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Εισαγωγή 
Στις ηµέρες µας, υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για τους υπαίθριους χώρους στο αστικό περιβάλλον, καθώς 
έχει γίνει κατανοητό ότι συνεισφέρουν στην ποιότητα ζωής των πόλεων, ή αντιθέτως δύναται να  
εντείνουν την αποµόνωση και την κοινωνική αποξένωση.  ∆υστυχώς, οικονοµικές δυνάµεις και η 
έλλειψη συντονισµού διαφόρων δηµοσίων και ιδιωτικών φορέων που ελέγχουν την ανάπτυξή των 
δηµόσιων υπαίθριων χώρων δηµιουργούν τοπία από άδειες πλατείες, χώρους στάθµευσης και κίνησης 
αυτοκινήτων, κενά, αποστειρωµένα από ζωή.   

Σε αυτό το πλαίσιο, εξετάζεται η επίδραση του µικροκλίµατος στη χρήση των υπαίθριων χώρων στο 
δοµηµένο περιβάλλον, καθώς και στις συνθήκες άνεσης των χρηστών στο χώρο, ιδιάζουσας σηµασίας, 
καθώς πλέον γίνεται αντιληπτό ότι οι συνθήκες αυτές επηρεάζουν τις δραστηριότητες που λαµβάνουν 
χώρα στην περιοχή, αφού επηρεάζουν τη συµπεριφορά των ανθρώπων που χρησιµοποιούν το χώρο.  Οι 
αντιδράσεις στο µικροκλίµα µπορεί να µην είναι συνειδητές, αλλά συχνά έχουν ως αποτέλεσµα τη 
διαφορετική χρήση του χώρου σε διαφορετικές κλιµατικές συνθήκες. 

Το µικροκλίµα µιας περιοχής επηρεάζεται κατ� αρχάς από τις επικρατούσες κλιµατικές συνθήκες: 
θερµοκρασία, ηλιοφάνεια, ταχύτητα και διεύθυνση ανέµου και υγρασία, οι οποίες παρουσιάζουν τόσο 
εποχιακές όσο και ηµερήσιες διαφοροποιήσεις.  Το δοµηµένο περιβάλλον, ο προσανατολισµός και η 
γεωµετρία των κτιρίων, η τοπογραφία, η κάλυψη του εδάφους µε βλάστηση διαφόρων ειδών, τα υλικά, 
ακόµα και τα χρώµατα που περιβάλλουν το χώρο διαµορφώνουν το µικροκλίµα της περιοχής, το οποίο 
µπορεί να διαφέρει σηµαντικά µέσα στην ίδια περιοχή, καθορίζοντας και τις συνθήκες άνεσης του 
χρήστη στο χώρο.      

Οι µικροκλιµατικές συνθήκες είναι, εποµένως, µεγίστης σηµασίας για την ανάπτυξη των πόλεων.  
Ελέγχοντας τις πηγές που επηρεάζουν τις συνθήκες άνεσης προάγονται διάφορες δραστηριότητες, όπως 
και η χρήση των µέσων µαζικής συγκοινωνίας (µε κατάλληλη τοποθέτηση των στάσεων), η ποδηλασία 
ακόµα και το περπάτηµα.  Οι επιτυχηµένες διαµορφώσεις περιοχών προσελκύουν ανθρώπους, που µε τη 
σειρά τους προσελκύουν επιχειρήσεις, εργαζόµενους, κατοίκους, µε αποτέλεσµα την οικονοµική 
ανάπτυξη της περιοχής.  Η βελτίωση των µικροκλιµατικών συνθηκών επηρεάζει την ενεργειακή 
κατανάλωση των γύρω κτιρίων, ενώ µεθοδικά βελτιώνοντας το µικροκλίµα των εξωτερικών χώρων 
µπορεί να βελτιωθεί το κλίµα της ίδιας της πόλης, όπως µετρίαση του φαινοµένου της αστικής νησίδας, 
κτλ.  Τέλος επιτυχείς εξωτερικοί χώροι όπως πλατείες και πάρκα ωφελούν την εικόνα της πόλης.  

 

Εξωτερικές συνθήκες άνεσης 
Οι περιβαλλοντικές παράµετροι που επηρεάζουν τις συνθήκες θερµικής άνεσης στους υπαίθριους 
χώρους, αν και παρόµοιες µε τις αντίστοιχες στο εσωτερικό περιβάλλον (θερµοκρασία και υγρασία του 
αέρα, άνεµος, ηλιακή ακτινοβολία) συναντώνται σε πολύ µεγαλύτερο εύρος και µεταβάλλονται συχνά.  
Λόγω αυτής της πολυπλοκότητας και της διακύµανσης τόσο χωρικά όσο και χρονικά, καθώς και λόγω 
του πλήθους δραστηριοτήτων µε τις οποίες ασχολούνται οι άνθρωποι στους υπαίθριους χώρους, έχουν 
γίνει ελάχιστες προσπάθειες για την κατανόηση των συνθηκών άνεσης στους χώρους αυτούς.   



Περαιτέρω, ακόµα και σε αυτές τις προσπάθειες, η έρευνα βασίστηκε σε µαθηµατικό θερµορυθµιστικό 
µοντέλο του ανθρώπινου οργανισµού µε βάση το οποίο υπολογίζονταν οι συνθήκες άνεσης.  Το βασικό 
µειονέκτηµα αυτών των µεθόδων είναι η έλλειψη του υποκειµενικού ανθρώπινου παράγοντα.   

Για το λόγο αυτό, οργανώθηκε ένα µεγάλο ερευνητικό έργο [Nikolopoulou et al., 1998; 2001], µε 
σκοπό τη µελέτη της επίδρασης του µικροκλίµατος και των συνθηκών άνεσης στη χρήση του υπαίθριου 
χώρου στο δοµηµένο περιβάλλον και στην κατανόηση των αντίστοιχων συνθηκών άνεσης.  
Εξετάστηκαν τέσσερις διαφορετικοί υπαίθριοι χώροι στο Καίµπριτζ της Αγγλίας, σε τρεις διαφορετικές 
εποχές (άνοιξη, καλοκαίρι, χειµώνα), ώστε να καλυφθεί η εποχιακή µεταβολή.  Οι χώροι επιλέχθηκαν 
µε κοινό γνώρισµα την ανθρώπινη χρήση, ενώ παρουσιάζουν διαφοροποίηση ως προς την τυπολογία 
και µορφολογία. Ο βαθµός χρήσης και προτίµησής τους αλλάζει µε την εποχή.  Πραγµατοποιήθηκαν 
µετρήσεις περιβαλλοντικών παραµέτρων (όπως θερµοκρασία και υγρασία του αέρα, άνεµος, ηλιακή 
ακτινοβολία) µε τη βοήθεια ενός φορητού µετεωρολογικού σταθµού.  Ταυτόχρονα έγιναν 1431 
συνεντεύξεις µε τους χρήστες του χώρου βάσει δοµηµένων ερωτηµατολογίων στα οποία εξετάστηκαν 
θέµατα θερµικής ικανοποίησης σε σχέση µε διαφορετικές κλιµατικές παραµέτρους, οι λόγοι που 
φέρνουν τους χρήστες στο χώρο, ο ρυθµός χρήσης του χώρου, κτλ.  Τα αποτελέσµατα αποκάλυψαν την 
πολυπλοκότητα των θεµάτων που εξετάζονται.   

 

Χρήση του χώρου 

Η ανάλυση των µετρήσεων έδειξε ότι οι µικροκλιµατικές συνθήκες, και κυρίως η θερµοκρασία και η 
ηλιακή ακτινοβολία είναι σηµαντικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη χρήση των υπαίθριων χώρων.  
Εξετάζοντας το πλήθος των ανθρώπων που χρησιµοποιούν το χώρο σε διαφορετικές περιόδους και 
αναλύοντας το σε συνάρτηση µε τις µικροκλιµατικές συνθήκες, έδειξε ότι οι θερµές συνθήκες σε 
συνδυασµό µε την ύπαρξη ηλιοφάνειας είναι σηµαντικοί παράγοντες για τη χρήση του χώρου, καθώς 
στη συγκεκριµένη κλιµατική ζώνη, αυξάνεται µε την αύξηση της θερµοκρασίας του αέρα (Σχήµα 1).  

 

 
Σχήµα 1: Μέσος αριθµός ανθρώπων στους υπαίθριους χώρους ως συνάρτηση της θερµοκρασίας 
σφαίρας � globe temperature (όλες οι περιοχές). 
 
Αναλύοντας τις περιοχές ξεχωριστά αξίζει να σηµειωθεί ότι σε µια συγκεκριµένη περιοχή, στο King�s 
Parade η χρήση του χώρου σταθεροποιείται γύρω στους 25 °C θερµοκρασία σφαίρας � globe 
temperature (θερµοκρασία που περιλαµβάνει τη θερµοκρασία αέρα και τη µέση θερµοκρασία 
ακτινοβολίας), (Σχήµα 2).  Ο λόγος είναι ότι η συγκεκριµένη περιοχή δε σκιάζεται και είναι εκτεθειµένη 
στον ήλιο καθ΄ όλη  τη διάρκεια της ηµέρας.  Οπότε οι χρήστες του χώρου ενώ εκτιµούν τη χειµερινή 
λιακάδα, το καλοκαίρι η χρήση του συγκεκριµένου χώρου µειώνεται, καθώς προτιµώνται περιοχές που 
σκιάζονται.  Παρ� όλα αυτά λόγω του ότι υπάρχει έλλειψη χώρου όπου µπορούν να καθίσουν οι 
άνθρωποι στο κέντρο της πόλης, κάθονται για πολύ συντοµότερα χρονικά διαστήµατα, όσο για να 
ξαποστάσουν, κτλ.    



 
 

 
Σχήµα 2:  Μέσος αριθµός ανθρώπων στην περιοχή King�s Parade, ως συνάρτηση της θερµοκρασίας 
σφαίρας � globe temperature 
  
 

Αίσθηση θερµότητας 

Στις µετρήσεις και συνεντεύξεις οι χρήστες του χώρου ανέφεραν την αίσθησης θερµότητάς τους σε 5-
βάθµια κλίµακα, µε εύρος από «πολύ κρύο» µέχρι «πολύ ζέστη».  Με βάση αυτήν την ανάλυση ήταν 
δυνατή η σύγκριση και αξιολόγηση των αντικειµενικών και υποκειµενικών δεδοµένων από τις 
µετρήσεις και τις συνεντεύξεις αντίστοιχα.   

Η σύγκριση της αίσθησης θερµότητας των χρηστών εξετάστηκε µε το θεωρητικό θερµικό δείκτη, 
�Μέσο Αναµενόµενο Θερµικό ∆είκτη� (PMV) σε σχέση µε τις υποκειµενικές απαντήσεις στα θέµατα 
θερµικής άνεσης.  Ο δείκτης PMV υπολογίστηκε µε βάση τις µετρήσεις των περιβαλλοντικών 
παραµέτρων κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων, επίπεδα ρουχισµού των ανθρώπων και ρυθµό 
µεταβολισµού τους, όπως υποδεικνύεται από το αντίστοιχο ISO 7730, για τον υπολογισµό θερµικής 
άνεσης εσωτερικών χώρων.  Με βάση το δείκτη PMV, υπολογίστηκε το �Θεωρητικό Ποσοστό 
∆υσαρέσκειας� (PPD), το οποίο κατόπιν συγκρίθηκε µε το Πραγµατικό Ποσοστό ∆υσαρέσκειας (ΑPD) 
από τις συνεντεύξεις (Σχήµα 3).   

 
Σχήµα 3:  Θεωρητικό Ποσοστό ∆υσαρέσκειας (PPD), και Πραγµατικό Ποσοστό ∆υσαρέσκειας (ΑPD) 
για όλο το έτος και τις διαφορετικές εποχές. 
 
Από το παραπάνω Σχήµα, φαίνεται ότι το �Θεωρητικό Ποσοστό ∆υσαρέσκειας� (PPD) µεταβάλλεται 
από 56% την άνοιξη, στο 91% το χειµώνα, ενώ ο ετήσιος µέσος όρος είναι 66%.  Αυτό υποδηλώνει ότι  
944 άνθρωποι από τους 1431 που ερωτήθηκαν στους ανοιχτούς χώρους θα έπρεπε να είναι 



δυσαρεστηµένοι µε το θερµικό περιβάλλον.  Στην πραγµατικότητα όµως, το Πραγµατικό Ποσοστό 
∆υσαρέσκειας (ΑPD) είναι πάντα γύρω στο 10%, ποσοστό που θεωρείται αποδεκτό, και συναντάται 
ακόµα και στο ελεγχόµενο εσωτερικό περιβάλλον.   

Η δυναµική αυτή σχέση της χρήσης του χώρου και του µικροκλίµατος, φαίνεται να υποδεικνύει ότι οι 
άνθρωποι προσαρµόζονται µερικώς στο χώρο, καθώς οι θερµοκρασίες που επικρατούν επηρεάζουν τις 
προσδοκίες τους στο χώρο, ώστε διαφορετικές θερµοκρασίες να θεωρούνται αποδεκτές το χειµώνα και 
άλλες το καλοκαίρι.   

 

Προσαρµοστικότητα 
Ο όρος �προσαρµοστικότητα� µπορεί ευρέως να ορισθεί ως η βαθµιαία µείωση της αντίδρασης του 
οργανισµού σε επαναλαµβανόµενη έκθεση σε συγκεκριµένο ερέθισµα, και περιλαµβάνει όλες τις 
ενέργειες που του επιτρέπουν την καταλληλότερη επιβίωση σε αυτό το περιβάλλον.   Στο πλαίσιο της 
θερµικής άνεσης, αυτό περιλαµβάνει όλες τις διαδικασίες για τη βελτίωση της σχέσης µεταξύ του 
περιβάλλοντος και των αναγκών των ανθρώπων, και µπορεί να διαχωριστεί σε τρεις διαφορετικές 
κατηγορίες προσαρµοστικότητας: τη φυσική, τη φυσιολογική και την ψυχολογική [Nikolopoulou et al., 
1999].   

Η φυσική προσαρµοστικότητα περιλαµβάνει όλες τις αλλαγές που κάνουν οι άνθρωποι µε σκοπό να 
προσαρµοστούν στο χώρο ή να προσαρµόσουν το περιβάλλον στις ανάγκες τους.  Παραδείγµατα 
προσωπικών αλλαγών,  φυσικής προσαρµοστικότητας αποτελούν οι µεταβολές ρουχισµού ανάλογα µε 
τον καιρό, η επιλογή θέσης στο χώρο για σκιασµό ή έκθεση στον ήλιο, όπου είναι δυνατή η µετακίνηση, 
κτλ.  Αντίστοιχα µεταβολές στο περιβάλλον µε σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών άνεσης αποτελούν το 
άνοιγµα ενός παραθύρου ή θερµοστάτη στο εσωτερικό περιβάλλον, ενώ στο εξωτερικό περιβάλλον η 
χρήση οµπρέλας του ήλιου, τέντας, κινητών ανεµοπετασµάτων, κτλ.   

Η φυσιολογική προσαρµοστικότητα συνεπάγεται αλλαγές στη φυσιολογία του οργανισµού, και αν και 
βασικός µηχανισµός σε ακραίες καιρικές συνθήκες, στη χρήση του αστικού χώρου δε λαµβάνεται υπ� 
όψη.   

Οι άνθρωποι αντιλαµβάνονται το περιβάλλον µε διαφορετικό τρόπο και η αντίδρασή τους σε κάποιο 
φυσικό ερέθισµα δεν είναι σε άµεση σχέση µε το µέγεθος του ερεθίσµατος, αλλά εξαρτάται από τις 
�πληροφορίες� που έχουν για τη συγκεκριµένη κατάσταση.  Ψυχολογικοί παράγοντες, εποµένως, 
επηρεάζουν τη θερµική αντίληψη του χώρου και τις αλλαγές που απαντώνται, συµπεριλαµβανοµένων 
των παρακάτω [Nikolopoulou and Steemers, 2000].   

• Η φυσικότητα του χώρου, η οποία περιγράφει το περιβάλλον που είναι ελεύθερο από τεχνητά 
στοιχεία, καθώς φαίνεται ότι οι άνθρωποι ανέχονται µεγάλο εύρος αλλαγών µε την προϋπόθεση ότι 
συµβαίνουν µε φυσικό τρόπο.  

• Οι προσδοκίες, το πως θα έπρεπε να είναι το περιβάλλον σε διαφορετικές συνθήκες, επηρεάζουν 
την αντίληψη του χώρου, ώστε για παράδειγµα διαφορετικές θερµοκρασίες να θεωρούνται 
αποδεκτές το χειµώνα από ότι το καλοκαίρι.   

• Η σχετική εµπειρία των ανθρώπων, η οποία επηρεάζει άµεσα και τις αντίστοιχες προσδοκίες.   

• Ο χρόνος έκθεσης στο περιβάλλον είναι  επίσης σηµαντικός, καθώς η έκθεση σε συνθήκες όχλησης 
µπορεί να µη θεωρηθεί αρνητική εφ� όσων είναι αντιληπτό ότι είναι σύντοµη.   

• Ο αντιλαµβανόµενος έλεγχος, καθώς οι άνθρωποι που αντιλαµβάνονται ότι έχουν µεγάλο βαθµό 
ελέγχου στην πηγή όχλησης, αντίστοιχα ανέχονται µεγαλύτερες αποκλίσεις στις συνθήκες άνεσης 
µε µικρότερες αρνητικές αντιδράσεις. 

• Η περιβαλλοντική διέγερση, καθώς τα ερεθίσµατα που παρέχει το εξωτερικό περιβάλλον είναι και ο 
βασικός λόγος για την πλειοψηφία των υπαίθριων δραστηριοτήτων.  Οι συνθήκες άνεσης µέχρι 
προσφάτως ορίζονταν στο πλαίσιο όπου οι άνθρωποι δεν ένιωθαν ούτε δροσερά, ούτε θερµά, απλά 
βρίσκονταν σε ουδέτερες συνθήκες.  Αναγνωρίζεται όµως πλέον, ότι το µεταβλητό περιβάλλον 
είναι προτιµότερο από το σταθερό, το οποίο σύντοµα γίνεται αφόρητο.    

 



Περαιτέρω έρευνα 

Με βάση τα παραπάνω δεδοµένα και µε σκοπό να επεκταθεί η συγκεκριµένη γνώση σε διαφορετικές 
κλιµατικές ζώνες και κοινωνίες, οργανώθηκε από το ΚΑΠΕ ένα νέο ερευνητικό πρόγραµµα, µε σκοπό 
την αξιολόγηση ευρέου φάσµατος συνθηκών άνεσης, σχετικά µε το θερµικό, οπτικό και ακουστικό 
περιβάλλον των υπαίθριων χώρων, ανά την Ευρώπη.  Το έργο αυτό είναι µοναδικό του είδους του, τόσο 
για τα θέµατα τα οποία εξετάζει όσο και για το εύρος των κλιµατικών συνθηκών στις οποίες θα γίνουν 
λεπτοµερείς µετρήσεις και συνεντεύξεις σε διαφορετικούς υπαίθριους χώρους.  Το Πρόγραµµα RUROS 
(Επαναπροσδιορίζοντας την Αστική Ταυτότητα στους Υπαίθριους Χώρους)  στοχεύει στην ανάπτυξη 
σειράς µοντέλων των συνθηκών άνεσης στο δοµηµένο περιβάλλον µε επακόλουθη χαρτογράφηση των 
συνθηκών άνεσης στην κλίµακα του οικοδοµικού τετραγώνου, το οποίο θα αποτελέσει σηµαντική 
πρόοδο για την ανάπτυξη και ανάπλαση των υπαίθριων χώρων στο αστικό περιβάλλον 
(http://alpha.cres.gr/ruros).   

Στο Πρόγραµµα αυτό συµµετέχουν 12 οργανισµοί (ερευνητικοί οργανισµοί/πανεπιστήµια και τεχνικές 
υπηρεσίες δήµων) από 9 διαφορετικές χώρες, µε κοινό σηµείο τη βελτίωση των υπαίθριων χώρων.  Οι 
συνθήκες άνεσης εξετάζονται σε 14 υπαίθριους χώρους, 7 διαφορετικών πόλεων στην Ευρώπη  (Αθήνα, 
Θεσσαλονίκη, Μιλάνο, Fribourg, Kassel, Cambridge και Sheffield), µε λεπτοµερή ερωτηµατολόγια για 
την αξιολόγηση των συνθηκών άνεσης και περιβαλλοντικές µετρήσεις θερµοκρασίας και υγρασίας του 
αέρα, ανέµου, ηλιακής ακτινοβολίας, φωτεινότητας του ουρανού καθώς και ηχητικής πίεσης για τα 
επίπεδα θορύβου στο χώρο.   

Τα πρώτα αποτελέσµατα που συγκεντρώθηκαν από τις µετρήσεις στην Αθήνα για το θερµικό 
περιβάλλον (καλοκαίρι και φθινόπωρο 2001, χειµώνας 2002, µε 1300 άτοµα) βρίσκονται σε συµφωνία 
µε τα προηγούµενα αποτελέσµατα, γεγονός που ενισχύει τη σηµασία των µέχρι τώρα αποτελεσµάτων.   

 

Σχεδιασµός � Συµπεράσµατα 
Σε επίπεδο σχεδιασµού, η επισήµανση της επίδρασης του µικροκλίµατος στις συνθήκες άνεσης στους 
υπαίθριους χώρους και στη χρήση του χώρου αυτού είναι σηµαντική καθώς δίνει έµφαση στη σηµασία 
του βιοκλιµατικού σχεδιασµού στον αστικό υπαίθριο χώρο, ενώ προσφέρει βάση για καινούριες 
κατευθύνσεις στο σχεδιασµό των χώρων αυτών.  Ο προσανατολισµός του χώρου, η δηµιουργία νέων 
κτιρίων στον περίγυρο του υπαίθριου χώρου, η χρήση υλικών µε κατάλληλη για την περίσταση 
θερµοχωρητικότητα και ανακλαστικότητα αποτελούν βασικούς παράγοντες.   

Περαιτέρω, η συνειδητοποίηση της σηµασίας της �προσαρµοστικότητας� στο αστικό περιβάλλον και 
κυρίως της ψυχολογικής παραµέτρου δίνει έµφαση στους ελάχιστους περιορισµούς που προσφέρουν οι 
υπαίθριοι χώροι και στο µικροκλίµα, ενώ δύναται να αυξήσει το εύρος των περιβαλλοντικών συνθηκών 
που µπορούν να προσφέρουν συνθήκες άνεσης, υπό κατάλληλες προϋποθέσεις.  Η ενσωµάτωση αυτής 
ης γνώσης στο σχεδιασµό δε θα πρέπει να θεωρηθεί ως περιοριστική, αλλά αντίθετα ως δυνατότητα 
εµπλουτισµού των σχεδιαστικών επιλογών.   

Για παράδειγµα, η επιλογή θέσης στο χώρο µπορεί να ικανοποιηθεί, προσφέροντας δυνατότητα για σκιά 
καθώς και έκθεση στον ήλιο, προστασία από τον άνεµο ή και αντίστοιχα καθοδήγηση του αέρα για 
δροσισµό, µε διαφορετικές περιοχές να θεωρούνται προτιµότερες ανάλογα µε την εποχή.  Ο σκιασµός 
δρόµων είναι εφικτός µε τη χρήση βλάστησης, προσφέροντας τόσο θερµική όσο και οπτική άνεση, όπως 
και µε τα αναρριχητικά φυτά.  Σε ξηρότερα κλίµατα όπου η χρήση της βλάστησης είναι περιορισµένη, 
πέργκολες και άλλες κινητές διατάξεις προσφέρουν εναλλακτική λύση, για το σκιασµό του χώρου.   

Η παγκόσµια έκθεση ΕΧΡΟ της Σεβίλλης το 1992, απέδειξε στην πράξη ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι 
για τη βελτίωση του µικροκλίµατος των υπαίθριων χώρων, και την ανάπλασή τους.  Η εκτενής χρήση 
βλάστησης και του υδάτινου στοιχείου εξασφάλισαν τη χρήση των υπαίθριων χώρων της έκθεσης, σε 
συνθήκες όπου η καλοκαιρινή ηµερησία θερµοκρασία των 35 °C θα καθιστούσε τις υπαίθριες 
δραστηριότητες αδύνατες.  Για αυτό το σκοπό χρησιµοποιήθηκαν τεχνητές λίµνες, σιντριβάνια και 
πέργκολες µε φυτά για σκιασµό έκτασης µεγαλύτερης των 50,000 m2, καθώς και σκίαστρα από PVC, 
ώστε το 40% των περιοχών που χρησιµοποιούνταν εκτενώς από τους επισκέπτες να είναι υπό σκιά.    

Παράλληλα, η αλληλεπίδραση του ανθρώπου µε το χώρο για µικροκλιµατικό έλεγχο µπορεί να 
περιλαµβάνει οµπρέλες για τον ήλιο, τέντες, κτλ., στοιχεία που προσφέρουν προστασία τόσο από τον 
ήλιο όσο και την περιστασιακή καλοκαιρινή βροχή, ιδιαίτερα ευπρόσδεκτα από τους χρήστες των 
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υπαίθριων χώρων, ενώ παρόµοιος µικροκλιµατικός έλεγχος εµφανίζεται συχνά ως τρόπος προσέλκυσης 
πελατών σε υπαίθρια εστιατόρια που εξαπλώνονται σε δηµόσιους χώρους.   

Η συµβολή του αρχιτέκτονα είναι καταλυτική σε αυτές τις περιπτώσεις, καθώς θα προσδιορίσει το 
χαρακτήρα της περιοχής.  Προσέγγιση, πραγµατικά αξιόλογη ήταν η ανάγκη σκιασµού υπαίθριου 
χώρου σε ιστορικό τζαµί στη Μεδίνα της Σαουδικής Αραβίας, περιοχή ιδιαιτέρως ευαίσθητη στον 
υπάρχοντα αρχιτεκτονικό ιστό.  Η λύση του Bobo Rasch δηµιούργησε έξη µεγάλες οµπρέλες, µεγέθους 
17x18 m2 και 14 m ύψους, οι οποίες στηρίζονται σε ατσαλένιες κολώνες, δηµιουργώντας µία 
µετατρέψιµη οροφή, που δεν αλλοιώνει το χαρακτήρα της περιοχής (Σχήµα 4).  Οι οµπρέλες αυτές 
καλύπτουν τον υπαίθριο χώρο κατά τη διάρκεια της ηµέρας, ενώ τη νύχτα κλείνουν, επιτρέποντας στο 
θερµό αέρα να διαχυθεί στον ουρανό.   

 
Σχήµα 4:  Οι οµπρέλες του Bobo Rasch στη Μεδίνα. 

 

Από τα παραπάνω, είναι εµφανές ότι η δηµιουργία ευχάριστων ή κενών χώρων µπορεί να προσδιοριστεί 
από τα πρώτα στάδια µιας µελέτης.  Είτε ο υπαίθριος χώρος βρίσκεται στον υπάρχοντα πολεοδοµικό 
ιστό, είτε πρόκειται για ανάπλαση ή σχεδιασµό εκ νέου µιας ανοιχτής περιοχής, οι σχεδιαστικές λύσεις 
δε θα πρέπει να περιορίζονται σε κριτήρια οικονοµικά, αισθητικά, κτλ.  Οι µελέτες θα πρέπει να 
περιλαµβάνουν παραµέτρους για τη βελτίωση του µικροκλίµατος του χώρου, καθώς και την έκθεση του 
χρήστη στα θετικά στοιχεία και προστασία του από τα αρνητικά στοιχεία του κλίµατος.   

Η σχέση του µικροκλίµατος και της χρήσης του υπαίθριου χώρου είναι δυναµική, καθώς εξαρτάται σε 
µεγάλο βαθµό από τις συνθήκες άνεσης των ανθρώπων στην περιοχή.  Εξετάζοντας εποµένως, 
προσεκτικά τις µικροκλιµατικές συνθήκες στο στάδιο της µελέτης, είναι δυνατόν να διαµορφωθούν 
χώροι που αναδεικνύουν τη φύση τους και ενθαρρύνουν τη χρήση τους σε διαφορετικές εποχές, 
βελτιώνοντας σταδιακά την ποιότητα  ζωής στις πόλεις. 
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