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V

Πρόλογος

Η Οικοδομική και Αρχιτεκτονική Σύνθεση διατίθεται πλέον στην 42η έκδοσή της. Ακόμα κι αν η πρώτη έντυπη 
έκδοση δημιουργήθηκε αργότερα, το έργο του Ernst Neufert για τον σχεδιασμό κτηρίων συνδέεται με την αυγή 
του Bauhaus, στα χρόνια που ο Ernst Neufert πέρασε μαζί με τον Walter Gropius στο Dessau και στο Alfeld. Το 
πνεύμα εκείνων των χρόνων γίνεται αισθητό στο βιβλίο.

Ο πυρήνας της θεωρίας του οικοδομικού σχεδιασμού διατηρείται ακόμα και δεν έχει χάσει τη σημασία του - 
το αντίθετο. Στον καιρό μας, με τον κατακλυσμό των πληροφοριών, αυτή η μορφή αφαιρετικής επιλογής για το 
ουσιώδες αντιπροσωπεύει ένα χαρακτηριστικό που αναζητείται και εκτιμάται. Η ίδια η διαδικασία σχεδιασμού 
δεν είναι ουσιαστικά τόσο διαφορετική από εκείνη της εποχής του Bauhaus. ο αρχιτέκτονας εξαρτάται από 
τεκμηριωμένες πληροφορίες σχετικά με τις λειτουργικές παραμέτρους και την τυπολογική αποτελεσματικότητα 
ενός κτηριακού έργου. Και αυτή η γνώση πρέπει να αποκτηθεί ή να αναζητηθεί - αν όχι στο “Neufert”, πού αλλού; 
Οπότε είναι, φυσικά, μέλημα της συντακτικής ομάδας, που αποτελείται από τη Δρ. Μηχ. Patricia Merkel, τον Διπλ. 
Μηχ. Mathias Brockhaus, τον Διπλ. Μηχ. Matthias Lohmann και με τη βοήθεια των ασκούμενων Simon Haferkamp, 
Pascal Fabian Rätzel και Florian Wolff, να διασφαλίσει την ποιότητα του περιεχομένου της Οικοδομικής και 
Αρχιτεκτονικής Σύνθεσης, να ενημερώσει τις αναφορές σε κανονισμούς και Πρότυπα, αλλά και να επικαιροποιήσει 
την έκδοση ως προς διαφοροποιήσεις στις τυπολογίες.

Το βιβλίο ακολουθεί την τρέχουσα αρχιτεκτονική εξέλιξη προς μία διαφοροποίηση των τυπολογιών, οι οποίες 
αρχικά ήταν πολύ σαφείς και αδιαμφισβήτητες για τον Ernst Neufert. Τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί 
τυπολογικές βελτιώσεις, οι οποίες μπορούν να δικαιολογηθούν και οφείλονται στην αυξανόμενη σημασία του 
πλαισίου της λειτουργικής ποικιλομορφίας και της επαναχρησιμοποίησης ή μετασκευής υφιστάμενων δομημάτων. 
Στο παρόν βιβλίο απεικονίζονται εξελίξεις που συνεχίζουν να σημειώνουν πρόοδο στους τομείς των γραφείων, 
των κατοικιών, των εργαστηρίων, των στούντιο, των σχολείων και των θρησκευτικών κτηρίων για να αναφέρουμε 
μόνο μερικά θέματα.
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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 
δομημένου 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, είμα-
στε 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 εκ-
παίδευση, στις επιδράσεις από το περιβάλλον, τις ιδιαίτερες κλί-
σεις και την συσχετισμένη με αυτές συγκρότηση του καθενός.

Το πόσο οριστική και τελεσίδικα σωστή είναι η σημερινή μας 
κρίση, μένει αναπάντητο, καθώς και αυτή ακόμα γίνεται σε κά-
ποια συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Η απάντηση θα δοθεί κα-
ποια άλλη χρονική στιγμή, που θα έχει την απαιτουμένη από-
σταση από αυτήν, ώστε να επιτρέπει την αντικειμενική κριτική. 
Είναι φανερό λοιπόν ποιες επιφυλάξεις πρέπει να εμπεριέχο-
νται σε μια διδασκαλία, ώστε να μην οδηγείται σε αναλήθειες.

Γιατί παρόλο που αναζητούμε την αλήθεια και την αντικειμενι-
κότητα, παρόλο που προσπαθούμε να διερευνήσουμε κριτικά 
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 αυτήν την αντίληψη πριν από 2500 
χρόνια με τα εξής λόγια: «Δίνω 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 τό-
σες παραστάσεις και ιδανικά, ώστε να χρειάζεται μόνο τα 
στοιχεία του προβλήματος και με την επεξεργασία τους να 
μπορεί να «συναρμολογήσει» μια ενιαία συνολική λύση.

Όποιος πιστεύει στις δυνατότητές του, διαβλέπει τους αλ-
ληλοσυσχετισμούς 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 στον 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 πα-
ραστάσεις 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 τε-
χνική άποψη και πιο λειτουργικά από τα παλαιότερα, στο βαθμό 
που ανταποκρίνονται στο επίπεδο της σύγχρονης τεχνολογίας.

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 κα-
τασκευή) με μια μανιφακτούρα του 18ου αι. ή με ένα εργα-
στήριο του 15ου, μπορεί και ο πιο στενοκέφαλος ιστορικός 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 συγκρι-
θούν με τα καλύτερα κτήρια του παρελθόντος και μάλιστα 
να τα επισκιάσουν.

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

Την άποψη αυτή υποστηρίζει και ένας από τους σπουδαιότε-
ρους σύγχρονούς μας, ο Fritz Schumacher, όταν, στις σημειώσεις 
του για το επάγγελμα του αρχιτέκτονα επισημαίνει ότι «οι νέοι 
φοιτητές χάνουν χρόνο και δυνάμεις που χρειάζονται για τη δια-
μόρφωση μιας άποψης για τη δημιουργική απάντηση των μελλο-
ντικών απαιτήσεων, αναλωνόμενοι τόσο σε παρελθοντολογικές 
έρευνες με έμφαση στις ιστορικοτεχνικές παρατηρήσεις όσο 
και σε δευτερεύουσας σημασίας αναλύσεις - που συνήθως δι-
δάσκονται - 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 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ.

Στο βιβλίο αυτό, έχει καταβληθεί προσπάθεια να παρουσι-
αστούν τα στοιχεία της σύνθεσης όσο γίνεται περισσότερο 
σχηματοποιημένα, σε επίπεδο «αρχών» σχεδόν σαν αφηρημέ-
νες έννοιες, ώστε να αποκλείεται σε αυτόν που τα χρησιμο-
ποιεί η αντιγραφή, αλλά να του δίνεται το έναυσμα να δώσει 
ο ίδιος περιεχόμενο και μορφή.

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

Darmstadt 1947.

Ernst Neufert

Πρoλεγόμενα
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ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

Ο στόχος αυτού του βιβλίου είναι να δώσει μία ολοκληρωμένη 
επισκόπηση του βασικού πλαισίου σχεδιασμού κτηρίων.
Αυτό περιλαμβάνει τις διάφορες απαιτήσεις και προσδοκίες 
των χρηστών (π.χ. προσβασιμότητα, οικονομική αποδοτικότητα, 
βιωσιμότητα), τους κανόνες και τους κανονισμούς από ενώσεις, 
ασφαλιστές και νομοθέτες, και τελευταίο αλλά όχι λιγότερο 
σημαντικό, την πολιτιστική αξίωση για κουλτούρα δόμησης.

Διάρθρωση
Η διάρθρωση του βιβλίου βασίζεται στη διαδικασία σχεδιασμού 
και κατασκευής: στα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σχεδια-
σμού, στα δομικά στοιχεία και τον τεχνικό εξοπλισμό των κτη-
ρίων, που συναντώνται σε όλα σχεδόν τα κτήρια και τον περι-
βάλλοντα αυτά χώρο, καθώς και στις συνδεδεμένες υποδομές.
Το τμήμα που σχετίζεται με τα κτήρια χωρίζεται στις κύριες 
ομάδες γενικής κατοίκησης, αιθουσών και κτηρίων, τα οποία 
χρησιμοποιούνται με την ευρύτερη έννοια για συναθροίσεις και 
κτηρίων που εμπίπτουν στην κατηγορία των χώρων εργασίας.
Έτσι προκύπτουν 4 κύριες ομάδες περιεχομένου:
1. Γενικές αρχές
2. Κατοίκηση
3. Συνάθροιση
4. Εργασία
Οι γενικές αρχές χωρίζονται σε στοιχεία:
– για προετοιμασία της εργασίας
– για τη διαδικασία σχεδιασμού
– για δομικές λεπτομέρειες (δομικά στοιχεία)
– για τη διαμόρφωση και τη διαστασιολόγηση του περιβάλ-
λοντος των χώρων και των εγκαταστάσεων (κυκλοφορία και 
δόμηση σε εξωτερικούς χώρους)
Στην αρχή κάθε κύριας ομάδας περιεχομένου δίνεται μία σύνοψη 
των σχετικών αρχών σχεδιασμού και των σχετικών κανονισμών.

Οι παραπομπές μέσα στο κείμενο αναφέρονται σε βασικά 
θέματα που έχουν ήδη εξηγηθεί λεπτομερώς αλλού, προκει-
μένου να αποφευχθεί η επανάληψη. Στο παράρτημα μπορείτε 
να βρείτε έναν κατάλογο της βιβλιογραφίας και των πηγών 
καθώς και ένα ευρετήριο όρων.

Περιεχόμενα τεχνικού σχεδιασμού
Τα κεφάλαια που αφορούν τομείς εργασίας ειδικών μελετη-
τών χρησιμεύουν ως βάση για τον προκαταρκτικό σχεδιασμό 
και προορίζονται να παρέχουν τις απαραίτητες βασικές γνώ-
σεις για τη συνεργασία με τους σχετικούς ειδικούς μελετητές.

Προδιαγραφές και τεχνικοί κανόνες
Η βελτιστοποίηση λειτουργικών και τεχνικών λύσεων, καθώς 
και η απαραίτητη προσαρμογή των υλικών και των τεχνικών 
επεξεργασίας, αλλά και η ευθυγράμμιση των οικοδομικών κα-
νονισμών με το διεθνές πλαίσιο, αναπτύσσουν περαιτέρω το 
«επίπεδο της τεχνολογίας» που απαιτεί ο νομοθέτης. Από την 
πληθώρα κανονισμών, κανόνων και συστάσεων, αυτό το βιβλίο 
αναπαράγει κυρίως αυτούς που επηρεάζουν τις τυπολογίες και 
τις απαιτήσεις χώρων. Κανονισμοί που δεν έχουν άμεσες χωρι-
κές επιπτώσεις, όπως π.χ. επισημάνσεις, αναφέρονται μόνο σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις για λόγους οικονομίας χώρου.
Στο πλαίσιο του διοικητικού εξορθολογισμού των διαστάσεων 
(π.χ. στους κανόνες των χώρων εργασίας), οι διαστάσεις που 
περιέχονται στις προηγούμενες εκδόσεις αναγράφονται  όπου 
είναι εύλογο, καθώς δεν είναι λανθασμένες αλλά δεν είναι 
πλέον γενικά δεσμευτικές. Οι διαστάσεις και οι δεσμευτικές 
διατάξεις  πρέπει τώρα να προέρχονται από τις εκτιμήσεις κιν-
δύνου που γίνονται για κάθε μεμονωμένο έργο. Σε περίπτωση 
νομικής αντιδικίας, η πτώση κάτω από τις «τέως» ελάχιστες 
διαστάσεις σίγουρα απαιτεί αιτιολογημένη εξήγηση.
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