
Introduction		
Industrialization	has	changed	societies	radically.	
This	paper	focuses	on	traditional	low-tech	
methods	and	techniques	in	Mediterranean	areas	
that	applied	to	create	a	naturally	controlled	
interior	atmosphere	in	buildings.	Thermal	
comfort	is	defined,	as	the	sensation	of	well	being	
of	an	individual,	is	the	condition	of	mind	that	
expresses	satisfaction	with	the	thermal	
environment	and	is	assessed	by	subjective	
evaluation	[10].	A	comfortable	indoor	
environment	is	affected	by	air	and	radiant	
temperature,	relative	humidity	and	air	velocity.	
Natural	ventilation,	which	is	the	process	of	
supplying	and	circulating	air	in	indoor	spaces,	
without	using	mechanical	systems,	is	an	
important	consideration	in	the	design	and	
construction	of	all	buildings.	
Natural	ventilation	in	and	around	buildings	
employed	for	the	following	tasks	(fig.	01):	

1.	to	provide	essential	air	exchange	for	
hygienic	reasons	
2.	to	cool	human	skin	by	accelerating	
conductive	and	evaporative	loos	when	needed	
3.	to	cool	interior	space	when	desirable	
4.	to	cool	building	fabric	in	overheated	
conditions	
5.	to	remove	undesirable	moisture	from	the	
building’s	fabric,	surfaces	and	moisture	spaces	
[1].	

A	brief	architectural	historical	review	inform	us	
that	thermal	comfort	inside	buildings	was	basic	in	
the	constructions	of	the	era	and	the	so-called	
today	bioclimatic	design	principles	are	used	since	
the	ancient	times.	Humankind	has	used,	for	a	very	
long	period,	natural	forces	to	create	the	desired	
thermal	environment	and	to	adjust	indoor	quality.	
In	the	Mediterranean	climate	there	are	many	
familiar	architectural	features	applied,	from	the	
small	houses	to	the	big	building	complexes,	in	
order	to	maintain	the	humidity	of	the	interior	
atmosphere	and	to	create	a	good	air	circulation,	
which	ensures	that	occupants	are	in	comfort.	
There	is	too	much	to	learn	from	the	traditional	
architecture	and	the	builder’s	talent	for	fitting	
their	buildings	into	the	natural	surroundings;	
applying	natural	technologies	with	simple	means	
and	techniques,	creating	an	environmentally	
friendly	architecture,	etc.	Traditional	craftsmen	
managed	to	ensure	the	maximum	comfort	
conditions	inside	the	buildings,	taking	into	
consideration	the	climatic	conditions	of	the	
region,	the	orientation,	the	openings,	the	
vegetation,	and	local	building	materials.		

Semi	open	spaces	(yard,	atrium,	loggia)	
The	design	of	a	building	is	the	result	of	many	
environmental	aspects,	with	an	impact	to	the	
morphology	of	the	building	and	it’s	elevations.	An	
infinite	dialogue	between	“inside	–	outside”	and	
the	intermediate	spaces	characterizes	
Mediterranean	houses.	There	are	numbers	of	
architectural	elements	which	support	natural	
ventilation;	inner	courtyard,	local	materials,	wind	
catchers,	etc.	Semi-open	spaces	(atrium,	yard,	
loggia)	are	used	in	warm	climates,	to	control	
winds	and	temperature	changes;	they	have	the	
role	of	regulator	of	the	microclimate	of	the	house.	
These	features	have	been	present	in	the	Greek	
land	for	four	millenniums,	since	the	Knossos	
Palace	premises;	spaces	were	arranged	around	a	
big	central	rectangular	yard.	The	Minoans	(1700	
B.C.)	had	already	invented	ways	to	bring	natural	
light	and	air	into	the	lowest	departments	of	the	
Palace.	The	interior	open	space	(atrium,	
courtyard,	etc.)	plays	an	immediate	and	decisive	
role	in	the	Greek	traditional	architecture.	The	
central	courtyard	was	the	basic	element	-	the	
core-	of	the	Greek	house	that	is	its	main	source	of	
light	and	ventilation.	Rooms	exchange	fresh	air	
with	the	yard,	which	acts	as	a	lung	[2].	The	hot	air	
is	replaced	by	cool	night	air,	reducing	temperature	

of	the	surrounding	spaces	during	the	night	until	
the	early	morning	hours,	to	begin	again	its	circle.	
The	whole	building	acts	like	a	machine	and	all	the	
architectural	elements	are	in	interaction.		
Atrium	is	used	in	all	of	Mediterranean	regions;	its	
typology	and	style	diverse	according	to	local	
cultures,	climatic	conditions,	economic	and	social	
circumstances	and	political	realities.	In	Morocco,	
the	atrium	is	narrow,	to	capture	cool	night	air;	
keeping	the	space	cool	for	much	of	the	day,	
providing	natural	ventilation,	but	not	allowing	
natural	light	or	sand	to	enter.	Moreover,	in	hot	
places	(Matmata	in	Tunisia,	Matera	in	Italy,	
Paterna	in	Spain,	Cappadocia	in	Turkey,	Santorini	
in	Greece),	cave	dwellings	were	organized	-dug	
into	ground	that	was	easy	to	excavate-	around	a	
central	courtyard,	in	order	to	achieve	cooling,	
keep	the	inertia	of	the	site	and	to	produce	a	
controlled	atmosphere.	In	some	Islamic	regions	
the	courtyard	is	larger;	its	character	is	more	
connected	to	the	culture	of	privacy	[9].		
Residents	in	houses	in	the	Greek	islands	used	to	
transfer	their	indoor	life,	during	the	summer,	into	
the	courtyard	or	in	the	covered	by	dense	arbor,	
terrace	[3].	This	is	a	key	design	element	that	
permits	everyday	life	to	be	extended	into	the	open	
spaces	and	supports	the	sociability	that	
characterizes	Mediterranean	life.	A	similar	
functional	role	has	the	famous	loggia,	which	
characterizes	Mediterranean	architecture.	Hayat	
(loggia)	is	an	old	fixture	of	vernacular	
architecture,	is	the	sheltered	semi	open	space,	
extension	of	the	inner	space/rooms.	From	an	
architectural	point	it	consists	a	strong	feature	of	
plasticity;	at	the	same	time	constitutes	a	key	
element	of	the	composition,	as	well	as	an	external	
corridor	that	connects	the	different	spaces	of	the	
house	[3].	Located,	usually,	on	the	sun	side	of	the	
house,	protects	the	building	during	the	summer	
from	the	intense	sun	of	day,	the	night	breeze,	and	
from	the	extreme	winter	weather	conditions	[3].	
The	Hayat,	except	from	an	excellent	shading	
element,	maintains	thermal	conditions,	while	
keeps	at	a	low	level	cold	air	masses	that	can	be	
used	for	cooling	the	building.	(fig.	02,	03,	04)	
Since	the	ancient	times,	garden	walls	are	used	as	
windscreens	[4].	Vegetation	generates	cool	air	in	
the	summer,	while	functioning	as	a	windbreak	
during	winter,	reduces	the	speed	and	intensity	of	
the	cold	north	winds.	They	also	maintain	the	
humidity	and	act	as	a	cleaning	filter	of	the	air.	The	
most	ideal	element	is	the	leaves	of	trees	or	
climbing	plants;	they	allow	the	movement	of	the	
air	to	all	directions	without	being	trapped.	The	
vine	arbor,	the	bougainvillea,	the	straw	wattle	are	
techniques	of	climatic	control;	they	let	the	breeze	
pass	through	the	gaps,	they	offer	shade,	but	they	
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Fig. 1 – Natural ventilation, in and around 
buildings.



don’t	let	the	hot	sun	pass.	The	position	of	such	
elements	can	determine	the	flow	and	the	
direction	of	the	wind.	In	horizontal	arrangement	
(arbor)	create	the	necessary	shade	in	open	areas,	
while	in	vertical	arrangement	act	as	insulation	
(fig.	05,	06,	07)	[2].		
In	modern	architecture,	transforming	those	old	
techniques,	we	have	created	the	active	living	
green	walls.	The	“bio	filter”	wall	regulates	the	air	
and	the	heat	inside	the	building,	while	through	
completely	natural	processes	of	plants,	produces	
fresh;	with	these	certain	systems	the	air	is	
distributed			through			the	building,	enhancing	the	
indoor	environment	[13]	-	[5].		

Roof	ventilation	elements	
Roofs	are	components,	which	can	provide	
significant	energy	savings	and	improve	indoor	
thermal	conditions.	The	shape	of	the	roof,	which	
can	differ	from	region	to	region	(flat,	pitched,	
vaulted)	and	the	thermal	resistivity	of	its	
materials,	can	play	a	significant	role	in	the	natural	
airflow.	A	flat	roof	receives	solar	radiation	
continuously	throughout	the	day.	Pitching	or	
arching	the	roof	has	several	advantages	over	a	flat	
structure.	First	of	all,	the	height	of	the	space	is	
increased,	sending	this	way	the	warm	rising	air	
above	the	inhabitants	head	and	secondly,	par	of	
the	roof	is	shaded	from	the	sun	[6].	When	air	
passes	over	a	spherical	body,	it	has	a	higher	speed,	

contributing	in	the	cooling	of	the	space.	Flat	and	
pitched	roofs	can	be	found	in	the	traditional	Greek	
dwellings.	A	very	simple	but	effective	element	is	
the	eave,	a	horizontal	projection	of	the	roof	that	
protects	the	house	from	rain	and	sun.	
Chimneys	are	elements	that	interrupt	the	
horizontal	line	of	a	roof;	a	great	variety	in	shape,	
in	size	and	materials	have	constructed	through	
time.	They	create	variety	in	the	monotonous	look	
of	the	facade	and	these	protrusions	usually	
correspond	to	a	fireplace.	These	components	
resulted	clearly	from	construction	needs;	
characterized	by	plasticity	and	decoration,	
depending	each	time	from	local	materials	[7].	
Their	shape	can	differ	from	cylindrical	to	heavy	
square.	
Traditional	craftsmen	took	the	opportunity	to	
show	all	their	talents,	decorating,	usually,	the	
upper	ends;	at	the	Rodakis	house	in	Aegina,	
typical	example	of	Greek	folk	architecture	with	a	
strong	plasticity,	at	the	corners	of	the	roof	are	
placed	diagonally	“heads”	to	the	winds	
representations	(fig.	09).	Rooftops	with	sculptural	
chimneys	are	also	typical	of	the	Aegean	islands	
(fig.	08)	[4].	The	chimneys	of	fireplaces	can	be	
listed	in	those	that	are	made	with	stone,	and	those	
built	with	clay.	Some	of	them	rest	on	rectangular	
base,	and	other	are	placed	directly	in	the	surface	
of	the	tiles	[11].	The	phenomenon	of	the	chimney,	
which	use	cross	ventilation	principle,	can	be	used,	
also,	in	stairways,	patios	and	skylights.	
Similar	architectural	elements	are	the	wind	
catchers,	which	are	used	for	passive	air-	
conditioning	of	buildings,	throughout	the	Middle	
East.	There	are	many	types	of	this	component,	
from	the	unidirectional	‘’malqaf’’’	and	the	
multidirectional	‘’badgir’’,	depending	on	the	
climatic	conditions	of	the	regions.	It	is	a	vertical	
canal	that	starts	from	the	ceiling	and	down	to	the	
basement;	its	external	part	consists	of	entry	pores	
or	holes	for	the	wind,	to	cool	and	ventilate	
summer	rooms	[12].	In	Egypt,	the	malqaf,	
installed	in	the	houses	(e.g..	Cairo),	to	harness	the	
breeze	of	the	Nile	for	increasing	ventilation	(fig.	
10).	This	device	is	a	shaft	rising	high	above	the	
building,	constructed	on	the	north	side	of	the	
building,	with	an	opening	facing	the	wind,	which	
it	traps	the	cool	air	and	channels	it	down	to	the	
interior.	The	malqaf	is	also	useful	in	reducing	the	
sand	and	dust	so	prevalent	in	the	winds	of	hot	
regions.	The	external	air	temperature	determines	
the	size	of	the	malqaf.	Badgir	is	a	multi-directional	
ventilation	device	with	four	openings	to	capture	
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Fig. 4 – Church hayat in Zagoria, Epeiros Greece.

Fig. 3 – House in Kastoria, Greece.

Fig. 2 – House in Ano Poroia, Macedonia, Greece.

Fig. 6 – Straw wattle.

Fig. 5 – Alley covered with vine arbor.

Fig. 7 – Drawing by C. Dekavallas.



the	breeze,	and	with	two	partitions	placed	
diagonally	across	each	other	(fig.	11).	Closing	one	
or	more	scoops,	while	clay	porous	pot	is	placed	to	
help	humidify	and	cooling	the	air	can	adjust	air	
circulation	[6].	It	is	argued	that	the	origin	derives	
from	the	Persian	architectural;	however	there	is	
evidence	that	the	idea	goes	back	to	the	Pharaoh’s	
periods.	

Elevation	elements		
The	façades	of	a	building,	in	the	past,	was	not	just	
a	simple	architectural	design,	but	rather	the	result	
based	on	certain	technological	knowledge	and	
principles.	
The	main	elements	of	a	façade,	the	windows,	were	
there	to	obtain	a	kind	of	materialization	of	the	
sun’s	luminous	disk	and	perhaps	they	played	a	
role	associated	with	the	cult	of	the	sun	or	else	
linked	to	the	hours	of	the	day	of	the	seasons	[8].	
From	a	simple	opening	for	air	and	light,	the	
window	was	transformed	into	a	frame	of	the	
surrounding	landscape,	a	link	between	artificial	
space	and	natural	scenery:	this	link	was	
simultaneously	static	and	dynamic	[8].		
Paolo	Portoghesi	in	his	book	‘’Nature	and	
Architecture’’	discusses	the	symbolic	significance	
of	an	opening	that	allows	the	sky	to	be	seen	from	
the	dark	interior,	exercising	a	kind		of	mysterious	
attraction	on	the	fire	and	smoke	of	the	heart	in	
the	yurta.	In	this	frame	the	“yurta”	is	an	important	
archetype.	Having	its	origins	at	ancient	times,	it	is	
the	living	place	of	the	nomad	tribes	of	central	Asia	
(dismantled	for	transport).	The	yurta	has	a	
cylindrical	base	and	a	conic	roof	with	a	
characteristic	central	hole.	This	hole	functions	as	
a	source	of	light	and	air,	as	well	as	a	ventilator	for	
the	smoke	from	the	fire	below.	The	ray	of	light	and	
column	of	smoke	materialize	the	“axis	mundi”,	the	
immaterial	tree	of	life,	and	expression	of	the	

central	hole	of	the	house	in	the	world	and	
therefore	of	the	mystery	of	a	sacred	
polycentricism,	insinuated	in	the	existence	of	men	
who	believed	in	the	same	philosophy	[8].		This	
philosophy	has	been	applied	in	the	design	of	
unique	buildings	e.g.	the	temple	of	Venus	in	Rome	
(fig.	12).	
Generally	speaking,	the	weather,	personal	taste	
and	local	building	materials	are	all	included	in	the	
design	of	the	windows.	Traditional	Mediterranean	
architecture	is	characterized	by	a	huge	variety	of	
the	building	openings,	in	order	to	provide,	also,	
thermal	insulation,	shade	and	ventilation.	
Regarding	to	the	size	of	the	openings,	research	
concluded	that	the	air	inlet	and	outer	sizes	to	be	
the	same,	but	not	in	the	same	level;	known	in	the	
Mediterranean,	small	openings	in	the	north	façade	
are	used	in	order	to	ensure	adequate	ventilation	
and	to	control	temperature	changes.	A	small	
opening	also	is	used	at	a	higher-level	-a	skylight-	
to	evacuate	the	hot	air	and	bring	more	natural	
light	in.	
Same	techniques	were	used	in	Siwa,	Egypt,	where	
dwellings,	due	to	the	hot	dry	climate,	had	small	

openings,	oriented	opposite	to	each	other,	for	
cross	ventilation.	
Another	significant	architecture	element	is	
shading	devices,	which	reduce	sun	heating	in	the	
summer,	contributing	to	the	cooling	of	the	air.	
Timber	shouters	are	moveable	shading	systems,	
which	among	others	(e.g.	insulation),	allows	
ventilation,	without	precluding	the	natural	light	
from	the	interior	of	the	premise.	

Comments	
Architects	have	integrated	all	these	principles	and	
techniques,	tested	over	generations,	with	modern	
technology	in	order	to	improve	the	interior	
environment	as	well	as	exterior	spaces.	
Nevertheless	courtyards	and	atriums	today,	
characterize	the	synthesis	of	new	public	
constructions	(e.g.	museums)	and	almost	
forgotten	in	houses.	We	are	obliged	to	underline	
that	the	rapid	development	of	the	cities	
(urbanization,	poverty,	low	living	conditions,	etc.)	
have	introduced	air	condition	systems	for	cooling	
(and	heating).	These	devices,	added	according	to	
individual	needs,	change	the	morphology	of	the	
surfaces		/	volumes	of	the	buildings;	they	worsen	
them.	The	aesthetics	of	the	urban	fabric	has	been	
degraded	and	the	final	impression	is	the	
domination	of	the	air	condition	boxes	(e.g.	Cairo,	
Egypt).	Today,	construction	technologies	include	a	
great	number	of	factors	in	the	design	of	these	
components;	space	needs,	control	of	energy,	
ecological	approaches,	natural	ventilation,	etc.	
Still,	there	are	a	lot	that	can	be	studied	and	
adapted	from	our	architectural	past.	A	
combination	of	new	construction	technology	and	
architectural	history	can	create,	by	transforming,	
sustainable	smart	buildings	for	our	communities	
and	the	future	generations.	
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Fig. 9 – Rodakis house in Aegina.

Fig. 8 – Sculptural chimney of the Aegean  islands.

Fig. 10 – Sketch of an Egyptian Malqaf, by Hassan 
Fathy.

Fig. 11 – Yazd, a city of wind towers (badgir).

Fig. 12 – Straw wattle.
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Εισαγωγή		
Η	εκβιομηχάνιση	έχει	αλλάξει	ριζικά	τις	κοινωνίες.	Το	
κείμενο	αυτό	ασχολείται	με	παραδοσιακές	τεχνικές	και	
μεθόδους	χαμηλής	τεχνολογίας	στις	περιοχές	της	
Μεσογείου,	οι	οποίες	εφαρμόζονται	για	να	
δημιουργήσουν	μια	φυσικά	ελεγχόμενη	ατμόσφαιρα	στο	
εσωτερικό	των	κτιρίων.	Η	θερμική	άνεση	αφορά	την	
αίσθηση	της	ευεξίας	ενός	ατόμου,	και	εκφράζει	την	
ικανοποίηση	στο	θερμικό	περιβάλλον	[10].	Ένα	άνετο	
εσωτερικό	περιβάλλον	επηρεάζεται	από	τις	ποικίλες	
ακτινοβολίες,	τη	σχετική	υγρασία	και	την	ταχύτητα	του	
αέρα.	Ο	φυσικός	αερισμός,	δηλαδή	η	διαδικασία	της	
παροχής	και	της	κυκλοφορίας	αέρα	σε	εσωτερικούς	
χώρους,	χωρίς	τη	χρήση	μηχανικών	συστημάτων,	είναι	
ένας	σημαντικός	παράγοντας	στο	σχεδιασμό	και	την	
κατασκευή	όλων	των	κτιρίων.	
Ο	φυσικός	αερισμός	μέσα	και	γύρω	από	τα	κτίρια,	είναι	
απαραίτητος	για	τους	παρακάτω	λόγους	(εικ.	01):	

1.	να	παρέχει	ουσιαστική	ανταλλαγή	αέρα	για	λόγους	
υγιεινής	
2.	να	συμβάλλει	στον	δροσισμό	της	ανθρώπινης	
επιδερμίδας	επιταχύνοντας	την	εξάτμιση	
	3.	να	δροσίζει	τον	εσωτερικό	χώρο	όταν	είναι	
επιθυμητό	
4.	να	δροσίζει	την	επιδερμίδα	του	κτιρίου	σε	
συνθήκες	υπερθέρμανσης		
5.	να	αφαιρεί	την	ανεπιθύμητη	υγρασία	από	τις	
επιφάνειες	και	τους	χώρους	του	κτιρίου		[1].		

Μια	σύντομη	ιστορική	αρχιτεκτονική	αναδρομή,	μας	
πληροφορεί	ότι	η	θερμική	άνεση	στο	εσωτερικό	των	
κτιρίων	ήταν	βασικός	παράγοντας	στις	κατασκευές		του	
παρελθόντος	και	οι	αποκαλούμενες	βιοκλιματικές	αρχές	
σχεδιασμού	του	σήμερα,	αναπτύχθηκαν	και	
εφαρμόσθηκαν	από	τους	αρχαίους	χρόνους.	Για	ένα	πολύ	
μεγάλο	χρονικό	διάστημα,	οι	φυσικές	δυνάμεις	υπήρξαν	η	
πηγή	ιδεών	για	τη	δημιουργία	του	επιθυμητού	
εσωτερικού	περιβάλλοντος.		
Στο	μεσογειακό	κλίμα,	ανευρίσκονται	πολλές	κοινές,	
χαρακτηριστικές	αρχιτεκτονικές	επιλύσεις	που	
εφαρμόζονται,	από	τα	μικρά	σπίτια	μέχρι	τα	μεγάλα	
κτιριακά	συγκροτήματα,	προκειμένου	να	διατηρηθεί	η	
υγρασία	του	εσωτερικού	χώρου	και	να	δημιουργηθεί	μια	
καλή	κυκλοφορία	του	αέρα,	που	εξασφαλίζουν		την	άνεση	
των	χρηστών.	
Είναι	πάρα	πολλά	αυτά	που	μπορούμε	να	μάθουμε	από	το	
παρελθόν	των	κατασκευών	και	το	ταλέντο	και	την	
ευρυματικότητα	του	τεχνίτη,	για	την	τοποθέτηση	των	
κτιρίων	τους	στο	φυσικό	περιβάλλον,	με	την	εφαρμογή	
απλών	τεχνολογιών	και	μια	αρχιτεκτονική	φιλική	προς	το	
περιβάλλον,	κοκ.		

Οι	παραδοσιακοί	τεχνίτες	κατάφεραν	να	εξασφαλίσουν	
τις	μέγιστες	συνθήκες	άνεσης	στο	εσωτερικό	των	
κτιρίων,	λαμβάνοντας	υπόψη	τις	κλιματολογικές	
συνθήκες	της	περιοχής,	τον	προσανατολισμό,	τα	
ανοίγματα,	τη	βλάστηση,	και	τα	τοπικά	οικοδομικά	υλικά.	
			
Ημιυπαίθριου	χώροι	(αυλή,	αίθριο,	χαγιάτι)	
Ο	σχεδιασμός	ενός	κτιρίου	είναι	το	αποτέλεσμα	πολλών	
περιβαλλοντικών	παραμέτρων,	με	επιπτώσεις	στη	
μορφολογία	του	κτιρίου,	στις	όψεις	του	κτλ.	Ένας	
ατελείωτος	διάλογος	μεταξύ	του		"μέσα	-	έξω"	και	των	
ενδιάμεσων	χώρων	χαρακτηρίζει	τα	μεσογειακά	σπίτια.	
Υπάρχουν	πλήθος	αρχιτεκτονικών	στοιχείων	που	
ενισχύουν	τον	φυσικό	αερισμό:	Η	εσωτερική	αυλή,	τα	
τοπικά	υλικά,	oi		πύργοι	ανέμου,	κ.λπ.	
Ημι-υπαίθριοι	χώροι	(αίθριο,	αυλή,	χαγιάτι)	
χρησιμοποιούνται	σε	θερμά	κλίματα,	για	τον	έλεγχο	των	
ανέμων	και	τις	θερμοκρασιακές	μεταβολές:	έχουν	το	ρόλο	
του	ρυθμιστή	του	μικροκλίματος	του	σπιτιού.	Τα	στοιχεία	
αυτά	ήταν	παρόντα	στην	ελληνική	γη	εδώ	και	τέσσερις	
χιλιετίες,	όπως	για	παράδειγμα	στα	ανάκτορα	της	
Κνωσσου	όπου	οι	χώροι	διατάσσονται	γύρω	από	μια	
μεγάλη	κεντρική	ορθογώνια	αυλή.	Οι	Μινωίτες	(1700	
π.Χ.)	είχαν	ήδη	εφεύρει	τρόπους	για	να	φέρουν	το	φυσικό	
φως	και	τον	αέρα	στα	χαμηλότερα	τμήματα	του	
ανακτόρου.	Ο	εσωτερικός	ανοιχτός	χώρος	(αίθριο,	αυλή,	
κλπ)	διαδραματίζει	καταλυτικό	ρόλο	στην	ελληνική	
παραδοσιακή	αρχιτεκτονική.	Η	κεντρική	αυλή,	το	βασικό	
συνθετικό	στοιχείο	-	ο	πυρήνας	του	ελληνικού	σπιτιού,	
αποτελεί	ταυτόχρονα	την	κύρια	πηγή	φωτός	και	
αερισμού.	Τα	δωμάτια	ανταλλάσσουν	καθαρό	αέρα	με	
την	αυλή,	η	οποία	λειτουργεί	ως	πνεύμονας	[2].	Ο	θερμός	
αέρας	αντικαθίσταται	από	το	δροσερό	νυχτερινό	αέρα,	
μειώνοντας	τη	θερμοκρασία	των	γύρω	χώρων	κατά	τη	
διάρκεια	της	νύχτας	μέχρι	τις	πρώτες	πρωινές	ώρες,	για	
να	ξεκινήσει	και	πάλι	τον	κύκλο	της.	Ολόκληρο	το	κτίριο	
λειτουργεί	σαν	μια	μηχανή	και	όλα	τα	αρχιτεκτονικά	
στοιχεία	βρίσκονται	σε	αλληλεπίδραση.	
Το	αίθριο	χρησιμοποιείται	σε	όλες	τις	περιοχές	της	
Μεσογείου.	Η	τυπολογία	του	ποικίλει	ανάλογα	με	τους	
τοπικούς	πολιτισμούς,	τις	κλιματικές	συνθήκες,	τις	
οικονομικές	και	κοινωνικές	συνθήκες	και	την	πολιτική	
πραγματικότητα.	Στο	Μαρόκο,	το	αίθριο	είναι	στενό,	για	
να	παγιδεύει	το	δροσερό	αέρα	τη	νύχτα,	διατηρώντας	το	
χώρο	δροσερό	για	το	μεγαλύτερο	μέρος	της	ημέρας,	
παρέχοντας	ταυτόχρονα	φυσικό	αερισμό,	αλλά	μη	
επιτρέποντας	στο	φυσικό	φως	ή	στην	άμμο	να	εισέλθουν.	
Επιπλέον,	σε	ζεστές	περιοχές	(Matmata	στην	Τυνησία,	
Matera	της	Ιταλίας,	Paterna	στην	Ισπανία,	Καππαδοκία	
στην	Τουρκία,	Σαντορίνη	στην	Ελλάδα),	υπόσκαφες	
κατοικίες	οργανώθηκαν	γύρω	από	μια	κεντρική	αυλή,	σε	
έδαφος	που	ήταν	εύκολο	να	σκαφτεί,	με	σκοπό	την	
επίτευξη	ψύξης	και	της	ελεγχόμενης	ατμόσφαιρας.	Σε	
ορισμένες	ισλαμικές	περιοχές	η	αυλή	είναι	μεγαλύτερη	
και	τα	χαρακτηριστικά	της	είναι	περισσότερο	
συνδεδεμένα	με	την	τοπική	κουλτούρα	περί	
ιδιωτικότητας	[9].	
Στα	ελληνικά	νησιά,	οι	κάτοικοι	συνήθιζαν	να	
μεταφέρουν,	κατά	τη	διάρκεια	του	καλοκαιριού,		τους	
εσωτερικούς	χώρους	της	κατοικίας	στην	αυλή	ή	στην	
καλυμμένη	από	πυκνή	κληματαριά	βεράντα	[3].	Αυτό	
είναι	ένα	βασικό	σχεδιαστικό	στοιχείο	που	επιτρέπει	την	
επέκταση	της	καθημερινής	ζωής	στους	ανοιχτούς	χώρους	
και	υποστηρίζει	την	κοινωνικότητα	που	χαρακτηρίζει	τη	
ζωή	στη	Μεσόγειο.	Ένα	παρόμοιο	ρόλο	έχει	το	
χαρακτηριστικό,	και	της	μεσογειακής	αρχιτεκτονικής,	
χαγιάτι.	Το	χαγιάτι	είναι	ένα	παλιό	στοιχείο,	είναι	ο	
στεγασμένος	ημιυπαίθριος	χώρος,	προέκταση	του	
εσωτερικού	χώρου,	δωμάτιο.	Βασικό	συνθετικό	στοιχείο,	
κυριαρχεί	στην	πλαστικότητα	του	όγκου,	και	είναι	επίσης	
ένας	εξωτερικός	διάδρομος	που	συνδέει	τους	διάφορους	
χώρους	της	κατοικίας	[3].	Τοποθετείται	συνήθως	στην	
ηλιόλουστη	πλευρά	του	σπιτιού,	για	να	προστατεύσει	το	
κτίριο	κατά	τη	διάρκεια	του	καλοκαιριού	από	τον	έντονο	
ήλιο	της	ημέρας,	τη	δροσιά	της	νύχτας,	και	από	τα	ακραία	
καιρικά	φαινόμενα	του	χειμώνα	[3].		
Το	χαγιάτι,		εκτός	από	ένα	εξαιρετικό	στοιχείο	σκίασης,	
διατηρεί	τις	θερμικές	συνθήκες,	ενώ	διατηρεί	σε	ένα	
χαμηλό	επίπεδο	τις	κρύες	αέριες	μάζες	που	μπορούν	να	

χρησιμοποιηθούν	για	την	ψύξη	του	κτιρίου.	(εικ.	02,	03,	
04)	

Βλάστηση	
Από	την	αρχαιότητα,	οι	τοίχοι	κήποι	χρησιμοποιούνται	
ως	ανεμοφράκτης	[4].	Η	βλάστηση	συμβάλλει	στην	
δημιουργία	δροσερού	αέρα	το	καλοκαίρι,	ενώ	λειτουργεί	
ως	ανεμοφράκτης	κατά	τη	διάρκεια	του	χειμώνα,	
μειώνοντας	την	ταχύτητα	και	την	ένταση	των	ψυχρών	
βόρειων	ανέμων.	Διατηρεί	επίσης	την	υγρασία	και	
ενεργεί	σαν	φίλτρο	καθαρισμού	του	αέρα.	Το	πιο	ιδανικό	
στοιχείο	είναι	το	φύλλωμα	των	δέντρων	και	τα	
αναρριχώμενα	φυτά	που	επιτρέπουν	την	κίνηση	του	
αέρα	προς	όλες	τις	κατευθύνσεις	χωρίς	να	τον	
εγκλωβίζει.	Η	κληματαριά,	η	μπουκαμβίλια,	η	αχυρένια	
καλαμωτή	αποτελούν	τεχνικές	κλιματικού	ελέγχου,	
αφήνουν	το	δροσερό	αέρα	να	περάσει	μέσα	από	τα	κενά,	
προσφέρουν	σκιά,	αλλά	δεν	επιτρέπουν	το	πέρασμα	του	
ζεστού	ήλιου.	Η	θέση	αυτών	των	στοιχείων	μπορεί	να	
καθορίσει	τη	ροή	και	την	κατεύθυνση	του	ανέμου.	Σε	
οριζόντια	διάταξη	(κληματαριά)	δημιουργούν	την	
απαραίτητη	σκιά	στους	ανοιχτούς	χώρους,	ενώ	σε	
κάθετη	διάταξη	λειτουργούν	ως	μόνωση	(εικ.	05,	06,	07)	
[2].	
Στη	σύγχρονη	αρχιτεκτονική,	μεταφράζοντας	αυτές	τις	
παλιές	τεχνικές,	έχουμε	δημιουργήσει	τους	ενεργούς	
πράσινους	τοίχους.	Ο	τοίχος	«βιο	φίλτρο»,	ρυθμίζει	τον	
αέρα	και	τη	θερμότητα	στο	εσωτερικό	του	κτιρίου,	ενώ	
μέσα	από	τις	φυσικές	διεργασίες	των	φυτών,	συμβάλλει	
στην	ανανέωσή	του.	Με	συγκεκριμένα	συστήματα	ο	
αέρας	διανέμεται	μέσα	στο	κτίριο,	βελτιώνωντας	το	
εσωτερικό	περιβάλλον	[13]	-	[5].	

	Στοιχεία	αερισμού	οροφής	
Οι 	στέγες	αποτελούν	σημαντικά	στοιχεία	εξοικονόμησης	
ενέργειας	και	βελτίωσης	των	εσωτερικών	θερμικών	
συνθηκών.	Το	σχήμα	της	οροφής,	η	οποία	μπορεί	να	
διαφέρει	από	περιοχή	σε	περιοχή	(επίπεδη,	κεκλιμένη,	
θολωτή)	και	η	θερμική	αντοχή	των	υλικών	της,	παίζουν	
σημαντικό	ρόλο	στη	φυσική	ροή	του	αέρα.	Μια	επίπεδη	
στέγη	δέχεται	ηλιακή	ακτινοβολία	συνεχώς	κατά	τη	
διάρκεια	της	ημέρας.	Η	θολωτή	στέγη	έχει	αρκετά	
πλεονεκτήματα	σε	σύγκριση	με	μια	επίπεδη	κατασκευή	
όπως	ότι	το	ύψος	του	χώρου	αυξάνεται,	στέλνοντας	με	
αυτόν	τον	τρόπο	τον	θερμό	αέρα	πάνω	από	το	
ανθρώπινο	ύψος	και,	ότι	μόνο	τμήμα	της	οροφής	
σκιάζεται	από	τον	ήλιο[6].	Όταν	ο	αέρας	περνά	πάνω	από	
ένα	σφαιρικό	σώμα,	έχει	υψηλότερη	ταχύτητα	,	
συμβάλλοντας	στην	ψύξη	του	χώρου.	Επίπεδες	και	
κεκλιμένες	στέγες	παρατηρούνται	στις	παραδοσιακές	
ελληνικές	κατοικίες.	Ένα	πολύ	απλό	αλλά	
αποτελεσματικό	στοιχείο	είναι	το	γείσο,	μια	οριζόντια	
προβολή	της	στέγης	που	προστατεύει	το	σπίτι	από	τη	
βροχή	και	τον	ήλιο.	
Οι	καμινάδες	είναι	στοιχεία	που	διακόπτουν	μια	
οριζόντια	οροφή.	Παρουσιάζουν	μεγάλη	ποικιλία	ως	προς	
το	σχήμα,	το	μέγεθος	και	τα	δομικά	υλικά.	Τα	
συγκεκριμένα	στοιχεία	προέκυψαν	σαφώς	από	
κατασκευαστικές	ανάγκες,	συνήθως	αντιστοιχούν	σε	
κάποιο	τζάκι,	δημιουργούν	ποικιλία	στη,	συχνά,	λιτή	ή	και	
μονότονη	όψη.	Χαρακτηρίζονται	από	πλαστικότητα	και	
διακόσμηση,	ανάλογα	με	τα	τοπικά	υλικά	και	την	
οικονομική	ευχέρεια	των	ιδιοκτητών	[7].	Το	σχήμα	τους	
μπορεί	να	διαφέρει	από	κυλινδρικό	μέχρι	τετράγωνο.	Ο ι 	
π αραδοσιακοί	τεχνίτες	είχαν	την	ευκαιρία	να	δείξουν	
όλα	τους	τα	ταλέντα,	διακοσμώντας,	συνήθως,	τα	άνω	
άκρα	αυτών	των	στοιχείων.	Στο	σπίτι	του	Ροδάκη	στην	
Αίγινα,	τυπικό	παράδειγμα	της	ελληνικής	λαϊκής	
αρχιτεκτονικής	με	έντονη	πλαστικότητα,	στις	γωνίες	της	
στέγης	τοποθετούνται	διαγώνια	"κεφάλια"	ως	
αναπαραστάσεις	των	ανέμων(εικ.	09).		
Στέγες	με	γλυπτικές	καμινάδες	είναι	επίσης	
χαρακτηριστικό	των	νησιών	του	Αιγαίου	(εικ.	08)	[4].	Οι	
καμινάδες	των	τζακιών	μπορούν	να	διακριθούν	σε	
εκείνες	που	κατασκευάστηκαν	με	πέτρα,	και	εκείνες	που	
κατασκευάστηκαν	με	πηλό.	Κάποιες	στηρίζονται	σε	
ορθογώνια	βάση,	ενώ	άλλες	τοποθετούνται	άμεσα	στην	
επιφάνεια	των	κεραμιδιών	[11].	Το	φαινόμενο	της	
καμινάδας,	το	οποίο	χρησιμοποιεί	την	αρχή	του	
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κατακόρυφου	αερισμού,	μπορεί	να	χρησιμοποιηθεί,	
επίσης,	σε	σκάλες,	αίθρια	και	φεγγίτες.	
Παρόμοια	αρχιτεκτονικά	στοιχεία	είναι	τα	«wind	
catchers»	(πύργοι	ανέμου),	τα	οποία	χρησιμοποιούνται	
για	τον	παθητικό	κλιματισμό	των	κτιρίων,	σε	όλη	τη	
Μέση	Ανατολή.	Υπάρχουν	πολλοί	τύποι	αυτού	του	
στοιχείου,	ανάλογα	με	τις	κλιματικές	συνθήκες	των	
περιοχών,	όπως	το	μονής	κατεύθυνσης	''malqaf''	'και	το	
πολλαπλών	κατευθύνσεων	'badgir'	'.	Πρόκειται	για	ένα	
κάθετο	κανάλι,	το	οποίο	ξεκινά	από	την	οροφή	και	
καταλήγει	στο	υπόγειο.	Το	εξωτερικό	μέρος	της	
αποτελείται	από	πόρους	εισόδου	ή	οπές	για	τον	άνεμο,	
για	τον	δροσισμό	και	τον	αερισμό	των	θερινών	χώρων	
διαμονής	[12].	Στην	Αίγυπτο,	το	«malqaf»,	τοποθετείται	
στα	σπίτια	(π.χ.	Καΐρου),	για	να	αξιοποιεί	την	αύρα	του	
Νείλου	στην	ενίσχυση	αερισμού	(εικ.	10).	Η	συσκευή	
αυτή	τοποθετείται	στη	βόρεια	πλευρά	του	κτιρίου,	με	ένα	
άνοιγμα	προς	τον	άνεμο,	το	οποίο		παγιδεύει	το	δροσερό	
αέρα	και	το	κατευθύνει	προς	τα	κάτω,	προς	το	εσωτερικό	
του.	Το	malqaf	είναι	επίσης	χρήσιμο	στη	αποφυγή	
εισχώρησης	της	άμμου	και	της	σκόνης,	γνωστό	
φαινόμενο	των	θερμών	περιοχών.	Η	εξωτερική	
θερμοκρασία	του	αέρα	καθορίζει	το	μέγεθος	της	malqaf.	
Το	Badgir	είναι	μια	συσκευή	αερισμού	πολλών	
κατευθύνσεων,	με	τέσσερα	ανοίγματα	για	να	παγιδεύσει	
την	αύρα,	και	με	δύο	χωρίσματα	τοποθετημένα	διαγώνια	
(εικ.	11).	Κλείνοντας	ένα	η	περισσότερα	ανοίγματα,	ενώ	
ένα	πορώδες	δοχείο	από	πηλό	τοποθετείται	για	να	
βοηθήσει	την	υγροποίηση	και	την	ψύξη	του	αέρα,	το	
Badgir	ρυθμίζει	την	κυκλοφορία	του	αέρα	[6].	
Υποστηρίζεται	ότι	η	προέλευση	αυτού	του	στοιχείου	
προέρχεται	από	την	περσική	αρχιτεκτονική.	Ωστόσο,	
υπάρχουν	στοιχεία	που	υποστηρίζουν	ότι	η	ιδέα	αυτης	
της	κατασκευής	είναι	παλαιότερη,	ίσως	της	περιόδου	του	
Φαραώ.		

Στοιχεία	αερισμού	όψης	
Οι	προσόψεις	του	κτιρίου,	στο	παρελθόν,	δεν	ήταν	απλά	
ένα	αρχιτεκτονικό	στοιχείο,	αλλά	αποτέλεσμα	βασισμένο	
σε	συγκεκριμένες	τεχνολογικές	γνώσεις	και	αρχές.	Τα	
κύρια	στοιχεία	της	πρόσοψης	ενός	κτιρίου,	τα	παράθυρα,	
ήταν	εκεί	για	να	εξασφαλίσουν	μια	σύνδεση	και	
υλοποίηση	με	το	φωτεινό	δίσκο	του	ήλιου	και	ίσως	να	
σχετίζονται	και	με	τη	λατρεία	του	ήλιου	ή	και	να	
συνδέονται	με	τις	ώρες	της	ημέρας	και	των	εποχών	[8].		
Από	ένα	απλό	άνοιγμα	για	τον	αέρα	και	το	φως,	το	
παράθυρο	είχε	μετατραπεί	σε	ένα	πλαίσιο	για	το	
εξωτερικό	περιβάλλον,	μια	σύνδεση	μεταξύ	του	τεχνητού	
χώρου	και	το	φυσικό	τοπίο:	η	σύνδεση	αυτή	ήταν	
ταυτόχρονα	στατική	και	δυναμική	[8].	
Ο	Paolo	Portoghesi	στο	βιβλίο	του	''Φύση	και	
Αρχιτεκτονική»,	ασχολείται	με	τη	συμβολική	σημασία	του	
ανοίγματος	που	επιτρέπει,	από	το	σκοτεινό	εσωτερικό,	
να	δεις	τον	ουρανό,	ασκώντας	μια	μυστηριώδη	έλξη	απο	
την	φωτιά	και	τον	καπνό	της	Yurta.	Στο	πλαίσιο	αυτό	η	
"Yurta"	είναι	ένα	σημαντικό	αρχέτυπο.	Έχοντας	τις	ρίζες	
της	στην	αρχαιότητα,	είναι	ο	χώρος	ζωής	των	νομάδων	
της	κεντρικής	Ασίας	(αποσυναρμολογείται	για	να	
μεταφερθεί).	Η	Yurta	έχει	μια	κυλινδρική	βάση	και	μια	
κωνική	στέγη	με	χαρακτηριστική	κεντρική	οπή.	Αυτή	η	
οπή	λειτουργεί	ως	πηγή	του	φωτός	και	του	αέρα,	καθώς	
και	σαν	εξαεριστήρας	για	τον	καπνό	της	φωτιάς	απο	
κάτω.	Η	ακτίνα	του	φωτός	και	η	στήλη	καπνού	υλοποίούν	
το	«axis	mundi»,	το	άυλο	δέντρο	της	ζωής	και	ως	εκ	
τούτου	το	μυστηρίο	της	πολυκεντρικότητας,	και	των	
ανθρώπων	που	πίστευαν	την	ίδια	φιλοσοφία	[8].		Αυτή	η	
φιλοσοφία	έχει	εφαρμοστεί	στο	σχεδιασμό	μοναδικών	
κτιρίων	π.χ.	ο	ναός	της	Αφροδίτης	στη	Ρώμη		(εικ.	12)	
Σε	γενικές	γραμμές,	ο	καιρός,	το	προσωπικό	γούστο	και	
τα	τοπικά	δομικά	υλικά,		αποτελούν	στοιχεία	τα	οποία	
περιλαμβάνονται	στο	σχεδιασμό	των	παραθύρων.	Η	
παραδοσιακή	/	λαϊκή,	κτλ.	αρχιτεκτονική	της	Μεσογείου	
χαρακτηρίζεται	από	μια	τεράστια	ποικιλία	ανοιγμάτων,	
με	σκοπό	την	επίτευξη	θερμικής	μόνωσης,	σκιάς	και	
εξαερισμού.	Έρευνες	που	έχουν	πραγματοποιηθεί	
σχετικά	με	το	μέγεθος	των	ανοιγμάτων,	έχουν	καταλήξει	
ότι	τα	μεγέθη	εισόδου	και	εξόδου	του	αέρα	πρέπει	να	
είναι	ίδια,	αλλά	όχι	στο	ίδιο	επίπεδο.	Ειναι	γνωστό	στην	
Μεσόγειο,	ότι	τα	μικρά	ανοίγματα	στη	βόρεια	όψη	

χρησιμοποιούνται	προκειμένου	να	εξασφαλιστεί	επαρκής	
αερισμός	αλλά	κύρια	για	τον	έλεγχο	των	
θερμοκρασιακών	μεταβολών.		
Ένα	μικρό	άνοιγμα,	σε	ένα	υψηλότερο	επίπεδο	–ο	
φεγγίτης-	βοηθά	στην	διαφυγή	του	θερμού	αέρα	αλλά	
και	στην	εισαγωγή	φωτός	και	από	ένα	άλλο	επιπεδο.		
Αξίζει	να	σημειωθεί	ότι	παρόμοιες	τεχνικές	
χρησιμοποιήθηκαν	στη	Siwa	της	Αιγύπτου,	όπου	λόγω	
του	ζεστού	ξηρού	κλίματος,	οι	κατοικίες	είχαν	μικρά	
ανοίγματα,	προσανατολισμένα	το	ένα	απέναντι	στο	άλλο,	
για	αύξηση	του	αερισμού.	
Τέλος,	ένα	ακόμα	σημαντικό	αρχιτεκτονικό	στοιχείο	είναι	
τα	σκίαστρα,	τα	οποία	μειώνουν	την	άμεση	πρόσπτωση	
του	ηλίου	το	καλοκαίρι,	συμβάλλοντας	στην	μείωση	της	
θερμοκρασίας	του	αέρα.	Τα	ποικίλα	κινητά	συστήματα	
σκίασης	(πχ.	Τα	ξύλινα	πατζούρια),	επιτρέπουν,	μεταξύ	
άλλων	(π.χ.	μόνωση),	τον	αερισμό,	χωρίς	να	εμποδίζουν	
το	φυσικό	φως	να	εισέλθει	στο	εσωτερικό	των	χώρων.		

Σχόλια	
Οι	αρχιτέκτονες	έχουν	ενσωματώσει	όλες	αυτές	τις	αρχές	
και	τις	τεχνικές,	δοκιμασμένες	από	γενιά	σε	γενιά,	στη	
σύγχρονη	τεχνολογία	κατασκευής,	με	στόχο	τη	βελτίωση	
του	εσωτερικού	περιβάλλοντος	καθώς	και	των	
εξωτερικών	χώρων.	Για	όλα	αυτά	αυλές	και	αίθρια,	
χαρακτηρίζουν	τη	σύνθεση	των	σύγχρονων	κτιριακών	
συγκροτημάτων	(π.χ.	μουσεία)	ενω	έχει	ξεχασθεί	ο	τύπος	
της	αρχαίας	ελληνικής	κατοικίας	με	αυλή	στο	σχεδιασμό	
τους.	Πρέπει	να	τονισθεί	ότι	η	ταχεία	ανάπτυξη	των	
πόλεων	(αστικοποίηση,	η	φτώχεια,	οι	συνθήκες	χαμηλής	
διαβίωσης,	κλπ)	έχουν	αναπτύξει	πολλούς	τύπους	
συστημάτων	κλιματισμού	ψύξης	/	θέρμανσης.	Οι	
συσκευές	αυτές,	που	δεν	εγκαθίστανται	οργανωμένα	στα	
κτίρια,	αλλά	προκύπτουν	σύμφωνα	με	τις	ατομικές	
ανάγκες	/	τον	ατομικό	χρόνο	απόφασης,	μεταβάλλουν	
την	μορφολογία	των	επιφανειών	/	όγκων	των	κτιρίων,	
την	χειροτερεύουν.	Η	αισθητική	των	πολεών	μας	έχει	
υποβαθμιστεί	και	η	τελική	εντύπωση	είναι	η	κυριαρχία	
των	κουτιών	air	condition	(π.χ.	Κάιρο).	Σήμερα,	οι	
τεχνολογίες	κατασκευής	περιλαμβάνουν	ένα	μεγάλο	
αριθμό	παραγόντων	στο	σχεδιασμό	τέτοιων	στοιχείων	/	
κατασκευών:	τις	ανάγκες	του	χώρου,	τον	έλεγχο	της	
ενέργειας,	τις	οικολογικές	προσεγγίσεις,	κλπ	Θεωρούμε	
όμως	ότι	υπάρχουν	πολλά	ακόμα	για	να	διερευνηθούν	
ανατρέχοντας	και	στο	αρχιτεκτονικό	παρελθόν	μας.	‘Ισως	
ένας	συνδυασμός	νέων	τεχνολογιών	και	στοιχείων	της	
αρχιτεκτονικής	του	παρελθόντος	μπορεί	να	δώσει,	και	
νέες	προσεγγίσεις	στην	συνεχή	αναζήτηση	των	
αρχιτεκτόνων	και	των	μηχανικών	γενικά,	για	βιώσιμα	
έξυπνα	κτίρια	για	τις	κοινωνίες	μας	και	τις	μελλοντικές	
γενιές.	

 Focus 015     


