
Το σύνολο των στοιχείων έχουν ληφθεί από τον ιστοχώρο του 

φορέα που ασχολείται με την ανάπτυξη και τον σχεδιασμό ψη-

λών κτιρίων, υπό την ονομασία Council on Tall Buildings 

and Urban Habitat, CTBUH, με έδρα το Σικάγο των Η.Π.Α. 

και παραρτήματα σε όλες τις Ηπείρους. 

Η κατασκευή των ουρανοξυστών παραδοσιακά έχει συνδεθεί 

με την ευρωστία και την οικονομική άνθηση των χωρών στις 

οποίες κατασκευάζονται αλλά παράλληλα επιδεικνύουν και τα 

τελευταία επιτεύγματα στο χώρο της αρχιτεκτονικής, της μηχα-

νικής καθώς και των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων. 

Η κατασκευή του πολυθρύλητου Barj-Khalifa Dubai ξεπέρασε 

κάθε κατασκευαστικό όριο φθάνοντας σε ένα ύψος πέρα των 

800μ, Εικ. 1. Αξίζει να δούμε την ιστορική εξέλιξη όπως αυτή 

καταγράφεται από το CTBUH, Εικ. 2. Παρατηρούμε ότι χρει-

άζονται περίπου 40 χρόνια προκειμένου να εισάγουμε νέες 

τεχνικές  μελέτης και κατασκευής έτσι ώστε να ξεπεράσουμε 

το προηγούμενο επίτευγμα. Ουσιαστικά μια «επαγγελματική 

γενιά» θέτει τις βάσεις ανάπτυξης η επόμενη εφαρμόζει και 

από την συσσωρευθήσα εμπειρία σε κάποια στιγμή η αλλη-

λεπίδραση των γενεών επέφερε την κατασκευή ενός πύργου 

ορόσημο του Burj-Khalifa Dubai. Ορόσημα αποτέλεσαν η 

ανέγερση του Empire State Building (1931, New York), του 

World Trade Center (1972, New York) και του προαναφερθέ-

ντος Burj Dubai. 

Εικ. 1. Ο πύργος Burj Dubai το ψηλότερο κτίριο στο κόσμο με τελικό ύψος 
828μ,(2010).
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Εικ. 2. Ιστορική εξέλιξη του ύψος των κατασκευών.

Αναλυτικότερα στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται, με βάση τα 

συλλεχθέντα στοιχεία του CTBUH τα 100 υψηλότερα κτίρια 

στον κόσμο παραθέτοντας στοιχεία όπως το έτος κατασκευής, 

την χρήση και το υλικό δόμησης. Από την ανάλυση του πίνα-

κα προκύπτει ότι:

� Έως το έτος 1985 η κατασκευή ψηλών κτιρίων ήταν σχεδόν 

συνυφασμένη με την χρήση του δομικού χάλυβα ως βα-

σικού υλικού για την μόρφωση του φέροντος οργανισμού. 

Από το 1990 η πρόοδος στον χώρο παραγωγής και εφαρ-

μογής του σκυροδέματος επέτρεψε την ανέγερση ουρανο-

ξυστών από οπλισμένο σκυρόδεμα με κορυφαία στιγμή την 

κατασκευή του Burj-Dubai. Παράλληλα ήδη από την δεκα-

ετία του ΄80 εμφανίζονται οι σύμμικτοι φορείς οι οποίοι 

πλέον αποτελούν το βασικό δομοστατικό σύστημα. Παρα-

δείγματα εφαρμογής σύμμικτης κατασκευής αποτελούν ο 

πύργος Taipei 101 (με ύψος 508μ, κατασκευασμένος σε 

σεισμογενή περιοχή), οι δίδυμοι πύργοι Petronas (με ύψος 

450μ), κ.α. 

� Από το 1930 έως το 2010 με βάση το υλικό δόμησης έχουν 

ανεγερθεί 22 κτίρια από δομικό χάλυβα, 33 κτίρια από σύμ-

μικτο φορέα, 40 κτίρια από οπλισμένο σκυρόδεμα καθώς 

και 4 κτίρια από μεικτό φορέα στα οποία χρησιμοποιήθηκε 

ανεξάρτητα δομικός χάλυβας και οπλισμένο σκυρόδεμα.      

� Ως προς την χρήση διακρίνουμε την εκμετάλλευση των 

υψηλών κτιρίων για επαγγελματικούς χώρους (γραφεία, 

εμπορικά κέντρα), ξενοδοχεία ενώ την τελευταία δεκαετία 

παρατηρούμε και μια στροφή προς τις χρήσεις κατοικίας. 

� Ως προς την γεωγραφική κατανομή διακρίνουμε μια συγκέ-

ντρωση στις Η.Π.Α. στην Ασία (Κίνα, Χονκ Κονγκ, Σινγκα-

πούρη κ.α), Εικ. 3, καθώς και στα Αραβικά Εμιράτα. 

Πίνακας 1. Τα 100 υψηλότερα κατασκιασμένα κτίρια 
στον κόσμο, CTBUH.
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Το 2010 μια χρονιά παγκόσμιας οικονομικής 

κρίσης αποτελεί ορόσημο για την ανέγερση 

ψηλών κτιρίων διότι κατά το συγκεκριμένο 

έτος αριθμητικά κατασκευάστηκαν τα περισ-

σότερα και συγκεκριμένα 66 κτίρια πάνω από 

200μ, ξεπερνώντας κατά πολύ το προηγούμε-

νο ρεκόρ του 2007 που ήταν 48 νεοαναγειρό-

μενα κτίρια, Εικ. 4. 

Εικ. 3. Ψηλά κτίρια στην Ασία.

Πίνακας 1. Τα 100 υψηλότερα κατασκιασμένα κτίρια 
στον κόσμο, CTBUH.
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Εικ. 4. Κατασκευασμένα ψηλά κτίρια, πάνω από 200μ, από το 1960-2010.

Αναλυτικά, όπως φαίνεται στην εικόνα 5 τα περισσότερα κτίρια για το 

2010 περαιώθηκαν στην Κίνα, 21 τον αριθμό, 14 στα Ηνωμένα Αραβικά 

Εμιράτα, 8 στην Νότιο Κορέα και τέλος 6 στις Η.Π.Α. Το πλήθος των 

κτιρίων αναδεικνύει την δύναμη των αναδυόμενων αγορών, με εξαίρεση 

βέβαια το Dubai το οποίο βρίσκεται σε ειδικό καθεστώς. 

Εικ. 5. Κατασκευασμένα ψηλά κτίρια, πάνω από 200μ, ανά χώρα.

Όσο αφορά την κατανομή ανά πόλη, Εικ. 6, εδώ αποτυπώνεται ο φρενή-

ρης ρυθμός κατασκευής έργων που παρουσιάστηκε στο Dubai και στην 

συνέχεια την σκυτάλη λαμβάνουν πόλεις της Ασίας. Οι δυναμικές αγορές 

απαιτούν τεχνολογία αιχμής και ουρανοξύστες προκειμένου να επιδείξουν 

οικονομική σταθερότητα. Στα διαγράμματα των εικόνων 5,6 φαίνεται κα-

θαρά ο τόπος παραγωγής και διακίνησης χρήματος, ο οποίος βέβαια ενίο-

τε μπορεί να είναι και εικονικός. Στα διαγράμματα 

της εικόνας 7, για το 2010, δίνεται, η κατανομή 

ανά περιοχή, χρήση και δομικό υλικό. Κυρίαρχο 

δομικό, για το 2010, αναδεικνύεται το οπλισμένο 

σκυρόδεμα. Η πρόοδος στην παραγωγή και τον 

σχεδιασμό σκυροδεμάτων υπέρ-υψηλής αντοχής, 

οι μέθοδοι σκυροδέτησης σε μεγάλα ύψη καθώς 

και τα θέματα πυροπροστασίας, που προέκυψαν 

μετά την κατάρρευση των Δίδυμων Πύργων, δη-

μιούργησε τις κατάλληλες συνθήκες ανάπτυξης 

του σκυροδέματος ως βασικού δομικού υλικού 

έναντι του δομικού χάλυβα ή και της σύμμικτης 

κατασκευής. Ωστόσο, σε περιοχές υψηλής σει-

σμικότητας ενδείκνυται η χρήση σύμμικτων κα-

τασκευών εκμεταλλευόμενοι το πλεονέκτημα της 

ολκιμότητας του χάλυβα μαζί με την αυξημένη 

πυραντίσταση που παρέχει το σκυρόδεμα. 

Εικ. 6. Κατασκευασμένα ψηλά κτίρια, πάνω από 200μ, ανά 
πόλη.

Εικ. 7. Κατασκευασμένα ψηλά κτίρια, πάνω από 200μ, ανά 
γεωγραφική περιοχή, χρήση και υλικό

Στην συνέχεια παρουσιάζονται τα 15 υψηλότερα 

κτίρια στον κόσμο για το 2010:
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Στο κλείσιμο αυτού του σημειώματος να παρατηρήσουμε ότι 

στην χώρα μας, με βάση τον Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό, 

δεν επιτρέπεται η ανέγερση πολυώροφων κτιρίων με ύψος 

άνω των 27.0μ, για την αποφυγή περιπτώσεων όπως αυτής 

που παρουσιάζεται στην εικόνα 1 και 8. Βέβαια αυτή είναι μια 

αιρετική και μονοσήμαντη άποψη διότι υπάρχουν και ενδιά-

μεσες καταστάσεις όπως αυτής της εικόνας 9 από το Ekaterine-

burg στην Ρωσία. Ειδικά την περίοδο που διανύουμε θα ήταν 

καλό να επανεξετάσουμε τις συγκεκριμένες απόψεις προκειμέ-

νου να δώσουμε ώθηση τόσο στην εικόνα της χώρας αλλά και 

στο εγχώριο μελετητικό και κατασκευαστικό δυναμικό. Με την 

συνεργασία Αρχιτεκτόνων, Πολεοδόμων και Πολιτικών Μη-

χανικών θα ήταν εφικτό να επιλεγούν ειδικές ζώνες στις οποί-

ες να είναι δυνατή η κατασκευή πολυόροφων κτιρίων μέσου 

ύψους από 50.0-100μ, κατάλληλα τοποθετημένων έτσι ώστε 

να μην αλλοιώνουν το περιβάλλον δόμησης αλλά αντίθετα να 

δημιουργούν νέα αρχιτεκτονικά τοπία.  

Εικ. 8. Ο πύργος ΤransAmerica με τον γύρω περιβάλλοντα χώρο.

Εικ. 9. Ειδυλλιακό τοπίο  στο Ekaterineburg της 
Ρωσίας με κτίρια μέσου ύψους ενταγμένα στο 
περιβάλλοντα χώρο.
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