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ςυνεντευξη

1. Ποιες εί ναι οι βα σικές αρ χές της βιο κλι μα τι κής αρ χι τε κτο
νι κής;  
Βασικήαρχήτηςβιοκλιματικήςαρχιτεκτονικήςείναιτοκτίριοναανταπο

κρίνεταιστοκλίματηςπεριοχής,ναείναιπροσανατολισμένοσύμφωναμε

τηντροχιάτουήλιου,νααξιοποιεί τουςφυσικούςπόρουςγιαθέρμανση

καιδροσισμό.Επίσης,μαθαίνονταςαπότησοφίατηςντόπιαςπαράδοσης,

πουεξελίχθηκεαπότουςντόπιουςτεχνήτεςγιααιώνες,ότανδενυπήρχαν

κλιματιστικάκαιηλεκτρικήενέργεια,μπορούμεναδημιουργήσουμεσυνθή

κεςάνεσηςστακτίριαμεαπλάμέσακαιμεχαμηλήέωςμηδενικήχρήση

ενέργειας.Ηοικολογικήδόμησηλαμβάνειυπόψινεπίσηςτηνποιότητατων

υλικώνώστεναμηνμολύνουντονεσωτερικόαέρατουκτιρίουκαιναείναι,

στην περίπτωση του ξύλου, αειφόρουδιαχείρισης.Τέλος, ελέγχουμε τα

γεωμαγνητικάκαιηλεκτρομαγνητικάπεδίακαιτησυγκέντρωσηραδονίου,

ώστεναεξασφαλίσουμετηνυγείαενόςκτιρίουκαιτωνχρηστώντου.

2. Πι στεύ ε τε ό τι η Ελ λά δα μπορεί να υ πο στη ρί ξει μια τέ τοια  
στρο φή προς τη βελ τί ω ση του πε ρι βάλ λο ντος;
Προσωπικά,πιστεύωότιστηνΕλλάδαδενέχουμεπλέονάλληεπιλογή.Όπως

γνωρίζουμετακτίριαευθύνονταιγιατο40%τηςκατανάλωσηςπαραγόμε

νηςενέργειαςστηχώραμαςκαιγιαένασημαντικόκομμάτιτωνεκπομπών

διοξειδίουτουάνθρακαστηνατμόσφαιρα,τοοποίο,όπωςγνωρίζουμε,σύ

ντομαθαέχειέναουσιαστικόκόστος.ΈναςάλλοςλόγοςείναιηΚοινοτική

Οδηγία2002/91πουενσωματώθηκεκαιστηνελληνικήνομοθεσίακαιστην

ΕλλάδαμετονΝ3661(ΦΕΚ89A/2008)γιατηνενεργειακήαπόδοσηκαι

πιστοποίησητωνκτιρίων,πουαπαιτείκτίριαμεχαμηλήενεργειακήκατανά

λωση,δηλαδήσχεδιασμέναμεβάσητηβιοκλιματικήαρχιτεκτονική.

3. Εί ναι ο βιοκλι μα τι κός σχε δια σμός προ νό μιο μιας «ε λίτ» κα
τα σκευών ή κοι νω νιών ή μπο ρεί να ε φαρ μο στεί  πα ντού; Ποιος 
εί ναι ο κυ ριό τε ρος α πο τρεπτι κός πα ρά γο ντας;  
Ηπαραδοσιακήαρχιτεκτονικήείναιπρονόμιομιας«ελίτ»;Οιπαραδοσιακοί

χτίστεςκαιαρχιτεχνήτεςπουεφάρμοζανήπιεςλύσειςγιαναδροσίσουν

καιναθερμάνουνκτίριαγιααιώνες,έχτιζανγιαπλούσιουςκαιφτωχούς.Η

σοφίατουβιοκλιματικούσχεδιασμούκαιτηςκοινήςλογικήςπουεφάρμο

σανήτανκοινήγιαόλους.Οικυριότεροιαποτρεπτικοίπαράγοντες,πιστεύω,

είναιηάγνοια,ηαδιαφορίακαιηπαιδείατωναρχιτεκτόνωνκαιμηχανικών

τιςτελευταίεςδεκαετίεςκαιηελλειπήςενημέρωσητωνπολιτώνώστενα

απαιτήσουνβιοκλιματικάκτίρια.Νααπαιτήσουναπότουςαρχιτέκτονεςκαι

μηχανικούςναείναιυπεύθυνοιαπέναντιστηνκοινωνίακαιτοπεριβάλλον.

Όσοναφοράστοκόστος,αποτελείέναμύθοπουακούμεωςδικαιολογία

απόόσους έχουνάγνοια. Αν γνώριζαν, θα ήξερανότι έναβιοκλιματικό

κτίριοόχιμόνοδενκοστίζειπερισσότερο,αλλάέχειτεράστιαοικονομία

στηδιάρκειατηςζωήςτου.Ηθερμομόνωσηπουκοστίζειακριβότερα,είναι

υποχρεωτικήαπότονκανονισμόθερμομόνωσηςθερμομόνωσηεννοώκαι

τονσκελετό,όχιμόνοτουςτοίχουςπλήρωσης.Τοναπροσανατολίσουντο

κτίριοσωστάδενκοστίζειπαραπάνω.Τοναδιαστασιολογήσουνταπαρά

θυρακαιτιςπόρτεςσωστάεπίσηςδενκοστίζειπαραπάνω.Μόνοαυτέςοι

απλέςενέργειεςπουέχουνμηδενικόεπιπλέονκόστος,μπορούνναπρο

σφέρουνμιαοικονομίαμέχρικαι50%.

4. Η κα τα σκευ ή ή α να κα τα σκευ ή ε νός σπι τιού σύμ φω να με τις αρ
χές της βιο κλι μα τι κής αρ χι τε κτο νι κής πόσο μπο ρεί να βο η θή σει 
στη μεί ω ση κα τα νά λω σης ε νέρ γειας αλ λά και εκ πο μπών CO2;  
Προσανατολίζονταςτοκτίριοσωστά,εφαρμόζονταςπλήρηθερμομόνωση

καιαξιοποιώνταςτονήλιοκαι τονάνεμο, τηγεωθερμία, τηβιομάζα, την

αιολικήενέργεια,δηλαδήτιςφυσικέςκαιανανεώσιμεςπηγέςενέργειας,

ένακτίριομπορείναμειώσειτηνκατανάλωσηενέργειαςαπόορυκτάκαύ

σιμακαισυνεπώςτιςεκπομπέςδιοξειδίουτουάνθρακαπάνωαπό7080%.

Ηοικονομίαγιατονιδιοκτήτηείναιμεγάληόπωςκαιημείωσητηςεπιβά

ρυνσηςστοπεριβάλλον.Όμωςδενείναιμόνοηεξοικονόμησηενέργειας.

Υπάρχουνκαιάλλοιπολύτιμοιπόροιπουαπαιτούντηνπροσοχήμας,όπως

τονερό:ανένακτίριοανακυκλώνειταγκρίζανεράτουδηλαδήαυτάπου

προέρχονταιαπότουςνιπτήρες,τημπανιέρακαιτοπλυντήριοκαιανεπι

πλέονμαζεύειτονερότηςβροχής,όπωςέκανανοιπαλαιότεροιπ.χ.στα

νησιά,τότεηεξοικονόμησηνερούγιαπότισμαείναιουσιαστική.Αντίθετα

αυτόπουβλέπουμε,ακόμηκαισενησιάόπωςηΑίγινα,είναιόπουηπα

ροχήνερούγίνεταιμευδροφόρες,οικατασκευαστέςφτιάχνουνπισίνες,

πάνωστοκύμαήστηνΚρήτηπροτείνουν τεράστιαγήπεδαγκολφ που

όπωςείναιγνωστόκαταναλώνουντεράστιεςποσότητεςνερού!ΗΚύπρος

αποτελείένατέλειοπαράδειγμασυλλογικής«αυτοκτονίας»,όπουενώέχει

τεράστιοπρόβλημανερού,οικατασκευαστέςακόμηδιαφημίζουννέεςοι

κοδομέςμεπισίνες.
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5. Τι πρέ πει να αλ λά ξει στον τρό πο που οι κο δο
μού νται οι με γα λου πό λεις, ό πως Α θή να, Θεσ σα
λο νί κη, για να εί ναι σύμ φω νες με τις αρ χές της 
βιο κλι μα τι κής αρ χι τε κτο νι κής;
Κατ’ αρχήν, πρέπει να αλλάξει η συνήθεια και νοοτρο

πίαμας.ΌπωςλέμεκαιστηνECOweekαλλάζονταςσυ

νήθειες,αλλάζουμετοκλίμα.Νααλλάξειηνοοτροπίατου

«δεβαριέσαι»,τουτρόπουπουοιμηχανικοίκαιεργολά

βοι αδιαφορούν για τον κανονισμό θερμομόνωσης, για

το πού πάνε τα μπάζα της οικοδομής, τη νοοτροπία του

κέρδουςτουασύδοτουκέρδουςκαιναυποχρεωθούν

οικατασκευαστέςνααφήσουνελεύθεροχώροστακτίριά

τους για δέντρα και ανοιχτό χώρο πρασίνου, πνεύμονα

γιατηνπόληκαιέναντρόποναμειωθείτοφαινόμενοτης

θερμικήςνησίδας.Όλααυτάείναιαποφάσειςκλάδωντης

οικοδομήςήαποφάσειςπολιτικές.Όπωςτηδεκαετίατου

1970ηαλλαγήόρωνδόμησηςστιςπόλειςέφερετηνκα

ταστροφήτωνελληνικώνπόλεωνμετηνκατεδάφισητων

νεοκλασικών και την κατάληψη κάθε ελεύθερου χώρου

από πολυκατοικίες, έτσι τώρα μπορεί να αντιστραφεί η

διαδιακασία με την ελάφρυνση των πόλεων και τη δη

μιουργίαπνευμόνωνπρασίνου.

6. Στο ε ξω τε ρι κό ε δώ και με ρικά χρό νια ε φαρ
μό ζε ται η Κοι νο τι κή Ο δη γί α για την ε νερ γεια κή 
πι στο ποί η ση των κτι ρί ων. Στην Ελ λά δα  ο νό μος 
θα εί χε ι σχύ α πό 4012009. Ό ντως έ χει ε φαρ μο
στεί ή για άλ λη μια φο ρά έ μει νε στα χαρ τιά;
Φαίνεταιότιδενέμεινεσταχαρτιά,απλάηεφαρμογή

τηςέχεικαθυστερήσειπέρααπόκάθεπροσθεσμίαπου

είχεθέσειηΕΕ.Δυστυχώς,σπαταλήθηκεπολύτιμοςχρό

νοςκαιχρήματαστηδημιουργίαδύοκανόνωνορθολογι

κήςχρήσηςκαιεξοικονόμησηςενέργειαςστακτίρια(οι

λεγόμενοιΚΟΧΕΕ)πουενώολοκληρώθηκαν,ποτέδεν

εφαρμόστηκαν. Τώρα με τον ΚΕΝΑΚ  την εφαρμογή

τηςΚοινοτικήςΟδηγίαςδενέχουμεάλληεπιλογή.Βέ

βαια,ηεφαρμογήτουγεννάεικαιαυτήπολλάερωτήμα

τασχετικάμετηφερεγγυότητατωνεπιθεωρητώνπου

θαδίνουνταπιστοποιητικάενεργειακήςαπόδοσης,αν

δηλαδή θα αποκτήσουμε κτίρια χαμηλής ενεργειακής

κατανάλωσης ή μια νέα βιομηχανία έκδοσης πιστοποι

ητικών«μαϊμού».

7. Σαν πρό ε δρος της ECOweek ποιες πρω το
βου λί ες και υ πο δο μές πρέ πει να γί νουν για να 
ε πικρα τή σει και να α να πτυ χθεί η βιο κλι μα τι κή αρ
χι τε κτο νι κή στην Ελ λά δα, όπως στο ε ξω τε ρι κό;
Θαχρειστούντρίαπράγματα:παιδεία,παιδείακαιπαιδεία.

Παιδείαγιατοναρχιτέκτοναήμηχανικόγιαναεφαρμόσει

μευπευθυνότητατιςαρχέςτηςβιοκλιματικήςαρχιτεκτονι

κήςκαιοικολογικήςδόμησης.Παιδείαγιατονεργολάβο

για να εφαρμόσει τη μελέτη του αρχιτέκτονα πιστά και

μευπευθυνότητακαιτέλος,παιδείαγιατονιδιώτηγιανα

απαιτήσει από τον αρχιτέκτονα ή μηχανικό και από τον

εργολάβοτουναεφαρμόσουνυπεύθυνατιςαρχέςαυτές,

για δικό τουώφελος. Τόσο για την υγεία του όσο και

γιατοπορτοφόλι του.Παιδείαγιαόλους,γιανααντιλη

φθούνεπιτέλους,ότιταπεριβαλλοντικάπροβλήματαείναι

πλαντητικάκαιμαςαφορούνόλουςκαιότιφέρουμεόλοι

ευθύνη.

8. Κά θε χρό νο η ECOweek διορ γα νώ νε ι έ να Διε
θνές Συ νέ δριο ‘πρά σι νης’ Αρ χι τε κτο νι κής με 
παρου σί α με γά λων βιο κλι μα τι κών αρ χι τε κτό νων 
της Ελ λά δας και του ε ξω τε ρικού. Ποιες ή ταν οι 
ε πι διώ ξεις σας α πό τη φε τι νή διοργά νω ση; 
ΑπότοξεκίνημάτηςηECOweekέχειφέρειστηνΕλλάδα

διεθνώς καταξιωμένους ειδικούς σε θέματα περιβάλλο

ντος.Το2007φέραμε τονΝομπελίσταAlGoreκαι τον

ΆγγλοεξερευνητήRobertSwan,μετοMegaronPlusκαι

τοBritishCouncilαντίστοιχα.Το2008φιλοξενήσαμετον

αρχιτέκτοναKenYeangκαιτηνσχεδιάστριατοπίουJulie

Bargmann. Φέτος, είχαμε ομιλητές τους γνωστούς αρ

χιτέκονεςShigeruBan και IvanHarbour (τονσυνεταίρο

τουγνωστούRichardRogers).Φέτος,ξεκινήσαμεεπίσης

έναπείραμα.Εστιάσαμεστην«πράσινη»αρχιτεκτονικήκαι

στουςνέους.Τοσυνέδριομετίτλο«ΕνδυνάμωσηΝέων:

Οικολογίας+Ηγεσία+Αρχιτεκτονική»έδωσεστουςφοι

τητέςμιαδιαφορετικήπαιδεία.Τουςπήγαμεσεμέρημε

οικολογικόενδιαφέρον,όπωςαιολικόπάρκο,εργοστάσιο

ανακύκλωσης, βιοκλιματικάκτίρια καισεπράσινηστέγη

στοκέντροτηςΑθήνας,σεμέρηδηλαδήπουτομέλλον

είναιεδώ.Στησυνέχεια,μετηνκαθοδήγησηΕλλήνωνκαι

ξένων ειδικών, συμμετείχαν σε τρία εργαστήρια, όπου

ανέπτυξαντιςιδέεςτους,τονπροβληματισμότουςκαιτο

όραμάτουςγιατοναειφόροσχεδιασμότουπρώηναερο

δρομίουτουΕλληνικού.Προβληματιστήκανκαιαναζητήσαν

λύσειςγια τηδιαχείριση τωνμπάζων  χιλιάδες, ανόχι

εκατομμύρια τόνων από τους διαδρόμους προσγείωσης

από μπετόν βάθους 1,5 μέτρων, αναζήτησαν λύσεις για

τιςπλημμύρες,γιατηνεπαφήμετομέτωποτηςπαραλίας,

γιατηνπαραγωγήενέργειαςαπόΑΠΕ,γιατημόλυνσητου

εδάφους τουΕλληνικούαπό τηνκιροζίνη τωναεροπλά

νων,γιατηνυποχώρησηκαιυφαλμύρινσητουυδροφόρου

ορίζοντα,γιατηνπαραγωγήτροφήςστοπάρκοτουπρώην

αεροδρομίουκαιγιαμιαολοκληρωμένηπαιδείαμεάξο

νατοπεριβάλλον.Ακούγονταςτουςνέουςναεκφράζουν

τουςπροβληματισμούςτους,αναρωτιέταικανείςμήπωςθα

πρέπειναακούσουμεκαιτουςνέους,πρινπροχωρήσουμε

στοΕλληνικό;


