιρίων µαζικής κατοικίας κυρίως µε 
αρχιτεκτονικές λύσεις που αφορούν τη δοµή του χώρου 
αποδίδοντας µεγαλύτερη ποιότητα. Παράλληλα η χρήση 
διαφορετικών υλικών στην κατασκευή και οι τολµηρές 
χρωµατικές προτάσεις συµβάλλουν στη µείωση του µεγάλου 

όγκου και δηµιουργούν µια ιδιαίτερη 
ταυτότητα στο κτίριο .

Στη συνέχεια θα παρουσιάσουµε 
περιπτώσεις κυρίως συγκροτηµάτων 
κατοικιών µεγάλου και µεσαίου µεγέθους 
που  παρουσ ιάζουν  ενδ ιαφέρον  
αναφορικά µε την χρήση του χρώµατος σ' 
αυτά.  

Ç äõóêïëßá ôçò ìåãÜëçò 
êëßìáêáò. 

Η Ολλανδική αρχιτεκτονική οµάδα 
MVRDV έχει σχεδιάσει αρκετά έργα 
συγκροτηµάτων κατοικιών δίνοντας κάθε 
φορά µια διαφορετική εικόνα για την 
µ α ζ ι κ ή  κ α τ ο ί κ η σ η .  Το  2 0 0 2  
κατασκευάζουν στο Άµστερνταµ ένα 
συγκρότηµα κατοικιών µε την ονοµασία 
Silodam (Housing Silo) στο παλιό λιµάνι. 
Πρόκειται για ένα µονολιθικό κτίσµα µε 
157 διαµερίσµατα που είναι χωρισµένο 
κάθετα σε τέσσερις ενότητες, που θυµίζει 
στοιβαγµένα containers στο λιµάνι, η 
πολυχρωµία, τα διαφορετικά υλικά και ο 
διαµοιρασµός της όψης σε ζώνες, δίνει 
την αίσθηση της µικρότερης κλίµακας. 
(εικ.3)
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Housing στο North Greenwich στο 
Λονδίνο. Πρόκειται για ένα µεγάλο 
πολεοδοµ ικό  έργο εκατοντάδων 
διαµερισµάτων που προκαλεί εντύπωση 
η επεξεργασία των όψεων που θυµίζουν 
µια αρχιτεκτονική έργων µικρότερης 
κλίµακας. Η ξύλινη επένδυση λειτούργει 
σαν φόντο που πάνω του προβάλλεται η 
πολυχρωµία των µπαλκονιών.(εικ.6)

Ο αρχιτέκτονας Steven Holl έχει 
σχεδιάσει αρκετά έργα µεγάλης κλίµακας 
χρησιµοποιώντας το αναγνωρίσιµο 
λεξιλόγιό του. Ο συνδυασµός των 
µεγάλης κλίµακας κτιρίων αντιµετωπίζεται 
µε µια γλυπτική διάθεση σε συνδυασµό µε 
επιλογές χρωµάτων, υφές υλικών και 
µινιµαλιστικές µορφές.
Στις 190 κατοικίες στην νέα πόλη 
Makuhari που βρίσκεται κοντά στο Τόκυο, 
η αυστηρή γεωµετρία καθώς και η 
ρασιοναλιστική κανονικότητα των 
ανοιγµάτων κυριαρχεί. Η προσπάθεια 
αναίρεσης της ανωνυµίας, είναι αρκετά 
δύσκολη και µάλλον όχι τόσο επιθυµητή. 
Στοιχεία που θα βοηθήσουν και θα 
χαρακτηρίσουν το έργο είναι η σηµειακή 
παραβίαση της  γεωµετρ ίας  της  
καθετότητας όταν η όψη “τσακίζει” σε 
ορισµένα σηµεία, ακόµα η ιδιαίτερη 
λειτουργία των χρωµάτων και των υλικών. 
(εικ.7) 

Mια παρόµοια διάσπαση στην όψη έχουν υλοποιήσει σε 
συνεργασία µε το γραφείο της Blanca Lleo στο µεγάλης 
κλίµακας έργο El Mirador de Sanchinarro στη Μαδρίτη της 
Ισπανίας. Το 22 ορόφων κτίσµα µε τα 165 διαµερίσµατα, 
α π ο τ ε λ ε ί τ α ι  α π ό  α ν ε ξ ά ρ τ η το υ ς  λ ε ι τ ο υ ρ γ ι κ ά ,  
διαφοροποιηµένους γεωµετρικούς όγκους σε χρώµατα µαύρο, 
γκρι και λευκό ενώ το κόκκινο χρώµα τονίζει ορισµένα σηµεία 
του κτιρίου. (εικ.4)

Το πιο γνωστό έργο των MVRDV είναι το WoZoCo στο 
Άµστερνταµ ένα συγκρότηµα 100 κατοικιών µε χαρακτηριστικό 
την δηµιουργία ολόκληρων διαµερισµάτων που βρίσκονται σε 
πλήρη πρόβολο. Πρόκειται για µεταλλική κατασκευή 
επενδεδυµένη µε ξύλινες οριζόντιες τάβλες µε πιο ιδιαίτερο 
σηµείο την χρήση διαφορετικών σε µέγεθος και χρώµα 
µπαλκονιών που δηµιουργούν και στις δύο πλευρές του κτιρίου 
ένα γεωµετρικό ανάγλυφο. (εικ.5)

Την ίδια περίπου χρονική περίοδο ο Άγγλο-Σουηδός 
αρχιτέκτονας Ralph Erskine σε συνεργασία µε τους Tovatt και 
Proctor Matthews θα σχεδιάσουν το Millennium Village 
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Η ήπια κλίµακα κυριαρχεί και στο 
συγκρότηµα 19 διαµερισµάτων στην 
περιοχή της Καλιφόρνιας των ΗΠΑ µε την 
ονοµασία Habitat 825 σχεδιασµένο από το 
γραφείο LOHA .

Πρόκειται για κατοικίες σχεδιασµένες σε 
µια σύγχρονη γλώσσα µε µεγάλα 
ανοίγµατα και φωτεινά χρώµατα ενώ οι 
ηµι-δηµόσιοι χώροι αυξάνουν την 
ποιότητα του χώρου και  δ ίνουν 
δυνατότητες επικοινωνίας των κατοίκων. 
Τα χρώµατα είναι το λευκό το καφέ σκούρο 
ξύλο και το πράσινο που δίνει µια νεανική 
ζωντάνια στο συγκρότηµα. (εικ.10)

Ç ìéêñüôåñç êëßìáêá ôùí 
óõãêñïôçìÜôùí 
Η αρχιτεκτονική οµάδα Ofis architects από την Σλοβενία έχει 
σχεδιάσει το συγκρότηµα Honeycomb apartments στην 
περιοχή Isola. Πρόκειται για ένα βιοκλιµατικό κτίριο µε κύριο 
χαρακτηριστικό την κυψελοειδή όψη που λειτουργεί σαν φίλτρο 
προστασίας στον ηλιασµό. Το ξύλο είναι ένα υλικό που 
κυριαρχεί στην όψη ενώ την πολυχρωµία δίνουν οι 
διαφορετικού χρώµατος τέντες που είναι πλήρως ενταγµένες 
στη ανάγλυφη αυτή κυψέλη της όψης. (εικ.8)

Στο έργο τους Tetris apartments στην Λουµπλιάνα που ανήκει 
στην κατηγορία κατοικιών χαµηλού κόστους οι επιλογές που 
έχουν κάνει στη σχεδίαση της όψης προσδίδουν ένα ρυθµό και 
µια επανάληψη που δεν µπορεί να χαρακτηριστεί ως 
κουραστική. Η παλέτα των χρωµάτων ανήκει στις γαιώδεις 
αποχρώσεις ενώ τα υλικά είναι διαφορετικά. Πάνελ αλουµινίου 
αλλά και ξύλινα fiberboard σε αποχρώσεις διαφορετικών ειδών 
ξύλων δηµιουργούν µια ευχάριστη πρόταση σε ένα 
συγκρότηµα κατοικιών χαµηλού ύψους. (εικ.9)
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http://www.ofis-a.si/str_9%20-%20HOUSING/6_HONEYCOMB_APARTMENTS/ofis_HONEYCOMB_APARTMENTS.html
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ÓõãêñïôÞìáôá êáôïéêéþí óôçí ÅëëÜäá 

Το συγκρότηµα κατοικιών και καταστηµάτων ”Πολιτεία” που 
βρίσκεται στην Θήβα και έχει σχεδιαστεί από την αρχιτεκτονική 
οµάδα ARK-SIGN (Μ. Καζολέα, Τ. Κατερίνη, Σ. Κολυδάς, Π. 
Τσακόπουλος) και ολοκληρώθηκε το 2006. Αποτελείται από 
τέσσερα κτίρια σε διάταξη σε σχήµα Π γύρω από ένα µεγάλο 
εσωτερικό υπαίθριο χώρο και περιλαµβάνει 32 κατοικίες. Ο 
σχεδιασµός ακολουθεί αρχές ώστε να προβάλλεται η κλίµακα 
της ατοµικής κατοικίας. Η χρήση του κανάβου µέσα από την 
κατάλληλη ογκοπλασία και τη χρήση του χρώµατος δίνει 
κλίµακα και ρυθµό στο συγκρότηµα. Τα χρώµατα έχουν 
χρησιµοποιηθεί έτσι ώστε να διαφοροποιείται ο κύριος όγκος 
των κτιρίων και να τονίζονται οι επιµέρους µικρότεροι όγκοι που 
συµβάλουν στην οργάνωση της κλίµακας. (εικ.11)

åéê.12

Επιµέλεια κειµένου:

     Σωτήρης Κολυδάς 
 Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π

     Σύµβουλος Αρχιτέκτων, VITEX

Σε ανάλογη λογική αλλά σε διαφορετικό 
ύφος είναι το συγκρότηµα κατοικιών στο 
Μεταξουργείο που έχει µελετηθεί από τους 
αρχιτέκτονες Γ. ∆ασκαλάκη και Γ. 
Παπαδόπουλο και µε σύµβουλο τον 
Κ α θ η γ η τ ή  Α .  Μ π ί ρ η .  Το  έ ρ γ ο  
ολοκληρώθηκε το 2009 και αποτελείται 
από 40 διαµερίσµατα και καταστήµατα. 
Στο συγκρότηµα αυτό εµφανίζεται λογική 
του εσωτερικού υπαιθρίου χώρου όπου 
γύρω του ελίσσεται σε σπειροειδή χάραξη 
το κυρίως κτίριο (3). Οι ορθογώνιοι όγκοι 
που συναρτώνται µε τον βασικό όγκο 
δίνουν µια µικρότερη κλίµακα και ρυθµό 
στο κτίσµα. Το χρώµα λειτουργεί σηµειακά 
σε αποχρώσεις µιας χρωµατικής παλέτας 
βασικών χρωµάτων πάνω στον κυρίαρχο 
σώµα του εµφανούς σκυροδέµατος και 
υπογραµµίζει την µικροκλίµακα των 
κατοικιών. (εικ.12)    
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around the world

"Architecture of 
Density",        

Ο Michael Wolf είναι Γερµανός 
φωτογράφος που έχει ζήσει αρκετά 
χρόνια στην Κίνα. Η δουλειά του µε 
τίτλο "Architecture of Density" 
εστιάζει στην υπερβολή της αστικής 
πυκνότητας που υπάρχει στην πόλη 
του Χονγκ Κονγκ. Η φωτογράφηση 
τµηµάτων όψεων κτιρίων µε 
υπερβολικό αριθµό κατοικιών, 
αποµακρύνει το θεατή από την 
πραγµατικότητα της πόλης, αλλά 
π α ρ ά λ λ η λ α  θ έ τ ε ι  κ α ι  έ ν α  
ερωτηµατικό για τα όρια της µαζικής 
κατοίκησης στην σύγχρονη πόλη. 
 

http://www.photomichaelwolf.com/hongkonga
rchitecture/

Ãåñìáíßá

De Nieuwe Kerk 
Amsterdam,        

Στο έργο του Ολλανδού εικαστικού 
Krijn de Koning που κυρίως 
αποτελείται από installations όπου το 
χρώµα παίζει σηµαντικό ρόλο. Το 
έργο που παρουσίασε στο µουσείο 
Nieuwe Kerk στο Άµστερνταµ, είναι 
µια αρχιτεκτονική κατασκευή που 
εισβάλει στο χώρο και δηµιουργεί µια 
νέα εµπειρία µέσα στο ιστορικό 
κτίριο. 

http://www.krijndekoning.nl/133_nieuwkerk/in
dex.html

Ïëëáíäßá 

Kekets kindergarten, 
ËïõìðëéÜíá,     

 
ο αρχιτεκτονικό γραφείο Yure Kotnik 

έχει σχεδιάσει αυτόν τον παιδικό 
σταθµό στην Λουµπλιάνα. Το 
ενδιαφέρον στοιχείο στην όψη είναι 
ο ι  πολύχρωµες κατακόρυφες 
περσίδες. Η µια πλευρά της ξύλινης 
περσίδας έχει χρωµατιστεί σε ένα 
από τα εννέα χρώµατα που έχουν 
επιλεγεί, κάνοντας την όψη ένα 
παιχνίδι για τα παιδιά. 

http://www.fixhomedesign.com/kekets-
architecture-kindergarten-colorful-design-of-
yure
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