
ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑϊΟΣ - IΟΥΝIΟΣ 201 Ο ΙΤεύχος 15

- Ε ΕΡΓΕΙΑ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

• Γ.Μσνιοπκ, υφυηουργός ΠΕΚΑ: Αηαιτείται νέο μοντέλο ανάητυξης
• Η "εξοικονόμηση κατΌίκον" σε φσσιι υλοηοίησης
• Συγκρότημα ηολυτελών βιοκλιματικών μονοκατοικιών
• Ecoweek 201 Ο Workshop στο γραφείο Couvelas - Kouvelas

dingGreen



Μανώλπς Ηλιάκπς
ΜΑ Arcitecture & Sρatial Culture

email:iliakis@lycos.com

Ecoweek 201 Ο
Workshop στο γραφείο
Couvelas Kouvelas
Στο πλαίσιο του "ecoweek 201 Ο" πραγματοποιήθηκαν 20 workshops σε
σημαντικά ελληνικά αρχιτεκτονικά γραφεία. Νέοι αρκιτεκτονετ είχαν την
ευκαιρία να δουλέψουν για ένα σύντομο διάστημα σε αυτά τα γραφεία και
να διδαχθούν τις θεμελιώδεις αρΧές και τον τρόπο λήψεως αποφάσεων σε
θέματα που σχετίζονται με την οικολογική και βιοκλιματική δόμηση.

Κάθε γραφείο φιλοξενησε 6 έως 8 ουμμετέωντα; οι οηοϊο: δούλεψαν με τπν κοθοδηνη-
σπ διακεκριμένων αρχιτεκτόνων και μηκανολόνων για το σχεδιασμό μιας βιοκλψοηκικ;
κατοικίας. Το ενδιαφέρον στις προτάσεις, εκτότ; από τπν Ευαισθητοποίηση σε θέματα
"οικολονικού" σχεδιασμού, πταν n ιδιοηερη φυσιογνωμϊο τπς κάθε κατοικίας, σύμφωνα
με τπν αιοθηηκη και τις μεθόδους οκεδίασικ; του κάθε γραφείου. Η σύντομπ μελέτπ που
ηορουσιοζετο: στο παρόν τεύχος ηραγματοηοιιϊθηκε στο μελετπτικό γραφείο Couvelas-
Kouvelas, αρκηέκτονετ; μιυωνολόνοι. Η Αγνπ Κουβελά, ιδρύτρια του γραφείου, πιστεύει
ότι ο ενεργειακός οκεδισσμόο σκοπό έχει τπν εξασφάλισπ συνθπκών ευεξίας, εηιτυνκά-
νοντας ταυτόχρονα εξοικονόμοση ενέργειας και κατά το δυνατόν διοηϊρηοη του φυ-
σικού περιβάλλοντος. Οι χειρισμοί του γραφείου τπς ποικίλουν ανάλογα με το έργο,
στοχεύουν όμως στο ίδιο α.(10τέλεσμα. Αυτό εηηυγκάνετο: με εφορμονό παθπτικών συ-
στπμάτων προστασίας και a"ξιοnοίnσnς των φυσικών φαινομένων. Είναι φειδωλό στπ
κρηοιμοηοίιιση τεχνολογιών αιχμπς, κυρίως γιατί δεν έχει αναπτυχθεί στον τόπο μας n
σκεηκη τεχνογνωσία. Υποστπρίζει ότι χρειάζεται ιιροσοκή στπν εηιλονή, γιατί προϊόντα
που προβάλλονται ως λύσεις, πολλές φορές αποδεικνύεται ότι σπαιτούν περισσότερπ
ενέργεια για τπν ιιορονωνή τους από όσπ θα εξοικονομάσουν συνολικά.
Οι μελετπτές παρουσιάζουν ως εξπς τπν πρότασπ τους
Στόκοτ; του σχεδιασμού πταν μια βιοκλιμοηκή κατοικία με ελάΧιστπ κατανάλωσπ ενερ-
γειας, ενώ το σενάριο εργασίας που ακολουθήθηκε προέβλεπε μια μόνιμη κατοικία για
ένα νεαρό ζευγάρι με Χώρο εργασίας και ξενώνα.
Τα καροκιηρισηκά του περιβάλλοντος Χώρου που λΠφθπκαν υπόψπ πταν κυρίως n θά-
λασσα κο! n κοτοηλιικηκή θέα, ο προσανατολισμόςτου οικοπέδου και οι δυνατοί βόρειοι
- βορειοανατολικοί άνεμοι που επικρατούν στπν ιιεριωω, n πρόσβασπ του οψιοκινητου
από τπ βόρεια παρειά του οικοπέδου, το όριο με τον πεζόδρομο στα ανατολικά και τα
χαμπλά ύψπ των γειτονικών κτιρίων που κατά το πλείστον είναι διώροφες και τριώροφες
κατοικίες. Τα παραπάνω μεταφράστπκαν αρχιτεκτονικά ως εξπς
• Τοποθέτπσπ του μεγάλου άξονα του βασικού όγκου τπς κατοικίας κάθετα στο βορρά,
όπου λειτουργεί ως εμπόδιο στους ανέμους, δπμιουργώντας ταυτόχρονα μεγάλπ νόιιο
πλευρά προς τπ θέα, καθώς και δπμιουργία τριών διαφορετικών ιιοιοηιτων υπαίθριου
Χώρου, με
. Προστατευμένn ιδιωτική αυλή στο ότο.
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μόσιο πέρασμα και συνέχεια του πεζο-
δρόμου και μια λιγότερο προστατευμένπ
"ανεμοδαρμένπ" εξέδρα προς τπ θέα χα-
μπλά στπ νότια παρειά του οικοπέδου.
Επιλέξαμε, επιπλέον, τπ μπ εξάντλπσπ του
ϋψοικ (το κτίριο είναι διώροφο) και των
ορίων δόμπσπς, σεβόμενοι τα γειτονικά
κτίρια και τπν ανάγκπ για περισσότερο
πράσινο. Τέλος, μια βασική συνθεηκή
απόφασπ Γ'iταν π δπμιουργία ενόο δια-
κεκριμένου όγκου εργαστπρίου, κάθετου
σε αυτόν τπς κατοικίας, διαφοροποιώντας
έτσι μορφολογικά τις δύο διαφορετικές
κρησεκ, Με άξονα τπν καλύτερπ βιοκλιμα-
ΤΙKΓ'iσυμπεριφορά του κτιρίου υιoθετΓ'iθπ-
καν πολλαπλά συστrΊματα οσθηηκικ; προ-
στασίας. Αρχικά, σφοιρέθηκε τμΓ'iμα στο
ισόγειο από τον, κατά τα άλλα συμπαγrΊ,
κύριο όγκο τπς κατοικίας για να διαμορ-
φώσει μεν τπν είσοδο στπν κατοικία και
τπ ράμπα προς το υπόγειο γκαράζ. αλλά
και για να αποτελέσει ταυτόχρονα ένα
πέρασμα, μια στοά που να επιτρέπει τπν
ελενκόμενη είσοδο των βόρειων ανέμων,
άρα το φυσικό δροσισμό τπς νότιας αυλΓ'iς
τους καλοκαιρινούς μΓ'iνες. Επιπλέον, προ-
xωρrΊσαμε στπ διάσπασπ των εσωτερικών
επιπέδων για τπν καλύτερπ κυκλοφορία

του αέρα μέσα στο κτίριο, χρπσιμοποι-
ώντας το κλιμακοστάσιο ως κατακόρυφπ
δίοδο δροσισμού - αερισμού.
Στους τούωικ δόθηκε μεγάλο πάχος για
καλύτερπ θερμομόνωση, ενώ τα υλικά
που επιλέχθπκαν Γ'iταν οικολογικά - τοιιική
πέτρα για τον ισόγειο όγκο του εργαστπ-
ρίου, μια οηβαρη βάσπ, και ξύλο για τπν
υπόλοιππ κατοικία, ενισκύονκκ έτσι τπν
ορκική επιλoγΓ'i διαφοροποίπσπς των δύο
όγκων. Τα ανοίγματα τοηοθετήθηκσν ώστε
να πραγματοποιείτοι φυσικός διαμπερrΊς
αερισμός και προβλέφθπκαν οι απαραί-
τπτοι μιυωνισμοί σκίασπς στις όψεκ; (νό-
τια και ανατολική) για ρύθμισπ τπς πλια-
KrΊς ακτινοβολίας, έτσι ώστε το κτίριο να
λιάζεται - θερμαίνεται τους κειμερινούτ;
μrΊνες και να σκιάζεται - δροσίζεται τους
θερινούς. Ως εκ τούτου, τοηοθετήθηκον,
στπ βόρεια όψη, μακρόστενο ανοίγματα
ψπλά, και στπ νότια και ονστολικη όψη,
μεγαλύτερα ανοίγματα με κατάλλπλπ σκί-
ασπ. Για τπ σκίασπ, εκτό; από οριζόντια
στέγαστρα διαμορφώθπκε, επίσπς, μια
ξύλινπ κστοσκευή με ονορραωμενα φυτά
που απαρτίζεται από κατακόρυφα ξύλινα
στοιχεία -αφού σκοπό αρχικά έχει να προ-
στατέψει τπν ανστολικη όψη- και π οποία

συνεχίζει οριζόντια στο πάνω επίπεδο
κτιρίου λειτουργώντας έτσι ααν ~
στρο προστασίας στα μεγάλα ανο'
τπς νότιας όψικ,
Κομβική για το βιοκλιματικό κσρσ
τπς κατοικίας rΊταν, τέλος, n χρήση
φύτευσπς και π τοποθέτπσπ του προ •
νου σε στρατπγικά σημεία έτσι, ώοτε
συμβάλλουν δυναμικά στον οαοροι
πλιασμό - δροσισμό των εσωτερικώ
υπαίθριων Χώρων τπς κατοικίας.
Συγκεκριμένα, για τπν προστασία mc
τιας αυλrΊς από τον rΊλιO και τους ανέμο
διαμορφώθπκε ένα "τείχος" από αειθα:'"
δέντρα, ενώ για τον επιπλέον δροσισρό
τπς αυλrΊς, και ως όριο με το γειτο
οικόπεδο, κρησιμοηοιάθηκε ένας τοαοσ
πρασίνου. Στο βορειοανατολικό τμι'i
του οικοπέδου που "δίνεται" για δπμόοιο
πέρασμα (διαπλάτυνσπ πεζοδρόμου), το-
ηοθετήθηκσν δύο φυλλοβόλα δέντρα
ενίοκυση τπς προστασίας τπς ανατο
όψτκ από τον rΊλΙO των θερινών μπΝΏV,
που επιτρέπουν όμως με τπν πτώαπ RιJ\

φύλλων τους τπ δίοδο του φωτός κστό
τους κειμερινούτ μrΊνες. Τα δένδρα οισο
προστατεύουν επίσπς τπν πλευρά aum
του κτιρίου από τους ανέμους. Αειθ
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δέντρα τοηοθεηϊθηκον και στο τμΓ'iμα
του ισόγειου όγκου του εργαστπρίου που
βάλλεται από το δυτικό φωτ; "δισκωρίζο-
ντας" έτσι ταυτόχρονα σε συνδυασμό με
το "τείχος" των λοιπών αειθαλών δένδρων
τπν ιδιωηκη νότια αυλr'i από το υπαίθριο
τμάμο του εργαστπρίου. Επίσπς, θεωρη-
σομε πολύ σπμαντικό να έχουν οι χρΓ'iστες
πρόσβασπ στο πράσινο σε κάθε επίπεδο
και αυτό εηηεύκθηκε με τπ δπμιουργία
φυτεμενων δωμάτων. Στον όροφο, το
πράσινο δώμα αποτελεί προέκτασπ του
καθιστικού, μια "πράσινπ υηερυψωμενη
αυλr'i" με θέα τπ θάλασσα μέροσ τπς οποί-
ας σκιάζεται με τπν ξύλινπ κοιοοκευη που
προαναφέρθπκε, ενώ ιμόμο του δώμα-
τος παρέμεινε επίπεδο για τπ δπμιουργία
πράσινπς άνυδρπς στέγπς που σκοπό έχει
να συμβάλλει στον επιπλέον δροσισμό
του κτιρίου. Τέλοτ; στπ νότια παρειά όπου
το οικόπεδο συνορεύει με τον πεζόδρομο,
όπου διαμορφώνεται και π είσοδο; για
τον εργασιακό χώρο-ατελιέ, δπμιουργού-
με ένα πμιδιαπερατό όριο για τον πεζό με
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τπ κρηση μεσαίου άψοικ θαμνωδών. Στα
ενεργπτικά συστΓ'iματα που κρησιμοηοι-
άθηκον, και Γ'iταν κατ' επιλoγΓ'i λιγότερα,
αφού θεωρούμε πως n πεμπτουσία μιας
βιοκλιμσηκικ; κατοικίας με ~ελάχιστπ κα-
τανάλωσπ ενερνεκκ είναι πρωταρχικά να
έχει συνδυάσει όλα τα δυνατά παθπτικά
συστΓ'iματα, συγκαταλέγονται π επικάλυ-
ΨΠ του λοιπού κεκλιμένου τμΓ'iματoς του
δώματος με πλιακούς συλλέκτες και n κρη-
σπ τπς γεωθερμίας.

Εικ. 1 Φωτορεαλιστικποηεικόνιση κατοικίας
μπδενικώνρύπων.
Εικ.2 α.ΚότοψπΕΠιπέδου+1,00&- εισόδου(+Ο,ΟΟ),
β.Κότοψπ επιπέδου +3,00, γ. Κάτοψη επιπέδου
+5,00, δ. Κάτοψη επιπέδου+6,00.
Εικ. 3 Βόρεια όψη.

Εικ.4 Νότια όψη.

Εικ.5 Ανατολική όψπ.
Εικ. 6 Τοπογραφικό - κάτοψη δωμότων - τελικπ
διαμόρφωσπ πρασίνου.
Εικ.7 Τοπογραφικό- γενικέςσυνθετικέςαποφόσεις.
Εικ.8 Σκαριφπματικέςτομές.
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Ομάδα συμμετεχόντων

Βαλλινά Ιωόννα
Απόφοιτπ στο Τμύμο Αρκιτεκτόνων του ΕΜΠ
(2001), Απόφοιτπ Μεταπτυχιακού προγρόμμα-
τος ηιόμστοι; Ιστορίας και Κοινωνικηο Ανθρω-
πολογίας του Πανεπιστπμίου Αιγαίου (2003)

Ιωακειμίδου Πωλίνα
Τελειόφοιτπ στο Τμήμα Αρκηεκτόνων του ΑΠΘ

Μαρίνπ Μαρία
Απόφοιτπ στο Γμήμσ Αρκιτεκτόνων του ΕΜΠ
(2009), Απόφοιτπ Παιδαγωγικού, Πανεπιστπ-
μίου Αθπνών (2000), Απόφοιτπ μεταπτυχιακού
προγρόμματος Πολιτικού Νομικτκ; (2002)

Ρουσουνέλου Αικατερίνπ
Απόφοιτπ στο Τμόμο Αρκιτεκτόνων του ΕΜΠ
(2008)

Σπυροπούλου Χριστίνα
Τελειόφοιτπ στο Τμήμα Αρκιτεκτόνων του Πα-
νεπιστπμίου Θεσσαλίας

Χστζιυφηστοο Στέργιος
Τελειόφοιτος στο Τμήμα Αρκιτεκτόνων του Πα-
νεπιστπμίου Θεσσαλίας

Σύμβουλος
Αγνπ Κουβελά, Αρχιτέκτων
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