
ERNST NEUFERT

ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΗ
& ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
Bασισμένη στην πλήρως αναθεωρημένη 38η Γερμανική έκδοση του 2005
και ενημερωμένη από την 39η επανεπεξεργασμένη Γερμανική έκδοση του 2009

Βασικές αρχές, Kανονισμοί, Πρότυπα και Προδιαγραφές 
σε σχέση με Σχεδιασμό, Κατασκευή, ∆ιαμόρφωση,
∆ιαστασιολόγηση κτιρίων - χώρων - εσωτερικών εγκαταστάσεων και εξο πλι σμού 

με τον Άνθρωπο ως Μέτρο και Σκοπό

ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΕΧΝΙΚΟ, ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ,
ΤΟΝ ∆Ι∆ΑΣΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ∆Ι∆ΑΣΚΟΜΕΝΟ

με πάνω από 6000 εικόνες και πίνακες

Ίδρυση Ernst Neufert 

Eπιμέλεια Καθ. Johannes Kister
κατ' εντολή του Ιδρύματος Neufert

με την υποστήριξη του Ινστιτούτου Gropius του Πανεπιστημίου Anhalt

με την συνεργασία των ∆ιπλ. μηχ.: Mathias Brockhaus, Matthias Lohmann, Patricia Merkel και Thomas Dietzsch

Μετάφραση: ∆. Μαλασπίνας, Αρχιτέκτων ΕΜΠ
 MSc Πολεοδόμος

Εκδόσεις: Μ. Γκιούρδας
Ζωοδόχου Πηγής 70-74 - Τηλ.: 210 3630219
106 81 Αθήνα, 2010

www.mgiurdas.gr
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Σειρά Αρχιτεκτονική - Κατασκευή
Στην ίδια σειρά κυκλοφορούν:

 1. Κατόψεις κατοικιών
 2. Παραδείγματα κατόψεων
 3. Σκάλες
 4. Προσόψεις
 5. ∆ιαμόρφωση εσωτερικών χώρων
 6. Στέγες - ∆ώματα
 7. Αρχιτεκτονική εσωτερικών χώρων
 8. Κατοικίες μέσα στην πόλη
 9. Σύγχρονες μονοκατοικίες
10. Αρχιτεκτονική κήπων
11. Αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας
12. Το τζάκι, κατασκευή & διαμόρφωση
13. Μονοκατοικίες, παραδείγματα μονοκατοικιών από όλο τον κόσμο
14. Οικοδομικές λεπτομέρειες
15. Η τεχνική των ξύλινων κατασκευών
16. Μελέτη και υπολογισμός ξύλινων κατασκευών
17. Κτιριακές κατασκευές
18. 27 βραβευμένες μονοκατοικίες
19. Μικρές βραβευμένες μονοκατοικίες
20. Άτλας κατόψεων κατοικιών
21. Κατοικίες - Τυπολογία και μορφή
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1 Επεξήγηση Συμβόλων
Κανονισμοί

Σχεδίαση
Μέτρα και Σταθμά

Βασικές διαστάσεις 
και Αναλογίες

Βιολογία των κτιρίων
Οπτική αντίληψη

ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

2 Σχεδιασμός  κτιρίων
Αειφόρος δόμηση

∆ιαχείριση - Facility Management
Σχεδιασμός και επίβλεψη

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ

3 Θεμελιώσεις
Τοιχοποιϊες

Καπνοδόχοι
Πατώματα

Στέγες 
Παράθυρα - Πόρτες

Σκάλες
Ανελκυστήρες

∆ΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

4 Βασικές αρχές
Προσανατολισμός

Κατόψεις 
Χώροι κατοικίας

Τύποι κατοικιών ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

5 Φοιτητικοί ξενώνες
Ξενώνες ηλικιωμένων

Ξενοδοχεία
Εστίαση

Ξενώνες νεότητας
Μοτέλ

Εξοχικές κατοικίες
Camping

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ

6 Παιδικοί σταθμοί
Παιδικές χαρές

Σχολεία
Πανεπιστήμια

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ - ΕΡΕΥΝΑ

7 Μουσεία 
Θέατρα

Αίθουσες συναυλιών
Κινηματογράφοι

Τσίρκο Ζωολογικοί κήποι ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΝΑΨΥΧΗ

8 Κτίρια γραφείων
Πύργοι

Βιβλιοθήκες
Τράπεζες

ΓΡΑΦΕΙΑ - ∆ΙΟΙΚΗΣΗ

9 Καταστήματα ΕΜΠΟΡΙΟ

10 Βιομηχανία
Βιοτεχνίες - Εργαστήρια

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ

11 Χριστιανικές εκκλησίες
Συναγωγές

Τζαμιά ΝΑΟ∆ΟΜΙΑ

12 Ιατρεία
Νοσοκομεία

ΥΓΕΙΑ

13 Στάδια
Αθλητικές εγκαταστάσεις

Γυμναστήρια
Πισίνες

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

14 Οδοί
Χώροι στάθμευσης

∆ημόσια μέσα 
μεταφοράς

Σιδηρόδρομοι 
Αεροδρόμια

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

15 Νεκροταφεία
Κήποι

ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΧΩΡΟΙ

16 Αγροκτήματα
Σταυλισμός

ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

17 Υπαίθριες αποθήκες
Ράμπες φόρτωσης

Απορρίμματα ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑ - ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ

18 Εξυγίανση κτιρίων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Φυσική των κτιρίων
Φυσικός φωτισμός

Τεχνητός φωτισμός
Πυροπροστασία

Εσωτερικές 
εγκαταστάσεις

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

19 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

20 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
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Η δομή του βιβλίου σε σχέση με την ταξινόμηση της ύλης 
ακολουθεί μια φυσιολογική σειρά της κατασκευής. Έτσι, 
πολλά συγγενή θέματα βρίσκονται το ένα κοντά στο άλλο 
εκτός αν κάποιες πιο ισχυρές σχέσεις δεν έχουν προ-
καλέσει μια απομακρυσμένη τοποθέτησή τους.
Τα μεμονωμένα στοιχεία της κατασκευής, που αντι-
μετωπίζονται στα περισσότερα - αν όχι σε όλα - τα είδη 
κτιρίων, αναλύονται χωριστά. Το ίδιο ισχύει και για τις 
γενικές αρχές της σύνθεσης, της προετοιμασίας και του 
σχεδιασμού. Με τον τρόπο αυτό έχουν προκύψει 35 θε-
μα το λο γι κές ομάδες.
Ο πίνακας περιεχομένων  σελ. ix
παρουσιάζει την αναλυτική δομή αυτών των θεμάτων και 
το περιεχόμενο της κάθε σελίδας.
Το θεματικό ευρετήριο  σελ. 574
δίνει τον αριθμό της σελίδας όπου δίνονται τα βασικά 
στοιχεία για κάθε θέμα-λήμμα.
Οι επεξηγήσεις συντομογραφιών και συμβόλων  σελ. 1
Ήταν απαραίτητο να υπάρχουν κάποιες συντομογραφίες 
για οικονομία χώρου. Στο βαθμό που χρησιμοποιούνται 
κάποιες μη δόκιμες συντομογραφίες, οι μορφές των νέων 
επιλεγμένων είναι τέτοιες που να μην είναι απαραίτητο 
στον αναγνώστη να ανατρέχει στη σελ. 1.
Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα του βιβλίου έγκειται στην 
περιεκτική αναφορά σε όλα τα βασικά θέματα γνώσης και 
σχεδιασμού ενός κτιρίου σε ένα τόμο.
Οι κατόψεις, τομές, μορφές κ.λπ. είναι παραδείγματα 
απλώς και μόνο και όχι υποδείγματα.

ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ;

Για παράδειγμα έστω ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε την 
μελέτη ή προμελέτη ενός κτιρίου διοίκησης.
∆ιαβάζουμε προσεκτικά το ερωτηματολόγιο (σελ. 50-51) 
και απαντάμε σε ερωτήσεις που απαιτεί το θέμα καθώς 
και όσες προκύπτουν από την ειδική περίπτωση. Από τις 
σελ. 262-264 υπολογίζονται οι απαιτήσεις χώρου του 
κτιρίου διοίκη σης και βρίσκονται οι συσχετίσεις με άλλους 
χώρους. Με βάση τον πίνακα για την προσέγγιση των 
απαι τήσεων χώρου σε όγκο υπολογίζεται κατ' αρχήν 
αυτό το στοιχείο. Στη συνέχεια λαβαίνοντας υπόψη αυτόν 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

το συνολικό αριθμό προσ διο ρί ζου με τα επιμέρους μεγέ-
θη των χώρων, και σχε διά ζου με το κτίριο σύμφωνα με την 
σειρά εργασιών που δί νον ται στη σελ. 58-61.
Η αίθουσα φαγητού υπολογίζεται για παράδειγμα με τα 
στοιχεία για εστιατόρια (σελ. 201-202).
Η ενδεχομένως απαιτούμενη αίθουσα παρουσιάσεων 
υπο λο γί ζε ται με βάση τα δεδομένα για θέατρα (σελ. 249) 
και για ακουστική (σελ. 510) ενώ η τοποθέτηση μιας κι-
νηματογραφικής μηχανής προβολής παρου σιά ζεται στις 
σελ. 251.
Ο υπολογισμός κάποιων αιθουσών διαλέξεων γίνεται με 
τα δεδομένα για ανώτατες σχολές σελ. 225, η βι βλιο θήκη 
με τα στοιχεία στις σελ. 274-276, η διάταξη των γραφεί-
ων σύμφωνα με τις σελ. 262-267, τα σχεδια στήρια, ερ-
γαστήρια, σπουδαστήρια, σύμφωνα με τις σελ. 230-233, 
η κατασκευή ενός θησαυροφυλακίου σύμ φω να με τα 
στοιχεία της σελ. 280 και οι απαιτήσεις σε θέ σεις στάθ-
μευσης ή γκαράζ με τα στοιχεία στις σελ. 414-416.
Επίσης για τις αναγκαίες κατοικίες για διαχειριστές οι κο-
νό μους, μάγειρους κ.τ.ο. στοιχεία θα πρέπει να ανα ζη τη-
θούν στις σελ. 136 & 164-181 ενώ τα στοιχεία για μέγεθος, 
μορ φή και διαρρύθμιση των επιμέρους χώρων υπάρχουν 
στις σελ. 139-155.
Για διαμόρφωση οδών και περιπάτων θα πρέπει να ανα-
τρέξουμε στις σελ. 402-406, για φύτευση και δια μόρ φω-
ση κήπων κ.λπ. στις σελ. 450-463 και τέλος για το θέ μα 
της κατασκευής και την θέση των κλιμακοστασίων και 
ανελκυστήρων στις σελ. 127-131. Τα μεγέθη θυρών και 
παραθύρων βρίσκονται στις σελ. 111-117, οι θε με λιώ-
σεις, μονώσεις κ.λπ. στις σελ. 65-71, τα στοιχεία για 
τοί χους και πάχη τοίχων στις σελ. 72-76, για στέγες στις 
σελ. 83-89, για θέρμανση και αερισμό στις σελ. 556-559, 
φωτισμό φυσικό και τεχνητό στις σελ. 516-537, για βα-
σι κές και αξονικές διαστάσεις στις σελ. 41-42.
Για ενδεχόμενη μετατροπή των αναφερόμενων μετρικών 
μονάδων (κυρίως σε σχέση με το αγγλοσαξωνικό σύσ τη-
μα) θα πρέπει να ανατρέξει κανείς στη σελ. 25.
Με τα πολύπλευρα αναλυμένα αυτά δεδομένα μπορεί 
να προχωρήσουμε εύκολα, σίγουρα και γρήγορα στην 
αντι μετώπιση των ειδικών απαιτήσεων της συγκε κρι μένης 
κατασκευής στη δεδομένη θέση - έχοντας επι πλέον 
δε δο μέ νη την σχέση με ένα σύγχρονο τρόπο ζωής και 
αισθη τι κών επιλογών.

_arxika oikod.indd   iv_arxika oikod.indd   iv 18/9/2010   3:35:05 μμ18/9/2010   3:35:05 μμ



5η έκδοση 2010 OIKO∆ΟΜΙΚΗ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ του NEUFERT
από τις 38η & 39η πλήρως αναθεωρημένες και επανεπεξεργασμένες Γερμανικές Εκδόσεις, 2005 - 2009

Κάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή και την σφραγίδα του εκδότη

Αναδημοσίευση του βιβλίου σε οποιαδήποτε μορφή, ολόκληρου ή μέρους
δεν επιτρέπεται χωρίς την έγγραφη εξουσιοδότηση του εκδότη. 

Πρωτότυπη έκδοση στη Γερμανική γλώσσα από τον εκδοτικό οίκο Friedr. Vieweg & Sohn Verlag,
D65189, Wiesbaden, Γερμανία με τίτλο: "Ernst Neufert: Bauentwurfslehre 38. Auflage – 38η Έκδοση
 Friedr. Vieweg & Sohn Verlag/ GWV Fachverlage GmbH, Wiesbaden, 2005

ISBN  3-528-99651-Χ

Ernst Neufert: Bauentwurfslehre 39. Auflage (Kapitel: Wohren/Hausräume, Beherbergung/Motels, Verkehr/ 
Tankstellen, Bauen im Aussenraum, Bauphysic/Energieausweis) – 39η Έκδοση
 Vieweg + Teubner | GWV Fachverlage GmbH, Wiesbaden, 2009

ISBN  978-3-8348-0732-8

Αποκλειστικότητα για την Ελληνική Γλώσσα

Εκδόσεις: Μόσχος Γκιούρδας
 Ζωοδόχου Πηγής 70-74 - Τηλ.: 210 3630219
 106 81 Αθήνα, 2010
 www.mgiurdas.gr

ISBN:  970-960-512-613-1

Επιμέλεια κειμένων: Μιχαήλ Μεταξάς

Επιμέλεια έκδοσης & DΤP: Κ. Καλαϊτζής, τηλ.: 210 2811662

Εκτύπωση: ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ Γραφικές Τέχνες Α.Ε., τηλ.: 210 3300067

Βιβλιοδεσία: ΣΤΑΜΟΥ Γραφικές Τέχνες - Εκδόσεις

1η Ελληνική έκδοση 1972

2η Ελληνική έκδοση 1992

3η Ελληνική έκδοση πλήρως αναθεωρημένη και επανεπεξεργασμένη 1996

4η Ελληνική έκδοση πλήρως αναθεωρημένη και επανεπεξεργασμένη 2004

5η Ελληνική έκδοση 2010
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Πρόλογος για την 1η Ελληνική έκ δο ση

Μεταξύ των συγγραμμάτων των τεχνικών Επι στη-
μών, ιδιαιτέραν θέσιν κατέχει η “Οικοδομική” του 
Neufert. Το “Ευαγγέλιον” αυτό των Μη χα νι κών και 
των σπουδαστών εκυκλοφόρησεν εις 27 εκδόσεις 
εις Γερ μα νίαν (άνω των 300.000 αντίτυπα) καί έχει 
μεταφρασθεί εις την ισπα νι κήν (12 εκδόσεις), ιτα λι-
κήν (6 εκδόσεις), γαλλικήν (5 εκδόσεις), πορ το γα-
λι κήν (2 εκδόσεις), σερβοκροατικήν, αγγλικήν και 
ρωσσικήν. Η συστηματική ταξινόμησις θεμάτων και 
εννοιών, η σαφήνεια και το ολι γό λο γον των επε ξη-
γή σεων, τα χαρακτηριστικά σκαριφήματα και οι 
πί να κες, καθιστούν το σύγγραμμα εύχρηστον και 
ευχάριστον. Το ευ ρε τή ριον κατά θέμα εις το τέ λος 

Η 5η Ελληνική έκδοση της “Οικοδομικής” του Neu fert 
βασισμένη στις 38η & 39η γερμανικές εκδόσεις έρ-
χε ται να διατηρήσει την παράδοση της επι τυ χη μέ νης 
πορείας του βασικότερου βοηθήματος των μη-
χανικών.
Η αυξανόμενη ευθύνη των Μηχανικών για την 

προστασία του περιβάλλοντος υποστηρίζεται στη 
νέα έκδοση με την προσθήκη θεμάτων για την βιο-
λογία των κτιρίων, την ενεργειακή τους απόδοση 
αλλά και την συντήρηση και επαναχρήση κτιρίων.
Σε πολλά θέματα επικαιροποιήθηκε το περιεχό-

μενο σύμφωνα με τις εξελισσόμενες απαιτήσεις της 
σύγχρονης εποχής, όπως για εμπορικά και βιομη-
χανικά κτίρια, για κτίρια για τον πολιτισμό και την 
αναψυχή, για τα νοσοκομεία, για κτίρια γραφείων 
και κατοικιών.

του βιβλίου, διευκολύνει τον εν δια φε ρό με νον εις το 
να εντοπίση ό,τι αναζητεί εις ελάχιστον χρό νον.
Εις την Ελλάδα, ο “Neufert” ήτο μεν γνωστός από 

πολλών ετών, πα ρέ με νεν όμως απρόσιτος και άχρη-
στος δια τους πλείστους τεχνικούς εφ’ όσον δεν 
υπήρχεν εις τα ελληνικά. Το κενόν αυτό κα λύ πτει η 
πα ρού σα έκδοσις. Εύχομαι όπως καταστή πο λύ τι μον 
βοήθημα, τόσον εις τους Μηχανικούς, όσο και εις 
τους σπουδαστάς των Πολυτεχνείων.

Κωνσταντίνος Γ. Γεωργακόπουλος

Αθήναι, Οκτώβριος 1973

Πρόλογος του Μεταφραστή

Βαϊμάρη και το Dessau, από τον αρχικό εκδότη E. 
Neufert. Kαι είμαι σίγουρος ότι θα συνεχίσει να 
προσφέρει σε όλους μας αυτό που ο Ernst Neufert 
ήθελε: Tις απαραίτητες γνώσεις για το σχεδιασμό 
των κτι ρίων και των ελεύθερων χώρων, τις απαραί-
τητες: τίποτα περισσότερο.
Νιώθω ευ τυ χής που ο εκ δο τι κός οίκος του κ. Μ. 

Γκιούρδα μου εμπιστεύθηκε την μετάφραση της 5ης 
ελληνικής έκδοσης από την 38η και 39η γερμανική 
και ελπίζω να φάνηκα αντάξιος αυτής της εμπιστο-
σύνης.

Θήβα, Ιούλιος 2010

∆. Μαλασπίνας
αρχιτέκτων - πολεοδόμος

συγγραφέας

Η Bauentwurfslehre (∆ιδασκαλία του σχε δια σμού 
των κτιρίων) είναι γνωστή παγκοσμίως με το όνο μα 
του συγγραφέα της “Neufert”. Στην Ελλάδα οι τίτ λοι 
Οικοδομική ή Στοιχεία Κτιριολογίας χρη σι μο ποιή-
θη καν γιατί το αντικείμενο του βι βλίου αυτού διδα-
σκόταν στις Πολυτεχνικές σχο λές (Αρχιτέκτονες, 
Πολιτικοί Μηχανικοί) από έδρες ή τομείς με τους 
αντί στοι χους τίτ λους. Όπως και να ονομάζεται ή να 
ονομαστεί στο μέλλον το βιβλίο αυτό είναι ανεκτί-
μητο και κλα σι κό ακρι βώς γιατί δεν βασίζεται στον 
τίτλο του αλλά στην διαχρονική αξία του πε ριε χο-
μέ νου του. 
Το βιβλίο ανανεωμένο σε πάρα πολλούς το μείς 

συντάχθηκε από ομάδα ειδικών κατά θέμα Μηχανι-
κών. Η βασική φιλοσοφία του βιβλίου παραμένει 
σύμφωνη με τις αρχές του τέθηκαν από το Bauhaus 
και το ερ γα στή ριο σπουδών του Walter Gropius στη 

Πρόλογος του Εκδότη 

Ιδιαίτερα επανεπεξεργάστηκαν θέματα που αφο-
ρούν ελεύθερους χώρους, όπως οι χώροι κυκλοφο-
ρίας, οι κήποι και οι ζωολογικοί κήποι. Επιπλέον η 
σχετιζόμενη με τον σχεδιασμό νομοθεσία (νόμοι, 
κανονισμοί DIN, οδηγίες) συσχετίστηκε με την ολο-
ένα επεκτεινόμενη στον τομέα των κατασκευών 
Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.
Η ανανέωση και η επέκταση του βιβλίου το κα-

θι στά ακόμα πληρέστερο έτσι ώστε με τα πάνω από 
6400 σχέδια, σχήματα και διαγράμματα στις 650 
σελίδες του να συνεχίσει να αποτελεί απα ραί τη το 
βοή θη μα για όλους τους ασχο λού με νους με την 
οικοδομή.

Aθήνα, Ιούλιος 2010
Μ. Γκιούρδας
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Το βιβλίο αυτό προέκυψε από τις σημειώσεις του συγγραφέα 
για τις παραδόσεις μαθημάτων, που έδινε στο τεχνικό πανε-
πιστήμιο της Βαϊμάρης. Στηρίζονταν σε μετρήσεις, εμπειρίες 
και συμπεράσματα από την πρακτική και την έρευνα γύρω από 
τον άνθρωπο, που είναι αναγκαία για τον σχεδιασμό του δο-
μημένου περιβάλλοντος, αλλά ταυτόχρονα σκόπευαν και σε 
αναζήτηση νέων δυνατοτήτων και νέων απαιτήσεων.

Γιατί πάντα βασιζόμαστε στη γνώση που κληρονομήσαμε από 
τους παλιότερους, αλλά, μέσα σε μια ιστορική εξέλιξη, είμαστε 
και παιδιά του καιρού μας που βλέπουμε προς το μέλλον 
χωρίς, ωστόσο, να έχουμε όλοι την ίδια οπτική γωνία.

Οι λόγοι αυτής της διαφοράς βρίσκονται στην διαφορετική 
εκπαίδευση, στις επιδράσεις από το περιβάλλον, τις ιδιαίτερες 
κλίσεις και την συσχετισμένη με αυτές συγκρότηση του καθε-
νός.

Το πόσο οριστική και τελεσίδικα σωστή είναι η σημερινή μας 
κρίση, μένει αναπάντητο, καθώς και αυτή ακόμα γίνεται σε 
κάποια συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Η απάντηση θα δοθεί 
καποια άλλη χρονική στιγμή, που θα έχει την απαιτουμένη 
απόσταση από αυτήν, ώστε να επιτρέπει την αντικειμενική 
κριτική. Είναι φανερό λοιπόν ποιές επιφυλάξεις πρέπει να 
εμπεριέχονται σε μια διδασκαλία, ώστε να μην οδηγείται σε 
αναλήθειες.

Γιατί παρόλο που αναζητούμε την αλήθεια και την αντικειμε-
νικότητα, παρόλο που προσπαθούμε να διερευνήσουμε κριτι-
κά προσφιλείς μας σκέψεις και να μην παραμερίζουμε εύκολα 
τα διλήμματα, κάθε διδασκαλία παραμένει υποκειμενική και 
προσδιορίζεται σε κάποια συγκεκριμένη χρονική στιγμή και 
από κάποιο συγκεκριμένο περιβάλλον.

Ο κίνδυνος μιας ψευδούς διδασκαλίας μπορεί να αποφευχθεί, 
μόνο όταν η διδασκαλία η ίδια διασφαλίζει το ότι δεν είναι κάτι 
το οριστικό αλλά υπηρετεί κάτι το ζωντανό, το γενόμενο και 
το εξελισσόμενο.

Αυτή η τάση είναι που δίνει στον μαθητή την δυνατότητα να 
αντιμετωπίζει τα πράγματα με την άποψη εκείνη που εννοού-
σε ο Nietzsche όταν έλεγε: 

"Mόνο όποιος μεταβάλλεται, έχει σχέση μαζί μου".

Το βασικό στοιχείο μιας διδασκαλίας που συμβαδίζει με την 
εξέλιξη βρίσκεται στο να μην προσφέρει έτοιμες συνταγές, να 
μην προσφέρει "έτοιμες αλήθειες σε δόσεις", ή "κονσερβοποι-
ημένη σοφία", αλλά στο να δίνει αφενός τα βασικά στοιχεία 
και αφετέρου τις μεθόδους για τον συνδυασμό τους και την 
αρμονική σύνθεσή τους.

Ο Κομφούκιος περιέγραψε αυτή την αντίληψη πριν από 2500 
χρόνια με τα εξής λόγια: "∆ίνω στον μαθητή μου μια γωνία 
μόνο, τις άλλες τρεις πρέπει να τις βρει μόνος του". Ένας 
"γεννημένος" αρχιτέκτονας ή κάποιος που έχει στην καρδιά 
του την αναζήτηση για την κατασκευή θα κλείσει τα μάτια του 
και τα αυτιά του αν του προσφερθεί έτοιμη η λύση για κάποιο 
πρόβλημα. Κι αυτό, γιατί θα έχει από μόνος του τόσες παρα-
στάσεις και ιδανικά ώστε να χρειάζεται μόνο τα στοιχεία του 
προβλήματος και με την επεξεργασία τους να μπορεί να "συ-
ναρμολογήσει" μια ενιαία συνολική λύση.

Όποιος πιστεύει στις δυνατότητές του, διαβλέπει τους αλλη-
λοσυσχετισμούς των στοιχείων, των δυνάμεων, των υλικών, 
των χρωμάτων, των μεγεθών, όποιος μπορεί να συλλάβει την 
πραγματικότητα της λειτουργίας και της εμφάνισης μιας κα-
τασκευής, να μελετήσει και να δει κριτικά την επίδρασή της 
στο περιβάλλον, αυτός βρίσκεται πραγματικά στο δρόμο για 
την μεγαλύτερη ικανοποίηση που μπορεί να νιώσει κανείς στη 
ζωή του: τη χαρά της δημιουργίας.

Για να φτάσει κανείς εκεί, θα πρέπει να έχει αυτή τη στάση 
ζωής: Να είναι ελεύθερος από κάθε διδασκαλία, συμπεριλαμ-
βανομένης και της παρούσας, και να οδηγηθεί στην δική του 
δημιουργική πρακτική.

Η μάθηση πρέπει να είναι το έναυσμα να "τρέξει" - να χτίσει 
θα πρέπει ο καθένας μόνος του.

Οι σύγχρονες μορφές των κτισμάτων προκύπτουν με τον ίδιο 
ακριβώς τρόπο, που προέκυπταν για τους παλιότερους όταν 
αναζητούσαν τη μορφή των καθεδρικών ναών, των πύργων 
χωρίς να έχουν κανένα δεδομένο πρότυπο, έχοντας όμως το 
κριτήριο να επιλέγουν τις μορφές που ικανοποιούσαν τις 
παραστάσεις και τις επιθυμίες, τις ιδέες και τα ιδανικά τους.

Ήδη η ακριβής διατύπωση των απαιτήσεων μιας μελέτης 
προκαλεί κάποιες παραστάσεις που οδηγούν, σε συνδυασμό 
με τις τοπικές συνθήκες και τις τεχνικές δυνατότητες, στην 
αποκρυστάλλωση μιας μορφής που έχει μια μακρινή σχέση 
με ό,τι έχει προϋπάρξει.

Τα καινούρια κτίσματα μπορούν να είναι πολύ καλύτερα από 
τεχνική άποψη και πιο λειτουργικά από τα παλαιότερα, στο 
βαθμό που ανταποκρίνονται στο επίπεδο της σύγχρονης τε-
χνολογίας.

Μπορούν όμως να συγκριθούν με αυτά και στο επίπεδο της 
αισθητικής, της μορφολογίας.

Συγκρίνοντας, επί παραδείγματι, ένα σύγχρονο εργοστάσιο 
(ανοιχτόχρωμο, ευρύχωρο, με καλές αναλογίες, ελαφριά 
κατασκευή) με μια μανιφακτούρα του 18ου αιώνα ή με ένα 
εργαστήριο του 15ου, μπορεί και ο πιο στενοκέφαλος ιστορι-
κός να αντιληφθεί την υπεροχή των σύγχρονων κτισμάτων.

Αυτό σημαίνει: Παντού όπου κάποιες κατασκευές ανταποκρί-
νονται στις σύγχρονες ανάγκες, θα πρέπει να περιμένουμε 
από τους αρχιτέκτονες που ζουν πραγματικά την εποχή τους 
αποτελέσματα (κτίσματα), τα οποία να μπορούν να συγκριθούν 
με τα καλύτερα κτίρια του παρελθόντος και μάλιστα να τα 
επισκιάσουν.

Για το λόγο αυτό, μια ζωντανή πανεπιστημιακή σχολή θα 
πρέπει να ξεκινά την διδασκαλία της από μια ανάλυση των 
σύγχρονων συνθηκών και μια πρόβλεψη των μελλοντικών 
αναγκών και να αναφέρεται στο παρελθόν μόνο στο βαθμό 
που κάτι τέτοιο είναι αναπόφευκτο.

Την άποψη αυτή υποστηρίζει και ένας από τους σπουδαιότε-
ρους σύγχρονούς μας, ο Fritz Schumacher, όταν, στις σημειώ-
σεις του για το επάγγελμα του αρχιτέκτονα επισημαίνει ότι "οι 
νέοι φοιτητές χάνουν χρόνο και δυνάμεις που χρειάζονται για 
τη διαμόρφωση μιας άποψης για τη δημιουργική απάντηση των 
μελλοντικών απαιτήσεων, αναλωνόμενοι τόσο σε παρελθοντο-
λογικές έρευνες με έμφαση στις ιστορικο-τεχνικές παρατηρήσεις 
όσο και σε δευτερεύουσας σημασίας αναλύσεις - που συνήθως 
διδάσκονται - με στόχο την απόκτηση ενός διδακτορικού".

Αντίθετα θα ήταν πιο χρήσιμο να δίνονται στους σπουδαστές 
οι βασικές γνώσεις, όπως αυτές που περιλαμβάνονται στον 
παρόντα τόμο της ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΗΣ.

Στο βιβλίο αυτό, έχει γίνει προσπάθεια να παρουσιαστούν τα 
στοιχεία της σύνθεσης όσο γίνεται περισσότερο σχηματοποι-
ημένα, σε επίπεδο "αρχών" σχεδόν σαν αφηρημένες έννοιες 
ώστε να αποκλείεται σε αυτόν που τα χρησιμοποιεί η αντιγρα-
φή αλλά να του δίνεται το έναυσμα να δώσει ο ίδιος περιεχό-
μενο και μορφή.

* Σε σχέση με την ομιλία μου στο συνέδριο για την εκπαίδευση 
των αρχιτεκτόνων και των μηχανικών στο Darmstadt 1947.

Ernst Neufert

ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ
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