
Το 2005 ξεκινήσαμε μία συνεργασία που εξελίχθηκε στη δημιουργία του
γραφείου μας, το οποίο έχει ως βασικό στόχο το σχεδιασμό καινοτόμων
κτιρίων που συμμετέχουν στο σύγχρονο αρχιτεκτονικό διάλογο και σέ-
βονται το περιβάλλον. Πριν από μια δεκαετία, η οικολογική προσέγγιση
στην αρχιτεκτονική σύνθεση και η χρήση εξελιγμένων υπολογιστικών
εφαρμογών για τον έλεγχο της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, δεν
ήταν αυτονόητη, όπως είναι σήμερα. Το ενδιαφέρον για την ενεργειακή
αυτονόμηση ενός κτιρίου ήταν πολύ μικρό, ενώ ακόμη και σήμερα, παρά
τους νόμους και τις θεσμοθετημένες διαδικασίες, η ενεργειακή απόδοση
των νέων κτιρίων αλλά και η ενεργειακή αναβάθμιση του υπάρχοντος κτι-
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ριακού αποθέματος αντιμετωπίζεται σαν αναγκαίο κακό σε οικονομικό
κυρίως επίπεδο.
Η επιθυμία μας να επικοινωνήσουμε με το ευρύ κοινό και να του γνωρίσου-
με τον τρόπο που σχεδιάζαμε κτίρια, δεν ήταν εύκολη. Παρ’ όλα αυτά, θε-
ωρούμε ότι ο περιβαλλοντικός αρχιτεκτονικός σχεδιασμός δίνει ένα ου-
σιαστικότερο νόημα στον τρόπο που σχεδιάζουμε έναντι των επίκαιρων
αισθητικών τάσεων που παρουσιάζονται κατά καιρούς. Πιστεύουμε ότι η
αρχιτεκτονική δεν θα πρέπει να βελτιώνει μόνο το επίπεδο της καθημερι-
νότητάς μας μέσω της αισθητικής της ύπαρξης, αλλά και μέσω πρακτικών
και ποιοτικών ζητημάτων. Σε έναν κόσμο που μεταλλάσσεται διαρκώς και

με μεγάλη ταχύτητα, η βιωσιμότητα και η οικονομία της κατασκευής είναι
πάντοτε επίκαιρα θέματα και ως αποτέλεσμα είναι βασικά στοιχεία που κα-
θοδηγούν τις επιλογές μας. 
Οι σχεδιαστικές λύσεις που μας ενδιαφέρουν λαμβάνουν υπόψη τα δια-
θέσιμα μέσα εφαρμογής, την ειδίκευση του εκάστοτε εργατικού δυναμι-
κού, καθώς και τα φυσικά υλικά που υπάρχουν στον τόπο όπου πρόκειται
να ανεγερθεί οποιοδήποτε έργο μας. Η βέλτιστη εκμετάλλευση του φυσι-
κού φωτισμού και του φυσικού εξαερισμού αποτελεί προτεραιότητα, ώστε
να δημιουργούνται υγιείς χώροι και ταυτόχρονα να μειώνεται η ενεργει-
ακή κατανάλωση. Παράλληλα, η εισαγωγή state-of-the-art τεχνολογιών
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να βαφτεί θεωρούμε πως είναι μια βιώσιμη επιλογή. Στην πρώτη περίπτωση,
πέραν της αισθητικής ποιότητας, το αποτέλεσμα διαρκεί για περισσότερο
από 20 χρόνια και γίνεται με μεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον. Αντίθετα,
στη δεύτερη, οι ρύποι επαναφέρουν το κτίριο στην αρχική κακή του κατάστα-
ση σε λιγότερο από μια πενταετία, καθιστώντας την μια πρόχειρη λύση.
Τα τελευταία χρόνια είχαμε την ευκαιρία να εκπονήσουμε ένα ευρύ φάσμα
μελετών που περιλαμβάνει εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα, κατοικίες,
εμπορικούς χώρους, αποκαταστάσεις ιστορικών κτιρίων και έργα πολιτιστι-
κού χαρακτήρα. Η συμμετοχή μας σε διεθνείς και πανελλήνιους αρχιτεκτο-

σε επίπεδο κελύφους και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων βελτιώνει
περαιτέρω την περιβαλλοντική συμπεριφορά των κτιρίων, εξασφαλίζοντας
βιωσιμότητα και οικονομία.
Ωστόσο, η βιώσιμη αρχιτεκτονική δεν σχετίζεται αναγκαστικά μόνο με τα
εξειδικευμένα μηχανολογικά συστήματα ή με την καλή μόνωση και τη σκίαση
ενός κτιρίου. Βιώσιμη αρχιτεκτονική για εμάς είναι μια σειρά από επιλογές που
εκ πρώτης όψεως μπορεί να φαίνεται ότι δεν έχουν οικολογική σημασία. Για
παράδειγμα, σε περιπτώσεις ανακαινίσεων παλαιών κτιρίων, η επιλογή του να
καθαριστεί η πελεκητή (αρτιφισιέλ) όψη ενός κτιρίου του μεσοπολέμου αντί
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νικούς διαγωνισμούς έχει αποφέρει για την ώρα πέντε διακρίσεις, οι οποίες
περιλαμβάνουν δύο πρώτα βραβεία, ένα δεύτερο και δύο εξαγορές. Επίσης
η αποκατάσταση των ιστορικών κτηρίων του Εθνικού Αστεροσκοπείου
Αθηνών απέσπασε το διεθνούς κύρους βραβείο Europa Nostra το 2010.
Το πιο πρόσφατο έργο του γραφείου μας είναι η προμελέτη για τη δημι-
ουργία Ενυδρείου στο Φαληρικό Όρμο. Η πρότασή μας συνοψίζεται σε
ένα υπόσκαφο κτίριο με ελάχιστες ενεργειακές απαιτήσεις για το είδος της
χρήσης του. Παράλληλα, ένα από τα σημαντικότερα έργα που θεωρούμε
ότι έχουμε σχεδιάσει είναι υπό κατασκευή. Πρόκειται για το κτίριο που θα

1. Πλατεία.
2. Χώρος υποδοχής.
3. Υπαίθριος χώρος με πέργκολα.
4. Κεντρική αίθουσα.
5. Φωτοβολταϊκά πετάσματα.
6. Σκηνή και πύργος μηχανισμών.
7. Κατάστημα.
8. Αίθουσα χορωδίας.

Δέσμη ηλιακού φωτός

Θερμός αέρας

Ψυχρός αέρας

στεγάσει το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθη-
νών στην Πεντέλη που είναι ο επίσημος φορέας του κράτους για την ενη-
μέρωση της σεισμικής δραστηριότητας στη χώρα μας. Τέλος, είμαστε σε
αναμονή για τις εξελίξεις σχετικά με την ανακατασκευή του Δημοτικού
Θεάτρου Κέρκυρας, που απέσπασε το Α' βραβείο σε αρχιτεκτονικό δια-
γωνισμό. Η κατασκευή αυτού του έργου θα είναι εξαιρετικής σημασίας, όχι
μόνο για την τοπική κοινωνία, αλλά και για την Ελλάδα, μια που ο χώρος δί-
νει τη δυνατότητα να φιλοξενηθούν παραστάσεις και εκδηλώσεις υψηλών
προδιαγραφών σε διεθνές επίπεδο.                           www.zerefos-tessas.gr
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