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Περίλθψθ 

Λζξεισ κλειδιά " αιςκθτικι , ανεμογεννιτριεσ, φράγματα " 
 

Κάκε μεγάλο αναπτυξιακό-κοινωφελζσ ζργο πζρα από τθν χρθςιμότθτά του, αποτελεί και 

ςτοιχείο πολιτιςμοφ και κατά ςυνζπεια αυτοί  που το μελζτθςαν και το καταςκεφαςαν ζχουν 

ευκφνθ απζναντι ςτθν κοινωνία και  ςτισ μελλοντικζσ γενεζσ, για τθν πολιτιςμικι ταυτότθτα 

που το ζργο τουσ διακζτει. Βαςικό εξωτερικό  ςτοιχείο τθσ πολιτιςμικισ ταυτότθτασ ενόσ 

ζργου είναι θ αιςκθτικι του. 

Θ παροφςα εργαςία ςκοπεφει να διερευνιςει τθν αίςκθςθ που νοιϊκει ο ςφγχρονοσ 

άνκρωποσ όταν αντικρίηει, ξαφνικά, ςτθ φφςθ μζγα-καταςκευζσ, όπωσ είναι τα φράγματα 

και οι ανεμογεννιτριεσ. Αίςκθςθ που βιϊνεται αλλά δεν είναι κατανοθτό από που 

προζρχεται δθλαδι αν ςχετίηεται με εςωτερικζσ ψυχολογικζσ διεργαςίεσ ι αν είναι 

αποτζλεςμα των αντικειμενικϊν ιδιοτιτων των μζγα-καταςκευϊν. Ακόμθ, διερευνά πωσ κα 

μποροφςαν αυτζσ οι μζγα-καταςκευζσ να γίνουν περιςςότερο αποδεκτζσ αιςκθτικά. Τζλοσ 

γίνεται προςπάκεια να αναδειχκεί θ ανάγκθ οι καταςκευζσ να ορίηονται από τεχνικζσ που κα 

κακοδθγοφνται από τθν οικονομία και τθν ευκολία καταςκευισ, αλλά και τθν απαραίτθτθ 

ςυμβολι αρχιτεκτόνων και ςχεδιαςτϊν, που κα κακορίηουν το μζγεκοσ τθν μορφι και τθν 

τυπολογία από αιςκθτικι άποψθ.  

 

Θ βιωματικι εμπειρία του ανκρϊπου από τθν κζα μεγάλων ζργων περιγράφεται, από τθν 

αρχαιότθτα ακόμθ, με πολλαπλά ςυναιςκιματα όπωσ: καυμαςμόσ, ενκουςιαςμόσ, φόβοσ, 

λφπθ, χαρά, πόνοσ, γαλινθ, ςτοχαςμόσ ςυναιςκιματα που τα προκαλοφν θ αιςκθτικι του 

"Ωραίου", του "Τψθλοφ ",τθσ "Χάρθσ "και του "εντυπωςιακοφ" ι "κεαματικοφ". Ειδικότερα 

αυτζσ οι αιςκθτικζσ κατθγορίεσ εμφανίηονται ςτθν φιλοςοφία και τθν αρχιτεκτονικι  και  

χαρακτθρίηουν  ανάλογα εποχζσ ι ςτυλ. 

 

Τα φράγματα είναι αναπτυξιακά ζργα πολφ δαπανθρά, αλλά με μεγάλθ οικονομικι απόδοςθ 

και γι’ αυτό επιδιϊκεται θ καταςκευι τουσ. Είναι ζργα ιδιόμορφα και δεν είναι δυνατόν να 

τυποποιθκοφν και να εφαρμόηονται επανειλθμμζνα.  

Οι ανεμογεννιτριεσ είναι μζγα μθχανζσ που καλοφνται να εξυπθρετιςουν μια  πολφ ςοβαρι  

ανάγκθ, αυτι τθσ ενεργειακισ επάρκειασ αλλά και αυτονομίασ, προαςπίηοντασ το δθμόςιο 

ςυμφζρον και ςυντελϊντασ ςτθν κοινωνικι ευμάρεια και τθ βιωςιμότθτα του  ςθμερινοφ 

μοντζλου διαβίωςθσ. 

 

Το φράγμα, ωσ ζργο μθχανικοφ, διακζτει "κάποια" αιςκθτικι γιατί υπακοφει ςτουσ νόμουσ 

τθσ φφςθσ θ οποία  όμωσ δεν φκάνει για να είναι αντικείμενο πλαςτικισ ςυγκίνθςθσ. 

Χρειάηεται να διακζτει επιπλζον ςτοιχεία που να προκαλοφν  τελικά τθν αίςκθςθ του 

ωραίου. Αιςκθτικζσ εντυπϊςεισ δθμιουργοφν οι διαςτάςεισ του φράγματοσ, οι αναλογίεσ και 

ςυμμετρίεσ που διακζτουν, ο τρόποσ καταςκευισ των υπερχειλιςτϊν, οι επεμβάςεισ ςτο 

φλοιό και ςτο ςϊμα του φράγματοσ, θ διακόςμθςθ τθσ ςτζψθσ, ο ειδικόσ φωτιςμόσ θ 

διακόςμθςθ με ζργα τζχνθσ και θ αρχιτεκτονικι των ςυνοδευτικϊν ζργων. 

Οι ανεμογεννιτριεσ ζχουν εξελιχκεί ςε τεχνολογικά προϊόντα μαηικισ παραγωγισ που 

υπακοφουν ςτισ αρχζσ του βιομθχανικοφ ςχεδιαςμοφ. Συνεπϊσ και για τισ ανεμογεννιτριεσ 
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δθμιουργείται μια βιομθχανικι αιςκθτικι όπου θ λειτουργικότθτα κυρίωσ αλλά και το 

κζρδοσ κυριαρχοφν ςτθν παραγωγι.  

 

Είναι αναμφιςβιτθτο ότι θ αιςκθτικι δεν περιορίηεται ςτθν μακροςκοπικι εμφάνιςθ ακόμθ 

και όταν ςυμπλθρϊνεται από το αίςκθμα αςφάλειασ που παρζχει ζνα άρτια 

καταςκευαςμζνο ζργο. Θ αιςκθτικι είναι και βίωμα, εξαρτάται δθλαδι από το πϊσ 

προςλαμβάνει κανείσ το μινυμα τθσ καταςκευισ του ζργου και το αίςκθμα αυτό είναι ζνα 

δυναμικό ςτοιχείο που πρζπει να διαπιςτωκεί και να ςυςχετιςτεί με τισ βαςικζσ αντιλιψεισ 

τθσ εποχισ ι του πολιτιςμοφ ςτον οποίο ανικει. Θ τζχνθ του 20ου αιϊνα για παράδειγμα 

χαρακτθρίηεται από μια προςιλωςθ ςτθ χρθςτικότθτα και τθν αναγωγι κάκε αντικειμζνου ςε 

εμπόρευμα. Αυτό με άλλα λόγια ςθμαίνει ότι ςτθν εμπορευματικι αλυςίδα οι ποιοτικζσ 

όψεισ τθσ Ομορφιάσ, τθσ αιςκθτικισ, ανατρζπονται ολοζνα και περιςςότερο από τισ 

ποςοτικζσ. Ρολλζσ φορζσ θ ικανοποίθςθ που νιϊκουμε από τθν αιςκθτικι ενόσ 

δθμιουργιματοσ ςυνδζεται με ζνα "ενδιαφζρον" πικανόν με ζνα "ςυμφζρον". 

Εξαιτίασ αυτοφ του διαφορετικοφ τρόπου πρόςλθψθσ του μθνφματοσ, παρατθρείται ότι 

δθμιουργοφνται κοινωνικζσ αντιδράςεισ, τόςο για τθν καταςκευι των υδροθλεκτρικϊν 

φραγμάτων όςο και από τθν εμφάνιςθ των ανεμογεννθτριϊν και εγείρονται μια ςειρά 

ηθτθμάτων που είναι λογικά. Αυτά διακρίνονται ςε ηθτιματα ςε ςχζςθ με τθν εποπτεία τθν 

κοινωνιολογία, τθν οντολογία και τθν τζχνθ και τα οποία πρζπει να λαμβάνονται  ςοβαρά 

υπόψθ πριν τθν καταςκευι των φραγμάτων ι τθν εγκατάςταςθ των ανεμογεννθτριϊν. 

 

Τόςο τα Φράγματα όςο και οι Ανεμογεννιτριεσ δεν πρζπει να είναι μόνο προϊόντα 

πρακτικισ ανάγκθσ που εξυπθρετοφν τον άνκρωπο αλλά επιβάλλεται να είναι και ζργα 

πνευματικισ ανάγκθσ, που πρζπει να προξενοφν αιςκθτικι χαρά, ϊςτε να αποκτιςουν αξία 

αυτά κακαυτά, άςχετα του χρόνου και του τόπου που εξυπθρετοφν.  

Σε ότι αφορά ςτα φράγματα αυτό κα ςυμβεί μόνο αν είναι ζργα τζχνθσ, δθλαδι ςυνδυάηουν 

κατά τθν καταςκευι τουσ τθν επιςτιμθ, τθν εμπειρία και τθν τεχνικι κρίςθ και παρουςιάηουν 

τεχνικι τελειότθτα που προςεγγίηει τθν φυςικι κατάςταςθ. Επίςθσ όταν δεν δθμιουργοφν 

περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ, αλλά εμφανίηουν ενότθτα με το τοπίο και δεν δθμιουργοφν 

κοινωνικζσ επιπτϊςεισ.  

Σε ότι αφορά τισ ανεμογεννιτριεσ απαιτείται να δθμιουργθκεί μια άλλθ μορφι τζχνθσ που 

κα ενςωματϊςει τόςο ςτθ μορφολογία όςο και ςτθν κριτικι τθσ τθν ςθμερινι κατάςταςθ. 

Εξάλλου οι ανεμογεννιτριεσ αποτελοφν αντικείμενο βιομθχανικοφ design τθσ εποχισ μασ, 

αναμφίβολα "προχωρθμζνθσ" αιςκθτικισ που προκφπτει κυρίωσ από τθν τεχνολογικι 

τελειότθτα του ςχεδιαςμοφ τουσ. Επίςθσ απαιτείται να ςυνεχιςτεί θ ζρευνα, προκειμζνου να 

προωκθκοφν ςτθν αγορά νζεσ καινοτόμεσ ανεμογεννιτριεσ, που δεν αγνοοφν τθν ζννοια τθσ 

αποδοτικότθτασ και αντιμετωπίηουν τισ όποιεσ περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ  που επιφζρουν 

οι κλαςικζσ ανεμογεννιτριεσ. 

  



5 

 

Abstract 
 
 
Keywords "aesthetic, dams ,wind turbines " 

Every large development project of public interest, beyond its utility, represents a cultural 

element. Hence those who have planned and constructed the project have great responsibility 

towards society and future generations for the cultural identity of their work. Key element of 

the cultural identity of the project is it aesthetics. 

The purpose of this study is to identify the sense that one has, facing suddenly mega-

structures - such as dams and wind turbines- in the natural environment. A sense that is 

experienced but it is not explicitly associated with internal psychological processes or 

objective characteristics of mega-structures. Furthermore, the study explores how these 

mega-structures can be aesthetically acceptable. Finally, the paper tries to highlight the need 

for these structures to be defined by techniques which will be driven by the economy and the 

ease of manufacture, as well as by the aesthetical contribution of architects and designers. 

 

One’s personal experience viewing these major projects is described, with multiple emotions 

like admiration, excitement, fear, sadness, joy, pain, peace, contemplation. These emotions 

are caused by the aesthetics of "Beauty", "High", "Grace" and “Impressed” or “spectacular”. 

The above mentioned categories of aesthetics appear in philosophy and architecture and 

characterize different eras or styles. 

 

Dams are very expensive development projects, with great economic efficiency. Because of 

their characteristic to be tailored, they cannot be standardized and replicated. 

Wind turbines are mega machines that serve the need of energy efficiency and autonomy, 

pursuing the public interest and contributing to social prosperity and the sustainability of the 

current welfare model. 

Dams , as engineering projects,  have some kind of aesthetics because they follow the laws of 

nature. However  there must be also extra  features to show their beauty. Such features of 

aesthetic  can be the size of the dams, their  analogies and their  symmetries, the building 

technique of the spillways, the interventions on the exterior walls and the main body, the 

decoration of the peak district, special lighting, ornamentation  with work of art and the 

architecture of the supporting constructions. 

 

Wind turbines have evolved into technological products of mass production that obey the 

principles of industrial design. Therefore an industrial design focused on functionality and 

profit is created for wind turbines. 

It is undisputed that the aesthetics can’t be restricted in a far viewing even if this is combined 

with the feel of safety that a well made construction provides. Aesthetics are also based on 

personal experience, depending on how each individual understands the meaning of the 

construction and this feeling is a fact that must be ascertained and associated with the 

perceptions of the era and culture it belongs to.. The 20th-century art has been highly marked 

with its attachment to the use and the commercial value of articles. In other words the quality 

and aesthetic aspects are being more and more replaced by quantitative features. It is often 
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noticed that the feel of satisfaction that comes from the aesthetics of a creation can be 

related to an interest or possibly a personal benefit. Due to this different perception of the 

message social reactions are often occurred, for both dams construction  and  appearance of 

wind turbines,  and a lot of logic arguments show up. These arguments deal with supervision, 

sociology, ontology and art and must be taken in serious consideration before the 

construction of dams or the installation of wind turbines  

 

Both Dams and turbines should not only be practical necessities that serve humanity, but also 

projects that lead to an aesthetic pleasure rendering value, regardless their era or place. 

Concerning dams, the former will happen only if they are constructed as piece of art which 

will combine science, empirical knowledge and engineering, will promote the technical 

perfection that respects nature and will decrease the social impact. 

Regarding wind turbines, another form of art, that will incorporate contemporary trends in its 

morphology, is required. Besides, wind turbines are subject of contemporary industrial design 

of undoubtedly "advanced" aesthetic which arises from the technological perfection of their 

design. It is also required to continue the research in order to bring to market new innovative 

efficient wind turbines that will cope with environmental impacts brought by conventional 

turbines. 
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ΕΛΑΓΩΓΘ  
 Μζςα από μια εμπειρικι καταγραφι του τοπίου που μασ περιβάλει,  μποροφμε να 

καταγράψουμε μια ςειρά εννοιολογικϊν,  καταςκευαςτικϊν και χωρικϊν δίπολων  όπωσ είναι: 

φυςικό/τεχνθτό,  καλλιεργθμζνο/ακαλλιζργθτο,  χτιςμζνο/άχτιςτο,  γιαπί/ςχεδιαςτιριο,  

αυτοκίνθτα/εργοςτάςια,  λατομεία/μθχανιματα,  αεροδρόμια/αεροπλάνα,  οδοί/ςιραγγεσ,  

οδοί/γζφυρεσ,  οδοί/κόμβοι,  λιμάνια/πλοία,   αςάφεια/νομοτζλεια,  παλιό/νζο,  

παραδοςιακό/νεωτερικό,  διεκνζσ/τοπικό,  αυτόχκον/μεταφερμζνο,  αςτικό/ αγροτικό,  

ανοικτό/κλειςτό-κυριολεκτικά και μεταφορικά,  ςυμπαγζσ/ ρευςτό,  ςτατικό/ δυναμικό,  

ςτάςθ/κίνθςθ,  λειτουργικότθτα/αιςκθτικι,  πρωτοτυπία/μίμθςθ,  υλικό/άυλο,  

υλικό/πνευματικό,  λογιςμόσ/όνειρο,  μνιμθ/φανταςία,  όμορφο/άςχθμο,  χοντροφτιαγμζνο/ 

κομψό,  ιδιωτικό/δθμόςιο. 

 

Τα περιςςότερα  δίπολα είναι αντίκετα και αποτελοφν πρόβλθμα προσ επίλυςθ και  πθγι 

ζμπνευςθσ για παραγωγι αρχιτεκτονθμάτων,  άλλα αρχίηουν να επαναπροςδιορίηονται 

(κυρίωσ με τθν βοικεια του διαδικτφου) και να αλλθλοειςχωροφν το ζνα ςτο άλλο και άλλα 

είναι ςυμπλθρωματικά ι αντικείμενα ςτοχαςμοφ και αυτοςυνείδθςθσ.  

Θ παροφςα εργαςία ςκοπεφει να ερευνιςει τθν αίςκθςθ που νοιϊκει ο ςφγχρονοσ άνκρωποσ 

όταν αντικρίηει,  ξαφνικά,  ςτθ φφςθ μζγα-καταςκευζσ,  όπωσ είναι  τα φράγματα και οι 

ανεμογεννιτριεσ. Αίςκθςθ που βιϊνεται αλλά δεν είναι κατανοθτό από που προζρχεται. Αν 

ςχετίηεται με εςωτερικζσ ψυχολογικζσ διεργαςίεσ ι αν είναι αποτζλεςμα  των αντικειμενικϊν 

ιδιοτιτων των μζγα-καταςκευϊν. Επίςθσ,  ςκοπεφει να ερευνιςει πωσ κα μποροφςαν αυτζσ 

οι μζγα-καταςκευζσ να γίνουν περιςςότερο αποδεκτζσ αιςκθτικά. 

 Τόςο τα Φράγματα όςο  και οι Ανεμογεννιτριεσ ςχετίηονται με μια ςειρά δίπολων όπωσ:  

 Τα Φράγματα είναι αδρανι,  ακίνθτα και εκτεταμζνα,  επίγεια/υπόγεια,  πετρϊδθ 

(από χϊμα και πζτρεσ ι  μπετόν) πολλζσ φορζσ φυςικά,  ενϊ οι Ανεμογεννιτριεσ 

είναι ραδινζσ (ψιλόλιγνεσ),  δυναμικζσ,  υπζργειεσ ι επικαλάςςιεσ,  μεταλλικζσ και 

πάντα τεχνθτζσ   

 Στθρίηουν τθν λειτουργία τουσ ςτθ ροι:  τα Φράγματα ςτθ ροι  του νεροφ και οι 

Ανεμογεννιτριεσ ςτθ ροι  του ανζμου,  ςυνεπϊσ υπακοφουν ςτουσ ίδιουσ φυςικοφσ 

νόμουσ  και περιγράφονται  από ανάλογα     μακθματικά μοντζλα.  

Τόςο τα Φράγματα όςο  και οι Ανεμογεννιτριεσ: 

 προκαλοφν ακραίεσ παρεμβάςεισ ςτθ φφςθ: βιαςμό τθσ φφςθσ ι ενδεχομζνωσ και 

αναμάγευςι τθσ.  Τα Φράγματα επιβάλουν δραματικι αλλοίωςθ ςτο ζδαφοσ  και οι 

Ανεμογεννιτριεσ ςτον ορίηοντα 

 ςυνεπάγονται μεγάλθ οικονομικι εμπλοκι του Κράτουσ,  των ιδιωτικϊν 

επιχειριςεων,  των Διμων 

  θ πολυετισ παρουςία τουσ αφινει  δραματικζσ ςυνζπειεσ ςτο περιβάλλον  

 βρίςκονται ςτθν αιχμι τθσ τεχνολογίασ και με τθν χριςθ των πλζον ςφγχρονων 

υλικϊν κατά τθν καταςκευι δθμιουργοφν ριηικζσ τομζσ ςτο χϊρο και ςτο χρόνο 

εγκατάςταςισ τουσ 

 αφοροφν το κοινωνικό ςφνολο και όχι μεμονωμζνα άτομα 
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 απαιτοφν  ςυγκεκριμζνεσ αρχζσ διαχείριςθσ  

  είναι ςφνκετα ζργα που δθμιουργοφν  πολλαπλά οφζλθ και πολλαπλζσ  ςυνζπειεσ  

 δθμιουργοφν νζα δεδομζνα αιςκθτικισ που επθρεάηουν τθν οπτικι  πρόςλθψθ και 

τθ βακφτερθ  βιωματικι εμπειρία του ανκρϊπου,  δθλαδι του κατοικείν του. 

Θ βιωματικι εμπειρία του ανκρϊπου από τθν κζα μεγάλων ζργων,  μπορεί να περιγραφεί με 

πολλαπλά ςυναιςκιματα όπωσ: καυμαςμόσ,  ενκουςιαςμόσ,  φόβοσ,  λφπθ,  χαρά,  πόνοσ ι 

γαλινθ,  ςτοχαςμόσ. Πλα όμωσ τα παραπάνω  τα προκαλοφν:  

1. Θ αιςκθτικι του "ωραίου" 

2. Θ αιςκθτικι του "υψθλοφ " 

3. Θ αιςκθτικι τθσ "χάρθσ " και 

4. Θ αιςκθτικι τoυ  "εντυπωςιακοφ" και "κεαματικοφ" 

 

Δομι τθσ εργαςίασ  

Θ παροφςα εργαςία δομείται ςε δφο ενότθτεσ:  

Ενότθτα I: " Θ ζννοια τθσ  αιςκθτικισ" παρουςιάηεται  ςε  τρία κεφάλαια:  

1: Θ κεωρία τθσ αιςκθτικισ 

2: Θ αιςκθτικι ςτα  μεγάλα καταςκευαςτικά  ζργα και ςτισ μζγα-μθχανζσ 

3: Υδροενεργειακά και Αιολικά  ζργα  

Γίνεται ανάλυςθ τθσ ζννοιασ τθσ αιςκθτικισ,  των αιςκθτικϊν κατθγοριϊν και πωσ αυτζσ 

εμφανίηονται ςτθν φιλοςοφία και τθν αρχιτεκτονικι ςε όλεσ τισ περιόδουσ  τθσ τζχνθσ. 

Επίςθσ αναπτφςςεται  ο τρόποσ που  θ αιςκθτικι νοείται ςτα μεγάλα καταςκευαςτικά ζργα 

και τισ μζγα μθχανζσ  

Ενότθτα II: "Αιςκθτικι φραγμάτων και ανεμογεννθτριϊν," παρουςιάηεται ςε  πζντε   επιπλζον 

κεφάλαια:  

4: Καταςκευι   φραγμάτων  

5: Αιςκθτικι φραγμάτων 

6: Καταςκευι ανεμογεννθτριϊν 

 7: Βιομθχανικόσ ςχεδιαςμόσ-δυνατότθτεσ αιςκθτικοφ  ςχεδιαςμοφ  ανεμογεννθτριϊν  

8: Ανεμογεννιτριεσ ωσ μζγα-μθχανζσ 

Δίδονται όλα τα ςτοιχεία που αφοροφν  το ςχεδιαςμό τθ καταςκευι και τθν αιςκθτικι των  

υδροθλεκτρικϊν φραγμάτων και  των ανεμογεννθτριϊν.  
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ΕΝΟΣΘΣΑ I: Θ ΕΝΝΟΛΑ ΣΘ  ΑΛΚΘΣΛΚΘ 
 

ΚΕΦΑΛΑΛΟ 1:Θ ΚΕΩΡΛΑ ΣΘ ΑΛΚΘΣΛΚΘ 

1.1 Αιςκθτικι (ονοματοκεςία) 

Θ αιςκθτικι ωσ φιλοςοφικόσ κλάδοσ, δεν μασ δίνει τθν δυνατότθτα διατφπωςθσ ενόσ 

οριςμοφ που να είναι πλιρθσ, ακριβισ, ςαφισ, ςυνοπτικόσ και εν τζλει ικανοποιθτικόσ, αφοφ 

τόςο τα όρια όςο και το εφροσ του περιεχομζνου τθσ, θ ερμθνεία και θ προςζγγιςι τθσ, 

εξελίςςεται ςυνεχϊσ εκφράηοντασ κάκε φορά τθν εποχι και τουσ ανκρϊπουσ τθσ. Σε γενικζσ 

γραμμζσ με βάςθ τθν ςχετικι βιβλιογραφία θ αιςκθτικι ορίηεται άλλοτε ωσ κεωρία τθσ 

ομορφιάσ και των ωραίων αντικειμζνων που επιχειρεί να αντικειμενοποιιςει τισ οπτικζσ 

ιδιότθτζσ τθσ,  είναι δθλαδι καλολογία, άλλοτε ωσ φιλοςοφία τθσ τζχνθσ που μελετά τθν 

πολφπλοκθ ςχζςθ ανκρϊπου και τζχνθσ, άλλοτε ωσ μελζτθ οριςμζνων καταςτάςεων του νου 

ι ωσ κεωρία του γοφςτου και κριτικι των δθμιουργικϊν και παραςτατικϊν τεχνϊν, και 

άλλοτε, τζλοσ, ωσ αιςκθτιρια γνϊςθ που αςχολείται με τθν βίωςθ τθσ αιςκθτικισ εμπειρίασ.  

Ο όροσ αιςκθτικι, προιλκε από τθν ελλθνικι λζξθ αίςκθςθ και ςυνδζεται άμεςα με τθν 

ενζργεια του αιςκάνεςκαι, δθλαδι του κοινωνείν δια των αιςκιςεων, αποτελεί νεολογιςμό 

ςτθν αιςκθτικι ορολογία ςτα μζςα του 18ου αιϊνα που οφείλεται ςτον γερμανό ορκολογιςτι 

φιλόςοφο Alexander Baumgarten (1714-1762). Ο  Baumgarten χρθςιμοποίθςε πρϊτοσ τθ λζξθ 

"αιςκθτικι," αρχικά ςτο ζργο του "τοχαςμοί γφρω από τθν ποίθςθ" και αργότερα ςτο ζργο 

του "Αιςκθτικι" (1750-1758), ορίηοντασ τθν αιςκθτικι ωσ "κεωρία των ελευκερίων τεχνϊν. 

και επιςτιμθ τθσ αιςκθτθριακισ γνϊςθσ." Σον όρο αιςκθτικι χρθςιμοποίθςε για να: 

 αναφερκεί ςτα αιςκιματα που προκαλοφνται από τα  αιςκθτά,  τα αντικείμενα 

δθλαδι  που είναι προςιτά ςτθν εποπτεία και όχι ςτθν νόθςθ  

 ορίςει μια επιςτιμθ θ οποία, ςε αντίκεςθ με τθ λογικι  που διερευνά τα νοθτά,  

δθλαδι τισ κακαρζσ και ςαφείσ ιδζεσ που ςυλλαμβάνονται με τον λόγο, αςχολείται με 

τα αιςκθτά και ιδιαίτερα με τθ διερεφνθςθ του ωραίου τθσ φφςθσ και τθσ τζχνθσ.1 

 

Θ αιςκθτικι ορολογία που εγκαινίαςε ο Baumgarten προκάλεςε αρχικά αντιδράςεισ, αλλά 

τελικά επικράτθςε ωσ όροσ ςτθ φιλοςοφικι ορολογία. Ακόμθ και ο ίδιοσ ο Καντ ενϊ ςτθν " 

Κριτικι του κακαροφ λόγου" αποδοκιμάηει το νόθμα που ζδωςε ςτον όρο "αιςκθτικι" ο 

Baumgarten, αργότερα ςτθν "Κριτικι τθσ κριτικισ δφναμθσ" (1790)  τον μεταχειρίηεται με τθν 

ίδια ςθμαςία. 2 

Στον 19ο αιϊνα με το λογοτεχνικό κίνθμα του αιςκθτιςμοφ και το δόγμα των αιςκθτιςτϊν "θ 

τζχνθ για τθν τζχνθ, " θ λζξθ χρθςιμοποιείται πλζον ευρφτατα. 

 

 

 

 

                                                     
1  Ακαναςίασ Γλυκοφρφδθ-Λεοντςίνθ "Αιςκθτικι και Τζχνθ 
2 Ε. Ρ. Ραπανοφτςου "Αιςκθτικι" Νόθςθ 2003 
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1.2 Αιςκθτικζσ κατθγορίεσ 

Κατά καιροφσ ζχουν  διατυπωκεί ποικίλεσ αιςκθτικζσ κατθγορίεσ,  αρχίηοντασ από τθν 

κατθγορία του Ωραίου. Γενικά θ κεϊρθςθ των αιςκθτικϊν κατθγοριϊν αλλάηει ανάλογα με 

τθν εποχι,  αφοφ ςτθν εκτίμθςι τουσ επιδροφν κοινωνικοπολιτικοί παράγοντεσ. Κοινι όμωσ 

είναι θ διαπίςτωςθ ότι οι αιςκθτικζσ κατθγορίεσ ιεραρχοφνται πάντοτε με γνϊμονα  το ωραίο  

ι τθν αντίκεςι του προσ αυτό.3 

Σφμφωνα με τον  κακθγθτι  Ρ. Μιχελι,  αιςκθτικζσ κατθγορίεσ που εξετάηονται  είναι το 

Υπζροχο (ι το Υψθλό),  το Τραγικό,  το Κωμικό,  θ Χάρισ,  το Ωραίο και το Άςχθμο που 

χαρακτθρίηουν όλα τα ζργα τζχνθσ και τα πλάςματα τθσ φφςθσ. Θ κεωρθτικι ζρευνα των 

καλλιτεχνικϊν προβλθμάτων άρχιςε με τουσ πυκαγόρειουσ. Αλλά και των προςωκρατικϊν 

φιλοςόφων και του Σωκράτθ και του Ρλάτωνα οι φιλοςοφικζσ παρατθριςεισ επί του Καλοφ 

δεν αποτελοφςαν ακόμθ μια ςυςτθματοποιθμζνθ μελζτθ για τθν  Αιςκθτικι. 

Το πρϊτο  ςυςτθματικό ζργο  αιςκθτικισ τθσ αρχαιότθτασ αποτελεί  το  "Ρερί Ροιθτικισ" του 

Αριςτοτζλθ (384-322 π.Χ). Από τα δφο βιβλία που πικανότατα αποτελοφςαν αρχικά το ζργο,  

ζχει ςωκεί το πρϊτο βιβλίο που πραγματεφεται τθν τραγωδία και το ζποσ,  όχι όμωσ το 

δεφτερο που ιταν αφιερωμζνο ςτθν κωμωδία. Στα πρϊτα πζντε κεφάλαια του ζργου 

εξετάηεται αδρομερϊσ θ ζννοια τθσ ποίθςθσ και θ ςθμαςία τθσ μίμθςθσ ςε αυτιν. Φςτερα 

από το γενικό μζροσ ακολουκεί θ πραγμάτευςθ τθσ τραγωδίασ. 

Ο Αριςτοτζλθσ  αναπτφςςει τουσ  απαραίτθτουσ κανόνεσ για τθν ςφνκεςθ 

τθσ τραγωδίασ,  αλλά και για τθν ςφνκεςθ  κάκε ωραίου ζργου,  αφοφ οι 

κανόνεσ πθγάηουν από τθν κλαςςικι αντίλθψθ του Καλοφ δθλαδι τθσ 

αιςκθτικισ κατθγορίασ του Ωραίου. Το ζργο πρζπει να ζχει μζτρο,  να 

είναι ευμνθμόνευτο και επομζνωσ όχι πολφ μεγάλο,  να ζχει αρχι,  μζςθ 

και τζλοσ,  τάξθ,  ενότθτα. 
 

Εικ. 1:Αριςτοτζλθσ 

 
Εικ. 2: Επανζκδοςθσ   1733 

(εξϊφυλλο) 

Το δεφτερο   ςυςτθματικό ζργο  αιςκθτικισ τθσ αρχαιότθτασ 

αποτελεί  το "Ρερί Φψουσ" του Λογγίνου,  γραμμζνο όταν άρχιςε να 

εμφανίηεται θ αιςκθτικι κατθγορία του Τψθλοφ,  ςτα  ελλθνικά,  

περίπου τον 3ο μΧ. αιϊνα. Μζςα από το ζργο αυτό επιχειρείται όχι 

να ξεχωρίςει το Τψθλό ωσ αιςκθτικι κατθγορία αλλά να δείξει πωσ 

και πότε υπάρχουν ςε ζνα κλαςςικά ωραίο  ζργο,  ςθμεία υψθλοφ 

φφουσ που το ζργο υψϊνεται προσ κάτι άλλο που για τον Λογγίνο 

είναι ο Κεόσ. "Το φψοσ" λζει "μασ ανεβάηει  κοντά ςτθν υψθλι ιδζα 

του Κεοφ",  ιδζα που δεν ιταν πια ξζνθ ςτθν ελλθνικι διανόθςθ 

κατά τθν φιλοςοφία του Ρλωτίνου. 

Μζχρι ςιμερα  ςτθν καταςκευι ενόσ ζργου ι ςτον ςχεδιαςμό μιασ μζγα-μθχανισ οι 

δθμιουργοί δεν επιχείρθςαν να εκφράςουν τθν τραγικότθτα ι τθν κωμικότθτα,  ίςωσ το 

τολμιςουν ςτο μζλλον. Συνεπϊσ το Τπζροχο ι το Τψθλό,  θ Χάρισ και το Ωραίο είναι οι 

αιςκθτικζσ κατθγορίεσ που αντιςτοιχοφν ςτθν αρχιτεκτονικι και ςτο ςχεδιαςμό μθχανϊν. Το 

Άςχθμο εξ αρχισ το  αποφεφγουν όλεσ οι τζχνεσ. 

 

                                                     
3 Από το βιβλίο "Το ωραίον και το υψθλόν ". Αιςκθτικι κεϊρθςθσ του Κ.Νιάρχου,  αναφορά ςτο ζργο του Ε,  Μουτςόπουλου"Αι 
αιςκθτικαί  Κατθγορίαι" 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aristotle_Altemps_Inv8575.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dionysiou_Logginou_Peri_ypsous_biblion.JPG
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1.3 Σο Ωραίο το Τψθλό και θ Χάρισ ςτθν τζχνθ και τθν Αρχιτεκτονικι.  

Θ κλαςςικι εποχι εκφράςτθκε με τθν αιςκθτικι κατθγορία του Ωραίου. Σφμφωνα με τον 

κακθγθτι Ρ.Μιχελι,  4 το Ωραίο εκφράηεται με μζτρο και ωσ προσ το μζγεκοσ και ωσ προσ τθν 

τάξθ· όπωσ ζλεγε ο Ρλάτων: «το δε καλόν ουκ άμετρον»,  και ο Αριςτοτζλθσ: «το γάρ καλόν 

εν μεγζκει και τάξει εςτίν.» Δθλαδι,  ζνα ζργο ωραίο δεν είναι οφτε πολφ μικρό οφτε πολφ 

μεγάλο και ζχει ςαφι τάξθ δθλαδι  ζχει αρχι,  μζςθ και τζλοσ. Το  περιεχόμενο και θ μορφι 

του βρίςκονται ςε πλιρθ αρμονία και  δεν διαφαίνεται κίνθςθ υπεροχισ του ενόσ πάνω ςτο 

άλλο. Πλθ θ κίνθςθ του περιορίηεται ςτο να ςυντθρθκεί  μια ιδανικι ιςορροπία,  ϊςτε ο 

κεατισ κάκε ωραίου να αιςκάνεται ολφμπια γαλινθ. Θ ομορφιά του είναι  όπωσ  είναι θ 

ομορφιά του Ραρκενϊνα ι τθσ γαλθνεμζνθσ κάλαςςασ ενόσ κόλπου.  

 Για να εξθγιςει τθν πθγι του αιςκιματοσ του Τψθλοφ,  ο κακθγθτισ Ρ.Μιχελι αναφζρεται 

ςτο διαφορετικό,  δυναμικό αίςκθμα που δθμιουργείται αν κανείσ κελιςει  να κοιτάξει προσ 

τον ουρανό για να  ςυλλάβει τθν εικόνα του ουράνιου  κόλου,  το οποίο γίνεται εντονότερο 

αν μεταφερκεί ςτο μζςον του ωκεανοφ. Ζνα δζοσ ανάμικτο με καυμαςμό αρχίηει να κατζχει 

τθν ψυχι του,  όςο ο ωκεανόσ είναι γαλινιοσ. Μζςα από τθν αντίκεςθ αυτι των 

ςυναιςκθμάτων δζουσ και καυμαςμοφ,   αναβλφηει θ αίςκθςθ του υπερβατικοφ  μεγαλείου 

που εντείνεται,  εξαιτίασ του κρυμμζνου δυναμιςμοφ που αποκρφβεται.   Αλλά το δζοσ του 

Τψθλοφ μεταβάλλεται ςε φόβο και τρόμο,  αν ξαφνικά  παρουςιαςτεί  τρικυμία ι αν 

ξεςπάςει καταιγίδα. Νιϊκει τότε ο άνκρωποσ να χάνεται,  κι αδφναμοσ ν’ αντιπαραταχκεί 

ςτθν πάλθ των ςτοιχείων,  εκμθδενίηεται. Θ ζκφραςθ του Τψθλοφ ςτθ φφςθ,  ςε 

διαφορετικζσ μορφζσ και βακμοφσ,  μασ αποκαλφπτει ότι το Τψθλό,  ςε αντίκεςθ προσ το 

Ωραίο,  παρουςιάηεται απροςμζτρθτο ωσ προσ το μζγεκοσ και υπερφυςικό ωσ προσ τθν τάξθ. 

Το ίδιο ςυμβαίνει και ςτθν τζχνθ. Υπάρχουν  δυο κατθγορίεσ ζργων που εκφράηουν το 

Τψθλό: Τα υπερμεγζκθ,  με κυρίαρχο ςτοιχείο τθν  ζκταςθ,  όπωσ οι Ρυραμίδεσ τθσ 

Αιγφπτου,  θ  Αγία Σοφία ι οι γοτκικοί ναοί και τα ζργα που,  αν και  δεν διακζτουν μεγάλθ   

ζκταςθ,  υποβάλλουν τθν αίςκθςθ τθσ ζνταςθσ που υποκρφπτουν ςτο εςωτερικό τουσ: ο 

Μωυςισ του Μιχαθλάγγελου ι ο Ραντοκράτορασ  του ∆αφνιοφ. 

  

  Θ " Χάρισ",  το χαριτωμζνο,  χαρακτθρίηεται από το εφκραυςτο,  τον μικρό όγκο,  τθ λίγθ 

δφναμθ,  αλλά προπαντόσ τθν κίνθςθ με άνετο,  άψογο  και ταιριαςτό τρόπο,  που υπερνικά 

τισ τεχνικζσ δυςκολίεσ. Είναι ζνασ κρίαμβοσ τθσ μορφισ επάνω ςτθν φλθ. Το χαριτωμζνο 

γεννά τθν εντφπωςθ τθσ ελαφρότθτασ,  τθσ κομψότθτασ αλλά και  τθσ αβρότθτασ. Δθμιουργεί 

αιςκιματα αγάπθσ,  ςτοργισ και  ςυμπάκειασ.5 

 

 Οι αιςκθτικζσ κατθγορίεσ του Ωραίου του Τψθλοφ και τθσ Χάρθσ μποροφν να μεταφερκοφν 

ςτο χρόνο,  χαρακτθρίηοντασ ανάλογα εποχζσ ι ςτυλ.  Θ  Ελλθνικι κλαςςικι εποχι  

αντιςτοιχεί ςτθν κατθγορία του  Ωραίου,  θ τζχνθ του χριςτιανιςμοφ  διζπεται από το Τψθλό 

και θ εποχι του ροκοκό από τθν Χάρθ. 

 

 

 

 

                                                     
4Ρ.Α.Μιχελισ " Αιςκθτικι κεϊρθςθ τθσ Βυηαντινισ Τζχνθσ,  " 
5 Ευγενία Ρομπόρτςθ Δοκίμιο: Αιςκθτικι και Τζχνθ http://fractalart.gr/aisthitiki-techni/ 
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1.4 Αιςκθτικι του ωραίου ςτθν φιλοςοφία και τθν αρχιτεκτονικι  

Θ Αιςκθτικι του Ωραίου απαντάται  ςτθν φιλοςοφία και τισ τζχνεσ κατά τθν  Αρχαιοελλθνικι  

περίοδο,  τθν ωμαϊκι περίοδο,  τθν Αναγζννθςθ κακϊσ και τθν Νεοκλαςικι περίοδο. 

1.4.1. Αρχαιοελλθνικι περίοδοσ 

Φιλοςοφία τθσ αιςκθτικισ του Ωραίου ςτθν Αρχαία Ελλάδα6 

Θ  αιςκθτικι είχε αρχίςει να αναπτφςςεται από τα αρχαία χρόνια ςτισ πλοφςιεσ χϊρεσ τθσ 

Μεςογείου,  ςτθν Αίγυπτο,  ςτθ Βαβυλωνία,  ςτθν αρχαία  Λνδία μζχρι και τθν  αρχαία Κίνα. 

Τθν πιο πλιρθ όμωσ ολοκλιρωςι  τθσ,  τθ γνϊριςε ςτθν αρχαία Ελλάδα. Οι φιλόςοφοι που 

αςχολικθκαν με τθν αιςκθτικι  είναι: 

Πυκαγόρασ: (580 π.Χ-496 π.Χ).  Από τουσ πρϊτουσ που διατφπωςαν μια ςειρά κζςεισ πάνω 

ςτα προβλιματα τθσ τζχνθσ ςτθν αρχαία Ελλάδα ιταν οι πυκαγόρειοι,  που είχαν διακθρφξει 

ότι θ γνϊςθ του κόςμου ταυτίηεται με τθ γνϊςθ των αρικμϊν που τον κατευκφνουν. Τισ 

βαςικζσ φιλοςοφικζσ κζςεισ τουσ,  τισ χρθςιμοποίθςαν ωσ αφετθρίεσ για τισ αιςκθτικζσ τουσ 

κεωρίεσ. Οι πυκαγόρειοι δίδαςκαν ότι θ αρμονία των αρικμϊν κατευκφνει όλα τα φαινόμενα 

τθσ ηωισ και επιπλζον  βρίςκεται ςτθ βάςθ των αιςκθτικϊν φαινομζνων. Με τθ διδαςκαλία 

τουσ για τθν αρμονία οι πυκαγόρειοι κεμελίωςαν τθ διαλεκτικι ερμθνεία τθσ ομορφιάσ.  

 

Θράκλειτοσ: (530-470 π.Χ). Ο Θράκλειτοσ παίρνει για πρϊτθ αρχι ςε κακετί που υπάρχει 

το «αιϊνια ηωντανό πυρ.» Αν και ςτον κόςμο βαςιλεφει αυςτθρι νομοτζλεια,  δεν υπάρχει 

τίποτα το αμετάβλθτο — το παν ρζει και αλλάηει. Θ ομορφιά κατά τον Θράκλειτο είναι 

ιδιότθτα του πραγματικοφ κόςμου,  αλλά  είναι ιδιότθτα ςχετικι. Θ ςχετικότθτα αυτι 

προςδιορίηεται από το ότι οι υπάρξεισ ανικουν ςε διαφορετικά γζνθ. Ο πιο ωραίοσ πίκθκοσ 

είναι άςχθμοσ ςε ςφγκριςθ με το γζνοσ των ανκρϊπων. Ο Θράκλειτοσ κεωρεί ότι το Ωραίο 

ζχει αντικειμενικι βάςθ τισ ποιότθτεσ των υλικϊν πραγμάτων. Κατά τον Θράκλειτο θ ομορφιά 

ζχει υλικι βάςθ και αναπτφςςεται ςαν ιδιότθτα των πραγμάτων. 

 

Δθμόκριτοσ: (460-370 π.Χ). Κεωρεί  πωσ  το Ωραίο ζχει αντικειμενικι βάςθ ςτον υλικό κόςμο. 

Θ ουςία του Ωραίου βρίςκεται ςτθ κανονικι διάταξθ,  ςτθ ςυμμετρία,  ςτθν αρμονία των 

μερϊν,  ςτθσ ςωςτζσ μακθματικζσ αναλογίεσ. Τον Δθμόκριτο τον απαςχολεί επίςθσ το 

πρόβλθμα τθσ φφςθσ τθσ ζμπνευςθσ,  που τθ κεωροφςε απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν 

καλλιτεχνικι δθμιουργία. 

ωκράτθσ: (470-399 π.Χ).Τθν κατθγορία του Ωραίου ο Σωκράτθσ τθ ςυνδζει με τθ 

ςκοπιμότθτα,  δθλαδι με τθν ωφελιμότθτα για τθν επιτυχία οριςμζνου ςκοποφ. Με αυτό για 

βάςθ,  το Ωραίο κατά τον Σωκράτθ είναι ςχετικό. Θ τζχνθ κατά τον Σωκράτθ είναι μίμθςθ τθσ 

φφςθσ. Βαςικόσ ςκοπόσ τθσ απεικόνιςθσ ςτθν τζχνθ πρζπει να είναι ο ωραίοσ πνευματικά και 

ςωματικά άνκρωποσ. Και επιπλζον το «ςωματικό» πρζπει να είναι υποταγμζνο ςτο 

«πνευματικό.» 

Πλάτων: Κεντρικόσ ςτόχοσ του Ρλάτωνα (427-347 π.Χ)  είναι το πρόβλθμα του Ωραίου. Στο 

διάλογό του "Λππίασ Μείηων" ο Ρλάτων υποςτθρίηει ότι Ωραίο δεν είναι εκείνο που «μοιάηει» 

ωραίο,  δεν είναι οφτε το «χριςιμο»,  οφτε το «ωφζλιμο» ι το ευχάριςτο ςτθν δράςθ και τθν 
                                                     
6 Χρθςιμοποιικθκαν ςτοιχεία από το  κείμενο του Μιχάλθ Μανιάτθ "Θ αιςκθτικι ςτθν αρχαία Ελλάδα" που δθμοςιεφτθκε ςτον 
Εκθβόλο ςτισ 12/6/2013 

https://el.wikipedia.org/wiki/460_%CF%80.%CE%A7.
https://el.wikipedia.org/wiki/370_%CF%80.%CE%A7.
https://el.wikipedia.org/wiki/470_%CF%80.%CE%A7.
https://el.wikipedia.org/wiki/399_%CF%80.%CE%A7.
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ακοι. Το Ωραίο,  δεν υπάρχει ςε τοφτο τον κόςμο,  αλλά ςτον κόςμο των ιδεϊν. Σε τοφτο τον 

κόςμο,  που είναι προςιτόσ με τθν αιςκθτθριακι αντίλθψθ,  βαςιλεφει θ πολυμορφία όπου 

όλα αλλάηουν και περνοφν. Ενϊ το Ωραίο ςαν ιδζα,  οφτε γεννιζται οφτε αφανίηεται. Θ 

ομορφιά ζχει υπεραιςκθτό χαρακτιρα,  γι’ αυτό δεν είναι προςιτι με τα αιςκιματα,  μα με 

το νου. Ο Ρλάτων ιςχυρίηεται ότι ο καλλιτζχνθσ δθμιουργεί ςε κατάςταςθ επιφοίτθςθσ και  

ενατζνιςθσ,  ςαν "κεόπνευςτοσ". Ο Ρλάτων είναι οπαδόσ τθσ κεωρίασ τθσ μίμθςθσ. 

Αριςτοτζλθσ: Στο κυριότερο αιςκθτικό ζργο του ο Αριςτοτζλθσ (384-322 π.Χ)  το "Ρερί 

ποιθτικισ" αναηθτά τον αντικειμενικό νόμο του Ωραίου,  αλλά ςτον πραγματικό κόςμο. Κατά 

τθν άποψι του  θ ομορφιά είναι αντικειμενικά υπαρκτι ιδιότθτα που ζχουν τα ίδια τα 

αντικείμενα,  τα πράγματα. Ρροβάλλει και ςυςτθματοποιεί τα γνωρίςματα του Ωραίου και 

δθμιουργεί κανονιςτικι Αιςκθτικι. Τα ςπουδαιότερα γνωρίςματα του Ωραίου είναι: 

ςυμμετρία *ςτο χϊρο+,  αναλογία και ενάργεια,  ακεραιότθτα και ενότθτα ςτθν πολυμορφία. 

Ρροςπακεί να προςδιορίςει τθ ςχζςθ τθσ ομορφιάσ με το καλό που  πάντοτε εκφράηεται ςε 

κίνθςθ,  ενϊ το Ωραίο μπορεί να υπάρχει και ςε ακίνθτα πράγματα,  διακρίνοντασ ομορφιά 

θρεμίασ και ομορφιά κίνθςθσ. Στο ζργο του Αριςτοτζλθ θ αρχαία Ελλθνικι αιςκθτικι ςκζψθ 

ζφταςε ςτο κατακόρυφο τθσ. 

 

Αρχιτεκτονικι του Ωραίου ςτθν Αρχαία Ελλάδα 

Θ αρχιτεκτονικι αυτισ τθσ περιόδου μεταχειρίηεται  το ςφςτθμα τθσ δοκοφ επί ςτφλου. 

Κτίηει με λίκουσ "εν ξθρϊ",  τα ανοίγματα είναι ανάλογα των ςτατικϊν ιδιοτιτων των υλικϊν 

(κυρίωσ μαρμάρου ι αςβεςτολικικϊν πετρωμάτων) και  τα ζργα δεν είναι ογκϊδθ. 

Αποτελοφνται από μζλθ αυτοτελι που ιςορροποφν χάρθ ςτθν βαρφτθτα,  γι αυτό φαίνονται 

να ςυνεργάηονται ελεφκερα για να αποδϊςουν  οργανικά ςυγκροτθμζνα ςϊματα με 

νοοτροπία "δθμοκρατικι". Θ  μορφολογία εκφράηεται μζςω τθσ λάξευςθσ των ςυναρμογϊν,  

κακϊσ λαξεφεται περίτεχνα   το αυτοφυζσ υλικό,  μάρμαρο ι λίκοσ. Θ ςχζςθ μορφισ και 

υλικοφ είναι ορκολογικι και το πνεφμα δθμιουργίασ ςυνκετικό.7 

Θ εκδιλωςθ του Ωραίου εκφράηεται μζςω τθσ κακολικισ επεξεργαςίασ  όλων των επί μζρουσ 

ςτοιχείων ενόσ ναοφ: λάξευςθ ραβδϊςεων,  ζνταςθ,  μείωςθ και κάμψθ ςτουσ κίονεσ,  

καμπυλϊςεισ ςτο ςτυλοβάτθ και ςτο επιςτφλιο, "επίλυςθ τθσ γωνίασ" και αποτελοφν  το 

ςφςτθμα των εκλεπτφνςεων,  υπεφκυνο για τθν δθμιουργία τθσ χαρακτθριςτικισ ταυτότθτασ 

και μοναδικότθτασ του αρχαιοελλθνικοφ πολιτιςμοφ.8 

Από τθν αρχαϊκι ζωσ τθν ελλθνιςτικι περίοδο (8οσ–1οσ αιϊνασ π.Χ),  επικρατοφν δφο ςαφείσ 

τάςεισ ςτθν ελλθνικι  αρχιτεκτονικι,  όπωσ αποτυπϊνεται ςτθν ναοδομία: οι επιμικεισ 

κατόψεισ βραχφνονται  και οι προςόψεισ αποκτοφν όλο και λεπτότερα ςτοιχεία. Ραράλλθλα,  

αναπτφςςονται τρεισ διαφορετικοί αρχιτεκτονικοί ρυκμοί που ζμελλε να κακορίςουν ςε 

τεράςτιο βακμό τθν αρχιτεκτονικι για περίπου 2000 χρόνια: ο δωρικόσ,  ο ιωνικόσ και ο 

κορινκιακόσ. Πλα τα παραπάνω χαρακτθριςτικά,  μαηί με τθ χριςθ  μακθματικϊν κανόνων: 

χρυςι τομι,  αναλογίεσ 3/5,  5/8, …ραδινζσ αναλογίεσ, … και τθν ζμφαςθ ςε μια οπτικι και 

καταςκευαςτικι τελειότθτα,  απζδωςαν πολλζσ διαφορετικζσ μορφζσ λαμπρϊν  ναϊν:  

 ο Ραρκενϊνασ ςτθν Ακρόπολθ- Δωρικοφ ρυκμοφ 

  ο ναόσ τθσ απτζρου Νίκθσ ςτθν Ακρόπολθ-Λωνικοφ ρυκμοφ   

                                                     
7 Στοιχεία από το βιβλίο του Ρ. Μιχελι " Αιςκθτικι κεϊρθςθ τθσ Βυηαντινισ Τζχνθσ"  
8 Μποφρασ Χ,  Μακιματα Λςτορίασ τθσ Αρχιτεκτονικισ,  Ρρϊτοσ τόμοσ  Εκδόςεισ  Συμμετρία Ακινα 1999,  ςελ 218 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CF%80%CE%BF%CF%87%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/8%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82_%CF%80.%CE%A7.
https://el.wikipedia.org/wiki/1%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82_%CF%80.%CE%A7.
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CF%89%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%81%CF%85%CE%B8%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%81%CF%85%CE%B8%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%B8%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%81%CF%85%CE%B8%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CF%81%CF%85%CF%83%CE%AE_%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B8%CE%B5%CE%BD%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BA%CF%81%CF%8C%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CF%8E%CE%BD
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 ο ναόσ του Ολυμπίου Διόσ ςτθν Ακινα-Κορινκιακοφ 

ρυκμοφ ι ςυνδυαςμοί  όπωσ 

 ςτα προπφλαια τθσ Ακρόπολθσ και ςτο Ερεχκείο, 

ςυνδυαςμοί Δωρικοφ και Λωνικοφ ρυκμοφ 

Με τθν ίδια αρχι ςχεδιάηονται τόςο τα δθμόςια κτίςματα-

εκτόσ των ναϊν-όπωσ: κζατρα, ςτοζσ,  κρινεσ,  αγορζσ,  

ςτάδια,  όςο και οι  ιδιωτικζσ  κατοικίεσ.  
Εικόνα 3: Ναός του Ολυμπίου Γιός 

 

1.4.2. Ρωμαϊκι περίοδοσ 

Φιλοςοφία  τθσ αιςκθτικισ του Ωραίου   

Οι ςθμαντικότερεσ φιλοςοφικζσ κατευκφνςεισ των αρχαίων Ελλινων,  εξακολοφκθςαν να 

απαςχολοφν τθ φιλοςοφικι ςκζψθ και κατά τθ διάρκεια τθσ ωμαϊκισ περιόδου. Τθν 

παραπζρα ανάπτυξθ τουσ οι αιςκθτικζσ ιδζεσ τθν πιρανε ςτθν αρχαία ϊμθ. Με βάςθ τθν 

υλιςτικι αντίλθψθ για τον κόςμο,  μερικά από τα αιςκθτικά προβλιματα εξετάηονται από το 

ωμαίο ατομιςτι Λουκριτιο (99 — 55 π.Χ). Κατά τθν γνϊμθ του Λουκριτιου θ τζχνθ πιγαςε 

από τθ «χρεία»,  δθλαδι από τισ ανάγκεσ του ανκρϊπου. Θ τζχνθ μιμείται τα διάφορα 

φαινόμενα τθσ φφςθσ. Θ τζχνθ δεν προςφζρει μόνο «θδονι»,  άλλα ζχει και ωφελιμιςτικι 

αποςτολι αφοφ για παράδειγμα  είναι  μζςο για τθ διάδοςθ γνϊςεων. 

Αρχιτεκτονικι του Ωραίου  

Το μοναδικό κείμενο αρχιτεκτονικισ κεωρίασ και πρακτικισ που διαςϊηεται,  

χρθςιμοποιϊντασ πθγζσ  από τθν κλαςικι εποχι,  είναι  το "Περί αρχιτεκτονικισ " του 

Βιτροφβιου. Στο βιβλίο υπάρχει ξεχωριςτό κεφάλαιο για τθν καταςκευι υδραυλικϊν ζργων. 

Ο Βιτροφβιοσ ςτο ζργο του  βαςίηει τθν καλι αρχιτεκτονικι ςε τρεισ αρχζσ: Ομορφιά 

(Venustas),  Στακερότθτα (Firmitas) και Ευχρθςτία (Utilitas). Θ  αρχιτεκτονικι οφείλει να 

εξιςορροπεί με βάςθ αυτά τα τρία ςτοιχεία,  χωρίσ κανζνα να υπερβαίνει τα άλλα. Θ ωμαϊκι 

αρχιτεκτονικι  ζχει να επιδείξει  δφο ςθμαντικά καταςκευαςτικά επιτεφγματα: τθν αψίδα 

(εικ. 4) και το κόλο. Ραρόλο που θ τεχνικι καταςκευισ τθσ αψίδασ ιταν γνωςτι ςτουσ 

Ετροφςκουσ και τουσ Ζλλθνεσ αρχιτζκτονεσ,  θ ευρεία χριςθ τθσ κακιερϊκθκε ςτα 

μνθμειακοφ χαρακτιρα κτίςματα των ωμαίων. Οι κόλοι αντίκετα,  που βαςίηονται ςτθ 

λογικι τθσ αψίδασ,  χρθςιμοποιικθκαν ςε τάφουσ και ςε κτιρια όπωσ το Ράνκεον,  ναό 

αφιερωμζνο ςε όλουσ τουσ κεοφσ,  αριςτοφργθμα τθσ ρωμαϊκισ αρχιτεκτονικισ και 

κολοδομίασ,  ςτθ ϊμθ (εικ. 5) 

 
Εικόνα 4: Πζτρινθ αψίδα 1. Ρζτρα "κλειδί" 2. Αψιδόλικοσ 
(κολίτθσ) 3. Εξωράχιο 4. Επίκρανο 5. Εςωράχιο 6. Ανφψωςθ 
7. Κακαρό άνοιγμα 8. Αντζρειςμα  

 
Εικόνα 5:  Πάνκεον ςτθ Ρϊμθ 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CF%8C%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9F%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%AF%CE%BF%CF%85_%CE%94%CE%B9%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%BF_%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%B8%CE%AD%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CF%8C%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9F%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%AF%CE%BF%CF%85_%CE%94%CE%B9%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%88%CE%AF%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%98%CF%8C%CE%BB%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%8D%CF%83%CE%BA%CE%BF%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AC%CE%BD%CE%B8%CE%B5%CE%BF%CE%BD
https://www.google.gr/imgres?imgurl=http://thumbs.dreamstime.com/z/%CE%B5%CF%83%CF%89%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-pantheon-%CF%81%CF%8E%CE%BC%CE%B7-36366161.jpg&imgrefurl=http://gr.dreamstime.com/%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BA-%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BD%CE%B1-%CE%B5%CF%83%CF%89%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-pantheon-%CF%81%CF%8E%CE%BC%CE%B7-image36366161&h=923&w=1300&tbnid=PX7UwmDte3rzKM:&docid=n3UNLTFIMW-TfM&ei=qoV8VqevCoursQHD9YWwDQ&tbm=isch&ved=0ahUKEwinrL_02PXJAhWLVSwKHcN6AdYQMwgnKAgwCA
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Θ ωμαϊκι αρχιτεκτονικι είναι ωφελιμιςτικά κατευκυνόμενθ και ςτοχεφει  να ικανοποιιςει 

μεγάλα πλικθ,  δεν κτίηει  "εν ξθρϊ" αλλά με ςυνεκτικό υλικό (χυτι τοιχοποιία μζςα ςε 

πλινκόκτιςτο κϊρακα). Θ ίδια μζκοδοσ  χρθςιμοποιείται και ςτουσ  κόλουσ που γίνονται 

βαρείσ και απαιτοφν ογκϊδεισ τοίχουσ ζδραςθσ και ογκϊδθ αντερείςματα. Θ καταςκευι αυτι 

είναι εφκολθ,  γριγορθ και χωρίσ αξιϊςεισ για ειδικευμζνουσ και υπεφκυνουσ τεχνίτεσ  παρά 

για  μάηεσ εργατϊν. Τα  ζργα  γίνονται υπζρμετρα,  αςκοφν επιβολι  και θ όλθ νοοτροπία τθσ 

τζχνθσ δεν είναι δθμοκρατικι αλλά μοναρχικι. Τα μζλθ του ζργου χάνουν τθν αυτοτζλειά 

τουσ  αλλά δουλεφουν μαηικά. Οι κίονεσ και οι παραςτάδεσ αποτελοφν πρόςκετο διάκοςμο.9 

Σθμαντικι κζςθ ςτθν αρχιτεκτονικι των ωμαίων αποτελοφν οι γζφυρεσ που 

χρθςιμοποιικθκαν από τουσ ωμαίουσ τόςο για το οδικό δίκτυο όςο και για τα υδραγωγεία 

τουσ,  αποτελϊντασ αντιπροςωπευτικά καταςκευαςτικά ζργα τθσ εποχισ τουσ. Ο μνθμειακόσ 

χαρακτιρασ των γεφυρϊν ιταν αποτζλεςμα τόςο τθσ ςθμαντικότθτάσ τουσ – κακότι ιταν 

υποχρεωτικά ςθμεία διόδου – όςο και τθσ τάςθσ ελαχιςτοποίθςθσ του αρικμοφ των πζδιλϊν 

τουσ – για λόγουσ αντοχισ ςτα υδάτινα ρεφματα.  

Με αντίςτοιχο τρόπο τα υδραγωγεία αποτελοφςαν τοπόςθμα μζςα ςτο φυςικό και ςτο 

αςτικό περιβάλλον,  υποδείγματα υδραυλικισ μθχανικισ με ροι βαςιςμζνθ ςτθ βαρφτθτα,  

που κατόρκωναν να μεταφζρουν το νερό από κάποια απομακρυςμζνθ περιοχι ςε δεξαμενζσ 

και ςυςτιματα διανομισ μζςα ςτισ πόλεισ.  

Ζνα από τα καλφτερα διατθρθμζνα υδραγωγεία 

είναι το Pont du Gard ςτθ νότια Γαλλία,  χτιςμζνο 

από λικόπλινκουσ μνθμειακοφ μεγζκουσ,  χωρίσ 

κονίαμα ι ςυνδζςμουσ.  Ζχει  χαρακτθριςτεί ωσ   

μνθμείο παγκόςμιασ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ και 

τελεί  υπό τθν προςταςία τθσ Unesco.   
 

Εικόνα 6:Τδραγωγείο Pont du Gard 

1.4.3. Μεςαίωνασ 

Φιλοςοφία  τθσ αιςκθτικισ του Ωραίου   

 Θ αιςκθτικι παράδοςθ του Μεςαίωνα αρχίηει  από τθν κζςθ του Αυγουςτίνου  ότι το Ωραίο 

είναι αποτζλεςμα τθσ εναρμόνιςθσ αντίκετων ςτοιχείων ςτθ βάςθ τθσ ενότθτασ και τθσ τάξθσ. 

Στθ ςυνζχεια  ο  Κ. Ακινάτθσ10  ςτο πλαίςιο του ςχολαςτικοφ ορκολογιςμοφ αναφζρει  «Σο 

ωραίο ταυτίηεται με το καλό διαφζρουν μονάχα ςτθν όψθ… και  Σο είδοσ ι το ωραίο ζχει 

ομοιότθτα με τθν ιδιότθτα του Τιοφ. Γιατί το ωραίο περιλαμβάνει τρείσ ςυνκικεσ: 

αρτιότθτα  ι τελειότθτα …  ςωςτι αναλογία ι αρμονία και τζλοσ λαμπρότθτα ι ενάργεια,  γι 

αυτό και λζγονται ωραία τα πράγματα που ζχουν λαμπρά χρϊματα…»11 

Αρχιτεκτονικι του Ωραίου  

Από τα γραπτά του Βιτροφβιου ζωσ τα πρϊτα αναγεννθςιακά γραπτά του Σεμπαςτιάνο 

Σζρλιο,  12 μεςολαβεί ζνα αξιοςθμείωτο κενό. Τα ςθμαντικότερα μεςαιωνικά γραπτά περί 

αρχιτεκτονικισ δεν είναι νζα εγχειρίδια,  αλλά απλϊσ νεότερεσ και εκτενϊσ ςχολιαςμζνεσ 

μεταφράςεισ του Βιτροφβιου. 

                                                     
9 Στοιχεία από το βιβλίο του  του Ρ. Μιχελι " Αιςκθτικι κεϊρθςθ τθσ Βυηαντινισ Τζχνθσ,  " 
10 Λταλόσ ιερζασ τθσ ωμαιοκακολικισ Εκκλθςίασ (1225-1274) 
11 Από άρκρο " Λςτορία των Αιςκθτικϊν Κεωριϊν "τθσ  Βάλλυ Κωνςταντοποφλου 
12 Λταλόσ αρχιτζκτονασ και γλφπτθσ (1475-1554). 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CE%BA%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%AF%CE%B1
https://www.google.gr/imgres?imgurl=http://en.escaunes.com/wp-content/uploads/sites/3/2014/01/pont-du-gard.jpg&imgrefurl=http://en.escaunes.com/nimes-and-the-pont-du-gard/&h=1119&w=1698&tbnid=4tjuub52spEBhM:&docid=Gc_w8FUxMMeNyM&ei=ycF-VoXPA4mYsgG6vIewDg&tbm=isch&ved=0ahUKEwjF17jD-vnJAhUJjCwKHTreAeYQMwglKAYwBg
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 Αρχιτεκτονικζσ καταςκευζσ  του Μεςαίωνα που παρουςιάηουν "κανόνεσ" του Ωραίου 

μποροφν να κεωρθκοφν οι περίφθμεσ παλαιοχριςτιανικζσ βαςιλικζσ,  οι οποίεσ ιταν 

τεράςτια επιμικθ οικοδομιματα,  που διαιροφνται  εςωτερικά,  με  κιονοςτοιχίεσ ςε κλίτθ,  

καταλιγοντασ ςτθν ανατολικι μικρι πλευρά ςε αψίδα,  κόγχθ. 

Οι ωμαίοι παρζλαβαν αυτόν τον κτιριακό τφπο από τουσ 

Ζλλθνεσ. Τζτοιο κτίριο ιταν θ «Βαςίλειοσ Στοά» των Ακθνϊν. 

Σθμαντικό μνθμείο αυτισ τθσ περιόδου  και ζνα από τα 

καλφτερα διατθρθμζνα είναι θ Αχειροποίθτοσ  ςτθ Κεςςαλονίκθ,  

κτιςμζνθ κατά το πρϊτο ιμιςυ του 5ου αιϊνα  μ.Χ 

 
 

Εικόνα 7: Ναόσ τθσ Αχειροποιιτου 
ν 

1.4.4. Αναγζννθςθ   

Φιλοςοφία  τθσ αιςκθτικισ του Ωραίου   

Θ αιςκθτικι τθσ Αναγζννθςθσ,  εκφράηεται από τον  ουμανιςτι φιλόςοφο Μαρςίλιο 

Φιτςίνο13, ενάντια ςτισ Μεςαιωνικζσ αντιλιψεισ,  που αναηωογόνθςε τον νεοπλατωνιςμό   

αποδίδοντασ οντολογικι και υπερβατικι αυταξία ςτο Ωραίο,  ανακθρφςςοντασ τον 

καλλιτζχνθ ιερζα τθσ κρθςκείασ του Ωραίου. Επίςθσ ο Λεόν Μπατίςτα  Αλμπζρτι14  , 

μεγαλοφυισ ουμανιςτισ αρχιτζκτονασ,  είναι  ζνασ από  τουσ ςθμαντικότερουσ δθμιουργοφσ 

τθσ Αναγζννθςθσ. Ωσ ςυγγραφζασ προςπάκθςε μζςα από τα κείμενά του να δϊςει μια 

κεωρθτικι βάςθ για τθ βελτίωςθ των τεχνϊν,  με  όραμά  του  μια "τζχνθ" κζαςθσ του 

πραγματικοφ και επιδίωξθσ του Ωραίου15 

Αρχιτεκτονικι του Ωραίου  

Θ Αναγζννθςθ είναι μια περίοδοσ ςτθν οποία ςυντελζςτθκαν βακιζσ αλλαγζσ ςτθν 

αρχιτεκτονικι. Ο αρχιτζκτονασ αυτιν τθν περίοδο ζπρεπε να ζχει,  ωσ ζνα βακμό τθ 

μόρφωςθ του λογίου,  να ξζρει κανόνεσ αρχαίων «ρυκμϊν»,  τισ ςωςτζσ αναλογίεσ και τα 

μζτρα των αρχαιοελλθνικϊν μορφολογικϊν χαρακτθριςτικϊν.  Τα εγκαίνια αυτισ τθσ νζασ 

περιόδου πραγματοποιικθκαν από τον Γενουάτθ Λεόν Μπατίςτα Αλμπζρτι,  ο οποίοσ ςτο 

ζργο του "Περί κτιςτϊν πραγμάτων βιβλία δζκα," ακολουκϊντασ  ςε οργάνωςθ το 

παράδειγμα του Βιτροφβιου,  περιλαμβάνει από γραμμικά ςχζδια και μελζτεσ γφρω από τθ 

χριςθ των χϊρων και των υλικϊν,  ζωσ κείμενα γφρω από τθν αρχιτεκτονικι  ωσ «τζχνθ του 

ωραίου» και τθν αναςτιλωςθ. Θ αρχιτεκτονικι,  ακολουκϊντασ αυτζσ τισ τάςεισ,  υπερζβθ 

τον γοτκικό ρυκμό,   κατόρκωςε να απελευκερϊςει το λεξιλόγιό τθσ από το  κεοκεντρικό  

πνεφμα τθσ Εκκλθςίασ και,  μζςω τθσ Αρχαιότθτασ, ςτράφθκε προσ νζεσ αναηθτιςεισ. 

Ζνα από τα πρϊτα αποτελζςματα των αναηθτιςεων 

αυτϊν ιταν ο κόλοσ τθσ Santa Maria del Fiore ςτθ 

Φλωρεντία,  ζργο του Filippo Brunelleschi (1377 – 

1446). Το κτίριο δθμιοφργθςε ζνα  νζο φφοσ,  

ςυγκρίςιμο με το ρωμαϊκό. 

 
Εικόνα 8: Santa Maria del Fiore 

                                                     
13

Ουμανιςτισ φιλόςοφοσ(1433-1499)  
14Λταλόσ καλλιτζχνθσ,  αρχιτζκτονασ,  ποιθτισ και φιλόςοφοσ(1404-1472)  
15 Από άρκρο " Θ υπονόμευςθ τθσ Μεςαιωνικισ αιςκθτικισ και θ πρϊιμθ Αναγζννθςθ" του Γρ. Σολτάνθ (θμερ.18/7/2011) 

logostehnis.blogspot.com 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%89%CF%84%CE%BF%CF%87%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%B9%CF%87%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%88%CE%AF%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CE%BC%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A3%CF%84%CE%BF%CE%AC
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%B1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9B%CE%B5%CF%8C%CE%BD_%CE%9C%CF%80%CE%B1%CF%84%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B1_%CE%91%CE%BB%CE%BC%CF%80%CE%AD%CF%81%CF%84%CE%B9&action=edit&redlink=1
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Church_of_the_Acheiropoietos.JPG
http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj8xP-Pvt7KAhUBuhQKHU5qAhkQjRwIBw&url=http://16marianti16.blogspot.com/2015/08/blog-post_610.html&psig=AFQjCNFXZ0an5dGFHGMOlkjWTIibSI_sbA&ust=1454688239748783
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Επίςθσ ανεγζρκθκαν αςτικά και κρθςκευτικά κτίρια που  άρχιςαν να ενςωματϊνουν ξανά 

τουσ τρεισ αρχαιοελλθνικοφσ ρυκμοφσ κιόνων και πολλά 

μορφολογικά ςτοιχεία όπωσ οι εςωτερικζσ αυλζσ και οι 

ςτοζσ με κιονοςτοιχίεσ. Αντίςτοιχα ζνα ςφνολο νζων 

εκκλθςιϊν (όπωσ θ Santa Maria Novella,  το 1470) 

εμφάνιςαν δυτικζσ όψεισ με κλαςικίηουςεσ 

λεπτομζρειεσ. 

 

 
Εικόνα 9 Santa Maria Novella 

1.4.5  Νεοκλαςικι  περίοδοσ 

Φιλοςοφία  τθσ αιςκθτικισ του Ωραίου   

«Ο Νεοκλαςικιςμόσ αντιτίκεται ςτον υπερβολικό χαρακτιρα και ςτθν πολφπλοκθ ζκφραςθ 

τθσ τζχνθσ του Μπαρόκ,  κακϊσ και ςτθν ελαφρότθτα και τθ διάςπαςθ τθσ μορφισ του 

Ροκοκό. Επιδιϊκει τθ μετάδοςθ των αιςκθτικϊν αρχϊν που πθγάηουν από τθν πίςτθ ςτθν 

αρμονία τθσ φφςθσ,  ςτθ λογικι και ςτθν αντανάκλαςθ τθσ θκικισ διαφγειασ,  τθσ απλότθτασ,  

τθσ κάκαρςθσ.»16 

Κυριότεροσ κεωρθτικόσ του Νεοκλαςικιςμοφ είναι ο  Βίνκελμαν,  (J. J. Winckelmann 1717-

1768) που  με τα ςυγγράμματα του "κζψεισ για τθ μίμθςθ των ελλθνικϊν ζργων ςτθ 

ηωγραφικι και τθ γλυπτικι" και "Δοκίμιο για τθν ικανότθτα αντίλθψθσ του ωραίου ςτθν 

τζχνθ",  εξζφραςε τισ απόψεισ του για  τθν ανωτερότθτα τθσ αρχαίασ ελλθνικισ τζχνθσ και 

προζτρεψε τουσ καλλιτζχνεσ να διδαχκοφν από αυτι και να τθ μιμθκοφν.  

Σε αντίκεςθ με Βίνκελμαν ο οποίοσ πρζςβευε τθν υπεροχι τθσ ελλθνικισ τζχνθσ ο Λταλόσ 

χαράκτθσ και αρχιτζκτονασ Σηιοβάνι Μπατίςτα Πιρανζηι (Giovanni Battista Piranesi,  

1720-1778],  υποςτιριηε το μεγαλείο τθσ ρωμαϊκισ τζχνθ.  

 

Αρχιτεκτονικι του Ωραίου  

«Σα χαρακτθριςτικά τθσ αρχιτεκτονικισ του Νεοκλαςικιςμοφ είναι θ ςτακερότθτα,  θ 

ςτιβαρότθτα και θ μεγαλοπρζπεια και πθγάηουν από τθν επικυμία να δθμιουργθκεί ζνασ 

κόςμοσ αγνόσ,  απλόσ και μεγαλειϊδθσ,  αντίςτοιχοσ με τον κλαςικό. Οι ρυκμοί τθσ κλαςικισ 

αρχαιότθτασ,  χρθςιμοποιοφνται ςφμφωνα με τισ αρχζσ τθσ ςυμμετρίασ και τθσ αναλογίασ των 

μερϊν. Σα κτίρια διακρίνονται για τισ μονόχρωμεσ,  κακαρζσ επιφάνειεσ με τισ γραμμικζσ 

διακοςμιςεισ και τα ελάχιςτα ανάγλυφα ςτοιχεία,  για τα αετϊματα,  τισ ελεφκερεσ 

κιονοςτοιχίεσ και τισ άλλεσ λεπτομζρειεσ που απαντοφν ςτουσ αρχαίουσ κλαςικοφσ ναοφσ.» 17 

Ο Ρφργοσ των Ανζμων αποτζλεςε ζνα από 

τα πιο δθμοφιλι πρότυπα του 

Νεοκλαςικιςμοφ. Χρθςιμοποιικθκε ςε 

πολλά δθμόςια κτίρια,  ακόμα και ςε 

εκκλθςίεσ,  παράδειγμα το ζργο του James 

Wyatt ςτο Ρανεπιςτιμιο τθσ Οξφόρδθσ το 

1773. 
 

Εικόνα 10:Ο Πφργοσ των Ανζμων 

                                                     
16 Από το διαδραςτικό ςχολικό βιβλίο" Λςτορία τθσ Τζχνθσ" Κεφ 12 Νεοκλαςικιςμόσ 
17 Από το διαδραςτικό ςχολικό βιβλίο" Λςτορία τθσ Τζχνθσ" Κεφ 12 Νεοκλαςικιςμόσ 

https://el.wikipedia.org/wiki/1717
https://el.wikipedia.org/wiki/1768
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Santa_Maria_Novella.jpg
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1.5  Αιςκθτικι του υψθλοφ ςτθν φιλοςοφία και τθν αρχιτεκτονικι 

Θ Αιςκθτικι του Τψθλοφ που ςτθν  αρχαιότθτα αποτυπϊνεται,  όπωσ προαναφζραμε,  ςτο 

ζργο του Λογγίνου  "Ρερί Φψουσ " απαντάται  ακόμθ  ςτθν φιλοςοφία και τισ τζχνεσ κατά τθν  

Βυηαντινι   περίοδο,  ςτθν ομανικι τζχνθ,  ςτθ Γοτκικι τζχνθ,   κακϊσ και ςτθν τζχνθ του 

Μπαρόκ 

1.5.1. Βυηαντινι περίοδοσ. 

Φιλοςοφία  τθσ αιςκθτικισ του Τψθλοφ   

Στο Ωραίο ο χριςτιανιςμόσ αντιπαρζβαλλε το ιδανικό του Τψθλοφ. Θ βυηαντινι τζχνθ μζςω 

τθσ χριςθσ του μζτρου ςτον όγκο και ςτθ δφναμθ,  κατάφερε  να αναδείξει  το Υψθλό ακόμθ 

και ςτα μικροςκοπικά εκκλθςάκια. 

Θ  κεωρθτικι   βάςθ αυτισ  τθσ αλλαγισ βρίςκεται  ςτα φιλοςοφικά ρεφματα τθσ εποχισ 

αλλά και ςτον προγενζςτερο  Νεοπλατωνιςμό του Ρλωτίνου (203-270).18 Στισ Εννεάδεσ του,  ο 

Ρλωτίνοσ προωκεί τθν ιδζα τθσ απόκτθςθσ ουςιαςτικισ γνϊςθσ μζςα από τθν ενόραςθ του 

πυρινα των πραγμάτων,  που κρφβεται πίςω από τα εξωτερικά χαρακτθριςτικά τθσ φλθσ. Θ 

διαφάνεια των πραγμάτων επιτυγχάνεται,  κατά τον Ρλωτίνο,  με τθν εξάλειψθ του χϊρου,  

τθσ προοπτικισ,  τθσ γραμμισ του ορίηοντα,  του ςτοχευμζνου φωτιςμοφ και του όγκου των 

μορφϊν. Τισ ίδιεσ τεχνικζσ άρχιςε να εφαρμόηει και θ χριςτιανικι τζχνθ για να υπερβεί τθ 

ςωματικότθτα και τθν αιςκθτθριακι ςχζςθ με τον φυςικό κόςμο 

 

Αρχιτεκτονικι   του Τψθλοφ  

Θ Βυηαντινι Αρχιτεκτονικι μεταχειρίηεται  το τόξο,  τουσ κόλουσ και το όλο  ςφςτθμα με 

καταςκευαςτικι οξφνοια,  λεπτότθτα και καλλιτεχνικι ευαιςκθςία. Σε ςχζςθ με τθν ωμαϊκι,  

όπωσ αναφζρει ο κακθγθτισ Μιχελισ,  19 οι ανειδίκευτοι  εργάτεσ αντικακίςτανται από 

εξειδικευμζνουσ τεχνίτεσ,  θ μαηικότθτα αντικακίςτανται με τθν οργανικότθτα,  θ απλότθτα  

με το ςυνκετικό ποιθτικό πνεφμα. Θ Βυηαντινι Αρχιτεκτονικι,  με τα τόξα επί ςτφλων και τουσ  

ςυνδυαςμοφσ  των κόλων,  ςυγγενεφει με τθν κλαςικι αρχιτεκτονικι. Οι κόλοι ςτθ Βυηαντινι 

Αρχιτεκτονικι είναι ελαφροί   γιατί καταςκευάηονται με πλίνκουσ και όχι με χυτι τοιχοποιία,  

με ςυνζπεια  και οι τοίχοι ςτουσ οποίουσ εδράηονται και τα αντερείςματα να είναι λεπτότερα. 

Ο ςυνδυαςμόσ των  κόλων  εκμθδενίηει  τισ αμοιβαίεσ ωκιςεισ. Στθν αρχιτεκτονικι,  οι 

βυηαντινοί αρχιμάςτορεσ αναηθτϊντασ τθν επίτευξθ του Υψθλοφ μζςα ςτον πεπεραςμζνο 

χϊρο του κτίςματοσ,  κινικθκαν με βάςθ τισ εξισ αρχζσ:  

1.Θ μορφι του ναοφ κακορίηεται αποκλειςτικά από τον εςωτερικό του χϊρο,  που 

διαμορφϊκθκε βάςει των  αναγκϊν των  πιςτϊν.  

2.Απόλυτο μζτρο του ναοφ είναι ο άνκρωποσ. 

3.Στθ βυηαντινι ναοδομία το όλο είναι αυτό,  που κακορίηει τα μζρθ του ναοφ ςε αντίκεςθ με 

τα κλαςςικά ζργα όπου τα μζρθ του ναοφ κακορίηουν το όλο.  

4.Ζνα ακόμα μεγάλο μυςτικό των βυηαντινϊν εκκλθςιϊν αποτελεί θ επιςτιμθ των 

αςφμμετρων ταλαντεφςεων 

                                                     
18 Σθμαντικόσ φιλόςοφοσ τθσ φςτερθσ αρχαιότθτασ και ιδρυτισ τθσ νεοπλατωνικισ ςχολισ τθσ φιλοςοφίασ 
19 Ρ. Μιχελι " Αιςκθτικι κεϊρθςθ τθσ Βυηαντινισ Τζχνθσ,  " 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B5%CE%BF%CF%80%CE%BB%CE%B1%CF%84%CF%89%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CF%89%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82
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5.Τζλοσ,  για τθν απόδοςθ  του Υψθλοφ ο βυηαντινόσ αρχιτζκτονασ ζδινε ιδιαίτερθ ζμφαςθ 

ςτο φωτιςμό του ναοφ.  

 

Χαρακτθριςτικά Βυηαντινά μνθμεία  που ανικουν ςε διαφορετικοφσ ρυκμοφσ  είναι:  

 Θ  Αγία Σοφία (532-537 μ.Χ.) τθσ  Κωνςταντινοφπολθσ,  ρυκμοφ βαςιλικισ μετά 
τροφλου,  με χαρακτθριςτικά θ προςκικθ τροφλου ςτο μεςαίο κλίτοσ,  με κόγχθ ςτθν 
ανατολικι πλευρά  και νάρκθκα ςτθν δυτικι (Εικ11) 

 Θ μονι Δαφνίου,  βυηαντινοφ ρυκμοφ (ςταυροειδισ με  οκταγωνικό τροφλο (Εικ12).  

 Ο  Άγιοσ  Μάρκοσ  τθσ  Βενετίασ βυηαντινοφ ρυκμοφ (Εικ13) 

 
Εικόνα 11:  Αγία οφία    
Κωνςταντινοφπολθσ 

 

 
Εικόνα 12:Μονι Δαφνίου 

 

 
Εικόνα 13:Ο Άγιοσ Μάρκοσ τθσ Βενετίασ 

 

1.5.2 Ρομανικι τζχνθ   

Αιςκθτικι του Τψθλοφ   

Ο όροσ ρο(ω)μανικι τζχνθ (ι ρο(ω)μανικόσ ρυκμόσ) αναφζρεται ςτο καλλιτεχνικό ρεφμα 

που κυριάρχθςε ςτθ μεςαιωνικι Ευρϊπθ από τον 11ο ωσ τισ πρϊτεσ δεκαετίεσ του 13ου 

αιϊνα,  για τθν αναβίωςθ των τεχνϊν και εκφράςτθκε κυρίωσ ςτθν εκκλθςιαςτικι 

αρχιτεκτονικι και γλυπτικι,  λιγότερο ςτθ μνθμειακι ηωγραφικι,  τθν εικονογράφθςθ 

χειρογράφων και τθ μικροτεχνία.  

Στο 1823 χρθςιμοποίθςε πρϊτοσ ο ντε Γκερβίλ (de Gerville)20 τθν ζννοια του «ρωμανικοφ» Το 

ίδιο  ζκανε και ο ιδρυτισ τθσ γαλλικισ αρχαιολογίασ Αρςίσ ντε Κωμόν (Arcisse de Caumont),  
21 το 1825. Ο όροσ ζχει γενικά επικρατιςει,  αλλά το νόθμά του δεν είναι απόλυτα ςωςτό. Ο 

ρ(ο)ωμανικόσ ρυκμόσ δεν είναι ρωμαϊκόσ (γι' αυτό και δεν μποροφςε να ονομαςκεί ζτςι),  

κεωρικθκε όμωσ ςαν κάτι ενδιάμεςο μεταξφ ϊμθσ και των νεότερων λατινικϊν 

πολιτιςμϊν,  ειδικότερα του γαλλικοφ,  και γι' αυτό ο όροσ ζπρεπε να κυμίηει τθ ϊμθ. 

Λςοδφναμθ,  είναι και θ ςυμβολι του γερμανικοφ πνεφματοσ ςτθ γζνεςθ και διαμόρφωςθ 

του ρωμανικοφ ρυκμοφ.22  

 

 

 

                                                     
20 Charles de Gerville (1769-1853) Γάλλοσ λόγιοσ αρχαιολόγοσ και ιςτορικόσ φυςιοδίφθσ  
21Arcisse de Gaumont(1801-1873) Γάλλοσ ιςτορικόσ και αρχαιολόγοσ 
22 Από το: Λςτορία του Ευρωπαϊκοφ Ρνεφματοσ,  κεφ. 9 του Ραναγιϊτθ Κανελλόπουλου 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%83%CE%B1%CE%AF%CF%89%CE%BD%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/11%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/13%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/13%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/13%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82
https://www.google.gr/imgres?imgurl=https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/97/Turkey-3019_-_Hagia_Sophia_(2216460729).jpg/350px-Turkey-3019_-_Hagia_Sophia_(2216460729).jpg&imgrefurl=https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%AF%CE%B1_%CE%A3%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%B1_(%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7)&h=266&w=350&tbnid=ybRFGHZDJM3fIM:&docid=jEjbB74BZPOMvM&ei=VYp8VsntF4agsAGLhIroAQ&tbm=isch&ved=0ahUKEwiJ7LWu3fXJAhUGECwKHQuCAh0QMwg1KAEwAQ
https://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj0yPTP3PXJAhWDvxQKHduNA2UQjRwIBw&url=https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%AE_%CE%94%CE%B1%CF%86%CE%BD%CE%AF%CE%BF%CF%85&psig=AFQjCNFecMhuWDz6e-_3w6n7VlqFRnjnpA&ust=1451088649097187
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:San_Marco_(evening_view).jpg
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Αρχιτεκτονικι  του Τψθλοφ   

Θ ρομανικι αρχιτεκτονικι ζδωςε μεγάλθ βαρφτθτα ςτθν 

καταςκευι των ναϊν και επανζφερε τθν μνθμειακότθτα που 

είχε υποχωριςει μετά τθν κατάλυςθ τθσ ωμαϊκισ 

αυτοκρατορίασ. Θ χριςτιανικι βαςιλικι αποκτά νζα δομι,  με 

χαρακτθριςτικά ςτοιχεία τθ ςυνεχι τοιχοποιία,  τισ καμάρεσ 

και μια νζα οργάνωςθ των εςωτερικϊν χϊρων κακϊσ  και τθν  

εμφάνιςθ εξωτερικϊν  πφργων,  δεξιά και αριςτερά. Για τθν 

ζκφραςθ του Υψθλοφ χρθςιμοποιικθκαν τα γνωςτά από τθν 

αρχαία ρωμαϊκι αρχιτεκτονικι παράδοςθ τόξα και αψίδεσ,  θ 

κακαρότθτα του χϊρου κακϊσ και ζνα ηωντανό και πλαςτικό 

αίςκθμα του οικοδομιματοσ,  το οποίο κακοριηόταν και 

οργανωνόταν με τισ αξίεσ του βάρουσ και του όγκου. 

Αντιπροςωπευτικό δείγμα ρομανικισ  αρχιτεκτονικισ 

αποτελεί το αβαείο του των Βενεδικτίνων ςτο Μοφρμπαχ 

(1160) τθσ νότιασ  Αλςατίασ   

 
Εικόνα 14:Ναόσ του αβαείου των 
Βενεδικτίνων ςτο Μοφρμπαχ. 

 

1.5.3. Γοτκικι τζχνθ.  

Αιςκθτικι του Τψθλοφ   

Θ αντίλθψθ του Υψθλοφ ςτθν Γοτκικι  τζχνθ που  άρχιςε να εμφανίηεται ςτθ Γαλλία,  περίπου 

ςτισ αρχζσ του 12ου αιϊνα και κυρίωσ ςτθν αρχιτεκτονικι είναι εξωτερικότερθ και 

υλιςτικότερθ. Ζχει τόνο μυςτικιςμοφ και αίςκθςθ του υπερβατικοφ και όχι πνευματικότθτασ. 

Χαρακτθριςτικό τθσ  γοτκικισ μορφολογικισ βοφλθςθσ είναι το υπζρμετρο,  το άμετρο που 

οφείλεται ςτο πάκοσ για τθν αναηιτθςθ τθσ λφτρωςθσ που είναι θ ζκφραςθ τθσ αιςκθτικισ 

κατθγορίασ του Υψθλοφ. Για τθν ζκφραςθ του Υψθλοφ,  κυριαρχεί θ ζντονθ υπεροχι τθσ 

κατακόρυφθσ διάςταςθσ και επαναλαμβάνεται πολλαπλαςιαηόμενθ κατά κόρον ςε 

παράλλθλα αντερείςματα και ςτφλουσ,  ςε επάλλθλα ανοίγματα και διακοςμθτικά μοτίβα. 

Με τον τρόπο αυτό εξθγείται,  πωσ δθμιουργείται θ καταπλθκτικι εντφπωςθ του 

υπερβατικοφ  φψουσ ςτο εςωτερικό και εξωτερικό του ναοφ που αντιπροςωπεφει το 

επιβλθτικό αρχιτεκτονικό φφοσ και  εξυπθρετεί ςτθν μετάδοςθ του κρθςκευτικοφ μθνφματοσ 

τθσ μεγαλοςφνθσ του Κεοφ,  ςε αντιδιαςτολι με τθν ταπεινότθτα τθσ ανκρϊπινθσ φπαρξθσ. 

Αρχιτεκτονικι   του Τψθλοφ  

Τα πιο αντιπροςωπευτικά γοτκικά οικοδομιματα είναι κακεδρικοί ναοί και ανάκτορα,  

γεγονόσ που είναι άρρθκτα ςυνδεδεμζνο με το είδοσ τθσ πολιτιςτικισ ηωισ τθσ εποχισ,  που 

ζχει ωσ επίκεντρο τθν Εκκλθςία και το Ραλάτι. Σφμβολα του γοτκικοφ αρχιτεκτονικοφ ςχεδίου 

αποτελοφν οι αιχμθρζσ κυκλικζσ αψίδεσ ςε ςυνδυαςμό με ςφνκετουσ κίονεσ,  κόλουσ και 

παράκυρα μεγάλων διαςτάςεων,  ςυχνά διακοςμθμζνων με υαλουργιματα. Χαρακτθριςτικά 

τθσ γοτκικισ αρχιτεκτονικισ μποροφμε να αναφζρουμε τισ κάκετεσ δομικζσ γραμμζσ,  τθν 

ζντονθ "γραμμικότθτα" των κτιρίων,  τα ογκϊδθ μεγζκθ ςε ότι αφορά το φψοσ των  

οικοδομθμάτων. Θ  Γοτκικι αρχιτεκτονικι  μεταχειρίηεται  το  ψαλιδωτό  τόξο και   

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/12%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B9%CF%84%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BA%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%AF%CE%B1
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Abtei_Murbach.jpg
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το ςταυροκόλιο. Θ ςτιριξθ των κόλων γίνεται πάνω ςε  νευρϊςεισ 

που ελαφρφνουν τθν καταςκευι και  εδραιϊνουν το ςκελετό. Οι 

τοίχοι μποροφν να αντικαταςτακοφν  με υαλοςτάςια. Τα 

ςτθρίγματα περιορίηουν τον όγκο τουσ και μποροφν να υψωκοφν 

κατακόρυφα,  ςε αυτό ςυμβάλει και το ότι κτίηονται με μικροφσ 

λαξευτοφσ λίκουσ και ςυνεκτικό κονίαμα. Τα μζλθ δεν ςυνδζονται 

οργανικά αλλά μθχανικά. Κεωρείται πωσ θ πρϊτθ καταςκευι που 

ενςωματϊνει το χαρακτθριςτικό φφοσ τθσ γοτκικισ 

αρχιτεκτονικισ είναι το αβαείο του Αγίου Διονυςίου ςτο Saint-

Denis,  λίγα χιλιόμετρα βόρεια του Ραριςιοφ,  ζργο του Abbot 

Suger (Εικ.15) 

 
 

Εικόνα 15:Κακεδρικόσ του 
Αγίου Διονυςίου 

 

1.5.4  Μπαρόκ.  

Αιςκθτικι του Τψθλοφ  

Το φφοσ του Μπαρόκ αποτζλεςε ζνα νζο τρόπο ζκφραςθσ του Υψθλοφ,  όπου οι  ναοί,  τα 

δθμόςια ι ιδιωτικά κτίρια,  οι εςωτερικοί διάκοςμοι αλλά και οι δθμόςιοι χϊροι εν γζνει,  

αποπνζουν τθν αίςκθςθ του εξωπραγματικοφ,  πζρα από τισ ανκρϊπινεσ διαςτάςεισ και κατ' 

επζκταςθ τθν παντοδυναμία του κεϊκοφ αλλά και τθσ εκκλθςιαςτικισ (παπικισ) εξουςίασ. Το 

μπαρόκ ςυχνά ταυτίηεται με τθν Αντιμεταρρφκμιςθ,  αν και υιοκετικθκε επίςθσ και από τθν 

ελίτ των προτεςταντικϊν χωρϊν τθσ Βόρειασ Ευρϊπθσ και των ςλαβικϊν ορκόδοξων χωρϊν. 

Αρχιτεκτονικι του Τψθλοφ  

Ωσ τυπικά χαρακτθριςτικά τθσ μπαρόκ αρχιτεκτονικισ μποροφμε να αναφζρουμε: 

 δραματικι χριςθ του φωτιςμοφ με ζντονεσ αντικζςεισ 

 υπερβολικι χριςθ διακοςμθτικϊν ςτοιχείων ςυμπεριλαμβανομζνων και 

μεμονωμζνων γλυπτϊν ςτο εξωτερικό 

 μεγάλθσ κλίμακασ διακοςμθτικζσ αναπαραςτάςεισ ςτισ οροφζσ των κτιρίων 

 ςφνδεςθ τθσ αρχιτεκτονικισ με τθ ηωγραφικι 

 χριςθ τεχνικϊν οπτικισ "απάτθσ" (trompe l'oeil) 

Το τελευταίο δθμιοφργθμα του Μιχαιλ Άγγελου, θ 

βαςιλικι του Αγίου Ρζτρου ςτο Βατικανό, με τισ 

κολοςςιαίεσ διαςτάςεισ τθσ, μπορεί να κεωρθκεί ωσ 

προάγγελοσ του μπαρόκ ςτθν αρχιτεκτονικι.  
Εικόνα 16: Θ Βαςιλικι του Αγίου Πζτρου 

1.6 Χάρθ  

Θ Χάρθ αποτελεί τθν αντίκεςθ του Υψθλοφ ςαν εκδιλωςθ του λεπτοκαμωμζνου και 

μικροςκοπικοφ. Το βακφτερο χαρακτθριςτικό τθσ Χάρθσ είναι θ κίνθςθ γι αυτό και 

ονομάςτθκε το "Ωραίο ςε κίνθςθ." Τθν Χάρθ χαρακτθρίηει εκτόσ τθσ κίνθςθσ, θ ςυγκοπι, το 

γοργόρυκμο, το εφμετρο, το μικροςκοπικό και το ξαφνικό τθσ αλλαγισ που καλλιεργοφν 

υψθλά αιςκιματα και ςυντελοφν ςτθν επίτευξθ του αιςκθτϊσ αξιόλογου. Θ Χάρθ υπιρξε 

ανζκακεν γνϊριςμα τθσ ραδινότθτασ, τθσ λεπτότθτασ και προπαντόσ κεωρείται ςαν δθλωτικό 

ςτοιχείο τθσ χαράσ που επιβάλλεται ςτον κεατι χωρίσ να τον τρομάηει. 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%81%CF%81%CF%8D%CE%B8%CE%BC%CE%B9%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%B5%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/16/StDenis_Fassade.JPG
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Saint_Peter's_Basilica_2014.jpg
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Θ Χάρθ ςυνυπάρχει με το Ωραίο 
ςτθν αρχαιότθτα, ςτο Ερεχκείο 
ςυνυπάρχει με το Ωραίο  και το 
Υψθλό ςτθ Βυηαντινι Τζχνθ, ςτθ 
Ραναγία Γοργοεπικοο και 
εμφανίηεται ςτθν τεχνοτροπία 
του ροκοκό.  

Εικόνα 17: Ερεχκείο 
 

Εικόνα 18: Γοργοεπικοοσ 

 

1.6.1. Ροκοκό 

Αιςκθτικι τθσ Χάρθσ  

Το οκοκό είναι θ τεχνοτροπία που διαδζχτθκε το μπαρόκ, αναπτφχκθκε ςτισ αρχζσ του 18ου 

αιϊνα, κυρίωσ ςτθ Γαλλία και ωσ καλλιτεχνικό ρεφμα εκδθλϊκθκε κατά κφριο λόγο ςτθ 

ηωγραφικι, τθ διακόςμθςθ και τθν αρχιτεκτονικι. Το ροκοκό δεν ζχει ωσ ςκοπό να 

εντυπωςιάςει με μεγαλοπρζπεια και αίςκθςθ απεραντοςφνθσ, αλλά είναι πιο "ηεςτό", πιο 

εκλεπτυςμζνο και πιο ανάλαφρο. Το οκοκό είναι το γοθτευτικό καλλιτεχνικό κίνθμα,  όπου 

οι ποιότθτζσ του πρζπει να αναηθτθκοφν προσ τθν πλευρά τθσ φανταςίασ, του πνεφματοσ, τθσ 

κομψότθτασ, τθσ ευαιςκθςίασ και τθσ άνεςθσ. Θ τζχνθ του οκοκό, για πολλοφσ,  κακρεπτίηει 

το γοφςτο τθσ γαλλικισ αριςτοκρατίασ. Τθ μόδα, δθλαδι, των απαλϊν χρωμάτων και τθσ 

λεπτισ διακόςμθςθσ Ωςτόςο δανείςτθκε από το μπαρόκ τισ πολφπλοκεσ μορφζσ ενϊ 

ενςωμάτωςε ςτθν γενικι ιδζα του και πολλά ανατολίτικα ςτοιχεία. 

Το ροκοκό, ςτον τομζα τθσ διακοςμθτικισ και τθσ αρχιτεκτονικισ ιταν αποκλειςτικά και μόνο 

κζμα των ανωτζρων κοινωνικϊν τάξεων και δεν άγγιηε κακόλου τισ κατϊτερεσ κοινωνικζσ 

τάξεισ. 

 

Αρχιτεκτονικι τθσ Χάρθσ  

Το ροκοκό ςτθν αρχιτεκτονικι πρωτοεμφανίηεται ςτα τελευταία χρόνια τθσ βαςιλείασ του 

Λουδοβίκου ΛΔϋ,  αλλά αποκτά τα βαςικά του χαρακτθριςτικά ςτα πρϊτα χρόνια τθσ 

βαςιλείασ του Λουδοβίκου  ΛΕ. Αυτόσ ο ρυκμόσ χρθςιμοποιείται κυρίωσ για τθν εςωτερικι 

διακόςμθςθ. Σταδιακά διαδίδεται και ςε άλλεσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ και αναπτφςςεται 

ιδιαίτερα ςτθ Βαυαρία,  τθν Αυςτρία αλλά και τθν Λταλία. Ρολλά  δωμάτια ςτο ανάκτορο  

των Βερςαλλιϊν και πολλά κτίρια ςτο 

Ραρίςι,  ζχουν διακοςμθκεί  με τθν 

τζχνθ του ροκοκό. Στο  Ρότςδαμ του 

Βρανδεμβοφργου  το ανάκτορο 

Σανςοφςι (Sanssouci) κεωρείται ωσ το 

αριςτοφργθμα του ροκοκό  
Εικόνα 19: Σο ανάκτορο Sanssouci 

 

1.7  Θ αλλθλεξάρτθςθ  των αιςκθτικϊν  κατθγοριϊν  

Ο κακθγθτισ Ρ.Μιχελισ  αναφζρει ότι είναι δυνατόν ςε ζνα και το αυτό ζργο,  να υπάρχουν 

ςτοιχεία ι και γνωρίςματα διαφορετικϊν αιςκθτικϊν κατθγοριϊν. Κάκε αιςκθτικι κατθγορία 

μπορεί να κυριαρχιςει και να υποτάξει τισ άλλεσ,  γενικά όμωσ οι αιςκθτικζσ κατθγορίεσ και 

διαςταυρϊνονται και αλλθλεξαρτϊνται. Επιλζγουμε να αναφερκοφμε ςτισ αλλθλεξαρτιςεισ,  

https://el.wikipedia.org/wiki/18%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/18%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/18%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CF%89%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B9%CF%84%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CF%85%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%85%CF%83%CF%84%CF%81%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%8C%CF%84%CF%83%CE%B4%CE%B1%CE%BC
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Potsdam_-_Schloss_Sanssouci.jpg
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με τθν βοικεια των κειμζνων του,  23   μεταξφ του Ωραίου και του Τψθλοφ κακϊσ και του 

Ωραίου του Τψθλοφ  και τθσ Χάρθσ  γιατί,  όπωσ προαναφζραμε,  είναι οι αιςκθτικζσ 

κατθγορίεσ που αντιςτοιχοφν ςτθν αρχιτεκτονικι και ςτο ςχεδιαςμό μθχανϊν. 

Σο Ωραίο και το Τψθλό  

Το Ωραίο είναι θ βαςικι κατθγορία τθσ οποίασ όλεσ οι άλλεσ κατά τθν αντίλθψθ τθσ 

κλαςςικισ αιςκθτικισ είναι τροπολογίεσ. Πμωσ το Ωραίο αποτελεί μια βαςικι κατθγορία,  τθσ 

οποίασ ωσ  ιςοδφναμθ παρουςιάηεται το Υψθλό γεγονόσ που αποδεικνφεται από τα  αντίκετα 

χαρακτθριςτικά τουσ: 

α. Ωσ προσ τα αιςκιματα του κεατι,  ςτο Ωραίο ζχουμε μια γαλινθ και μια κετικι χαρά από 

το κζαμα του ζργου  το οποίο διακζτει ομορφιά. Αντίκετα ςτο Υψθλό δθμιουργείται μια 

ταραχϊδθσ υποκειμενικι βίωςθ,  που ξεκινάει από το δζοσ και τον φόβο και   υψϊνεται ςτον 

καυμαςμό. Μζςα από τα μικτά αυτά ςυναιςκιματα προκφπτει μια αρνθτικι χαρά. Οι 

διαπιςτϊςεισ αυτζσ ιςχφουν κυρίωσ για τθν κεϊρθςθ του Υψθλοφ ςτθν φφςθ όπωσ ςε ζναν 

ςειςμό αφοφ μπροςτά ςε ζνα γοτκικό ναό δεν ςυντρζχει λόγοσ δθμιουργίασ του αιςκιματοσ 

του φόβου. Θ βίωςθ του  Υψθλοφ ςτθρίηεται  ςτθν άρςθ μιασ ςφγκρουςθσ ςυναιςκθμάτων 

που δθμιουργείται ςτον κεατι  και θ κεϊρθςι του είναι δυναμικι. Θ βίωςθ του  Ωραίου 

ςτθρίηεται ςτθ ςφνκεςθ ςυναιςκθμάτων και θ κεϊρθςι του είναι ςτατικι. 

β. Ωσ προσ τα γνωρίςματα του Ωραίου και του Τψθλοφ,  το υψθλό ζργο (όπωσ ο γοτκικόσ 

ναόσ) για να δϊςει τθν εντφπωςθ των ςυγκροφςεων οφείλει να αντιπαραβάλει το μικρό και  

το μεγάλο ϊςτε να εμφανιςτοφν οι ζντονεσ διαφορζσ. Θ ιδιότθτα αυτι δθλϊνει ότι  θ 

εντφπωςθ του Υψθλοφ ςτθρίηεται κατ αρχιν ςτθν ποςότθτα,  ενϊ του Ωραίου θ εντφπωςθ 

ςτθν ποιότθτα όπου οι αντικζςεισ ςυντίκενται αρμονικά. Οι ςυγκροφςεισ του υψθλοφ 

προχποκζτουν τθν βίωςθ τθσ δφναμθσ που κρφβεται πίςω από τθν μάηα και θ οποία 

αδιαφορεί για τθν μορφι  και ρζπει προσ το άμορφο,  ενϊ το Ωραίο κλείνεται ςτα όρια τθσ 

μορφισ και ςτισ απαιτιςεισ του μζτρου. Με άλλα λόγια θ διαφορά του Ωραίου  και του 

Υψθλοφ ςτθρίηεται ςτθν αντίκεςθ μορφισ και άμορφου,  μζτρου και άμετρου,  ςτατικότθτασ 

και δυναμιςμοφ,  διαφοροποιθμζνου και μαηικοφ,  ςφνκεςθσ αντικζςεων και λφςθσ 

ςυγκροφςεων.  

Πμωσ υπάρχει βακφτερθ αλλθλεξάρτθςθ των δφο αυτϊν κυρίαρχων αιςκθτικϊν κατθγοριϊν 

μζςα από τθν αιςκθτικι χαρά που για να απελευκερωκεί προχποκζτει  εντυπϊςεισ 

ςτατικότθτασ και δυναμιςμοφ,  τελειότθτασ και ατζλειασ μορφισ,   διαφοροποίθςθσ και 

ολοκλιρωςθσ,  ποικιλίασ και ενότθτασ,  μζτρου και άμετρου,  ςφνκεςθσ αντικζςεων και 

λφςθσ ςυγκροφςεων,  με διαφορετικι κάκε φορά τάξθ,  ζνταςθ και ρυκμό εφαρμογισ. Στθ 

χαρά άλλοτε πρυτανεφει το ςυναίςκθμα του καυμαςμοφ,  όταν πθγάηει από το Υψθλό και 

άλλοτε τθσ γοθτείασ,  όταν πθγάηει από το Ωραίο. Στο Ωραίο  χαίρουμε,  ςτο Υψθλό 

καυμάηουμε. Το Ωραίο απευκφνεται   περιςςότερο ςτθν αντίλθψθ ενϊ το Υψθλό ςτο 

ςυναίςκθμα. 

Σο Ωραίο το Τψθλό και θ Χάρθ 

Για πολλοφσ αιςκθτικοφσ θ Χάρθ  αποτελεί τθν αντίκεςθ του Υψθλοφ,  ιδίωσ ςαν εκδιλωςθ 

του λεπτοκαμωμζνου και του μικροςκοπικοφ. Αλλά θ ποςοτικι αυτι αντίκεςθ είναι 

                                                     
23 Ρ.Μιχελισ"Αιςκθτικι Κεϊρθςθ τθσ Βυηαντινισ Τζχνθσ " 
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εξωτερικι. Ρολλά από τα γνωρίςματα  τθσ χάρθσ,   τα κατζχει και το Υψθλό,  με τθν διαφορά 

ότι ςτο Υψθλό παρουςιάηουν τεράςτιο δυναμιςμό. Επί πλζον θ  διαφορά κλίμακασ 

αντιδιαςτζλει  το Υψθλό από τθν Χάρθ. Σε ςχζςθ με το Ωραίο,  θ Χάρθ ςυγγενεφει,  γιατί 

διακζτει ευμετρία. 

 Συνεπϊσ θ  Χάρθ μετζχει ςτο Υψθλό και ςτο Ωραίο και  ςυγγενεφει και με τα δφο χωρίσ να 

ςθμαίνει ότι δεν ζχει αυτοτζλεια. Ζχουμε μια χάρθ υψθλι και μια χάρθ ομορφιάσ. Ππου 

ςυμμετζχει εξυψϊνει και μεγαλφνει το Ωραίο όπωσ ωραιοποιεί και γαλθνεφει το Υψθλό.  

 

1.8 Θ αιςκθτικι του Τψθλοφ και του Ωραίου  ςτθν φιλοςοφία  το 18ο,  19ο και 20ο αιϊνα  

Από το 18ο αιϊνα και μετά,  πρϊτοσ  ο Edmund Burke24και ςτθ ςυνζχεια  ο Καντ και ο Χζγκελ 

διεφρυναν τα όρια τθσ αρχαίασ καλολογίασ αντιδιαςτζλλοντασ τθν αξία του ωραίου προσ τθν 

αξία του υψθλοφ. Ο Burke κωδικοποίθςε το Υψθλό ςαν μια αιςκθτικι κατθγορία και αυτό 

ςυνζβαλε ςτθν εμφάνιςθ τθσ αιςκθτικισ του ομαντιςμοφ  ςτθ μουςικι και τισ εικαςτικζσ 

τζχνεσ. Κατά τθν άποψι του,  αν και  πολλζσ από τισ ςυνκικεσ του ωραίου και  του υψθλοφ 

είναι μεταξφ τουσ αντίκετεσ εντοφτοισ,  ζνα  ςφνκετο ζργο τζχνθσ πρζπει να ζχει κάτι και από 

τα δφο. 

Οι διάφορεσ φιλοςοφικζσ κεωρίεσ που αναπτφχκθκαν τουσ τελευταίουσ αιϊνεσ 

διαμόρφωςαν  διάφορεσ ςχολζσ. Ζτςι από το γερμανικό ιδεαλιςμό δθμιουργικθκε θ 

αιςκθτικι που κεωρεί το "ωραίο" και τθν Τζχνθ,  ςαν αποκάλυψθ του κόςμου των ιδεϊν. 

Αντίκετθ άποψθ παρουςιάηει o φορμαλιςμόσ δθλαδι  θ "αιςκθτικι τθσ μορφισ",  κατά τθν 

οποία το "ωραίο" δεν οφείλει τθν φπαρξι του ςτο περιεχόμενο αλλά ςτθ μορφικι του 

διάταξθ. Σφμφωνα με τον εξπρεςιονιςμό θ εκτίμθςθ τθσ αιςκθτικισ βαςίηεται ςτθν ζκφραςθ 

των ςυναιςκθμάτων πάνω ςτθν μορφι. 

Αντίκετα με τισ ιδεαλιςτικζσ προςεγγίςεισ,  θ μαρξιςτικι-λενινιςτικι αιςκθτικι υπογράμμιηε 

τον κοινωνικό-ιςτορικό χαρακτιρα των αιςκθςιακϊν φαινομζνων και τθσ καλλιτεχνικισ 

δθμιουργίασ κεωρϊντασ ότι ο καλλιτζχνθσ δεν μπορεί να είναι ανεξάρτθτοσ από κοινωνικζσ ι 

άλλου είδουσ δεςμεφςεισ. 25 

Τον 20ό αιϊνα μζςα από τα διάφορα κινιματα τθσ λεγόμενθσ "μοντζρνασ τζχνθσ," οι 

παραδοςιακζσ αντιλιψεισ για τθν καλλιτεχνικι δθμιουργία και τισ αιςκθτικζσ αξίεσ τισ οποίεσ 

αυτι ενςαρκϊνει,  φάνθκε να αμφιςβθτοφνται και να ανατρζπονται ςτθν πράξθ. Κεντρικόσ 

πυρινασ και ενςαρκωτισ τθσ μοντζρνασ τζχνθσ είναι θ περίφθμθ ςχολι του Bauhaus με 

ιδρυτι τον Gropius και τον Le Corbusier. Οι επαναςτατικζσ αυτζσ αλλαγζσ κεωρικθκε από 

πολλοφσ ότι βοικθςαν τθν τζχνθ να αξιοποιιςει καλφτερα τισ δθμιουργικζσ τθσ δυνάμεισ και 

να ςυμβάλει ςτθ διεφρυνςθ των πνευματικϊν οριηόντων του ανκρϊπου. Σφμφωνα όμωσ με 

άλλουσ,  με τισ εξελίξεισ αυτζσ θ ςφγχρονθ τζχνθ ζχει μπει ςε μια περίοδο ςοβαρισ κρίςθσ,  θ 

οποία ςυνεχίηεται μζχρι ςιμερα και μάλιςτα αντανακλά τα γενικότερα αδιζξοδα του δυτικοφ 

πολιτιςμοφ. Σε κάκε περίπτωςθ πάντωσ,  αυτό που πρζπει να παρατθριςουμε και το οποίο 

φαίνεται να χαρακτθρίηει τα περιςςότερα είδθ ςφγχρονθσ τζχνθσ είναι ότι θ καλλιτεχνικι 

                                                     
24Ζντμουντ Μπερκ (Edmund Burke 1729-1797),  Λρλανδόσ πολιτικόσ θγζτθσ και εξζχων ριτορασ,  ςυγγραφζασ,  κεωρθτικόσ τθσ 
πολιτικισ επιςτιμθσ και φιλόςοφοσ  
25 Αργφρθσ Ματακιάσ/Λεξικό Εννοιϊν 2014 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%81%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%B1
https://www.google.gr/search?biw=696&bih=724&tbm=bks&q=inauthor:%22%CE%91%CF%81%CE%B3%CF%8D%CF%81%CE%B7%CF%82+%CE%9C%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%BA%CE%B9%CE%AC%CF%82%22&sa=X&ved=0ahUKEwjj_63ewr3JAhVDtBQKHRr7DoYQ9AgIRjAI
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δθμιουργία επιλζγει ςυχνά ωσ βαςικό κζμα τθσ όχι πια τον φυςικό,  τον υπερβατικό ι τον 

εςωτερικό κόςμο,  αλλά τον ίδιο τθσ τον εαυτό. Ζτςι,  αρκετοί μιλοφν για "αυτο-

αναφορικότθτα" των ζργων τζχνθσ τθσ εποχισ μασ,  τα οποία παρζχουν αιςκθτικι απόλαυςθ 

με το να μασ κάνουν να αναρωτθκοφμε πάνω ςτον τρόπο με τον οποίο διαλφουν τισ 

παλαιότερεσ μορφζσ και προςπακοφν να ςυνκζςουν νζεσ,  πάνω ςτουσ περίεργουσ 

ςυνδυαςμοφσ των υλικϊν που χρθςιμοποιοφν,  αλλά και πάνω ςτθ δυνατότθτα αξιοποίθςθσ 

κοινϊν,  κακθμερινϊν καταςτάςεων και αντικειμζνων που ποτζ μζχρι τότε δεν κεωροφνταν 

φορείσ αιςκθτικισ αξίασ  (όπωσ θ πορςελάνινθ λεκάνθ ουρθτθρίου του  Μαρςζλ Ντυςάν). 

Βζβαια,  οι πειραματιςμοί τθσ ςφγχρονθσ τζχνθσ φαίνονται ςυχνά ακατανόθτοι για το ευρφ 

κοινό και τα προϊόντα τουσ τελείωσ ξζνα προσ αυτό που  ςυνθκίςαμε  να αποκαλοφμε ωραίο. 

Σιμερα το ωραίο προςδιορίηεται από καλλιτζχνεσ και κριτικοφσ τζχνθσ και εντοπίηεται ςε 

αιςκθτικζσ κρίςεισ με χαρακτιρα αποτίμθςθσ και ζκφραςθ προςωπικϊν ςυναιςκθμάτων,  ςε 

αντίκεςθ με τουσ φιλοςόφουσ που μελετοφν τθν αιςκθτικι και διατυπϊνουν επιςτθμονικά 

ςυμπεράςματα. 

1.9 φγχρονθ αρχιτεκτονικι    

Θ νζα οργάνωςθ τθσ ηωισ και τθσ οικονομίασ του 19ου αιϊνα αλλάηουν τα κζματα τθσ 

αρχιτεκτονικισ από εκκλθςίεσ,  παλάτια,  πφργουσ  αςτικζσ κατοικίεσ ςε νζα,  όπωσ είναι 

εργοςτάςια,  βιομθχανικζσ εγκαταςτάςεισ,  οδικζσ αρτθρίεσ,  ςιδθροδρομικοί ςτακμοί,  

μουςεία,  κζατρα πανεπιςτιμια και βιβλιοκικεσ. 

Τον 19ο αιϊνα ςτθν Αγγλία που εκβιομθχανοποιικθκε πρϊτθ,  άρχιςαν να λαμβάνουν 

υπόψθ τουσ  και τισ πρακτικζσ ανάγκεσ,  κυρίωσ ςτα βιομθχανικά κτίρια ι ςτα κακαρά τεχνικά 

ζργα που δεν ςυγκαταλζγονται ςτθν κατθγορία τθσ μνθμειακισ αρχιτεκτονικισ. 

Επίςθσ και ςτθν Αμερικι αναπτφχκθκαν οι ςιδθρζσ 

καταςκευζσ και επζδραςαν ςτθν διαμόρφωςθ των 

ουρανοξυςτϊν του Σικάγου όπου ο Sullivan εξζφραςε τθν 

βαςικι αρχι τθσ νζασ τεχνικισ "θ μορφι ακολουκεί τθν 

λειτουργία". Οι κεωρθτικζσ αυτζσ αρχζσ του Sullivan 

εφαρμόηονται ςτα ζργα του όπωσ το παγκοςμίωσ γνωςτό 

κτίριο  Garanty trust building (1895) ςτο Buffalo (Εικ.20),  που 

είναι πρϊιμοσ ουρανοξφςτθσ με αρ νουβό διακόςμθςθ. Τθν 

αρχι αυτι ακολοφκθςε και ο   Labrouste  ςτθν Γαλλία και τθν 

εφάρμοςε εν μζρει και ςε κτίρια μνθμειακισ αρχιτεκτονικισ 

και ςτθν Γερμανία  ο αρχιτζκτονασ Alfred  Messel. 

 
Εικ 20: Garanty trust building (1895) 
Buffalo  

Το κεωρθτικό κίνθμα που επθρζαςε τθν καλλιτεχνικι εξζλιξθ 

ιταν ο αγγλικόσ προ-ραφαθλιτιςμόσ του Morris που ηθτοφςε 

ςτθν αρχιτεκτονικι του ςπιτιοφ το αγνό υλικό και τισ απλζσ 

και ςκόπιμεσ μορφζσ. Θ κίνθςθ αυτι επζδραςε ςε όλθ τθν 

Ευρϊπθ και με τον Muthesius   ςτθν Γερμανία. Στο Βζλγιο 

εμφανίςτθκε θ Art Nouveau τεχνοτροπία γνωςτι για τθν 

νατουραλιςτικι φυτικι διακόςμθςθ αλλά χωρίσ κανζνα 

φφοσ.  Σαν αντίδραςθ  ςτον ρεαλιςμό τθσ Art Nouveau  ιρκε 

θ προτίμθςθ τθσ κακαρά τεχνικισ μορφισ χωρίσ διάκοςμο 

(Purismus).  
Εικ 21: Victor Horta-Οικία Σάςςελ-

Βρυξζλλεσ1892 Art Nouveau   
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Τισ δφο πρϊτεσ δεκαετίεσ του 20αιϊνα ςυνεχίηει και τελειϊνει  το κίνθμα τθσ Art Nouveau   

και  αναπτφςςεται μια ςειρά ανανεωτικϊν κινιςεων.  

 
Εικόνα 22: Otto Wagner ιδθροδρομικόσ ςτακμόσ  
Karlsplatz  ςτθ  Βιζννθ 

Ανάμεςα ςε παράλλθλεσ ανανεωτικζσ κινιςεισ 

που εμφανίηονται ςτθν αρχι του 20ου αιϊνα 

είναι θ ομάδα των αρχιτεκτόνων τθσ Βιζννθσ 

με κφριο εκπρόςωπο τον Otto Wagner που 

διατφπωςε τθν κζςθ ότι οι νζεσ 

καταςκευαςτικζσ αρχζσ και τα νζα υλικά 

πρζπει να οδθγιςουν ςε νζεσ μορφζσ που να 

εναρμονίηονται με τισ ανκρϊπινεσ ανάγκεσ και 

απαιτιςεισ. 

H αναγζννθςθ τθσ αρχιτεκτονικισ ξζςπαςε κυρίωσ  μετά τον  πρϊτο  παγκόςμιο πόλεμο,  

όταν θ νζα γενιά βρικε γόνιμο ζδαφοσ  για νζεσ ιδζεσ χωρίσ καλλιτεχνικζσ κλθρονομιζσ. Τότε 

θ αρχιτεκτονικι προςπάκθςε να κάνει  περιεχόμενο τθσ τθν νζα  κοινωνικι πραγματικότθτα 

και μζςο τθσ τθν νζα τεχνικι.  

 
Εικόνα 23: Gropius Διδακτιρια  Bauhaus ςτο  Dessau 

 
Εικόνα 24: Le Corbusier Βίλλα αβογιζ 

 

Στο  1ο ςυνζδριο CIAM,  ςτθ La  Sarraz το 1928,  οι αρχιτζκτονεσ ζχοντασ ςυνείδθςθ από τισ 

βακιζσ  μεταβολζσ που επζφερε ςτθν κοινωνικι ςφνκεςθ θ μθχανι,  αναγνϊριςαν ότι θ 

μεταβολι τθσ τάξθσ και τθσ κοινωνικισ ηωισ επζφερε ανάλογθ μεταβολι ςτθν αρχιτεκτονικι,  

τθν οποία  ζπρεπε να επαναφζρουν ςτο αλθκινό τθσ επίπεδο που είναι το οικονομικό και το 

κοινωνικό,  αποςπϊντασ τθν από τθ ςτείρα επιρροι όςων ςυντθροφν τουσ τφπουσ του 

παρελκόντοσ.  

 Σφμφωνα με τον κακθγθτι Ρ.Μιχελι 26  θ  νζα  αρχιτεκτονικι για να ςυγχρονιςτεί 

επαναςτάτθςε  και  αρνικθκε εντελϊσ τθν μορφολογία του παρελκόντοσ,  όμωσ  βρζκθκε 

απότομα χωρίσ παρελκόν και: επομζνωσ αςφνδετθ και προσ το μζλλον. Θ νζα κατάςταςθ 

προςζφερε ςτον δθμιουργό δφο μόνο δεδομζνα: 

 Τισ νζεσ ανάγκεσ τθσ ηωισ και 

 Τθ  νζα τεχνικι 

 Ζλειπε  όμωσ θ ιδεολογία του νζου πνεφματοσ. Θ λφςθ  λοιπόν που ζπρεπε να δοκεί,  κα είχε 

τότε μόνο αξιϊςεισ αιςκθτικζσ αν προθγουμζνωσ επελφετο  το  πρόβλθμα των αναγκϊν τθσ 

κοινωνικισ ηωισ. Ο νζοσ αρχιτζκτονασ ζπρεπε να δϊςει καλλιτεχνικι μορφι ςτισ ανάγκεσ και 

τα όνειρα τθσ κοινωνίασ,  που  ιταν εξαιρετικά δφςκολο 

 

 

                                                     
26 Ρ. Μιχελι " Θ Αρχιτεκτονικι ωσ Σζχνθ" 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b9/Otto-Wagner-Pavillon_Wien.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e1/Bauhaus.JPG
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Αρχζσ που κζςπιςε θ νζα Αρχιτεκτονικι 

Θ  βακφτερθ ςθμαςία τθσ διακιρυξθσ  του  ςυνζδριου ςτθ La  Sarraz  ςφμφωνα με τθν οποία  

ζπρεπε να επαναφζρουν  τθν αρχιτεκτονικι ςτο αλθκινό τθσ επίπεδο που είναι το οικονομικό 

και το κοινωνικό,  ιταν ότι  χάρθ  ςτθν πρόοδο τθσ μθχανισ θ  ηωι είναι ομαδικότερθ. Θ 

πρόοδοσ τθσ μθχανισ μίκρυνε τισ αποςτάςεισ και ζκανε τα υλικά αγακά προςιτά ςτον πολφ 

κόςμο,  επίςθσ το ρεφμα αςτυφιλίασ προσ τα βιομθχανικά κζντρα  δθμιοφργθςε τισ 

μεγαλουπόλεισ. Τα κτιριολογικά προγράμματα για τθν κάλυψθ των αναγκϊν,  δεν ιταν όπωσ 

πρϊτα κζμα αιςκθτικισ  μορφολογίασ.  

  Επομζνωσ θ νζα αρχιτεκτονικι  ζπρεπε:  

1. Να εγκαταλείψει τθν μορφι και να ςτραφεί  πρϊτα προσ το περιεχόμενο που κζλει 

να υπθρετιςει,  ξεκινϊντασ μάλιςτα από το ςφνολο. Θ νζα πολεοδομία ζγινε 

επιςτιμθ που μελζτθςε το περιεχόμενο των πόλεων που κα εξαςφάλιηε το 

κατάλλθλο περιβάλλον για τισ νζεσ ςυνκικεσ τθσ ηωισ. Θ ιδεϊδθσ πόλθ του Le 

Corbusier27 είναι ζνα δείγμα αυτϊν των αντιλιψεων,  όπου κα ετίκεντο ορκά τα 

κτιριολογικά προβλιματα. 

2. Να υπολογίςει το ελάχιςτο των ανκρϊπινων αναγκϊν και το ελάχιςτο ζπρεπε να 

εξυπθρετιςει με τον απλοφςτερο τεχνικά τρόπο για να καταςτεί το ζργο 

οικονομικότερο. Στθν ουςία ςτθ νζα αρχιτεκτονικι κυριάρχθςαν  δφο αρχζσ: τθσ 

ςκοπιμότθτασ αλλά και τθσ οργανικισ λειτουργίασ που τισ ςυμπεριλάμβανε θ  αρχι 

τθσ οικονομίασ. Ζτςι θ  νζα αρχιτεκτονικι πότε ονομάςτθκε αρχιτεκτονικι τθσ 

ςκοπιμότθτασ,  πότε λειτουργικι αρχιτεκτονικι και τζλοσ  αρχιτεκτονικι οικονομικισ 

εκμετάλλευςθσ του χϊρου.  

  

Επιπτϊςεισ από τθ εφαρμογι των αρχϊν που κζςπιςε θ νζα Αρχιτεκτονικι 

 

Με τθν εφαρμογι των νζων αρχϊν  επετεφχκθςαν οφζλθ αλλά  προκλικθκαν και ςφάλματα 

με κοινωνικζσ και καλλιτεχνικζσ επιπτϊςεισ.  

α Κοινωνικζσ επιπτϊςεισ 

Με τθν αρχι τθσ οικονομίασ επεκράτθςε από απόψεωσ χϊρου και δαπανϊν πνεφμα 

εκμετάλλευςθσ. Θ ιδιωτικι  οικονομία πρόφκαςε και καταςκεφαςε τθν "πολυκατοικία των 

ανζςεων". Θ μορφι αυτι τθσ κατοικίασ,  χωρίσ φωσ και ιλιο αλλά  και με ςτζρθςθ τθσ 

ατομικότθτασ των ενοίκων κατζλθξε να γίνει μθχανι εξυπθρετικι του ανκρϊπου χωρίσ να 

εξυπθρετεί όμωσ τισ ψυχικζσ και πνευματικζσ ανάγκεσ του. Αυτό όμωσ καταςτρζφει  και τθν 

αιςκθτικι. 

β. Καλλιτεχνικζσ επιπτϊςεισ 

 Θ ςφγχρονθ  αρχιτεκτονικι υιοκετϊντασ τθν τεχνικι των ςιδθροκαταςκευϊν και του μπετόν,  

κατάλαβε ότι κα μποροφςε να ελαττϊςει τα πάχθ των τοίχων τθσ λικοδομισ και τθσ 

οπτοπλινκοδομισ  και να αποκτιςει οικονομία χϊρου  ςτισ καταςκευζσ. Αυτό είχε ςαν 

αποτζλεςμα  να αλλάξουν εντελϊσ οι κατόψεισ του παρελκόντοσ  και θ ςφγχρονθ κάτοψθ  να 

γίνει γνωςτι ωσ "ελεφκερθ κάτοψθ". Θ νζα  αρχιτεκτονικι οργάνωςε τισ ςυνκζςεισ από μζςα 

                                                     
27 Ο Σαρλ-Εντουάρ Ηανρζ,  γνωςτόσ ωσ Λε Κορμπυηιζ(1887-1965),  ιταν Ελβετόσ αρχιτζκτονασ,  διάςθμοσ για τθ ςυνειςφορά του 
ςε αυτό που καλείται ςιμερα μοντερνιςμόσ,  ι πρϊιμοσ μοντερνιςμόσ 



36 

 

προσ τα ζξω και θ πρόςοψθ προζκυψε από τθν κάτοψθ και ζτςι  ζγινε όχι απλά  

αρχιτεκτονικι τθσ ςκοπιμότθτασ και  λειτουργικι  αρχιτεκτονικι αλλά και "τεχνικά 

πραγματιςτικι  και μορφολογικά αγνι". Θ  νζα  αρχιτεκτονικι εμφοροφμενθ από τον 

ορκολογιςμό,  αντί να αποηθτιςει το μζγιςτο αποτζλεςμα ςτθν ζμπνευςθ,  το αναηιτθςε 

ςτθν ελάχιςτθ προςπάκεια. Ραρζβλεψε  ότι μζτρο τθσ καλλιτεχνικισ οικονομίασ δεν είναι ο 

κόποσ οφτε θ χρονικι διάρκεια,  αλλά θ αιςκθτικι χαρά. Και θ αιςκθτικι χαρά μπορεί να 

παρακολουκιςει τθν εξζλιξθ μιασ ςφνκεςθσ όταν ζχει αρχι  μζςθ και τζλοσ και όταν 

εξελίςςεται με αντιτικζμενεσ και ςυντικζμενεσ μορφζσ που εμπλουτίηεται αρμονικά από τθν 

ποικιλία. Γιατί τότε κα ζχουν ενότθτα και θ ςφνκεςθ και τα ςυναιςκιματα που γεννιοφνται 

ςτθν ψυχι αυτοφ που βλζπει το ζργο.  

 Συνεπϊσ θ νζα  αρχιτεκτονικι διχάςτθκε. Δθμιοφργθςε  με τον ορκολογιςμό τισ καταςκευζσ-

μθχανζσ για να δϊςει τισ ουςιαςτικζσ χαρζσ τθσ ηωισ παραβλζποντασ τισ ψυχικζσ χαρζσ του 

ανκρϊπου. Από τθν άλλθ  μεριά,  προκειμζνου να φανεί ςαν μια νζα τζχνθ,  κατζλθξε να γίνει 

τεχνικι των εντυπϊςεων αφοφ απζβλεψε να   αποτυπϊςει καταςκευαςτικζσ δυνατότθτεσ. 

Άφθςε ζτςι τθν ηωι να οργανωκεί όπωσ αυτι κζλει χωρίσ να τθσ αντιτάξει το τι πρζπει.  

 
Εικόνα 25 Le Corbusier  πολυκατοικία ςτθν Μαςςαλία 

Θ πολυκατοικία ςτθν Μαςςαλία (1945-53)  

ζργο του Le Corbusier  είναι ζνα από τα πιο 

ενδιαφζροντα πειράματα για τθν επίλυςθ του 

οικιςτικοφ προβλιματοσ με φκθνό κόςτοσ και 

ποιότθτα ςτθν κατοικία χαμθλοφ ειςοδιματοσ. 

Ζχει μικοσ 137 m,  φψοσ 56 m με 18 ορόφουσ 

που ςτζγαηαν 1600 κατοίκουσ. 

 

Επίδραςθ των νζων τεχνικϊν μζςων ςτθν νζα αρχιτεκτονικι 

Το δεφτερο μιςό του 20ου αιϊνα παρουςιάηει ςε ςχζςθ με το παρελκόν ςθμαντικι εξζλιξθ,  

ωσ προσ τα υλικά και τθν οικοδομικι τεχνολογία. Αυτό ζχει ςαν αποτζλεςμα μια βακειά και 

ριηοςπαςτικι αλλαγι ςτθν διαδικαςία παραγωγισ του αρχιτεκτονικοφ ζργου  

Για να ζχουμε όμωσ πλιρθ γνϊςθ των ςυνκθκϊν που επθρεάηουν τθν νζα  αρχιτεκτονικι,  κα 

πρζπει να εξετάςουμε,  με τθν βοικεια των κειμζνων του Ρ.Μιχελι,  28 ποιά  τεχνικά μζςα 

διακζτει για να αναμορφϊςει τθν ζκφραςι τθσ,  ϊςτε να ερμθνεφςουμε το  πνεφμα που  

διζπει τα ζργα τθσ  και προκαλεί  το αίςκθμα του ωραίου,  που  είναι χαρακτθριςτικό για όλθ 

τθν ςφγχρονθ τζχνθ.  

Θ ανάπτυξθ τθσ βιομθχανίασ και θ ανάπτυξθ των μζςων ςυγκοινωνίασ είχε ςαν ςυνζπεια να 

ζχουν τα παράγωγα τθσ βιομθχανίασ ωσ πρϊτθ φλθ το προϊόν κάκε απομακρυςμζνθσ γωνιάσ 

τθσ γθσ και αντίςτροφα κάκε προϊόντοσ θ αγορά  ζγινε διεκνισ. Αυτό είχε ςαν ςυνζπεια και 

τα οικοδομικά προϊόντα,  τα εξαρτιματα των μζγα-μθχανϊν και οι μζγα-μθχανζσ να 

διεκνοποιθκοφν. 

                                                     
28 Ρ. Μιχελι "  Θ Αρχιτεκτονικι ωσ Σζχνθ" 
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Με τθν διεκνοποίθςθ τα αρχιτεκτονικά ζργα  ςχθματοποιικθκαν δθλαδι ζλλειψε ο τοπικόσ 

χαρακτιρασ ςτθν μορφολογία τουσ. Θ αρχιτεκτονικι αψιφθςε τθν αξία του φυςικοφ υλικοφ  

και τον τοπικό χαρακτιρα τθσ μορφολογίασ τθσ,  προκειμζνου να αποκτιςει τον τίτλο τθσ 

διεκνοφσ αρχιτεκτονικισ. Το νόθμα όμωσ του τίτλου αυτοφ  τον παραγνϊριςε,  γιατί ςτθν 

τζχνθ διεκνζσ είναι ότι είναι ωραίο και όχι ότι είναι παντοφ το ίδιο. 

Τα νζα υλικά που χρθςιμοποιικθκαν  είναι το μπετόν,  ο ςίδθροσ με τθν μορφι του χάλυβα,  

το γυαλί,  το κόντρα πλακζ και όλα τα τεχνικά υλικά των επενδφςεων και των επικαλφψεων. 

Αυτά προςζφεραν νζα ςτοιχεία καταςκευϊν,  ςκελετό από μπετόν,  ςκελετό από ςίδθρο,  

τοιχϊματα διαφανι,  κακϊσ  και νζεσ δυνατότθτεσ καταςκευϊν. Επίςθσ  οι πρόοδοι τθσ 

μθχανικισ ζκαναν δυνατό τον θλεκτροφωτιςμό  τθν κζρμανςθ και τον αεριςμό με τρόπο 

οικονομικό και ςε μεγάλθ κλίμακα.  

Με όλα αυτά προζκυψε αναγκαςτικά μια άλλθ αρχι τθσ καταςκευισ,  θ αρχι τθσ 

τυποποίθςθσ  και προτυποποίθςθσ που  είναι θ τεχνικι ζκφραςθ τθσ οικονομίασ  ι τθσ 

ςκοπιμότθτασ και τθσ λειτουργίασ  που προαναφζραμε. Θ ςφγχρονθ αρχιτεκτονικι 

χρθςιμοποίθςε προτυποποιθμζνα καταςκευαςτικά ςτοιχεία αυτό όμωσ δθμιουργεί 

πρόβλθμα αιςκθτικισ αφοφ βαςικό τθσ  ςτοιχείο είναι θ πρωτοτυπία. 

Πλα αυτά είχαν ςαν ςυνζπεια να αντικαταςτακοφν οι αρχιτζκτονεσ από τουσ πολιτικοφσ 

μθχανικοφσ οι οποίοι χωρίσ να φιλοδοξοφν καλλιτεχνικζσ επιτυχίεσ, φρόντιςαν να 

εξυπθρετιςουν τισ ανάγκεσ που ζκετε θ πολιτεία,  καταςκευάηοντασ δρόμουσ γζφυρεσ,  

εργοςτάςια και άλλεσ καταςκευζσ μεγάλων διαςτάςεων. Συγχρόνωσ οι μθχανικοί  

δθμιοφργθςαν τεχνικζσ δυνατότθτεσ άγνωςτεσ ωσ τότε  γιατί εκμεταλλεφτθκαν νζα υλικά 

όπωσ το ςίδερο και το μπετόν. Ζτςι διευκόλυναν τθν ανάπτυξθ νζων τολμθρϊν καταςκευϊν 

με αιςκθτικι ποιότθτα και ευαιςκθςία. Ο γνωςτότεροσ μθχανικόσ καταςκευαςτισ με 

αιςκθτικζσ αξιϊςεισ  είναι ο Pier Luigi Nervi. Καταπλθκτικζσ είναι και οι καταςκευαςτικζσ 

δθμιουργίεσ του Frei  Otto (Εικ.26,  27). 

 

Εικόνα 26: Nervi-Palazzelo dello Sport Ρϊμθ 1956-57 

 

 
Εικόνα 27: Otto-τζγαςτρα ολυμπιακϊν αγϊνων Μόναχο  

1968-72 

 

Θ περίοδοσ αυτι  που ςυμπίπτει με τθν διάδοςθ των ιδεϊν τθσ "Μοντζρνασ αρχιτεκτονικισ" 

χαρακτθρίηεται από πολυφωνία. Αλλά και ςτθ  ςυνζχεια του "μεταμοντζρνου,"  οι 

http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjmusTso6TKAhUIUhQKHTD1C0EQjRwIBw&url=http://theredlist.com/wiki-2-19-879-605-224910-view-nervi-pier-luigi-profile-nervi-pier-luigi-palazzetto-dello-sport.html&psig=AFQjCNFlqtBeWgafuH4T0syjElNQCKKDNg&ust=1452688303726723
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0d/Olympic_park_12.jpg
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μορφολογικζσ αναηθτιςεισ  διακρίνονται  για τθν πολυφωνία τουσ και τθν ζλλειψθ κοινοφ 

ςτυλιςτικοφ παρονομαςτι. 

 

 Πμωσ θ ίδια θ ηωι,  που είχε ανάγκθ να εξυπθρετθκεί ωραία αλλά και ςκόπιμα,  παροτρφνει 

τθν αρχιτεκτονικι ςτθν αναςφνδεςθ τθσ τζχνθσ και τθσ τεχνικισ και ςτθν απαραίτθτθ 

ςυνεργαςία των  πολιτικϊν μθχανικϊν  και των αρχιτεκτόνων. Ειδικότερα και για τισ ανάγκεσ 

τθσ εργαςίασ μασ,  ιδιαίτερθ προςοχι πρζπει να δοκεί ςτισ ςφγχρονεσ μζγα-καταςκευζσ. Θ 

ςφγχρονθ τζχνθ ςτα μεγάλα καταςκευαςτικά  ζργα και ςτισ μζγα-μθχανζσ κακϊσ και τα 

ςφγχρονα υλικά που χρθςιμοποιοφνται ςτισ καταςκευζσ και επιτυγχάνουν ταχφτθτα ςτθ 

καταςκευι,  μασ αποκαλφπτουν νζεσ δυνατότθτεσ αλλά παράλλθλα  μασ υποχρεϊνουν να 

επανεξετάςουμε τα κριτιρια τθσ αιςκθτικισ αξίασ,  γιατί τόςο θ  ταχφτθτα όςο και θ 

νοοτροπία που απορρζει από αυτό,  επθρεάηει  αρνθτικά τθν αρχιτεκτονικι δθμιουργία.  

 

1.10  Θ αιςκθτικι του "εντυπωςιακοφ-Θεαματικοφ"  

 Στθν ςφγχρονθ τζχνθ φαίνεται ότι χάκθκε θ γαλινθ του ωραίου κακϊσ και ο μεγαλοπρεπισ 

τρόμοσ του υψθλοφ ι θ χαροφμενθ ελαφρότθτα τθσ χάρθσ. Εκείνο που μζνει ωσ καλλιτεχνικι 

εντφπωςθ είναι "αιφνιδιαςμοί" που δεν είναι πάντοτε αιςκθτικοί. Πλεσ  οι τζχνεσ ςιμερα με 

επικεφαλισ τθν αρχιτεκτονικι,  που κζλει να είναι λειτουργικι,  τείνουν να εξυπθρετιςουν 

τθν μάηα,  δθλαδι τα άτομα που δεν ζχουν όνομα  οφτε παιδεία και που οι αιςκθτικζσ 

απαιτιςεισ τουσ είναι  αςαφείσ και ςυγκεχυμζνεσ. 

Θ βιομθχανία για να εξαςφαλίςει τθν κατανάλωςθ ςε μια παραγωγι ποςοτικϊσ πλθκωρικι,  

δθμιοφργθςε τουσ "βιομθχανικοφσ ςχεδιαςτζσ" και τθν ¨βιομθχανικι αιςκθτικι" 

Σφμφωνα με τον κακθγθτι Ρ.Μιχελι,  θ "βιομθχανικι αιςκθτικι":29 

 κζλει να εξθγιςει  καλλιτεχνικϊσ τα προϊόντα τθσ βιομθχανίασ  που παράγονται 

μαηικά κατά ςειρά  με τθν μθχανι,  αποβλζποντασ ςτο διεκνζσ κοινό και γοφςτο. 

 είναι αιςκθτικι τθσ πλθροφορίασ αφοφ ο ςυμβολιςμόσ του βιομθχανικοφ προϊόντοσ 

αποςκοπεί να εντυπωςιάςει και να κάνει αναγνωρίςιμθ τθν λειτουργικότθτά του. 

 είναι αιςκθτικι του πολιτιςμοφ τθσ κατανάλωςθσ,  τα ζργα ςτεροφνται αιςκθτικισ 

αντοχισ,  όλθ θ ζλξθ τουσ ςτθρίηεται ςτο καινοφανζσ και τθν καινουργότθτά τουσ γι 

αυτό κάκε αμυχι τα κακιςτά αιςκθτικά απαράδεκτα,  ενϊ το ζργο τζχνθσ αντζχει ςτθ 

φκορά του χρόνου.  

 είναι αιςκθτικι  του" εντυπωςιακοφ" τθσ "κατάπλθξθσ " που καυμάηει το εφιμερο 

ςτα ζργα,  λατρεφει τον ςυνεχι νεωτεριςμό και τθν καινοφάνεια και αδιαφορεί για 

τα παλιά ςφμβολα. 

Θ βιομθχανία προκειμζνου να διατθριςει μια ςυνεχι παραγωγι ζχει ςυμφζρον να κακιςτά 

τα προϊόντα τθσ όχι  μόνον εφχρθςτα βολικά και φκθνά αλλά και αιςκθτικϊσ ευάρεςτα ϊςτε 

να ηθτοφνται. Τα ζργα,  γίνονται φορείσ μιασ νζασ ομορφιάσ,  τθσ ομορφιάσ τθσ μθχανισ. 

Κεωρείται όμορφο και εντυπωςιάηει  το γυαλιςτερό,  το παράδοξο,  το κακόγουςτο αλλά 

                                                     
29 Ρ.Μιχελι "Αιςκθτικά κεωριματα " 1972 
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ςυνικωσ γιατί είναι καινοφργιο φκθνό και απλοϊκό ςτθν επίφαςθ τθσ ομορφιάσ που 

επιδιϊκει. 

Θ αιςκθτικι που εξυπθρετεί αυτι τθν οικονομία φυςικό είναι να κολακεφει το γοφςτο του 

μεγάλου κοινοφ και γι αυτό τα προϊόντα τθσ αντί να γίνονται αιςκθτικϊσ  ευάρεςτα,  γίνονται 

αιςκθτικϊσ  ελκυςτικά  γιατί καταπλιςςουν με το να είναι φανταχτερά,  γυαλιςτερά και 

πολφχρωμα. Ραρεμβαίνουν δθλαδι ςτα ζργα δφο αιςκθτικζσ,  μια εμπορικι και μια 

διαφθμιςτικι αιςκθτικι,   που κολακεφουν τισ προκαταλιψεισ τισ αδυναμίεσ και τισ 

πρόςκαιρεσ εντυπϊςεισ του κοινοφ.  

 Σε μια προςπάκεια φιλοςοφικισ προςζγγιςθσ του κζματοσ αναφερόμαςτε ςτθν αιςκθτικι 

κεωρία του "κεαματικοφ "30 που ερμθνεφει το αίςκθμα  τθσ κατάπλθξθσ.  

α. Το Κεαματικό είναι κατθγορία τθσ αιςκθτικισ που ανικει κατεξοχιν ςτθν Νεωτερικότθτα 

και αναφζρεται:  ςτθ φφςθ με τθν νζα τθσ υπόςταςθ,  ςτα τεχνιματα,  τισ κάκε είδουσ 

μθχανζσ,  τισ μζγα-μθχανζσ,  τα ζργα τθσ μοριακισ βιολογίασ,  τα ζργα τθσ κοςμολογίασ 

κακϊσ και τισ πολλαπλζσ εκδοχζσ επζμβαςθσ και τροποποίθςθσ του ανκρϊπινου ςϊματοσ,  

ενϊ οι κατθγορίεσ του Ωραίου και του Τψθλοφ αναφερόταν αρχικά ςτα ζργα τζχνθσ και 

μόνον αργότερα,  όταν γενικεφτθκαν,  περιζλαβαν και άλλα αντικείμενα όπωσ τθν ανκρϊπινθ 

μορφι ι τα φυςικά ςτοιχεία. 

β. Τα πρϊτα ιςτορικά κείμενα άςκθςθσ του  Κεαματικοφ είναι οι αγγλικοί κιποι του 18ου 

αιϊνα οπότε και αρχίηει θ νζα ςχζςθ κατοχισ και διαχείριςθσ του καινοφργιου κόςμου από 

τθν αςτικι τάξθ και που είχε ςαν ςτόχο τθν ικανοποίθςθ μεμονωμζνου ατόμου ςε βάροσ 

άλλου ατόμου ι ευρφτερου ςυνόλου,  με χριςθ υπολογιςτικϊν μοντζλων,  όπου θ τεχνικι 

παραμζνει κυρίαρχθ αλλά αςκεί ζλεγχο ςτθν παραγωγι και τθν ανάπτυξθ των επιςτθμϊν.  

γ. Αντίκετα με τισ κατθγορίεσ του Ωραίου και του Τψθλοφ που αναφζρονται ςε πραγματικά 

όντα (ζργα τζχνθσ,  ζργα λόγου,  ζργα τθσ φφςθσ),  θ κατθγορία του Κεαματικοφ αναφζρεται 

ςε κάκε τι πραγματικό ι φανταςτικό. Θ ζννοια του Κεαματικοφ αναδφεται από τα κεμζλια 

του  "διαςπαςμζνου ςφγχρονου" και κατοικεί παντοφ. 

δ. Ενϊ ςτο Ωραίο και ςτο Τψθλό κάκε χαρακτθριςμόσ αφορά τθν εξαίρεςθ,  το διαφορετικό 

και το ςπάνιο,  ςτο Κεαματικό ο καυμαςμόσ  ζχει εκπζςει από το βάκρο του "ενόσ" ςτθν 

αγκαλιά του τετριμμζνου. Πτι χάνεται ςε ιδιαιτερότθτα κερδίηεται ςε ευρφτθτα. Το 

ςυνθκιςμζνο,  το προφανζσ,  το ελάχιςτα αποκλίνον,  το κοινότυπο,  ο απροςδιόριςτοσ μζςοσ 

όροσ,  αφοφ "ενδυκοφν"   τον μανδφα του νεοαφιχκζντοσ, "επενδφονται" με τθν πανίςχυρθ 

δφναμθ του επικυμθτοφ. 

 ε. Το Ωραίο και το Τψθλό μεταφζρουν το φορτίο του παρελκόντοσ ςτο παρόν,  ενϊ το 

Κεαματικό δεν ζχει αυτι τθν δυνατότθτα. Αυτό είναι κατανοθτό όταν αναφερόμαςτε ςε 

ςυγκεκριμζνα ζργα: ο Θνίοχοσ των Δελφϊν είναι Ωραίο άγαλμα,  τα ψθφιδωτά τθσ αβζννασ 

ανικουν ςτθν κατθγορία του Τψθλοφ και το μουςείο Ρομπιντοφ ςτο Ραρίςι είναι Κεαματικό 

ζργο.(Εικ. 28,  29,  30) 

                                                     
30 Βαζιζμένο ζε  σπό έκδοζη,  εργαζία  ηοσ αρτιηέκηονα Εμμανοσήλ Κολοκσθά  με ηίηλο ¨Η αιζθηηική ηοσ θεαμαηικού" 
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η. Τα Κεαματικά ζργα μπορεί  να τα καυμάηουμε ωσ Ωραία αλλά οφτε τα ίδια οφτε οι 

ςυνκικεσ παραγωγισ  και οικειοποίθςισ τουσ δεν ανικουν ςτουσ  όρουσ του Ωραίου. Ρίςω 

από τθν εμφάνιςι τουσ κρφβεται επιμελϊσ μια κεμελιϊδθσ ιδιότθτα,  είναι εμπορεφματα 

που χαρακτθρίηονται από ανταλλακτικι αξία και αξία χριςθσ. 

Το Κεαματικό ζργο:  

 Τροποποιεί τον κόςμο του παράγοντασ τον ίδιο του τον εαυτό. Κάνει ότι κζλει και 

κζλει ότι κάνει. 

 Είναι ζργο επινόθςθσ. Το Κεαματικό παράγει το προϊόν και όχι το προϊόν το 

κεαματικό. 

 Είναι το εμπόρευμα και ωσ εμπόρευμα δεν μπορεί να προςεγγίςει το Ωραίο. 

 Είναι το αποτζλεςμα του καιροφ που διανφουμε,  του καιροφ τθσ απόςυρςθσ τθσ 

φφςθσ,  τθσ ςιωπισ του Κεοφ και τθσ εξαφάνιςθσ του ανκρϊπου. 

 Είναι κραφςμα αυτονομθμζνων αναπαραςτατικϊν ςυςτθμάτων και παλιότερων 

πολιτιςμϊν.  

 Είναι οι διαδοχικζσ φάςεισ ενόσ εμπορεφματοσ που ανανεϊνεται εξ αιτίασ τθσ μόδασ. 

Πμωσ ςτο λαμπρό κόςμο του Κεαματικοφ υπάρχουν και οι ςκοτεινζσ περιοχζσ που είναι θ 

ηοφερι κατάςταςθ των ςυνκθκϊν που το παράγουν. Στισ βιοτεχνίεσ και ςτισ βιομθχανίεσ,  

ςτον πρωτογενι τομζα,  τόςο ςτισ χϊρεσ του βιομθχανικοφ κόςμου όςο και ςτισ 

αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ,  εκατομμφρια εργαηόμενων παράγουν είτε αυτά που δεν μποροφν οι 

ίδιοι να αποκτιςουν γιατί είναι πολφ ακριβά,  είτε παράγουν αυτά που είναι πολφ φκθνά 

αλλά απαραίτθτα για να παραχκοφν τα πιο ακριβά προϊόντα. Το Κεαματικό   είναι μζςο και 

ςκοπόσ,  αίτιο και αποτζλεςμα. Ραρόλο που φαίνεται όλο και πιο δφςκολο,  μόνο οι 

παραγωγοί του μποροφν να το ςταματιςουν να το παράγουν. Οι παραγωγοί και οι 

καταναλωτζσ,  που είναι οι περιςςότερο ζνκερμοι οπαδοί του,  κα μποροφςαν να το ζχουν  

αρνθκεί,  ι  ίςωσ κα το κάνουν ςτο μζλλον. Γιατί  το Κεαματικό είναι τόςο ιςχυρό που 

διαπερνά κάκε μζλοσ του κοινωνικοφ ςυςτιματοσ. Το Κεαματικό εκφράηει τθν  

ανεςτραμμζνθ δθμοκρατία τθσ απόλυτθσ   ιςότθτασ,  ςτθν εποχι του εμπορεφματοσ.                                                    

 
Εικόνα 28 : 
Θνίοχοσ Δελφϊν 

 
Εικόνα 29: ψθφιδωτά Ραβζννασ 

 
Εικόνα 30: Μουςείο Πομπιντοφ 

 

                                                                                                                                                                              

 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Pompidou_2009.jpg
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ΚΕΦΑΛΑΛΟ 2ο:  Θ ΑΛΚΘΣΛΚΘ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΛΚΑ  ΕΡΓΑ ΚΑΛ ΣΛ 

ΜΕΓΑ-ΜΘΧΑΝΕ  

2.1 Γενικά  

Κάκε ζργο ανκρϊπινο είναι προϊόν ανάγκθσ επομζνωσ προορίηεται να εξυπθρετιςει τον 

άνκρωπο. Ο άνκρωποσ όμωσ είναι κοινωνικό ον,  κάκε του ζργο λοιπόν πρζπει να εξυπθρετεί 

και τισ ςχζςεισ ατόμου και ςυνόλου. Βζβαια κάκε ανκρϊπινο ζργο ζχει ςαν αφορμι,  πότε 

μια ανάγκθ τθσ ηωισ ατομικι και πότε μια ομαδικι. Θ  βακφτερθ  όμωσ αιτία είναι  θ ανάγκθ 

του " κοινωνείν". Εξάλλου θ αφορμι είναι πρόςκαιρθ,  ενϊ θ αιτία είναι αιϊνια.  

Πμωσ υπάρχουν ζργα που δεν εξυπθρετοφν ωφελιμιςτικά τθν κοινωνία  (ηωγραφικι,  

μουςικι,  μνθμεία),  που διαμορφϊνονται κατά τθν ελεφκερθ ζξαρςθ τθσ ατομικισ 

πρωτοβουλίασ του καλλιτζχνθ από τα οποία  ενϊ κα περιμζναμε   να είναι άκρωσ αντίκετα 

προσ  το ομαδικό ενδιαφζρον αν όχι προσ το ςυμφζρον,  παρόλα αυτά  ζχουν τθν εκτίμθςθ 

τθσ κοινωνίασ. Εκτιμϊνται γιατί ζχουν τθν δφναμθ ςτο αντίκριςμα τουσ να υποβάλουν ςε 

όλουσ μια ςυγκίνθςθ που υψϊνει τα άτομα πάνω από το εγϊ και τα ςυνενϊνει (πχ ςτο 

κζατρο αιςκθτικόσ ενκουςιαςμόσ ενϊνει όλουσ).  

 Κάκε ζργο δεν πρζπει να είναι μόνο προϊόν πρακτικισ ανάγκθσ αλλά επιβάλλεται να 

αρμονίςει τθν αντίκεςθ  ατόμου και ςυνόλου,  άρα είναι και ζργο πνευματικισ ανάγκθσ. Το 

ζργο τθσ ανάγκθσ πρζπει να γίνει πρόξενοσ αιςκθτικισ χαράσ,  ϊςτε να αποκτιςει αξία αυτό 

κακαυτό,  άςχετα του χρόνου και του τόπου που εξυπθρετεί.  

2.2 Μορφι και περιεχόμενο των ζργων-Αιςκθτικά ζργα 

Θ  καταςκευι ενόσ μεγάλου αναπτυξιακοφ-κοινωφελοφσ ζργου περιζχει μεγάλο ποςοςτό 

δθμιουργίασ γιατί κάκε ζργο,  ανεξάρτθτα από τουσ κοινοφσ  κανόνεσ καταςκευισ,  ζχει τθν 

δικι του ταυτότθτα κλίμακασ,  λειτουργικότθτασ και ζνταξθσ τόςο ςτο φυςικό όςο και ςτο 

πολιτιςμικό περιβάλλον. Επίςθσ  πζρα από τθν χρθςιμότθτά του,  αποτελεί και ςτοιχείο 

πολιτιςμοφ αυτϊν που το μελζτθςαν και αυτϊν που το καταςκεφαςαν  οι οποίοι   ζχουν και   

ευκφνθ απζναντι ςτθν κοινωνία και ςτισ μελλοντικζσ γενεζσ,   για τθν πολιτιςμικι ταυτότθτα 

που αυτά τα ζργα διακζτουν. Βαςικό εξωτερικό ςτοιχείο τθσ πολιτιςμικισ  ταυτότθτασ ενόσ 

ζργου είναι θ αιςκθτικι του. Συνεπϊσ,  θ υποχρζωςθ των μελετθτϊν και καταςκευαςτϊν 

είναι να εξετάηουν τθν αιςκθτικι των ζργων ιςότιμα με τθν λειτουργικότθτα,   τθν 

οικονομικότθτα και τθν ποιότθτα των υλικϊν και αυτό δεν είναι πολυτζλεια αλλά ευκφνθ και 

ςεβαςμόσ ςτον πολιτιςμό και τθν κοινωνία.  

Αν  ζνα  καταςκευαςτικό ζργο είναι επιτυχθμζνο ι όχι δεν εξαρτάται μόνο από τουσ  

υπολογιςμοφσ τθσ αντοχισ που το ζκαναν να ςτζκει,  αλλά και από τθν αρχιτεκτονικι του 

διαμόρφωςθ,  που το προςάρμοςε ςτισ ανάγκεσ του ανκρϊπου  ζτςι ϊςτε να ανταποκρίνεται  

ςτισ λειτουργίεσ τθσ ηωισ και να τον ευχαριςτεί που το βλζπει. Θ ιςτορία του πολιτιςμοφ  δεν 

εκτίμθςε καμιά καταςκευι απλϊσ και μόνο επειδι ςτζκει  όρκια,  αλλά γιατί φαίνεται να 

ςτζκει ωραία. Τότε μόνο κεωρεί ότι αντιπροςωπεφει επάξια τον άνκρωπο και αυτό είναι 

κατόρκωμα καλλιτεχνικό όχι απλϊσ τεχνικό. Κάκε καταςκευαςτικό ζργο,  κάκε 

αρχιτεκτόνθμα γίνεται ζργο τζχνθσ όταν θ μορφι του ςφμφωνα με τον Βιτροφβιο  είναι 

ςφνκεςθ τριϊν ςτοιχείων:  τθσ  Ευχρθςτίασ (Utilitas),  τθσ Στακερότθτασ (Firmitas) και τθσ  

Ομορφιάσ (Venustas).                                                                                       
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 Θ εξυπθρετικι μορφι ενόσ ζργου (Utilitas) είναι  ιςτορικά ο πρϊτοσ ςκοπόσ του δθμιουργοφ. 

Ο πρϊτοσ δθμιουργόσ-καταςκευαςτισ ζργων αποςκοποφςε να αντιμετωπίςει τθν επιτακτικι 

ανάγκθ άμυνασ του ανκρϊπου από τα ςτοιχεία τθσ φφςθσ και τισ επιδρομζσ άλλων ομάδων. 

Στθν φάςθ αυτι το περίφραγμα είναι θ βαςικι μορφι προςταςίασ (κατοικίασ-ςυνοικιςμοφ-

ακροπόλεων) και το περίκλειςτο   είναι θ πρϊτθ εξυπθρετικι μορφι τθσ κάτοψθσ,  ενϊ θ 

κατοικία εξελίςςεται από τθν ςπθλιά,  ςτθ αρχζγονθ  καλφβα  όπου  ο  άνκρωποσ  οριοκετεί 

τον απολφτωσ απαραίτθτο,  προςτατευόμενο,  ιδιωτικό χϊρο. 

Θ τεχνικι μορφι ενόσ ζργου που ςτοχεφει ςτθν ςτακερι καταςκευι (Firmitas),   με τθν 

πρόοδο τθσ τεχνικισ και τθν πάροδο του χρόνου αντικατζςτθςε τον κφκλο με ςχιματα 

γεωμετρικά και γωνιϊδθ και θ διαμόρφωςθ του εξαρτικθκε από τα επί τόπου υλικά και το 

κλίμα. Επειδι όμωσ  θ ηωι του ανκρϊπου ζχει ζφεςθ για ανϊτερο προοριςμό,  ςτθ ςυνζχεια 

δθμιοφργθςε  κοινοτικά ζργα που ςυμπλιρωςαν τα πρϊτα  ζργα που ιταν αποκλειςτικά 

κατοικίεσ. Ζτςι τα ζργα εξελίχκθκαν από υποκειμενικισ ςε αντικειμενικισ αξίασ και 

ςυγχρόνωσ ζγινε ζντονθ θ ανάγκθ τθσ καλλιτεχνικισ μορφισ κάκε  ζργου. 

Θ καλλιτεχνικι μορφι ενόσ  ζργου (Venustas) πιγαςε από κρθςκευτικζσ δοξαςίεσ και 

κοςμοκεωρθτικζσ βιϊςεισ και ςε πολλζσ περιπτϊςεισ μιμικθκε τθν φφςθ. Στα ωφελιμιςτικά 

όμωσ ζργα όπου κυριαρχεί θ τεχνικι  μαηί με τθν εξυπθρετικι μορφι,  τισ διαςτάςεισ και τθν 

διάταξθ τισ κακορίηει θ λειτουργία του ζργου και θ καταςκευι γίνεται με τεχνικά μζςα που 

υπαγορεφουν  πολλζσ φορζσ αφφςικεσ τεχνθτζσ μορφζσ οπότε  θ καλλιτεχνικι μορφι δεν 

υφίςταται. Για να  αποκτιςει ζνα ζργο καλλιτεχνικι μορφι  και για να γίνει  πρόξενοσ 

αιςκθτικισ χαράσ,  κα πρζπει θ εξυπθρετικι  μαηί με τθν τεχνικι του  μορφι να υποταχκοφν 

ςτθν καλλιτεχνικι που με τθ ςειρά τθσ κα πρζπει να καταφζρει να υποβάλει αιςκθτικζσ 

βιϊςεισ ϊςτε ο άνκρωποσ να μπορεί να κινείται μζςα ςτο ζργο με τάξθ και αρμονία δθλαδι 

με ρυκμό πρακτικά και ψυχικά,  ευχάριςτο.  

Αυτό πετυχαίνεται  αν το καταςκευαςτικό ζργο  είναι ςοφά οργανωμζνο ωσ κάτοψθ αλλά και 

ωσ όγκοσ,  με τθν λογικι τθσ διατιρθςθσ αναλογιϊν ςτθν καταςκευι ϊςτε να αποκτά μια 

αυτοτζλεια. Ζτςι θ μορφι αυτι είναι αρμονικι από μόνθ τθσ χωρίσ να αρνείται τον 

προοριςμό του ζργου. Τότε  το ζργο δεν ςυγκινεί μόνο αυτοφσ που το χρθςιμοποιοφν,  αλλά 

και αυτοφσ που το κοιτάηουν με το βλζμμα και το πνεφμα. 

Οι ιδζεσ που απεικονίηονται ςτθν τζχνθ αναμορφϊνονται και αυτό είναι που αποτελεί πθγι 

δθμιουργίασ αλλά και αναδθμιουργίασ τθσ αξίασ του ωραίου. Σα ζργα μιλοφν και πρζπει να 

μιλοφν τθ γλϊςςα των ανκρϊπων τθσ εποχισ τουσ. Μόνο αν τα ζργα μιλοφν ςτθ γλϊςςα 

των ανκρϊπων τθσ εποχισ τουσ μποροφν να παραμείνουν αιϊνια, ενϊ, ταυτόχρονα, μόνο 

αν ζχουν κάτι από τθν αιωνιότθτα μποροφν να μιλιςουν ςτουσ ανκρϊπουσ τθσ εποχισ 

τουσ. Εξ άλλου θ υποκειμενικότθτα των  αιςκθτικϊν κριτθρίων είναι και αποδεκτι και 

επικυμθτι ςε μια ελεφκερθ δθμοκρατικι κοινωνία διότι ςυναρτάται με τον ςεβαςμό τθσ 

προςωπικότθτασ του μελετθτι-δθμιουργοφ και με τθν πρόοδο του πολιτιςμοφ. 

Απαραίτθτο,  όπωσ προαναφζραμε,   για να εκδθλωκεί μια αρχιτεκτονικι πρωτοτυπία με 

αιςκθτικι,  τζχνθ και τεχνικι δεν πρζπει να χωρίηονται ϊςτε να υπάρχει υγιισ δθμιουργία. Θ 

αρχιτεκτονικι και θ καταςκευι πρζπει να εξαςκοφνται ςυγχρόνωσ "θ καταςκευι είναι το 

μζςον και θ αρχιτεκτονικι το αποτζλεςμα". Αυτό δεν μπορεί να ςυμβεί όταν επιχειρείται θ 
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χρθςιμοποίθςθ ζτοιμων αποτελεςμάτων γιατί τότε αγνοείται θ αιτία και θ τεχνικι ςκζψθ που 

ανάλογα με τισ περιςτάςεισ κατζλθξε ςτο  καταςκευαςτικό αποτζλεςμα.  

Συμπεραςματικά,  για να δθμιουργθκεί ζνα μικρό ι μεγάλο  ζργο που κα διακζτει αιςκθτικι 

κα πρζπει να διατίκεται περιςςότεροσ χρόνοσ ςτθν μελζτθ του κζματοσ πριν αρχίςει θ 

καταςκευι,  ϊςτε να είναι γνωςτό μζχρι τελευταίασ λεπτομζρειασ με τι και πωσ κα αρκρωκεί 

ζνα δθμιοφργθμα. Γιατί θ τζχνθ δεν ανζχεται τθν βία και είναι γνωςτό ότι θ παρζλευςθ του 

χρόνου για   τθν βίωςθ τθσ ςφνκεςθσ ενόσ ζργου,  είναι γόνιμθ και πολλζσ φορζσ εξοφλείται 

με τθν ακαναςία του.  

Επίςθσ  απαιτείται ο άνκρωποσ καλλιτζχνθσ. Αλλά για να μπορζςει ο καλλιτζχνθσ να 

αποδϊςει,  απαιτείται ζνα περιβάλλον,  που είναι θ κοινωνία. Οι πολλοί που αποτελοφν τθν 

κοινωνία κα προκαλζςουν  τον ζναν,  τον δθμιουργό,  αλλά αυτό μπορεί να ςυμβεί   και 

αντίςτροφα  ϊςτε  εκείνοσ να τοποκετιςει το ζργο του ςτο κοινωνικό  και φυςικό του 

πλαίςιο ςαν  αιςκθτικό δθμιοφργθμα,  ςαν καλλιτζχνθμα. Για τον ςκοπό αυτό απαιτοφνται 

και τεχνικά μζςα,  δθλαδι μια τεχνικι πρόοδοσ ςυγχρονιςμζνθ και ικανι να εξυπθρετιςει 

τθν φανταςία του δθμιουργοφ και να αναμορφϊςει τισ αιςκθτικζσ αξίεσ. 

 2.3 Σο Ωραίο ςτθν καταςκευι  αναπτυξιακϊν  ζργων.  

 Θ ζκφραςθ του ωραίου εξαρτάται από τθν τζχνθ που πραγματοποιεί τθν  ωραία μορφι,  

αφοφ κάκε τζχνθ ζχει μια δικι τθσ τεχνικι,  οριςμζνα υλικά και ζναν ιδιαίτερο κόςμο 

κεμάτων να διαχειριςτεί. Θ  αρχιτεκτονικι και ο ςχεδιαςμόσ  οφείλουν  επιπλζον να 

εξυπθρετιςουν και ςυγκεκριμζνεσ ανάγκεσ. Το  παραγόμενο αποτζλεςμα αξιολογείται από 

τθν ικανότθτά του να εκφράςει το Ωραίο,  όπωσ το Ωραίο  ςτθρίηεται και εμπνζεται από τθν 

κλαςςικι Κεϊρθςθ,  ςε ςυνδυαςμό  και ςε ςφηευξθ με το Τψθλό. 

Ζνα τεχνικό ζργο ι μια μζγα-μθχανι παρά το ότι εξυπθρετοφν ανάγκεσ τθσ ηωισ και είναι 

ςυνδεδεμζνα με τθν φλθ μποροφν εξίςου να αποτελοφν ελεφκερεσ δθμιουργίεσ. Πςο και αν 

εξυπθρετοφν  πρακτικζσ ανάγκεσ είναι και αυτά ζργα ζμπνευςθσ,  γι αυτό και μασ ςυγκινοφν 

αιςκθτικά και υπερβαίνουν τον πρακτικό τουσ προοριςμό. Στα τεχνικά ζργα και τισ μζγα-

μθχανζσ που υπακοφουν ςτισ επιςτιμεσ τθσ αρχιτεκτονικισ και τθσ ςχεδίαςθσ γενικότερα θ 

αξία του ωραίου ελευκερϊνεται μζςα από τθν ανάγκθ που κάκε φορά εξυπθρετεί.  

Θ αιςκθτικι πρζπει να περιλαμβάνεται ςτθν ζννοια τθσ ποιότθτασ των ζργων και κρίνεται 

ςωςτό να εξετάηεται αυτοτελϊσ,  ωσ ανεξάρτθτοσ ποιοτικόσ ςτόχοσ τθσ μελζτθσ και 

καταςκευισ  των ζργων. Επειδι θ αιςκθτικι αντίλθψθ και άποψθ κάκε ανκρϊπου περιζχει 

μεγάλο ποςοςτό υποκειμενικότθτασ,  ςε επίπεδο εφαρμοςμζνων επιςτθμϊν,  είναι 

απαραίτθτο να κεςπιςτοφν βαςικζσ αρχζσ αιςκθτικισ ςε ςχζςθ με τον πολιτιςμό και το 

περιβάλλον. 
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ΚΕΦΑΛΑΛΟ 3ο:  ΤΔΡΟΕΝΕΡΓΕΛΑΚΑ ΚΑΛ ΑΛΟΛΛΚΑ  ΕΡΓΑ 

 Τα αναπτυξιακά ζργα τα οποία κα εξετάςουμε ωσ προσ τθν αιςκθτικι τουσ είναι τα 

Υδροενεργειακά και τα αιολικά. 

Ειςαγωγικζσ ζννοιεσ-Οριςμοί  

Τδροθλεκτρικι ενζργεια ονομάηεται θ ενζργεια του νεροφ το οποίο,  μζςω υδατοπτϊςεων 

κινεί υδροςτροβίλουσ για παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ,  αποταμιεφεται ωσ δυναμικι 

ενζργεια μζςα ςε βαρυτικό πεδίο με τθ ςυςςϊρευςθ μεγάλων ποςοτιτων νεροφ ςε 

υψομετρικι διαφορά από τθ ςυνζχιςθ τθσ ροισ του ελεφκερου νεροφ,  και αποδίδεται ωσ 

κινθτικι μζςω τθσ υδατόπτωςθσ. Θ αξιοποίθςθ τθσ υδραυλικισ ενζργειασ πραγματοποιοφταν 

από τθν αρχαιότθτα μζςω των υδρόμυλων για το άλεςμα των δθμθτριακϊν και τθν κοπι 

ξυλείασ (υδροπρίονα). Θ υδροθλεκτρικι   ενζργεια,  είναι μια πρακτικά ανεξάντλθτθ πθγι 

ενζργειασ,  είναι αυτι με τθ μεγαλφτερθ απόδοςθ,  κακϊσ ο ςχετικόσ ςυντελεςτισ ξεπερνά το 

85% (οφείλεται μόνο ςτισ υδραυλικζσ απϊλειεσ ςτον αγωγό προςαγωγισ και τισ τριβζσ ςτουσ 

ςτροβίλουσ). 

 

Αιολικι ενζργεια ονομάηεται θ ενζργεια που παράγεται από τθν εκμετάλλευςθ του πνζοντοσ 

ανζμου. Το όνομα προζρχεται από τθν ελλθνικι μυκολογία. Ο Αίολοσ είχε οριςτεί από τον 

Δία κλειδοκράτορασ τον ανζμων και τουσ προκαλοφςε ι τουσ ςταματοφςε κατά βοφλθςθ. Οι 

οκτϊ άνεμοι ιταν: Βορζασ,  Καικίασ,  Απθλιϊτθσ,  Εφροσ,  Νότοσ,  Λιψ,  Ηζφυροσ,  Σκίρων. Θ 

αρχαιότερθ μορφι εκμετάλλευςθσ τθσ αιολικισ ενζργειασ ιταν τα ιςτία (πανιά) των πρϊτων 

ιςτιοφόρων και πολφ αργότερα οι ανεμόμυλοι ςτθν ξθρά. Θ αιολικι ενζργεια αποτελεί 

ςιμερα μια ελκυςτικι λφςθ ςτο πρόβλθμα τθσ θλεκτροπαραγωγισ. Το «καφςιμο» είναι 

άφκονο,  αποκεντρωμζνο και δωρεάν. Δεν εκλφονται αζρια και άλλοι ρφποι,  και οι 

επιπτϊςεισ ςτο περιβάλλον είναι μικρζσ ςε ςφγκριςθ με τα εργοςτάςια θλεκτροπαραγωγισ 

από ςυμβατικά καφςιμα. Επίςθσ,  τα οικονομικά οφζλθ μιασ περιοχισ από τθν ανάπτυξθ τθσ 

αιολικισ βιομθχανίασ είναι αξιοςθμείωτα. Θ αιολικι ενζργεια  αξιοποιείται ςτθν παραγωγι 

μθχανικισ (αλευρόμυλοι,  άντλθςθ υπόγειων νερϊν,  αποςτράγγιςθ) και θλεκτρικισ 

(ανεμογεννιτριεσ) ενζργειασ.  

 

Θ υδροθλεκτρικι   και  θ αιολικι ενζργεια αποτελοφν  πθγζσ ενζργειασ  που είναι 

ανανεϊςιμεσ και,  ταυτόχρονα,  οικονομικά βιϊςιμεσ. Συγκαταλζγονται ςτισ ιπιεσ μορφζσ 

γιατί αφενόσ δεν απαιτείται κάποια ενεργθτικι παρζμβαςθ για τθν εκμετάλλευςι τουσ 

(εξόρυξθ,  άντλθςθ,  καφςθ),  αλλά απλϊσ θ εκμετάλλευςθ τθσ ιδθ υπάρχουςα ροισ 

ενζργειασ ςτθ φφςθ και αφετζρου πρόκειται για "κακαρζσ" μορφζσ ενζργειασ οι οποίεσ δεν 

αποδεςμεφουν υδρογονάνκρακεσ,  διοξείδιο του άνκρακα ι τοξικά και ραδιενεργά 

απόβλθτα. Αναφζρονται και ςαν Ανανεϊςιμεσ Ρθγζσ Ενζργειασ (ΑΡΕ) δεδομζνου ότι το 

βαςικό τουσ χαρακτθριςτικό είναι θ διαχρονικι τουσ ανανζωςθ και θ απεριόριςτθ 

διακεςιμότθτά τουσ.  

 
Τδροενεργειακά  ι υδροθλεκτρικά ζργα,  είναι   το  ςφνολο των ζργων και του  εξοπλιςμοφ 

μζςω των οποίων μετατρζπεται θ υδραυλικι ενζργεια  του νεροφ ςε μθχανικι και ςτθ 

ςυνζχεια ςε θλεκτρικι. Σε αυτά περιλαμβάνονται τα φράγματα και  οι ταμιευτιρεσ με τουσ 

απαραίτθτουσ αγωγοφσ και τουσ  υδροςτρόβιλουσ. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B5%CF%81%CF%8C
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CF%88%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BD%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%AD%CF%81%CE%B9%CE%B1_%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CE%B7%CF%80%CE%AF%CE%BF%CF%85&action=edit&redlink=1
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Τα υδροθλεκτρικά ζργα είναι τα πλζον πρόςφορα για τθν κάλυψθ των αιχμϊν τθσ ηιτθςθσ 

θλεκτρικισ ενζργειασ  (θ ενεργοποίθςθ ενόσ υδροςτροβίλου απαιτεί ελάχιςτα λεπτά,  ενϊ 

μιασ κερμοθλεκτρικισ μονάδασ πολλζσ ϊρεσ),  με παραγωγι ενζργειασ χωρίσ διακυμάνςεισ. 

Επίςθσ ζχουν μεγάλθ διάρκεια ηωισ,  πολφ χαμθλό κόςτοσ λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ,  δεν 

υπάρχει υποβάκμιςθ του φυςικοφ πόρου αλλά βελτίωςθ του φυςικοφ περιβάλλοντοσ 

(δθμιουργία λίμνθσ και υδροβιότοπου). Αποτελοφν  ζργα υποδομισ που ςυμβάλλουν ςτθν 

ανάπτυξθ τθσ περιοχισ με μθδενικζσ εκπομπζσ ρφπων. 

Οι υδροθλεκτρικοί  ταμιευτιρεσ,  λόγω του μεγζκουσ τουσ αλλά και των πολλαπλϊν ςκοπϊν 

που εξυπθρετοφν (παραγωγι ενζργειασ,  άρδευςθ,  αντιπλθμμυρικι προςταςία,  κλπ.),  

κεωροφνται κομβικζσ ςυνιςτϊςεσ ενόσ υδροςυςτιματοσ. Τα υδροθλεκτρικά ζργα 

ταξινομοφνται ςε μεγάλθσ και μικρισ κλίμακασ. Τα μικρισ κλίμακασ υδροθλεκτρικά ζργα 

διαφζρουν ςθμαντικά από τθσ μεγάλθσ κλίμακασ ςε ότι αφορά τισ επιπτϊςεισ τουσ ςτο 

περιβάλλον ωσ εξισ: 

 Οι μεγάλθσ κλίμακασ υδροθλεκτρικζσ μονάδεσ απαιτοφν τθ δθμιουργία φραγμάτων και 

τεράςτιων δεξαμενϊν με ςθμαντικζσ επιπτϊςεισ ςτο περιβάλλον. Θ καταςκευι 

φραγμάτων περιορίηει τθ μετακίνθςθ των ψαριϊν,  τθσ άγριασ ηωισ και επθρεάηει 

ολόκλθρο το οικοςφςτθμα κακϊσ μεταβάλλει ριηικά τθ μορφολογία τθσ περιοχισ. 

 Αντίκετα,  τα μικρισ κλίμακασ υδροθλεκτρικά εγκακίςτανται δίπλα ςε ποτάμια ι 

κανάλια και θ λειτουργία τουσ παρουςιάηει πολφ μικρότερθ περιβαλλοντικι όχλθςθ. 

Για το λόγο αυτό,  οι υδροθλεκτρικζσ μονάδεσ μικρότερθσ δυναμικότθτασ των 15 MW 

χαρακτθρίηονται ωσ μικρισ κλίμακασ υδροθλεκτρικά ζργα και ςυμπεριλαμβάνονται 

μεταξφ των εγκαταςτάςεων παραγωγισ ενζργειασ από ανανεϊςιμεσ πθγζσ. Κατά τθ 

λειτουργία τουσ,  μζροσ τθσ ροισ ενόσ ποταμοφ οδθγείται ςε ςτρόβιλο για τθν 

παραγωγι μθχανικισ ενζργειασ και ςυνακόλουκα θλεκτρικισ μζςω τθσ γεννιτριασ. Θ 

χρθςιμοποιοφμενθ ποςότθτα νεροφ κατόπιν επιςτρζφει ςτο φυςικό ταμιευτιρα 

ακολουκϊντασ τθ φυςικι τθσ ροι. 

Μειονεκτιματα υδροθλεκτρικϊν  ζργων  είναι:  

Tο μεγάλο κόςτοσ καταςκευισ φραγμάτων και εγκατάςταςθσ εξοπλιςμοφ,  κακϊσ και ο 

ςυνικωσ μεγάλοσ χρόνοσ που απαιτείται για τθν αποπεράτωςθ του ζργου. Επίςθσ  θ ζντονθ 

περιβαλλοντικι αλλοίωςθ τθσ περιοχισ του ζργου (ςυμπεριλαμβανομζνων τθσ 

γεωμορφολογίασ,  τθσ πανίδασ και τθσ χλωρίδασ),  θ ενδεχόμενθ μετακίνθςθ πλθκυςμϊν,  θ 

υποβάκμιςθ περιοχϊν και  οι απαιτοφμενεσ αλλαγζσ χριςθσ γθσ. Επιπλζον,  ςε περιοχζσ 

δθμιουργίασ μεγάλων ζργων παρατθρικθκαν αλλαγζσ του μικροκλίματοσ,  αλλά και αφξθςθ 

τθσ ςειςμικισ επικινδυνότθτασ τουσ. 

 

Αιολικά ζργα  είναι,  θ εγκατάςταςθ και  λειτουργία   αιολικϊν πάρκων. Αιολικό πάρκο ι 

Αιολικόσ Στακμόσ Ραραγωγισ Θλεκτρικισ Ενζργειασ (ΑΣΡΘΕ) ονομάηεται θ χερςαία ι 

καλάςςια ζκταςθ ςτθν οποία ζχει τοποκετθκεί ζνασ αρικμόσ ανεμογεννθτριϊν με ςκοπό τθ 

μετατροπι τθσ κινθτικισ ενζργειασ του ανζμου ςε θλεκτρικι. Συγκεκριμζνα είναι 

βιομθχανικζσ εγκαταςτάςεισ παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ οι οποίεσ αποτελοφνται από 

τισ ανεμογεννιτριεσ,  τα καλϊδια μεταφοράσ ρεφματοσ,  τουσ μετεωρολογικοφσ ιςτοφσ,  τουσ 

ςτακμοφσ μεταςχθματιςμοφ και βοθκθτικζσ υποδομζσ ςυμπεριλαμβανομζνων των δρόμων. 

Μειονεκτιματα Αιολικϊν  ζργων είναι: 

Ο εκπεμπόμενοσ κόρυβοσ  και θ οπτικι όχλθςθ,  που είναι ενδεχόμενο  να δθμιουργείται,  

δεδομζνου ότι οι ανεμογεννιτριεσ είναι ορατζσ από απόςταςθ. Επίςθσ θ επίδραςθ ςτισ 
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γεωργικζσ και κτθνοτροφικζσ δραςτθριότθτεσ,  θ απρόβλεπτθ διακφμανςθ ενζργειασ που 

δίνουν οι αιολικζσ μθχανζσ  κακϊσ και  θ καταςκευι ςθμαντικϊν οδικϊν ζργων ςε απρόςιτεσ 

περιοχζσ 
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ΚΕΦΑΛΑΛΟ 4ο:ΚΑΣΑΚΕΤΘ   ΦΡΑΓΜΑΣΩΝ  

 

 4.1  Λςτορικι αναδρομι 

Από τθν αρχαιότθτα ο άνκρωποσ προςπακοφςε να δαμάςει τισ δυνάμεισ τθσ φφςθσ και να τισ 

χρθςιμοποιιςει προσ όφελόσ του. Ρολλζσ απ' τισ προςπάκειζσ του ιταν ςχετικζσ με τθν 

χριςθ του νεροφ. Ζδωςε πολλζσ φορζσ κεϊκζσ διαςτάςεισ κυρίωσ ςε ποταμοφσ αλλά και ςτθ 

κάλαςςα κεοποιϊντασ τισ δυνάμεισ που δεν ιταν ικανοί είτε να τισ κατανοιςουν είτε να τισ 

δαμάςουν. Πποιεσ και αν είναι οι πολιτιςμικζσ δομζσ των ανκρϊπων,  το νερό αποτελεί 

αςτείρευτθ πθγι δφναμθσ και ηωισ: κακαρίηει,  κεραπεφει,  ανανεϊνει και διαςφαλίηει τθν 

ακαναςία.  Είναι το «ηων φδωρ» ι το «ακάνατο νερό» τθσ παγκόςμιασ κοςμολογίασ.  

 Αναμφιςβιτθτα,  θ υδρολογία αποτελεί ιςτορικά μία από τισ παλαιότερεσ εφαρμογζσ των 

επιςτθμϊν προσ όφελοσ του ανκρϊπου. Ιδθ,  από τθ 2θ π.Χ χιλιετία,  τα ζργα φδρευςθσ 

γνϊριςαν μεγάλθ ακμι ςε χϊρεσ όπωσ θ Αίγυπτοσ,  θ Κίνα,  θ Μεςοποταμία και θ Ρερςία. 

Ακόμα και εκτροπζσ ποταμϊν είναι γνωςτζσ από τουσ αρχαίουσ μφκουσ. Ο μυκικόσ ιρωασ 

Θρακλισ,  για να φζρει ςε πζρασ τον δζκατο άκλο του,  ςκζφτθκε να εκτρζψει τθν ροι των 

ποταμϊν Αλφειοφ και Ρθνειοφ για να κακαρίςει τουσ ςτάβλουσ του μυκικοφ βαςιλιά Αυγεία. 

Ζνα από τα βαςικότερα ζργα για τθν εκμετάλλευςθ του πολφτιμου αυτοφ αγακοφ,  είναι τα 

φράγματα. 

Τα φράγματα είναι από τα πρϊτα τεχνικά επιτεφγματα του ανκρϊπου,  αφοφ οι πρϊτεσ 

καταςκευζσ ανάγονται ςτα προϊςτορικά χρόνια. Από τα παλιότερα φράγματα,  αναφζρονται 

εκείνο του ποταμοφ Λορδάνθ και του Τίγρθ. Στα 4.000 π.Χ,  καταςκευάςτθκε φράγμα ςτον 

ποταμό Νείλο τθσ Αιγφπτου,  το οποίο διατθρικθκε περίπου 4.500 χρόνια. Από τα 

αρχαιότερα κεωρείται επίςθσ το φράγμα Sadd el-Kafara που καταςκευάςτθκε ςτθν Αίγυπτο 

τθν περίοδο 2950-2750 π.Χ Το παλαιότερο φράγμα για υδρευτικοφσ ςκοποφσ δθμιουργικθκε 

γφρω ςτο 3200 π.Χ ςτθ Jawa,  περίπου 100 km βορειοανατολικά τθσ πρωτεφουςασ τθσ 

Λορδανίασ Αμάν. Αρδευτικά φράγματα είναι γνωςτά από πολλζσ περιοχζσ του αρχαίου 

κόςμου,  με παλαιότερθ γνωςτι καταςκευι το φράγμα Marib ςτθν Υεμζνθ,  φψουσ 20 m και 

μικουσ 700 m,  που χτίςκθκε γφρω ςτο 510 π.Χ και θ καταςκευι του αποδίδεται ςτθ 

βαςίλιςςα του Σαβά. Στθν Ελλάδα το αρχαιότερο γνωςτό φράγμα βρίςκεται ςτθ Μυκθναϊκι 

Αργολίδα (Τίρυνκα). Το φράγμα τθσ Τίρυνκασ ιταν ουςιαςτικά ζνα τεράςτιο ανάχωμα από 

ογκόλικουσ,  καταςκευαςμζνο με τθν κυκλϊπεια τεχνικι των μυκθναϊκϊν οχυρϊςεων και 

ςτόχο είχε τθν εκτροπι των εποχιακϊν ομβρίων υδάτων από μια φυςικι κοίτθ ςε ζνα τεχνθτό 

ςκαλιςτό κανάλι,  που οδθγοφςε το νερό του χειμάρρου ανατολικά προσ τθ κάλαςςα,  μακριά 

από τθν κατοικθμζνθ περιοχι. 

Στθν Ελλάδα,  φράγμα καταςκευάςτθκε  και ςτθν 

αρχαία Αλυηία (μεταξφ 1ου και 5ου π.Χ αιϊνα). Το 

αρχαίο φράγμα τθσ Αλυηίασ καταςκευάςτθκε ςε 

διαφορετικά κακ’ φψοσ ςτάδια,  κατά τθν περίοδο 

ακμισ τθσ πόλθσ Αλυηίασ,  με ςτόχο τθ ςυγκράτθςθ 

μζρουσ των αδρομερϊν υλικϊν που αποκζτει το 

ρζμα του Βάρνακα ςτον κατάντθ καλλιεργιςιμο 

κάμπο του Μφτικα Αιτωλοακαρνανίασ. 
 

Εικόνα 31: Κατάντθ όψθ του φράγματοσ Αλυηίασ 
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Στα νεότερα χρόνια,  ςπουδαίο κεωρικθκε το φράγμα Puentes ςτθν Λςπανία,  που 

καταςκευάςτθκε το 1753 και καταςτράφθκε το 1891. 

Τα πρϊτα φράγματα που καταςκευάςκθκαν αποςκοποφςαν κυρίωσ ςτθν παροχι 

αντιπλθμμυρικισ προςταςίασ και ςτθν αποκικευςθ νεροφ για αρδευτικοφσ και υδρευτικοφσ 

ςκοποφσ. 

Λδιαίτερα ςθμαντικι κεωρείται θ ςυμβολι των αρδευτικϊν φραγμάτων ςτθν ανάπτυξθ των 

λαϊν και ςτθν εξζλιξθ των πολιτιςμϊν. Άλλωςτε,  τα κυριότερα ςτοιχεία πολιτιςμοφ 

εξελίχκθκαν κατά μικοσ των μεγάλων ποταμϊν,  όπωσ ο Νείλοσ,  ο Τίγρθσ,  ο Ευφράτθσ και ο 

Λνδόσ. 

Κατά τθν πορεία τθσ ανάπτυξθσ των πολιτιςμϊν,  υπιρχε διαρκϊσ μεγαλφτερθ ανάγκθ για 

τθν φδρευςθ,  τθν άρδευςθ,  τον ζλεγχο των πλθμμυρϊν και τθσ παλίρροιασ,  τθν ποιότθτα 

του νεροφ και τον ζλεγχο των ιηθμάτων και τθν ενζργεια (ICOLD 1988). Κατά τον 18ο αιϊνα 

και μετά,  κυρίωσ μετά τθν βιομθχανικι επανάςταςθ,  τα περιςςότερα φράγματα 

καταςκευάςτθκαν με ςκοπό να εξυπθρετιςουν υδροθλεκτρικζσ ανάγκεσ,  τισ  

ιχκυοκαλλιζργειεσ,  τον τουριςμό και  τθν αναψυχι. Στθν πορεία του χρόνου 

καταςκευάηονταν φράγματα μεγαλυτζρων διαςτάςεων με καλφτερεσ τεχνικζσ καταςκευισ,  

με τθν βοικεια τθσ γεωλογίασ και τθσ γεωτεχνικισ μθχανικισ.  

Στον εικοςτό αιϊνα,  θ χριςθ νζων τεχνολογιϊν ζκανε δυνατι τθν καταςκευι μεγάλων 

φραγμάτων,  τα οποία είχαν τθν δυνατότθτα να ανταποκρικοφν ςε διάφορουσ ςτόχουσ και 

ςυνδυαςμοφσ πικανϊν λειτουργιϊν.  

Το πρϊτο ςφγχρονο φράγμα ςτθν Ελλάδα ιταν του Μαρακϊνα,  το οποίο καταςκευάςτθκε 

από τθν ΕΥΔΑΡ. Για τθν καταςκευι του φράγματοσ-που ξεκίνθςε τον Οκτϊβριο του 1926 και 

ολοκλθρϊκθκε το 1929-εργάςτθκαν περίπου 900 άνκρωποι. Το φράγμα είναι τοξωτό και 

επενδεδυμζνο με Ρεντελικό μάρμαρο,  ιδιαιτερότθτα που του προςδίδει μοναδικότθτα ςε 

παγκόςμιο επίπεδο. Επίςθσ,  το πρϊτο φράγμα που καταςκευάςτθκε από τθ ΔΕΘ ιταν εκείνο 

Λοφρου,  το 1954. 

 

4.2 Οριςμόσ-Γενικά χαρακτθριςτικά  

Φράγμα είναι τεχνικό ζργο που καταςκευάηεται κάκετα ςτθν κοίτθ ενόσ φυςικοφ 

υδατορζματοσ  (ποταμοφ) για τθν αποκοπι τθσ ροισ  με ςκοπό  τθν αποκικευςθ για 

μελλοντικι χρθςιμοποίθςι του,  τθν  παροχζτευςθ ι ανάςχεςθ τθσ πλθμμυρικισ παροχισ 

του ρζματοσ. Συνικωσ με τισ καταςκευζσ των φραγμάτων δθμιουργοφνται ςυλλζκτεσ 

υδάτων,  δεξαμενζσ ι ακόμα και τεχνθτζσ λίμνεσ. Θ ζκταςθ γθσ ςτθν οποία αποκθκεφεται το 

νερό και βρίςκεται ςτα ανάντθ του φράγματοσ,  ονομάηεται ταμιευτιρασ. Με τθν καταςκευι 

των φραγμάτων το νερό δεςμεφεται και χρθςιμοποιείται για άρδευςθ,  φδρευςθ ι  περικλείει 

ενζργεια εξ αιτίασ τθσ διαφοράσ ςτάκμθσ για τθν κίνθςθ υδροςτρόβιλων και παραγωγι 

θλεκτρικισ ενζργειασ. 

Αρχικά,  θ ανάγκθ εξαςφαλίςεωσ νεροφ για άρδευςθ ανάγκαςε τουσ ανκρϊπουσ να 

καταςκευάςουν φράγματα. Αργότερα ακολοφκθςε θ υδροδυναμικι αξιοποίθςθ του 

αποκθκευμζνου νεροφ και θ τόςο μεγάλθ χρθςιμότθτα των φραγμάτων για τθν παραγωγι 

θλεκτρικισ ενζργειασ.  
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Τα φράγματα είναι πολφ  δαπανθρά,  αλλά με μεγάλθ οικονομικι απόδοςθ και γι’ αυτό 

επιδιϊκεται θ καταςκευι τουσ. Θ καταςκευι ενόσ φράγματοσ μελετάται ανάλογα με το 

ςκοπό που πρόκειται να εξυπθρετιςει και βρίςκεται τόςο ο καλφτεροσ τφποσ φράγματοσ όςο 

και οι απαιτοφμενεσ διαςτάςεισ του. Σα φράγματα είναι ζργα ιδιόμορφα και δεν είναι 

δυνατόν να τυποποιθκοφν και να εφαρμόηονται επανειλθμμζνα. Κάκε φράγμα ζχει τθ δικι 

του λειτουργικότθτα,  τουσ δικοφσ του φυςικοφσ παράγοντεσ και το δικό του φυςικό 

περιβάλλον που παίηει ρόλο για τθν κεμελίωςι του.31 

Σιμερα,  τα φράγματα ζχουν διαφορετικά χαρακτθριςτικά ςε ςχζςθ με τισ άλλεσ καταςκευζσ 

πολιτικοφ μθχανικοφ,  ζχουν πολφ μεγαλφτερο μζγεκοσ ςε ςχζςθ με το παρελκόν,  

αξιοποιοφν τισ γνϊςεισ τθσ υδρολογίασ και τθσ υδρομθχανικισ και το μζγεκοσ των 

επιπτϊςεων άμεςων ι ζμμεςων,  οικονομικϊν ι μθ οικονομικϊν ζχει αυξθκεί. Θ καταςκευι 

ενόσ φράγματοσ και θ δθμιουργία τεχνθτισ λίμνθσ δθμιουργεί διαταραχζσ ςτο φυςικό 

περιβάλλον,  μεγαλφτερεσ και εντονότερεσ από οποιοδιποτε άλλο ζργο,  γιατί ςτθν περιοχι 

που κατακλφηεται από νερό του ποταμοφ (λίμνθ),  ςυςςωρεφονται τεράςτιεσ ποςότθτεσ 

νεροφ με αποτζλεςμα το υπζδαφοσ να καταπονείται από τισ αναπτυςςόμενεσ πιζςεισ. Εκτόσ 

όμωσ από τισ πιζςεισ,  οι μεγάλεσ ποςότθτεσ του νεροφ δθμιουργοφν προβλιματα 

διαβρϊςεων,  διαρροϊν ι ακόμα και κατολιςκιςεων ςτθν περιοχι του φράγματοσ που αν 

δεν προβλεφτοφν για να λθφκοφν τα κατάλλθλα μζτρα μπορεί να οδθγιςουν ςτθν 

καταςτροφι του. 

 

4.3 κοπιμότθτα  καταςκευισ φραγμάτων32 

Θ υδρόςφαιρα αποτελείται από το ςφνολο των νερϊν των ωκεανϊν,  καλαςςϊν,  λιμνϊν,  

ποταμϊν,  παγετϊνων,  του εδάφουσ και τθσ ατμόςφαιρασ. Από τθ ςυνολικι ποςότθτα νεροφ 

των 1,4 x109 m3,  το 96,5 % αποτελεί τισ κάλαςςεσ και τουσ ωκεανοφσ,  το 1,8% αποτελεί τουσ 

παγετϊνεσ και το υπόλοιπο είναι το ποςοςτό το οποίο μπορεί να χρθςιμοποιθκεί.. 

Δραςτθριότθτεσ που προζρχονται από  τθν εκμετάλλευςθ των νερϊν αποτελοφν:  

 θ θλεκτροπαραγωγι με τισ υδροθλεκτρικζσ εγκαταςτάςεισ,  οι οποίεσ παράγουν 

θλεκτρικι ενζργεια από το νερό των ποταμϊν και των καλαςςϊν,   

 οι μεταφορζσ,  οι οποίεσ χρθςιμοποιοφν τα νερά των ποταμϊν,  καλαςςϊν και λιμνϊν 

για τθ μετακίνθςθ πλοίων και ξυλείασ,   

 οι βελτιϊςεισ τθσ γθσ,  οι οποίεσ περιλαμβάνουν τισ αρδεφςεισ,  τισ αποςτραγγίςεισ 

περιοχϊν και τθ μετατροπι ςε καλλιεργιςιμθ γθ των ξθρϊν περιοχϊν,   

 οι αςτικζσ και βιομθχανικζσ χριςεισ νεροφ,  οι οποίεσ περιλαμβάνουν τθν οικιακι και 

κοινοτικι φδρευςθ,  βιομθχανικι χριςθ,  επεξεργαςία νεροφ και αποχετεφςεισ,   

 οι εμπορικζσ χριςεισ του νεροφ,  οι οποίεσ περιλαμβάνουν ιχκυοκαλλιζργειεσ,  

καλλιζργειεσ φυκιϊν,  αλιεία ψαριϊν,  παραγωγι αλατιοφ,  επεξεργαςία ορυκτϊν και 

ψφξθ μθχανθμάτων. 

 

                                                     
31

  Χ.Τςόγκασ-Ε.Τςόγκα  "Υδροδυναμικά ζργα-Φράγματα"Λων 2009 
32

 Από τθν μελζτθ "Θ διαχείριςθ του νεροφ" ΕΜΡ https://users.itia.ntua.gr/ nikos/arx_int/ CDfrag/ Kefalaia/Teliko2.doc 
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Θ χρθςιμοποίθςθ του νεροφ από ποταμοφσ,  λίμνεσ και υπόγεια νερά μπορεί να είναι 

καταναλωτικι,  όπωσ θ φδρευςθ και θ άρδευςθ,  όπου το νερό δεν επιςτρζφει ςτθν αρχικι 

του κζςθ,  ι μθ καταναλωτικι,  όπωσ θ υδροθλεκτρικι παραγωγι,  αλιεία και ναυςιπλοΐα,  

όπου  το νερό μπορεί να χρθςιμοποιθκεί περιςςότερεσ από μία φορά. 

Συνδυαςμόσ τθσ καταναλωτικισ και τθσ απλισ χρθςιμοποίθςθσ του νεροφ δεν είναι δυνατόν 

να γίνεται πάντοτε. Οι καταναλωτικζσ χριςεισ του νεροφ είναι μερικζσ φορζσ μεγαλφτερεσ 

από τισ διακζςιμεσ ποςότθτεσ νεροφ,  οπότε γίνεται μεταφορά νεροφ από περιοχζσ με 

άφκονεσ διακζςιμεσ ποςότθτεσ νεροφ ςε περιοχζσ με ανεπαρκείσ ποςότθτεσ νεροφ.  

 

Οι καταςκευζσ που ζχουν ςκοπό τον ζλεγχο των νερϊν,  ζτςι ϊςτε να προκφψει θ βζλτιςτθ 

χρθςιμοποίθςι τουσ είναι οι υδραυλικζσ καταςκευζσ. Με τισ υδραυλικζσ καταςκευζσ 

μετατρζπεται θ φυςικι ροι των νερϊν του ποταμοφ ςε ρυκμιηόμενθ ροι,  θ οποία 

προςαρμόηεται ςε χριςεισ προςοδοφόρεσ για τθν εκνικι οικονομία  κάκε χϊρασ,  ςε 

ςυνδυαςμό με τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ. Ραράλλθλα,  επιτυγχάνεται θ βζλτιςτθ 

χρθςιμοποίθςθ του νεροφ με τθν αποκικευςι του ςε ταμιευτιρεσ και με τθ ρφκμιςθ τθσ 

παροχισ του ανάλογα με τθν ποςότθτα θ οποία απαιτείται για τθ χρθςιμοποίθςι του. 

Οι υδραυλικζσ καταςκευζσ,  ανάλογα με τθ κζςθ των νερϊν για τα εκμετάλλευςθ των οποίων 

καταςκευάςκθκαν,  διακρίνονται ςε καταςκευζσ ςτουσ ποταμοφσ,  ςτισ λίμνεσ και ςτισ ακτζσ. 

Ανάλογα με τθν επίπτωςθ των καταςκευϊν ςτθ ροι του ποταμοφ,  οι υδραυλικζσ καταςκευζσ 

διακρίνονται ςε ζργα ανάςχεςθσ – εγκιβωτιςμοφ και ςε ζργα μεταφοράσ. 

Τα ζργα ανάςχεςθσ περιλαμβάνουν τα φράγματα,  τα οποία δθμιουργοφν διακοπι τθσ ροισ 

και επομζνωσ τον ςχθματιςμό ενόσ ταμιευτιρα ανάντθ του φράγματοσ,  με ςτάκμθ  

νεροφ υψθλότερθ από τθ ςτάκμθ νεροφ κατάντθ του φράγματοσ. Ακόμθ,  περιλαμβάνουν 

εκτόσ από το κφριο φράγμα,  βοθκθτικά φράγματα ι αναχϊματα,  τοίχουσ αντιςτιριξθσ 

πρανϊν και προςταςία πρανϊν με διάφορα υλικά. 

Τα ζργα μεταφοράσ περιλαμβάνουν διϊρυγεσ μεταφοράσ νεροφ,  οχετοφσ ςτθν επιφάνεια 

του εδάφουσ και υπόγειεσ ςιραγγεσ. Ο ςκοπόσ καταςκευισ των ζργων αυτϊν είναι θ 

τροφοδότθςθ ςτροβίλων υδροθλεκτρικοφ ςτακμοφ,  αρδεφςεισ καλλιεργιςιμων εκτάςεων,  

μεταφορά νεροφ ςε άνυδρεσ περιοχζσ και προμικεια νεροφ για αςτικι και βιομθχανικι 

χριςθ. 

κοπόσ τθσ καταςκευισ ενόσ φράγματοσ μπορεί να είναι: 

 Θ παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ 

 Θ άρδευςθ καλλιεργοφμενων εδαφϊν 

 Θ φδρευςθ πόλεων,  οικιςμϊν ι βιομθχανικϊν μονάδων 

 Θ διαμόρφωςθ πλωτϊν διωρφγων 

 Θ ρφκμιςθ τθσ παροχισ φυςικϊν ρευμάτων (ποταμϊν) 

 

Σφμφωνα με το Ραγκόςμιο Μθτρϊο των Φραγμάτων (World Register of Dams-WCD),  θ 

άρδευςθ είναι ο ςθμαντικότεροσ και ο πιο κοινόσ ςκοπόσ καταςκευισ ενόσ φράγματοσ. Τα 

48% των φραγμάτων είναι για τθν άρδευςθ,  το 17% για τθν υδροθλεκτρικι ενζργεια 

(παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ),  το 13% για φδρευςθ,  10% για τον ζλεγχο των πλθμμυρϊν,  

5% για αναψυχι και λιγότερο από 1% για τθν διαχείριςθ τθσ πλωτότθτασ  και τθν 

ιχκυοκαλλιζργεια. 
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Πςον αφορά τισ κυριότερεσ χριςεισ των ευρωπαϊκϊν μεγάλων φραγμάτων φαίνεται να είναι 

πρϊτθ αυτι τθσ αςτικισ προμικειασ με νερό 35% και να ακολουκοφν με διαφορά και 

παραπλιςια ποςοςτά οι υπόλοιπζσ (Ζλεγχοσ πλθμμυρϊν 16 %-Ρολλαπλϊν χριςεων 15%-

Αρδευτικι χριςθ15%-Υδροθλεκτρικι χριςθ 10%,  λοιπζσ χριςεισ 9%) (Ρθγι WCD). 

 

 

4.4 Ελλθνικά,  Ευρωπαϊκά και Διεκνι  φράγματα 

4.4.1 Ελλθνικά φράγματα 

Φράγματα του Υπουργείου Γεωργίασ: Τα ζργα καταςκευισ φραγμάτων ανάςχεςθσ  τθσ 

χειμαρρικισ ροισ (δζςεισ) ςυγχρόνωσ με τα ζργα δενδροφφτευςθσ,  ξεκίνθςαν το 1938 από 

τθ Δαςοτεχνικι Υπθρεςία Μελετϊν Χειμάρρων του Υπουργείου Γεωργίασ και ολοκλθρϊκθκαν 

το 1966 οπότε  το ζργο τουσ ανζλαβαν τα δαςαρχεία. Οι δζςεισ καταςκευάςτθκαν και  

λειτουργοφςαν ωσ αντιδιαβρωτικά και αντιπλθμμυρικά ζργα,  ενϊ παράλλθλα λειτοφργθςαν 

και ωσ ζργα εμπλουτιςμοφ υπογείων υδροφορζων. Θ λειτουργία των φραγμάτων αυτϊν είναι 

απλι και πολυχρθςτικι. Τθ βροχερι περίοδο,  επιτρζπουν τθ ροι του νεροφ μετά τθν 

υπερχείλιςθ τθσ «δεξαμενισ» πίςω από αυτά. Με το ςταμάτθμα των βροχϊν,  ο ταμιευμζνοσ 

όγκοσ νεροφ ρζει προσ τα κατάντθ,  διατθρϊντασ τθ ροι του ρζματοσ για μεγάλο χρονικό 

διάςτθμα. Επί πλζον μειϊνουν τθν επιφανειακι απορροι των χειμαρρικϊν νερϊν και 

αυξάνουν τα ποςοςτά κατείςδυςισ τουσ ςτουσ υπόγειουσ υδροφορείσ εμπλουτίηοντάσ τουσ. 

Θ καταςκευι τουσ είναι απλι (ξερολικιά θ λικοδομι) και τα βαςικά υλικά καταςκευισ 

(μάρμαρο,  αςβεςτόλικοσ,  ςχιςτόλικοσ) που αφκονοφν ςε κάκε ορεινι περιοχι. 

 
Εικόνα 32: Λικόδμθτο τοιχίο φράγματοσ ανάςχεςθσ 

 
Εικόνα 33: Ξθρολίκινο  τοιχίο φράγματοσ ανάςχεςθσ 

Τα υλικά αυτά  αξιοποιικθκαν  από ζμπειρουσ τεχνίτεσ τθσ πζτρασ και εργατικό προςωπικό 

που προιρχετο  ςυνικωσ από τον ίδιο τόπο,  που κατόρκωνε να  ενςωματϊςει ςτο 

ανκρϊπινο ζργο τα φυςικά ςτοιχεία,  τουσ βράχουσ. Τα ζργα αυτά ςυμπλθρϊκθκαν με ςειρά 

πολλϊν άλλων ζργων ςυγκράτθςθσ του ορεινοφ χϊρου κι αντιμετϊπιςθσ του χειμαρρικοφ 

προβλιματοσ (ςυρματόπλεκτα κιβϊτια, ξυλοφράγματα, φακελϊματα, τάφροι 

αποςτράγγιςθσ,  χωμάτινα φράγματα,  περιφράξεισ,  οδοί κ.ά.) 33 

  

                                                     

33 Στοιχεία από http://www.greekarchitects.gr,  Α. Καπετάνιοσ,  24/8/2012" Ενάντια ςτου χειμάρρου τθν ορμι…" 
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Εικόνα 34:.Ενςωματωμζνοσ βράχοσ ςτο φράγμα 

 
Εικόνα 35.Φράγμα ανάςχεςθσ 

 
Εικόνα 36: Τπό καταςκευι φράγμα ανάςχεςθσ 

Το Υπουργείο Γεωργίασ άρχιςε να ενδιαφζρεται για τθν καταςκευι φραγμάτων ςτθ χϊρα 

μασ,  από τθν ανάγκθ εξαςφαλίςεωσ νεροφ για άρδευςθ,  από τα μζςα τθσ δεκαετίασ του ’60. 

Τότε,  ςχεδόν κάκε πρόγραμμα ανάπτυξθσ περιοχισ γεωργικοφ ενδιαφζροντοσ,  περιλάμβανε 

τθ μελζτθ ι τθν υπόδειξθ των προσ μελζτθ φραγμάτων. 

Από τα μζςα τθσ δεκαετίασ του ‘70,  που είχε διαφανεί ότι ολοκλθρϊνεται θ κφρια 

προςπάκεια ανάπτυξθσ ζργων αξιοποίθςθσ υπόγειων υδάτων,  άρχιςε ςυςτθματικότερθ 

δραςτθριότθτα για αποκικευςθ επιφανειακϊν απορροϊν και ζγιναν ανακζςεισ μελετϊν 

φραγμάτων για μεμονωμζνα ζργα,  όπωσ το Λευκόγειασ Δράμασ (1972),  τθσ Απολακκιάσ 

όδου (1978),  του Λειβαδιοφ Αςτυπάλαιασ (1978),  τθσ Φανερωμζνθσ και τθσ Ρλακιϊτιςςασ 

ςτθν περιοχι Μεςαράσ Θρακλείου (1980),  του Δοξά ςτθν περιοχι του Φενεοφ Κορινκίασ 

(1982),  του Χαβρία Χαλκιδικισ (1982),  τθσ Φωλιάσ Καβάλασ (1983),  του Κατάφυτου Δράμασ 

(1984),  Μαρακιοφ Μυκόνου(1992),  Άνω Μζρασ Μυκόνου(1997),  Στενοφ Σερίφου(2003),  

Φιλιατρινοφ Μεςςθνίασ κ.α. Από αυτά τα ζργα που μελετικθκαν,  καταςκευάςτθκαν τα 

περιςςότερα φράγματα αρχικά με χρθματοδότθςθ από εκνικοφσ πόρουσ και κατόπιν από τα  

Κοινοτικά Ρλαίςια. 

 

 
Εικόνα 37::Φράγμα  Λευκόγειασ 

 
Εικόνα 38:Φράγμα Φανερωμζνθσ 
Μεςςαρά 

 
Εικόνα 39:Φράγμα Φιλιατρινοφ 
Μεςςθνίασ 
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Φράγματα τθσ ΔΕΘ: 34 Θ ανάπτυξθ του Υδροδυναμικοφ τθσ Ελλάδασ ουςιαςτικά ςυμπίπτει με 

τθν ίδρυςθ τθσ ΔΕΘ,  Δθμόςιασ Επιχείρθςθσ Κοινισ Ωφζλειασ το 1950.  

    Τθν περίοδο 1950 – 1975,  καταςκευάςκθκαν οκτϊ (8) Μεγάλοι Υδροθλεκτρικοί Στακμοί 

(Άγρασ,  Λάδωνασ,  Λοφροσ,  Ταυρωπόσ/Ρλαςτιρασ,  Κρεμαςτά,  Καςτράκι,  Εδεςςαίοσ και 

Ρολφφυτο), ςυνολικισ εγκατεςτθμζνθσ ιςχφοσ 1.410 ΜW. Μεταξφ αυτϊν 

ςυμπεριλαμβάνονται και οι τρείσ (3) μεγαλφτεροι: Κρεμαςτά,  Καςτράκι,  Ρολφφυτο.  

Τθν περίοδο 1976 μζχρι ςιμερα καταςκευάςκθκαν 8 μεγάλοι και 3 μικροί ΥΘΣ (Ρουρνάρι Λ 

και ΛΛ,  Σφθκιά,  Αςϊματα,  Στράτοσ Λ,  Στράτοσ ΛΛ,  Ρθγζσ Αϊου,  Κθςαυρόσ,  Ρλατανόβρυςθ,  

Γκιϊνα και Μακροχϊρι) ςυνολικισ εγκατεςτθμζνθσ ιςχφοσ 1.630 MW. Μεταξφ αυτϊν 

περιλαμβάνονται και δφο αναςτρζψιμοι Αντλθτικοί Στακμοί (Σφθκιά και Κθςαυρόσ).  

Οι Υδροθλεκτρικοί Στακμοί ςιμερα κατατάςςονται ςε τζςςερα (4) κυρίωσ Συγκροτιματα ςε 

δφο Ανεξάρτθτουσ ΥΘΣ και ςε άλλουσ μικροφσ. 

α. υγκρότθμα Αχελϊου: Συνολικισ Εγκατεςτθμζνθσ Λςχφοσ 925,6 MW. Ρεριλαμβάνει ΥΘΣ  

Κρεμαςτϊν,  Καςτρακίου,  Στράτου Λ που διακζτουν και φράγματα  και ΥΘΣ Στράτου ΛΛ,  

Γκιϊνασ και Γλαφκου,  χωρίσ φράγματα. 

ΥΘΣ Κρεμαςτϊν:  Τζκθκε ςε λειτουργία το 1965. Σκοπόσ του είναι θ υδροθλεκτρικι 

παραγωγι και θ αντιπλθμμυρικι προςταςία Ζχει μεγάλο χωμάτινο φράγμα φψουσ 165 m με 

μεγάλο ταμιευτιρα υπερετιςιασ ρφκμιςθσ Ιταν το πρϊτο χωμάτινο φράγμα που αποτζλεςε 

τθν αρχι καταςκευισ των μετζπειτα χωμάτινων ι λικόρριπτων φραγμάτων. 

      ΥΘΣ Καςτρακίου: Τζκθκε ςε λειτουργία το 1970. Σκοπόσ του είναι θ υδροθλεκτρικι   

παραγωγι θ άρδευςθ και θ φδρευςθ. Ζχει χωμάτινο φράγμα φψουσ 96 m  και λίμνθ 

θμεριςιασ ρφκμιςθσ.  

     ΥΘΣ Στράτου I: Τζκθκε ςε λειτουργία το 1988. Σκοπόσ του είναι θ υδροθλεκτρικι παραγωγι  

και θ άρδευςθ. Ζχει χωμάτινο φράγμα φψουσ 26 m.       

 
Εικόνα 40: Φράγμα Κρεμαςτϊν 

 

 
Εικόνα 41: Φράγμα Καςτρακίου 

 
Εικόνα 42:  Φράγμα--Σαμιευτιρασ 

τράτου 

 

          β. υγκρότθμα Αλιάκμονα: Συνολικισ Εγκατεςτθμζνθσ Λςχφοσ 879,3 MW. Ρεριλαμβάνει ΥΘΣ 

Ρολυφφτου,  Σφθκιάσ,  Αςϊματων,  Μακροχωρίου,  Άγρα,  Εδεςςαίου,  Βζρμιου. Φράγματα 

διακζτουν οι ΥΘΣ Ρολυφφτου,  Σφθκιάσ και Αςϊματων 

ΥΘΣ Ρολυφφτου: Λειτοφργθςε  το 1974. Σκοπόσ του είναι θ υδροθλεκτρικι     παραγωγι θ 

άρδευςθ θ φδρευςθ και θ αντιπλθμμυρικι προςταςία. Ζχει λικόρριπτο  φράγμα φψουσ 112 

m και ταμιευτιρα υπερετιςιασ ρφκμιςθσ.  

                                                     
34Λ. Γ. Αργυράκθσ Οι Υδροθλεκτρικοί Στακμοί τθσ ΔΕΘ Α.Ε. και θ ςυμβολι τουσ ςτθν κάλυψθ των Ενεργειακϊν Αναγκϊν τθσ 
Χϊρασ. Ειςιγθςθ  ςτο 1ο Ρανελλινιο ςυνζδριο μεγάλων φραγμάτων 2008 



54 

 

ΥΘΣ Σφθκιάσ: Κατάντθ του Ρολυφφτου,  λειτοφργθςε  το 1985. Σκοπόσ του είναι θ 

υδροθλεκτρικι     παραγωγι. Ζχει χωμάτινο   φράγμα φψουσ 82 m. Ο Στακμόσ είναι 

αναςτρζψιμοσ δθλαδι λειτουργεί και ωσ αντλθτικόσ.  

     ΥΘΣ Αςϊματων: Κατάντθ τθσ Σφθκιάσ,  λειτοφργθςε το 1985. Σκοπόσ του είναι θ 

υδροθλεκτρικι παραγωγι  και θ άρδευςθ. Ζχει χωμάτινο φράγμα φψουσ 52 m.  

 
Εικόνα 43: Φράγμα Πολυφφτου 

 
Εικόνα 44: Φράγμα φθκιάσ 

 
Εικόνα 45: Φράγμα Αςωμάτων 

 

γ. υγκρότθμα Αράχκου: Συνολικισ εγκατεςτθμζνθσ ιςχφοσ 925,6 MW. Ρεριλαμβάνει ΥΘΣ 

Ρθγϊν Αϊου,  Ρουρναρίου Λ,  Ρουρναρίου ΛΛ,  Λοφρου που όλοι διακζτουν φράγματα 

     ΥΘΣ Ρθγϊν  Αϊου: Λειτοφργθςε το 1990. Σκοπόσ του είναι θ υδροθλεκτρικι παραγωγι. Ζχει 

χωμάτινο φράγμα φψουσ 78 m.  

     ΥΘΣ Ρουρναρίου Λ: Λειτοφργθςε το 1981. Σκοπόσ του είναι θ υδροθλεκτρικι παραγωγι θ 

άρδευςθ και θ αντιπλθμμυρικι προςταςία. Ζχει χωμάτινο φράγμα φψουσ 87 m. 

     ΥΘΣ Ρουρναρίου II: Ευρίςκεται αμζςωσ κατάντθ του ΥΘΣ Ρουρναρίου Λ Λειτοφργθςε το 

1998/99. Σκοπόσ του είναι θ υδροθλεκτρικι παραγωγι και  θ άρδευςθ. Ζχει χωμάτινο 

φράγμα φψουσ 15 m. 

 
Εικόνα 46:Φράγμα Αϊου 
 

 
Εικόνα 47: Φράγμα Πουρναρίου Λ 

 
Εικόνα 48: Φράγμα Πουρναρίου II 

 

δ. υγκρότθμα Νζςτου: Συνολικισ Εγκατεςτθμζνθσ Λςχφοσ 500MW. Ρεριλαμβάνει τουσ ΥΘΣ 

Κθςαυροφ και  Ρλατανόβρυςθσ που διακζτουν και  φράγματα  

      

ΥΘΣ Κθςαυροφ: Λειτοφργθςε το 1997. Σκοπόσ του 

είναι θ υδροθλεκτρικι παραγωγι θ άρδευςθ και θ 

αντιπλθμμυρικι προςταςία. Ζχει λικόρριπτο φράγμα 

φψουσ 172 m και είναι το υψθλότερο ςτθν Ελλάδα. Ο 

Κθςαυρόσ είναι ο δεφτεροσ μεγάλοσ αναςτρζψιμοσ 

(αντλθτικόσ) ςτακμόσ ςτθν Ελλάδα.   
Εικόνα 49: Φράγμα Κθςαυροφ 
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ΥΘΣ Ρλατανόβρυςθσ: Λειτοφργθςε το 1999. Σκοπόσ του 

είναι θ υδροθλεκτρικι παραγωγι  και θ άρδευςθ. Το 

φράγμα,  φψουσ 95 m,  ζχει καταςκευαςκεί από 

κυλινδροφμενο Σκυρόδεμα (RCC),  μια τεχνολογία που 

χρθςιμοποιεί τθν ιπτάμενθ τζφρα,  παραπροϊόν των 

λιγνιτικϊν Στακμϊν ωσ πρόςμιξθ.  
Εικόνα 50: Φράγμα  Πλατανόβρυςθσ 

  ε. ΤΘ  Ν. Πλαςτιρασ: Καταςκευαςμζνοσ επί του 

ποταμοφ Ταυρωποφ,  παραπόταμου του Αχελϊου. 

Εγκατεςτθμζνθ Λςχφσ 129,9 MW Λειτοφργθςε το 1962. 

Σκοπόσ του είναι θ υδροθλεκτρικι παραγωγι,  θ 

άρδευςθ και θ φδρευςθ. Το φράγμα του φψουσ 83 m 

είναι τςιμεντζνιο,  τοξωτό.  

 
 

Εικόνα 51:Φράγμα Πλαςτιρα 

ςτ. ΤΘ Λάδωνα. Καταςκευαςμζνοσ επί του ποταμοφ 

Λάδωνα. Εγκατεςτθμζνθ Λςχφσ 70MW. Λειτοφργθςε το 

1955. Σκοπόσ του είναι θ υδροθλεκτρικι παραγωγι  και 

θ φδρευςθ. Το φράγμα του φψουσ 56 m είναι 

βαρφτθτασ  από αντθριδωτό ςκυρόδεμα. 

  
Εικόνα 52:Φράγμα Λάδωνα 

η. ΤΘ Λοφρου Καταςκευαςμζνοσ επί του ποταμοφ 

Λοφρου ιςχφοσ 10,5ΜW,  ανικει ςτο ςυγκρότθμα  του 

Αράχκου. Είναι το πρϊτο φράγμα που καταςκευάςτθκε. 

Λειτοφργθςε το 1954. Σκοπόσ του είναι θ υδροθλεκτρικι 

παραγωγι  και θ άρδευςθ. Το φράγμα του φψουσ 22 m  

είναι βαρφτθτασ  από ςκυρόδεμα. Είναι πολφ 

παραγωγικόσ και λειτουργεί ωσ ςτακμόσ ροισ. 

 
Εικόνα 53: Φράγμα Λοφρου 
 

θ. ΤΘ Μεςοχϊρασ: Άρχιςε να καταςκευάηεται το 1985 και ζχει πρακτικά ολοκλθρωκεί από 

το 2001 αλλά δεν ζχει τεκεί ςε λειτουργία. Ρρόκειται για το πρϊτο κατά τθν ροι του 

Αχελϊου. Σκοπόσ του είναι θ υδροθλεκτρικι παραγωγι,  θ άρδευςθ  και  θ  φδρευςθ.  

Θ  εγκατεςτθμζνθ  ιςχφσ  είναι  160 MW. Το  φράγμα  τθσ  

Μεςοχϊρασ  είναι  Λικόρριπτο,  φψουσ 150 m. 

Ραρουςιάηει καινοτομία ςε ότι αφορά το ςτεγανό 

ςτοιχείο  που αποτελεί θ  ανάντθ πλάκα ςκυροδζματοσ,  θ 

καταςκευι τθσ οποίασ απαιτεί ειδικι τεχνικι και 

εξειδικευμζνο επιςτθμονικό και εργατοτεχνικό 

προςωπικό. 

 

 
   Εικόνα 54:Φράγμα Μεςοχϊρασ 

Φράγματα τθσ ΕΥΔΑΡ: Θ αφξθςθ του πλθκυςμοφ τθσ Ακινασ,  κυρίωσ μετά τθν Μικραςιατικι 

καταςτροφι,  δθμιουργοφςε διαρκϊσ νζεσ υδρευτικζσ  ανάγκεσ. Το 1925 άρχιςαν να 

καταςκευάηονται τα πρϊτα ςφγχρονα ζργα φδρευςθσ ςτθν περιοχι τθσ Ρρωτεφουςασ. Τθ 

χρονιά αυτι υπογράφτθκε ςφμβαςθ μεταξφ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου,  τθσ Αμερικάνικθσ 

εταιρείασ ULEN και τθσ τράπεηασ Ακθνϊν,  για τθ χρθματοδότθςθ και καταςκευι ζργων 

φδρευςθσ τθσ Ρρωτεφουςασ από τθ λεκάνθ απορροισ τθσ Ράρνθκασ. Τα ζργα κα επόπτευε 

http://im2ns5.27210.gr/sites/default/files/article/2015/45/188875-43287.jpg
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καταςκευαςτικά θ Ανϊνυμοσ Ελλθνικι Εταιρεία Υδάτων (ΕΕΥ),  θ οποία ςυςτάκθκε για τον 

ςκοπό αυτό.  

 
Εικόνα 55: Καταςκευι φράγματοσ 
Μαρακϊνα. 1928 

 
Εικόνα 56: Επεξεργαςία μαρμάρινθσ 
επζνδυςθσ Μαρακϊνα. 1927 

 
Εικόνα 57: Καταςκευι φράγματοσ 
Μαρακϊνα. 1930 

Το πρϊτο μεγάλο ζργο ιταν θ καταςκευι του φράγματοσ του 

Μαρακϊνα,  που  ξεκίνθςε το 1926 και ολοκλθρϊκθκε το 

1931. Τα κφρια καταςκευαςτικά χαρακτθριςτικά του 

Φράγματοσ Μαρακϊνα είναι τα εξισ:  O τφποσ  του 

φράγματοσ είναι βαρφτθτασ από ςκυρόδεμα,  φψουσ 54 m 

και με  χωρθτικότθτα ταμιευτιρα 40,8 *106m3.  
Εικόνα 58: Φράγμα Μαρακϊνα 2000 

Αργότερα,  λόγω τθσ ςυνεχιηόμενθσ αφξθςθσ του πλθκυςμοφ τθσ Ακινασ χρθςιμοποιικθκαν 

τα νερά τθσ Υλίκθσ και τελικά  ζγινε ζνα νζο φράγμα  ςτον ποταμό Μόρνο το 1979,  το οποίο 

ενίςχυςε τθν υδροδότθςθ τθσ πόλθσ από το 1981. 

Τα κφρια καταςκευαςτικά χαρακτθριςτικά του Φράγματοσ 

Μόρνου είναι τα εξισ:  O τφποσ  του φράγματοσ είναι χωμάτινο 

με αδιαπζρατο πυρινα,   φψουσ 126 m (139 από τθ κεμελίωςθ) 

με   ολικι χωρθτικότθτα ταμιευτιρα 780 *106m3 και ωφζλιμθ 

χωρθτικότθτα 640 *106m3 
 

Εικόνα 59: Φράγμα Μόρνου 
 Ζνα άλλο μεγάλο ζργο που ενιςχφει τθν υδροδότθςθ τθσ Ακινασ είναι θ εκτροπι του 

ποταμοφ Ευινου προσ τον ταμιευτιρα του Μόρνου,  με τθν καταςκευι φράγματοσ και 

ςιραγγασ. Θ ζναρξθ των εργαςιϊν ςτον Εφθνο ζγινε το 1992 και ολοκλθρϊκθκε το 2001. 

Τα κφρια καταςκευαςτικά χαρακτθριςτικά του Φράγματοσ 

Ευινου  είναι τα εξισ:  O τφποσ  του φράγματοσ είναι χωμάτινο 

με αργιλικό πυρινα,   φψουσ 107m (127 από τθ κεμελίωςθ) με   

ολικι χωρθτικότθτα ταμιευτιρα 138 *106m3 και ωφζλιμθ 

χωρθτικότθτα 113 *106m3 
 

Εικόνα 60:  Φράγμα Ευινου 

 

Φράγματα του ΥΡΕΧΩΔΕ: Τα φράγματα του ΥΡΕΧΩΔΕ είναι του Ρθνειοφ Θλείασ,  του 

Σμόκοβου και του Μπραμιανοφ. Το φράγμα Ρθνειοφ Θλείασ άρχιςε να καταςκευάηεται τον 

Σεπτζμβριο του 1961 και ο ζργο παραδόκθκε το 1968. Με τον εμπλουτιςμό του φράγματοσ 

με νερό,  εγκαταλείφκθκε  το χωριό  Ξενιζσ κακϊσ  και οι οικιςμοί Ραλαιοχϊρα, Αγία  Άννα  
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και Σοφλι που βριςκόταν ςτον πυκμζνα τθσ υπό 

δθμιουργίασ  λίμνθσ. Τα κφρια καταςκευαςτικά 

χαρακτθριςτικά του Φράγματοσ Ρθνειοφ  είναι τα εξισ:  O 

τφποσ  του φράγματοσ είναι χωμάτινο,   φψουσ 53 m με   

ολικι χωρθτικότθτα ταμιευτιρα 460*106m3 και ωφζλιμθ 

χωρθτικότθτα 420 *106m.3   
Εικόνα 61: φράγμα Πθνειοφ Θλείασ 

Το φράγμα Σμοκόβου είναι ζνα ζργο πολλαπλοφ ςκοποφ, που άρχιςε να καταςκευάηεται  

από το 1984 και ολοκλθρϊκθκε μζςα ςτο 2003. Τα κφρια 

καταςκευαςτικά χαρακτθριςτικά του Φράγματοσ 

μοκόβου είναι τα εξισ:  O τφποσ  του φράγματοσ είναι 

λικόρριπο με αδιαπζρατο και ελαφρά κεκλιμζνο  αργιλικό  

πυρινα,   φψουσ 104 m (109 από τθν κεμελίωςθ) με  

ολικι  χωρθτικότθτα ταμιευτιρα 240 *106m3 35  
Εικόνα 62: Φράγμα μοκόβου 

Το φράγμα των Μπραμιανϊν βρίςκεται κοντά ςτθν πόλθ 

τθσ Λεράπετρασ και  ολοκλθρϊκθκε το 1986 προκειμζνου 

να αρδεφςει τον κάμπο τθσ Λεράπετρασ Τα κφρια 

καταςκευαςτικά χαρακτθριςτικά του φράγματοσ 

Μπραμιανϊν είναι τα εξισ:  O τφποσ  του φράγματοσ είναι 

χωμάτινο,   φψουσ 32 m με  ολικι  χωρθτικότθτα 

ταμιευτιρα 16 *106m3 36 

 
Εικόνα 63: Φράγμα Μπραμιανϊν 

 

4.4.2 Ευρωπαϊκά φράγματα 

Δυτικι Ευρϊπθ 

Θ πρϊτθ ευρωπαϊκι χϊρα ςε αρικμό μεγάλων φραγμάτων είναι θ Λςπανία με 1082 

φράγματα. Ακολουκοφν κατά ςειρά θ Γαλλία με 713,  το Θνωμζνο Βαςίλειο με 607 θ Λταλία 

με 542 και υπόλοιπεσ χϊρεσ με λιγότερα φράγματα. Θ Ελλάδα βρίςκεται ςτθν 11θ κζςθ 

μεταξφ των χωρϊν τθσ Δυτικισ Ευρϊπθσ,  με 164 φράγματα.37 

Ανατολικι Ευρϊπθ 

Στθν ανατολικι Ευρϊπθ βρίςκονται 1.204 μεγάλα φράγματα. Τα 308 από αυτά βρίςκονται 

ςτθν Αλβανία και ςχεδόν όλα ικανοποιοφν αρδευτικζσ ανάγκεσ. Τα 246 βρίςκονται ςτθ 

ουμανία και ζχουν πολυλειτουργικό χαρακτιρα. Στθ ςυνζχεια ακολουκεί θ Βουλγαρία με 

181,  θ Τςεχία με 118,  θ ωςία με 71,  θ Ρολωνία με 69 και οι υπόλοιπεσ χϊρεσ τθσ 

Ανατολικισ Ευρϊπθσ με λιγότερα.38 

Τα κυριότερα χαρακτθριςτικά των ευρωπαϊκϊν φραγμάτων είναι ο υψθλόσ βακμόσ 

υδροθλεκτρικισ εκμετάλλευςθσ και το μικρό ςχετικά μζςο μζγεκοσ ςυγκριτικά με τα 

φράγματα των άλλων θπείρων.  

 

 

 
                                                     
35 1ο Πανελλήνιο ζσνέδριο Μεγάλων Φραγμάηων  ΤΕΕ13-15/11/2008 
36 Ρροζτέδιο διατείριζης ηων λεκανών απορροής ηοσ σδαηικού διαμερίζμαηος Κρήηης Μάρηιος 2014 
37 (ICOLD)http:// www.icold-cigb.org 
38 (ICOLD)http:// www.icold-cigb.org 

http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjCva206__JAhXHTBQKHStIDXkQjRwIBw&url=http://www.econews.gr/2010/02/27/problems-dam-pineios/&psig=AFQjCNHNPr9WPfXC6JYSybqJAH_UECtMgA&ust=1451436209285958
http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.candianews.gr/2015/04/15/sta-11-000-000-kivika-to-fragma-bramianon/&psig=AFQjCNFgLBsW-G4n0Gr0mgFLlT3VzQcIZA&ust=1451435999784570&psig=AFQjCNFgLBsW-G4n0Gr0mgFLlT3VzQcIZA&ust=14514359997845
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4.4.3 Διεκνι  φράγματα 

Σφμφωνα με διακζςιμα ςτοιχεία τθσ Ραγκόςμιασ Επιτροπισ Φραγμάτων (WCD 2000) τα δφο 

τρίτα των μεγάλων φραγμάτων του κόςμου βρίςκονται ςτθν Αςία (με ποςοςτό 64,56%),  

ακολουκεί θ Βόρεια και Κεντρικι Αμερικι (17,31%),  θ Δυτικι Ευρϊπθ (9,57%) και με 

μικρότερα ποςοςτά οι υπόλοιπεσ ιπειροι (Ρίνακασ 1). 

 

Πίνακασ 1. Κατανομι μεγάλων φραγμάτων παγκοςμίωσ39 

Περιοχι Ποςοςτό 

Κίνα 45,71% 

Υπόλοιπθ Αςία  19,35% 

Βόρεια και Κεντρικι Αμερικι 17,31% 

Δυτικι Ευρϊπθ   9, 7% 

Αφρικι   3,05% 

Νότια Αμερικι   2,04% 

Ανατολικι Ευρϊπθ   2,14% 

Ωκεανία   1,32% 

Σφμφωνα με τθ Διεκνι Επιτροπι Μεγάλων Φραγμάτων (International Commission on Large 

Dams ICOLD),  θ Κίνα ζχει 23.842 φράγματα  και κατζχει τθν πρϊτθ κζςθ,  οι Θνωμζνεσ 

Ρολιτείεσ τθσ Αμερικισ  ζχουν  9.265 μεγάλα φράγματα,  ςτθν Ευρϊπθ πρϊτθ κζςθ ζχει θ 

Λςπανία με 1.082 φράγματα. 

 

Πίνακασ 2. Συνολικόσ αρικμόσ μεγάλων φραγμάτων ανά χϊρα40 

Χϊρα Αρικμόσ Χϊρα Αρικμόσ Χϊρα Αρικμόσ 

Κίνα  23.842 Τςεχικι 
Δθμοκρατία 

118 Μπουρκίνα  
Φάςο  

19 

ΘΡΑ 9.265 Αργεντινι  114 Αικιοπία  19 

Λνδία  5.102 Μαλί  111 Κονγκό  18 

Λαπωνία  3.116 Τυνθςία  111 Λίβανοσ  18 

Βραηιλία  1.392 Νζα Ηθλανδία  96 Φιλιππίνεσ  17 

Κορζα 1.305 Χιλι  95 Ουημπεκιςτάν  17 

Καναδάσ 1.166 Σρι Λάνκα  89 Λρλανδία  16 

Ν.Αφρικι 1.114 Βενεηουζλα  76 Βζλγιο  15 

Λςπανία  1.082 ωςία  71 Δομινικανι Δ. 14 

Τουρκία  976 Ρολωνία 69 Γεωργία  14 

Λράν 800 Ρεροφ  67 Λιβφθ  14 

Γαλλία  713 Μαλαιςία  65 Καμεροφν  13 

Θ. Βαςίλειο 607 Σερβία  63 Ολλανδία 12 

Μεξικό  572 Κολομβία  62 Κόςτα  ίκα   11 

Λταλία  542 Κφπροσ  57 Δανία  10 

Αυςτραλία  507 Φιλανδία  56 Μαδαγαςκάρθ  10 

Νορβθγία  335 Νιγθρία  52 Ονδοφρασ  10 

Αλβανία  308 Βιετνάμ 51 Λεςότο  9 

Γερμανία  308 Σλοβακία  50 Βολιβία  9 

Ηιμπάμπουε 254 Συρία  43 Νίγθρασ  8 

                                                     
39 Ρθγι: ICOLD,  http://www.icold-cigb.org 
40 Ρθγι: ICOLD,  http://www.icold-cigb.org 
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ουμανία  246 Σλοβενία  41 Τατηικιςτάν  7 

Ταχλάνδθ 218 Ουκρανία  38 Αίγυπτοσ 7 

Ρορτογαλία  217 Αρμενία  37 Νεπάλ  6 

Σουθδία  190 Α Ελεφαντοςτοφ  31 Ουρουγουάθ  6 

Βουλγαρία  181 Λράκ 30 Σουδάν  5 

Αυςτρία  171 Λςλανδία  29 Γκάνα  5 

Ελβετία 167 Κροατία  29 Γουατεμάλα  4 

Ελλάδα  164 Μυανμάρ 29 Ραραγουάθ  4 

Αλγερία  156 Ρ.ΓΔΜακεδονίασ  27 Ηάμπια  4 

Ρακιςτάν  154 Βοςνία Ερη/βίνθ  25 Λετονία  3 

Μαρόκο  150 Ραναμάσ  21 Λουξεμβοφργο 3 

Λνδονθςία  132 Κζνυα  19   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

4.5 Κατθγορίεσ  φραγμάτων 

Τα φράγματα διακρίνονται ςε διάφορεσ κατθγορίεσ ανάλογα με τθν καταςκευι τουσ,  τθ 

λειτουργία τουσ τθ ςκοπιμότθτά τουσ και το φψοσ τουσ.  

Ανάλογα με τθν γεωμετρία και τα υλικά καταςκευισ κακϊσ και με τον τρόπο που 
επιτυγχάνουν τθ ςτεγανότθτα και τθ ςτακερότθτα τουσ  κατατάςςονται  ςε μόνιμα και 
προςωρινά. Τα μόνιμα διακρίνονται ςε άκαμπτα-τςιμζντινα  (που υποκατθγοριοποιοφνται  
ςε βαρφτθτασ,  αντθριδωτά και τοξωτά),  εφκαμπτα   (χωμάτινα και λικόρριπτα)  και μικτά ι 
ςφνκετα,  ενϊ τα προςωρινά  ςε κατακλυηόμενα και κατακόρυφα ανυψοφμενα,  ςφμφωνα με 
το παρακάτω διάγραμμα:  
 

                
Τα μόνιμα είναι καταςκευαςμζνα  από μπετόν,  πζτρα και άλλα υλικά τοιχοποιίασ. Τα 

εφκαμπτα  από χϊμα και πζτρεσ 

Ανάλογα με τθ λειτουργία διακρίνονται ςε φράγματα υγκζντρωςθσ νεροφ,  όπου 

ςυγκεντρϊνεται το νερό ςε επιφανειακοφσ ταμιευτιρεσ και δθμιουργοφνται τεχνθτζσ λίμνεσ 

ι αλλιϊσ λεκάνεσ κατάκλυςθσ,  Εκτροπισ,  όπου εκτρζπεται θ ροι του νεροφ είτε για 

παροχζτευςθ ςε κακοριςμζνο χϊρο είτε για εκτζλεςθ εργαςιϊν "εν ξθρϊ",  Ανάςχεςθσ,  

όπου θ ροι τθσ ταχφτθτασ επιβραδφνεται με ςκοπό τον τεχνθτό εμπλουτιςμό των 

υδροφορζων και τθν αποφυγι ι μείωςθ τθσ διάβρωςθσ λόγω των χειμάρρων και Ρφκμιςθσ,  

όπου ελζγχονται και προλαμβάνονται οι πλθμμφρεσ,  όπωσ ελζγχεται και θ παροχζτευςθ 

νεροφ. 

ΦΡΑΓΜΑΣΑ 

ΜΟΝΗΜΑ 

ΑΚΑΜΠΣΑ 

ΒΑΡΤΣΖΣΑ

ΑΝΣΖΡΗΓΧΣΑ 

ΣΟΞΧΣΑ

ΔΤΚΑΜΠΣΑ

ΥΧΜΑΣΗΝΑ 

ΟΜΟΓΔΝΖ

ΛΗΘΟΡΡΗΠΣΑ-

ΔΣΔΡΟΓΔΝΖ

ΜΗΚΣΑ Ζ 

ΤΝΘΔΣΑ 

ΠΡΟΧΡΗΝΑ 

ΚΑΣΑΚΛΤΕΟΜΔΝΑ 

ΚΑΣΑΚΟΡΤΦΑ 

ΑΝΤΦΟΤΜΔΝΑ
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Ανάλογα με τθν χριςθ,  τον ςκοπό   εκμετάλλευςθσ για τον οποίο γίνονται,  χαρακτθρίηονται 

ωσ φράγματα για άρδευςθ,  για φδρευςθ,  ελζγχου πλθμμυρϊν,  Τδροθλεκτρικά για 

παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ και Πολλαπλισ ςκοπιμότθτασ (Υδροθλεκτρικά και 

Αρδευτικά) 

Ανάλογα με το φψοσ τουσ ςε μικρά (φψουσ < 15 m),  ςε φράγματα μζςου φψουσ (< 50 m) και 

μεγάλα (φψοσ > 50 m) φράγματα.  

 

 4.6  Σμιματα του φράγματοσ  

Τα κυριότερα   ορατά τμιματα από τα οποία αποτελείται το φράγμα είναι τα εξισ:   

Το ςϊμα του φράγματοσ που περιλαμβάνει:  

Ακρόβακρα:  είναι οι πλευρζσ τθσ κοιλάδασ που ζρχονται ςε επαφι με το φράγμα. Αλλά και 

το τμιμα του φράγματοσ που είναι ςε επαφι με τθ κεμελίωςθ ςτισ πλευρζσ τθσ κοιλάδασ. 

Χωρίηονται ςε δεξί και αριςτερό.  

Στζψθ του φράγματοσ:  είναι υψθλότερα από τθν ανϊτατθ ςτάκμθ τθσ τεχνθτισ λίμνθσ 

δθλαδι βρίςκεται ςε κάποιο φψοσ με αςφάλεια από το μζγιςτο φψοσ του κφματοσ που 

μπορεί να προκλθκεί ςτθ λίμνθ. Συνδζει με δρόμο τα δυο άκρα του φράγματοσ. 

Μαηί με το ςϊμα του φράγματοσ είναι αναγκαία θ καταςκευι ςυνοδϊν ζργων για τθν καλι 

λειτουργία και τθν πολλαπλι ςκοπιμότθτα.  

Σιραγγα εκτροπισ:  με αυτό το ζργο διευκολφνονται οι εργαςίεσ καταςκευισ. 

Ραροχετεφονται (εκτρζπονται) ομαλά τα νερά του ποταμοφ προσ τα κατάντθ.  

Ρρόφραγμα:  είναι μια προςωρινι καταςκευι με χαρακτθριςτικά μικροφ χωμάτινου 

φράγματοσ. Συγκεντρϊνει το νερό και ελζγχει τθ ροι του ςτο ςτάδιο καταςκευισ του 

φράγματοσ,  μζςω τθσ ςιραγγασ εκτροπισ.  

Υδρολθψία:  μεταφζρει το νερό του ταμιευτιρα ςτθν κατάντθ περιοχι για διάφορεσ χριςεισ 

όπωσ για παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ. 

Εκχειλιςτισ ι Υπερχειλιςτισ:  όταν υπερβεί ο ταμιευτιρασ τθν ανϊτατθ ςτάκμθ λειτουργίασ 

του ο εκχειλιςτισ μζςω των κυροφραγμάτων που διακζτει διαςφαλίηει τθν περίςςεια του 

νεροφ προσ τα κατάντθ. Ο υπερχειλιςτισ είναι το ίδιο μόνο που δε χρειάηεται θ μεςολάβθςθ 

κυροφράγματοσ.  

Κυροφράγματα:  είναι οι πόρτεσ που τοποκετοφνται ςτισ κορυφζσ των εκχειλιςτϊν.  

Σιραγγα επίςκεψθσ (πρόςβαςθσ):  βρίςκεται ςε μερικά χωμάτινα φράγματα,  κατά μικοσ του 

άξονα. Μζςα ςε αυτι εκτελοφνται τςιμεντενζςεισ ςτθ κεμελίωςθ ενϊ το ζργο ανυψϊνεται 

και παράλλθλα λειτουργεί ωσ ςιραγγα αποςτράγγιςθσ ι για τοποκζτθςθ οργάνων.  

Σιραγγα τςιμεντενζςεων:  ςε χωμάτινα φράγματα ςυνικωσ,  εκτελοφνται τςιμεντενζςεισ ςε 

διάφορα φψθ των αντερειςμάτων.  

Σιραγγα αποςτράγγιςθσ: αποςτραγγίηουν τα νερά από τα αντερείςματα. Ακόμα και οι 

ςιραγγεσ τςιμεντενζςεων λειτουργοφν ωσ αποςτραγγιςτικζσ.  

Φρεάτια αεριςμοφ: Αναφζρονται ςτισ καταςκευζσ των ςθράγγων. Κατά  τθν καταςκευι μιασ 

ςιραγγασ ο αζρασ μολφνεται από διάφορα αζρια εκριξεων,  από τθ ςκόνθ,  από μεκάνιο,  

από CO και CO2. Αυτά επιδροφν άςχθμα ςτουσ εργαηόμενουσ και για το λόγο αυτό 

τοποκετοφνται τα φρεάτια,  ϊςτε να γίνει ο ςωςτόσ αεριςμόσ ςτισ ςιραγγεσ.  

Εκκενωτισ πυκμζνα: είναι μια ςιραγγα που ταπεινϊνει τθ ςτάκμθ του ταμιευτιρα ι τθν 

εκκενϊνει πλιρωσ όταν υπάρξει πρόβλθμα ςτο ζργο.  
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Υδροθλεκτρικόσ ςτακμόσ: παράγει θλεκτρικι ενζργεια. Τοποκετείται ςτο πόδι του 

φράγματοσ ι ςε κάποια απόςταςθ κατάντθ.  

Ταμιευτιρασ άντλθςθσ-αποκικευςθσ νεροφ:  χρθςιμοποιείται ςε περιόδουσ που θ 

κατανάλωςθ θλεκτρικισ ενζργειασ είναι μεγαλφτερθ από τθν παραγωγι.  

Λικορριπι: Είναι φράγμα από ογκολίκουσ που τοποκετείται ςτα χωμάτινα φράγματα,  ςτο 

ανάντθ τμιμα του φράγματοσ  και το προςτατεφει από τθ διάβρωςθ του κυματιςμοφ τθσ 

λίμνθσ κατάκλυςθσ. 

 

4.7 Νομοκεςία ςχετικά με φράγματα και ταμιευτιρεσ ςτθν Ελλάδα και διεκνϊσ41 

4.7.1. Διεκνείσ νομοκετικζσ πρακτικζσ 

Σε αρκετζσ ανεπτυγμζνεσ χϊρεσ,  και ιδιαίτερα ςε εκείνεσ όπου θ δθμιουργία φραγμάτων 

αποτελεί παράδοςθ εδϊ και πολλζσ δεκαετίεσ,  όπωσ οι ΘΡΑ και ο Καναδάσ  υπάρχουν 

διάφοροι νόμοι που κακορίηουν τόςο τθ ςκοπιμότθτα και τα κριτιρια που απαιτοφνται για 

τθν ζγκριςθ εγκατάςταςθσ τουσ,  όςο και τισ διαδικαςίεσ για τθν καταςκευι και λειτουργία 

τζτοιων πολφπλοκων ζργων υποδομισ. Σε κάκε περίπτωςθ,  μζςα από τθν αναςκόπθςθ τθσ 

διεκνοφσ βιβλιογραφίασ,  προκφπτει ότι ςε τζτοιου είδουσ ζργα ςυνικωσ υπειςζρχονται 

αρκετζσ διαφορετικζσ νομοκεςίεσ,  είτε εκνικζσ είτε ςε υλοποίθςθ διεκνϊν ςυνκθκϊν,  που 

ζχουν να κάνουν με τθ διατιρθςθ τθσ άγριασ φφςθσ και πανίδασ,  τθ διαχείριςθ φυςικϊν 

πόρων,  απαλλοτριϊςεων κλπ. 

Συνοπτικά, οι κφριεσ νομοκετικζσ πράξεισ που εφαρμόηονται κατά τθν καταςκευι φραγμάτων 

είναι θ νομοκεςία περιβαλλοντικισ εκτίμθςθσ,  θ νομοκεςία περί των υδάτων,  οι 

νομοκετικζσ ςυνκικεσ για τθν αλιεία και τα μεταναςτευτικά πουλιά,  θ νομοκεςία για τα 

κινδυνεφοντα είδθ και τζλοσ θ νομοκεςία προςταςίασ αξιόπλοων υδάτων. 

 

4.7.2. Νομοκεςίεσ ςχετικζσ με τα φράγματα ςτθν Ευρϊπθ 

Μζχρι ςχετικά πρόςφατα,  ςτθν Ευρϊπθ δεν υπιρχε κοινό νομοκετικό πλαίςιο για τθν 

αντιμετϊπιςθ περιβαλλοντικϊν και άλλων ηθτθμάτων (αςφάλεια, διαχείριςθ) που 

ςχετίηονται με τθ καταςκευι και λειτουργία φραγμάτων. Κάκε χϊρα είχε τουσ δικοφσ τθσ 

νόμουσ και κανονιςτικζσ διατάξεισ που ςε πολλζσ περιπτϊςεισ διζφεραν από περιοχι ςε 

περιοχι εντόσ τθσ ίδιασ τθσ  χϊρασ. 

Επίςθσ,  ςτισ περιςςότερεσ χϊρεσ δεν υπιρχε ειδικι εκνικι νομοκεςία για τα φράγματα. Οι 

προβλεπόμενεσ ρυκμίςεισ ιταν απορροι ενόσ ςυμπλζγματοσ εκνικϊν νόμων,  κανονιςτικϊν 

διατάξεων και διεκνϊν ςυμβάςεων που μποροφςαν να διαφζρουν (και διαφζρουν ακόμα) 

αναφορικά με το ςκοπό (ενζργεια,  ναυςιπλοΐα,  άρδευςθ,  αναψυχι),  το μζγεκοσ και  τα 

τεχνικά χαρακτθριςτικά του φράγματοσ. 

 

4.7.3. Η Οδθγία-Πλαίςιο για το νερό (2000/60/ΕΚ) 

Τα προβλιματα που ςχετίηονται με τθ δθμιουργία και λειτουργία των φραγμάτων αποτελοφν 

μζροσ μόνο των προβλθμάτων που ςχετίηονται με τθν εκμετάλλευςθ και διαχείριςθ των 

υδάτινων πόρων. Θ ανάγκθ μιασ ςφαιρικισ αντιμετϊπιςθσ όλων αυτϊν των προβλθμάτων 

                                                     
41 Σηοιτεία από ΕΛΚΕΘΕ-Ινζηιηούηο Εζωηερικών Υδάηων  Έργο: ΕΤΜΕ Ιλαρίωνα,  Τελική Έκθεζη,  Ιανοσάριος 2009  
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οδιγθςε το Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο ςτθν ζκδοςθ,  ςτισ 22.12.2000,  τθσ Οδθγίασ Ρλαίςιο 

2000/60/ΕΚ για το νερό. Θ Οδθγία είναι υποχρεωτικι για όλα τα κράτθ-μζλθ και ςθματοδοτεί 

τθν ζναρξθ μίασ νζασ εποχισ ςτισ πολιτικζσ τθσ ΕΕ για το νερό και το περιβάλλον. Ραρά το 

γεγονόσ ότι θ ΕΕ δεν ζχει δθμιουργιςει ειδικό νομοκετικό πλαίςιο που να διζπει 

αποκλειςτικά τθ καταςκευι και λειτουργία φραγμάτων και ταμιευτιρων,  θ Οδθγία-Ρλαίςιο 

κεςμοκετεί το ευρφτερο πλαίςιο μζςα ςτο οποίο τα διάφορα τεχνικά,  διοικθτικά,  

οικονομικά,  κοινωνικά,  περιβαλλοντικά,  αιςκθτικά κλπ. προβλιματα που ςχετίηονται με τθν 

εκμετάλλευςθ,  διαχείριςθ και προςταςία των υδατικϊν πόρων αντιμετωπίηονται, ςε ενιαία 

βάςθ. 

 

4.7.4. Ειδικζσ ρυκμίςεισ τθσ Οδθγίασ-Πλαίςιο που αφοροφν φράγματα και ταμιευτιρεσ 

Θ οδθγία-πλαίςιο περιλαμβάνει ειδικζσ ρυκμίςεισ που αποςκοποφν ςτθν εξαςφάλιςθ 

ςθμαντικϊν ανκρϊπινων χριςεων του νεροφ,  επιτρζποντασ για όςα υδάτινα ςϊματα 

εξυπθρετοφν τζτοιεσ χριςεισ να υπάρχουν αποκλίςεισ από τουσ αυςτθροφσ 

περιβαλλοντικοφσ όρουσ που ζχουν τεκεί για τα υπόλοιπα υδάτινα ςϊματα. Το πλαίςιο αυτό 

καλφπτει πολλζσ πτυχζσ τθσ διαχείριςθ και λειτουργίασ υδροθλεκτρικϊν  ζργων και 

ταμιευτιρων.  

Συγκεκριμζνα,  τόςο τα κριτιρια εκτίμθςθσ τθσ οικολογικισ κατάςταςθσ και οι διαδικαςίεσ 

τθσ παρακολοφκθςθσ,  όςο και τα μζτρα προςταςίασ και επαναφοράσ ςτθν «καλι 

κατάςταςθ» διαφοροποιοφνται,  όταν πρόκειται για τεχνθτά και ιδιαιτζρωσ τροποποιθμζνα 

υδάτινα ςϊματα. Θ Οδθγία δίνει ςαφείσ οριςμοφσ των τεχνθτϊν υδάτινων ςωμάτων και 

ιδιαιτζρωσ τροποποιθμζνων ςωμάτων. Τα τεχνθτά ςϊματα είναι αυτά που δθμιουργικθκαν 

από τον άνκρωπο,  όπωσ είναι οι ταμιευτιρεσ. Στθν περίπτωςθ των ςωμάτων αυτϊν,  όπωσ 

και ςτθν περίπτωςθ των ιδιαιτζρωσ τροποποιθμζνων ςωμάτων,  θ Οδθγία κζτει λιγότερο 

αυςτθροφσ περιβαλλοντικοφσ ςτόχουσ από ότι ςτθν περίπτωςθ των φυςικϊν ςωμάτων. Εδϊ,  

ο ςτόχοσ δεν είναι θ επίτευξθ τθσ «καλισ κατάςταςθσ»,  αλλά «θ επίτευξθ καλοφ οικολογικοφ 

δυναμικοφ»,  το οποίο προςδιορίηεται ςε ςχζςθ με τθν απόκλιςθ από το «μζγιςτο οικολογικό 

δυναμικό.» Το «μζγιςτο οικολογικό δυναμικό» ορίηεται ςαν θ οικολογικι κατάςταςθ που 

προςομοιάηει όςο είναι δυνατό με τθν κατάςταςθ ςυγκρίςιμων φυςικϊν ςωμάτων,  

παίρνοντασ όμωσ υπόψθ τα τροποποιθμζνα χαρακτθριςτικά των ςωμάτων,  τθν ανάγκθ 

διατιρθςθσ τθσ αειφορίασ του πόρου και τθν εξαςφάλιςθ των ανκρϊπινων χριςεων. 

Θ Οδθγία επιτρζπει τθν φπαρξθ οικολογικϊν επιπτϊςεων από τθ λειτουργία του ζργου (χωρίσ 

να προκφπτει υποχρζωςθ για μζτρα επανόρκωςθσ),  όπωσ για παράδειγμα επιπτϊςεισ από 

μορφολογικζσ ι υδρολογικζσ αλλαγζσ,  που όμωσ οφείλονται αποκλειςτικά ςτισ 

προςδιοριςκείςεσ χριςεισ. Σε κάκε περίπτωςθ,  πρζπει να λαμβάνονται μζτρα για τθν 

ελαχιςτοποίθςθ ι άμβλυνςθ των επιπτϊςεων ςτα οικοςυςτιματα και ςτο περιβάλλον 

γενικότερα χωρίσ να δθμιουργείται ςθμαντικό πρόβλθμα ςτισ χριςεισ για τισ οποίεσ 

δθμιουργικθκε το τεχνθτό ςϊμα. 

 

4.7.5. Άλλεσ ςυναφείσ διεκνείσ και Ευρωπαϊκζσ ρυκμίςεισ 

Τα  Υδροθλεκτρικά ζργα  διζπονται επίςθσ και από τισ διατάξεισ: 

α. τθσ Οδθγίασ 2001/42/ΕΚ «ςχετικά με τθν εκτίμθςθ των περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων 

οριςμζνων ςχεδίων και προγραμμάτων.» Θ Οδθγία αυτι προβλζπει μεταξφ άλλων τθν 
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εκτζλεςθ επιςτθμονικϊν μελετϊν εκτίμθςθσ των επιπτϊςεων ςτο περιβάλλον από τα 

προτεινόμενα ζργα και τθν παρακολοφκθςθ των επιπτϊςεων από τθν υλοποίθςθ των ζργων. 

β. τθσ Οδθγίασ 2003/87/ΕΚ για τθ κζςπιςθ ςυςτιματοσ εμπορίασ δικαιωμάτων εκπομπϊν 

αερίων του κερμοκθπίου ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. Θ Οδθγία ηθτεί αυτι  από τα κράτθ μζλθ 

να εξαςφαλιςκεί ότι ζργα παραγωγισ υδροθλεκτρικισ ενζργειασ με δυνατότθτα παραγωγισ 

άνω των 20 MW δεν ςυνεπάγονται αρνθτικζσ περιβαλλοντικζσ και κοινωνικζσ επιπτϊςεισ 

γ. τθσ Οδθγίασ 2004/101/ΕΚ που τροποποιεί και ςυμπλθρϊνει τθν Οδθγία  2003/87/ΕΚ 

ορίηοντασ ότι τα κράτθ μζλθ,  όταν εγκρίνουν τζτοια Υ/Θ ζργα,  εξαςφαλίηουν ότι γίνονται 

ςεβαςτά τα ςχετικά διεκνι κριτιρια και οι κατευκυντιριεσ γραμμζσ,  ςυμπεριλαμβανομζνων 

εκείνων που περιζχονται ςτθν ζκκεςθ του Νοεμβρίου 2000 τθσ Ραγκόςμιασ Επιτροπισ για τα 

Φράγματα «Φράγματα και Ανάπτυξθ-Νζο πλαίςιο λιψεωσ αποφάςεων.» Στθν πράξθ αυτό 

ςθμαίνει ότι τα πιςτωτικά μόρια που προζρχονται από μεγάλα υδροθλεκτρικά ζργα κα 

μποροφν να μετατρζπονται ςε δικαιϊματα εκπομπϊν μόνο αν το ζργο ςυμμορφϊνεται προσ 

τα κριτιρια που κζςπιςε θ Ραγκόςμια Επιτροπι για τα Φράγματα του ΟΘΕ (WCD). 

 

4.7.6. Εκνικι νομοκεςία ςχετικά με φράγματα και ταμιευτιρεσ 

Ρριν από τθ ψιφιςθ τθσ Οδθγίασ για το νερό 2000/60/ΕΚ θ προςταςία του περιβάλλοντοσ 

δεν βάρυνε ιδιαίτερα ςτθ λιψθ αποφάςεων για φράγματα και ταμιευτιρεσ. Σε εφαρμογι τθσ 

Οδθγίασ εκδόκθκε ο νόμοσ 3199/2003 και το Ρροεδρικό Διάταγμα 51/8-3-2007 που 

εναρμονίηουν τθν Ελλθνικι νομοκεςία με τθν Κοινοτικι νομοκεςία για το νερό. 

Ειδικά για τα Υ/Θ ζργα,  υπάρχει μία ςειρά νομοκετικϊν ρυκμίςεων και κανονιςτικϊν 

διατάξεων που,  ωσ επί το πλείςτον,  ρυκμίηουν κζματα και διαδικαςίεσ χωροκζτθςθσ  και 

παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ από μικρά Υ/Θ ζργα (π.Χ ΚΥΑ. 1726/2003,  ΚΥΑ 

104247/2006,  ΚΥΑ 104248/2006,  Ν. 3468/2006). Για τισ μελζτεσ περιβαλλοντικϊν 

επιπτϊςεων αυτϊν των ζργων απαιτείται ςυμμόρφωςθ με τθν ΚΥΑ ΥΡΕΧΩΔΕ/ ΕΥΡΕ/ 

οικ107017/28.8.2006 που αποτελεί μεταφορά τθσ Οδθγίασ 2002/42/ΕΚ.  

Ρλιρθσ περιγραφι τθσ νομοκεςίασ για τα μικρά ΥΘΕ δίνεται ςτθ "Στρατθγικι μελζτθ 

περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων του ειδικοφ πλαιςίου χωροταξικοφ ςχεδιαςμοφ και αειφόρου 

ανάπτυξθσ για τισ ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ". Σθμειϊνεται ότι τα μεγάλα Υ/Θ ζργα 

εξαιροφνται από τισ ρυκμίςεισ αυτζσ. Ωςτόςο,  θ παραγωγι ενζργειασ από μεγάλα Υ/Θ ζργα 

ςυνυπολογίηεται ςτο ςτόχο παραγωγισ ενζργειασ από ανανεϊςιμεσ πθγζσ,  ςφμφωνα με τισ 

επιταγζσ τθσ Οδθγίασ 2001/77/ΕΚ. 

 

4.8 Φράγματα και  Ανάπτυξθ 

Ωσ αναπτυξιακά  ζργα κα μποροφςαμε να κεωριςουμε όλεσ εκείνεσ τισ καταςκευζσ μεγάλου 

βελθνεκοφσ που βαςίηονται ςτθν πρόοδο τθσ τεχνικισ και τθσ τεχνολογίασ,   οι οποίεσ 

ςτοχεφουν ςτθ ςυντιρθςθ και τθ διόγκωςθ του βιομθχανικοφ πολιτιςμοφ. Τζτοια ζργα 

ςχετίηονται με το ςχεδιαςμό τθσ παραγωγικισ διαδικαςίασ,  τθν παραγωγι ενζργειασ και τθ 

διανομι των εμπορευμάτων. Μερικά από αυτά είναι: οι αυτοκινθτόδρομοι,  τα λιμάνια,  τα 

αεροδρόμια,  θ πολεοδομία,  οι κάκε είδουσ βιομθχανικζσ εξορφξεισ,  θ βιομθχανία των ΑΡΕ 

(ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ),  τα φράγματα και οι εκτροπζσ ποταμϊν,  τα πυρθνικά 

εργοςτάςια και γενικά το εργοςταςιακό ςφςτθμα,  το δίκτυο μεταφορϊν και το θλεκτρικό 

δίκτυο.  
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Θ καταςκευι των φραγμάτων ςτθν ςφγχρονθ εποχι προωκικθκε από ιςχυρζσ διεκνικζσ 

ομάδεσ και οργανιςμοφσ (πολιτικοφσ,  κτθματίεσ βιομθχάνουσ πολυεκνικζσ,  τθν Ραγκόςμια 

Τράπεηα,  επαγγελματικζσ ενϊςεισ επιςτθμόνων όπωσ θ Ραγκόςμια Επιτροπι για τα μεγάλα 

φράγματα ICOLD και ο Οργανιςμόσ Τροφίμων και Γεωργίασ FAO). Θ ςυνεχισ αλλθλεπίδραςθ 

ανάμεςα ςε αυτοφσ τουσ πρωταγωνιςτζσ καταςκευισ μεγάλων  φραγμάτων δθμιοφργθςε ζνα 

διεκνζσ κακεςτϊσ νομιμοποίθςθσ τθσ καταςκευισ των ζργων αυτϊν παγκοςμίωσ τθν 

δεκαετία του 1950.Το κακεςτϊσ αυτό ιταν κεμελιωμζνο ςε αρχζσ και κανόνεσ που 

αντιπροςϊπευαν ζνα πρότυπο ανάπτυξθσ,  που βαςιηόταν ςε μια εκ των άνω τεχνοκρατικι 

επίτευξθ  τθσ οικονομικισ μεγζκυνςθσ,  θ οποία μποροφςε να επιτευχκεί με εντατικι 

εκμετάλλευςθ των φυςικϊν πόρων  και με καταςκευι ζργων μεγάλθσ κλίμακασ. 

Τθν δεκαετία 1950-1960 θ καταςκευι μεγάλων φραγμάτων κεωρικθκε ωσ μια κακαρι και 

φτθνι λφςθ παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ και νεροφ για φδρευςθ. Ρικανζσ 

περιβαλλοντικζσ ι κοινωνικζσ επιπτϊςεισ από τθν καταςκευι τουσ κεωρικθκαν ςαν μια 

παράπλευρθ απϊλεια απαραίτθτθ για τθν οικονομικι ανάπτυξθ των περιοχϊν που 

βριςκόταν ςτθν λεκάνθ απορροισ των φραγμάτων. Τθν περίοδο αυτι παρατθρικθκε μεγάλθ 

αρικμθτικι αφξθςθ και γεωγραφικι εξάπλωςθ των φραγμάτων.  

Από το δεφτερο μιςό του 20ου αιϊνα τα φράγματα  απζκτθςαν ειδικι ςθμαςία αφοφ 

αποτζλεςαν ιςχυρά ςφμβολα  "εκνικισ" υπερθφάνειασ,  αποδείξεισ τθσ προόδου  τθσ εκνικισ  

ανάπτυξθσ και του  "μοντερνιςμοφ" με τθν ζννοια τθσ προςαρμογισ ςτα ςφγχρονα 

τεχνολογικά δεδομζνα. Σφμφωνα με τθν Arundhati Roy42: τα φράγματα ζγιναν μνθμεία του 

ςφγχρονου πολιτιςμοφ και τα εμβλιματα τθσ επιβολισ του ανκρϊπου πάνω ςτθ φφςθ.  

 

Από τθν δεκαετία του 70 με τθν αλλαγι του αναπτυξιακοφ προτφπου ςε εκείνο τθσ "βιϊςιμθσ 

ανάπτυξθσ"  και τθσ αντίδραςθσ που δθμιουργικθκε από τθσ χϊρεσ τθσ Δφςθσ ενάντια ςτα 

φράγματα και των επιπτϊςεων ςτο περιβάλλον,  ςθμειϊκθκε καμπι ςτθ δυναμικι  τθσ 

καταςκευισ των φραγμάτων. Όμωσ θ κρίςθ που αντιμετϊπιςαν οι καταςκευαςτικζσ εταιρείεσ 

ςτθ Δφςθ τισ οδιγθςαν να βρουν αγορζσ ςτισ αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ ςτο όνομα τθσ 

αναπτυξιακισ βοικειασ  όπου εξάλλου μεταφζρκθκαν και άλλα απόβλθτα …43   

 

 Ενάντια ςε αυτι τθν ςτροφι των καταςκευαςτικϊν  εταιρειϊν  ςε νζεσ αγορζσ,  κοινωνικζσ 

και περιβαλλοντικζσ οργανϊςεισ ενϊκθκαν ενάντια ςτα φράγματα που ιςχυροποιικθκε το 

1980 και μετά και ςτον αναπτυςςόμενο κόςμο. Πμωσ θ πετρελαϊκι  και θ γενικότερθ 

οικονομικι κρίςθ οδθγεί ςε αναηιτθςθ εναλλακτικϊν πθγϊν ενζργειασ και θ υδροθλεκτρικι 

είναι μία από τισ ςθμαντικότερεσ και εμφανίηεται ωσ μια εναλλακτικι λφςθ ςτθν ενεργειακι 

κρίςθ. 

 

Τα φράγματα αποτελοφν τα τελευταία χρόνια επίκεντρο ζντονθσ ςυηιτθςθσ με 

αντικρουόμενεσ απόψεισ και διαφορετικζσ ςτάςεισ απζναντι ςε αυτά τα ζργα που 

εκφράηονται από φορείσ ι ομάδεσ τοπικϊν  ι εκνικϊν ςυμφερόντων. Το κζμα των μεγάλων 

φραγμάτων ζχει τροφοδοτιςει αρκετζσ ςυηθτιςεισ για τθν ςκοπιμότθτα και τθν 

                                                     
42  Από το άρκρο τθσ Arundhati Roy "The greater common good" 
43 Από το άρκρο τθσ Arundhati Roy "The greater common good" 
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αναγκαιότθτα των φραγμάτων και  τισ επιπτϊςεισ ςτθν αιςκθτικι του περιβάλλοντοσ που 

καταςκευάηονται,  ενϊ αποτζλεςαν τθν αιτία για τθν πραγματοποίθςθ ςθμαντικϊν 

επενδφςεων με ςτόχο τθ μείωςθ των αρνθτικϊν επιδράςεων. Πμωσ,  παρά τθ λιψθ μζτρων,  

τισ βελτιϊςεισ ςτον προγραμματιςμό,  το ςχεδιαςμό,  τθν καταςκευι,  τθ λειτουργία και τθ 

διαχείριςθ φραγμάτων,  ςιμερα παραμζνει ευρζωσ διαδεδομζνθ θ οικολογικι ανθςυχία ότι 

τα μεγάλα φράγματα οδθγοφν ςε ςθμαντικζσ αρνθτικζσ περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ ςε ζνα 

ευρφ φάςμα λειτουργιϊν των φυςικϊν οικοςυςτθμάτων. 

Θ  βαςικι αντιπαράκεςθ και ο κυριότεροσ αντίλογοσ επικεντρϊνεται ςτθν εκτίμθςθ των 

κοινωνικϊν-οικονομικϊν και περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων από τθν καταςκευι και 

λειτουργία τουσ,  αλλά και ςτον τρόπο και τισ μεκόδουσ εκτίμθςθσ οριςμζνων ζμμεςων 

μορφϊν επιπτϊςεων,  όπωσ για παράδειγμα πολιτιςμικϊν αξιϊν,  οικοςυςτθμάτων και 

βιοποικιλότθτασ 

 Οριςμζνοι εξετάηουν τα ζργα ωσ προσ τον ρόλο που παίηουν ςτθν περιφερειακι ανάπτυξθ,  

ενϊ άλλοι εξετάηουν τισ εκνικζσ ωφζλειεσ. Υπάρχει ζνασ προβλθματιςμόσ εάν θ ζκταςθ των 

κοινωνικοοικονομικϊν αλλά και των περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων,  αντιςτακμίηονται από τισ 

ωφζλειεσ,  οι οποίεσ προζρχονται από τθν καταςκευι των φραγμάτων. Μετά από δεκαετίεσ 

ςυηθτιςεων και αντιπαρακζςεων για τθν διαχείριςθ των υδάτων παγκόςμια,  ςυςτινετε το 

1998 θ Ραγκόςμια Επιτροπι Φραγμάτων,  θ οποία μετά από δφο χρόνια διατφπωςε  τον 

πρϊτο κατάλογο κοινά αποδεκτϊν κζςεων. 

Σφμφωνα με τθν Ραγκόςμια Επιτροπι Φραγμάτων (World Commission  on Dams) 

 Τα Φράγματα ζπαιξαν ζναν κακοριςτικό ρόλο ςτθν ανάπτυξθ τθσ κοινωνίασ και 

βοικθςαν αποφαςιςτικά τθν ανκρωπότθτα,  με πολλαπλά οφζλθ. 

 Στισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ το κόςτοσ-ιδιαίτερα ςτον άνκρωπο και το 

περιβάλλον-ιταν δυςανάλογα μεγάλο ςε ςχζςθ με τα οφζλθ. Ειδικά για αυτοφσ που 

μετεγκακίςτανται,  τουσ κιγόμενουσ και τουσ φορολογοφμενουσ. 

 Θ άδικθ κατανομι του κόςτουσ-οφζλουσ από τα φράγματα,  και ςε ςφγκριςθ με τισ 

εναλλακτικζσ λφςεισ,  δθμιοφργθςε πολλζσ αμφιβολίεσ αναφορικά με τθν 

χρθςιμότθτα των φραγμάτων για ενζργεια και άρδευςθ. 

  Θ ςυνάντθςθ όλων εκείνων που βλάπτονται τα Δίκαια τουσ,  με όλουσ εκείνουσ που 

είναι επιφορτιςμζνοι με τα ρίςκα τθσ επιλογισ των διαφορετικϊν επιλογϊν για τθν 

χριςθ του νεροφ,  βοθκάει ςθμαντικά ςτθν αποφυγι κρίςεων και ςε ορκολογικότερθ 

απόφαςθ. 

 Διαπραγματεφςεισ ωσ αφετθρία των διαδικαςιϊν απόφαςθσ,  βελτιϊνουν ςθμαντικά 

τθν αποτελεςματικότθτα του νεροφ. Κυρίωσ για τον λόγο ότι ακατάλλθλα ζργα 

εγκαταλείπονται ςε πρϊιμο ςτάδιο με προφανζσ όφελοσ για τθν κοινωνία,  και 

υλοποιοφνται πραγματικά κοινά αποδεκτά ζργα. 
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ΚΕΦΑΛΑΛΟ 5Ο:   ΑΛΚΘΣΛΚΘ ΦΡΑΓΜΑΣΩΝ 
 

Ο Οδυςςζασ Ελφτθσ ςτο ζργο του Μαρία Νεφζλθ,  αναφζρει: ''Προςπάκθςε  να οδθγιςεισ 

τθν τεχνικι τελειότθτα ςτθν φυςικι τθσ κατάςταςθ". Με αυτό το ςτίχο και τθν ςθμαςία του,   

προςπακιςαμε να διερευνιςουμε πωσ,  πόςο και πότε τα  φράγματα  και ειδικότερα τα 

υδροθλεκτρικά διακζτουν αιςκθτικι. Για τον λόγο  αυτό κα εξετάςουμε τθν αιςκθτικι του 

φράγματοσ αυτοφ κακαυτοφ,  αλλά και τθν αιςκθτικι του ευρφτερου τοπίου ςτο οποίο 

εντάςςεται το φράγμα και θ λειτουργία του. 

 

5.1 Αιςκθτικι  ςτθν καταςκευι των υδροθλεκτρικϊν φραγμάτων  

Κα πρζπει να παραδεχτοφμε  ότι ζνα μεγάλο φράγμα απαιτείται να ικανοποιεί τθν αιςκθτικι,  

μακροςκοπικά,  αφοφ είναι πανταχόκεν ορατό και  δίνει ζνα ιδιαίτερο ςτίγμα ςτθν περιοχι 

που καταςκευάηεται. Επίςθσ απαιτείται θ επζμβαςθ του ανκρϊπου κατά τθν καταςκευι του 

φράγματοσ να ςζβεται τθν φφςθ. Ο βακμόσ  που κάκε ανκρϊπινο καταςκεφαςμα επθρεάηει 

τθν αιςκθτικι  του τοπίου εξαρτάται από τθν ζκταςθ τθσ καταςκευισ,  το είδοσ τθσ 

καταςκευισ,  τα υλικά καταςκευισ και τθν ποιότθτα  του  τοπίου. Κατά ςυνζπεια ζνα μεγάλο 

τεχνικό ζργο,  όπωσ ζνα υδροθλεκτρικό φράγμα,  ανεξάρτθτα από τον τφπο,  το υλικό 

καταςκευισ,  τθν μορφολογία,  το μζγεκοσ,  τθν δομικι ςυμπεριφορά και  τον τρόπο 

καταςκευισ,  οφείλει να ορίςει τισ  επί μζρουσ οπτικζσ απαιτιςεισ και κατ επζκταςθ τθν 

ίδια τθν αιςκθτικι. 

Σιμερα οι καταςκευαςτζσ ενόσ φράγματοσ,  κυρίωσ  οι μθχανικοί  που ςχεδιάηουν αλλά και 

οι τεχνίτεσ που υλοποιοφν,  καταφζρνουν να κάνουν ζνα φράγμα να "ςτακεί". Οι  μθχανικοί,  

είναι άνκρωποι τθσ τζχνθσ,  αφοφ  εφαρμόηουν τισ  γνϊςεισ τουσ   για τθν υλοποίθςθ μιασ 

ςφλλθψθσ. Χρθςιμοποιοφν τον υπολογιςμό που  τον ςτθρίηουν ςτουσ νόμουσ τθσ φφςθσ  και 

ςτα ζργα τουσ αιςκανόμαςτε τθν "αρμονία". Το φράγμα ςυνεπϊσ,  που είναι ζργο μθχανικοφ 

διακζτει "κάποια" αιςκθτικι αφοφ για να το ςτιςει  ζπρεπε να υπολογίςει και να 

χαρακτθρίςει κάποιουσ όρουσ τθσ εξίςωςθσ,   βάηοντασ το δικό του γοφςτο. Επειδι κατά τθν 

διάρκεια των υπολογιςμϊν  ο μθχανικόσ βρίςκεται εκ των πραγμάτων ςε κατάςταςθ 

κακαροφ πνεφματοσ,  το γοφςτο ακολουκεί ςίγουρουσ δρόμουσ. Αυτό όμωσ δεν φκάνει για 

να είναι το φράγμα αντικείμενο πλαςτικισ ςυγκίνθςθσ. Χρειάηεται να διακζτει ςτοιχεία που 

να είναι ικανά να ταράξουν τισ αιςκιςεισ  των ανκρϊπων,  να εκπλθρϊςουν τισ επικυμίεσ 

των ματιϊν τουσ και να είναι τοποκετθμζνα με τζτοιο τρόπο ϊςτε θ κζα τουσ να επθρεάςει 

ςαφϊσ με το κομψό ι το ακατζργαςτο,  τον κόρυβο ι τθν γαλινθ,  τθν αδιαφορία ι το 

ενδιαφζρον. Αυτά  τα ςτοιχεία είναι που προκαλοφν  τελικά τθν αίςκθςθ του ωραίου. 44 

 Εφλογα  κα ζπρεπε κατ αρχιν να αναρωτθκοφμε κατά  πόςο λαμβάνεται υπόψθ του 

καταςκευαςτι  θ αιςκθτικι όταν ςχεδιάηεται ζνα μεγάλο φράγμα:  Πταν ηθτείται  θ κεϊρθςθ 

των περιβαλλοντικϊν δεδομζνων,  όταν εκπονείται θ ΜΡΕ,  όταν εκπονείται θ γεωτεχνικι 

ζρευνα  … ι  όταν πρζπει να αποφαςιςτεί με κριτιρια τεχνικισ οικονομίασ και χρόνου αν το 

φράγμα  κα είναι βαρφτθτασ,  αντθριδωτό,  τοξωτό,  χωμάτινο και λικόρριπτο … ι  όταν κατά 

τθν προμελζτθ ι τθν μελζτθ δθμοπράτθςθσ γίνονται οι απαραίτθτοι τεχνικοί  υπολογιςμοί   

και  οι επιλογζσ των  υλικϊν… Αν ςε καμιά από όςεσ  φάςεισ αναφζραμε δεν απαιτείται,  τότε 

                                                     
44 Στοιχεία από το ζργο " Για μια αρχιτεκτονικι " του Le Corbusier  μετάφραςθ Ρ.Τουρνικιϊτθσ 
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ςε ποια φάςθ τθσ μελζτθσ  υπειςζρχεται θ αναηιτθςθ τθσ αιςκθτικισ; Και επιπλζον  πόςθ 

αιςκθτικι μπορεί να χωρζςει ανάμεςα ςε υπολογιςμοφσ; Γιατί ανάμεςα ςε αυςτθροφσ και 

πικανόν αμετάκλθτουσ υπολογιςμοφσ και αποφάςεισ βεβαίωσ θ αιςκθτικι,  όπωσ αυτι 

εννοείται από τουσ αρχιτζκτονεσ,  φαντάηει πολυτζλεια.  

Τίκεται λοιπόν επιτακτικά  το ερϊτθμα: Ζνα μεγάλο φράγμα  ορίηεται από τισ τεχνικζσ 

προςταγζσ κακοδθγοφμενεσ από τθν οικονομία και τθν ευκολία καταςκευισ με περικωριακι 

αναηιτθςθ τθσ αιςκθτικισ; ι μιπωσ αμζςωσ μετά τον αρχικό οριςμό (λ.χ. το φράγμα κα είναι 

τοξωτό) είναι απαραίτθτθ (ι ζςτω χριςιμθ) θ παρζμβαςθ ενόσ αρχιτζκτονα ο οποίοσ κα 

κακόριηε τθν αιςκθτικι του ζργου ορίηοντασ πλικθ,  μεγζκθ,  μορφζσ και τυπολογία,  

βάηοντασ εν τζλει τουσ πολιτικοφσ μθχανικοφσ του ζργου να κάνουν τισ απαραίτθτεσ 

επιλφςεισ; 45Κατά τθν δικι μασ γνϊμθ αυτό είναι απαραίτθτο,  γιατί θ καταςκευι πρζπει  

αςφαλϊσ να κάνει το φράγμα να ςτζκεται,  αλλά ο αρχιτεκτονικόσ ςχεδιαςμόσ πρζπει να 

το κάνει να ςυγκινεί.  

Επίςθσ  ςε ζνα μεγάλο τεχνικό ζργο όπωσ ζνα υδροθλεκτρικό φράγμα,  θ αιςκθτικι πρζπει 

να είναι θ επιτυχισ ανάγνωςθ τθσ ςτατικισ λειτουργίασ. Ανάγνωςθ είναι θ οπτικι 

περιγραφι τθσ ικανότθτασ των φερόντων ςτοιχείων να παραλαμβάνουν τα αναλογοφντα 

φορτία και τισ  καταπονιςεισ. Αυτό όμωσ δεν προκφπτει αυτονόθτα από τθν καταςκευι αλλά 

προχποκζτει,  κατά τθν γνϊμθ μασ,  και αρχιτεκτονικό ςχεδιαςμό.  Με επιτυχι αυτι τθν 

ανάγνωςθ ο ςχεδιαςτισ καταφζρνει τθν ιςορροπία του ςυνόλου,  τθ ςιγουριά του ατόμου,  

τθν ζνταξθ του ζργου ςτο ευρφτερο δομθμζνο ι φυςικό περιβάλλον αλλά και τθν 

απρόςκοπτθ και ανεπθρζαςτθ χριςθ του ζργου.  

Κάκε φορά που   κοιτάηουμε ζνα φράγμα,  οφείλουμε  πζρα από τθν μορφι να προςζξουμε  

το αίςκθμα που αυτι περικλείει και το αίςκθμα αυτό είναι ζνα δυναμικό ςτοιχείο που 

πρζπει να διαπιςτωκεί και να ςυςχετιςτεί με τισ βαςικζσ αντιλιψεισ τθσ εποχισ ι του 

πολιτιςμοφ ςτον οποίο ανικει.  

 

5.2 Αιςκθτικζσ παρεμβάςεισ ςε Ελλθνικά φράγματα 

Με τθν ζννοια τθσ αιςκθτικισ που περιγράψαμε ςτθν προθγοφμενθ παράγραφο,  

χαρακτθριςτικό παράδειγμα φραγμάτων με αιςκθτικι είναι ςτθν πατρίδα μασ,  αυτά που 

καταςκευάςτθκαν για να αντιμετωπίςουν το χειμαρρικό πρόβλθμα και τθν ςυγκράτθςθ του 

ορεινοφ χϊρου και  που ςυγχρόνωσ αναηωογόνθςαν και ανόρκωςαν τον τόπο,  τόςο 

περιβαλλοντικά όςο και οικονομικά. Αυτά είναι τα λικόδμθτα και ξθρολίκινα φράγματα των 

χειμαρρικϊν ρεμάτων,  που είχαν μιαν επιμελθμζνθ αιςκθτικι,  κακϊσ και μια  άριςτθ 

τεχνικι. Τα ζργα αυτά,  δφςκολα τα ξεχϊριηε ανκρϊπου μάτι,  ιταν ςχεδόν  χαμζνα ςτο 

δυςπρόςιτο τθσ γθσ,  ςτο άβατο τθσ φφςθσ. Ζπρεπε κανείσ να προςπακιςει για να τα δει. 

Ραρόλα αυτά,   είχαν καλλιτεχνικι φροντίδα,  μαςτορικι τζχνθ και  εξευγενιςμζνθ μορφι,  

παρά το ακζατό τουσ. Κοντά ςε αυτά τα τεχνικά ζργα,  γίνθκαν και μεγάλθσ κλίμακασ 

φυτοκομικά,  με τθ φφτευςθ δζνδρων και κάμνων ςτισ λεκάνεσ απορροισ των χειμάρρων,  

                                                     

45 Στοιχεία από το άρκρο του Κϊςτασ Ρολυχρονιάδθσ Αναηθτϊντασ τθν αιςκθτικι ςτα μεγάλα τεχνικά ζργα 
www.greekarchitects.gr 
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και το ςπάρςιμο ςτρεμμάτων γθσ με ποϊδθ είδθ. Με τον τρόπο αυτό δεν ιταν  το φράγμα 

ζνασ τοίχοσ ςτθ γθσ που εμπόδιηε,  που ζφραηε,  που χϊριηε,  αλλά ςτοιχείο τθσ φφςθσ,  

ςθμαντικό ζργο για τθν  λειτουργία τθσ. Ο δθμιουργόσ τίμθςε με το ζργο του τθν γθ,  

ςτινοντασ μικρά μνθμεία που εξυπθρετοφςαν το ςκοπό τουσ αλλά που θ τεχνικι προςζγγιηε 

το επίπεδο τθσ τζχνθσ,  επιτυγχάνοντασ τθ φυςικότθτα του ςυνόλου. Ζτςι τα φράγματα 

ςυνζχιηαν τον πολιτιςμό που είχε ωσ βάςθ τθν πρακτικι και τθν αιςκθτικι αξία τθσ πζτρασ 

αλλά,  με τθν κακοδιγθςθ του επιςτιμονα   και ο κόςμοσ τα καλοδζχτθκε γιατί   

δεν ενοχλοφςε το αιςκθτικό τουσ πρότυπο. Θ μετζπειτα 

ανταποδοτικότθτα αυτϊν των ζργων,  με τθν 

περιβαλλοντικι και οικονομικι αναβάκμιςθ των 

«κεραπευμζνων» περιοχϊν,  ζκανε τισ τοπικζσ 

κοινωνίεσ να τα αγκαλιάςουν ακόμθ περιςςότερο  και 

να τα προςτατεφςουν.46  
Εικ 64: Φράγμα ςτθν Ιπειρο(1936) 

Επίςθσ ζνα άλλο ζργο με αιςκθτικζσ-αρχιτεκτονικζσ παρεμβάςεισ είναι αυτό του Μαρακϊνα 

το οποίο όπωσ προαναφζραμε είναι επενδεδυμζνο  με πεντελικό μάρμαρο ςτο ςφνολό του 

και επιπλζον ζχει διακοςμθμζνθ ςτζψθ,  διακοςμθμζνο πφργο ελζγχου υδρολθψίασ  και 

κζςεισ κζαςθσ όλα με μαρμάρινεσ επιφάνειεσ. Επειδι βρίςκεται κοντά ςτον Μαρακϊνα και 

για να προβλθκεί ζντονα θ αρχαιολογικι αξία τθσ περιοχισ καταςκευάςτθκε  ζνα αντίγραφο 

του "Κθςαυροφ των Ακθναίων" που βρίςκεται ςτουσ Δελφοφσ,   που είναι ζνα κτίριο με 

πρόςβαςθ ςτον εκκενωτι  πυκμζνα.  Στθν πρόςοψθ υπάρχει ανακθματικι επιγραφι,  που  

ςυμβολίηει τθ ςφνδεςθ του παρελκόντοσ με το παρόν. 

 

Στα υδροθλεκτρικά φράγματα διακρίνουμε επί μζροσ αιςκθτικά ςτοιχεία, μόνο με   εποπτικά 

κριτιρια, τα οποία είναι διαφορετικά ανά κατθγορία φραγμάτων, που όμωσ δεν είναι 

αποτζλεςμα ειδικισ αρχιτεκτονικισ παρζμβαςθσ,   όπωσ: 

Φράγματα από ςκυρόδεμα 

 Τα τοξωτά φράγματα κεωροφνται ωσ τα πλζον κομψά και λιτά γιατί  διακζτουν  ζνα 

επιβλθτικό οπτικό ςτοιχείο που  ορκϊνεται ωσ κατακόρυφθ καμπφλθ (απλι,  διπλι ι 

πολλαπλι),  με λεία επιφάνεια και κατακόρυφο άξονα,  που δθμιουργεί μια 

ευχάριςτθ,  ζντονθ αντίκεςθ με τθν άγρια φυςιογνωμία των ορεινϊν περιοχϊν  τισ 

οποίεσ  γεφυρϊνει. Συνδυάηουν  ςυμμετρία και ιςορροπία  ςτθν καταςκευι,  

πλαςτικότθτα και δυναμιςμό. 

  Τα φράγματα βαρφτθτασ παρουςιάηουν μια τεράςτια κεκλιμζνθ επιφάνεια  και 

προςδίδουν μια ιρεμθ μεγαλοπρζπεια μζςα ςτο τοπίο ςτο οποίο ςυνικωσ 

κυριαρχοφν. 

 Τα αντθριδωτά  φράγματα που καταςκευάηονται ςυνικωσ ςτισ κοίτεσ  ποταμϊν 

μεγάλου εφρουσ,  ζχουν χαμθλό φψοσ και θ ορατι τουσ  όψθ εμφανίηεται εντονότατα 

ανάγλυφθ λόγω των διακζνων που υπάρχουν ςτο ςϊμα τουσ και τα οποία 

εναλλάςςονται διαδοχικά με τισ αντθρίδεσ ςτιριξθσ του φράγματοσ. Αυτό ζχει ςαν 

ςυνζπεια  να δθμιουργείται ςε πολλοφσ ανκρϊπουσ μια ιδιαίτερα  ευχάριςτθ 

αντίκεςθ του τεχνικοφ ζργου με τθν γφρω περιβαλλοντικι αιςκθτικι. 

 

 

                                                     
46 Στοιχεία από http://www. greekarchitects. gr,  Α.  Καπετάνιοσ,  24/8/2012" Ενάντια ςτου χειμάρρου τθν ορμι…" 
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Χωμάτινα φράγματα 

 Τα χωμάτινα φράγματα,  λόγω του είδουσ του υλικοφ καταςκευισ και ιδιαίτερα των 

βραχωδϊν τεμαχίων αντιδιαβρωτικισ προςταςίασ των πρανϊν τθσ ορατισ πλευράσ,  

εναρμονίηονται καλφτερα με τουσ γφρω ορεινοφσ όγκουσ ςε ςχζςθ με τα φράγματα 

από ςκυρόδεμα. Θ όλθ οπτικι αίςκθςθ που δθμιουργεί  ζνα  χωμάτινο φράγμα,  

είναι  εκείνθ που κάνει αποδεκτι τθν ζνταξθ και προςαρμογι του ςυνόλου του ζργου  

ςτο ευρφτερο τοπίο και αυτό ανεξάρτθτα από το φψοσ και τον όγκο του φράγματοσ. 

Σεχνθτζσ  λίμνεσ 

 Οι τεχνθτζσ λίμνεσ  με τθν κατάκλυςθ τόςο τθσ κοίτθσ  του ποταμοφ όςο και των 

παραποτάμιων περιοχϊν από τα νερά τουσ προκαλοφν  μια ςθμαντικι αλλαγι ςτο 

τοπίο τθσ ευρφτερθσ περιοχισ. Θ αποτίμθςθ του τοπίου που κα χακεί ςε ςφγκριςθ με 

το νζο λιμναίο το οποίο κα δθμιουργθκεί αποβαίνει ςτθν ςυντριπτικι πλειονότθτα 

των περιπτϊςεων υπζρ του δευτζρου,  παρά τθν ανομοιογζνεια των 

χαρακτθριςτικϊν που ςυγκρίνονται. Ζτςι με τθν δθμιουργία τθσ τεχνθτισ λίμνθσ 

εμφανίηεται  μια ριηικά νζα εικόνα,  όπου ςε ξθρζσ και άνυδρεσ  κυρίωσ περιοχζσ  

κυριαρχεί ο υδάτινοσ όγκοσ τθσ λίμνθσ. Το ςχιμα τθσ λίμνθσ ακολουκεί μορφζσ που 

επιβάλει  θ μορφολογία των γφρω ορεινϊν περιοχϊν. Κοντά ςτο φράγμα  ι ςτο 

κεντρικό ςθμείο  θ λίμνθ παρουςιάηει τθν μεγαλφτερθ ζκταςθ,  ενϊ περιφερειακά 

απολιγει ςε διάφορουσ κλάδουσ,  εν είδθ Σκανδιναβικϊν φιόρδ,  οι οποίοι 

ακολουκοφν τισ γραμμζσ διάβρωςθσ του υδρογραφικοφ  δικτφου τθσ περιοχισ. Το 

κυρίαρχο  φυςιογνωμικό χαρακτθριςτικό  του νζου τοπίου  είναι θ ιρεμθ πράςινθ-

μπλε  υγρι επιφάνεια τθσ λίμνθσ,  πάνω ςτθν οποία αντικατοπτρίηονται  οι  γφρω 

ορεινζσ  περιοχζσ. Θ τεχνθτι λίμνθ πζρα από τθν αναβάκμιςθ τθσ αιςκθτικισ του 

αρχικοφ τοπίου,  επθρεάηει το μικροκλίμα τθσ γφρω περιοχισ,  κακϊσ και  τουσ 

υδροφόρουσ ορίηοντεσ με αποτζλεςμα τθν αφξθςθ τθσ υψθλισ και χαμθλισ 

βλάςτθςθσ  και τθν ωσ εκ τοφτου βελτίωςθ ακόμθ περιςςότερο τθσ εικόνασ των 

παραλίμνιων  περιοχϊν. Στα παραλίμνια ςθμεία ςυνικωσ εμφανίηεται  το ςτοιχείο 

τθσ γραφικότθτασ,  που πολλζσ φορζσ αξιοποιείται τουριςτικά. Αρνθτικά 

φυςιογνωμικά χαρακτθριςτικά του τοπίου μιασ τεχνθτισ λίμνθσ επιφζρει θ 

διακφμανςθ τθσ ςτάκμθσ τθσ. ιδιαίτερα θ κάκοδόσ τθσ,  όπου πζρα  από τθν 

εμφάνιςθ τθσ αντιαιςκθτικισ παρόχκιασ ηϊνθσ,  εμφανίηονται μζςα από τθν υδάτινθ  

επιφάνεια οριςμζνα,  ιδθ κατακλυςμζνα  τεχνικά ι φυςικά ςτοιχεία του 

προχπάρξαντοσ  περιβαλλοντικοφ χϊρου (εκκλθςίεσ,  κατοικίεσ,  λοιπά κτίςματα). 

Τδροθλεκτρικοί ςτακμοί και ςιραγγεσ: 

  Τα εργοςτάςια ςτακμοί που ςτεγάηουν τισ γεννιτριεσ παραγωγισ ενζργειασ  όταν 

δεν είναι υπόγειεσ,  καταςκευάηονται ςτθ βάςθ του φράγματοσ ι ςτα κατϊτατα 

ςθμεία τθσ περιοχισ και κυριαρχοφνται οπτικά από τουσ γφρω ορεινοφσ όγκουσ που 

επιβάλλονται ςτο τοπίο. Πταν θ κζςθ των  υδροθλεκτρικϊν ςτακμϊν γίνεται ορατι  

από πολυςφχναςτα ςθμεία παρατιρθςθσ και  εφόςον διακζτουν προςεγμζνθ 

αρχιτεκτονικι μελζτθ του κτιρίου,  με τθν επιλογι και τον τονιςμό κατάλλθλων 

δομικϊν ςτοιχείων που κα εναρμονίηονται καλφτερα με τα ςτοιχεία του  

περιβάλλοντοσ βελτιϊνεται αιςκθτικά ο  περιβάλλον χϊροσ. 

 

Τζλοσ υπάρχουν τρία ακόμθ Ελλθνικά φράγματα ςτα οποία υπάρχουν καταςκευζσ πλζον 

αυτϊν που τεχνικά  απαιτοφνται και που ςυμβάλλουν ςτθν αιςκθτικι αναβάκμιςθ των 
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ζργων. Αυτά είναι το φράγμα του οφκουνα Νιςου Ανάφθσ που διακζτει επζνδυςθ του 

κατάντθ πρανοφσ με δζματα αδρανϊν υλικϊν,  του Λοφρου που διακζτει υπερχειλιςτι κατά 

μικοσ του φράγματοσ και το φράγμα Τοφρλου ςτθν Ράρο  που διακζτει επζνδυςθ του 

κατάντθ πρανοφσ με πζτρα.47 

 
Εικόνα 65 φράγμα Ροφκουνα 

 
Εικόνα 66 Φράγμα Λοφρου 

 
Εικόνα 67 Φράγμα Σοφρλου 

 

5.3 Αιςκθτικι  ςτο περιβάλλον  χωροκζτθςθσ των υδροθλεκτρικϊν  φραγμάτων 

Κατά τθν αρχαιότθτα τα ζργα τοποκετοφνταν ςτο περιβάλλον  με αρμονία,  ςφνκεςθ,  μζτρο 

και τάξθ  αναβακμίηοντάσ το και  αποδίδοντασ τζχνθ. Ραράλλθλα, γινόταν προςπάκεια  μζςω 

τθσ τζχνθσ ν' αναδειχκοφν οι ςχζςεισ και οι αιςκιςεισ, κάτι που ζκαμε τουσ δθμιουργοφσ να 

πλάκουν κι όχι να καταςκευάηουν. Αυτι θ όμορφθ και δθμιουργικι ςχζςθ του ανκρϊπου με 

τθ φφςθ και το περιβάλλον,  χάκθκε  ςτθν πορεία,  θ αρμονία υποκαταςτάκθκε από τθ 

διοργάνωςθ,  ο άνκρωποσ μετατράπθκε από αιςκθτικό τθσ πρακτικισ ςε τεχνοκράτθ,  

κζτοντασ τθ γνϊςθ και τθν επιςτιμθ ςτθν υπθρεςία του ςκοποφ και όχι των ςχζςεων. Ο 

άνκρωποσ είδε το περιβάλλον ςτο πλαίςιο τθσ εκμετάλλευςθσ,  γι' αυτό και το ζκιξε για τθν 

εξυπθρζτθςθ του ςκοποφ. Πμωσ,  το περιβάλλον από τθν φφςθ του,  διακζτει  δθμόςια 

προςφορά που με πικανι  απϊλειά τθσ ζχουμε,  εκτόσ από τθν προςβολι του φυςικοφ αυτοφ  

ςτοιχείου, και προςβολι ταυτόχρονα πολιτιςτικϊν,  κοινωνικϊν και ιςτορικϊν ςτοιχείων, που 

δομοφνται με βάςθ τισ αξίεσ τθσ ηωισ και ςυγκροτοφν το ανκρϊπινο γίγνεςκαι. 

Το περιβάλλον ωσ φυςικό αγακό,  ςτο πλαίςιο τθσ εκμεταλλευτικισ δραςτθριότθτασ του 

ανκρϊπου,  του οικονομικοφ τρόπου δθλαδι κεϊρθςθσ τθσ ανάπτυξθσ,  διατίκεται για μία  

επιχειρθματικι δραςτθριότθτα,  χάνοντασ το δθμόςιο χαρακτιρα του. Υπό αυτι τθν ζννοια 

κεωρείται  ωσ ιδιωτικό,  ανεξαρτιτωσ τθσ ιδιοκτθςίασ τθσ γθσ,  λόγω τθσ διάκεςισ τθσ για 

εκμεταλλευτικό ςκοπό. Διαπιςτϊνουμε ότι ςτα ςυςτιματα τθσ φιλελευκεροποίθςθσ και τθσ 

παγκοςμιοποίθςθσ,  το οικονομικό κριτιριο τίκεται ωσ αυτοςκοπόσ,  κατά τρόπο που 

αναιρείται ι τίκεται ςε δεφτερθ μοίρα το κοινωνικό κριτιριο,  ςε ςχζςθ με τα αγακά που 

προορίηονται για τθν εξυπθρζτθςι του. Πλα είναι ανοιχτά κι ανεκτικά ςτθν αγορά,  με μόνο 

κριτιριο,  το κζρδοσ. Το φυςικό αγακό  το περιβάλλον εν προκειμζνω,  ωσ ζνα από τα αγακά 

κοινωνικοφ χαρακτιρα,  τίκεται ςε δεφτερθ μοίρα ςε ςχζςθ με το οικονομικό,  πολλζσ φορζσ 

και υπό αμφιςβιτθςθ ωσ προσ τθν αξία του ςε ςχζςθ με το οικονομικό που ζτςι κακίςταται 

κυρίαρχο,  ςε υποκατάςταςθ του φυςικοφ.48 

Τα υδροθλεκτρικά  φράγματα είναι τεχνικά ζργα που καταλαμβάνουν  ςυνικωσ  μεγάλεσ 

εκτάςεισ , άρα απαιτοφν να διατεκεί μεγάλο μζροσ του φυςικοφ αγακοφ,  του περιβάλλοντοσ. 

Επιπλζον, παρουςιάηουν ςυνικωσ χρωματικζσ αντικζςεισ ςε ςχζςθ με το περιβάλλον 

αλλοιϊνοντασ τθν αιςκθτικι του  τοπίου,  ενϊ λόγω τθσ μεγάλθσ οριηόντιασ επιφάνειασ που 

καλφπτουν,  αυξάνουν τθν ανακλαςτικότθτα,  προκαλϊντασ αλλαγζσ ςτα κλιματικά 

                                                     
47 ωμανόσ Λωαννίδθσ "Θ αρχιτεκτονικι και το αιςκθτικό ςτοιχείο ςτα φράγματα"2015 
48 Στοιχεία από http://www. greekarchitects. gr,  Α.  Καπετάνιοσ,  7/8/2015" Το ιδιωτικό ςτθν φφςθ…" 

http://www.foniagroti.gr/wp-content/uploads/56197754.jpg
http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjMo7GYqKXKAhULvRoKHWs-BeIQjRwIBw&url=http://www.akter.gr/Dimosio.htm&psig=AFQjCNG0gqxtNV6W_6Pv6dd4mxQL5e08Tg&ust=1452723844519936
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χαρακτθριςτικά (μεταβολι ςτθν ταχφτθτα των ανζμων, ςτθ κερμοκραςία,  κλπ.). Ειδικότερα 

εξαιτίασ του  νεροφ  ζχουμε επιπρόςκετεσ αρνθτικζσ και κετικζσ επιπτϊςεισ,  οι οποίεσ 

μποροφν ωσ ζνα βακμό να προεκτιμθκοφν. Ππωσ ζχει αναδείξει το παγκόςμιο οικολογικό 

κίνθμα,  τα μεγάλα φράγματα,  με φψοσ δθλ. πάνω από 15 m,  ςυνιςτοφν,  με τθ διακοπι τθσ 

ροισ των ποταμϊν,  τθν κατακράτθςθ τθσ λάςπθσ και των οργανικϊν υλϊν,  τθν αλλοίωςθ 

του κλίματοσ και των ποτάμιων τοπίων, τθν καταςτροφι παραγωγικϊν δραςτθριοτιτων και 

πολλζσ άλλεσ ςυνζπειεσ, ςοβαρζσ απειλζσ για τα ποτάμια όλου του κόςμου.  

5.4 Κοινωνικζσ αντιδράςεισ από τθν εγκατάςταςθ των υδροθλεκτρικϊν φραγμάτων  

Είναι αναμφιςβιτθτο ότι θ  αιςκθτικι δεν περιορίηεται  ςτθν μακροςκοπικι εμφάνιςθ ακόμθ 

και όταν ςυμπλθρϊνεται από το αίςκθμα αςφάλειασ  που παρζχει ζνα άρτια 

καταςκευαςμζνο ζργο. Θ αιςκθτικι  είναι και βίωμα,  εξαρτάται δθλαδι από το πϊσ 

προςλαμβάνει κανείσ  το μινυμα τθσ καταςκευισ του ζργου. Εξαιτίασ αυτοφ του 

διαφορετικοφ τρόπου πρόςλθψθσ του μθνφματοσ,  παρατθρείται ότι δθμιουργοφνται 

κοινωνικζσ αντιδράςεισ που όλο και αυξάνονται,  για τθν καταςκευι των υδροθλεκτρικϊν 

φραγμάτων. Οι κοινωνικζσ αντιδράςεισ οφείλονται,  κατά τθν γνϊμθ μασ ςτον εξισ 

παράγοντα: 

 Κεωρείται βακειά και ακλόνθτθ θ ςχζςθ του Ελλθνικοφ πολιτιςμοφ με τθν φφςθ. 

Διαχρονικά και θ αρχαιολογικι ςκζψθ και θ Βυηαντινι και θ Ορκοδοξία  και θ 

Ελλθνικι νεωτερικότθτα δεν επεξεργάςτθκαν τρόπουσ τζχνθσ,  φιλοςοφίασ ι 

επιςτθμϊν που να επιτρζπουν τθν κατάκτθςθ,  τθν χειραγϊγθςθ και τον ζλεγχο τθσ 

φφςθσ όπωσ ςυμβαίνει με τθν προτεςταντικι/ κακολικι Δφςθ. 

 

Στθ βάςθ των παραπάνω,  θ καταςκευι των φραγμάτων  εγείρει  μια ςειρά ηθτθμάτων που 

είναι λογικά και διακρίνονται ςε ηθτιματα ςε ςχζςθ με τθν εποπτεία τθν κοινωνιολογία,  τθν 

οντολογία και τθν τζχνθ ωσ εξισ: 

Ηθτιματα εποπτείασ 

Με τθν καταςκευι των φραγμάτων:  

 Καταπατείται  από το μεγάλο τουσ μζγεκοσ θ φυςικι κλίμακα το μζτρο,  ςε επίπεδο 

μικρισ μεςαίασ και εκτεταμζνθσ περιοχισ.  

 Εγκακιςτοφν κακεςτϊσ  πολυρυκμίασ,  αςυγχρονιςμοφ και πολυχρονίασ. 

 Εμφανίηουν αγεφφρωτθ αντίκεςθ ανάμεςα ςτθν κοινοκτθμοςφνθ τθσ φφςθσ και τθν 

ιδιοκτθςία τθσ εταιρείασ  

 Μετακζτουν,  καταςτρζφουν τθν φυςικι οριογραμμι του τοπίου. 

 Αντικακιςτοφν  τον φιλικό  ρυκμό και ιχο τθσ ροισ του ποταμοφ με τον άγνωςτο 

ρυκμό και ιχο από τθν λειτουργία των ςτροβίλων. 

  Τροποποιείται θ φυςικι ροι του ποταμοφ 

 Διακόπτεται χωρίσ να υποκακίςταται  θ αρχικι ενότθτα του ποταμοφ και ωσ προσ τισ 

όχκεσ και ωσ προσ τθν υδάτινθ ποςότθτα. 

 Δθμιουργείται ζνα ακατάςτατο ςφνολο,  γιατί το φράγμα ακολουκείται από ςειρά 

δευτερευόντων ζργων (οδοί προςπζλαςθσ φυλάκια,  κιγκλιδϊματα,  φϊτα) που 

ςχεδιάηονται με διαφορετικό φφοσ. 

 Δθμιουργείται αναςτάτωςθ του περιβάλλοντοσ  για μεγάλο χρονικό διάςτθμα και ςε 

μεγάλθ ζκταςθ γφρω από το φράγμα επειδι θ διαδικαςία καταςκευισ εκτείνεται 

χρονικά και χωρικά  
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Ηθτιματα κοινωνιολογίασ  

 Από τθν ςκοπιά του μεμονωμζνου κατοίκου,  τθσ μικρισ κοινότθτασ,  τθσ 

Ρεριφζρειασ αλλά και τθσ χϊρασ ουςιαςτικά δεν υπάρχει δυνατότθτα κανενόσ είδουσ 

ελζγχου και επζμβαςθσ ςτο αποτζλεςμα. Το υποκείμενο που αποφαςίηει  είναι ζνα 

απροςδιόριςτο μείγμα επιςτιμθσ,  βιομθχανίασ,  οικονομίασ μζςω γνωςτϊν ι 

αγνϊςτων διαδικαςιϊν κρατικισ εξουςίασ ι ιδιωτικϊν ςυμφερόντων ι ςυναλλαγισ 

τουσ αφοφ θ υδροθλεκτρικι ενζργεια είναι ζνα αγακό αλλά  ταυτόχρονα και ζνα 

εμπόρευμα.  

 Θ δθμιουργία τουσ προκαλεί  απϊλεια του ηωτικοφ χϊρου,  του πολιτιςμοφ και του 

ιδιαίτερου τρόπου ηωισ των ανκρϊπων που απομακρφνονται αναγκαςτικά από 

περιοχζσ που κατακλφηονται  

Ηθτιματα οντολογίασ 

 Αποτελοφν ζνα είδοσ "φβρεωσ" για τθν φφςθ,  αφοφ αποτελοφν ςφμβολα  επιβολισ 

του ανκρϊπου ςτθν φφςθ,  ςφμβολα τθσ  διατάραξθσ,  τθσ αλλοίωςθσ και πολλζσ 

φορζσ τθσ καταςτροφισ του περιβάλλοντοσ. 

Ηθτιματα τζχνθσ  

 Εξαφανίηουν τθν αναγκαιότθτα τθσ παρουςίασ τθσ τζχνθσ.  

 Ενϊ κα μποροφςαν να ςχεδιαςτοφν  ωσ λαμπρά ζργα τζχνθσ,  δεν είναι παρά 

"αναπτυξιακά ζργα",   που ζχουν,  οριςμζνθ ανταλλακτικι αξία και αξία χριςθσ 

 

5.5 Προτάςεισ για τθν  αιςκθτικι καταςκευι και τθν αιςκθτικι  χωροκζτθςθ των 

φραγμάτων 

Το φράγμα είναι  αιςκθτικό,  όταν είναι ευχάριςτο και  αποδεκτό από τισ αιςκιςεισ όςων το 

βλζπουν. Για να μπορζςουν όμωσ  οι άνκρωποι  να αντιλθφκοφν τθν αιςκθτικι του,  πρζπει 

να ενεργοποιθκοφν όλεσ  οι αιςκιςεισ τουσ,  όχι  μόνο οι πζντε ςωματικζσ αιςκιςεισ αλλά  

και οι ψυχικζσ,  που είναι όλεσ αυτζσ  που ςυντονίηουν τουσ ανκρϊπουσ  με τον εαυτό τουσ 

και το περιβάλλον τουσ. Να ενεργοποιθκοφν με  τζτοιο  τρόπο ϊςτε  να  γίνει γνωςτι και 

κατανοθτι  θ καταςκευι ενόσ φράγματοσ και να  διαπιςτωκεί  εάν εναρμονίηεται  με τουσ 

ανκρϊπουσ  και  αν ςυντονίηεται μαηί τουσ ςε μια  δθμιουργικι ςυνφπαρξθ. 

Αυτό κα ςυμβεί μόνο αν τα φράγματα:  

 Είναι ζργα τζχνθσ,  δθλαδι ςυνδυάηουν κατά τθν καταςκευι τουσ τθν επιςτιμθ,  τθν 

εμπειρία και τθν τεχνικι κρίςθ. 

 Ραρουςιάηουν τεχνικι τελειότθτα που προςεγγίηει τθν φυςικι κατάςταςθ,  με 

καταςκευι που κα ορίηεται από τεχνικζσ προςταγζσ κακοδθγοφμενεσ από τθ 

οικονομία και τθν ευκολία καταςκευισ αλλά και τθν απαραίτθτθ ςυμβολι των 

αρχιτεκτόνων που κα κακορίηουν το μζγεκοσ τθν μορφι και τθν τυπολογία από 

αιςκθτικι άποψθ. 

 Δεν δθμιουργοφν περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ,  αλλά εμφανίηουν ενότθτα με το τοπίο 

που πρζπει να αποτελεί  με το φράγμα αρμονικι μονάδα. Ακόμα να παρουςιάηει 

ηωθρότθτα,  να αναδεικνφει δθλαδι ωραία εικόνα που βαςίηεται ςτθν ζνταςθ των 

χρωμάτων,  τισ αντανακλάςεισ και τισ διαβακμιςμζνεσ επιςκιάςεισ.  
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 Δεν δθμιουργοφν κοινωνικζσ επιπτϊςεισ. Αυτό επιτυγχάνεται όταν θ απϊλεια του 

ηωτικοφ χϊρου,  του πολιτιςμοφ και του τρόπου ηωισ των ανκρϊπων που 

απομακρφνονται από τισ περιοχζσ που κατακλφηονται,  αντιςτακμίηονται με 

γενναιοδωρία.  

Σε  ότι αφορά τθν αιςκθτικι χωροκζτθςθ  των φραγμάτων επειδι θ  διαχείριςθ του 

περιβάλλοντοσ  είναι άμεςα ςυνδεδεμζνθ με το δθμόςιο χαρακτιρα του,  το κράτοσ οφείλει 

να ζχει ςυνεχι εποπτεία ςε όλθ τθν καταςκευαςτικι περίοδο του ζργου αλλά και κατά τθν 

λειτουργία του.  Πταν επιβάλλεται να διατεκεί γθ και να απολεςκεί το φυςικό αγακό για το 

δθμόςιο ςυμφζρον, πρζπει να αποφαςίηεται ορκά και μετρθμζνα. Αυτό απαιτεί  επιςτιμονεσ 

αλλά και ενεργοφσ πολίτεσ,  με γνϊςεισ,  που κα αποφαςίηουν  να διακζτουν μζροσ του 

φυςικοφ πλοφτου με φειδϊ, μζτρο και ςεβαςμό χωρίσ να κίγεται και να καταπίπτει,  για το 

καλό τθσ κοινωνίασ. 

Για τθν χωροκζτθςθ  των φραγμάτων επιβάλλεται  να προθγθκεί "περιβαλλοντικι 

αξιολόγθςθ" κατά τθν διάρκεια τθσ οποίασ εκφράηονται αντιρριςεισ επιςτθμονικοφ και 

τεχνικοφ περιεχομζνου αλλά και αμφιςβθτιςεισ φιλοςοφικοφ,  θκικοφ,  κοινωνικοφ ι 

πολιτικοφ περιεχομζνου. Οι διάφορεσ κοινωνικζσ ομάδεσ,  που δρουν ςτθν περιοχι που 

καταςκευάηεται ζνα φράγμα,  με διαφορετικά επαγγζλματα και διαφορετικά οικονομικά 

ςυμφζροντα ζχουν τθν δικι τουσ αντίλθψθ για το περιβάλλον και επομζνωσ διαφορετικι 

αξιολόγθςθ των περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων. Θ "περιβαλλοντικι αξιολόγθςθ" επιηθτεί να 

αποτιμιςει μια αξία για κάκε πικανι επιλογι απόφαςθσ. Αυτι θ αξία κα ςυνοψίηει κατά 

κάποιο τρόπο τθ ςφγκριςθ των κετικϊν και αρνθτικϊν επιπτϊςεων τθσ κάκε επιλογισ,  ϊςτε 

να αναδεικνφονται οι διαφορζσ μεταξφ των επιλογϊν. Το πρόβλθμα τθσ τελικισ επιλογισ δεν 

αφορά τθν "περιβαλλοντικι αξιολόγθςθ". Στθν πραγματικότθτα μπορεί να επιλεγεί μια 

απόφαςθ που να είναι και αντίκετθ με τα αποτελζςματα τθσ αξιολόγθςθσ,  όμωσ θ 

"περιβαλλοντικι αξιολόγθςθ" επιηθτά να αποδϊςει μια αξία ςτισ επιπτϊςεισ μιασ εν δυνάμει 

απόφαςθσ ι εναλλακτικϊν αποφάςεων,  ζτςι ϊςτε να μπορεί να κρικεί θ δυνατότθτα 

αποδοχισ τθσ. 

 

5.6 Αρχιτεκτονικζσ παρεμβάςεισ για τθν βελτίωςθ τθσ  αιςκθτικι  των φραγμάτων 

παγκοςμίωσ 

Σφμφωνα  με όςα  μζχρι τϊρα αναπτφχκθκαν,    φαίνεται  ότι ςτθ  χϊρα μασ  δεν υπάρχουν 

λογικζσ αρχιτεκτονικοφ  ςχεδιαςμοφ για τθν βελτίωςθ τθσ αιςκθτικισ των  φραγμάτων.  

Επίςθσ καταλιξαμε ςτο ςυμπζραςμα ότι απαιτείται  ςε όλα τα φράγματα τόςο θ αιςκθτικι 

καταςκευι τουσ όςο και αιςκθτικι χωροκζτθςι τουσ. 

 Γενικά μποροφμε να επιςθμάνουμε ότι αιςκθτικζσ εντυπϊςεισ δθμιουργοφν:  

 το μεγάλο φψοσ του φράγματοσ,  οι μεγάλεσ γενικϊσ διαςτάςεισ,  εκφράηουν το 

Τψθλό  αφοφ δθμιουργοφν  απροςμζτρθτθ ζκςταςθ.   

 ο τρόποσ καταςκευισ των υπερχειλιςτϊν,  κυροφραγμάτων και άλλων ςυνοδευτικϊν 

ζργων,  ςθματοδοτοφν τθν αρχιτεκτονικι τθσ εποχισ και άλλοτε εκφράηουν τθν 

αιςκθτικι  του Ωραίου και άλλοτε ςυγχρόνωσ τόςο τθσ αιςκθτικισ του Ωραίου  όςο 

και του Τψθλοφ.  
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 οι επεμβάςεισ ςτον φλοιό των φραγμάτων που  είναι αιςκθτικζσ,  διακοςμθτικζσ 

παρεμβάςεισ  και ςυνικωσ προςομοιάηουν με τθν τυπικι αρχιτεκτονικι τθσ 

περιοχισ. Εκφράηουν τθν αιςκθτικι  του Ωραίου και τα αιςκιματα που αυτό 

προκαλεί. Οι επεμβάςεισ ςτον φλοιό των φραγμάτων γίνεται με τθν προςκικθ  

εμφανϊν λίκων διαφόρων μορφϊν,  διάταξθσ ι  ακόμθ και χρϊματοσ και 

ςπανιότερα με τθν προςκικθ  τοφβλων και μαρμάρων. 

 θ φφτευςθ  ςτο ςϊμα του φράγματοσ: ςυμβάλει ςτθν αιςκθτικι αναβάκμιςθ με τον 

ίδιο τρόπο που ςυμβάλουν οι επεμβάςεισ ςτον φλοιό του 

  θ διακόςμθςθ τθσ ςτζψθσ: αποτελεί αιςκθτικι παρζμβαςθ που εκφράηεται ι με τθν 

αιςκθτικι κατθγορία Ωραίου ι  με τθν αιςκθτικι του Κεαματικοφ επίςθσ και  

 ο ειδικόσ φωτιςμόσ  των φραγμάτων: αποτελεί αιςκθτικι παρζμβαςθ που 

εκφράηεται με τθν αιςκθτικι κατθγορία Ωραίου ι  με τθν αιςκθτικι του Κεαματικοφ 

και 

 θ διακόςμθςθ με ζργα τζχνθσ όπωσ γλυπτά ι περίτεχνεσ επιγραφζσ εκφράηεται 

άλλοτε  με τθν αιςκθτικι κατθγορία Ωραίου και άλλοτε  με τθν αιςκθτικι του 

Κεαματικοφ και τζλοσ 

 οι αναλογίεσ και ςυμμετρίεσ  που διακζτουν οριςμζνα τοξωτά ι αντθριδωτά 

φράγματα  και  εκφράηουν τθν αιςκθτικι  του Ωραίου και τθσ Χάρθσ 

 

 Στθν παροφςα παράγραφο κα παρουςιαςτοφν παραδείγματα φραγμάτων διεκνϊσ,  ςτα 

οποία ζχουν εφαρμοςτεί παρεμβάςεισ για τθν αιςκθτικι τουσ αναβάκμιςθ,  ςτο κφριο ςϊμα 

του φράγματοσ και ςτα ςυνοδευτικά ζργα,  κακϊσ  και για τθν  αιςκθτικι αναβάκμιςθ του 

γφρω  τοπίου. 

 

 

Α. Αιςκθτικζσ παρεμβάςεισ ςτο κφριο ςϊμα του φράγματοσ και ςτον υδροθλεκτρικό 

ςτακμό 

Στθ κατθγορία αυτι περιγράφουμε ζντεκα φράγματα με αξιόλογεσ αιςκθτικζσ παρεμβάςεισ. 

Κάκε φράγμα δθμιουργεί τισ δικζσ του αιςκθτικζσ εντυπϊςεισ που δθμιουργοφνται ςυνικωσ 

από περιςςότερεσ τθσ μιασ παρεμβάςεισ.   

 

1.Φράγμα Craig Goch 

Το φράγμα βρίςκεται ςτθν  Ουαλία. Ρερίοδοσ καταςκευισ 1897-1904. Διακζτει φζρουςα  

λικοδομι και  φψοσ 37 m. Αρχικόσ του ςκοπόσ του ιταν θ άρδευςθ,  αλλά από το 1997 

λειτουργεί και ωσ  υδροθλεκτρικό.   
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Εικόνα 68 

 
Εικόνα 69 

 
Εικόνα 70: Φράγμα Craig Goch (εικ.65, 66) 

Είναι ζνα κομψό  και αςυνικιςτο  φράγμα που διακζτει ςειρά αιςκθτικϊν ςτοιχείων:  

 Τοξοειδείσ υπερχειλιςτζσ (13)  που καλφπτονται με πρόςκετθ  τοιχοποιία από ςκλθρι 

γκρίηα πζτρα μζχρι τθν βάςθ τουσ, οι οποίοι υποςτθρίηουν οδογζφυρα  πάνω από το 

φράγμα.   

 Διακοςμθτικό ςτθκαίο.  

 Ζναν ςυνθμμζνο πφργο πολυγωνικό με  ζνα χάλκινο τροφλο με ζνα φανάρι και 

ανεμοδείκτθ που ςτο εςωτερικό του  περιζχει  τθν αρχικι μθχανι λειτουργίασ. 

 

2. Φράγμα  Ringedalsdammen  

Βρίςκεται ςτθ Νορβθγία Το φράγμα είναι βαρφτθτασ καταςκευαςμζνο από ςκυρόδεμα,  

φψουσ 33 m. 

 
Εικόνα 71:  Φράγμα  Ringedalsdammen 

 
Εικόνα 72:Φράγμα  Ringedalsdammen 

Διακόςμθςθ ςτζψθσ 

 
Τα αιςκθτικά ςτοιχεία που διακζτει είναι:  

 Θ  πρόςκετθ  τοιχοποιία από λαξευμζνο με το χζρι γρανίτθ που καλφπτει όλο το ςϊμα 

του φράγματοσ 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Craig_Goch_dam_-_geograph.org.uk_-_480379.jpg


76 

 

  Θ ζνκετθ επιγραφι  με τα αρχικά RB (του ονόματοσ του διευκφνοντοσ),  με φψοσ 

γραμμάτων 4 m και τισ χρονολογίεσ καταςκευισ 1910 και 1918 

  Θ διακοςμθμζνθ με γρανίτθ  ςτζψθ,  για τθν οποία  χρθςιμοποιικθκε ωσ μοντζλο 

μεςαιωνικό κάςτρο. 

 

3.Φράγμα Diemel-Diemeltalsperre 

Τα φράγμα βρίςκεται ςτθν Γερμανία(Marsberg (North Rhine-Westphalia). Είναι  φράγμα 

βαρφτθτασ,  καμπφλο,  φψουσ 42 m. Θ καταςκευι του  αφορά δφο περιόδουσ,  άρχιςε  το 

1912 μζχρι  το  1914 και ςυνεχίςτθκε θ καταςκευι του μετά τον πρϊτο παγκόςμιο πόλεμο   

από το 1919 μζχρι το 1923. Είναι καταςκευαςμζνο από αργιλολικοδομι με αςβεςτοκονίαμα. 

Ωσ  αιςκθτικά ςτοιχεία που διακζτει αναφζρονται:  

 Οι  καμάρεσ κατά μικοσ όλου του φράγματοσ με τισ επτά μεςαίεσ,  πιο φαρδιζσ να 

αποτελοφν τθν υπερχείλιςθ 

 Οι αρχζσ τθσ επαναλθπτικότθτασ και τθσ παραλλθλίασ που υφίςτανται και  

αποτελοφν αιςκθτικό πλεονζκτθμα. 

 Θ  φζρουςα λικοδομι από φυςικοφσ λίκουσ   

 Θ ειδικι διακόςμθςθ από βαςάλτθ ςτο ςτθκαίο και οι  δφο εξϊςτεσ  

  Ο ςτακμόσ παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ κακϊσ  και οι  εγκαταςτάςεισ  των 

εκκενωτϊν πυκμζνα,  παρουςιάηουν ανάλογθ αρχιτεκτονικι μορφι  ϊςτε ςυνολικά 

το φράγμα με τισ ςυνοδευτικζσ εγκαταςτάςεισ,  να ζχει τθν μορφι μνθμείου 

Εξ αιτίασ όλων όςων αναφζραμε το φράγμα περιλαμβάνεται, ωσ μνθμείο,  ςτον κατάλογο  

των  μνθμείων Marsberg.

 
Εικόνα 73:Φράγμα Diemel α:Τπερχείλιςθ και ςτακμόσ θλεκτρικισ ενζργειασ    

https://en.wikipedia.org/wiki/Marsberg
https://en.wikipedia.org/wiki/North_Rhine-Westphalia
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Εικόνα 74: β Γενικι άποψθ φράγματοσ 

 
Εικόνα 75:γΛεπτομζρειεσ  καταςκευισ και διακόςμθςθσ. 

 

 

4.Φράγμα   Laggan  

Το φράγμα βρίςκεται ςτα Highlands  τθσ Σκωτίασ Λειτουργεί από το 1934 ωσ φράγμα 

βαρφτθτασ. Ζχει  φψοσ 48 m. Ραρουςιάηει καμπυλότθτα όπωσ τα αψιδωτά. 

 

 

 
Εικόνα 76: Φράγμα   Laggan 

 

 

http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjH8M2f6ebKAhVFbxQKHZX2BlIQjRwIBw&url=http://flickriver.com/photos/tags/lochlaggandam/interesting/&bvm=bv.113370389,d.d24&psig=AFQjCNG1znSnjZofmqdO6LbpSJspUPIaew&ust=1454974651178681
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Εικόνα 77: Δρόμοσ πάνω από το φράγμα 

 
Εικόνα 78: Κτίριο ελζγχου 

 

 

Διακζτει αιςκθτικά ςτοιχεία που αναφζρονται:  

 Στθν τοξωτι ςτοά που βρίςκεται ςτθν κορυφι του φράγματοσ  και ςτθρίηει δρόμο 

κατά μικοσ του φράγματοσ 

 Στθν καμπυλότθτα του ςχιματόσ του 

 Στα  ςυμμετρικά,  ωσ προσ το κεντρικό κτίριο του εξοπλιςμοφ,  24 τοξωτά ανοίγματα 

που λειτουργοφν ωσ υπερχειλιςτζσ. 

 Στθν φπαρξθ ζξι ςωλινων ςτο κζντρο  του φράγματοσ που και αυτοί  λειτουργοφν 

όπωσ οι  υπόλοιποι υπερχειλιςτζσ. 

 Στθν αντίκεςθ που εμφανίηει το ςϊμα από μπετόν του φράγματοσ και θ λικόκτιςτθ 

τοξωτι ςτοά που ςτθρίηει το δρόμο και που ςυνδζει  τα δφο κτίρια-κιόςκια ελζγχου 

 Στα κιόςκια ελζγχου,  αντίςτοιχθσ τεχνοτροπίασ  με αυτι τθσ ςτοάσ  

 Στα αντίςτοιχθσ τεχνοτροπίασ  ςτθκαία του δρόμου. 

 Στθν  ςυμβολι του ςτθν ςθμαντικι αναβάκμιςθ  του τοπίου,  αφοφ βρίςκεται  ςτθν 

κορυφι μιασ  απότομθσ ρεματιάσ δίπλα ςε πευκοδάςοσ  και ακριβϊσ δίπλα ςε ζνα 

πολυςφχναςτο δρόμο 

Το φράγμα παρουςιάηει  τεχνικι καινοτομία ςε ότι αφορά τθν αυτόματθ ρφκμιςθ τθσ 

υπερχείλιςθσ,  που ρυκμίηεται με ςφςτθμα  βαλβίδων αζροσ  ϊςτε  τα ςιφϊνια αρχίηουν τθν 

εκτόξευςθ του νεροφ,  όταν θ ςτάκμθ του νεροφ φκάςει ςε ζνα προκακοριςμζνο φψοσ. Για 

τον λόγο αυτό το φράγμα το 1985 χαρακτθρίςτθκε διατθρθτζο μνθμείο Β κατθγορίασ που 

αναβακμίςτθκε το 2011 ςτθν Α κατθγορία για τθν ςυμβολι του ςτθν "ζρευνα για τθν 

υδροθλεκτρικι ενζργεια".  

 

5. Φράγμα  Derwent  

 Βρίςκεται ςτθν Αγγλία.   Άρχιςε να καταςκευάηεται το 1902 και ολοκλθρϊκθκε το 1916. ζχει 

34 m φψοσ.  Είναι φράγμα λικοδομισ. 

  

http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiFuufG6-bKAhXB8RQKHd5BDw8QjRwIBw&url=http://www.hajes.org/product/laggan-dam-sunset-loch-laggan-scotland-2009/&psig=AFQjCNGqmYq5zoE3U2zDgbYRecuVxTay8Q&ust=1454975284532154
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Εικόνα 79 
                                       

 
Εικόνα 80 

 
Εικόνα 81 
 

 

Διακζτει αιςκθτικά ςτοιχεία που αναφζρονται:  

 Στισ  τεράςτιεσ πζτρεσ με τισ οποίεσ ζχει κτιςτεί   το ςυνολικό ζργο  

 Στο βικτωριανό-γοτκικό ρυκμό που διακζτει το ςφνολο τθσ καταςκευισ  

 Στα διακοςμθτικά ςτοιχεία,  οι δφο ενςωματωμζνοι πφργοι τα τοξωτά παράκυρα οι 

πολεμίςτρεσ και οι αντθρίδεσ (Εικ 79, 80) 

  Στισ  περίπου τετραγωνιςμζνεσ πζτρεσ που χρθςιμοποιικθκαν ςτισ προςόψεισ 

  Στθν γφρω από το φράγμα περιοχι που αποτελεί Εκνικό πάρκο.  Καλφπτεται με  

δαςικζσ εκτάςεισ και βοςκότοπουσ και διαςχίηεται από περιπατθτικά μονοπάτια 

 Στθν κεαματικι υπερχείλιςθ  για τθν οποία αξιοποιείται όλθ θ επιφάνεια του κατάντθ 

πρανοφσ του φράγματοσ.(Εικ81) 

 

6. Φράγμα El Salto  

 Βρίςκεται ςτον ποταμό Γουαδαλκιβίρ ςτθν Λςπανία.  H περίοδοσ  καταςκευι του διιρκθςε 

μεταξφ των ετϊν  1918 και  1922. Ζχει φψοσ 20,7μζτρα. Είναι κινθτό,  κατακόρυφα 

ανυψοφμενα.  

Το φράγμα (εικ 82 και 83)  ςτθρίηεται ςε δφο ακρόβακρα ςτισ όχκεσ του ποταμοφ και ςε 

πζντε εςωτερικά ςτθρίγματα. Οι αντθρίδεσ ςτθρίηουν τθν γζφυρα και τα ζξι κυροφράγματα 

κακϊσ και μια μεταλλικι δομι που φζρει τισ μθχανζσ που λειτουργοφν τισ πφλεσ. Θ 

ςυναρμογι ςτθ δεξιά όχκθ, ςχθματίηει μια τοξωτι πφλθ (Εικ 84) πάνω από το δρόμο και 

ςτεγάηει το κλιμακοςτάςιο πρόςβαςθσ ςτθν αίκουςα ελζγχου,  τθσ οποίασ θ ςτζψθ είναι ζνασ  

οκταγωνικόσ πφργοσ που ςτο παρελκόν διζκετε  ζνα κόλο. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Portal_(architecture)&usg=ALkJrhh7ldk4zYeOWliDDlO3IJi4ExLmLA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Turret&usg=ALkJrhh74Ncyu8zseS3cv-rKpgVls77cUg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Dome&usg=ALkJrhhZ1OKsOKg4snsWWhl35C730ib2LQ
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Derwent_Dam.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c9/Derwentoverflow.JPG
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Εικόνα 82 

 
Εικόνα 83 

 
Εικόνα 84 

 

 

 
Εικόνα 85 

 
Εικόνα 86 

Ο υδροθλεκτρικόσ  ςτακμόσ 

είναι κτιςμζνοσ  όπωσ το 

φράγμα, ακριβϊσ με τθν ίδια  

αιςκθτικι. Εξωτερικά είναι 

επενδεδυμζνοσ με 

ογκόλικουσ, διακοςμείται με 

γλυπτό,  ενϊ οι πυργίςκοι 

του τελευταίου ορόφου  

ζχουν ςτεφκεί με κόλουσ 

από τοφβλα (Εικόνεσ 85 και 

86)  

 

 

Τα  αιςκθτικά ςτοιχεία που διακζτει είναι τα εξισ:  

 ο κόλοσ,  θ αψίδα πζταλο με  Alfiz (γείςο που περικλείει τισ αψίδεσ),  τα απλά και 

διπλά τηάμια και θ κουπαςτι,  όλα ανικουν ςτο ςτυλ νζο-Mudéjar. 

http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiQoovQk-fKAhVBoBQKHU1mAfYQjRwIBw&url=http://www.foro-ciudad.com/toledo/el-carpio-de-tajo/fotos/98236-presa-del-salto---el-carpio.html&psig=AFQjCNGI9315jJnWoQ0vJpHQHSTAyEpH1Q&ust=1454986066663490
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 ολόκλθρθ θ καταςκευι  που καλφπτεται από τοιχοποιία.  

 οι πυργίςκοι του υδροθλεκτρικοφ ςτακμοφ  που καλφπτονται από τοφβλα  και ζχουν 

ςτοιχεία του ιςτορικιςμοφ  και του εξπρεςιονιςμοφ  

  το κεφάλι ελζφαντα του υδροθλεκτρικοφ ςτακμοφ  που υποςτθρίηει το  μπαλκόνι,  

ζργο του γλφπτθ Juan Cristóbal González, ζχει κερδίςει χρυςό μετάλλιο ςτθν Ζκκεςθ 

Διακοςμθτικϊν Τεχνϊν  του 1921  

 οι προςεκτικά ςχεδιαςμζνοι  μθχανιςμοί λειτουργίασ του 

 ο ςχεδιαςμόσ του φράγματοσ που είναι αποτζλεςμα ςυνεργαςίασ αρχιτζκτονα (Casto 

Fernández Shaw) με πολιτικοφσ μθχανικοφσ (Carlos Mendoza and Antonio del Águila) 

 

 7. Φράγμα Coolidge  

Το φράγμα βρίςκεται ςτισ ΘΡΑ.  Άρχιςε να καταςκευάηεται το 1924 και ολοκλθρϊκθκε 

το1930. Είναι τοξωτό,  από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα. Το φψοσ του είναι 79 m. 

 
Εικόνα 87:Φράγμα Coolidge 

 
Εικόνα 88: Λεπτομζρεια ςτζψθσ 

 

Είναι  ςπάνιο φράγμα με αρχιτεκτονικά ςτοιχεία αρτ ντεκό 

Ανικει ςτθν κατθγορία των φραγμάτων  με εξαιρετικι διακόςμθςθ ςτθν ςτζψθ. 

 

8. Φράγμα  Antrift ι Antrifttalsperre 

 Το φράγμα βρίςκεται ςτθν Ζςςθ  τθσ  

Γερμανίασ. Είναι ζργο αντιπλθμμυρικισ  

προςταςίασ,  χωμάτινο,  φψουσ 20 m. 

Ρερίοδοσ  καταςκευισ  1971-1984. Στο 

κζντρο του φράγματοσ βρίςκεται 

περίτεχνοσ υπερχειλιςτισ από 

οπλιςμζνο ςκυρόδεμα  διαμζτρου  15 

m. 

 

 
Εικόνα 89:Φράγμα  Antrift-υπερχειλιςτισ 

Τα αιςκθτικά ςτοιχεία που διακζτει αναφζρονται:  

 Στον υπερχειλιςτι  του φράγματοσ που ζχει ςχιμα τουλίπασ που ανικει ςτθν 

κατθγορία υπερχειλιςτϊν τφπου  morning glory 

https://www.google.gr/imgres?imgurl=http://nostalgia.esmartkid.com/azroute70pc015.jpg&imgrefurl=http://nostalgia.esmartkid.com/azroute70pc2.html&h=400&w=259&tbnid=nky5bxGLK0wc5M:&docid=z5tLhTNXuRYPXM&ei=6WKdVv_VIMG4sAGkiK34Cw&tbm=isch&ved=0ahUKEwi_7p-0sLTKAhVBHCwKHSREC78QMwguKA8wDw
http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjIyvOdvrTKAhVHXhoKHQNFBzIQjRwIBw&url=http://www.doney.net/aroundaz/pictures/pageArizona012.htm&psig=AFQjCNGBu9bqsHyx4uWOlKmqD2pktI0jWw&ust=1453241449906414
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Antrifttalsperre_Kelch%C3%BCberfall_ProfessorX_Juni_2008.jpg
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 Στθν ανάπλαςθ τθσ γφρω περιοχισ και τθν χρθςιμοποίθςθ του φράγματοσ ωσ χϊρου 

αναψυχισ,  με μονοπάτια πεηοπορίασ,  ορειβαςίασ δεξαμενι για καλάςςια ςπορ και 

δθμοφιλείσ κζςεισ για ψάρεμα. 

 

9. Φράγμα  Gileppe  

Το φράγμα βρίςκεται ςτο Βζλγιο,  είναι φράγμα βαρφτθτασ με  αργολικοδομι και  λαξευτι 

τοιχοποιία. Θ καταςκευι   του άρχιςε το 1868 και ολοκλθρϊκθκε το 1878.Το αρχικό φψοσ 

ιταν  51,8 m και αυξικθκε το 1971 ςτα 68 m. 

Θ αιςκθτικι παρζμβαςθ που χαρακτθρίηει το φράγμα είναι  τοποκζτθςθ  ςε αυτό,  ενόσ 

ζργου τζχνθσ. Συγκεκριμζνα,  ςτθ  ςτζψθ του φράγματοσ, ζνα  μνθμειϊδεσ λιοντάρι 13,5 m 

φψουσ που  ηυγίηει 130 tn κοςμεί το φράγμα. Συμβολίηει  τθν κζςπιςθ των  πρωςικϊν 

ςυνόρων,  ςε  απόςταςθ περίπου 5 km,  κατά τθ ςτιγμι τθσ καταςκευισ του φράγματοσ.  

Ρρόκειται για το ζργο του Antoine-Felix Bouré με  ςκαλιςτά ςτοιχεία ςε μαλακό ψαμμίτθ.  

 
Εικόνα 90: Πανοραμικι άποψθ φράγματοσ Gileppe  
 

 
Εικόνα 91:Λιοντάρι ςτθ ςτζψθ του 
φράγματοσ 

 

10.Φράγμα Jokkmokk  

 Το φράγμα βρίςκεται κοντά ςτο Jokkmokk ςτθν επαρχία τθσ Λαπωνίασ ςτθν Σουθδία  ςτο 

εκνικό πάρκο  Stora Sjofallet. 

 
Εικόνα 92: Ηωγραφιςμζνθ πρόςοψθ φράγματοσ 

 
Εικόνα 93:  Εικαςτικι παρζμβαςθ ςτο κτίριο ελζγχου 

Είναι  ζνα μικρό φράγμα με λαμπρζσ ηωγραφιζσ.  Το 1970 που καταςκευάςτθκε,  τοπικοί 

καλλιτζχνεσ από το Σαμί,  ηωγράφιςαν τισ προςόψεισ με κόκκινο και κίτρινο χρϊμα και 

ιερογλυφικά ςφμβολα.  Ηωγραφιςμζνο  είναι και το κτίριο ελζγχου κακϊσ και οι αντθρίδεσ 

του ζργου. Χωρίσ να γνωρίηουμε τθν πικανι  ςθμαςία των ιερογλυφικϊν,  τα ζντονα χρϊματα  

κοςμοφν το φράγμα,  αναβακμίηοντάσ το  αιςκθτικά. 
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11. Φράγμα  Sayano-Shushenskaya  

Το φράγμα  Sayano-Shushenskaya βρίςκεται  ωςία. Είναι  αψιδωτό,  βαρφτθτασ  φψουσ 242 

m. Θ καταςκευι του άρχιςε το 1968 και θ λειτουργία του το  1978. 

 

 
Εικόνα 94: Φράγμα  Sayano-Shushenskaya  φωτιςμζνο 

 
Εικόνα 95: Φράγμα  Sayano-Shushenskaya  φωτιςμζνο 

 

Οι παραπάνω εικόνεσ αποτυπϊνουν τθν δυνατότθτα που παρζχει ο κατάλλθλοσ φωτιςμόσ 

ςτθν αιςκθτικι αναβάκμιςθ του ζργου Ραρατθροφμε ότι  θ ζμφαςθ δίνεται ςτο φωτιςμό του 

κατάντθ πρανοφσ του φράγματοσ.  

Τα αιςκθτικά ςτοιχεία ςυνεπϊσ  που διακζτει  το φράγμα  Sayano-Shushenskaya  

αναφζρονται:  

 ςτον  φανταςμαγορικό  φωτιςμό  

 ςτο πολφ μεγάλο φψοσ του. 

 ςτθν κεαματικι εκχφλιςθ 

 

Β. Αιςκθτικζσ παρεμβάςεισ ςε  ςυνοδά ζργα  

 

1. Λχκυόςκαλα ςτον ποταμό Ruhr  

Βρίςκεται ςτο  Schwerte τθσ Β θνανίασ-Βεςτφαλίασ. Με το άρτια ςχεδιαςμζνο τεχνικό  ζργο, 

(Εικ96 και 97) δίνεται θ δυνατότθτα ςτα ψάρια να κινοφνται προσ τα ανάντθ ι τα κατάντθ του 

φράγματοσ.  

 
Εικόνα 96 

 
Εικόνα 97 

 

Αιςκθτικό ςτοιχείο που παρουςιάηει θ ιχκυόςκαλα είναι: 

 τα ςτθκαία τθσ που είναι καλυμμζνα με φυτεφςεισ  

 

https://www.google.gr/imgres?imgurl=http://your-photography.com/files/2015/09/0011-800x533.jpg&imgrefurl=http://your-photography.com/blog/sayano-shushenskaya-dam/&h=533&w=800&tbnid=-3IXnUcU4DZKzM:&docid=sMbHFqTVeXCrdM&ei=Xr-bVqqJLMWtswHJoLn4Cw&tbm=isch&ved=0ahUKEwiqsMymoLHKAhXF1iwKHUlQDr8QMwhVKCwwLA


84 

 

Γ. Μοντζρνα Αρχιτεκτονικι ςτα φράγματα 

α. Τδροθλεκτρικόσ ςτακμόσ ςτο Kempton 
Μια περίτεχνθ προςζγγιςθ ςτο ςχεδιαςμό μονάδασ παραγωγισ ενζργειασ 
Ο νζοσ υδροθλεκτρικόσ ςτακμόσ ςτο Kempton από το Αρχιτεκτονικό γραφείο   Becker είναι 

ζνα  λειτουργικά λαμπρό ζργο τθσ γλυπτικισ αρχιτεκτονικισ (Εικ 98),  ζνα ςχζδιο που παράγει 

ενζργεια χωρίσ να  φαίνεται θ ροι του νεροφ   ςτο γφρω οπτικό περιβάλλον. Οι απαλζσ 

καμπφλεσ του ςκυροδζματοσ είναι ζτςι ςχεδιαςμζνεσ που   αντικατοπτρίηουν τισ φυςικζσ 

κινιςεισ του νεροφ μζςα ςτο οποίο λειτουργεί ο υδροθλεκτρικόσ ςτακμόσ,  παρζχοντασ μια 

αίςκθςθ τθσ φυςικισ ιςορροπίασ ςτο κεατι.(Εικ.99) 

Ο νζοσ υδροθλεκτρικόσ ςτακμόσ αντικακιςτά ζνα μοντζλο τθσ δεκαετίασ του 1950 ςτο 

Kempton,  Γερμανία. Το ςφςτθμα αυξάνει τθ ροι του ποταμοφ από  κάτω και παράγεται  

αρκετι ενζργεια για να τροφοδοτιςει 3.000 ςπίτια με 10,5 GWh θλεκτρικισ ενζργειασ. 

Ρερίπου το μιςό  του πλθκυςμοφ τθσ Kempton τροφοδοτείται από τθ νζα αυτι μονάδα 

παραγωγισ ενζργειασ.  

Θ ςχεδίαςθ τθσ Becker Αρχιτεκτονικισ δίνει προςτικζμενθ  αξία ςτθ λειτουργικι διαδικαςία 

του ςτακμοφ. Εντυπωςιάηει όςουσ το βλζπουν γιατί αναγνωρίηουν τθν αξία τθσ 

υδροθλεκτρικισ ενζργειασ αφοφ ζχει επιτευχκεί πλιρθσ ςφηευξθ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ και 

καλαιςκθςίασ  

 

 
Εικόνα 98 

 
Εικόνα 99 

  

 

β. Τδροθλεκτρικόσ  ςτακμόσ ςτο Νότιο Σιρόλο 

Ζνασ όμορφοσ Υδροθλεκτρικόσ  ςτακμόσ ςτο Νότιο Τιρόλο επαρχία τθσ Λταλίασ,  που 

ςχεδιάςτθκε από το αρχιτεκτονικό γραφείο  Monovolume Αρχιτεκτονικι. 

Σε αντίκεςθ με τα τςιμεντζνια κτίρια που ςυνικωσ χρθςιμοποιοφντα  ωσ  υδροθλεκτρικοί 

ςτακμοί ο Υδροθλεκτρικόσ Στακμόσ Punibach» αποτελεί  μια ευχάριςτθ ζκπλθξθ 

Το ζργο ενϊ επεμβαίνει  οπτικά αιςκθτά,  διατθρεί παράλλθλα  ζνα χαμθλό προφίλ ςτθν 

όμορφθ αλπικι περιοχι.(Εικ 100)  Μια τςιμεντζνια πλάκα χωμζνθ ςτο ζδαφοσ λειτουργεί ωσ 

διαχωριςτικό μεταξφ του τοπίου και των διαφόρων μθχανϊν  που λειτουργοφν ςτο 

εςωτερικό.(Εικ 101). Απαρτίηεται από φυςικά,  γιινου χρϊματοσ υλικά,  θ νζα δομι είναι 

ενδιαφζρουςα  όχι μόνο λόγω τθσ λειτουργικότθτάσ τθσ,  αλλά και τθσ αιςκθτικι τθσ.  

Θ ξφλινθ φολιδωτι όψθ προςελκφει   το μάτι των  περαςτικϊν,  κακιςτϊντασ το κτίριο εφκολα 

http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi2mcS688DKAhUCTRoKHe4EDXwQjRwIBw&url=http://www.msdallas.com/blog/files/9363f30bd3c1b6acfc4370aa71be68b1-132.html&psig=AFQjCNFUiAapJgLhdIOvsTZpPsQn4CNMxw&ust=1453671676807434
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Εικόνα 100 

αναγνωρίςιμο κατά τθ διάρκεια τθσ θμζρασ 

και τθσ νφχτασ,  όταν το φωσ λάμπει μζςα 

από τισ πολυάρικμεσ μικρζσ ρωγμζσ. Οι 

καμπφλεσ γραμμζσ είναι ςτοιχεία που 

εντάςςουν το κτίριο ςτον  χϊρο,  

μετατρζποντασ το κτίριο ςε ζνα μοντζρνο 

τοπικό ορόςθμο. 

 
Εικόνα 101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://freshome.com/2012/09/13/noninvasive-hydroelectric-power-plant-design/hydroelectric-power-plant-design-5/
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ΚΕΦΑΛΑΛΟ 6ο : ΚΑΣΑΚΕΤΘ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΘΣΡΛΩΝ 
 

6.1 τακμοί ςτθν καταςκευι τθσ ανεμογεννιτριασ  
Θ πρϊτθ μορφι ανεμογεννιτριασ είναι οι ανεμόμυλοι. Ο πρϊτοσ ανεμόμυλοσ ςχεδιάςτθκε 

από τον Ιρωνα τθσ Αλεξάνδρειασ τον 1ο αιϊνα μΧ. Ιταν οριηόντιου άξονα περιςτροφισ και 

είχε τζςςερα πτερφγια.  

Οι αρχαιότεροι ανεμόμυλοι με κατακόρυφουσ άξονεσ καταςκευάςτθκαν ςτθν Ρερςία τον 6ο 

ζωσ τον 9ο αιϊνα μ.Χ., ενϊ θ πρϊτθ γραπτι αναφορά γίνεται ςτθν Κίνα το 13ο αιϊνα μ.Χ.  

Χρθςίμευαν για τθν άντλθςθ νεροφ και τθν άλεςθ ςιτθρϊν. Τθν ιδζα τθσ τεχνοτροπίασ αυτισ 

τθν μετζφεραν αργότερα ςτθν Ευρϊπθ οι Σταυροφόροι.  

 Στθν Ευρϊπθ όμωσ,  κυριάρχθςαν οι ανεμόμυλοι οριηοντίου άξονα,  με μια ελαφριά κλίςθ 

των πτερυγίων,  από τον 13ο αιϊνα και πικανόν οι νερόμυλοι να αποτζλεςαν πρότυπο για 

τθν καταςκευι τουσ. 

 Θ χριςθ τθσ αιολικισ ενζργειασ ςε μεγάλθ κλίμακα,  ςτθ Δυτικι Ευρϊπθ ξεκίνθςε από τθν 

Αγγλία και τθν Ολλανδία. Ανεμόμυλοι τθν εποχι αυτι χρθςιμοποιοφνταν κυρίωσ για άντλθςθ 

νεροφ και για άλεςμα. 

 Το 17ο αιϊνα θ ‘τεχνολογία’ μεταφζρεται ςτθν Αμερικι που από τον 19ο αιϊνα και μετά,  

διαδόκθκε ζνασ τφποσ ανεμόμυλου γνωςτόσ ωσ «western wheel.» Οι καταςκευζσ αυτζσ είχαν 

πολλά πτερφγια,  περίπου 20,  ιταν φτιαγμζνεσ από ατςάλι,  και χρθςιμοποιοφνταν κυρίωσ 

για  άρδευςθ.  

Στθν Ελλάδα (ειδικότερα ςτο Αιγαίο) θ χριςθ ανεμόμυλων χρονολογείται από το 13ο αιϊνα. 

Το 1960 υπιρχαν 10000 ανεμόμυλοι ςτο Οροπζδιο Λαςικίου, 2500 ςτθν υπόλοιπθ Κριτθ, και 

600 ςτθ όδο. 

 

Ιςτορικι αναδρομι ανεμόμυλων 49 

 

 
Εικόνα 102:Αντίγραφο πρϊτου 
Περςικοφ μφλου 

 
Εικόνα 103:Μεςογειακόσ ανεμόμυλοσ 

 
Εικόνα 104:Αμερικάνικοσ ανεμόμυλοσ 

 

                                                     
49Νίκοσ Μαμάςθσ "Ειςαγωγι ςτθν Ενεργειακι Τεχνολογία-Αιολικι ενζργεια "(Τομζασ Υδατικϊν Ρόρων και Ρεριβάλλοντοσ 
Ε Μ Ρ 2013) 
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Εικόνα 105: Δανικόσ ανεμόμυλοσ 

 
Εικόνα 106: Ολλανδικόσ ανεμόμυλοσ 

 
Εικόνα 107:Αγγλικόσ ανεμόμυλοσ 

 

Το αποτζλεςμα τθσ πάνω από μια χιλιετίασ ανάπτυξθ του ανεμόμυλου και των ςφγχρονων 

τεχνολογιϊν,  είναι οι ανεμογεννιτριεσ.  

Θ πρϊτθ απόπειρα να χρθςιμοποιθκεί αιολικι μθχανι για τθν παραγωγι θλεκτρικισ 

ενζργειασ ζγινε ςτα τζλθ του δζκατου ζνατου αιϊνα,  από τον Charles F. Brush ο οποίοσ 

καταςκεφαςε το1888 ςτο Cleveland του Ohio  τθν πρϊτθ  ανεμογεννιτρια θ οποία  είχε φψοσ 

20 m,  ηφγιηε 4 tn,  είχε διάμετρο πτερωτισ 17 m και ιςχφ 12KW(Εικ 108). Το 1922 ο Σουθδόσ  

Savonius καταςκεφαςε  μια ανεμογεννιτρια κακζτου άξονα με δφο θμικυκλικά πτερφγια και 

κενό ανάμεςά τουσ και θ κάτοψι τουσ ζχουν το ςχιμα "S"(Εικ 109). Το 1931 ο Darrieus 

καταςκεφαςε  ανεμογεννιτρια κακζτου άξονα θ οποία ζχει καμπυλωτά πτερφγια (Εικ 110). 

Το 1941 οι Smith-Putman καταςκεφαςαν τθν μεγαλφτερθ ανεμογεννιτρια οριηόντιου άξονα 

με δυνατότθτα παραγωγισ ρεφματοσ θ οποία ιταν ςε κζςθ να παράγει MW(Εικ 111). Στθ 

ςυνζχεια ζγιναν προςπάκειεσ για τθν χριςθ τθσ αιολικισ ενζργειασ,  για τθν παραγωγι 

θλεκτρικοφ  ρεφματοσ,  αλλά  εγκαταλείφτθκαν. 

 
Εικόνα 108:Ανεμογεννιτρια 
Brush 

 
Εικόνα 109: Ανεμογεννιτρια 

Savonius 

 
Εικόνα 110: Ανεμογεννιτρια 

Darrieus 

 
Εικόνα 111: Ανεμογεννιτρια 

Smith-Putman 

 

Θ ιςτορία των ςφγχρονων εμπορικϊν 
ανεμογεννθτριϊν ξεκινά ςτισ αρχζσ τθσ 
δεκαετίασ του 80,  ωσ ςυνζπεια τθσ 
πετρελαϊκισ κρίςθσ τθσ δεκαετίασ του 70. Με 
τθν βοικεια  διαφόρων  χρθματοδοτιςεων οι 
ανεμογεννιτριεσ,  πιραν ξανά μεγάλθ 
ανάπτυξθ και ςε πολλζσ χϊρεσ ξεκίνθςε θ 
δθμιουργία αιολικϊν πάρκων. Σιμερα θ Δανία 
χϊρα πλοφςια ςε αιολικό δυναμικό ζχει τα 
πρωτεία ςτθν καταςκευι αλλά και ςτθν χριςθ 
ανεμογεννθτριϊν. 
 

 
Εικόνα 112: Αιολικζσ μθχανζσ Οριηοντίου άξονα 

https://www.google.gr/imgres?imgurl=x-raw-image:///baa909b53a17bead88b0e3f2fbb4fee4378b0ff5248affbc11b64aa61c1ffec6&imgrefurl=http://ikee.lib.auth.gr/record/132136/files/%CE%9C%CF%85%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B7%CF%82 %CE%A7%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%82 - 4140.pdf&h=333&w=528&tbnid=rb4XOrUJqbqnNM:&docid=1Tq_m91sG8itBM&ei=Rgq7VvacOcug6ATU-In4Dw&tbm=isch&ved=0ahUKEwj218OM-OzKAhVLEJoKHVR8Av8QMwhSKC0wLQ
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6.2 Κατθγορίεσ ανεμογεννθτριϊν 

 Λόγω του μεγάλου ενδιαφζροντοσ που παρουςιάηεται για τθν εκμετάλλευςθ τθσ αιολικισ 

ενζργειασ και τθσ τεχνολογικισ εξζλιξθσ των τελευταίων δεκαετιϊν,  εμφανίηονται διαφόρου 

τφπου ανεμογεννιτριεσ οι οποίεσ κατατάςςονται ςε διάφορεσ κατθγορίεσ λαμβάνοντασ 

υπόψθ ςυγκεκριμζνα κριτιρια. Θ κυριότερθ κατθγορία ζχει να κάνει με τον τρόπο που 

εκμεταλλεφονται τον άνεμο. Ανάλογα με τον προςανατολιςμό του άξονα περιςτροφισ,  

διακρίνονται ςε  ανεμογεννιτριεσ οριηόντιου και κατακόρυφου άξονα. Στισ ανεμογεννιτριεσ 

οριηοντίου άξονα θ κατεφκυνςθ του ανζμου είναι πάντα παράλλθλθ με τον άξονα 

περιςτροφισ ενϊ αντίκετα ςτισ ανεμογεννιτριεσ κάκετου άξονα,  ο άξονασ περιςτροφισ 

είναι πάντα κάκετοσ ςτο ζδαφοσ και ςτθν κατεφκυνςθ του ανζμου. Σε άλλεσ κατθγορίεσ 

χωρίηονται ανάλογα με το μζγεκοσ και τθν ιςχφ που παράγουν,  διακρίνονται ςε μικρζσ,  

μεςαίεσ και μεγάλεσ ανεμογεννιτριεσ.  Ανάλογα με τον αρικμό των πτερυγίων τουσ 

διακρίνονται ςε μονοπτζρυγεσ και πολυπτζρυγεσ.  Ανάλογα με τθν ταχφτθτα περιςτροφισ 

τουσ διακρίνονται ςε αργόςτροφεσ και πολφςτροφεσ.  

Μετά από τθν εξζταςθ των ςυγκριτικϊν πλεονεκτθμάτων (που βαςίςτθκε ςε υπολογιςμοφσ 

φυςικϊν δεικτϊν,  όπωσ αεροδυναμικι ροπι,  αεροδυναμικι αντίςταςθ,  καμπτικζσ τάςεισ,  

δυναμικι άνωςθ,  ςυντελεςτισ περιςτροφισ, ιξϊδθσ αντίςταςθ) κάκε είδουσ 

ανεμογεννιτριασ,  επεκράτθςαν οι οριηοντίου άξονα με τρία πτερφγια. Και ςτα πτερφγια  των 

μθχανϊν όμωσ  υπιρξαν βελτιωτικζσ παρεμβάςεισ Αρχικά ιταν πλατιά ςιμερα 

καταςκευάηονται μθχανζσ με λεπτά πτερφγια ϊςτε  να ελαχιςτοποιοφνται οι απϊλειεσ που 

ςυμβαίνουν (λόγω τθσ εςωτερικισ τριβισ, του ιξϊδουσ του αζρα).  

 

6.3 Βαςικά μζρθ τυπικισ ανεμογεννιτριασ οριηοντίου άξονα 

Μία τυπικι ανεμογεννιτρια οριηοντίου άξονα αποτελείται από τα παρακάτω βαςικά μζρθ: 

Πφργοσ: Ο πφργοσ  είναι καταςκευαςμζνοσ 

από χάλυβα και ςτθρίηει όλθ τθν 

θλεκτρομθχανολογικι εγκατάςταςθ. Δφο 

είναι οι κφριοι τφποι πφργων που ζχουν 

επικρατιςει,  ο κυλινδρικόσ πφργοσ  κι ο 

τφπου δικτυϊματοσ. Ο δικτυωτόσ είναι 

ευκολότεροσ ςτθν ςυναρμολόγθςθ και 

ανάρτθςθ,  ελαφρφτεροσ και φκθνότεροσ. Ο 

κυλινδρικόσ είναι δυνατό ςτο εςωτερικό   
Εικ 113: Κυλινδρικόσ πφργοσ 

 
Εικ 114: Δικτυωτόσ πφργοσ 

του,   όταν πρόκειται για μεγάλεσ ανεμογεννιτριεσ,  να αποτελζςει και το κάλαμο ςτζγαςθσ 

όλων των οργάνων τθσ ανεμογεννιτριασ,  ενϊ μπορεί να ζχει εςωτερικι ςκάλα ι 

ανελκυςτιρα για τθν πρόςβαςθ ςτο κουβοφκλιο ςτθν κορυφι του. Πςο ψθλότεροσ είναι,  

τόςο περιςςότερθ ενζργεια είναι δυνατό να παραχκεί,  αφοφ ψθλότερα υπάρχει καλφτερο 

αιολικό δυναμικό και μικρότερθ επιρροι των εμποδίων του εδάφουσ (κτίρια,  δζντρα).  

Δρομζασ: Αποτελεί ίςωσ το ςθμαντικότερο μζροσ για τθ ςχεδίαςθ του όλου ςυςτιματοσ. 

Στόχοσ είναι να βρεκεί ζνασ βζλτιςτοσ ςυνδυαςμόσ των διάφορων παραμζτρων που 

ςυνκζτουν το δρομζα:  ταχφτθτα περιςτροφισ,  διάμετροσ δρομζα,  αρικμόσ πτερυγίων,  

κατανομι πλάτουσ πτερυγίου,  κατάλλθλθ αεροτομι ι  αεροτομζσ. Το κριτιριο επιλογισ για 

το ςυνδυαςμό αυτό,  είναι θ μεγιςτοποίθςθ τθσ παραγόμενθσ ενζργειασ. Τα  πτερφγια  είναι 
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καταςκευαςμζνα από ςφνκετα υλικά (υαλονιματα και ειδικζσ ρθτίνεσ),  ςχεδιαςμζνα για να 

αντζχουν ςε μεγάλεσ καταπονιςεισ. Το μικοσ τουσ εξαρτάται από τθν απαιτουμζνθ 

ονομαςτικι ιςχφ τθσ μθχανισ και το αιολικό δυναμικό τθσ περιοχισ εγκατάςταςθσ τουσ.  

φςτθμα μετάδοςθσ τθσ κίνθςθσ:  Αποτελείται από τον κφριο άξονα,  τα ζδρανά του και το 

κιβϊτιο ταχυτιτων (ςτισ μεγάλεσ ανεμογεννιτριεσ),  το οποίο προςαρμόηει τθν ταχφτθτα 

περιςτροφισ του δρομζα ςτθν ςφγχρονθ ταχφτθτα τθσ θλεκτρογεννιτριασ. 

φςτθμα πζδθςθσ: Υπάρχουν διάφοροι τρόποι ακινθτοποίθςθσ του δρομζα:   

• Μεταβολι του βιματοσ του πτερυγίου ι του ακροπτερυγίου  

• Στροφι του ίδιου του δρομζα ϊςτε να γυρίςει ςε διαφορετικι κατεφκυνςθ από αυτιν του 

ανζμου  

• Αφξθςθ τθσ αεροδυναμικισ αντίςταςθσ του πτερυγίου με τθν ενεργοποίθςθ αεροπζδθσ  

• Ρζδθςθ του άξονα που πραγματοποιείται με διςκόφρενο,  τφπου αςφάλειασ αςτοχίασ,  που 

ενεργεί αυτόματα ςτον άξονα.  

Θλεκτρικι γεννιτρια: Ο μθχανιςμόσ αυτόσ παράγει τθν θλεκτρικι ενζργεια όταν υπάρχει 

ικανοποιθτικόσ αζρασ για να περιςτρζψει τα πτερφγια. Θ θλεκτρικι ενζργεια μεταφζρεται 

ςτο επόμενο ςτάδιο (είτε για αποκικευςθ,  είτε ςτο ςφςτθμα διανομισ,  είτε για άμεςθ 

χριςθ) χρθςιμοποιϊντασ καλωδίωςθ. Υπάρχουν δφο δυνατζσ λφςεισ: ςφγχρονθ ι αςφγχρονθ 

γεννιτρια,  θ οποία ςυνδζεται με τθν ζξοδο του κιβωτίου πολλαπλαςιαςμοφ των ςτροφϊν 

μζςω ενόσ ελαςτικοφ ι υδραυλικοφ ςυνδζςμου και μετατρζπει τθ μθχανικι ενζργεια του 

ανζμου ςε θλεκτρικι. Θ κζςθ τοποκζτθςθσ τθσ  είναι ςτθν κορυφι του πφργου τθσ 

ανεμογεννιτριασ. Συνικωσ χρθςιμοποιείται θ αςφγχρονθ γεννιτρια λόγω των 

πλεονεκτθμάτων που παρουςιάηει όςον αφορά ςτο κόςτοσ,  ςτο βάροσ,  ςτθν απλότθτα 

καταςκευισ,  ςτθν αξιοπιςτία,  ςτισ ανάγκεσ ςυντιρθςθσ,  ςτθν καλφτερθ ποιότθτα ιςχφοσ και 

ςτισ μεμονωμζνεσ μθχανικζσ καταπονιςεισ. Θ ςφγχρονθ γεννιτρια,  θ οποία μειονεκτεί ςτα 

παραπάνω,  χρθςιμοποιείται ςε εφαρμογζσ όπου δεν υπάρχει ςφνδεςθ με το δίκτυο,  δθλαδι 

ςε αυτόνομα ςυςτιματα με ςυςςωρευτζσ για τθν αποκικευςθ τθσ ενζργειασ,  αφοφ θ 

προτιμϊμενθ αςφγχρονθ γεννιτρια χρειάηεται να παίρνει ρεφμα μαγνιτιςθσ από το δίκτυο.  

Οι ανεμογεννιτριεσ οριηοντίου άξονα ζχουν ςτθν κορυφι 

του πφργου τθν κφρια άτρακτο που περιζχει τθν 

θλεκτρογεννιτρια κακϊσ  και τον δρομζα  

προςανατολιςμζνο πάντα προσ τθν φορά που πνζει ο 

άνεμοσ. Οι μικρζσ ανεμογεννιτριεσ προςανατολίηονται 

από ζνα απλό ανεμοδείκτθ,  ενϊ οι μεγάλεσ 

χρθςιμοποιοφν γενικά ζνα αιςκθτιρα ανζμου ςε 

ςυνδυαςμό με ζνα μθχανιςμό περιςτροφισ του δρομζα. 

Οι περιςςότερεσ ζχουν ζνα κιβϊτιο ταχυτιτων,  που 

μετατρζπει τθν αργι περιςτροφι των λεπίδων του 

δρομζα ςε μια ταχφτερθ που είναι πιο κατάλλθλθ για να 

αποδϊςει μία θλεκτρικι γεννιτρια. 

 

 
Εικ 115:  Ανεμογεννιτρια Οριηόντιου 

Άξονα 

 6.4 Αρχζσ που διζπουν τθν  καταςκευι  των  ανεμογεννθτριϊν  

Θ καταςκευι των ανεμογεννθτριϊν   γενικϊσ διζπεται  από τισ αρχζσ   τθσ μθχανικισ. Οι 

βαςικζσ απαιτιςεισ που τίκενται γενικά, είναι αυτζσ τθσ αντοχισ και τθσ λειτουργικότθτασ 

που πρζπει αυςτθρά να τθρθκοφν ςε ςυνδυαςμό όμωσ με τθν ικανοποίθςθ,  κατά το δυνατό 
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και άλλων,  κυρίωσ οικονομικισ φφςεωσ απαιτιςεων με τελικό ςτόχο τθ μζγιςτθ δυνατι 

απόδοςθ του ζργου.  

 

 Συνεπϊσ απαιτείται ο βζλτιςτοσ ςχεδιαςμόσ τουσ, ο οποίοσ ικανοποιεί τισ καταςκευαςτικζσ 

προδιαγραφζσ και τισ λειτουργικζσ απαιτιςεισ, ενϊ ταυτόχρονα ελαχιςτοποιεί ςυγκεκριμζνα 

κριτιρια, όπωσ είναι το κόςτοσ και το βάροσ τθσ καταςκευισ. Στόχοσ είναι θ επιλογι   

ςυνδυαςμοφ  ανεξάρτθτων μεταβλθτϊν των  παραμζτρων  ςτισ οποίεσ τίκενται περιοριςμοί, 

όπωσ είναι το εφροσ μζςα ςτο οποίο παίρνουν τιμζσ, αλλά και άλλεσ περιοριςτικζσ 

ςυναρτιςεισ όπωσ εκείνεσ των τάςεων και παραμορφϊςεων, που κακορίηουν τθν επιλογι  

των αποδεκτϊν ςχεδιαςτικϊν  λφςεων.  

 

Ειδικότερα και προκειμζνου να εξαςφαλιςκεί ικανοποιθτικόσ ςχεδιαςμόσ  και καταςκευι 

ανεμογεννθτριϊν   κυρίωσ απαιτοφνται : 

 Μελζτθ των χαρακτθριςτικϊν του ανζμου για τθν εκλογι τθσ βζλτιςτθσ τοποκεςίασ 

εγκατάςταςθσ.  

 Σχεδιαςμόσ τθσ αεροδυναμικισ διάταξθσ που να μετατρζπει κατά τον αποδοτικότερο 

τρόπο τθν κινθτικι ενζργεια του ανζμου ςε μθχανικό ζργο 

 Εφρεςθ του καλφτερου τρόπου αντιμετϊπιςθσ των διακυμάνςεων τθσ ενζργειασ 

του ανζµου.  

  Βζλτιςτοσ ςχεδιαςμόσ των παραμζτρων που ςυνκζτουν τον δρομζα τθσ 

ανεμογεννιτριασ δθλαδι του αρικμοφ των  πτερυγίων, του πλάτουσ  του πτερυγίου 

και τθσ  κατάλλθλθσ αεροτομισ που κα χρθςιμοποιθκεί για τθ ςφνκεςθ του 

πτερυγίου,  τθσ ςυςτροφισ του πτερυγίου,  τθσ  διανοµισ  βιµατοσ  κ.λπ. 

 Ορκόσ   προςανατολιςμόσ του άξονα του δροµζα προσ τθν κατεφκυνςθ του ανζµου 

κακϊσ και ο  ακριβισ κακοριςµόσ του φψουσ του δροµζα από το ζδαφοσ. 

  Επιλογι ανκεκτικϊν υλικϊν που χρθςιμοποιοφνται ςτθν καταςκευι και τθν ζδραςθ 

των πτερυγίων. Τα προβλιµατα αυτά αποτελοφν ίςωσ τα βαςικότερα προβλιµατα 

ςτισ καταςκευζσ ανεμογεννθτριϊν  υψθλισ αξιοπιςτίασ, δεδομζνου ότι ο άνεµοσ 

εξαςκεί πάνω ςτα πτερφγια και ςτισ αντίςτοιχεσ εδράςεισ τουσ ςθµαντικζσ δυνάµεισ. 

Ζνασ επιπλζον κίνδυνοσ προζρχεται από το γεγονόσ ότι οι εξαςκοφμενεσ τάςεισ είναι 

εναλλαςςόμενεσ,  ενϊ υπάρχει αυξθμζνοσ κίνδυνοσ ιδιοςυντονιςµοφ τθσ 

πτερωτισ,  λόγω των εμφανιηόμενων ταλαντϊςεων. 

 Ορκι καταςκευι του πφργου ςτιριξθσ  τθσ ανεμογεννιτριασ και θ  κεµελίωςι του. Ο 

πφργοσ ςτθρίξεωσ πρζπει να ςυνδυάηει το κατάλλθλο αεροδυναμικό ςχιµα  µε τθ 

ςτακερότθτα και τθν αντοχι ςε χρονικά  µμεταβαλλόμενεσ καταπονιςεισ. Για το 

ςκοπό αυτό πρζπει να ικανοποιθκοφν οριςμζνεσ απαιτιςεισ ωσ προσ τισ διαςτάςεισ, 

τθν πλαςτικι ροπι αντοχισ, τον λυγιςμό, τθν μετατόπιςθ τθσ κορυφισ του πφργου, 

τθν Κεμελιϊδθ ιδιοςυχνότθτα, τισ αντοχζσ των φλαντηϊν ςυνδζςεωσ και των 

ςυγκολλιςεων. 

 

Οι προχποκζςεισ όμωσ αυτζσ δεν υφίςτανται ανεξάρτθτα, επειδι οι  ανεμογεννιτριεσ  ζχουν 

πλζον εξελιχκεί  ςε τεχνολογικά προϊόντα  μαηικισ παραγωγισ  που υπακοφουν ςτισ αρχζσ 

του βιομθχανικοφ ςχεδιαςμοφ. Αυτό ςθμαίνει ότι και για τισ ανεμογεννιτριεσ  δθμιουργείται 

μια βιομθχανικι αιςκθτικι όπου θ λειτουργικότθτα κυρίωσ αλλά  και το κζρδοσ κυριαρχοφν 

ςτθν παραγωγι. 
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ΚΕΦΑΛΑΛΟ 7ο: ΒΛΟΜΘΧΑΝΛΚΟ ΧΕΔΛΑΜΟ-ΑΛΚΘΣΛΚΟ ΧΕΔΛΑΜΟ 

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΘΣΡΛΩΝ 

7.1 Βιομθχανικόσ ςχεδιαςμόσ 50 

Ο βιομθχανικόσ ςχεδιαςμόσ (Industrial Design ι Product Design) που  δθμιουργικθκε ςτα 

τζλθ του 19ου αιϊνα με τον καταμεριςμό τθσ εργαςίασ ςτθν βιομθχανία, είναι θ 

επαγγελματικι υπθρεςία τθσ δθμιουργίασ και εξζλιξθσ ιδεϊν και χαρακτθριςτικϊν που 

βελτιϊνουν τον τρόπο λειτουργίασ,  τθν αξία και τθν αιςκθτικι εμφάνιςθ των προϊόντων και 

ςυςτθμάτων προϊόντων,  με ςκοπό τθν εξίςου μζγιςτθ ωφζλεια τόςο του χριςτθ όςο και του 

καταςκευαςτι. Ο ςχεδιαςμόσ (προϊόντων) είναι μια δθμιουργικι δουλειά που ςκοπό του ζχει 

να ορίςει τισ διάφορεσ ποιότθτεσ των προϊόντων ι ςυςτθμάτων προϊόντων. Ο ςχεδιαςμόσ 

ενόσ προϊόντοσ είναι ο κεντρικόσ παράγοντασ που δίνει ςτθν τεχνολογία ζνα "ανκρϊπινο" 

πρόςωπο ζτςι ϊςτε να γίνει ελκυςτικι ςε αυτόν που απευκφνεται προσ χριςθ. Ο 

ςχεδιαςμόσ,  επίςθσ,  είναι από τουσ πιο ςθμαντικοφσ παράγοντεσ πολιτιςμικισ και 

οικονομικισ ανταλλαγισ μεταξφ ανκρϊπων. 

 

Θ κεωρία και θ πρακτικι του Βιομθχανικοφ Σχεδίου ςυνιςτοφν τθν εξειδικευμζνθ γνϊςθ με 

τθν οποία αποδίδονται οι μορφζσ και οι λειτουργίεσ ςτα ςφγχρονα προϊόντα χριςθσ. 

Θ ζννοια του ςχεδιαςμοφ ζχει κακιερωκεί κυρίωσ ωσ ταυτοςθμία με τθν αιςκθτικι πρόταςθ,  

χάρθ ςτθν οποία ζνα προϊόν κα γίνει επικυμθτό ςτον χριςτθ του. Για να υπάρξει όμωσ ωσ 

αιςκθτικι πρόταςθ κα πρζπει πρϊτα από όλα να ςυνδυαςτοφν οι κεωρθτικζσ γνϊςεισ και οι 

πρακτικζσ εμπειρίεσ,  τόςο από τον χϊρο τθσ τζχνθσ,  όςο και από τον χϊρο τθσ επιςτιμθσ. 

Το γνωςτικό αντικείμενο του Βιομθχανικοφ  Σχεδίου εκτείνεται ςε ευρζα ακαδθμαϊκά πεδία,  

ςτα οποία μεταξφ άλλων περιλαμβάνονται θ ιςτορία τθσ υλικισ παραγωγισ,  θ πολιτικι 

οικονομία,  θ γεωμετρία,  θ κεωρία τθσ αιςκθτικισ και τθσ τζχνθσ,  θ παραςτατικι,  θ 

εργονομία,  θ κιναιςκθτικι,  θ πραξεολογία (θ επιςτιμθ τθσ αποτελεςματικισ δράςθσ),  θ 

τεχνολογία των υλικϊν και θ μεκοδολογία του ςχεδιαςμοφ.  

Θ βιομθχανία,  όπωσ προαναφζραμε,  διζγνωςε ότι για να εξαςφαλιςκεί θ κατανάλωςθ ςε 

μια παραγωγι ποςοτικά πλθκωρικι,  ζπρεπε να αποκτιςει επιτελείο ειδικϊν ςχεδιαςτϊν,  

που να εκμεταλλευτοφν τισ δυνατότθτεσ τθσ μθχανισ και να τθσ εξαςφαλίςουν επιτυχία ςτο 

διεκνζσ κοινό. Για τον λόγο αυτό δθμιοφργθςε τουσ "βιομθχανικοφσ ςχεδιαςτζσ " και μια 

ιδιαίτερθ αιςκθτικι τθν "βιομθχανικι αιςκθτικι"51 

7.2 Ο χεδιαςμόσ  ςτα τζλθ του 19ου και ςτισ αρχζσ του 20οφ αιϊνα (Λςτορικά) 

Ο ςχεδιαςμόσ  ςυνολικά είχε μεγάλθ ςθμαςία ςτα τζλθ του 19ου και ςτισ αρχζσ του 20οφ 

αιϊνα. 

 Ο πρϊτοσ ςχεδιαςτισ βιομθχανοποιθμζνων προϊόντων ιταν ο Michael Thonet,  ο οποίοσ το 

1859 ςχεδίαςε και ζφτιαξε τισ βιομθχανοποιθμζνεσ καρζκλεσ καφζ. Από  τότε πζραςαν  

πολλά χρόνια  ζωσ ότου κακιερϊκθκε το βιομθχανικό ςχζδιο. 

 

                                                     
50 https://el. wikipedia. org/wiki 
51 Ρ. Μιχελι Αιςκθτικά κεωριματα 1972 
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Στθν εποχι τθσ  Αρ Νουβό οι πρϊτεσ επιχειριςεισ ανακαλφπτουν τθν ςχεδίαςθ των 

προϊόντων ωσ πλεονζκτθμα ςτθν επαφι με τον χριςτθ. Επαγγελματίεσ βιομθχανικοί 

ςχεδιαςτζσ όμωσ δεν υπάρχουν. Τα γνωςτά πρόςωπα είναι καλλιτζχνεσ και αρχιτζκτονεσ που 

ειδικεφονται ςτο ςχεδιαςμό προϊόντων. Ο πρϊτοσ ςχεδιαςτισ,  αρμόδιοσ για μια 

ολοκλθρωμζνθ ταυτότθτα είναι ο καλλιτζχνθσ Peter Behrens,  υπάλλθλοσ τθσ AEG το 1910. 

Λίγα χρόνια αργότερα ακολουκεί θ ιταλικι Olivetti. 

Το 1920 οι ςχεδιαςτζσ ςτρζφονταν ςε απλά και γεωμετρικά προϊόντα πιςτεφοντασ ότι 

καταςκευάηονταν εφκολα και κατά αυτό τον τρόπο κα κάλυπταν πιο εφκολα τισ ανάγκεσ του 

ευρφτερου κοινοφ (Λειτουργιςμόσ ςχεδιαςμόσ).Επίςθσ θ πλειοψθφία των ςχεδιαςτϊν 

κεωροφςε ότι το διακοςμθτικό ςτοιχείο είναι παραπλανθτικό. 

 Αυτι θ άποψθ ακολουκικθκε και επεκτάκθκε ςτθ ςχολι του Μπαουχάουσ(1919-1933). Δφο 

γνωςτά ςυνκιματα που ςυνδζονται με αυτιν είναι τα "Weniger ist mehr": το λιγότερο είναι 

περιςςότερο και "Form follows Function": θ μορφι ακολουκεί τθν λειτουργία.  

Χαρακτθριςτικό είναι ότι επθρεάςτθκε από  το κίνθμα  του Φουτουριςμοφ όπου οι οπαδοί 

εξυμνοφν κάκε τι το νζο,  το μοντζρνο,  το νεωτερικό,  κι ζτςι γοθτεφονται από τα νζα 

επιςτθμονικά επιτεφγματα,  κακϊσ και από το κίνθμα του Μοντερνιςμοφ που επικροτοφςε τα 

αφθρθμζνα,  αντιςυμβατικά νζα ικθ και τισ αντιςυμβατικζσ τεχνοτροπίεσ  που εμφανίςτθκαν 

μζςω τθσ ςυνεχϊσ εξελιςςόμενθσ τεχνολογίασ και ςαν ςυνζπεια  του  Α' Ραγκοςμίου  

Ρολζμου ςτον ψυχιςμό των καλλιτεχνϊν. 

Στθν εποχι του 1970 ο Μεταμοντερνιςμόσ μπαίνει ςτο βιομθχανικό ςχεδιαςμό. Θ νζα 

απαίτθςθ πλζον είναι θ επικοινωνία των αντικειμζνων με τον χριςτθ. 

Αυτι θ εποχι ςυμπίπτει με τον χρόνο που αρχίηει θ ανεμογεννιτρια να γίνεται τεχνολογικό 

προϊόν μαηικισ παραγωγισ.  

7.3 Δυνατότθτεσ Αιςκθτικοφ  ςχεδιαςμοφ  ανεμογεννθτριϊν-Απαιτιςεισ 

Με βάςθ τθν παραπάνω ανάλυςθ,  φαίνεται ότι οι  ςχεδιαςτζσ των ανεμογεννθτριϊν 

οφείλουν  να υπθρετοφν  τθν μορφι και  τθν αιςκθτικι φόρμα,  που επιτάςςουν οι αρχζσ τθσ 

φυςικισ που διζπουν τθν λειτουργία τουσ. Επιπλζον είναι απαραίτθτο να πλθροφν  και 

ειδικοφσ  κανονιςμοφσ. Υπενκυμίηουμε ότι για τον ςχεδιαςμό του πφργου οι κανονιςμοί 

αναφζρονται μεταξφ των άλλων  ςτισ διαςτάςεισ,  τθν πλαςτικι ροπι αντοχισ,  τον λυγιςμό  

και  τθν μζγιςτθ επιτρεπόμενθ μετατόπιςθ τθσ κορυφισ του πφργου.  

 Ζνα άλλο ςτοιχείο που επθρεάηει τθν αιςκθτικι των ανεμογεννθτριϊν  είναι  θ κεμελίωςι 

τουσ. Κι εδϊ το βζλτιςτο ςφςτθμα κεμελίωςθσ που κα  πρζπει να επιλεχκεί (επιφανειακό 

πζδιλο,  πάςςαλοι,  κ.ά.) από τον ςχεδιαςτι-μελετθτι,  είναι ςυνάρτθςθ των γεωτεχνικϊν 

ςυνκθκϊν τθσ περιοχισ και τθσ κατακόρυφθσ φόρτιςθσ που αςκείται από τα  μόνιμα φορτία  

και κυριότερα τθν  φόρτιςθ ςτο κεμζλιο,  που προζρχεται από τον άνεμο. Εξ αιτίασ του 

μεγάλου φψουσ του πφργου,  θ οριηόντια δφναμθ απ’ τον άνεμο προκαλεί μία ςθμαντικι 

καμπτικι ροπι ςτο κεμζλιο. Θ κεμελίωςθ πρζπει να ζχει επαρκι δυςκαμψία,  ϊςτε να 

μεγιςτοποιείται θ φυςικι ςυχνότθτα του ςυςτιματοσ μζςα ςτα επιτρεπτά όρια.  



93 

 

Τα πτερφγια των ανεμογεννθτριϊν ςχεδιάηονται ζτςι ϊςτε να αποδίδουν τθν μζγιςτθ ιςχφ 

από τον άνεμο ςε ελάχιςτο κόςτοσ. Από τθν αεροδυναμικι φόρτιςθ,  το βακμό απόδοςθσ και 

το κόςτοσ καταςκευισ γίνεται και θ επιλογι για το πλικοσ των πτερυγίων.  

 Ραρόλα αυτά,  καίριασ ςθμαςίασ αναδεικνφεται θ αιςκθτικι ζνταξθ των μονάδων αυτϊν,  

τόςο για τθν αποφυγι των κοινωνικϊν αντιδράςεων όςο και για τθν ελαχιςτοποίθςθ τθσ 

περιβαλλοντικισ επιβάρυνςθσ των τοπικϊν οικοςυςτθμάτων και του τοπίου. Ασ μθν ξεχνάμε 

πωσ πάνω απ' όλα καλοφνται να εξυπθρετιςουν ζνα πολφ ςοβαρό πρόβλθμα,  αυτό τθσ 

ενεργειακισ επάρκειασ αλλά και αυτονομίασ,  προαςπίηοντασ το δθμόςιο ςυμφζρον και 

ςυντελϊντασ ςτθν κοινωνικι ευμάρεια και τθ βιωςιμότθτα του μοντζλου διαβίωςθσ 

 

 Συνεπϊσ απαιτείται: 

 Ο Αιςκθτικόσ χεδιαςμόσ  των ανεμογεννθτριϊν όπου δεν κα αγνοείται θ ζννοια τθσ 

αποδοτικότθτασ αλλά κα γίνεται προςπάκεια,  όλο και πιο πολφ,  να αποδειχκοφν  δθμόςια 

κομμάτια τζχνθσ κακϊσ και 

 θ Αιςκθτικι Χωροκζτθςθ των ανεμογεννθτριϊν:  με τρόπο που να εναρμονίηονται με τον 

περιβάλλοντα χϊρο επιτυγχάνοντασ όςο το δυνατόν μικρότερθ οπτικι όχλθςθ.  

Στθν χϊρα μασ,  με το Ειδικό Ρλαίςιο Χωροταξικοφ Σχεδιαςμοφ και Αειφόρου Ανάπτυξθσ 

(ΕΡΧΣΑΑ) για τισ ΑΡΕ,  ζγινε μια προςπάκεια ειςαγωγισ ςτθν Ελλθνικι νομοκεςία κριτθρίων 

και μζτρων για τθν αιςκθτικι χωροκζτθςθ τουσ,  με απϊτερο ςκοπό τθν προςταςία 

ιδιαίτερων περιοχϊν κακϊσ και τθν αποφυγι αλλοίωςθσ του τοπίου ι τθν μείωςθ τθσ 

οπτικισ όχλθςθσ (ΥΡΕΧΩΔΕ,  2008). 
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ΚΕΦΑΛΑΛΟ 8Ο: ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΘΣΡΛΕ Ω ΜΕΓΑ ΜΘΧΑΝΕ 

8.1 Ανεμογεννιτριεσ ωσ Μζγα-μθχανζσ-Κοινωνικζσ αντιδράςεισ 

Σφμφωνα με ζναν από τουσ ςθμαντικότερουσ φιλοςόφουσ του 20ου αιϊνα   τθν διάκριςθ  

του Martin Heidegger (1889-1976) τα όντα διακρίνονται ςε πράγματα, εργαλεία και ζργα 

τζχνθσ. Οι ανεμογεννιτριεσ ανικουν ςτθν κατθγορία των εργαλείων/μθχανϊν/μζγα-

μθχανϊν. Ραρά το γεγονόσ πωσ οι εγκαταςτάςεισ αιολικισ ενζργειασ ζχουν μικρό οικολογικό 

αποτφπωμα ςε ςφγκριςθ με τισ ςυμβατικζσ μονάδεσ παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ,  θ 

ταχεία ανάπτυξθ τθσ αιολικισ ενζργειασ ςυνοδεφτθκε από ανθςυχία όςον αφορά ςτισ 

περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ. Πςοι κατοικοφν κοντά ςε ανεμογεννιτριεσ ι ςε  αιολικά πάρκα 

διαμαρτφρονται πωσ πρόκειται για  άκομψα τεχνολογικά ςτοιχεία που προςβάλλουν το 

φυςικό τοπίο και ςκθνικό,  προκαλϊντασ αιςκθτικά προβλιματα. Επιπλζον διαμαρτφρονται 

πωσ τα πτερφγια των ανεμογεννθτριϊν μπορεί να βλάψουν τθν τοπικι άγρια πανίδα και να 

προκαλζςουν θχορφπανςθ. Οι ςχεδιαςτζσ τεχνολογιϊν αιολικισ ενζργειασ ζρχονται κάκε 

φορά αντιμζτωποι με το NIMBY (Not In My Back Yard),  ζνα ςφνδρομο όπου όλοι επικυμοφν 

φκθνότερθ και πιο πράςινθ ενζργεια,  αλλά κανείσ δεν επιτρζπει τθν εγκατάςταςθ 

ανεμογεννιτριασ ςτθν περιοχι του. 

Οι κοινωνικζσ αντιδράςεισ ςτθν εγκατάςταςθ των ανεμογεννθτριϊν ςτθν χϊρα μασ 

οφείλονται,  κατά τθν γνϊμθ μασ,  ςε δφο παράγοντεσ:  

 Θ Ελλάδα είναι χϊρα αποδζκτθσ τθσ υψθλισ τεχνολογίασ και όχι χϊρα πρωτογενοφσ 

ανάπτυξισ τθσ. 

 Ππωσ αναφζραμε και ςτθν περίπτωςθ των φραγμάτων, κεωρείται βακειά και 

ακλόνθτθ θ ςχζςθ του Ελλθνικοφ πολιτιςμοφ με τθν φφςθ. Διαχρονικά και θ 

αρχαιολογικι ςκζψθ και θ Βυηαντινι και θ Ορκοδοξία  και θ Ελλθνικι νεωτερικότθτα 

δεν επεξεργάςτθκαν τρόπουσ τζχνθσ,  φιλοςοφίασ ι επιςτθμϊν που να επιτρζπουν 

τθν κατάκτθςθ,  τθν χειραγϊγθςθ και τον ζλεγχο τθσ φφςθσ όπωσ ςυμβαίνει με τθν 

προτεςταντικι/κακολικι Δφςθ. 

Στθ βάςθ των παραπάνω,  θ εγκατάςταςθ των ανεμογεννθτριϊν/μζγα-μθχανϊν εγείρει  μια 

ςειρά ηθτθμάτων που είναι λογικά και διακρίνονται ςε ηθτιματα που ζχουν  ςχζςθ με τθν 

εποπτεία, τθν κοινωνιολογία,  τθν οντολογία και τθν τζχνθ ωσ εξισ: 

 

Ηθτιματα εποπτείασ 

Με τθν εγκατάςταςθ των ανεμογεννθτριϊν:  

 Καταπατείται θ φυςικι κλίμακα το μζτρο, ςε επίπεδο μικρισ μεςαίασ και εκτεταμζνθσ 

περιοχισ.  

 Υπάρχει ανιςορροπία οριηόντιου και κατακόρυφου άξονα, με υπεροχι του 

κατακόρυφου.  

 Υπάρχει αγεφφρωτθ αντίκεςθ μεταξφ τθσ ακινθςίασ του πφργου και τθσ περιςτροφισ 

των ελίκων  

 Υπάρχει αγεφφρωτθ αντίκεςθ ανάμεςα ςτθν ποςότθτα τθσ φλθσ και ςτο άυλο-αόρατο 

του ανζμου  

 Εγκακιςτοφν κακεςτϊσ  πολυρυκμίασ,  αςυγχρονιςμοφ και πολυχρονίασ. 
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 Εμφανίηουν αντίκεςθ ανάμεςα ςτθν βιομθχανικι μονοχρωμία τθσ καταςκευισ και 

ςτθ γεϊδθ πολυχρωμία τθσ φφςθσ. 

 Εμφανίηουν αγεφφρωτθ αντίκεςθ ανάμεςα ςτο οιωνεί  ςτατικό φυςικό πεδίο και το 

προφανζσ δυναμικό μθχανικό πεδίο 

 Εμφανίηουν αγεφφρωτθ αντίκεςθ ανάμεςα ςτθν κοινοκτθμοςφνθ τθσ φφςθσ και τθν 

ιδιοκτθςία τθσ εταιρείασ.  

 Μετακζτουν,  καταςτρζφουν τθν φυςικι οριογραμμι του τοπίου. 

 Επιβάλουν μθχανικό κόρυβο, μθ ελεγχόμενου ρυκμοφ εντάςεωσ και χροιάσ,  

ταυτόχρονα ξζνου και αντίκετου από τθν «μελωδία τθσ φφςθσ» 

 

Ηθτιματα  κοινωνιολογίασ  

 Είναι προϊόντα υψθλισ εξειδίκευςθσ και τεχνολογίασ  κοινωνιϊν και χωρϊν που  

επζλεξαν τθν επιβολι τον ζλεγχο  και τθν χειραγϊγθςθ τθσ φφςθσ. Είναι ςυνεπϊσ 

αυταπόδεικτθ  θ εγκατάςταςι τουσ ςτα τοπία τουσ ενϊ  ςτισ άλλεσ χϊρεσ εφλογα  

γεννά αντικζςεισ. 

 Από τθν ςκοπιά του μεμονωμζνου κατοίκου,  τθσ μικρισ κοινότθτασ,  τθσ 

Ρεριφζρειασ αλλά και τθσ χϊρασ ουςιαςτικά δεν υπάρχει δυνατότθτα κανενόσ είδουσ 

ελζγχου και επζμβαςθσ ςτο αποτζλεςμα. Το υποκείμενο που αποφαςίηει  είναι ζνα 

απροςδιόριςτο μείγμα επιςτιμθσ,  βιομθχανίασ,  οικονομίασ μζςω γνωςτϊν ι 

αγνϊςτων διαδικαςιϊν κρατικισ εξουςίασ ι ιδιωτικϊν ςυμφερόντων ι ςυναλλαγισ 

τουσ αφοφ θ αιολικι ενζργεια είναι ζνα αγακό αλλά  ταυτόχρονα και ζνα εμπόρευμα 

(όπωσ ακριβϊσ ςυμβαίνει και με τα φράγματα).  

 

Ηθτιματα οντολογίασ 

Με τθν εγκατάςταςθ  ςτθν φφςθ των ανεμογεννθτριϊν: 

 Το shock  που δθμιουργείται,  διαςαλεφει το άφατο. 

 Θ διαμεςολάβθςθ  αντικακιςτά τθν προςωπικι μζκεξθ. 

 Ωσ μζγα-μθχανζσ δθμιουργοφν ξαφνικζσ χωροχρονικζσ πτυχϊςεισ/εκηζματα ςτο 

τοπίο,  ςτα εναπομείναντα Αρκαδικά τοπία. Ανατρζπουν ζτςι  το ηεφγμα του προ 

νεωτερικοφ παραδείγματοσ άπειροσ χϊροσ-άπειροσ χρόνοσ  ςτο νεωτερικό 

παράδειγμα  πεπεραςμζνοσ χϊροσ-πεπεραςμζνοσ χρόνοσ.  

 Μετατρζπουν το ηεφγμα του προ νεωτερικοφ παραδείγματοσ άυλο-αόρατο ςτο 

νεωτερικό παράδειγμα  υλικό-ορατό. Αντί  άυλο/αόρατο γίνεται  ανεξζλεγκτο/ 

απροςδιόριςτο,  αντί άφατο/άγνωςτο γίνεται λεξικό/γνωςτό,  αντί άχρθςτο,   

χριςιμο και αντί άπειρο μετριςιμο. 

 Καταςτρζφουν ι καλφτερα μεταςχθματίηουν τθν αιωνιότθτα προβάλλοντασ το 

εφιμερο. 

 Αποτελοφν ζνα είδοσ "φβρεωσ" για το κλαςςικό κάλοσ,  επειδι υποκακίςταται το 

υψθλό τθσ φφςθσ από το υψθλό (που δθμιουργεί φόβο και τρόμο από τθ μια και από 

τθν άλλθ θδονι και απόλαυςθ) τθσ νεωτερικότθτασ. 

 

Ηθτιματα τζχνθσ  

 Εξαφανίηουν τθν αναγκαιότθτα τθσ παρουςίασ τθσ τζχνθσ. Αλικεια ποιο ζργο τζχνθσ,  

γλυπτό κα μποροφςε να ςτακεί δίπλα/μζςα ςε ζνα αιολικό πάρκο; 
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 Ενϊ κα μποροφςαν να κεωρθκοφν ωσ λαμπρά ζργα τζχνθσ και πάντοτε μασ ξεγελοφν 

με τθν παρουςία τουσ,  δεν είναι παρά επϊνυμα εμπορεφματα,  που ζχουν,  όπωσ 

κάκε εμπόρευμα οριςμζνθ ανταλλακτικι αξία και αξία χριςθσ.  

8.2 Αιςκθτικι  Ανεμογεννθτριϊν 

Σχολιάηοντασ τισ  αντιδράςεισ που τελευταία παρατθροφνται ςτθν Ελλάδα,  αλλά και ςε άλλεσ 

χϊρεσ  γφρω από τα αιολικά πάρκα και τισ ανεμογεννιτριεσ,  κυρίωσ εξαιτίασ τθσ αιςκθτικισ 

φόρμασ των ανεμογεννθτριϊν και   τθσ οπτικισ όχλθςθσ που  δθμιουργοφν,  επιςθμαίνουμε 

ότι:  

Θ οπτικι όχλθςθ είναι μία ζννοια που δεν είναι δυνατόν να εκτιμθκεί με απόλυτο τρόπο 

κακϊσ επθρεάηεται από πλικοσ αντικειμενικϊν και υποκειμενικϊν παραγόντων. 

Αντικειμενικοί παράγοντεσ που επθρεάηουν τθν εκτίμθςθ τθσ οπτικισ όχλθςθσ κα 

μποροφςαμε να ποφμε πωσ είναι: το μζγεκοσ τθσ Α/Γ ι του αιολικοφ πάρκου,  θ κζςθ 

εγκατάςταςθσ μιασ Α/Γ,  όπωσ το αν είναι ςε πεδινι περιοχι ι ςε μια κορυφογραμμι,  ο 

χαρακτιρασ τθσ περιοχισ αυτισ (οικιςτικόσ,  τουριςτικόσ,  αγροτικόσ,  δαςικόσ),  θ απόςταςθ 

από τθν οποία παρατθρεί κανείσ μια Α/Γ,  ο τφποσ και ο χρωματιςμόσ τθσ.  

 

 Κάποιοι κεωροφν τισ Α/Γ ωσ αντιαιςκθτικά,  ογκϊδθ και άκομψα τεχνολογικά προϊόντα που 

αλλοιϊνουν οπτικά το τοπίο κακιςτϊντασ το βιομθχανικι ηϊνθ,  ενϊ άλλοι τισ 

αντιμετωπίηουν ωσ κομψζσ,  ζξυπνεσ,  ωφζλιμεσ και ςυνεπϊσ αποδεκτζσ καταςκευζσ που 

ςτολίηουν το τοπίο. Κάποιοι τισ βλζπουν ςαν ςφγχρονα ζργα γλυπτικισ. Συχνά θ κζα τουσ ςε 

ζνα ελεφκερο πεδίο για άλλουσ  περικλείει "ποίθςθ" και άλλοι τισ δαιμονοποιοφν και κζλουν 

να τισ εξαφανίςουν από το πεδίο τουσ.  

 

Είναι ςε όλουσ μασ αντιλθπτό ότι αυτζσ  οι διαφορζσ των απόψεων  οφείλονται ςτο γεγονόσ  

ότι θ αιςκθτικι είναι ζνα ανκρϊπινο πολιτιςτικό φαινόμενο και κατά ςυνζπεια κζμα  

παιδείασ και εκπαίδευςθσ αλλά και εξοικείωςθσ. Οι άνκρωποι κα νοιϊκουν  ςιγά-ςιγά 

αιςκθτικι απόλαυςθ ςτθν κζα των ανεμογεννθτριϊν,  αν ςτθν φανταςία τουσ κα  ζβαηαν ζνα  

αιολικό πάρκο δίπλα ςε ζνα πυρθνικό εργοςτάςιο  και τισ ανεμογεννιτριεσ  δίπλα ςτα 

θλιοτρόπια.52 

Ρολλζσ φορζσ θ ικανοποίθςθ που νιϊκουμε από τθν αιςκθτικι ενόσ δθμιουργιματοσ    

ςυνδζεται με ζνα "ενδιαφζρον" πικανόν με ζνα "ςυμφζρον". Πταν  οι γνϊςεισ των 

ανκρϊπων  ςε κζματα  ΑΡΕ φκάςουν ςε τζτοιο επίπεδο ϊςτε να κρίνουν ότι θ αιολικι 

ενζργεια είναι ςυμφζρουςα ςτθν οικονομία μασ,   τότε θ κρίςθ για τθν αιςκθτικι τθσ 

ανεμογεννιτριασ,   επθρεάηεται από τθν ευχαρίςτθςθ που δθμιουργεί το ςυμφζρον τουσ και 

όχι  θ μορφι τθσ ανεμογεννιτριασ αυτι κακαυτι. Θ κατάςταςθ ευχαρίςτθςθσ που προκαλεί 

ζνα αντικείμενο ζχει ςαν αποτζλεςμα τθν γζνεςθ επικυμίασ για παρόμοια αντικείμενα. Το 

επικυμθτικό αυτό ενδιαφζρον,  που αποςκοπεί ςτθν επαναλαμβανόμενθ ευχαρίςτθςθ,  

αφαιρεί από τθν προςζγγιςθ του αντικειμζνου τθν ανιδιοτζλεια,  και τείνει προσ μια 

αντικειμενικότθτα που a priori είναι αντίκετθ προσ τθν αιςκθτικι κρίςθ. 

 Υπενκυμίηουμε ότι,  ςφμφωνα και με τθν  ανάλυςθ που προθγικθκε,  θ ζννοια του 

αιςκθτικοφ-αιςκθςιακοφ διαφζρει από περίοδο ςε περίοδο. Ακόμθ και τθν ίδια χρονικι 

περίοδο διαφορζσ διακρίνονται  μεταξφ των πολιτιςμϊν  που αναπτφςςεται ςε διαφορετικζσ 
                                                     
52 Γεωργοφλθ Κ. "Ανεμογεννιτριεσ: Άκου μουλαράκο"  www. kounoupi. gr 
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χϊρεσ. Μαηί µε τον τρόπο φπαρξθσ των ανκρϊπινων κοινωνιϊν αλλάηει,  κατά μεγάλεσ 

χρονικζσ περιόδουσ,  και ο τρόποσ µε τον οποίο ο κάκε άνκρωποσ αντιλαμβάνεται τον κόςμο 

που τον περιβάλει και ςυνεπϊσ και ο τρόποσ με τον οποίο αντιλαμβάνεται τθν καλλιτεχνικι 

δθμιουργία. Επιςτιμονεσ υποςτθρίηουν ότι ο τρόποσ,  µε τον οποίο οργανϊνεται θ 

αιςκθτθριακι αντίλθψθ του ανκρϊπου – το µζςο,  µε το οποίο γίνεται –,  δεν κακορίηεται 

µόνο από φυςικοφσ,  αλλά και από ιςτορικοφσ και κοινωνικοφσ παράγοντεσ. Είναι επίςθσ 

γνωςτό ότι θ ςχζςθ τζχνθ-τεχνολογία είναι αυτό που προςδιορίηει τον πολιτιςμό  μιασ 

περιόδου,  τθν ανάπτυξθ,  τθν δθμιουργία και τθν εμφάνιςθ των κινθμάτων αιςκθτικισ. 

Υπενκυμίηουμε  ακόμθ  ότι θ τζχνθ του 20ου αιϊνα για παράδειγμα χαρακτθρίηεται από μια 

προςιλωςθ ςτθ χρθςτικότθτα και τθν αναγωγι κάκε αντικειμζνου ςε εμπόρευμα. Θ 

βιομθχανικι παραγωγι είναι πιο ζντονθ από ποτζ,  οι επιςτιμεσ εξελίςςονται και θ 

τεχνολογία αναπτφςςεται με τεράςτια ταχφτθτα προςφζροντασ νζεσ δυνατότθτεσ. Το 

αντικείμενο πρζπει να είναι πρακτικό,  ςχετικά οικονομικό,  χριςιμο και μαηικισ παραγωγισ. 

Αυτό με άλλα λόγια ςθμαίνει ότι ςτθν εμπορευματικι αλυςίδα οι ποιοτικζσ όψεισ τθσ 

Ομορφιάσ,  τθσ αιςκθτικισ,  ανατρζπονται ολοζνα και περιςςότερο από τισ ποςοτικζσ. Θ 

λειτουργικότθτα προτιμάται από τθν αιςκθτικι. 

Οι ςθμερινοί πολζμιοι των ανεμογεννθτριϊν,  διαμαρτφρονται γιατί 

δεν είναι όμορφεσ ςαν τουσ ανεμόμυλουσ που εμείσ οι Ζλλθνεσ 

τόςο αγαπιςαμε. Ρολφ εφςτοχα ο κακθγθτισ του ΕΜΡ Κ. Τάςιοσ 

μασ καλεί να αναλογιςτοφμε κάτω από ποιουσ ψυχολογικοφσ 

μθχανιςμοφσ  καταφζραμε να αγαπιςουμε εκείνουσ τουσ 

κοντόχοντρουσ όγκουσ των ανεμόμυλων. Μεταξφ άλλων ςθμειϊνει: 

«Ρρϊτον διότι θ ευρωςτία τθσ λικοδομισ είναι ςφμβολο 

ςτακερότθτασ,  δεφτερον διότι θ φτερωτι παρά τθν εμφανζςτατθ 

δυςαναλογία τθσ,  κινείται-δθλαδι εκφράηεται. Και τρίτον διότι από 

τουσ ανεμόμυλουσ τρϊγαμε ψωμί.» Πμωσ κανζνασ δεν μπορεί να 

αμφιςβθτιςει τθν "ομορφιά" των ανεμογεννθτριϊν αυτϊν 

κακαυτϊν. 

 
Εικ 116 53  Ανεμογεννιτρια-

ανεμόμυλοσ  

Υιοκετϊντασ τθν άποψθ του κακθγθτι  κ. Τάςιου για τισ ανεμογεννιτριεσ,  κανζνασ δεν 

μπορεί να αμφιςβθτιςει  " Ετοφτο το καφμα τθσ βιομθχανικισ αιςκθτικισ,  αυτό το ιδιςτον 

κινοφμενο γλυπτόν τθσ λεπτόςχθμθσ φτερωτισ". Και δεν μπορεί να αμφιςβθτθκεί γιατί:   

Ετοφτο το ςπουδαίο τεχνοφργθμα διακζτει πολλαπλι εκφραςτικότθτα: Θ γοτκικι ανάταςθ 

του εκλεπτυςμζνου φψουσ,  ςυνδυαςμζνου με τθν τριγωνικι ςυμμετρία των πτερφγων,  

αποκρίνονται ςε βαςικζσ ανάγκεσ τθσ ςυνείδθςθσ για ομορφιά. Θ ανεμογεννιτρια ικανοποιεί 

βαςικά κεωριματα τθσ Αιςκθτικισ (τάξθ και θρεμία,  κίνθςθ και ελευκερία),  όπωσ απ’ τθν 

ίδια τθ λειτουργία τουσ ςυμβαίνει με κάμποςα τεχνιματα μεγάλθσ κλίμακασ. Όταν,  μάλιςτα,  

αντικρίηετε ζνα ςφνολο από τζτοια καλλιτεχνιματα,  τότε,  για τουσ ίδιουσ λόγουσ,  πάλι 

νιϊκετε αιςκθτικι ικανοποίθςθ: Θ τάξθ του ςυνόλου ςτθ μεγάλθ κλίμακα και θ αταξία των 

αςφγχρονων περιςτροφϊν ςτθ μικρι κλίμακα είναι γνωςτόσ αιςκθτικόσ ςυνδυαςμόσ."54 

Συνοψίηοντασ  κα μποροφςαμε να ποφμε να απαντιςουμε ςτο ερϊτθμα αν οι 

ανεμογεννιτριεσ ωσ τεχνολογικό προϊόν ζχουν  αιςκθτικι με αυτό που ο Ρωλ Βαλερφ λζει 

χαρακτθριςτικά:  

                                                     
53 Φωτογραφία Στζλλασ Τςιροπινά 
54    Τάςιου Κ. Αν-αιςκθςία-Κακθμερινι 5/6/2090  
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…«ς’ όλεσ τισ τζχνεσ υπάρχει ζνα φυςικό μζροσ,  το οποίο δεν µποροφμε πλζον να κεωροφμε 

και επεξεργαηόμαςτε όπωσ μζχρι ςιμερα. Αυτό το μζροσ δεν μπορεί πια να διαφφγει των 

επιδράςεων τθσ ςφγχρονθσ επιςτιµθσ και τθσ ςφγχρονθσ πρακτικισ. Εδϊ και είκοςι χρόνια 

οφτε θ φλθ,  οφτε ο χϊροσ οφτε ο χρόνοσ είναι ό,  τι ιταν πάντα. Πρζπει να  είμαςτε ζτοιμοι να 

δεχτοφμε ότι τόςο μεγάλεσ καινοτομίεσ  δεν μπορεί παρά να μεταςχθματίςουν ςυνολικά  τθν 

τεχνικι των τεχνϊν και ζτςι να επθρεάςουν τθν ίδια  τθν καλλιτεχνικι δθμιουργικότθτα,   και 

ίςωσ τελικά να οδθγιςουν ςε μία ριηικι αλλαγι τθσ ίδιασ τθσ  ζννοιασ τθσ τζχνθσ.»55 

Δεν πρζπει λοιπόν να  μιλάμε για τθν τζχνθ και τθν τεχνολογία ωσ αλλθλζνδετεσ ζννοιεσ,  

αλλά για τθ επιτακτικι ανάγκθ να επικαλφπτονται και να αλλθλοςυμπλθρϊνονται   ϊςτε να 

επιτευχκεί μια  ςυνολικι ανάπτυξθ. Εξάλλου θ "ομορφιά" δεν πρζπει να είναι αόριςτθ,  αλλά 

οριςμζνθ μζςω μιασ ζννοιασ που δθλϊνει μια αντικειμενικι ςκοπιμότθτα τθν οποία μόνο ο 

άνκρωποσ κακορίηει και με τθν ευφυΐα του,  τθν εναρμονίηει αιςκθτικά. Τϊρα που θ 

τεχνολογία ζχει εξαςφαλίςει τισ βαςικζσ υλικζσ  ανάγκεσ ασ προςζξουμε και τθν αιςκθτικι 

περιςςότερο. 

Οι ανεμογεννιτριεσ αποτελοφν ζνα αντικείμενο βιομθχανικοφ design τθσ εποχισ μασ,  

αναμφίβολα "προχωρθμζνθσ" αιςκθτικισ που  προκφπτει κυρίωσ από τθν τεχνολογικι 

τελειότθτα του ςχεδιαςμοφ τουσ. Πςο θ αιολικι ενζργεια αποτελεί μζροσ τθσ αξιοβίωτθσ  

ανάπτυξθσ,  θ  παρουςία των ανεμογεννθτριϊν δθμιουργοφν τθν απόλυτθ αναγκαιότθτα να 

ςυλλάβουμε και να φζρουμε ςε πζρασ μια άλλθ μορφι τζχνθσ   που κα ενςωματϊςει τόςο 

ςτθ μορφολογία όςο και ςτθν κριτικι τθσ τθν ςθμερινι κατάςταςθ! 

Και τα ςπίτια είναι τεχνολογικά προϊόντα-αλλά ιδζςτε τα καφματα τθσ Αρχιτεκτονικισ. Και τα 

ατμοκίνθτα τρζνα είναι τεχνολογικά προϊόντα-αλλά κυμθκείτε πϊσ από «ςατανικά μαφρα 

τζρατα» μετατράπθκαν ςτο πιο αγαπθμζνο κζμα τθσ ποίθςθσ,  τθσ ηωγραφικισ και τθσ 

μουςικισ (Χίντεμιτ,  λ.χ.).56 

Αν " νεωτερικόσ ςθμαίνει ιςχυρόσ ςυνειδθτόσ οργανωτικόσ και τεχνικόσ"(Κ.Αξελόσ)57-τότε οι 

ανεμογεννιτριεσ είναι ζνα από τα ςφμβολα τθσ νεωτερικότθτασ,  που εγκακίςτανται ςτο 

παραδοςιακό ελλθνικό τοπίο και το ανατρζπουν και κατ αρχιν,  ωσ ςφμβολα,  είτε 

απωκοφνται είτε  γίνονται αποδεκτά. 

 8.3 Καινοτόμεσ τεχνολογίεσ αξιοποίθςθσ τθσ αιολικισ ενζργειασ
58

 

Θ ζρευνα ςτον τομζα τθσ αιολικισ ενζργειασ ζχει κάνει μεγάλα βιματα προκειμζνου να 

προωκθκοφν ςτθν αγορά νζεσ καινοτόμεσ ανεμογεννιτριεσ,  που χωρίσ να αγνοοφν τθν 

ζννοια τθσ αποδοτικότθτασ να μποροφν να  αντιμετωπίηουν τισ αρνθτικζσ περιβαλλοντικζσ 

επιπτϊςεισ που επιφζρουν οι κλαςικζσ ανεμογεννιτριεσ. Στο παρόν υποκεφάλαιο γίνεται 

παρουςίαςθ επτά επιχειρθςιακϊν ςχεδίων  καινοτόμων ανεμογεννθτριϊν,  που 

παρουςιάηουν ςυγκριτικά πλεονεκτιματα ςε ςχζςθ με τισ ςυμβατικζσ ανεμογεννιτριεσ 

                                                     
55Pieces sur l'Art του  Ρωλ Βαλερφ (Γάλλοσ ποιθτισ,  ςυγγραφζασ και φιλόςοφοσ 1871 –1945)   
56 Άρκρο του Κ. Τάςιου με τίτλο Αν-αιςκθςία-Κακθμερινι 5/6/090 
57 Κ. Αξελόσ-Θ μοίρα τθσ ςφγχρονθσ Ελλάδασ 
58

 http://www. altrogiornale. org/pale-eoliche-innovative-progetti-di-sistemi-eolici-non-tradizionali/ και 
Βαςιλοποφλου Χρ.  " Καινοτόμεσ τεχνολογίεσ αξιοποίθςθσ τθσ αιολικισ ενζργειασ"…"http://www. greekarchitects. gr 2/8/2015 
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κυρίωσ ςε κζματα αιςκθτικισ. Επίςθσ παρουςιάηεται  και ζνα επί πλζον επιχειρθςιακό 

πρόγραμμα που αφορά  παρεμβάςεισ για τθν  αιςκθτικι βελτίωςθ των ςυμβατικϊν 

ανεμογεννθτριϊν. 

 

 

 
1.Aero Art Project 

 
 

Εικόνα 117: Aero Art-εικαςτικζσ παρεμβάςεισ ςε ςυμβατικζσ ανεμογεννιτριεσ  

Ο ςκοπόσ του Aero-Art project που ξεκίνθςε από τον Γερμανό καλλιτζχνθ Horst Gläsker είναι 

θ μετατροπι των ανεμογεννθτριϊν ςε "γλυπτικά", "ηωντανά" αντικείμενα που "χάνονται" ςτο 

τοπίο και ςτον ουρανό. Θ ιδζα είναι θ αλλαγι των παραδοςιακϊν μοτίβων των 

εγκαταςτάςεων αιολικισ ενζργειασ,  χρθςιμοποιϊντασ μεγάλθ ποικιλία χρωμάτων που είναι 

δφςκολο κανείσ να αγνοιςει. Ο καλλιτζχνθσ κεωρεί πωσ είναι απαραίτθτο να δϊςει 

καλλιτεχνικι πνοι ςτισ ανεμογεννιτριεσ ζτςι ϊςτε αυτζσ να αναδειχκοφν ςε πραγματικά 

δθμόςια κομμάτια τζχνθσ που μποροφν να διακοςμιςουν και να ομορφφνουν το τοπίο. Θ 

αλλαγι του γκρι χρϊματοσ με ποικιλία χρωμάτων ενιςχφουν τισ επιβλθτικζσ ανεμογεννιτριεσ 

που ξεχωρίηουν,  ςυναρπάηουν και διαςκεδάηουν φωτίηοντασ το τοπίο.   Πςον αφορά ςτισ 

περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ των ανεμογεννθτριϊν και πιο ςυγκεκριμζνα ςτθν οπτικι όχλθςθ,  

ο Gläsker δεν προςπακεί να τισ κρφψει ι να τισ καμουφλάρει ϊςτε να είναι λιγότερο οχλθρζσ. 

Οι ζγχρωμεσ αιολικζσ εγκαταςτάςεισ γίνονται "εικόνεσ μιασ δθμιουργικισ οικονομίασ",  

ςφμβολα  μιασ  νζασ εποχισ κακαρισ ενζργειασ,  αλλά και ζνα "ςυναιςκθματικό μανδφα" για 

όςουσ εργάηονται και ηουν κοντά ςε αυτζσ. Το ζργο ζχει μεγάλεσ δυνατότθτεσ να αλλάξει τον 

τρόπο ςκζψθσ για τισ ανανεϊςιμεσ μορφζσ ενζργειασ. Απολαμβάνοντασ τθν εμφάνιςθ,  οι 

άνκρωποι κα μποροφςαν να εξετάςουν το ενδεχόμενο να αντικαταςτιςουν τθ χριςθ των 

παραδοςιακϊν πθγϊν ενζργειασ,  με αυτι τθν πράςινθ τθν φιλικι προσ το περιβάλλον.  

 

 

2.Ewicon 

Εικόνα 118: Ανεμογεννιτρια EWICON 

 

Ερευνθτζσ ςτο Delft University of Technology (TU Delft) ςτθν Ολλανδία,  δθμιοφργθςαν τθν 

ανεμογεννιτρια Ewicon (Electrostatic WInd energy CONvertor-Θλεκτροςτατικόσ 

Μετατροπζασ Αιολικισ Ενζργειασ),  ζνα επαναςτατικό ςφςτθμα αιολικισ ενζργειασ που 

μετατρζπει τθν κινθτικι ενζργεια  απευκείασ ςε θλεκτρικι,  χωρίσ τθ χριςθ κινθτϊν 

μθχανικϊν εξαρτθμάτων και χωρίσ προβλιματα κορφβου ι επιςκίαςθσ. Θ ςυςκευι παράγει 

ενζργεια αφινοντασ τα φορτιςμζνα ςωματίδια νεροφ να κινθκοφν προσ τθν αντίκετθ 

κατεφκυνςθ ενόσ θλεκτρικοφ πεδίου. Θ κίνθςθ των ςταγονιδίων παράγει θλεκτρικό ρεφμα. Θ 

θλεκτρογεννιτρια ζχει τθ μορφι μίασ μεγάλθσ ρακζτασ του τζνισ και αποτελείται από ζνα 
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χαλφβδινο  κυκλικό πλαίςιο  που περιβάλει  40 μονωμζνουσ  χαλφβδινουσ ςωλινεσ  ςε 

οριηόντια διάταξθ,  που κάκε ζνασ διακζτει πολλά θλεκτρόδια και ακροφφςια. Μζςω μιασ 

διαδικαςίασ που ονομάηεται "θλεκτροψεκαςμόσ" ("electrospraying"),  κάκε ςωλινασ 

απελευκερϊνει κετικά φορτιςμζνα ιόντα νεροφ ςτον αζρα από τα ακροφφςια. Τα κετικά 

φορτιςμζνα ςωματίδια κινοφνται προσ τα αρνθτικά θλεκτρόδια και κακϊσ τα ςταγονίδια 

μετακινοφνται με τον αζρα,  θ τάςθ μεταβάλλεται και δθμιουργείται θλεκτρικό πεδίο,  ενϊ θ 

αυξθμζνθ  ενζργεια ςυλλζγεται και διοχετεφεται ςτο θλεκτρικό δίκτυο. Θ ανεμογεννιτρια 

αποτελείται από μία μπαταρία,  ζναν μετατροπζα (inverter),  μία πθγι ςυνεχοφσ ρεφματοσ 

υψθλισ τάςθσ (HVDC source),  μία αντλία και ζνα ςφςτθμα φόρτιςθσ:  όλα τα ςτοιχεία 

ςυγκρατοφνται από μια μεταλλικι πλάκα που λειτουργεί ωσ πυκνωτισ (φορτίηεται με τθν 

κίνθςθ των φορτιςμζνων ςταγονιδίων) και υποςτθρίηεται από κεραμικοφσ μονωτζσ. Θ 

παραγόμενθ ενζργεια εξαρτάται από παράγοντεσ όπωσ θ ταχφτθτα του ανζμου,  ο αρικμόσ 

των ςταγονιδίων,  θ φόρτιςθ των ςταγονιδίων και θ ιςχφσ του θλεκτρικοφ πεδίου. 

Θ  EWICON ζχει πολλά πλεονεκτιματα: μπορεί να καταςκευαςτεί ςε διάφορα ςχιματα και 

μεγζκθ,  δεν ζχει κινθτά μζρθ που ςθμαίνει πολφ λιγότερθ μθχανικι φκορά  και  μικρότερεσ 

ανάγκεσ ςυντιρθςθσ και ζχει μεγαλφτερθ διάρκεια ηωισ,  παράγει λιγότερο κόρυβο και 

δθμιουργεί λιγότερθ ςκιά,  ενϊ δεν προκαλεί κραδαςμοφσ. Ζχει ενδιαφζρον πωσ θ EWICON 

δεν απαιτεί μεγάλεσ εκτάςεισ εγκατάςταςθσ  όπωσ τα αιολικά πάρκα και αυτό ςθμαίνει πωσ 

εξοικονομείται χϊροσ. Το γεγονόσ αυτό τθν κακιςτά ιδανικι για τον αςτικό χϊρο (λόγω 

ζλλειψθσ χϊρου) και μπορεί να ενςωματωκεί ςτισ υπάρχουςεσ αρχιτεκτονικζσ μορφζσ 

(μπορεί πολφ εφκολα να ενςωματωκεί ςτα κτίρια) μεταβάλλοντασ τθ μορφι τθσ. Σφμφωνα με 

τουσ ερευνθτζσ μπορεί να εγκαταςτακεί είτε ςτθ ςτεριά  είτε ςτθν κάλαςςα. Από τον Μάρτιο 

του 2013 το αρχιτεκτονικό γραφείο Mecanoo Architects ζχει ενςωματϊςει το μοντζλο ςε 

κτίρια,  πρϊτα ςτθν ςτζγθ του Stadstimmerhus 010 building ςτο ότερνταμ και ςτθ ςυνζχεια 

ςτθ ςχολι Electrical Engineering Mathematics and Computer Science (EWI) ςτο Delft 

University of Technology. Θ ομάδα εκτιμά πωσ χρειάηονται 4-5 χρόνια μετά τθν πιλοτικι 

εφαρμογι,  για να ξεκινιςει μια μαηικι παραγωγι του ςυςτιματοσ αξιοποίθςθσ τθσ αιολικισ 

ενζργειασ προκειμζνου να γίνει πιο αποδοτικό,  αξιόπιςτο και να βελτιωκεί θ τεχνολογία του. 

Θ τεχνολογία EWICON,  ζχει  αναπτυχκεί 

και  ςτο Dutch Windwheel,  το παγκόςμιο 

ςφμβολο για τθν αειφόρο ανάπτυξθ τθσ 

Ολλανδίασ,  το οποίο παρζχει ςε όλο τον 

κόςμο,  μια πλατφόρμα των  εταιρειϊν 

που κζλουν να υποδείξουν τισ τεχνικζσ 

τουσ γνϊςεισ και τισ τεχνολογικζσ 

καινοτομίεσ. 

 

 
Εικόνα 119: ςφμβολο για τθν αειφόρο ανάπτυξθ τθσ Ολλανδίασ 

3.Vortex bladeless 

 
Εικόνα 120 και 

 
Εικόνα 121: Ανεμογεννιτρια Vortex bladeless 
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Θ Vortex Bladeless  είναι μια καινοτόμοσ τεχνολογία ςτθν Λςπανία που μεγιςτοποιεί τθν 

ταλάντωςθ και αξιοποιεί  αποτελεςματικά τθν παραγόμενθ  κινθτικι ενζργεια. Γενικά  θ 

ταλάντωςθ είναι  ζνα ιςχυρό φαινόμενο που για χρόνια ταλαιπωροφςε αρχιτζκτονεσ και 

μθχανικοφσ και το οποίο προκάλεςε τθν κατάρρευςθ τθσ γζφυρασ Tacoma το 1940,  ζνα 

ατφχθμα που ενζπνευςε τουσ ςχεδιαςτζσ τθσ ανεμογεννιτριασ Vortex bladeless.  Στθν 

πραγματικότθτα αυτό που οι προθγοφμενοι ςχεδιαςτζσ ζβλεπαν ωσ κίνδυνο,  θ Vortex 

Bladeless το είδε ςαν ευκαιρία.  

H Vortex bladeless είναι μια επαναςτατικι τεχνολογία αιολικισ ενζργειασ που ςχεδιάςτθκε 

προκειμζνου να μειϊςει τισ οπτικζσ και περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ των ςυμβατικϊν 

ανεμογεννθτριϊν με πτερφγια,  εκμεταλλευόμενθ το ςτροβιλιςμό (vorticity),                           

ζνα αεροδυναμικό φαινόμενο που δθμιουργεί μοτίβα ςτροβιλιηόμενων δινϊν ι 

ανεμοςτρόβιλουσ. Αποτελείται από λεπτζσ  κωνικισ μορφισ τουρμπίνεσ καταςκευαςμζνεσ 

από ίνεσ άνκρακα και fiberglass με τον κινθτιρα ςτο κάτω μζροσ. Κακϊσ ο άνεμοσ φυςά και 

περνά από τον καλαμωτισ μορφισ "ιςτό" τθσ ανεμογεννιτριασ,  ςχθματίηονται 

ανεμοςτρόβιλοι που κακϊσ μεγαλϊνουν ςε μζγεκοσ αςκοφν πίεςθ ςτθν τουρμπίνα με 

αποτζλεςμα θ ανεμογεννιτρια να δονείται. Θ ταλάντωςθ μετατρζπει τθν κινθτικι ενζργεια 

του ταλαντοφμενου "ιςτοφ" ςε θλεκτρικι ενζργεια μζςω ενόσ ςυςτιματοσ μαγνθτϊν (που 

πολλαπλαςιάηουν τθ ςυχνότθτα ταλάντωςθσ τθσ ανεμογεννιτριασ) και βρίςκονται ςτο 

κατϊτερο τμιμα τθσ βάςθσ. Θ νζα αιολικι τεχνολογία είναι ουςιαςτικά μία καταςκευι 

ςτακερι ςτον κάτω πόλο και ελεφκερθ ςτον επάνω,  αποτελοφμενθ από ζνα μοτζρ 

τοποκετθμζνο ςτο κάτω μζροσ αυτισ αντί ςτο επάνω,  όπωσ ςυνθκίηεται με τισ παραδοςιακζσ 

ανεμογεννιτριεσ ϊςτε να βελτιωκεί θ αντοχι τθσ. Οι καταςκευαςτζσ  αναφζρουν ότι θ 

γεννιτρια αυτι ςε ςχζςθ  με τισ ςυμβατικζσ ανεμογεννιτριεσ: 

 ζχει χαμθλότερο κόςτοσ ςυντιρθςθσ δεδομζνου πωσ αποτελείται από λίγα κινθτά 

μζρθ  

 ζχει πολφ μικρό αποτφπωμα άνκρακα,   

 είναι απλι,  ακόρυβθ και ενζχει λιγότερουσ κινδφνουσ για τα πουλιά. 

 ζχει δυνατότθτα να  παράγει περιςςότερθ ενζργεια ανά μ2,  αφοφ πολλζσ μονάδεσ 

Vortex μποροφν να τοποκετθκοφν πολφ πιο κοντά θ μία ςτθν άλλθ ςε ςχζςθ με τισ 

κλαςικζσ ανεμογεννιτριεσ.  

 μποροφν να προςαρμοςτοφν ςε οποιαδιποτε ταχφτθτα ανζμου 

 ζχει χαμθλότερθ απόδοςθ μετατροπισ τθσ κινθτικισ ενζργειασ ςε θλεκτρικι  

Θ εταιρεία ζχει χρθματοδοτθκεί  για το ζργο  από δθμόςιουσ και ιδιωτικοφσ πόρουσ και 

ςυνεχίηει να προςπακεί  να ςυγκεντρϊςει  ζνα μζροσ των χρθμάτων που απαιτοφνται  για τθν 

προϊκθςθ ςτο εμπόριο τθσ τεχνολογία. Ρρόκειται να προωκιςουν ςτθν αγορά καταρχιν το 

2016  ζνα ςφςτθμα, το mini, ιςχφοσ 4KW,  κατάλλθλο για οικιακι ι μικρισ κλίμακασ εμπορικι 

εφαρμογι και ζνα μεγαλφτερθσ,  το Grand,  ιςχφοσ 1 MW το 2018,  που προορίηεται για 

παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ ςε μεγάλθ κλίμακα,  για τθ βιομθχανία και τισ εταιρείεσ 

θλεκτρικισ ενζργειασ. 
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4.Whirlers 

 
Εικόνα 122: Ανεμογεννιτρια Whirlers 

Οι αρχιτζκτονεσ Caterina Tiazzoldi και Eduardo Benamor Duarte παρουςίαςαν ζνα ξεχωριςτό 

ενεργειακό ςφςτθμα που ονομάηεται "Whirlers" ςτο πλαίςιο τθσ πρωτοβουλίασ Land Art 

Generator Initiative 2012,  που πραγματοποιικθκε ςε ςυνεργαςία με τθν οργάνωςθ New York 

City's Parks & Recreation ςτο Freshkills Park. Οι Whirlers είναι  ζνα ςφςτθμα που μποροφν  να  

παραλαμβάνουν τθν ενζργεια από τθν φφςθ,  να τθν μετατρζπουν ςε θλεκτρικι ενζργεια να  

τθν αποκθκεφουν και  να τροφοδοτοφν το δίκτυο.  Οι Whirlers αποτελοφν ζνα ενεργειακό 

ςφςτθμα παραγωγισ κακαρισ ενζργειασ που αξιοποιεί τον άνεμο και δθμιουργεί μια 

ιδιαίτερθ χωρικι εμπειρία,  διαμορφϊνουν ζνα τεχνθτό δάςοσ που ζχει τθ μορφι ςτροβίλου. 

Σε αυτι τθν περίπτωςθ οι ανανεϊςιμεσ μορφζσ ενζργειασ ςυναντοφν τθν τζχνθ. Το τεχνθτό 

δάςοσ με τισ 10.000 χρωματιςτζσ ανεμογεννιτριεσ κατακόρυφου άξονα τφπου Darrieus,  

αλλάηει τθν οπτικι και τθ κερμικι αντίλθψθ του τοπίου με τθν ανάμειξθ φυςικϊν και 

τεχνθτϊν ςτοιχείων. Αυτό επιτυγχάνεται με τθν  βοικεια ενόσ ευζλικτου γεωμετρικοφ  

κάνναβου,  που προγραμματίηεται με βάςθ τθν τοπογραφία και τουσ πνζοντεσ ανζμουσ.       

Στθ ςυνζχεια τα δεδομζνα του ζργου αντιςτοιχίηονται ςε μια βάςθ αρικμθτικϊν δεδομζνων 

που είναι επεξεργάςιμα ϊςτε να επιτυγχάνεται θ μζγιςτθ αξιοποίθςθ του πνζοντοσ ανζμου.  

Ο ςχεδιαςμόσ τθσ κάκε μονάδασ κυμαίνεται ωσ προσ το φψοσ,  τθν κλίμακα και το χρϊμα,    

και εξαςφαλίηει τθ βελτιςτοποίθςθ των χαρακτθριςτικϊν απόδοςθσ τθσ ανεμογεννιτριασ,  

όπωσ τθ μείωςθ ςχθματιςμοφ πάγου ςτα πτερφγια,  τθ μείωςθ τθσ θχορφπανςθσ και τθν 

αφξθςθ τθσ παραγωγισ ενζργειασ. Το αποτζλεςμα είναι θ δθμιουργία ενόσ δυναμικοφ και 

μυςτθριϊδουσ τοπίου,  ζνα αυκεντικό τεχνθτό δάςοσ που παράγει θλεκτρικι ενζργεια από 

τον άνεμο,  ενϊ αλλθλεπιδρϊντασ με τουσ επιςκζπτεσ αλλάηει χρϊμα. Σε ςχζςθ με τα 

ςυμβατικά αιολικά πάρκα,  ο ςχεδιαςμόσ τθσ ανεμογεννιτριασ  Whirlers μειϊνει τισ 

επιπτϊςεισ τθσ οπτικισ ρφπανςθσ,  αφοφ θ μορφι που προκφπτει εναρμονίηονται ςτο τοπίο. 

Επί πλζον  δθμιουργείται μια επικοινωνία με τον κόςμο. Οι χρωματικζσ διαφοροποιιςεισ  

δθμιουργοφν ηϊνεσ ςτο πάρκο. Πταν το ζντονο κόκκινο και κίτρινο μετατρζπονται ςε πράςινο 

και μπλε,  τότε το πάρκο γίνεται επιςκζψιμο και  χϊροσ αναψυχισ. Τζλοσ είναι μια 

ςυναρπαςτικι εκπαιδευτικι εμπειρία,  παρατθρϊντασ τθ διαφορά μεταξφ τθσ ταχφτθτασ 

περιςτροφισ των Whirlers, δίνεται δυνατότθτα  ςτουσ επιςκζπτεσ να κατανοιςουν τισ 

εποχικζσ ροζσ του ανζμου. 

 

 
 

5.Wind Lens 
Turbine 

  
Εικόνα 123: Ανεμογεννιτρια "Wind Lens Turbine" 
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Ο κακθγθτισ Yuji Ohya του ερευνθτικοφ ινςτιτοφτου του  Kyushu University,  ςτθν Λαπωνία 

και θ ερευνθτικι του ομάδα για τθν εφαρμοςμζνθ μθχανικι,   παρουςίαςαν τθν ιδζα μιασ 

ανεμογεννιτριασ που ονομάηεται "Wind Lens Turbine" και θ οποία μπορεί να παράγει δφο 

με τρεισ φορζσ περιςςότερθ ενζργεια ςε ςχζςθ με τα παραδοςιακά μοντζλα. Οι δθμιουργοί 

αποκάλυψαν το καινοτόμο επίτευγμα με το ιδιαίτερο design ςτθ Διεκνι Ζκκεςθ 

Ανανεϊςιμων Ρθγϊν Ενζργειασ το 2010 ςτθν πόλθ Γιοκοχάμα. 

Θ αρχι λειτουργίασ τθσ ανεμογεννιτριασ 

Wind Lens βαςίηεται ςτθν ζννοια τθσ 

επιτάχυνςθσ του ανζμου. Θ καταςκευι που 

μοιάηει με ςτεφάνι και αποτελείται από ζνα 

εςωτερικό προςτατευτικό κάλυμμα,  από 

ζνα ςκεδαςτιρα και ζνα περιμετρικό χείλοσ,  

λειτουργεί δθμιουργϊντασ ζνα χϊρο 

χαμθλισ πίεςθσ πίςω από τθν τουρμπίνα, θ 

οποία απορροφά πιο γριγορα τον άνεμο      
 

Εικόνα 124: Λειτουργία  "Wind Lens Turbine" 

μζςα από τθν τουρμπίνα,  αυξάνοντασ  ςτο εςωτερικό τθσ τθν  πραγματικι ταχφτθτα του 

ανζμου.  Κακϊσ θ αιολικι ενζργεια είναι ανάλογθ τθσ ταχφτθτασ του ανζμου ςτον κφβο,   θ 

Wind Lens αλλάηει τα δυναμικι ροισ του ανζμου  γφρω από τθν τουρμπίνα για να αυξιςει τθ 

δφναμι τθσ. Με τον τρόπο αυτό   παράγει περιςςότερθ ενζργεια,  δεςμεφοντασ υψθλότερεσ 

ταχφτθτεσ ανζμου. Ο κάκε "φακόσ" ζχει διάμετρο 112 m και μπορεί να εξαςφαλίςει 

θλεκτρικι ενζργεια ςε ζνα μζςο νοικοκυριό. 

 Οι ερευνθτζσ RIAM προβλζπουν ότι  θ καλφτερθ χριςθ αυτϊν των ανεμογεννθτριϊν είναι 

υπεράκτια,  όπου οι άνεμοι τείνουν να είναι πιο ςτακεροί,  ζχουν  υψθλότερεσ ταχφτθτεσ και 

δεν ςυναντοφν εμπόδια (το µόνο ποςό ενζργειασ που χάνεται είναι εξαιτίασ τθσ τριβισ µε τθν 

επιφάνεια τθσ κάλαςςασ). 

Θ ερευνθτικι  ομάδα ςε μια προςπάκεια για τθν προϊκθςθ των εφαρμογϊν Wind Lens,  ζχει 

μελετιςει μια βάςθ εξαγωνικοφ ςχιματοσ για τθ ςτιριξθ των ανεμογεννθτριϊν,  που είναι 

χαμθλοφ κόςτουσ,  αλλά ταυτόχρονα ανκεκτικι ςτισ αντίξοεσ ςυνκικεσ τθσ κάλαςςασ. 

Επιπλζον θ βάςθ αποτελεί ζναν εφκολο τρόπο ςτιριξθσ των ανεμογεννθτριϊν ςε καλάςςιο 

χϊρο που επιτρζπει τθ διεφρυνςθ τθσ πλατφόρμασ,  ενϊ δεν επθρεάηεται από τςουνάμια,  

ςειςμοφσ ι μεγάλα κφματα αφοφ εγκακίςταται ςε απόςταςθ 20-40 km από τθν ακτι. Θ 

τεχνολογία Wind Lens παρουςιάηει τα εξισ χαρακτθριςτικά: 

 αυξάνει τθν αςφάλεια τθσ εγκατάςταςθσ,   

 θ ςυμπαγισ δομι τθσ,  κακιςτά δυνατι τθν εφκολθ εγκατάςταςθ 

 μειϊνει τον κίνδυνο θχορφπανςθσ,  ακόμα και εάν τα πτερφγια περιςτρζφονται με 

μεγαλφτερθ ταχφτθτα 

 ζχει μικρότερο αποτφπωμα άνκρακα,  αφοφ θ περιοχι εγκατάςταςθσ των 

ανεμογεννθτριϊν καλφπτει ελάχιςτθ ζκταςθ αν ςυγκρικεί με μια ςυμβατικι 

ανεμογεννιτρια και  

 επιτρζπει τθν κάλυψθ των πτερυγίων με δίχτυ γα τθν αποφυγι προςκροφςεων 

των  πουλιϊν. 

 είναι  μόνο 13 m φψουσ 

  Μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ωσ πθγι ενζργειασ ζκτακτθσ ανάγκθσ ι ωσ τροφοδοςία 

για τθν περίπτωςθ που τροφοδοτικό ςφςτθμα δεν είναι διακζςιμο 
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Διάφοροι τφποι ςτροβίλων ζχουν ςχεδιαςτεί με διαφορετικι ιςχφ και πολλοί εξακολουκοφν 

να υποβάλλονται ςε δοκιμζσ.  Από τον Μάρτιο του 2011,  δφο μονάδεσ ςτροβίλων,  με 

χωρθτικότθτα 70 ζωσ 100 KW (διάμετροσ τθσ λεπίδασ 12,8m) ζχουν εγκαταςτακεί ςτθν 

πανεπιςτθμιοφπολθ του Ρανεπιςτθμίου Kyushu για τισ δοκιμζσ πεδίου.  Oι πιο ευρζωσ 

χρθςιμοποιοφμενεσ,  μικρότερεσ μονάδεσ με χωρθτικότθτα 3-5 KW (διάμετροσ τθσ λεπίδασ 2, 

5 m) ζχουν επιλεγεί  από οριςμζνουσ βιομθχανικοφσ χριςτεσ και ζχουν εγκαταςτακεί ςε 

πολλζσ περιοχζσ,  όπωσ ςτθν επαρχία Gansu τθσ Κίνασ για ζνα αρδευτικό ζργο τθσ εριμου και 

ςε αρκετζσ παραλιακζσ περιοχζσ τθσ πόλθσ Φουκουόκα, ςτθν  Λαπωνία. Οι ερευνθτζσ 

προβλζπουν πωσ θ νζα τεχνολογία αιολικϊν πάρκων κα παράγει τόςθ ενζργεια όςο και μια 

μικρι εγκατάςταςθ πυρθνικισ ενζργειασ. 

 

 

6. Windstalks 

 
Εικόνα 125: Ανεμογεννιτρια "Windstalks " 

 

Το Atelier DNA-ζνα αρχιτεκτονικό γραφείο με ζδρα τθ Ν.Υόρκθ επινόθςε τθν "Windstalk" μία 

ιδιαίτερθ ανεμογεννιτρια χωρίσ πτερφγια,  που εντάςςεται αρμονικά ςτο τοπίο και κζρδιςε 

τθ δεφτερθ κζςθ ςτα πλαίςια τθσ Land Art Generator Initiative,  μια πρωτοβουλία που 

βραβεφει installations που ςυνδυάηουν καλλιτεχνικι δθμιουργία και παραγωγι κακαρισ 

ενζργειασ ςε μεγάλθ κλίμακα. Θ ιδζα ξεκινά από τθν παρατιρθςθ τθσ επίδραςθσ του ανζμου 

ςε κάμπουσ με ςιτάρι και μεταμορφϊνεται ςε  ζνα αιολικό πάρκο που αποτελεί ζργο τζχνθσ. 

Θ εναλλακτικι αυτι πρόταςθ για τθν πόλθ Μαςντάρ (τθν πρϊτθ μθτρόπολθ ςε παγκόςμιο 

επίπεδο με μθδενικζσ εκπομπζσ άνκρακα και μθδενικοφσ ρφπουσ) λίγο ζξω από το 'Αμπου 

Ντάμπι,  περιλαμβάνει 1.203 "ςτελζχθ" φψουσ 55m τα οποία είναι καταςκευαςμζνα από ίνεσ 

άνκρακα που ενιςχφονται με ρθτίνθ  και κεμελιϊνονται  ςτο ζδαφοσ ςε  βάςεισ από 

ςκυρόδεμα με διάμετρο που κυμαίνεται από 10 ζωσ 20 m. Κάκε "ςτζλεχοσ" αποτελείται από 

μία βάςθ διαμζτρου 30 cm που λεπταίνει ςτθν κορυφι και φκάνει τα  5 cm. 

Θ ιδζα βαςίηεται  ςτο πιεηοθλεκτρικό φαινόμενο ςφμφωνα με το οποίο θ κινθτικι ενζργεια 

μετατρζπεται ςε θλεκτρικι. Οι "Windstalks" καταςκευάηονται από κεραμικοφσ δίςκουσ,  

μεταξφ των κεραμικϊν δίςκων είναι θλεκτρόδια και τα θλεκτρόδια ςυνδζονται μζςω ενόσ 

κεντρικοφ καλωδίου.  Κακϊσ ο άνεμοσ κζτει ςε κίνθςθ τα "ςτελζχθ",  θ ςειρά των 

πιεηοθλεκτρικϊν κεραμικϊν δίςκων ςυμπιζηεται,  με αποτζλεςμα να δθμιουργείται ρεφμα 

μζςω των θλεκτροδίων. Στο εςωτερικό τθσ βάςθσ από ςκυρόδεμα υπάρχει μία γεννιτρια 

ροπισ,  ϊςτε να μεγιςτοποιείται το ποςό τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ που ζνα αιολικό πάρκο 

Windstalk μπορεί να παράγει,  χρθςιμοποιϊντασ αμορτιςζρ που μετατρζπουν τθν κινθτικι 

ενζργεια των ταλαντευόμενων ςτοιχείων ςε θλεκτρικι ενζργεια. Θ θλεκτρικι ενζργεια που 

παράγεται  δεν είναι ςτακερι,  αλλά  εξαρτάται από τον άνεμο. 

 Οι ςχεδιαςτζσ εφάρμοςαν ζνα τρόπο αποκικευςθσ τθσ ενζργειασ που βαςίηεται ςε 

υπάρχοντα υδροθλεκτρικά ςυςτιματα αντλιοταμίευςθσ. Κάτω από ολόκλθρθ τθν περιοχι 
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δφο μεγάλοι κάλαμοι κα λειτουργοφν ςαν "μπαταρία" και κα αποκθκεφουν ενζργεια. Πταν ο 

άνεμοσ πζφτει,  το νερό από τον άνω κάλαμο κα  ρζει μζςω τουρμπίνων ςτον κάτω κάλαμο,  

απελευκερϊνοντασ τθν αποκθκευμζνθ ενζργεια και μετατρζποντασ τισ αντλίεσ ςε γεννιτριεσ. 

Αντίκετα,  όταν ο άνεμοσ φυςάει  ζνα μζροσ τθσ παραγόμενθσ θλεκτρικισ ενζργειασ 

χρθςιμοποιείται για να τροφοδοτιςει μία ςειρά αντλιϊν που μεταφζρουν νερό από τον κάτω 

ςτον άνω  κάλαμο. 

Τα 50cm του επάνω τμιματοσ του κάκε πόλου φζρουν φωτιςμό LED,  θ φωτιςτικι απόδοςθ 

του οποίου εξαρτάται από τθν ζνταςθ του ανζμου (λάμπει και χαμθλϊνει ανάλογα με το 

πόςο οι πόλοι ταλαντεφονται από τον αζρα). Αυτό δθμιουργεί ζνα ιδιαίτερο οπτικό 

αποτζλεςμα το βράδυ,  που υποδθλϊνει το  ποςό τθσ ενζργειασ που παράγουν οι 

ανεμογεννιτριεσ-όταν δθλαδι δεν πνζει άνεμοσ δεν παράγεται ενζργεια για να 

τροφοδοτιςει τα LED. 

Θ βάςθ τθσ ανεμογεννιτριασ εξυπθρετεί τεχνολογικό ςκοπό και το πάρκο εγκατάςταςισ  

τουσ αποτελεί ζνα είδοσ δθμόςιου πάρκου,  που  μπορεί κανείσ  να περπατιςει  ςτισ βάςεισ 

των ανεμογεννθτριϊν   μπορεί να διαςχίςει ολόκλθρθ τθν περιοχι με τα πόδια από τθ μια  

βάςθ  ςτθν άλλθ  βάςθ,   μπορεί να ςτθρίηεται ςτισ πλαγιζσ,  να ξαπλϊνει,  να μζνει λίγο και 

να ακοφει  τον ιχο του ανζμου. Επιπλζον οι  ομάδεσ Windstalks δθμιουργοφν ζνα 

οικοςφςτθμα. Θ βάςθ από ςκυρόδεμα του κάκε "ςτελζχουσ" που ζχει τθ μορφι ςτροβίλου 

είναι ελαφρϊσ διαφορετικι θ μία από τθν άλλθ και ζχει κλίςθ,  ζτςι ϊςτε θ βροχι να ρζει 

ςτισ πράςινεσ περιοχζσ ανάμεςα ςτο ςκυρόδεμα και τα φυτά να αναπτφςςονται με φυςικό 

τρόπο. 

Σε ςφγκριςθ με τισ ςυμβατικζσ ανεμογεννιτριεσ,  οι Windstalks είναι: 

 πιο αποδοτικζσ.  

 είναι ςχετικά αςφαλείσ για τα πτθνά 

Το ζργο τθσ ανεμογεννιτριασ χωρίσ πτερφγια βρίςκεται προσ το παρόν ςτθ φάςθ τθσ ιδζασ 

και οι ςχεδιαςτζσ προςδοκοφν οι προςομοιϊςεισ να βελτιϊςουν τθν κίνθςθ και τθ μορφι 

των "ςτελεχϊν". Επιπλζον ελπίηουν θ τεχνολογία να μπορζςει επεκτακεί και ςτθ κάλαςςα,  

αξιοποιϊντασ τα ρεφματα των ωκεανϊν για τθν παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ. 

 

 

7.Wind Tree 

 
Εικόνα 126: Ανεμογεννιτρια "Wind Tree " 

Ο ιδρυτισ τθσ γαλλικισ εταιρείασ New Wind R & D,  Jérôme Michaud-Larivière,  επινόθςε το 

"Wind Tree"ι "Arbre à Vent" το οποίο εκμεταλλεφεται ανζμουσ μικρισ ζνταςθσ μζςα ςτθν 

πόλθ,  κατά μικοσ των κτιρίων και δρόμων για να παράγει ενζργεια. Τα φφλλα του Wind Tree 

παράγουν ενζργεια όπωσ και τα πραγματικά φυτά μζςω τθσ διαδικαςίασ τθσ φωτοςφνκεςθσ. 

Ο ςχεδιαςμόσ του αιολικοφ ςυςτιματοσ που εμπνζεται από τθ φφςθ και πιο ςυγκεκριμζνα 

από τθν κίνθςθ των φφλλων ςτον άνεμο,  εντάςςεται αρμονικά ςτον αςτικό και περιαςτικό 
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χϊρο,  ενϊ λειτουργεί ωσ κομμάτι τζχνθσ του δθμοςίου χϊρου και κομμάτι δθμόςιασ 

υποδομισ. Το Wind Tree  είναι δζνδρο από χάλυβα,  που ζχει φψοσ 11 m,  διάμετρο 8 m και 

ηυγίηει 1,3 tn διακζτει 72 τεχνθτά φφλλα που ονομάηονται "Aeroleaves" και λειτουργοφν ςαν 

μικροςκοπικζσ τουρμπίνεσ με ενςωματωμζνα καλϊδια και γεννιτριεσ ςτα φφλλα και ςτα 

κλαδιά. Τα φφλλα όπωσ αναφζρει θ εταιρεία κινοφνται και αξιοποιοφν τον άνεμο 

οποιαςδιποτε κατεφκυνςθσ που απαντάται ςτο αςτικό και αγροτικό περιβάλλον. Οι 

ογκϊδεισ ςυμβατικζσ ανεμογεννιτριεσ δεν μποροφν να ςυλλάβουν το ελαφρφ αεράκι που 

αξιοποιεί το Wind Tree,  αφοφ θ ςυμπαγισ και ελαφριά μορφι του μπορεί και παράγει 

ενζργεια με ταχφτθτεσ ανζμου 2 m/s,  ενϊ οι πρϊτεσ παράγουν ενζργεια με ταχφτθτεσ 4 με 5 

m/s. Τα Aeroleaves κα περιςτρζφονται 280 θμζρεσ το χρόνο,  δθλαδι τισ διπλάςιεσ μζρεσ ςε 

ςχζςθ με μια ςυμβατικι αιολικι τουρμπίνα. Θ ςυνολικι ιςχφσ υπολογίηεται ςε 3,1 KW και 

μπορεί να παράγει αρκετι θλεκτρικι ενζργεια για να τροφοδοτιςει δεκαπζντε οδικοφσ 

λαμπτιρεσ,  ζναν ςτακμό φόρτιςθσ θλεκτρικϊν αυτοκινιτων και να εξαςφαλίςει τισ ανάγκεσ 

ςε θλεκτρικι ενζργεια μiασ μικρισ κατοικίασ τεςςάρων ατόμων (εξαιρουμζνθσ τθσ 

κζρμανςθ). Το Wind Tree προκειμζνου να είναι αξιόπιςτο και ανκεκτικό ςτουσ διάφορουσ 

εξωτερικοφσ παράγοντεσ ζχει υποςτεί επεξεργαςία με ρθτίνθ που προςτατεφει τα τεχνθτά 

φφλλα Aeroleaves από τισ καιρικζσ ςυνκικεσ όπωσ υγραςία ι αλάτι. Ραράλλθλα,  θ 

καταςτροφι ενόσ φφλλου δε ςυνεπάγεται και παφςθ τθσ λειτουργίασ του ςυςτιματοσ,  αφοφ 

πρόκειται για κφκλωμα παράλλθλθσ ςφνδεςθσ. 

Το αιολικό δζντρο ζχει ςθμαντικά πλεονεκτιματα ςε ςχζςθ με τισ ςυμβατικζσ αιολικζσ 

τουρμπίνεσ: 

 είναι περιςςότερο βιϊςιμο,  

 προκαλεί μικρότερθ όχλθςθ,   

 ζχει γρθγορότερουσ χρόνουσ αντίδραςθσ,  

 εντάςςεται αρμονικά ςτο τοπίο που το φιλοξενεί,   

 είναι πιο αςφαλζσ για τθν άγρια ηωι,   

 τα πτερφγια λειτουργοφν ακόρυβα  και επομζνωσ το ςφςτθμα μπορεί να 

εγκαταςτακεί πιο κοντά ςε κατοικθμζνεσ περιοχζσ και ςπίτια χωρίσ προβλιματα. 

 τα μεγζκθ των δζντρων (8μ-12μ)  παραμζνουν πολφ κάτω από το όριο πάνω από το 

οποίο απαιτείται οικοδομικι άδεια. 

Θ εταιρεία εκτιμά πωσ το κόςτοσ τθσ καινοτόμου αιολικισ εγκατάςταςθσ ανζρχεται ςτα 

27.400 $ (25.000 ευρϊ) και υποςτθρίηει πωσ κα είναι ανταγωνιςτικι,  αφοφ κα μπορεί να 

παράγει ενζργεια με 0, 35 $/kwh. 

 Ζνα πρωτότυπο ζχει εγκαταςτακεί ςτο Ραρίςι ςτθν Place de la Concorde ιδθ από τον 

Μάρτιο του 2015. Άλλεσ ιδζεσ εγκατάςταςθσ των φφλλων περιλαμβάνουν τθν τοποκζτθςθ 

αυτϊν ςτθ ςτζγθ κτιρίων,  ςτισ παρυφζσ των δρόμων και ςτθ δθμιουργία "ζξυπνων" 

μπαλκονιϊν,  όπου οι μίνι-τουρμπίνεσ τοποκετοφνται ςτα κάγκελα των μπαλκονιϊν. Θ 

εταιρεία ελπίηει πωσ ςτο εγγφσ μζλλον το αιολικό δζντρο κα μπορεί να ςυνδυαςτεί με 

ενεργειακά αποδοτικά κτίρια ι με άλλεσ τεχνολογίεσ παραγωγισ ενζργειασ,  όπωσ 

φωτοβολταϊκά ςτοιχεία ι γεωκερμία. Το Wind Tree  είναι ζνα ςθμαντικό βιμα προϊκθςθσ 

ςτισ πόλεισ μιασ πράςινθσ οικονομίασ χαμθλϊν εκπομπϊν άνκρακα και ανκεκτικισ ςτθν 

κλιματικι αλλαγι. 
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8.ΜΣ01 ΜΚ3/McCamley  

Εικόνα 127 : Ανεμογεννιτρια " ΜΣ01 ΜΚ3/McCamley " 

Θ  McCamley είναι εταιρεία καταςκευισ και εγκατάςταςθσ των ανεμογεννθτριϊν κακζτου 

άξονα ςτο Keele, Staffordshire ςτθν Αγγλία. Θ εταιρεία ζχει αςχολθκεί με τθν ανεμογεννιτρια 

για πάνω από 30 χρόνια, αλλά μόνο τα τελευταία τρία χρόνια το  τεχνολογικι όνειρο του Δρ 

Anthony Mewburn-Crook υλοποιικθκε. 

Θ ανεμογεννιτρια «MT01» τθσ McCamley  παρουςιάηει τα εξισ χαρακτθριςτικά: 

 δεν διακζτει πφργο και εγκακίςταται εφκολα ςτισ ςτζγεσ κτιρίων ςτισ πόλεισ. 

  Θ «αςτικι ανεμογεννιτρια» είναι ςχεδόν ακόρυβθ, οι δονιςεισ και οι αναταράξεισ 

είναι ελάχιςτεσ 

  τίκεται μόνθ τθσ ςε λειτουργία και με ανζμουσ πολφ χαμθλισ ζνταςθσ(1,8 m/sec). 

 διακζτει αυτορυκμιηόμενο ςφςτθμα ταχυτιτων που τθσ επιτρζπει να λειτουργεί 

αποτελεςματικά ςε ταραχϊδεισ ανζμουσ κρατϊντασ τον δρομζα ςε μια ςτακερι 

ταχφτθτα. 

  είναι πολφ ελαφριά και ςτθρίηεται ςε πολλά «πόδια», γεγονόσ που ελαχιςτοποιεί τισ 

δονιςεισ και τισ πιζςεισ ςτθ ςτζγθ. 

 είναι ειδικά ςχεδιαςμζνθ για τουσ ςυνεχϊσ μεταβλθτοφσ ανζμουσ τθσ πόλθσ, 

ωςτόςο, ςε αντίκεςθ με άλλα μοντζλα, μπορεί να λειτουργιςει ακόμα και όταν 

πνζουν πολφ ιςχυροί άνεμοι ι κάτω από αντίξοεσ καιρικζσ ςυνκικεσ. 

 το ςχζδιο τθσ ανεμογεννιτριασ είναι τζτοιο που κακιςτά «περιττό» το κιβϊτιο 

ταχυτιτων, γεγονόσ που διευκολφνει τθ διατιρθςθ και τθν επιςκευι τθσ 

 το ςχζδιο του δρομζα τθσ υποτίκεται ότι είναι «φιλικό» για τα πτθνά και τισ 

νυχτερίδεσ. 

 Θ εταιρεία καταςκεφαςε τισ  εξισ  ανεμογεννιτριεσ: 

 θ ΜΤ01 ΜΚ2 που τζκθκε ςε δοκιμαςτικι λειτουργία ςτθ Lyaskovets τθσ Βουλγαρίασ 

όπου και βρίςκεται εγκαταςτθμζνθ.  

 θ ΜΤ01 ΜΚ3, ανεμογεννιτρια είναι εγκαταςτθμζνθ με επιτυχία ςτο Ρανεπιςτιμιο 

Keele ςτθν Αγγλία, όπου υπάρχει κζντρο ενθμζρωςθσ ,επιςκζψιμο από το κοινό 

 Θ MT01 MK4 είναι θ τελευταία MT01 ανεμογεννιτρια εγκαταςτθμζνθ ςε μια 

ταράτςα ςτο Λονδίνο.  

 Επίςθσ, ςχεδιάηεται να κάνει τθν εμφάνιςι τθσ θ εμπορικι ανεμογεννιτρια, θ 

MT12, ζνασ ςτρόβιλοσ 12kW που μπορεί να παράγει πολφ περιςςότερθ ενζργεια από 

ό, τι οι ανεμογεννιτριεσ MT01.  

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://www.mccamley.com/&usg=ALkJrhiaHBhHoHbohQNijkhm0TXa01qREw
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ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 
 

Από τθν εκπονθκείςα εργαςία εξάγονται τα εξισ ςυμπεράςματα:  

1. Θ βιωματικι εμπειρία του ανκρϊπου από τθν κζα μεγάλων ζργων, μπορεί να 

περιγραφεί με πολλαπλά ςυναιςκιματα όπωσ: καυμαςμόσ, φόβοσ, λφπθ, χαρά, 

πόνοσ, γαλινθ, ενατζνιςθ, που τα προκαλοφν θ αιςκθτικι του "ωραίου" του 

"υψθλοφ "τθσ "χάρθσ " και τoυ  "εντυπωςιακοφ" ι "κεαματικοφ" 

2. Θ καταςκευι ενόσ μεγάλου αναπτυξιακοφ-κοινωφελοφσ ζργου πζρα από τθν 

χρθςιμότθτά του,  αποτελεί και πολυεπίπεδο ςτοιχείο πολιτιςμοφ. Αυτοί που το 

μελζτθςαν και αυτοί που το καταςκεφαςαν ζχουν απζραντθ  ευκφνθ απζναντι ςτθν 

κοινωνία και ςτισ μελλοντικζσ γενεζσ για τισ  πολιτιςμικζσ  ςυνζπειεσ που αυτά τα 

ζργα εκχωροφν. Κεμελιϊδεσ προβαλλόμενο κάκε τζτοιου ζργου είναι θ αιςκθτικι 

του. 

3. Θ καταςκευι ενόσ μεγάλου αναπτυξιακοφ-κοινωφελοφσ ζργου περιζχει μεγάλο 

ποςοςτό δθμιουργίασ γιατί κάκε ζργο, ανεξάρτθτα από τουσ κοινοφσ κανόνεσ 

καταςκευισ, ζχει τθν δικι του ταυτότθτα κλίμακασ,  λειτουργικότθτασ και ζνταξθσ 

τόςο ςτο φυςικό όςο και ςτο πολιτιςμικό περιβάλλον. Ταυτόχρονα , ο χρόνοσ τθσ 

ενεργοφσ ηωισ τουσ υπερβαίνει τον ορίηοντα τθσ ηωισ των 

ςχεδιαςτϊν/καταςκευαςτϊν, αφοφ διατθροφνται για πολλά-πολλά χρόνια.  

Επομζνωσ, όςο καλφτερα μποροφν να μιλιςουν τα ζργα τθ γλϊςςα τθσ εποχισ 

τουσ, τόςο περιςςότερο αιϊνια γίνονται και αντίςτροφα, μόνο αν  περιβάλλονται 

από τθν αφρα του αιϊνιου μποροφν να μιλιςουν  τθ ςφγχρονθ γλϊςςα τθσ εποχισ 

που τα καταςκευάηει. 

4. Κάκε καταςκευαςτικό ζργο,  κάκε αρχιτεκτόνθμα γίνεται ζργο τζχνθσ, αφοφ  θ μορφι 

του, ςφμφωνα με τον Βιτροφβιο, είναι ςφνκεςθ τριϊν ςτοιχείων: τθσ Ευχρθςτίασ 

(Utilitas), τθσ Στακερότθτασ (Firmitas) και. τθσ Ομορφιάσ (Venustas). Για να γίνει ζνα  

καταςκευαςτικό ζργο πρόξενοσ αιςκθτικισ χαράσ,  κα πρζπει θ εξυπθρετικι μαηί με 

τθν τεχνικι του μορφι να υποταχκοφν ςτθν καλλιτεχνικι, που με τθ ςειρά τθσ κα 

πρζπει να καταφζρει να υποβάλει εκλεπτυςμζνεσ ςκζψεισ και ιςχυρά ςυναιςκιματα 

αιςκθτικισ ταυτότθτασ ϊςτε ο άνκρωποσ να μπορεί να κινείται μζςα ςτο ζργο με 

τάξθ και αρμονία που διαφζρουν ριηικά από τθν υπόλοιπθ κακθμερινότθτά του.. 

5. Αυτό επιτυγχάνεται αν το ζργο είναι ςοφά οργανωμζνο "ωσ κάτοψθ, ωσ όψθ και ωσ 

τομι". Κα πρζπει το "μζροσ" και το "όλον" να βρίςκονται ςε ιδανικζσ αναλογίεσ  ϊςτε 

για να διατθρεί το ζργο τθν αυτοτζλειά του, τίποτε άλλο να μθ χρειάηεται να 

προςτεκεί ι να αφαιρεκεί. Τότε το ζργο ςυγκινεί και το πνεφμα και το βλζμμα, τόςο  

των καταςκευαςτϊν όςο και όςων το βλζπουν. 

6. Για να δθμιουργθκεί ζνα μικρό ι μεγάλο ζργο που κα διακζτει αιςκθτικι κα πρζπει 

να διατίκεται περιςςότεροσ χρόνοσ ςτθν μελζτθ του κζματοσ πριν αρχίςει θ 

καταςκευι γιατί θ τζχνθ δεν ανζχεται τθν βία και είναι γνωςτό ότι θ παρζλευςθ του 

χρόνου για τθν βίωςθ τθσ ςφνκεςθσ ενόσ ζργου, είναι γόνιμθ και πολλζσ φορζσ 

εξοφλείται με τθν ακαναςία του. 

7. Θ φανταςία του δθμιουργοφ μπορεί να ενεργοποιιςει τθν ιδανικι χριςθ  τθσ 

διακζςιμθσ τεχνικισ ϊςτε, κάκε φορά, να παράγονται ζργα , που ανανεϊνουν τα 

αιςκθτικά δεδομζνα. 
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8. Τα Φράγματα και οι Ανεμογεννιτριεσ παρά τισ προφανείσ τουσ διαφορζσ,   

ςχετίηονται μεταξφ τουσ με μια ςειρά "διπόλων", αφοφ το κυρίαρχο μζςον, το 

¨ρευςτό" φδωρ και το "ρευςτό" άνεμοσ υπακοφουν ςε ανάλογα  μακθματικά μοντζλα 

κακϊσ ζχουν κοινζσ φυςικζσ ιδιότθτεσ. 

9. Τόςο τα Φράγματα όςο και οι Ανεμογεννιτριεσ, τροποποιοφν με τθν παρουςία τουσ 

τθ  φφςθ του τόπου όπου εγκακίςτανται. Είναι αίτιο και αποτζλεςμα ευρφτερων 

αναπτυξιακϊν προγραμμάτων με υψθλι  οικονομικι εμπλοκι του Κράτουσ, τοπικϊν 

οργανιςμϊν  και των επιχειριςεων. Βρίςκονται ςτθν εκάςτοτε αιχμι τθσ τεχνολογίασ. 

Θ πολυετισ παρουςίασ τουσ επθρεάηει κακοριςτικά και τα μεμονωμζνα άτομα   και  

το κοινωνικό ςφνολο , που εμπλζκονται μαηί τουσ. Επιβάλλουν νζα δεδομζνα και        

θ  αιςκθτικι τουσ  επθρεάηουν ριηικά  τισ βιωματικζσ  εμπειρίεσ του ανκρϊπου. 

10. Και τα Φράγματα όςο και οι Ανεμογεννιτριεσ είναι προϊόντα ανάγκθσ. Ωσ 

αποτζλεςμα ανάγκθσ  πρζπει λοιπόν  να αντιμετωπιςτοφν και να αποκτιςουν 

χαρακτιρα που να υπερβαίνει τθν πρωταρχικι αιτία τθσ καταςκευισ τουσ και να 

γίνουν "φυςικοί ςυςςωρευτζσ" που αποδίδουν , διαρκϊσ, πνευματικότθτα  και 

αιςκθτικι ςυγκίνθςθ.   

11. Τα φράγματα εντάςςονται ςτα  αναπτυξιακά ζργα. Είναι μακρόχρονα, εκτεταμζνα, 

υψθλϊν απαιτιςεων  επομζνωσ  δαπανθρά,  αλλά με μεγάλθ οικονομικι απόδοςθ 

και γι’ αυτό επιδιϊκεται θ καταςκευι τουσ. Είναι ζργα ιδιότυπα όπου κανζνα δεν 

μοιάηει με τα προθγοφμενα. Θ αξία τθσ ζγκειται ςτθν μοναδικότθτά τουσ. 

12. Ζνα μεγάλο φράγμα, είναι πανταχόκεν ορατό και δίνει ζνα ιδιαίτερο ςτίγμα ςτθν 

περιοχι που καταςκευάηεται. 

13. Το φράγμα, ωσ ζργο μθχανικοφ, διακζτει "κάποια" αιςκθτικι γιατί υπακοφει ςτουσ 

νόμουσ τθσ φφςθσ και ςτθ κζα των  ζργων αυτϊν   αιςκανόμαςτε τθν "αρμονία". 

Αυτό όμωσ δεν φκάνει για να είναι το φράγμα αντικείμενο πλαςτικισ ςυγκίνθςθσ. 

Χρειάηεται να διακζτει ςτοιχεία που να είναι ικανά να ταράξουν τισ αιςκιςεισ των 

ανκρϊπων,  να εκπλθρϊςουν τισ επικυμίεσ των ματιϊν τουσ και να είναι 

τοποκετθμζνα με τζτοιο τρόπο ϊςτε θ κζα τουσ να επθρεάςει ςαφϊσ με το κομψό ι 

το ακατζργαςτο,  τον κόρυβο ι τθν γαλινθ, τθν αδιαφορία ι το ενδιαφζρον. Αυτά τα 

ςτοιχεία είναι που προκαλοφν  τελικά τθν αίςκθςθ του ωραίου.  

14.  Σε ζνα φράγμα, θ αιςκθτικι πρζπει να είναι θ επιτυχισ ανάγνωςθ τθσ ςτατικισ 

λειτουργίασ. Ανάγνωςθ είναι θ οπτικι περιγραφι τθσ ικανότθτασ των φερόντων 

ςτοιχείων να παραλαμβάνουν τα αναλογοφντα φορτία και τισ  καταπονιςεισ. 

15. Φράγματα με αιςκθτικι είναι ςτθν πατρίδα μασ τα λικόδμθτα και ξθρολίκινα 

φράγματα των χειμαρρικϊν ρεμάτων. Στα υδροθλεκτρικά φράγματα και μόνο με   

εποπτικά κριτιρια διακρίνουμε επί μζροσ αιςκθτικά ςτοιχεία, που όμωσ είναι 

διαφορετικά ανά κατθγορία. 

16. Αιςκθτικζσ εντυπϊςεισ δθμιουργοφν οι διαςτάςεισ του φράγματοσ, οι αναλογίεσ και 

ςυμμετρίεσ που διακζτουν, ο τρόποσ καταςκευισ των υπερχειλιςτϊν,  οι επεμβάςεισ 

ςτο φλοιό και ςτο ςϊμα του φράγματοσ, θ διακόςμθςθ τθσ ςτζψθσ, ο ειδικόσ 

φωτιςμόσ θ διακόςμθςθ με ζργα τζχνθσ και θ αρχιτεκτονικι των ςυνοδευτικϊν 

ζργων. 

17. Είναι αναμφιςβιτθτο ότι θ αιςκθτικι δεν περιορίηεται  ςτθν μακροςκοπικι εμφάνιςθ 

ακόμθ και όταν ςυμπλθρϊνεται από το αίςκθμα αςφάλειασ που παρζχει ζνα άρτια 

καταςκευαςμζνο ζργο. Θ αιςκθτικι είναι και βίωμα, εξαρτάται δθλαδι από το πϊσ 
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προςλαμβάνει κανείσ  το μινυμα τθσ καταςκευισ του ζργου και το αίςκθμα αυτό 

είναι ζνα δυναμικό ςτοιχείο που πρζπει να διαπιςτωκεί και να ςυςχετιςτεί με τισ 

βαςικζσ αντιλιψεισ τθσ εποχισ ι του πολιτιςμοφ ςτον οποίο ανικει. 

18. Εξαιτίασ αυτοφ του διαφορετικοφ τρόπου πρόςλθψθσ του μθνφματοσ,  παρατθρείται 

ότι δθμιουργοφνται κοινωνικζσ αντιδράςεισ που όλο και αυξάνονται, για τθν 

καταςκευι των υδροθλεκτρικϊν φραγμάτων. Οι κοινωνικζσ αντιδράςεισ οφείλονται 

ςτο γεγονόσ ότι τα υδροθλεκτρικά φράγματα είναι τεχνικά ζργα που καταλαμβάνουν  

ςυνικωσ  μεγάλεσ εκτάςεισ,  άρα απαιτοφν να διατεκεί μεγάλο μζροσ του φυςικοφ 

αγακοφ,  του περιβάλλοντοσ από τθν άλλθ οι Ζλλθνεσ διαχρονικά δεν  επιτρζπουν τθν 

κατάκτθςθ,  τθν χειραγϊγθςθ και τον ζλεγχο τθσ φφςθσ 

19. Θ καταςκευι των φραγμάτων εγείρει μια ςειρά ηθτθμάτων που είναι λογικά και 

διακρίνονται ςε ηθτιματα ςε ςχζςθ με τθν εποπτεία τθν κοινωνιολογία, τθν 

οντολογία και τθν τζχνθ. 

20. Το φράγμα είναι αιςκθτικό, όταν είναι ευχάριςτο και αποδεκτό από τισ αιςκιςεισ 

όςων το βλζπουν. Για να μπορζςουν όμωσ οι άνκρωποι να αντιλθφκοφν τθν 

αιςκθτικι του, πρζπει να ενεργοποιθκοφν όλεσ οι αιςκιςεισ τουσ,  όχι  μόνο οι πζντε 

ςωματικζσ αιςκιςεισ αλλά και οι ψυχικζσ, ϊςτε να γίνει γνωςτι και κατανοθτι  θ 

καταςκευι ενόσ φράγματοσ και να διαπιςτωκεί  εάν εναρμονίηεται με τουσ 

ανκρϊπουσ  και  αν ςυντονίηεται μαηί τουσ ςε μια  δθμιουργικι ςυνφπαρξθ. 

21. Αυτό κα ςυμβεί μόνο αν τα φράγματα:  

 Είναι ζργα τζχνθσ, δθλαδι ςυνδυάηουν κατά τθν καταςκευι τουσ τθν επιςτιμθ, 

τθν εμπειρία και τθν τεχνικι κρίςθ. 

 Δεν δθμιουργοφν περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ και κοινωνικζσ επιπτϊςεισ.  

22. Οι ανεμογεννιτριεσ ωσ μζγα μθχανζσ καλοφνται να εξυπθρετιςουν ζνα πολφ ςοβαρό 

πρόβλθμα, αυτό τθσ ενεργειακισ επάρκειασ αλλά και αυτονομίασ, προαςπίηοντασ το 

δθμόςιο ςυμφζρον και ςυντελϊντασ ςτθν κοινωνικι ευμάρεια και τθ βιωςιμότθτα 

του μοντζλου διαβίωςθσ. 

23. Οι ανεμογεννιτριεσ ζχουν εξελιχκεί ςε τεχνολογικά προϊόντα μαηικισ παραγωγισ 

που υπακοφουν ςτισ αρχζσ του βιομθχανικοφ ςχεδιαςμοφ. Συνεπϊσ και για τισ 

ανεμογεννιτριεσ  δθμιουργείται μια βιομθχανικι αιςκθτικι όπου θ λειτουργικότθτα 

κυρίωσ αλλά  και το κζρδοσ κυριαρχοφν ςτθν παραγωγι.  

24. Ραρά το γεγονόσ πωσ οι ανεμογεννιτριεσ ωσ εγκαταςτάςεισ αιολικισ ενζργειασ ζχουν 

μικρό οικολογικό αποτφπωμα ςε ςφγκριςθ με τισ ςυμβατικζσ μονάδεσ παραγωγισ 

θλεκτρικισ ενζργειασ, οριςμζνοι που κατοικοφν κοντά ςε ανεμογεννιτριεσ ι ςε  

αιολικά πάρκα διαμαρτφρονται πωσ πρόκειται για  άκομψα τεχνολογικά ςτοιχεία που 

προςβάλλουν το φυςικό τοπίο και ςκθνικό, προκαλϊντασ αιςκθτικά προβλιματα. 

25. Οι κοινωνικζσ αντιδράςεισ ςτθν εγκατάςταςθ των ανεμογεννθτριϊν ςτθν χϊρα μασ 

οφείλονται αφενόσ ςτο ότι θ Ελλάδα είναι χϊρα αποδζκτθσ τθσ υψθλισ τεχνολογίασ 

και όχι χϊρα πρωτογενοφσ ανάπτυξισ τθσ και αφετζρου ςτο ότι οι Ζλλθνεσ 

διαχρονικά δεν επιτρζπουν τθν κατάκτθςθ, τθν χειραγϊγθςθ και τον ζλεγχο τθσ 

φφςθσ. 

26. Συνεπϊσ όπωσ ςυμβαίνει και με τα φράγματα, θ εγκατάςταςθ των ανεμογεννθτριϊν-

μζγα-μθχανϊν εγείρει μια ςειρά ηθτθμάτων που είναι λογικά και διακρίνονται ςε 

ηθτιματα ςε ςχζςθ με τθν εποπτεία τθν κοινωνιολογία,  τθν οντολογία και τθν τζχνθ 
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27. Θ οπτικι όχλθςθ δεν είναι δυνατόν να εκτιμθκεί με απόλυτο τρόπο κακϊσ 

επθρεάηεται από πλικοσ αντικειμενικϊν και υποκειμενικϊν παραγόντων όπωσ είναι: 

το μζγεκοσ τθσ Α/Γ ι του αιολικοφ πάρκου, θ κζςθ εγκατάςταςθσ μιασ Α/Γ, ο 

χαρακτιρασ τθσ περιοχισ εγκατάςταςθσ, θ απόςταςθ από τθν οποία παρατθρεί 

κανείσ μια Α/Γ,  ο τφποσ και ο χρωματιςμόσ τθσ.  

28. Κάποιοι κεωροφν τισ Α/Γ ωσ αντιαιςκθτικά, ογκϊδθ και άκομψα τεχνολογικά 

προϊόντα που αλλοιϊνουν οπτικά το τοπίο κακιςτϊντασ το βιομθχανικι ηϊνθ, ενϊ 

άλλοι τισ αντιμετωπίηουν ωσ κομψζσ, ζξυπνεσ, ωφζλιμεσ και ςυνεπϊσ αποδεκτζσ 

καταςκευζσ που ςτολίηουν το τοπίο. Κάποιοι τισ βλζπουν ςαν ςφγχρονα ζργα 

γλυπτικισ.  

29. Οι διαφορζσ των απόψεων οφείλονται ςτο γεγονόσ ότι θ αιςκθτικι είναι ζνα 

ανκρϊπινο πολιτιςτικό φαινόμενο και κατά ςυνζπεια κζμα παιδείασ και εκπαίδευςθσ 

αλλά και εξοικείωςθσ. 

30. Ρολλζσ φορζσ θ ικανοποίθςθ που νιϊκουμε από τθν αιςκθτικι ενόσ δθμιουργιματοσ    

ςυνδζεται με ζνα "ενδιαφζρον" πικανόν με ζνα "ςυμφζρον." 

31. Επίςθσ θ ζννοια του αιςκθςιακοφ-αιςκθτικοφ διαφζρει από περίοδο ςε περίοδο. 

Ακόμθ και τθν ίδια χρονικι περίοδο διαφορζσ διακρίνονται μεταξφ των πολιτιςμϊν 

που αναπτφςςεται ςε διαφορετικζσ χϊρεσ. Θ τζχνθ του 20ου αιϊνα για παράδειγμα 

χαρακτθρίηεται από μια προςιλωςθ ςτθ χρθςτικότθτα και τθν αναγωγι κάκε 

αντικειμζνου ςε εμπόρευμα. Αυτό με άλλα λόγια ςθμαίνει ότι ςτθν εμπορευματικι 

αλυςίδα οι ποιοτικζσ όψεισ τθσ Ομορφιάσ,  τθσ αιςκθτικισ, ανατρζπονται ολοζνα και 

περιςςότερο από τισ ποςοτικζσ. 

32. Οι ανεμογεννιτριεσ ωσ τεχνολογικό προϊόν ζχουν αιςκθτικι, αλλά πρζπει: να είμαςτε 

ζτοιμοι να δεχτοφμε ότι ςαν μεγάλεσ καινοτομίεσ που είναι, δεν μπορεί παρά να 

μεταςχθματίςουν ςυνολικά  τθν τεχνικι των τεχνϊν και ζτςι να επθρεάςουν τθν ίδια 

τθν καλλιτεχνικι δθμιουργικότθτα και να αλλάξουν  ριηικά τθν ζννοια τθσ τζχνθσ.  

33. Πμωσ θ "ομορφιά" δεν πρζπει να είναι αόριςτθ, αλλά οριςμζνθ μζςω μιασ ζννοιασ 

που δθλϊνει μια αντικειμενικι ςκοπιμότθτα τθν οποία μόνο ο άνκρωποσ κακορίηει 

και με τθν ευφυΐα του, τθν εναρμονίηει αιςκθτικά. Τϊρα που θ τεχνολογία ζχει 

εξαςφαλίςει τισ βαςικζσ υλικζσ  ανάγκεσ οφείλουμε να προςζξουμε και τθν αιςκθτικι 

περιςςότερο. 

34. Οι ανεμογεννιτριεσ αποτελοφν ζνα αντικείμενο βιομθχανικοφ design τθσ εποχισ μασ, 

αναμφίβολα "προχωρθμζνθσ" αιςκθτικισ που προκφπτει κυρίωσ από τθν τεχνολογικι 

τελειότθτα του ςχεδιαςμοφ τουσ. 

35. Πςο θ αιολικι ενζργεια αποτελεί μζροσ τθσ ανάπτυξθσ, θ παρουςία των 

ανεμογεννθτριϊν δθμιουργοφν τθν απόλυτθ αναγκαιότθτα να ςυλλάβουμε και να 

φζρουμε ςε πζρασ μια άλλθ μορφι τζχνθσ που κα ενςωματϊςει τόςο ςτθ 

μορφολογία όςο και ςτθν κριτικι τθσ τθν ςθμερινι κατάςταςθ! 

36. Θ ζρευνα ςτον τομζα τθσ αιολικισ ενζργειασ ζχει κάνει μεγάλα βιματα προκειμζνου 

να προωκθκοφν ςτθν αγορά νζεσ καινοτόμεσ ανεμογεννιτριεσ, που δεν αγνοοφν τθν 

ζννοια τθσ αποδοτικότθτασ και αντιμετωπίηουν τισ αρνθτικζσ περιβαλλοντικζσ 

επιπτϊςεισ που επιφζρουν οι κλαςικζσ ανεμογεννιτριεσ. 

37. Τόςο για τα Φράγματα όςο και για τισ Ανεμογεννιτριεσ ιςχφει ο ςτίχοσ του Ελφτθ 

''Προςπάκθςε  να οδθγιςεισ τθν τεχνικι τελειότθτα ςτθν φυςικι τθσ κατάςταςθ". 
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