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Περίληψη
Η παρούσα εργασία αφορά την ανάπλαση του Ζηρίνειου Δημοτικού Γυμναστηρίου,
το οποίο βρίσκεται στον Δήμο Κηφισιάς, και η μετατροπή του σε ένα σύγχρονο
αθλητικό κέντρο. Στις εγκαταστάσεις του κέντρου αυτού θα λειτουργούν
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι οποίες θα συντελέσουν στην προστασία του
περιβάλλοντος και στην μείωση των λειτουργικών εξόδων του χώρου.
Η εργασία αποτελείται από οκτώ (8) κεφάλαια.
Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στα χαρακτηριστικά του Δήμου Κηφισιάς,
καθώς και ιστορική αναδρομή του αθλητικού κέντρου. Επίσης αναφέρεται και η
βιογραφία του ευεργέτη του χώρου , Ι. Ζηρίνη.
Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται περιγραφή της υπάρχουσας κατάστασης του αθλητικού
κέντρου, καθώς επίσης και εμβαδομετρήσεις στους χώρους.
Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται παρουσίαση της αρχιτεκτονικής ιδέας και των κτιριακών
εγκαταστάσεων, οι οποίες θα περιλαμβάνονται στον χώρο αυτόν.
Στο τέταρτο κεφάλαιο αναφέρονται οι αρχές της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής.
Στο πέμπτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στο πως θα εφαρμοστεί βιοκλιματική
αρχιτεκτονική στην κατασκευή.
Στο έκτο κεφάλαιο παρουσιάζεται το έργο μέσα από σχέδια 2 διαστάσεων και
φωτορεαλιστικών απεικονίσεων.
Στο έβδομο κεφάλαιο διατυπώνονται τα αναμενόμενα αποτελέσματα απο την ύπαρξη
της κατασκευής.
Τέλος στο όγδοο κεφάλαιο αναφέρονται οι υπάρχουσες νομοθεσίες.
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Abstract
This work concerns the rehabilitation of the Zirinio Municipal Gymnasium, which is
located in the Municipality of Kifissia, and its transformation into a modern sports
center. Renewable energy sources will operate in this center, which will help to
protect the environment and reduce the operating costs of the site.
The work consists of eight (8) chapters.
In the first chapter there is a reference to the characteristics of the Municipality of
Kifissia, as well as a historical retrospective of the sports center. It also refers to the
biography of the benefactor of the site, I. Zirinis.
The second chapter describes the existing state of the sports center as well as area
measurements.
In the third chapter is presented the architectural idea and the building facilities,
which will be included in this area.
The fourth chapter lists the principles of bioclimatic architecture.
In the fifth chapter, reference is made to how bioclimatic architecture will be applied
in the construction.
The sixth chapter presents the project through 2 dimensional and photorealistic
illustrations.
The seventh chapter outlines the expected results from the existence of the
construction.
Finally, the eighth chapter refers to the existing legislation.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο
1. ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
Ο Δήμος Κηφισιάς προέκυψε με βάση τον ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) (Νέα
αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης), από την ενοποίηση των πρώην Δήμων Κηφισιάς, Νέας Ερυθραίας και
Εκάλης. Ο νέος αυτός Δήμος με έδρα την Κηφισιά, έχει έκταση 34,03 τετρ. χλμ. και
πληθυσμό 71.259 κατοίκους.1
Η Κηφισιά διαθέτει ανέκαθεν ένα δροσερό και καταπράσινο αστικό περιβάλλον και
είναι από τα πιο ποιοτικά προάστια της πρωτεύουσας. Βρίσκεται βορειοδυτικά της
Αθήνας σε απόσταση περίπου 15 χλμ. Από το κέντρο της. Συνορεύει βόρεια με την
Νέα Ερυθραία, προς νότο με το Μαρούσι, στα ανατολικά αγκαλιάζεται από το
Πεντελικό Όρος και στα δυτικά οριοθετείται από τον ποταμό Κηφισό. Η σύνδεση της
Κηφισιάς με την Αθήνα γίνεται μέσω της Λεωφόρου Κηφισίας, της Εθνικής οδού και
του ηλεκτρικού σιδηρόδρομου.2

1
2

Δήμος Κηφισιάς: https://el.wikipedia.org
Ευαγγελία Βαλάτα – Τσιάμα, “Κηφισιά – 75 χρόνια Δήμος Κηφισιάς”
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1.1 Ιστορικά Στοιχεία
Στις 27 Ιουλίου του 1870 υπογράφεται το πρώτο καταστατικό της κοινότητας
Κηφισιάς και η ευρύτερη περιοχή γίνεται παραθεριστικός πόλος έλξης Χιωτών,
Κωνσταντινουπολιτών, Αιγυπτίων και Τούρκων μέχρι το 1925, οπότε
επισημοποιείται η διοικητική αυτονομία της ως κοινότητα της Αττικής. Στη συνέχεια
αναγνωρίζεται ως προάστιο της Ανατολικής Αττικής, ενώ το 1942, αφού ξεπέρασε
τους 10.000 κατοίκους, μετονομάστηκε σε Δήμο.

Εικόνα 1.Τα εντυπωσιακά αρχοντικά της με την εκλεκιστική τους αρχιτεκτονική

Το άριστο φυσικό περιβάλλον και η γειτνίασή της με την Αθήνα, μετέτρεψαν την
περιοχή της Κηφισιάς σε δημοφιλές κέντρο παραθερισμού και κατοικίας. Παράλληλα
αναπτύχθηκαν στην ωραία αυτή περιοχή μεγαλοπρεπή ξενοδοχεία. Ο αρχικός Δήμος
Κηφισιάς έχει έκταση 26.950 στρεμμάτων, στα οποία έχουν χωροθετηθεί διάφορες
ζώνες χρήσης γης (οικιστικές, δασικές, εμπορικές και βιομηχανικές). Η πλούσια και
πολυτελής αγορά της Κηφισιάς είναι στο κέντρο της πόλης, ενώ γύρω της
αναπτύχθηκαν οι διάφοροι οικισμοί (Κεφαλάρι, Πολιτεία, Κοκκιναράς, Νέα
Κηφισιά). Η μεγένθυνση των οικισμών αυτών ήταν η αιτία κάποιοι από αυτούς τους
οικισμούς να γίνουν ανεξάρτητες κοινότητες, όπως η Νέα Ερυθραία μαζί με το
Καστρί και η Εκάλη. Με βάση την απογραφή του 2011 η Κηφισιά έχει 71.259 3
κατοίκους και καταγράφει μια πυκνότητα δόμησης 1,93 κατοίκων ανά στρ. δόμησης4.
Οι υψηλές χρηματικές αξίες της γης και οι χαμηλοί συντελεστές δόμησης περιόρισαν
την αυξητική εξέλιξη του πληθυσμού σε ήπια ποσοστά της τάξης του 22,87% και
10,84% ανά απογραφή.5

3
4
5

Ελληνική στατιστική αρχή – απογραφή 2011

ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ (Ν. 3852/2010)
Δήμος Κηφισιάς: https://el.wikipedia.org
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1.2 Χαρακτηριστικά γνωρίσματα
Η Κηφισιά ευρύτερα και ειδικότερα το κέντρο της, εμφανίζει όψη κηπούπολης με
κανονική ρυμοτομία, με δενδροστοιχίες κυρίως από πλατάνια. Πριν από την αστική
ανάπτυξη η περιοχή περικλείονταν από τον ονομαστό ελαιώνα της Αττικής.
Αργότερα όμως όλες οι αγροτικές εκτάσεις μετατράπηκαν σταδιακά σε οικιστικά
οικόπεδα, λόγω της υψηλής τιμολόγησής τους. Η ατμοσφαιρική θερμοκρασία της
περιοχής είναι κατά μέσο όρο χαμηλότερη από αυτή του κέντρου των Αθηνών. Λόγω
των ήπιων κλιματολογικών συνθηκών του ειδυλλιακού τοπίου, η περιοχή της
Κηφισιάς γρήγορα προσέλκυσε την μεγαλοαστική τάξη για τόπο κατοικίας, πράγμα
το οποίο επέδρασε πάνω στην αρχιτεκτονική του προαστίου.6
Η αντίστοιχη ανάπτυξη της Κηφισιάς οφείλεται στα εξαιρετικά χαρακτηριστικά της
(υγιεινό κλίμα, δροσεροί άνεμοι, πυκνή βλάστηση, άφθονα νερά). Το υπέδαφος
ευνοεί την συγκράτηση των νερών, με αποτέλεσμα η περιοχή να διαθέτει πλούσια
αποθέματα υδάτων και πολλές πηγές. Παλαιότερα, και κυρίως στην περίοδο της
Τουρκοκρατίας τα νερά της περιοχής ήταν πλουσιότερα. Στο Κεφαλάρι υπήρχε πηγή
με ορμητικό νερό, με το οποίο τροφοδοτούνταν οι κάτοικοι της Αττικής μέχρι τα
Πατήσια για την άρδευση των χωραφιών τους. Κατά τη διάρκεια της Κατοχής η
υδροφόρος λεκάνη περιορίστηκε σημαντικά, με συνέπεια να προκληθεί πρόβλημα
στην υδροδότηση. Μετά τον πόλεμο η λειψυδρία έλαβε τεράστιες διαστάσεις και το
πρόβλημα επιλύθηκε οριστικά, με την κατασκευή του νέου δικτύου ύδρευσης της
Αθήνας και των περιχώρων.7
Ο Κηφισός ποταμός αποτελεί βασικό γεωμορφολογικό στοιχείο της Κηφισιάς, η
κοίτη του οποίου ξεκινά από τον Άγιο Στέφανο και αφού διασχίζει δέκα δήμους (και
παλαιότερα Κοινότητες) εκβάλλει στο Φαληρικό δέλτα. Σ αυτόν τον ποταμό
συγκεντρώνονται τα ύδατα από την Πάρνηθα, το Πεντελικό όρος και το όρος
Αιγάλεω. Στην Κηφισιά το φυσικό τοπίο παραμένει σε μεγάλο βαθμό αναλλοίωτο
παρά την εκτεταμένη οικιστική ανάπτυξη, τα δε υπόγεια νερά διατηρούνται σχετικά
καθαρά, με αποτέλεσμα τα δέντρα της περιοχής και κυρίως τα πλατάνια να είναι
υγιή.8
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω τα χαρακτηριστικά στοιχεία της Κηφισιάς
συναπαρτίζουν το δροσερό κλίμα, η πολυτελής αρχιτεκτονική και τα μεγάλα
ποσοστά δημοτικού αλλά και ιδιωτικού πρασίνου, ενώ συνδυάζονται σε
ικανοποιητικό βαθμό οι λειτουργίες της κατοίκησης, της ακμαίας αγοράς και της
νυχτερινής διασκέδασης. Το οικιστικό κέντρο αναπτύχθηκε γύρω από την Πλατεία
Πλατάνων και του Άλσους της Κηφισιάς, όπου δεσπόζει ένα σύγχρονο εμπορικό
κέντρο, το οποίο επεκτείνεται μέχρι το Κεφαλάρι μέσω της οδού Κολοκοτρώνη και
σήμερα αποτελεί τον πιο ακριβό εμπορικά δρόμο των βορείων προαστίων.9

Ευαγγελία Βαλάτα – Τσιάμα, “Κηφισιά – 75 χρόνια Δήμος Κηφισιάς”
Ευαγγελία Βαλάτα – Τσιάμα, “Κηφισιά – 75 χρόνια Δήμος Κηφισιάς”
8
Ευαγγελία Βαλάτα – Τσιάμα, “Κηφισιά – 75 χρόνια Δήμος Κηφισιάς”
9
Δήμος Κηφισιάς: https://el.wikipedia.org
6
7
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1.3 Αρχιτεκτονική
Η Κηφισιά ακόμα και στους Ρωμαϊκούς χρόνους υπήρξε τόπος παραθερισμού των
πλούσιων Αθηναίων, ενώ στην διάρκεια της Ενετοκρατίας, επιφανείς Ενετοί είχαν
αναγείρει οχυρωμένες επαύλεις και πύργους στην περιοχή. Στην Τουρκοκρατία στην
Κηφισιά κατοικούσαν Τούρκοι, τα κτήματα των οποίων μετά την απελευθέρωση
αγοράστηκαν από Έλληνες της Πελοποννήσου και των νησιών.
Χρειάστηκαν να περάσουν 60 χρόνια μετά την απελευθέρωση της Ελλάδος από τον
Τούρκικο ζυγό, μέχρι περίπου το 1880 που η μεγαλοαστική τάξη των Αθηνών να
αισθανθεί την ανάγκη για μια δεύτερη θερινή κατοικία. Έτσι, από τότε η Κηφισιά
μετατρέπεται σταδιακά σε παραθεριστικό προάστιο. Στις επόμενες δεκαετίες η πόλη
γνωρίζει μεγάλη οικιστική ανάπτυξη, διατήρησε όμως το γνώρισμά της ως εξοχικό
προάστιο, με τους περιποιημένους κήπους της, τα περιβόλια και τους
δεντροφυτεμένους δρόμους της. Εκπονήθηκαν αντίστοιχα πολεοδομικά σχέδια,
κατασκευάστηκαν πλατείες, πεζοδρόμια, οδοί και δεντροστοιχίες.
Τα περισσότερα αρχοντικά της Κηφισιάς αναγέρθηκαν ελεύθερα πολεοδομικών όρων
τον 19ο αιώνα, ο δε αρχιτεκτονικός ρυθμός τους ποικίλλει, με αποτέλεσμα να μην
εντάσσονται σε κάποια συγκεκριμένη αρχιτεκτονική σχολή, πράγμα το οποίο
αποτελεί ιδιαίτερο γνώρισμα, που δεν συναντιέται σε άλλη πόλη της Ελλάδας.10
Έτσι προκύπτουν αντιθετικά στοιχεία στα αρχοντικά και στους πύργους με
μεσαιωνική μορφή. Οι κατοικίες αυτές που κτίσθηκαν από το 1870 έως και το 1936,
επιδεικνύουν μια αισθητική μεγαλοπρέπεια και εμφανίζουν έντονα σημάδια, στην
προσπάθεια εξευρωπαϊσμού της πρωτεύουσας. Τα μέγαρα αυτά δεν υστερούσαν από
εκείνα της Δύσης, στον ελιτίστικο ρυθμό και τον μεσαιωνικό-φρουριακό-γοτθικό
χαρακτήρα, ενώ λιγοστά είναι τα νεοκλασικά κτίρια.
Η αρχιτέκτων μηχανικός κα Ελένη Παπανδρέου, έχει δημοσιεύσει μία ενδιαφέρουσα
μελέτη για τις χαρακτηριστικές αυτές κατοικίες και αναφέρει τους λόγους, που οι
βίλλες αυτές δεν ακολουθούν την ντόπια λαϊκή ή την νεοκλασική αρχιτεκτονική και
επηρεάζονται έντονα από την κεντροευρωπαϊκή αρχιτεκτονική.
Σύμφωνα με την κα Παπανδρέου: «Η κλασική αρχιτεκτονική του τόπου, κατά την
πρώτη μετεπαναστατική περίοδο, ήταν συναισθηματικά δεμένη με τα χρόνια της
δουλείας και τα περισσότερα στοιχεία της θεωρούνταν καταβολές της τουρκικής
αρχιτεκτονικής. Σε μεγάλο βαθμό τα καλύτερα δείγματα της λαϊκής
αρχιτεκτονικής τα αγνοούσαν οι Γερμανομαθείς αρχιτέκτονες, γιατί αυτά
βρίσκονταν περιορισμένα σε Τουρκοκρατούμενες περιοχές, όπως στα Γιάννενα,
στο Βόλο και στην Ξάνθη. Όμως, ακόμα και στην περίπτωση που τα γνώριζαν, δεν
θα μπορούσαν να παραμερίσουν την μέχρι τότε ευρωπαϊκή τους παιδεία» .
10
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Και συνεχίζει η κα Παπανδρέου: «Στη βίλλα “Καζούλη”, που χτίστηκε το 1910 από
τον Αιγύπτιο μεγαλοεπιχειρηματία Ν. Καζούλη, η εισαγωγή ελληνικών στοιχείων
μέσα στο σύστημα της αναγεννησιακής μορφολογίας, αποτελεί ένα νέο μέσο
έκφρασης. Γίνεται προσπάθεια εντυπωσιασμού, με δυσανάλογα μεγάλο
αναγεννησιακό τρούλο. Η κύρια είσοδος εν μέρει πετυχαίνει τον αναγεννησιακό
χαρακτήρα, που αναζητά ο αρχιτέκτονας, χωρίς όμως να καταφέρνει να συνδεθεί
μορφολογικά με το υπόλοιπο κτίσμα, στο οποίο παραμορφώνονται οι κλασικιστικές
αρχές. Αποτελεί ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα, στο οποίο εμφανίζεται ξεκάθαρα
ότι ο νεοκλασικισμός δεν άντεχε ανανεωτικά κινήματα».11

Εικόνα 2. Bίλα Καζούλη

Λόγω της «ελεύθερης» αυτής δόμησης, τα κτίσματα αυτά της Κηφισιάς δεν
παρουσιάζουν μια αρχιτεκτονική ομοιογένεια στην κατεύθυνση όμοιων
τεχνοτροπιών, αλλά δίνουν μια διάσπαρτη συνολική εικόνα υπό την επίδραση ξένων
αρχιτεκτονικών ρευμάτων, τα οποία βρίσκονται σε αναντιστοιχία με την ελληνική
αρχιτεκτονική παράδοση. Έτσι μπορούμε να πούμε, ότι οι βίλλες της Κηφισιάς είναι
κατασκευές μιας μεταβατικής εποχής, που χαρακτηρίζεται από ρευστότητα και
ασάφεια ιδεολογικών προσανατολισμών, αισθητικών αξιών, αλλά και από την άκριτη
αναζήτηση διεθνών αρχιτεκτονικών προτύπων.
Οι αρχοντικές βίλες της Κηφισιάς δεν είναι δείγματα της ελληνικής αρχιτεκτονικής
παράδοσης, όμως αποδεικνύουν την προσπάθεια της μεγαλοαστικής κοινωνίας να
αποχωριστεί από τις τούρκικες επιρροές, λόγω του μακρόχρονου οθωμανικού ζυγού.
Οι μεγαλοπρεπείς κατοικίες στην Κηφισιά, κτισμένες μέσα σε καταπράσινους
κήπους, να συντροφεύονται από τα αιωνόβια πλατάνια, τα αειθαλή πεύκα, τις υψηλές
λεύκες, τις χρωματιστές τριανταφυλλιές, στολισμένες με τα ακροκέραμά τους, τα
δαντελένια κιγκλιδώματα, τις θαυμαστές πόρτες τους, όλα αυτά δημιουργούν μια
ομορφιά, που δίνει ένα ιδιαίτερο κύρος στην πόλη. Όλα αυτά συνδυάζονται σε μια
καταπληκτική αρχοντιά, που θα την ζήλευαν και οι πιο αριστοκρατικές συνοικίες σε
πόλεις της Ευρώπης.

11

Μαίρη Σιμώνη-Λιόλιου, “Αρχόντισσα Κηφισιά ”

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ
Σελίδα 14

Η Κηφισιά έγινε γνωστή λοιπόν για την πλούσια βλάστηση, τα άφθονα νερά και τις
πολύ καλές κλιματολογικές. Γι αυτό, προσέλκυσε πολλούς πνευματικούς και
πολιτικούς ανθρώπους, που την επέλεξαν ως τόπο κατοικίας τους. Στο ειδυλλιακό
αυτό προάστιο, με τα παραπάνω χαρακτηριστικά σε φυσικό και δομημένο
περιβάλλον ο περίπατος είναι μια πραγματική απόλαυση. Τα αρχοντικά της
πλαισιωμένα από συστάδες δέντρων, να χρωματίζονται μέσα στο άπλετο πράσινο,
έδιναν μια επιβλητική αρμονία, ενώ συγχρόνως διατηρούσαν την εξοχική χρήση τους.
Οι κατοικίες αυτές ως επί το πλείστον είχαν πολλά αρχιτεκτονικά στοιχεία από την
μεσαιωνική εποχή ή ήταν επηρεασμένα από τον γοτθικό ρυθμό, ενώ λίγα είχαν
ακολουθήσει τον νεοκλασικό αρχιτεκτονικό ρυθμό άλλων περιοχών. Σε αρκετά
κτίρια είναι εμφανής η προσπάθεια να εντυπωσιάσουν με μεγάλους τρούλους ή να
συνδυάσουν κατά κάποιο τρόπο την κλασική με την νεοκλασική τεχνοτροπία.
Χρησιμοποιήθηκαν ως δομικά υλικά το λευκό πεντελικό μάρμαρο, διάφορες
μαρμαρόπετρες, ο σχιστόλιθος, ο πωρόλιθος, η σουηδική ξυλεία, μασίφ σιδηροδοκοί
και κάγκελα, υαλοπίνακες κ. ά. Με τον τρόπο αυτόν τα αρχοντικά της Κηφισιάς
δημιουργούσαν έναν ποικίλο μορφολογικό συνδυασμό.12
Η μεσαιωνική αρχιτεκτονική των κτιρίων πρόσφεραν στην πόλη μια ιδιαίτερη
διακόσμηση. Σε κάποια κτίρια υλοποιήθηκε η κλασική αρχιτεκτονική της
συμμετρίας, ενώ σε πολλές άλλες περιπτώσεις ακολουθήθηκε η ελεύθερη διάταξη, με
μεγάλο εύρος διακυμάνσεων.
Στην έπαυλη Ρετσίνα στην οδό Λεβίδου 13 (έτος κατασκευής 1910) και σε άλλες
κατοικίες που κατασκευάστηκαν στις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα σώζονται
διάφορες ξυλόγλυπτες διακοσμήσεις του γνωστού και χαρακτηριστικού για την εποχή
εκείνη ελληνο-ελβετικού στυλ, που συναντιούνται σε έργα του Τσίλερ.13

Εικόνα 3. Έπαυλη Πέτρου Πρωτοπαπαδάκη
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1.4 Οικονομική άνθιση
Στην περιοχή της Κηφισιάς παρατηρείται μια έντονη ανάπτυξη από τις αρχές του 20 ου
αιώνα, γιατί τράβηξε το ενδιαφέρον εύπορων οικογενειών ως τόπο κατοικίας τους.
Όμως τα τελευταία χρόνια, οι περιβαλλοντικές συνθήκες επιβαρύνθηκαν, λόγω της
έντονης εμπορικής κίνησης και της επέκτασης των σχεδίων πόλης στην Αττική, με
συνέπεια η Κηφισιά να καθίσταται πέρασμα και να παρουσιάζονται προβλήματα
απρόσκοπτης κυκλοφορίας. Η πόλη, εκτός των άλλων πλεονεκτημάτων της,
συνδέονταν συγκοινωνιακά με την Αθήνα και τον Πειραιά, μέσω της ομώνυμης
λεωφόρου Κηφισίας, την Εθνική οδό Αθηνών- Λαμίας και τον ηλεκτρικό
σιδηρόδρομο της γραμμής Πειραιά Κηφισιά. Όμως με την τεράστια οικιστική
ανάπτυξη και την αύξηση της κυκλοφορίας δημιουργείται κορεσμός και
μποτιλιάρισμα οχημάτων, που δυσκολεύουν τις μετακινήσεις. Η δημοτική διοίκηση
και οι κάτοικοι της πόλης ευελπιστούν, ότι με την υπογειοποίηση της λεωφόρου
Κηφισίας, την επέκταση της γραμμής του ηλεκτρικού, αλλά και άλλες κυκλοφοριακές
ρυθμίσεις –συγκοινωνιολόγοι π.χ. προτείνουν ακόμα και την κατασκευή
περιφερειακής οδού στην Πεντέλη- ώστε να λυθούν έτσι ριζικά τα συγκοινωνιακά
προβλήματα.14

Εικόνα 4. Tερματικός σταθμός ΗΣΑΠ
14
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1.5 Δημοτικό Γυμναστήριο «Ι. Ζηρίνης»
Το εν λόγω γυμναστήριο ήδη από την αγορά του χώρου το 1923 και την κατασκευή
του το 1932, έχει καταστεί το πιο σημαντικό αθλητικό σημείο αναφοράς και
αθλητικής ανάπτυξης της πόλης. Μέχρι να κατασκευαστεί το γυμναστήριο υπήρχαν
διάσπαρτοι πρόχειροι χώροι για άθληση. Για τον λόγο αυτό ο έμπορος Ι. Ζηρίνης
διέθεσε χρήματα για την αγορά της έκτασης απέναντι από την «βίλλα Καζούλη» και
την διαμόρφωση αθλητικών εγκαταστάσεων, ώστε να καταστεί από τα πλέον
σύγχρονα γυμναστήρια για την εποχή του.
Στην γερμανοϊταλική κατοχή η τότε κυβέρνηση με νόμο της υπήγαγε το γυμναστήριο
στην Διεύθυνση Σωματικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας, για να εξυπηρετηθούν
όχι μόνο τα σχολεία της Κηφισιάς αλλά και αρκετοί άλλοι αθλητικοί σύλλογοι της
Αθήνας και των περιχώρων.
Το έτος 1950 η εφορεία του Ζηρινείου Εθνικού Γυμναστηρίου οργάνωσε τα «Α΄
Ζηρίνεια», δηλαδή αθλητικούς αγώνες, που διεξάγονταν τον μήνα Ιούλιο, κάτω από
την διεύθυνση του Επιθεωρητού Σωματικής Αγωγής σε συνεργασία με τον ΣΕΓΑΣ.15
Το «Ζηρίνειο Γυμναστήριο» τα παλιά χρόνια ήταν ο αγαπημένος συνάντησης για
πολλούς κατοίκους της Κηφισιάς. Εκεί περνούσαν τις ώρες τους οι νέοι τα δύσκολα
χρόνια μετά την κατοχή, και συμμετείχαν σε προπονήσεις και αγώνες στίβου,
ποδοσφαίρου, βόλεϊ, μπάσκετ. Τα χρόνια εκείνα ήταν πολύ δύσκολα και αποτελούσε
πολυτέλεια να έχουν οι νέοι αθλητικές ενδυμασίες και υποδήματα με πεταλάκια
εμπρός και πίσω για να μην χαλούν εύκολα και να παίζουν ποδόσφαιρο ή άλλα
παιχνίδια στο στίβο που ήταν καλυμμένος με καρβουνόσκονη.
Έτσι το «Ζηρίνειο Γυμναστήριο» είναι συνδυασμένο με την ζωή των Κηφισιωτών και
είναι εκατοντάδες οι νέοι Κηφισιώτες που έγραψαν εκεί αθλητική ιστορία και η φήμη
τους εξαπλώθηκε και έξω από τα σύνορα της πόλης.16
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1.6 Ιωάννης Ζηρίνης
Ο Ιωάννης Ζηρίνης γεννήθηκε το 1869 και γενέτειρά του είναι η Μαρώνεια της
Θράκης, όπου υπάρχει και σήμερα οικισμός με το όνομα «Ζηρινέικα». Ο ίδιος
αποφοίτησε από την Ευαγγελική Σχολή της Σμύρνης το 1900 και επαγγελματικά
ασχολήθηκε στην οικογενειακή καπνεμπορική επιχείρηση της οικογένειάς του. Τα
προπολεμικά μηνύματα υποχρέωσαν την οικογένεια να μεταφέρει την έδρα της
επιχείρησης στην Δρέσδη της Γερμανίας. Λίγο αργότερα έγινε επίταξη της κατοικίας
της οικογένειας στην προκυμαία της Σμύρνης, όπου διέμεινε ο αρχιστράτηγος των
Τούρκων στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο Liman Fon Santers.

Ο Ιωάννης Ζηρίνης από το 1924 εγκαθίσταται στην Αθήνα, όπου ασκούσε
παράλληλα και δραστηριότητες ως χρηματιστής. Η κατοικία-έπαυλή του ήταν στην
οδό Τατοΐου 58-60. Η οικογένειά του έκανε πολλά ευεργετήματα στη Μαρώνεια, ενώ
ο ίδιος διακρίνεται για την σημαντική του δωρεά για το «Ζηρίνειο Γυμναστήριο», του
οποίου ήταν ο πρώτος έφορος και το 1932 υπήρξε ιδρυτικό μέλος του Α.Ο.Κ.
(Αθλητικός Όμιλος Κηφισιάς). Ο γιος του Αιμίλιος (1904-1992) τον διαδέχτηκε στην
εφορία του γυμναστηρίου έως το 1951. Οι κατακτητές επέταξαν το 1941 και την
έπαυλη του Ι. Ζηρίνη στην Κηφισιά, όπως έγινε με την κατοικία στην Σμύρνη, για να
χρησιμοποιηθεί ως κατοικία υψηλόβαθμων κατακτητών.17
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1.7 Η κατασκευή του Ζηρινείου
Η Κοινότητα Κηφισιάς από την σύστασή της το 1925 φρόντισε για την ανεύρεση
κατάλληλης τοποθεσία στις περιοχές Κεφαλάρι, Στροφύλι και την Πεύκη, για να
κατασκευαστεί γυμναστήριο, χωρίς όμως επιτυχή έκβαση. Οι εργασίες διαμόρφωσης
και οι λοιπές οικοδομικές εργασίες ξεκίνησαν το 1929 και περαιώθηκαν το 1932. Οι
εργασίες αυτές διακόπηκαν προσωρινά για το πρόβλημα που ανέκυψε από την
ονοματολογία του γυμναστηρίου, μια και την εποχή εκείνη δεν συνηθίζονταν να
δίνονται σε γυμναστήρια επωνυμίες από φυσικά πρόσωπα. Το «ΖΗΡΙΝΕΙΟΝ Εθνικόν
Γυμναστήριον» είναι το πρώτο γυμναστήριο στην Ελλάδα που έχει το όνομα φυσικού
προσώπου και υπάχθηκε με αυτό το όνομα στο υπουργείο Παιδείας.18

Εικόνα 5. Ζηρίνειο Δημοτικό Γυμναστήριο
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1.8 Τα εγκαίνια
Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του, το γυμναστήριο εγκαινιάστηκε στις 12
Ιουνίου 1932, ημέρα Κυριακή το απόγευμα και στα εγκαίνια παρέστησαν ο υπουργός
Παιδείας Γ. Πετρίδης, οι Αρχές της Κοινότητας Κηφισιάς, της Κοινότητας
Αμαρουσίου και πολλοί κάτοικοι των προαστίων αυτών και της Αθήνας. Ο πρόεδρος
της Κοινότητας Κηφισιάς Χρήστος Αποστολίδης έκανε την προσφώνηση και ο
δημοτικός σύμβουλος Γ. Κούρτης πρόσφερε στον Ι. Ζηρίνη αναμνηστικό αρχαίο
αγαλματίδιο. Ο δωρητής Ι. Ζηρίνης στην απάντηση που έδωσε στην προσφώνηση,
μεταξύ των άλλων, είπε:
«Νομίζω, ότι δεν άξιζαν εις εμέ τόσοι έπαινοι. Δεν έκανα παρά το καθήκον μου...
Εις την παρούσα περίσταση ήτις αφορά την νεολαίας μας, τολμώ να ελπίζω, ότι το
έργο τούτο θα συμβάλλει εις την ψυχικήν και σωματικήν διάπλασιν της νέας
γενεάς, από την οποίαν πολλά αναμένει η Ελλάς... Η ενίσχυση και η συμπάθεια με
τας οποίας οι κάτοικοι της Κηφισιάς περιέβαλαν το έργον τούτο αποτελούν την
καλυτέραν εγγύηση δια την επιτυχίαν του επιδιωκόμενου σκοπού υπέρ της
Ελληνικής νεολαίας, ήτις αποτελεί την ελπίδα της πατρίδος».
Στη συνέχεια έγιναν γυμναστικές επιδείξεις από το Γυμνάσιο Αμαρουσίου και
παρατέθηκε δεξίωση. Πρέπει να μνημονευτεί ένα γεγονός ακόμα, ότι την ίδια ώρα
διεξάγονταν ένας ποδοσφαιρικός αγώνας στην Ν. Ερυθραία, μεταξύ των τοπικών
ομάδων της «Ένωσης» και του «Ερμή», σε ένδειξη δυσανασχέτησης των ΝέοΕρυθραιωτών, διότι –ως λέγεται- αρχική επιθυμία του Ι. Ζηρίνη ήταν η κατασκευή
του γυμναστηρίου να εκτελεστεί στην Ν. Ερυθραία, μια και ο ίδιος είχε σχέση με την
Μικρά Ασία, λόγω της διαμονής του στην Σμύρνη.19
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1.9 Το ιστορικό των αθλητικών εγκαταστάσεων

Στο «Ζηρίνειο Γυμναστήριο», που κόστισε συνολικά 4.000.000 δρχ.,
ολοκληρώθηκαν οι εξής κατασκευές: Ποδοσφαιρικό γήπεδο, στίβος με 6
διαδρόμους, γυμναστήριο, αίθουσα διαλέξεων, γήπεδα βόλεϊ, μπάσκετ,
αποδυτήρια και τα γραφεία διοίκησης. Ήταν το πρώτο στάδιο στην Ελλάδα πρωτοποριακά σύγχρονο για την εποχή του- που συνέθετε στον ίδιο χώρο όλα αυτά
τα αθλήματα.

Σημαντικές ιστορικές ημερομηνίες
* Στις 2 Ιουνίου 1940 εγκαινιάστηκε η σημερινή εξέδρα, με κόστος ενός
εκατομμυρίου δραχμές και εξυπηρετεί χίλιους πεντακόσιους θεατές. Αρχικά ήταν
προγραμματισμένα στα εγκαίνια να παραστεί ο τότε διάδοχος του θρόνου και
επίτιμος πρόεδρος του Α.Ο.Κ. Παύλος, ο οποίος τελικά δεν παραβρέθηκε, επειδή την
ίδια ημέρα γεννήθηκε ο γιος του Κωνσταντίνος και για τον λόγο αυτόν στα εγκαίνια
πρωτοστάτησε ο πρόεδρος της Κοινότητας Κηφισιάς Ιωάννης Βαρουξάκης.20
* Στις 20 Ιουνίου 1949 περαιώθηκαν οι εργασίες επισκευής των κτιρίων και των
υπαίθριων χώρων του Ζηρίνειου από τις βλάβες που είχαν υποστεί, επειδή κατά την
περίοδο της γερμανικής κατοχής (1941-1944) χρησιμοποιήθηκαν ως χώροι αποθηκών
και στάθμευσης αυτοκινήτων. Η δαπάνη για την εκτέλεση αυτών των έργων ανήλθε
ξεπέρασε το ένα εκατομμύριο δραχμές και πραγματοποιήθηκαν με τις ενέργειες του
τότε υπουργού Παιδείας Κ. Τσάτσου. Παράλληλα με τα έργα επισκευής,
κατασκευάστηκε πρόσθετος στίβος 320 μέτρων, τμηματικός ηλεκτροφωτισμός και
έγινε μικρομεγαφωνική εγκατάσταση.
* Τον Ιούλιο του 1966, ανακατασκευάστηκε ο αγωνιστικός χώρος, επεκτάθηκε ο
στίβος στα 350 μέτρα και δημιουργήθηκαν γήπεδα μπάσκετ και βόλεϊ με
ασφαλτοτάπητα στον χώρο, όπου σήμερα βρίσκεται το γυμναστήριο. Οι εργασίες
αυτές κόστισαν 1,50 εκατομμύρια δραχμές.
* Το Νοέμβριο του 1980 έγινε επίστρωση των έξι διαδρόμων στίβου με ταρτάν και
συνοδεύτηκαν με την κατασκευή νέων σκαμμάτων άλματος και βαλβίδων ρίψης.
* Το 1983 στο γήπεδο ποδοσφαίρου εγκαταστάθηκε φυσικός χλοοτάπητας, έγινε η
αντικατάσταση του παλαιού ηλεκτροφωτισμού και χτίστηκε η ανοικτή πλευρά του
Γυμναστηρίου, καθόσον μέχρι τότε είχε μόνο τις τρεις πλευρές του κλειστές.
* Το 1992 κατασκευάστηκε στην ανατολική πλευρά ένα σύγχρονο κλειστό
Γυμναστήριο 600 θέσεων με ξύλινο δάπεδο (παρκέ), με πολλαπλές αθλητικές χρήσεις
20

ZΗΡΙΝΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
http://www.amarysia.gr

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ

Σελίδα 21

(μπάσκετ, βόλεϊ, χάντμπολ κ.λπ.) και άνετους βοηθητικούς χώρους (αποδυτήρια,
γραφεία, θεραπευτήριο), ενώ στην βορεινή πλευρά κατασκευάστηκαν γήπεδα τένις
και κάτω από αυτά κλειστό σκοπευτήριο.
* Το 2007 κατασκευάστηκε πίσω από την εξέδρα θεατών μια μεγάλη αίθουσα
Γυμναστικής, που εφοδιάστηκε με κατάλληλα όργανα άσκησης και ενδυνάμωσης και
πήρε το όνομα «Γ. Βαμβακάς», προς τιμήν του Κηφισιώτη δρομέα πρωταθλητή.
* Το 2010 εγκαταστάθηκε δίπλα στο μεγάλο Γυμναστήριο, παράλληλα με το γήπεδο
ένα μικρότερο κλειστό βοηθητικό γυμναστήριο, το λεγόμενο «μπαλόνι», χωρίς
εξέδρες.21

21
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1.10 Χαρακτηριστικές αθλητικές δραστηριότητες
* Στο γήπεδο του «Ζηρίνειου» έχουν διεξαχθεί μέχρι σήμερα περίπου 2.000
ποδοσφαιρικοί αγώνες.
* Οι πρώτοι επίσημοι ποδοσφαιρικοί αγώνες έγιναν στις 13 Νοεμβρίου 1938,
με πρώτο αγώνα το πρωί Πανερυθραϊκός-Φωστήρας 1-3 και το απόγευμα
Α.Ο.Κ. - Ηλυσιακός 3-2.
* Οι τελευταίοι ποδοσφαιρικοί αγώνες πριν από τον πόλεμο του ΄40 έγιναν στις 27
Οκτωβρίου του 1940 (παραμονή του ΟΧΙ!) μεταξύ Πανερυθραϊκού - Ελληνορώσοι
4-3 και Α.Ο.Κ. - Ολυμπιακός Αθηνών.
* Εντυπωσιακό είναι επίσης το γεγονός ότι στο Ζηρίνειο βρήκαν αθλητική «στέγη»
πολλές ποδοσφαιρικές ομάδες: Ερμής Νέας Ερυθραίας (1937 - 38), Πανερυθραϊκός
(1938 - 1972), Α.Ο.Κ. (1938 - 2001), Ένωση Ερυθραίας - Κηφισιάς (2000 - 2006),
ΑΠΟΚ Κηφισιάς (2006 - 2012), Α.Ε. Κηφισιάς (2012 - 2013), Ελπιδοφόρος (1971 2012), Κηφισιά 2010 (2006 - 2013) και κατά διαστήματα οι ομάδες Γ.Σ. Αμαρουσίου,
Π.Ο. Ψυχικού, Α.Ο. Παραδείσου και η Ελευθερούπολης.
Επίσης, το γήπεδο του «Ζηρίνειου» χρησιμοποιήθηκε από το σύνολο σχεδόν των
ξένων εθνικών ομάδων από το 1946 μέχρι το 1960, οι οποίες διέμεναν στο ξενοδοχείο
του Κεφαλαρίου για τους ποδοσφαιρικούς αγώνες με το αντιπροσωπευτικό μας
συγκρότημα. Σε ό,τι αφορά τον κλασσικό αθλητισμό, με επιμέλεια κυρίως της
εφορίας του γυμναστηρίου έχουν οργανωθεί κατά διαστήματα οι εξής αθλητικές
δραστηριότητες:
* Τα «Πάτρια» (1933 - 1935 και 1949 - 1951), αθλητικοί αγώνες μεταξύ Δήμων και
Κοινοτήτων της νομού Αττικής.
* Τα «ΚΕΑ» (1933 - 1936), αγώνες μεταξύ των αθλητών Κηφισιάς – Ερυθραίας Αμαρουσίου (ΚΕΑ).
* Τα «ΖΗΡΙΝΕΙΑ» (1933 – 1934), στα οποία παρέστη ο ίδιος ο Ι. Ζηρίνης και κατά
καιρούς διεξάγονται περιοδικά μέχρι και σήμερα.
* Τα «ΠΙΕΡΡΑΚΙΑ» (1949 - 1951) προς τιμήν του ήρωα του 1940 Μίμη Πιερράκου,
ο οποίος διετέλεσε ποδοσφαιριστής και προπονητής του Α.Ο.Κ.
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* Τα «ΒΙΚΕΛΙΑ» (2011 - 2013) προς τιμήν του Δ. Βικέλα, ο οποίος διετέλεσε
πρώτος πρόεδρος της Δ.Ο.Ε. το 1896.22
* Γυμναστικές επιδείξεις των Γυμνασίων της Κηφισιάς (1946 - 2013), Αμαρουσίου
(1932 - 1960), Αναβρύτων (1949 - 1954), καθώς και περιφερειακοί αγώνες στίβου,
μπάσκετ και βόλεϊ.
* Πανελλήνιοι αγώνες αγροτόπαιδων το 1959.
* Αγώνες δεξιοτεχνίας αυτοκινήτων (1959 - 1961) με διοργανωτή την ΕΛΠΑ.
* Αγώνες Χόκεϊ το 1949 από μαθητές των Αναβρύτων. Αγώνες Χόκεϊ 1959, στους
οποίους έλαβε μέρος και ο Κάρολος της Αγγλίας.
* Ολυμπιακό αγώνισμα χόκεϊ επί χόρτου από το 2000 μέχρι σήμερα.
* Είναι αξιομνημόνευτες επίσης οι ονοδρομίες (γαϊδουροδρομίες), οι οποίες
διεξάγονταν κατά τη διάρκεια των Πάτριων αγώνων και στις οποίες διακρίνονταν
συνήθως οι κάτοικοι των Μεσογείων.

22
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1.11 Εξωαθλητικές χρήσεις του Ζηρίνειου
* Διοργάνωση το 1933 μεγάλης εμπορικής έκθεσης ελληνικών προϊόντων,
ανταγωνιστική της έκθεσης Θεσσαλονίκης, με τελετάρχη τον πρωθυπουργό Π.
Τσαλδάρη.
* Λειτουργία ως παραρτήματος του νοσοκομείου Κ.Α.Τ., για περίθαλψη παιδιών
(1949 - 1950).
* Συναυλίες της Κ.Ο.Α, της Κρατικής Ορχήστρας των Αθηνών (1949 - 1952).
* Ενοικίαση της αίθουσας διαλέξεων ως κινηματογραφικό στούντιο της Finos Film
(1966).
* Γυρίσματα 4 τουλάχιστον κινηματογραφικών ταινιών με κυριότερη «Τα
Δίδυμα» με τον Θ. Βέγγο.
* Διεξαγωγή της πρώτης παραδοσιακής ερυθραιώτικης εκδήλωσης «Αλλοτινές
Πατρίδες», με παρουσία του Γ. Παπανδρέου.23

23
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1.12 Το Ζηρίνειο σήμερα
Στο Ζηρίνειο έχουν ως έδρα και λειτουργούν σήμερα οι εξής 10 αθλητικοί σύλλογοι:
* Ζηρίνειος Αθλητικός Όμιλος Νεανίδων ΖΑΟΝ (1962), ο πρώτος πανελληνίως
σύλλογος με μόνο γυναίκες αθλήτριες (μπάσκετ, βόλεϊ, ενόργανη, κολύμβηση και
σκοποβολή).
*Α.Ο.Κ. (Αθλητικός Όμιλος Κηφισιάς, από το 1932), περιλαμβάνει στίβο, βόλεϊ,
τένις, σκοποβολή.
* Γ.Σ. Κηφισιάς (Γυμναστικός σύλλογος Κηφισιάς, από το 2006), περιλαμβάνει
στίβο, μπάσκετ, τένις, χάντμπολ, σκοποβολή, κολύμβηση.
*Α.Ο. Ολυμπίας Κηφισιάς (1999) – ΕΟΚΑ, περιλαμβάνει στίβο.
*Γ.Σ. Ηρακλής Κηφισιάς (Γυμναστικός Σύλλογος Κηφισιάς, 2006), αφορά το βόλεϊ.
*Α.Π.Σ Κηφισιά 2010 (2006), με δραστηριότητα το ποδόσφαιρο.
*Α.Ο. Παραδείσου και Δόξα Πεύκης, με αθλητική δραστηριότητα την σκοποβολή.
*Α.Ο. Χόκεϊ Υμηττός Κηφισιάς, με δραστηριότητα το χόκεϊ.
* Και μόλις πρόσφατα ΑΕΝΚ (Αθλητική Ένωση Κηφισιάς), με αθλητική
δραστηριότητα στο μπάσκετ, με συμμετοχή στην Α1 κατηγορία Ελλάδος.24

Εικόνα 6. Ζηρίνειο Στάδιο σήμερα

24
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1.13 Αθλητικός Όμιλος Κηφισιάς (Α.Ο.Κ.):
Ο Αθλητικός Όμιλος Κηφισιάς (Α.Ο.Κ.), με έδρα το Στροφύλι, ιδρύθηκε επίσημα το
1930, (λειτουργούσε ανεπίσημα από το 1926) και είναι το αρχαιότερο και
ιστορικότερο αθλητικό σωματείο της Κηφισιάς, καθώς ιδρύθηκε επίσημα. Ο
σύλλογος αυτός άλλαξε την επωνυμία του τον Μάρτιο του 1927 σε «Γυμναστικό
Σύλλογο η Κηφισιά». Πρώτος πρόεδρος του διετέλεσε ο πρόεδρος της Κοινότητας
Κηφισιάς Κωνσταντίνος Δήμας και αρχικά διατηρούσε μοναδικό τμήμα το
ποδοσφαιρικό. Στις εφημερίδες της εποχής εκείνης αναφέρονταν στις εφημερίδες
μάλιστα εγκωμιαστικά σχόλια για την ομάδα: «Μία από τας καλυτέρας ανεπισήμους
ομάδας της πόλεώς μας είναι η του Αθλητικού Συλλόγου Κηφησσίας. Κατά την
τρέχουσαν ποδοσφαιρικήν περίοδον η ιδρυθείσα τείνει να αποβή η ισχυροτέρα
ομάς των περιχώρων μας».
Με το ιδρυτικό καταστατικό που συντάχθηκε το 1932, και καταχωρήθηκε στο
Πρωτοδικείο Αθηνών, επί προεδρίας τότε του ναυάρχου Αντώνιου Κριεζή, ο κύριος
σκοπός του συλλόγου έγινε «… η διάδοση του αθλητισμού, η συστηματική
καλλιέργεια και η ανάπτυξη των δυνατοτήτων των αθλητών για την συμμετοχή
τους σε αθλητικούς αγώνες και η ψυχαγωγία των μελών του…».
Το 1932 τα μέλη του συλλόγου αριθμούσαν τα 113, επιτεύχθηκε η ένταξή του στην
ΕΠΟ ως Α.Ο. Κηφισιάς και ιδρύθηκε δίπλα στο ποδοσφαιρικό τμήμα και τμήμα
τένις, ενώ κατασκευάστηκαν δύο χωμάτινα γήπεδα και προβλέφτηκε και η λειτουργία
μικρού εντευκτηρίου.
Από την ίδρυση του συλλόγου Α.Ο.Κ. (1932), οι ποδοσφαιριστές και οι λοιποί
αθλητές του σωματείου προπονούνται και αγωνίζονται στο Ζηρίνειο. Η εφημερίδα
«Αθλητικός Φάρος», έγραφε το 1939 για τον Α.Ο.Κ.: «μέσα εις την πληθώραν των
ανεξάρτητων Σωματείων, που παρουσιάζουν αξιόλογον δράσι και εμφανίζουν
ένδοξο παρελθόν, ο Αθλητικός Όμιλος Κηφισιάς κατέχει εξέχουσαν θέσιν». Καθ
όλη τη διάρκεια ύπαρξής του ο Α.Ο.Κ. με τη μεγάλη εργατικότητα των μελών των
διοικήσεών του και την συμπαράσταση της Κοινωνίας της Κηφισιάς δημιούργησε
όλα σχεδόν τα αθλητικά τμήματα και γενικά φροντίζει για τη συντήρηση και την
ανάπτυξη του αθλητισμού σε πάρα πολλές μορφές του.
Συμπεριέλαβε στα αθλήματα μέχρι και το πεδιλοχόκεϋ. Όπως μας μαρτυρεί η
εφημερίδα «Αθλητική Κυριακή» της 12-2-1933 στην Ελλάδα καθιερώθηκε το
άθλημα «πεδιλοχόκεϋ» (πατίνια με ροδάκια) λόγω της έλλειψης τεχνητού πάγου,
όπως συνέβαινε στα αθλητικά κέντρα της Ευρώπης. Έτσι για το άθλημα αυτό
ιδρύθηκαν στην χώρα μας από φίλους του πατινάζ πολλά σχετικά σωματεία, και από
τις πρώτες ομάδες που το καθιέρωσε ήταν και ο Α.Ο. Κηφισιάς, στον οποίο
διακρίθηκαν οι παίκτες Χ. Σταθάτος, Τζων Πεσμαζόγλου, Στρέιτ και οι αδελφοί
Δημητράκου». 25
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο
2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Στο Ζηρίνειο σήμερα παρατηρείται μια εικόνα εγκατάλειψης και υποβάθμισης των
κτιρίων, των αθλητικών χώρων καθώς επίσης και του περιβάλλοντα χώρου. Στην
συνέχεια θα επισημανθούν τα στοιχεία, που συμβάλλουν στην εικόνα αυτή. Κατ΄
αρχή, διαπιστώνεται η έλλειψη πληροφοριακών πινακίδων, έτσι ώστε να μπορεί
κάποιος εύκολα να διακρίνει, πως μπορεί να έχει πρόσβαση στον χώρο και στις
επιμέρους αθλητικές εγκαταστάσεις. Στην νότια είσοδο του σταδίου παρατηρήθηκε
μια δυσδιάκριτη ταμπέλα (βλ.εικόνα 7) καθώς επίσης και ένα κουδούνι, στο χτύπημα
του οποίου δεν ανταποκρίθηκε κάποιος υπεύθυνος.

Εικόνα 7. Ταμπέλα εισόδου Ζηρινείου

Επίσης στην βόρεια πλευρά, του σταδίου, υπάρχει μια δεξαμενή υδάτων, η οποία δεν
χρησιμοποιείται, ενώ ανατολικά του σταδίου παρατηρούνται λιμνάζοντα νερά, που
αποδεικνύουν την ανυπαρξία ρύσεων, υδρορροών και αγωγών αποχέτευσης ομβρίων
και άλλων επιφανειακών υδάτων (βλ. εικόνες 8 και 9).

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ
Σελίδα 28

Εικόνα 8. Δεξαμενή ύδατος

Εικόνα 9. Είσοδος Γηπέδου
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Το ίδιο το γήπεδο παρουσιάζει επίσης εικόνα εγκατάλειψης. Ο τάπητας του γηπέδου
βρίσκεται σε άθλια κατάσταση και είναι σχεδόν ακατάλληλος για χρήση ( βλ. εικόνες
10, 11, 12). Το ταρτάν του γηπέδου είναι ξηλωμένο και κατεστραμμένο ( βλ. εικόνες
13, 14). Στον χώρο υπάρχει γραπτή ανακοίνωση μήνες τώρα, πως μέχρι να
αντικατασταθεί το ταρτάν απαγορεύεται η χρήση του από αθλητές. Η καθυστέρηση
αποκατάστασής του οφείλεται σύμφωνα με την ανακοίνωση στην δαιδαλώδη
νομοθεσία και άλλα αίτια, τα οποία δεν επιτρέπουν την εύρυθμη εκτέλεση του έργου
( βλ. εικόνα 15).

Εικόνα 10. Τάπητας γηπέδου ποδοσφαίρου

Εικόνα 11. Τάπητας γηπέδου και Ταρτάν
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Εικόνα 12. Κοντινή λήψη του τάπητα

Εικόνα 13. Ταρτάν ξηλωμένο και εγκαταλειμμένο μηχάνημα
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Εικόνα 14. Ταρτάν

Εικόνα 15. Ανακοίνωση του Ν. Π. Δ. Δ. “Δημήτριος Βικέλας”
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Η αυθαίρετη δόμηση είναι στοιχείο που επικρατεί στον χώρο του αθλητικού
κέντρου. Το αναψυκτήριο (βλ. εικόνες 16, 17) στην νοτιοανατολική πλευρά του
αθλητικού κέντρου, έχει κατασκευαστεί καθ΄ υπέρβαση της οικοδομικής άδειας
καθώς και των πολεοδομικών διατάξεων με βάση το άρθρο 22 του Γ.Ο.Κ.,
αποδεικνύει την αυταρχική διάθεση των ιθυνόντων να παραβαίνουν την νομοθεσία
για την υλοποίηση πρόχειρων κατασκευών. Στην βορειοδυτική πλευρά έχει αναγερθεί
ένα προκατασκευασμένο κλειστό γυμναστήριο (βλ. εικόνα 18),
το οποίο
χρησιμοποιείται σήμερα από αθλητικές ομάδες καθώς επίσης και από δημότες της
πόλης. Το γυμναστήριο υπερκαλύπτεται από τις κερκίδες του γηπέδου, και δίπλα σε
αυτό υπάρχουν εξωτερικές τουαλέτες (βλ. εικόνα 19), οι οποίες στεγάζονται επίσης
σε ένα προκατασκευασμένο μεταλλικό φέροντα οργανισμό. Στην νοτιοανατολική
είσοδο του γηπέδου στεγάζονται τα γραφεία του Γ.Σ. ΗΡΑΚΛΗ ΚΗΦΙΣΙΑΣ (βλ.
εικόνα 20) σε ένα κτίριο, το οποίο είναι προσθήκη στο υφιστάμενο κτίριο της
διοίκησης του Δημοτικού Σταδίου “Ι. Ζηρίνης”.

Εικόνα 16. Πρόσοψη του αναψυκτηρίου
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.

Εικόνα 17. Πλάγια όψη του αναψυκτηρίου

Εικόνα 18. Εγκατάσταση του γυμναστηρίου
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Εικόνα 19. Εξωτερικές προκατασκευασμένες τουαλέτες

Εικόνα 20. Προσθήκη σε υφιστάμενη κατασκευή
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Στην νότια πλευρά έχει κατασκευαστεί πρόχειρο γήπεδο βόλλευ, με την μορφή
θερμοκηπίου (βλ. εικόνα 21) κατά παράβαση των πολεοδομικών διατάξεων, του
κτιριοδομικού κανονισμού και των τεχνικών προδιαγραφών, και δίπλα σε αυτό
διαμορφώθηκαν ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ (βλ. εικόνα 22).

Εικόνα 21. Γήπεδο βόλλευ

Εικόνα 22. Ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ
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Στην συνέχεια γίνεται εκτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης των κτιρίων. Ο
σιδηρούς οπλισμός των κερκίδων (βλ. εικόνες 23, 24), κάτω από τις οποίες
βρίσκονται στεγασμένα τα αποδυτήρια των ομάδων, έχει υποστεί οξείδωση και στο
σκυρόδεμα είναι εμφανή οι βλάβες λόγω γήρανσης, ενανθράκωσης και άλλων
περιβαλλοντικών επιδράσεων (βλ. εικόνες 25, 26). Οι κλιματολογικές συνθήκες οι
οποίες επικρατούν στην περιοχή, και ειδικά η υγρασία σε συνδυασμό με την κακή ή
ανύπαρκτη συντήρηση, έχουν επιδράσει σε σημαντικό βαθμό στην αρνητική
συνολική εικόνα του αθλητικού κέντρου. Επίσης, ο σιδηρούς οπλισμός είναι
εκτεθειμένος λόγω ελλιπούς επικάλυψης του σκυροδέματος και γενικά η υπάρχουσα
κατάσταση των κατασκευών υποβαθμίζει το κύρος, που είχε κάποτε ο ιστορικός
αυτός χώρος της Κηφισιάς.

Εικόνα 23. Κερκίδες γηπέδου ποδοσφαίρου

Εικόνα 24. Κερκίδες γηπέδου ποδοσφαίρου

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ

Σελίδα 37

Εικόνα 25. Διάβρωση χάλυβα οπλισμένου σκυροδέματος στις κερκίδες

Εικόνα 26. Ελλιπής επικάλυψη και διάβρωση του σιδηρού οπλισμού και εκτεταμένες βλάβες στο
σκυρόδεμα
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Στο δώμα του κεντρικού κτιρίου του Ζηρίνειου (βλ. εικόνα 27, 28) είναι φανερή η
έλλειψη υδρορροών για την αποχέτευση των ομβρίων, προκαλώντας έτσι φθορά στον
φέροντα οργανισμό του κτιρίου. Στο κτίριο αυτό στεγάζονται τα κεντρικά γραφεία
της διοικήσεως και ένα γήπεδο βόλλευ, το οποίο δεν υπερβαίνει το ελάχιστο
επιτρεπόμενο ύψος των 12 μέτρων σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές.

Εικόνα 27. Κεντρικό κτίριο διοίκησης Ζηρίνειου

Εικόνα 28. Παρουσία υγρασίας στο δώμα του κτιρίου διοίκησης του Ζηρίνειου
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Τέλος, με την βοήθεια των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Εθνικού Κτηματολογίου ,
έγινε η αποτύπωση του τοπογραφικού διαγράμματος της υπάρχουσας κατάστασης
κατά ΕΓΣΑ ΄87 (βλ. εικόνα 29) καθώς επίσης και η εμβαδομέτρηση του χώρου και
των κτιρίων που υπάρχουν σε αυτόν.

Εικόνα 29. Τοπογραφικό διάγραμμα του Ζηρίνειου κατά ΕΓΣΑ ΄87

Ο χώρος του Ζηρίνειου καταλαμβάνει έκταση 23 στρεμμάτων. Το κεντρικό κτίριο
της διοίκησης είναι 800 τετραγωνικά μέτρα, οι κερκίδες έχουν συνολικό εμβαδόν
880 τετραγωνικά μέτρα, τα γήπεδα τένις έχουν συνολικό εμβαδόν 625 τετραγωνικά
μέτρα, το κτίριο μπάσκετ 1475 τετραγωνικά μέτρα και το κτίριο του βόλλευ 640
τετραγωνικά μέτρα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο
3.ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΙΔΕΑ-ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός ο οποίος προτείνεται, βασίζεται στην βέλτιστη
αξιοποίηση του χώρου , με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να εξυπηρετώνται οι ανάγκες του
αθλητικού κέντρου κατά τον βέλτιστο δυνατό τρόπο. Με την κατασκευή φυτεμένου
δώματος σε όλη την επιφάνεια του στεγάστρου των γηπέδων, καθώς επίσης και με
την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών στο μεγαλύτερο κομμάτι της επιφάνειας του
κεντρικού κτιρίου και στο στέγαστρο των κερκίδων, δόθηκε στην κατασκευή μας
βιοκλιματική προσέγγιση. Ο περιβάλλον χώρος θα εμπλουτιστεί με επιπλέον
φύτευση, πράγμα το οποίο συνδυαστικά θα επεκτείνει την δυναμική επιφάνεια
πρασίνου στην πόλη της Κηφισιάς.

Εικόνα 30. Γενική κάτοψη αθλητικού κέντρου
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Βασικοί πυλώνες του σχεδιασμού είναι ο εξοπλισμός του χώρου με σύγχρονες
εγκαταστάσεις, οι οποίες πληρούν τις υπάρχουσες προδιαγραφές, η προσβασιμότητα
απο όλες τις ομάδες ατόμων (Α.Μ.Ε.Α., παιδιά, ηλικιωμένοι κλπ), η λειτουργικότητα
των χώρων, καθώς επίσης και η εκμετάλλευση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας,
μέσω της οποίας θα καλυφθούν οι ενεργειακές ανάγκες των χώρων.
Η μελέτη περιληπτικά περιλαμβάνει την καθαίρεση κάθε υφιστάμενης κατασκευής,
την δημιουργία ενός σύγχρονου κεντρικού κτιρίου διοίκησης, την κατασκευή
γηπέδου ποδοσφαίρου και κερκίδων με ενεργειακό στέγαστρο, την δημιουργία χώρων
στάθμευσης του διοικητικού προσωπικού του αθλητικού κέντρου και κλειστών
συστεγαζόμενων γηπέδων μπάσκετ και βόλλεϊ.

Εικόνα 31. προοπτικό αθλητικού κέντρου
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Εικόνα 32. προοπτικό αθλητικού κέντρου
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3.1 Κεντρικό κτίριο
Το κεντρικό κτίριο του αθλητικού χώρου διαβαθμίζεται σε 5 ορόφους.

◆ Στο ισόγειο θα υπάρχει η γραμματειακή υποστήριξη καθώς και η υποδοχή, μέσω
τις οποίας οι φίλαθλοι των ομάδων και οι πολίτες θα μπορούν να ενημερώνονται
για τις αθλητικές δραστηριότητες που υπάρχουν στον χώρο.

◆ Στον 1ο όροφο θα στεγάζεται κλειστό γυμναστήριο, στο οποίο οι δημότες και οι
λοιποί ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να γυμνάζονται καθ’ ολη την λειτουργία του
κέντρου.

◆ Στον 2ο όροφο θα υπάρχει αίθουσα διαλέξεων και χώρος εκδηλώσεων, που θα
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για πολιτιστικές εκδηλώσεις και ομιλίες.

◆ Στον 3ο όροφο θα υπάρχουν ειδικά διαμορφωμένοι χώροι για σκοποβολή,
πυγμαχία, ενόργανη γυμναστική και επιτραπέζια αντισφαίριση για τους
ενδιαφερόμενους.

◆ Στον 4ο όροφο θα στεγάζεται το εστιατόριο και στον 5ο όροφο θα υπάρχουν τα
κεντρικά γραφεία της διοικήσεως.
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Εικόνα 33. πρόσοψη κεντρικού κτιρίου
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Εικόνα 34. πλάγια όψη κεντρικού κτιρίου
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3.2 αγωνιστικός χώρος
Ο αγωνιστικός χώρος θα είναι μήκους 100 μέτρων και πλάτους 75 μέτρων απο
φυσικό χλοοτάπητα και θα διαθέτει σύστημα αποστράγγισης υδάτων έτσι ώστε να
μην μπορεί να χαρακτηριστεί ως ακατάλληλος λόγω πλημμύρας. Κατα μήκος των
πλάγιων γραμμών θα υπάρχει χώρος στον οποίον θα μπορούν να προθερμαίνονται οι
αναπληρωματικοί. Το υλικό κατασκευής των κάθετων και οριζόντιων δοκαριών θα
είναι απο αλουμίνιο και η απόσταση μεταξύ των κάθετων δοκαριών θα είναι
σύμφωνα με τις προδιαγραφές. Γύρω απο τον αγωνιστικό χώρο κατά μήκος των
κερκίδων θα υπάρχουν ηλεκτρονικοί πίνακες διαφημίσεων, οι οποίοι δεν θα
εμποδίζουν την ορατότητα των θεατών. Οχήματα υπηρεσιών άμεσης ανάγκης θα
έχουν την δυνατότητα να έχουν εύκολη προσέλευση στον χώρο. Το γήπεδο θα
περιβάλλεται απο στοίβο 6 διαδρόμων συνολικού μήκους 350 μέτρων.

Εικόνα 35. προοπτικό αγωνιστικού χώρου
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3.3 Κερκίδες-αποδυτήρια
Κατά μήκος των μεγάλων πλευρών (100 μέτρα) του αγωνιστικού χώρου και στις δυο
πλευρές θα κατασκευαστούν στεγαζόμενες κερκίδες θεατών συνολικής
χωρητικότητας 3.000 ατόμων, εντός των οποίων θα στεγάζονται τα αποδυτήρια των
ομάδων. Οι κερκίδες της βορεινής πλευράς θα είναι 7 βαθμίδων και της νότιας θα
είναι 14 βαθμίδων. Τα ατομικά καθίσματα θα εδράζονται στο πάτωμα με
συγκεκριμένη απόσταση ανάμεσα τους και θα είναι αριθμημένα. Το υλικό τους θα
είναι ανθεκτικό στην ηλιακή ακτινοβολία και μη εύφλεκτο. Η πρόσβαση στις
κερκίδες θα γίνεται μέσω σκαλοπατιών στις άκρες.

Εικόνα 36. πρόσοψη κερκίδων
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3.4 Στέγαστρα κερκίδων
\

Τα στέγαστρα θα αποτελούνται απο μεταλλικό σκελετό. Σε όλη την επιφάνεια του
στεγάστρου θα τοποθετηθεί δικτύωμα αντηρίδων οι οποίες θα συνδέονται με
ελκυστήρες. Οι ελκυστήρες θα συνδέονται με τα 6 σπαστά υποστυλώματα.

Εικόνα 40. πίσω όψη κερκίδων
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3.5 Γήπεδα μπάσκετ και βόλλεϋ
Τα γήπεδα καλαθοσφαίρισης και πετοσφαίρησης θα κατασκευαστούν κάτω απο
ένα κυματοειδές μεταλλικό στέγαστρο, το οποίο θα έχει φυτεμένο δώμα, και θα
υπάρχει εσωτερική σύνδεση μέσω διαδρόμου με τον αγωνιστικό χώρο. Το κάθε
γήπεδο θα είναι χωρητικότητας 200 θεατών.

Εικόνα 41. μεταλλικό στέγαστρο με φυτεμένο δώμα
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Εικόνα 42. εσωτερική απεικόνιση γηπέδου καλαθοσφαίρησης
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3.6 γήπεδα τέννις
Στον χώρο του αθλητικού κέντρου θα κατασκευαστούν επίσης 2 γήπεδα τέννις, τα
οποία θα υπάρχουν είτε για προπόνηση των ενδιαφερομένων είτε για ενοικίαση απο
τους αθλούμενους και τα έσοδα της πράξης αυτής θα συνεισφέρουν στην κάλυψη των
λειτουργικών έξόδων του χώρου.

Εικόνα 43. προοπτικό γηπέδων τέννις
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο
4.ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

4.1 Βιοκλιματική αρχιτεκτονική
Ο όρος βιοκλιματική αρχιτεκτονική αναφέρεται στον σχεδιασμό οικοδομημάτων
έχοντας υπόψη τους παράγοντες που προσδιορίζουν τις τοπικές συνθήκες κλίματος.
Τοπικές συνθήκες κλίματος είναι οι θερμοκρασίες, η σχετική υγρασία, η σύνδεση και
αλληλενέργεια μεταξύ τους, η διεύθυνση του ηλίου σε συσχέτιση με το κτίριο,
συντεταγμένες, κ.λ.π . Έχοντας υπόψη τις συγκεκριμένες παραμέτρους στο στάδιο
του σχεδιασμού ενός κτιρίου και εφαρμόζοντας για την υλοποίηση του οικοδομικά
υλικά φιλικά προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον επιτυγχάνουμε συνθήκες θερμικής
καταλληλότητας και ταυτόχρονα έχουμε εξοικονόμηση ενέργειας. Μέσα στην
ιεράρχηση των σημαντικών παραμέτρων που λαμβάνονται υπόψη στη φάση του
βιοκλιματικού σχεδιασμού, είναι η ηλιοπροστασία των κτιρίων. Mε αυτό το σκεπτικό
είναι σημαντικό να δίνεται ιδιαίτερη σημασία στην ενεργειακή απόδοση και το
δυναμικό των παθητικών τεχνολογιών που υλοποιούνται στα κτίρια που σχεδιάζονται
με βάση την βιοκλιματική αρχιτεκτονική.26

Εικόνα 44. Βιοκλιματική αρχιτεκτονική

26
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4.2 Ηλιακά διαγράμματα
Κάθε ηλιακό διάγραμμα συσχετίζεται με ορισμένο γεωγραφικό πλάτος. Στο κέντρο
του διαγράμματος υποτίθεται οτι βρίσκεται ο παρατηρητής. Με την χρήση των
διαγραμμάτων προσδιορίζεται η θέση του ήλιου, υπολογίζεται η διάρκεια ηλιασμού
σε κάθε περιοχή, γίνεται ο έλεγχος του ηλιασμού και της σκίασης των εξωτερικών
χώρων, καθορίζεται η σκιά που δημιουργούν τα κτίρια, ελέγχεται ο ηλιασμός των
κατακόρυφων επιφανειών (χωρίς εμπόδια και με εμπόδια), υπολογίζεται ο ηλιασμός
και η σκίαση στους εσωτερικούς χώρους των κτιρίων και υπολογίζζεται ο φυσικός
φωτισμός κ.τ.λ.
⚫

Διαγράμματα οριζόντιας προβολής: Περιέχουν την ισοαποστατική, τη
στερεογραφική, και άλλες μεθόδους παρουσίασης της κίνησης του ήλιου σε
οριζόντιο επίπεδο. Η μετακίνηση του ήλιου προβάλλεται σαν μια πανοραμική
(180 μοίρες) εικόνα.

⚫

Διαγράμματα κυλινδρικής προβολής: Προβάλλουν το ημισφαίριο του
ουράνιου θόλου όπως ένα κυλινδρικό δίσκο, το κέντρο του οποίου να
ανταποκρίνεται στο ζενίθ. Το ζενίθ είναι σε κατακόρυφη θέση επάνω απο το
κεφάλι του παρατηρητή.27

Εικόνα 45. ηλιακό διάγραμμα

27
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4.3 ΗΛΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ(απο Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.)
4.3.1 Ηλιακή ακτινοβολία

Η ακτινοβολία που εκπέμπεται από την επιφάνεια του ήλιου περιλαμβάνει όλα τα
μήκη κύματος του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος, από τη μεγάλου μήκους θερμική
ακτινοβολία, μέχρι την πολύ μικρού μήκους υπεριώδη ακτινοβολία. Η ηλιακή
ακτινοβολία σε ποσοστό 46% γίνεται αντιληπτή απο το ανθρώπινο μάτι και
περιλαμβάνει όλο το φάσμα των χρωμάτων. Η υπέρυθρη ζώνη αποτελεί το 49% της
ηλιακής ακτινοβολίας, η οποία αντιλαμβανέται ως θερμότητα απο τον άνθρωπο, ενώ
η υπόλοιπη ποσότητα (5%) ανήκει στην υπεριώδη και κοσμική ακτινοβολία, την
οποία δεν αντιλαμβάνεται ο άνθρωπος.
Ο ηλιασμός των κτιριακών οικοδομημάτων και των ακινήτων μπορεί να
προσδιοριστεί λαμβάνοντας υπόψη τις τροχιές του ηλίου. Στην περίπτωση αυτή
θεωρείται ότι η γη παραμένει ακίνητη, σε αντίθεση με τον ο ήλιο ο οποίος
μετακινείται. Η υπόθεση αυτή δίνει τη δυνατότητα να απεικονίζονται γεωμετρικά
οι φαινόμενες τροχιές του ήλιου. Οι τροχιές αυτές αποτελούν μια μεγάλη αδιάκοπη
σπείρα (εικόνα 46). Οι ορατές ηλιακές τροχιές συμπίπτουν ανά δύο μήνες εκτός του
∆εκεμβρίου και του Ιουνίου. Στον μήνα ∆εκέμβριο ο ήλιος ακολουθεί τη χαμηλότερη
τροχιά, ενώ στον Ιούνιο την πιο ψηλή.
Για να υπάρξει συσχέτιση των ηλιακών τροχιών με την γεωμετρία
των οικοδομημάτων, στο στάδιο της μελέτης τους, οφείλει ο μελετητής να λαμβάνει
υπόψη την θέση του ήλιου στον ουρανό και στον ορίζοντα αντίστοιχα.28

Εικόνα 46. Σχηματική αναπαράσταση των φαινόμενων τροχιών του ήλιου
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Ο προσδιορισμός της θέσης αυτής γίνεται με βάση τη στερεά γωνία, η οποία
διαχωρίζεται σε δύο επίπεδες γωνίες. Η πρώτη είναι η γωνία ύψους, η οποία
προσδιορίζεται από τη θέση του ήλιου στον ουρανό σε σχέση με το οριζόντιο επίπεδο
και η δεύτερη είναι η γωνία αζιμουθίου, η οποία καθορίζεται από τον σχηματισμό της
κατακόρυφης προβολής της θέσης του ήλιου στο οριζόντιο επίπεδο σε συσχέτιση με
την πραγματική κατεύθυνση του νότου (εικόνα 47). Ο ηλιασμός των κτιρίων
καθορίζεται με βάση τον συνδιασμό των γεωμετρικών χαρακτηριστικών του κτηρίου
με τα γεωμετρικά δεδομένα της εκάστοτε θέσης του ήλιου.29

Εικόνα 47. Οι γωνίες ύψους και αζιμουθίου ορίζουν τη θέση του ήλιου. Ορθή προβολή των φαινόμενων
τροχιών του ήλιου στον ηλιακό χάρτη
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4.3.2 Υπολογισμός Ηλιακών Γωνιών

Η ηλιακή θέση όπως περιγράφεται και παραπάνω, προσδιορίζεται από δύο γωνίες:
. Το ηλιακό ύψος (α)
.

Το ηλιακό αζιμούθιο (γs)

Η γωνία του ηλιακού ύψους (α) και το αζιμούθιο (γs) υπολογίζεται σε μοίρες. Στην
κατεύθυνση του Νότου προσδιορίζεται οτι η γωνία του αζιμουθίου ισούται με μηδέν
μοίρες, αρνητική προς την ανατολή και θετική προς τη δύση. Στις σχέσεις 4.11 και
4.12 της ΤΟΤΕΕ 20701-3/2010 «Κλιματικά ∆εδομένα Ελληνικών Περιοχών»
δίνονται οι γωνίες ύψους και αζιμουθίου.

Εικόνα 48. Γωνία ύψους (α) και αζιμουθίου του ήλιου (γs)

Ο υπολογισμός του σκιασμού καθώς και του ηλιασμού ενός κτηρίου ή ενός στοιχείου
μπορεί να γίνει , λαμβάνοντας υπόψη τη γεωμετρία του ήλιου, το γεωγραφικό πλάτος
στο οποίο υπάρχει η κατασκευή μας και τον προσανατολισμό των επιφανειών, με τη
χρήση της οριζόντιας (HSA) και της ορθής γωνίας σκίασης (VSA) της επιφάνειας.
Η οριζόντια γωνία σκίασης (HSA) (σε μοίρες) είναι η γωνία που σχηματίζεται μεταξύ
του αζιμουθίου της επιφάνειας (γ) και του ηλιακού αζιμουθίου, ενώ η κατακόρυφη
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γωνία σκίασης (VSA) (σε μοίρες) είναι η γωνία μεταξύ της διεύθυνσης του ηλίου, σε
σχέση με το επίπεδο της επιφάνειάς μας και το οριζόντιο επίπεδο και εξαρτάται από
το ύψος του ήλιου και την οριζόντια γωνία σκίασης.
Το αζιμούθιο της επιφάνειας που κυμαίνεται μεταξύ -180 και 180 μοιρών, ορίζεται
ως η γωνία που σχηματίζεται μεταξύ του μεσημβρινού που περνά από το επίπεδο
αναφοράς και την προβολή σε οριζόντιο επίπεδο της καθέτου επί του επιπέδου.
Σύμφωνα με την παραδοχή, για τους υπολογισμούς του ηλιασμού / σκιασμού για
επίπεδο με νότιο προσανατολισμό ισχύει γ=0ο, για δυτικό προσανατολισμό γ=90ο,
για ανατολικό προσανατολισμό γ=-90ο και για βόρειο προσανατολισμό γ=180ο.30

για νότια προσανατολισμένη επιφάνεια με 10ο απόκλιση προς τη ∆ύση, στις 12:00 το
μεσημέρι τον Ιούνιο, για γεωγραφικό πλάτος 38ο Β.

Εικόνα 49. Ηλιασμός και σκιασμός από τον περιβάλλοντα χώρο και από προεξοχές, για νότια
προσανατολισμένη επιφάνεια με 10ο απόκλιση προς τη ∆ύση, στις 12:00 το μεσημέρι το ∆εκέμβριο, για
γεωγραφικό πλάτος 38ο Β.
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4.4 Ηλιακοί χάρτες
Με τον όρο Ηλιακοί χάρτες θεωρούμε τα διαγράμματα, τα οποία παρουσιάζουν τις
φαινόμενες τροχιές του ήλιου στο επίπεδο ορθής προβολής για καθορισμένο
γεωγραφικό πλάτος. Τα διαγράμματα αυτά προσδιορίζουν την θέση-ύψος και
αζιμούθιο- του ήλιου για κάθε μήνα -τις περισσότερες φορές την 21η του μήνα- για
κάθε ώρα της ημέρας. Έχουν σχεδιαστεί ηλιακοί χάρτες για κάθε γεωγραφικό πλάτος.
Για την Ελλάδα, όπως αποσαφηνίστηκε και παραπάνω, είναι υπαρκτοί διαθέσιμοι
ηλιακοί χάρτες στο Παράρτημα Γ’ της ΤΟΤΕΕ 20701-3/2010 «Κλιματικά ∆εδομένα
Ελληνικών Περιοχών», για γεωγραφικά πλάτη από 35ο Β έως 40ο Β, με βήμα 1ο.
Ηλιακοί χάρτες αναπαριστώνται στην εικόνα 50, για βόρεια γεωγραφικά πλάτη
36ο και 40ο αντίστοιχα.31
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Εικόνα 50. Ηλιακοί χάρτες για Βόρεια γεωγραφικά πλάτη 36ο και 40ο αντίστοιχα 32

Κάθε ηλιακός χάρτης απεικονίζει επτά (7) φαινόμενες τροχιές του ήλιου, εκ των
οποίων εκείνη του ∆εκεμβρίου έχει την πιο χαμηλή τροχιά (την 21η ∆εκεμβρίου
παρατηρείται το χειμερινό ηλιοστάσιο), ενώ του Ιουνίου έχει την πιο μεγάλη (την 21η
Ιουνίου παρατηρείται το θερινό ηλιοστάσιο). Οι άλλες φαινόμενες τροχιές
συμπεριλαμβάνονται σε δύο μήνες (Ιανουάριος και Νοέμβριος έχουν την ίδια
φαινόμενη τροχιά, αντίστοιχα Φεβρουάριος και Οκτώβριος, Απρίλιος και Αύγουστος,
Μάιος και Ιούλιος). Την 21η Μαρτίου υπάρχει η εαρινή ισημερία και την 21η
Σεπτεμβρίου η φθινοπωρινή. Η κάθε ηλιακή θέση ορίζεται από τη γωνία αζιμουθίου
και τη γωνία ύψους. Στην κάτω οριζόντια ευθεία του ηλιακού χάρτη είναι
καταγεγραμμένες οι γωνίες αζιμουθίου ως προς τον ηλιακό νότο, ο οποίος είναι στο
κέντρο, με γωνία 0ο. Αριστερά του νότου, στη γωνία των 90ο θεωρείται η ανατολή
και δεξιά, ξανά στη γωνία των 90ο, θεωρείται η δύση. Η κάθετη ευθεία (τεταγμένη)
χαρακτηρίζει τις γωνίες ύψους του ήλιου, για κάθε ώρα της ημέρας και για κάθε μήνα.
Οι διακεκομμένες καμπύλες χαρακτηρίζουν τις ηλιακές ώρες, από την ανατολή μέχρι
τη δύση.
Για παράδειγμα, για να βρεθεί η θέση του ήλιου την 21η Ιανουαρίου, στις 10:00
π.μ., σε ένα μέρος με 40ο γεωγραφικό πλάτος (Θεσσαλονίκη), ακολουθείται η εξής
μέθοδος:
. διαλέγεται ο ηλιακός χάρτης που αντιστοιχεί σε 40ο Β.Γ.Π.
32
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. βρίσκεται η τροχιά του ήλιου που αντιστοιχεί στην 21η Ιανουαρίου και η
καμπύλη της 10ης πρωινής ώρας.
. στο σημείο όπου τέμνονται η τροχιά του ήλιου και η καμπύλη της ώρας,
χαράζεται μία ευθεία κάθετη προς την οριζόντια και αναγιγνώσκεται η γωνία
αζιμουθίου, η οποία είναι 31ο ανατολικά του νότου.
. με παρόμοιο τρόπο χαρακτηρίζεται και η γωνία ύψους του ήλιου,
σχεδιάζοντας μία παράλληλη προς την οριζόντια ευθεία και διαβάζεται το
ύψος του ήλιου, το οποίο προκύπτει 23ο επάνω από τον ορίζοντα.
Η χρήση του μετρητή σκιασμού (εικόνα 51), είναι για τον προσδιορισμό της σκιάς
που δημιουργούν τα αντικριστά ή τα κάθετα προς το κτήριο ή το οικόπεδο εμπόδια,
για τα οποία αναζητείται ο ηλιασμός τους καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Οι
γωνίες ύψους αναπαριστώνται με τις καμπύλες, από 0ο-80ο και χαρακτηρίζουν τη
γωνία ύψους του/των αντικριστών εμποδίων ως προς την οριζόντια ευθεία.33

Εικόνα 51. Μετρητής σκιασμού για τον προσδιορισμό της σκίασης από τον περιβάλλοντα
χώρο -κτήρια, δέντρα

Με βάση το τοπογραφικό και τους όρους δόμησης που ισχύουν για την περιοχή,
χαρακτηρίζεται η γωνία ύψους των εμποδίων που είναι γύρω απο το οικόπεδο, είτε
επί της οικοδομικής γραμμής είτε σε υποχώρηση από την οικοδομική γραμμή σε θέση
που μπορούμε εμείς να επιλέξουμε.
33
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Πιο συγκεκριμένα ακολουθούνται τα εξής βήματα:
α) Γίνεται προσανατολισμός του οικοπέδου μας ή του κτηρίου στον ηλιακό χάρτη.
Εφόσον είναι νότιο, συμπίπτει η γωνία αζιμουθίου του οικοπέδου με τη γωνία
0ο του ηλιακού χάρτη, η οποία ανταποκρίνεται στον ηλιακό νότο. Εφόσον είναι
ανατολικό συμπίπτει με τη γωνία των 90ο στα αριστερά του νότου, αντιθέτως αν
είναι δυτικό με τη γωνία των 90ο δεξιά του νότου. Έτσι, ως θεατές παρατηρούμε
προς το νότο, οπότε αριστερά μας είναι η ανατολή και δεξιά η δύση.
β) Όταν το οικόπεδο ή κτήριο έχει διαφορετικό προσανατολισμό -όχι ακριβώς
νότιο, ανατολικό ή δυτικό- σχεδιάζεται η κάθετη στην οικοδομική γραμμή του
οικοπέδου και χαρακτηρίζεται η γωνία απόκλισης από το νότο, η οποία
σημειώνεται στον ηλιακό χάρτη με ένα βέλος (εικόνα 52).
γ) Στη συνέχεια προσδιορίζονται τα αζιμούθια των αντικριστών εμποδίων και
υψώνονται ορθές προς την οριζόντια ευθεία. Τα σημεία στα οποία τέμνονται οι
γωνίες που αντιστοιχούν στη γωνία ύψους των εμποδίων με τις κάθετες που
υψώθηκαν (γωνίες αζιμουθίου), ορίζουν σημειακά τα αντικριστά εμπόδια (εικόνα
53).34

δ) Η ίδια διαδικασία ακολουθείται για κάθε εμπόδιο, οπότε προκύπτουν πολλά
σημεία τομής (εικόνα 53). Το αποτέλεσμα είναι μία τεθλασμένη γραμμή, η οποία
καθορίζει τη σκιά του περιβάλλοντος χώρου.
Η επιφάνεια η οποία είναι εκατέρωθεν της τεθλασμένης βρίσκεται στη σκιά,
αντιθέτως η επάνω από την τεθλασμένη δέχεται ήλιο.
ε) Εφόσον τα αντικριστά κτήρια είναι ισοϋψή, λόγω ισχύοντος οικοδομικού
κανονισμού, τότε η γραμμή σκιασμού είναι μια καμπύλη, η οποία αντιστοιχεί στη
γωνία ύψους των αντικριστών εμποδίων σε σχέση με το υπό εξέταση οικόπεδο ή
κτήριο και γίνεται να προσδιοριστεί σύντομα με την χρήση του μετρητή σκιασμού,
μέσω του οποίου αναπαριστώνται οι γωνίες ύψους των απέναντι εμποδίων.
Στην εικόνα 54 αναπαριστάται ο έλεγχος ηλιασμού κατοικιών από περιβάλλοντα
κτήρια για το ∆εκέμβριο, με τη διαδικασία που προαναφέρθηκε παραπάνω.35
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Εικόνα 52. Ταύτιση ηλιακού χάρτη με τον μετρητή σκιασμού για γωνία 45ο δυτικότερα του νότου

Εικόνα 53. Η χρήση του ηλιακού χάρτη για τον προσδιορισμό του σκιασμού από το περιβάλλον κτήρια,
δέντρα.
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Εικόνα 54. Έλεγχος ηλιασμού κατοικιών, τον ∆εκέμβρη για ύψος ήλιου 30ο36
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4.5 Ηλιακοί τοίχοι
Οι ηλιακοί τοίχοι απαρτίζονται από τοιχοποιίες συνδυαζόμενες με υαλοστάσιο, το
οποίο τοποθετείται εξωτερικά, σε απόσταση 5-15 cm.
Η τοιχοποιία μπορεί να είναι είτε αμόνωτος τοίχος, ο οποίος έχει μεγάλη θερμική
μάζα, είτε θερμομονωμένη κατασκευή.
Το υαλοστάσιο έχει την δυνατότητα να είναι σταθερό ή ανοιγόμενο και να έχει
μονούς ή διπλούς υαλοπίνακες.
Οι ηλιακοί τοίχοι είναι συλλέκτες της ηλιακής ενέργειας και μπορούν να την
διοχετεύουν σε μορφή θερμότητας στους χώρους. Στην Ελλάδα έχουν εφαρμοστεί
ηλιακοί τοίχοι ως επί το πλείστον σε κατοικίες.
Από μετρήσεις, ενεργειακές καταγραφές και προσομοιώσεις βιοκλιματικών κτιρίων
σε ξεχωριστές περιοχές της χώρας, βγαίνει ως συμπέρασμα ότι μπορούν να
συνεισφέρουν σε εξοικονόμηση ενέργειας για θέρμανση κατοικιών σε ποσοστό που
κυμαίνεται από 10 έως 40% (μεγαλύτερη συνεισφορά εξοικονόμησης σε περιοχές με
σχετικά ήπιο κλίμα).
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4.5.1 Τοίχοι θερμικής αποθήκευσης

Οι τοίχοι θερμικής αποθήκευσης απαρτίζονται από τοίχο που κατασκευάζεται από
υλικά υψηλής θερμοχωρητικότητας όπως σκυρόδεμα, πέτρα, συμπαγή τούβλα, καθώς
και δοχεία που περιλαμβάνουν νερό ή κάποιο υλικό αλλαγής φάσης.
Η εξωτερική τους επιφάνεια είναι σκούρου χρώματος για να αυξάνεται η
απορρόφηση της ενέργειας του ήλιου.
Η ακτινοβολία που απορροφάται διοχετεύεται με αγωγή, ακτινοβολία και συναγωγή
(μεταφορά μέσω του αέρα) στον εσωτερικό χώρο.37

Οι τοίχοι θερμικής αποθήκευσης διακρίνονται σε:

◆ απλούς τοίχους μάζας (μη θερμοσιφωνικής ροής, χωρίς θυρίδες) είτε συμπαγούς
κατασκευής, είτε αποτελούμενοι από δοχεία νερού καθώς και με υλικά αλλαγής
φάσης( βλ. εικόνα 55Α)
◆ τοίχοι μάζας θερμοσιφωνικής ροής (Trombe - Michel)

Στην περίπτωση του τοίχου Trombe - Michel, κομμάτι της συλλεγόμενης θερμότητας
στο διάκενο ενδιάμεσα στον τοίχο και στον υαλοπίνακα, διοχετεύεται μέσω θυρίδων
στον εσωτερικό χώρο.
Οι θυρίδες του τοίχου οι οποίες υπάρχουν στο άνω και κάτω τμήμα του και κατά τη
διάρκεια της ημέρας το χειμώνα παραμένουν ανοικτές. Με αυτόν τον τρόπο,
ποσότητα της θερμικής ενέργειας που συγκεντρώνεται στο διάκενο ενδιάμεσα στον
τοίχο και το υαλοστάσιο διοχετεύεται με φυσική κυκλοφορία του αέρα από τις
θυρίδες στο επάνω μέρος του τοίχου στον εσωτερικό χώρο. Με τον ίδιο τρόπο, ο
ψυχρός αέρας του χώρου διοχετεύεται με την βοήθεια των θυρίδων στο κάτω μέρος
του τοίχου στο διάκενο, όπου και θερμαίνεται και ανέρχεται, δημιουργώντας
ασταμάτητη ροή θερμότητας προς το χώρο. Καθ΄ όλη τη διάρκεια της νύκτας και τις
ημέρες οι οποίες σκεπάζονται με σύννεφα, οι θυρίδες στο άνω μέρος του τοίχου
δίνεται η δυνατότητα να παραμένουν κλειστές, έτσι ώστε να παρεμποδίζεται η
37
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αντίστροφη ροή του θερμού αέρα από το χώρο με κατεύθυνση την εξωτερική ψυχρή
επιφάνεια του υαλοπίνακα.
Για κάθε τοίχο θερμικής αποθήκευσης απαραίτητη προϋπόθεση είναι η
ηλιοπροστασία της συλλεκτικής επιφάνειας κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού με
κινούμενα εξωτερικά πετάσματα. Ταυτόχρονα, προτείνεται κατά τη διάρκεια της
νύχτας να ανοίγουν τμήματα του υαλοστασίου, ώστε ο αέρας που υπάρχει στο
διάκενο, να έχει ροή προς το εξωτερικό περιβάλλον, παρασύροντας και τον αέρα του
εσωτερικού χώρου.38
Στα μέρη όπου υπάρχουν χαμηλές θερμοκρασίες κατά την περίοδο του χειμώνα
προτείνονται διπλοί υαλοπίνακες στο υαλοστάσιο καθώς και νυχτερινή προστασία με
κινούμενα θερμομονωτικά εσωτερικά (στο διάκενο) καθώς και εξωτερικά πετάσματα.

Εικόνα 55Α. Τοίχος νερού39
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4.5.2 Θερμοσιφωνικό πανέλο

Το θερμοσιφωνικό πανέλο είναι σύστημα παραπλήσιας κατασκευής και λειτουργίας
με τον τοίχο Trombe - Michel , δίχως όμως την ύπαρξη και την λειτουργία της
θερμικής μάζας.
Η ειδοποιός διαφορά από τον τοίχο μάζας θερμοσιφωνικής ροής είναι ότι ο τοίχος
του πανέλου αποκόβεται θερμικά από το διάκενο με χρήση θερμομόνωσης και η
μεταφορά θερμότητας μπορεί να γίνει μόνο με συναγωγή (μεταφορά) από τον αέρα
του διακένου, ο οποίος διοχετεύεται στον εσωτερικό χώρο μέσω των θυρίδων ή
αγωγών.
Επίσης, το θερμοσιφωνικό πανέλο στις περισσότερες περιπτώσεις φέρει στην
εξωτερική επιφάνεια του τοίχου προς το διάκενο μεταλλική απορροφητική πλάκα για
να αποδίδει με τον βέλτιστο τρόπο.
Έν συνεχεία, κατά την διάρκεια του χειμώνα, η ηλιακή ακτινοβολία που πέφτει στο
συλλέκτη (γυάλινη επιφάνεια) μεταμορφώνεται σε θερμική και διοχετεύεται στον
εσωτερικό χώρο μέσα από τις θυρίδες στο άνω τμήμα του πανέλου. Οι Θυρίδες που
υφίστανται στο πιο κάτω τμήμα επιτρέπουν την εισχώρηση αέρα από το εσωτερικό
του κτιρίου στο διάκενο του θερμοσιφωνικού πανέλου. Κατά την διάρκεια του
καλοκαιριού, η λειτουργία του γίνεται αντίστροφη. Στο άνω τμήμα του υαλοστασίου
υπάρχουν ανοίγματα, τα οποιά επιτρέπουν την ροή του θερμού αέρα με κατεύθυνση
τον εξωτερικό χώρο με απόρροια το δροσισμό του κτιρίου.40

Εικόνα 55Β. θερμοσιφωνικό πανέλο 41

40

http://www.cres.gr/energy_saving/Ktiria/pathitika_iliaka_systimata_emmeso_kerdos_iliakoi_toixoi.
htm
41

http://www.cres.gr
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ

Σελίδα 68

4.6 Τοίχος TROMBE-MICHEL

Ο τοίχος Trombe συμπεριλαμβάνεται στα συστήματα παθητικού ηλιακού σχεδιασμού
και επιτυγχάνει τη θέρμανση των εσωτερικών χώρων, αξιοποιώντας την άμεση
ηλιακή ακτινοβολία. Πρόκειται για συμπληρωματικό σύστημα άμεσης
εκμετάλλευσης της ηλιακής ενέργειας, που χρησιμοποιείται στις νότιες όψεις των
κτιρίων, στις οποίες επιδρά άμεσα ο ήλιος. Η χρήση των συγκεκριμένων τοίχων δεν
προτείνεται για αποκλίσεις από τη νότια διεύθυνση που ξεπερνούν τις 30°, καθώς οι
απώλειες θα υπερβαίνουν το 10%. Τα υλικά κατασκευής του τοίχου έχουν μεγάλη
θερμοχωρητικότητα. Τέτοια υλικά είναι το σκυρόδεμα και οι βαριές πέτρες. Στους
τοίχους που αποτελούνται από βαριές πέτρες χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στο
γέμισμα των αρμών με συνδετικό κονίαμα, ώστε να αποφεύγονται τα κενά, που
παρεμποδίζουν την αγωγή της θερμότητας. Τα καλύτερα πάχη των τοίχων
κυμαίνονται μεταξύ 25 - 40 cm. Τις περισσότερες φορές επιλέγεται το πάχος των 30
cm του υπερμπατικού τοίχου. Η βαφή της εξωτερικής πλευράς του τοίχου γίνεται με
σκούρο χρώμα, ώστε να γίνεται απορρόφηση ενέργειας με τον βέλτιστο δυνατό
τρόπο , διότι λόγω χρώματος απορροφά σχεδόν το σύνολο του ορατού φάσματος και
λόγω υλικού απορροφά σημαντικό κομμάτι του υπεριώδους φάσματος της ηλιακής
ακτινοβολίας. Αντιθέτως, η βαφή της εσωτερικής πλευράς γίνεται με ανοιχτό χρώμα,
ώστε να έχει υψηλό συντελεστή ακτινοβολίας.
Η εγκατάσταση του τοίχου Trombe γίνεται πίσω από γυάλινο πέτασμα, σε απόσταση
που υπερβαίνει τα 15 cm. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, ο τοίχος αντλεί θερμότητα
στη μάζα του και την διοχετεύει στο εσωτερικό, μέσω αγωγής. Όσο περισσότερο
είναι το πάχος του τοίχου, τόσο λιγότερη είναι η διακύμανση της θερμοκρασίας στον
εσωτερικό χώρο και τόσο μεγαλύτερος είναι ο χρόνος που χρειάζεται για την αγωγή
της θερμότητας από τη μια πλευρά του τοίχου στην άλλη.
Στη βάση και στην κορυφή του υπάρχουν θυρίδες. Οι θυρίδες στη βάση και στη
στέψη του τοίχου διοχετεύουν ποσότητα της θερμότητας που εγκλωβίζεται στο
διάκενο μεταξύ τοίχου και εξωτερικού υαλοπετάσματος στο εσωτερικό του χώρου,
κάνοντας αποτελεσματικότερο το σύστημα τόσο ως προς την ταχύτητα θέρμανσης
του χώρου όσο και ως προς την ετήσια ενεργειακή απόδοσή του.
Κατά τη διάρκεια της νύχτας, η ύπαρξη των θυρίδων δημιουργεί την αντίστροφη
λειτουργία του φαινομένου, διοχετεύοντας ψυχρό αέρα. Για να μην υπάρχει ψύξη
στον χώρο προτείνεται η φραγή των θυρίδων.
Οι διαστάσεις των ανοιγμάτων αερισμού των συγκεκριμένων τοίχων υπολογίζονται
σε σχέση με τον προσδοκώμενο συντελεστή εκμετάλλευσης της ενέργειας του ήλιου.
Αν ο συντελεστής είναι μικρότερος ή ίσος με 25%, η επιφάνεια των ανοιγμάτων στην
στέψη θα πρέπει να είναι περίπου το 3% της συνολικής επιφάνειας του τοίχου.
Εφόσον ο συντελεστής κυμαίνεται ανάμεσα στο 25% και 50% το ανάλογο ποσοστό
είναι 2%, ενώ για συντελεστή μεταξύ 50% και 75% το ανάλογο ποσοστό είναι 1%.42
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Εικόνα 56. τοίχος TROMBE

α1, α2. Λειτουργία τοίχου Τrombe κατά τη διάρκεια της ημέρας.
β1, β2. Λειτουργία τοίχου Τrombe κατά τη διάρκεια της νύχτας.
1. Επάνω άνοιγμα.
2. Κάτω άνοιγμα.
3. Γυαλί.
4. Διάκενο.
5. Τοίχος υψηλής θερμικής μάζας.43
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4.7 Ηλιακή καμινάδα
Ο καθηγητής Jorg Schlaich έχει δημιουργήσει την ηλιακή καμινάδα. Η καμινάδα
αυτή δεν είναι κάτι διαφορετικό από μια καμινάδα που μπορεί να αξιοποιήσει την
ηλιακή ακτινοβολία και μπορεί μέσω αυτής να παράγει ηλεκτρική ενέργεια.
Όπως αναφέρει ο καθηγητής Jorg Schlaich η ιδέα του ήρθε πριν από πολλά χρόνια
όταν προσπαθούσε να απαντήσει στο ερώτημα «πώς μπορούμε να ζεσταθούμε».
«Μετά μου ήρθε η ιδέα για τη γυάλινη επιφάνεια. Αλλά πρέπει να σας πω ότι
κάποια στιγμή διάβαζα μια εφημερίδα του 1926 και κάποιος περιέγραφε μια
παρόμοια ιδέα. Εγώ προχώρησα στην εξέλιξή της αλλά δεν την σκέφτηκα εγώ».
Τα μέρη από τα οποία συντίθεται η ηλιακή καμινάδα είναι μια στογγυλή επιφάνεια
που κατασκευάζεται απο γυαλί (που είναι ο συλλέκτης,) στο κέντρο εγκαθίσταται
ένας σωλήνας (καμινάδα), ο οποίος είναι ορθός προς την επιφάνεια αυτή και στην
βάση του πύργου εγκαθίστανται οι τουρμπίνες .
Η ακτινοβολία του ηλίου θερμαίνει τον αέρα ο οποίος υφίσταται κάτω από την
επιφάνεια και ο θερμός αέρας ακολουθεί μια ανοδική κίνηση. Στην συνέχεια δίνει
ώθηση και κίνηση στις τουρμπίνες παράγοντας έτσι την πολύτιμη ηλεκτρική ενέργεια.
Η καμινάδα αυτή μπορεί να συνδυάσει τρεις σημαντικές λειτουργίες από το
φαινόμενο του θερμοκηπίου, εκείνο της καμινάδας και της κίνησης μέσω των
τουρμπίνων.
Στο φαινόμενο του θερμοκηπίου εκμεταλλεύεται τον αέρα ο οποίος όταν βρίσκεται
εσωτερικά της γυάλινης επιφάνειας είναι πιο θερμός από τον αέρα που υφίσταται
στον εξωτερικό χώρο, έτσι όταν ο αέρας αρχίζει και θερμαίνεται, διαστέλλεται
γίνεται πιο ελαφρύς από τον κρύο αέρα και αρχίζει να ανεβαίνει προς τα πάνω.
Στο φαινόμενο με την καμινάδα ο ζεστός αέρας ανεβαίνει προς τα πάνω γιατί είναι
πιο ελαφρύς, ενώ στην τρίτη γίνεται εκμετάλλευση της ροής του αέρα και με αυτόν
τον τρόπο γίνεται η κίνηση των τουρμπίνων. Μόλις γίνει η σύνδεση των τουρμπίνων
με μια γεννήτρια παραγωγής ρεύματος , τότε θα παραχθεί ηλεκτρικό ρεύμα.44

Εικόνα 57. ηλιακή καμινάδα
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Ο καθηγητής Jorg Schlaich για να καταφέρει να εξασφαλίσει την λειτουργία του
συλλέκτη καθόλη την διάρκεια της μέρας ,έχει εγκαταστήσει σωλήνες με νερό κάτω
από τη γυάλινη επιφάνεια. Όσο χρόνο χρειάζεται το νερό για να θερμανθεί κατά την
διάρκεια της ημέρας εκλύει τη θερμότητα αυτή κατά την διάρκεια της νύχτας με
αποτέλεσμα να δημιουργεί και να επιτυγχάνει την ανοδική κίνηση.
Η ανέγερση του πρώτου πιλοτικού έργου με πύργο ύψους 200 μέτρων έγινε στην
Ισπανία τη δεκαετία του ’80 και η λειτουργία του στέφθηκε με επιτυχία για αρκετά
χρόνια.
«Θεωρώ ότι η τεχνολογία που έχουμε σκεφτεί για την ηλιακή καμινάδα είναι
ιδανική για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε μεγάλη κλίμακα. Μπορούμε να
αλλάξουμε τον κόσμο, αρκεί να το θέλουμε. Προτείνουμε, λοιπόν, ένα τέτοιο
σταθμό παραγωγής ενέργειας για εγκατάσταση στις ερήμους όπου το σύστημα θα
μπορεί να εκμεταλλευθεί την υψηλή ηλιακή ακτινοβολία και να ελαχιστοποιήσει
την όχληση. Υπάρχουν λύσεις ακόμα και για τις κοινωνίες που δεν έχουν πρόσβαση
σε υπηρεσίες ηλεκτρισμού. Μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή
και να βοηθήσουμε τα φτωχά κράτη να ενταχθούν στην παγκόσμια οικονομία.
Είναι απαράδεκτο που στον αιώνα μας μεγάλο μέρος του πλανήτη έχει ελλείψεις
στην τροφή, τα παιδιά δεν έχουν πόσιμο νερό… Πρόσφατα επισκέφθηκα το Μάλι.
Eχουν την έρημο, έχουν τον ήλιο και εμείς χρειαζόμαστε την ενέργεια. Εάν
συνεργαστούμε θα μπορούσαν να παράξουν ενέργεια την οποία θα καταναλώναμε
εμείς, κι εκείνοι θα γίνονταν πλούσιοι και θα αγόραζαν τα αυτοκίνητά μας! Και το
πιο σημαντικό είναι ότι θα μπορούσαν να την κατασκευάσουν μόνοι τους. Με την
ηλιακή ενέργεια μπορούμε να λύσουμε τα προβλήματα των φτωχών κοινωνιών και
ταυτόχρονα του κλίματος».
Τώρα, εκείνος και η ομάδα του θέλουν να κατασκευάσουν μια ηλιακή καμινάδα των
200 MW και αργότερα των 400 MW.45

Εικόνα 58. λειτουργία ηλιακής καμινάδας
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4.8 Συστήματα σκίασης
Ο βιοκλιματικός αρχιτεκτονικός σχεδιασμός των κτιρίων έχει ως προϋπόθεση την
χρήση παθητικών τεχνολογιών. Τέτοιες τεχνολογίες είναι τα συστήματα σκίασης. Με
την χρήση εμπεριστατωμένων μελετών, έχει αποδειχθεί ότι η θερμοκρασία των
δομημένων χώρων γίνεται να ελλατωθεί από 5-15οC με την λειτουργία των
συστημάτων σκίασης.
Ο τομέας της σκίασης δηλαδή η βιομηχανία που πραγματεύεται με την παραγωγήπροώθηση συστημάτων και εφαρμογών προστασίας απο την ηλιακή ακτινοβολία,
αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι στην αρχιτεκτονική κάθε κτιρίου με απώτερο σκοπό
την δημιουργία ποιοτικών συνθηκών διαβίωσης. Η συνεισφορά των συστημάτων
σκίασης στην ενεργειακή αποδοτικότητα των κτιρίων είναι πολύ σημαντική. Η
ηλιοπροστασία όταν χρησιμοποιείται με τον σωστό τρόπο, γίνεται να βοηθήσει στην
εξοικονόμηση ενέργειας διότι μέσω αυτής μειώνεται η ενεργειακή ζήτηση των
κτιρίων κατά την περίοδο του χειμώνα και του καλοκαιριού (όπως αναλύεται και
παρακάτω). Η κατανάλωση ενέργειας από τις μονάδες κλιματισμού ελλατώνεται σε
σημαντικό βαθμό. Συνεπακόλουθα γίνεται μείωση του λειτουργικού κόστους,
εξοικονόμηση χρημάτων καθώς επίσης και μέριμνα για την προστασία του φυσικού
περιβάλλοντος. Ο τομέας της σκίασης συμπεριλαμβάνεται στην Ευρωπαϊκή οδηγία
για την ασφάλεια και υγιεινή στους χώρους (βλπ.εργασίας1). Με την εφαρμογή των
συστημάτων σκίασης δημιουργούνται ποιοτικές συνθήκες όσον αφορά την κτιριακή
θερμοκρασία, πράγμα το οποίο έχει ως αποτέλεσμα το ανθρώπινο δυναμικό να
καθίσταται πιο παραγωγικό, δημιουργικό. Τέλος συμβάλλει στην μείωση του άγχους
και μειώνει τις συνήθεις ασθένειες όπως άσθμα, αλλεργίες και άλλα πολλά.
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4.8.1 Σκίαση-ηλιοπροστασία & εξοικονόμηση ενέργειας

Στα συστήματα εξωτερικής σκίασης περιλαμβάνονται τα Σκίαστρα, οι Eξωτερικές
Oριζόντιες Περσίδες και τα Tεντοσυστήματα. Αυτά ανήκουν στα παθητικά
συστήματα ηλιοπροστασίας και κατ’ επέκταση στις μεθόδους φυσικού κλιματισμού
των χώρων.
Η εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια μπορεί να επιτευχθεί με δυο τρόπους: κατά την
διάρκεια του χειμώνα, λόγω της συμπληρωματικής θερμικής αντίστασής τους τα
συστήματα σκίασης όταν είναι σε κλειστή θέση, ελλατώνουν την ενεργειακή ζήτηση
για θέρμανση, ενώ κατά την διάρκεια του καλοκαιριού συμβαίνει το αντίθετο .46

Χειμερινή περίοδος :
Όσο προσβάλλεται το κτίριο από τις ηλιακές ακτινοβολίες, τα συστήματα σκίασης θα
είναι ανοιχτά και αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα θέρμανση του χώρου με φυσικό
τρόπο. Τα συστήματα αυτά θα λειτουργούν είτε με αυτόματο (χρησιμοποίηση
αισθητήρα έντασης ηλιακού φωτός) είτε με χειροκίνητο τρόπο θα κλείσουν με την
απουσία του ηλίου. Με τον συγκεκριμένο τρόπο, θα μπορεί το δωμάτιο να διατηρεί
σταθερή την θερμοκρασία του.47
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Εικόνες 59 και 60. λειτουργία συστημάτων σκίασης τον χειμώνα και το καλοκαίρι

Καλοκαιρινή περίοδος:
Τα συστήματα σκίασης θα είναι κλειστά όταν προσπίπτουν οι ηλιακές ακτινοβολίες
(ή σε μια συγκεκριμένη κλίση ανάλογα με την περίοδο αιχμής της θερμοκρασίας – 40
μοίρες, 50 μοίρες κτλ. Επίσης, δίνεται η δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί και
χρονοδιακόπτης ο οποίος είναι αυτόματος εφόσον γνωρίζουμε περίπου τις ώρες
αιχμής) και θα ανοίξουν με αυτόματο ή χειροκίνητο τρόπο όταν δεν υπάρχει ήλιος.
Τα παράθυρα το βράδυ γίνεται να ανοίξουν με τέτοιο τρόπο ώστε ο αέρας του
δωματίου να μπορεί να ανανεωθεί και η θερμοκρασία να ελλατωθεί διότι το βράδυ
είναι χαμηλότερη. Ο John Carmody, διευθυντής του Κέντρου Έρευνας Βιώσιμων
κτιρίων του Πανεπιστημίου της Μινεσότα στην Αμερική τονίζει ότι τα συστήματα
σκίασης όπως είναι για παράδειγμα οι τέντες, συνεισφέρουν στην εξοικονόμηση
ενέργειας και αποτελούν σημαντικό κομμάτι στον βιοκλιματικό σχεδιασμό των
κτιρίων. Επιπλέον, με την εφαρμογή διαφορετικών κατηγοριών αισθητήρων όπως για
παράδειγμα αισθητήρων αέρος (ένταση και διεύθυνση των ανέμων), αισθητήρων
έντασης του ηλιακού φωτός, επιτυγχάνεται η μέγιστη αξιοποίηση των συστημάτων
σκίασης ελλατώνοντας την παρεμβολή του ανθρωπίνου παράγοντα. Στην κατηγορία
των συστημάτων εσωτερικής σκίασης στην οποία εντάσσονται οι ρολοκουρτίνες
(roller blinds) γίνεται να χρησιμοποιηθούν συγκεκριμένα υφάσματα SPC (solar
protective coating) τα οποία είναι σχεδιασμένα να προστατεύουν τον χώρο από τις
έντονες ηλιακές ακτίνοβολίες UV (UVA,UVB). Για το αν είναι ικανό ένα ύφασμα να
αποκλείει την οπτική και ηλιακή ενέργεια από ένα δωμάτιο εξαρτάται από την
αντανακλαστικότητά του (Ro & Rs). Στα υφάσματα υψηλών προδιαγραφών οι δύο
αυτές τιμές οφείλουν να σχετίζονται φυσικά και αριθμητικά. Ο μέσος όρος τους είναι
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δυνατόν να θεωρηθεί σαν καλή ένδειξη για την αποδοτικότητα ενός υφάσματος όσον
αφορά το πόση ηλιακή ακτινοβολία επιτρέπει να το διαπεράσει και πόση οπτικότητα
έχουν οι Παράγοντες Ταχείας Αναφοράς (QRF), οι οποίοι εκφράζονται σε μονάδες
μεταξύ του 0 και του 10, με αριθμούς που καταλήγουν σε .5 και στρογγυλεύονται
στην επόμενη μονάδα. Όσο μεγαλύτερος είναι ο παράγοντας, τόσο
αποτελεσματικότερο είναι το ύφασμα.48

Εικόνα 61. συντελεστές και παράγοντες συστημάτων σκίασης

Τ = % Εκπομπής
R = % Αντανακλαστικότητας
Α = % Απορροφητικότηττας
SC = Συντελεστής Σκιάς
QRF = Παράγοντας Ταχείας Αναφοράς
QRF = (Ro + Rs) x 1
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνειδητοποιώντας την ενεργειακή κρίση που αναμένεται να
δημιουργηθεί στο προσεχές μέλλον, έχει θέσει ως βασικό στόχο την μείωση στο 20%
της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας μέχρι το 2020. Ο στόχος αυτός θα
πραγματοποιηθεί με το να επικεντρωθεί στους τέσσερεις βασικότερους τομείς όπου
καταναλώνουν την περισσότερη ενέργεια. Τέτοιοι τομείς είναι οι οικιστικές
κατοικίες, τα εμπορικά κτίρια (τριτογενή), οι μεταφορές και η βιομηχανία. Η σκίαση
συμπεριλαμβάνεται στον τομέα των κτιρίων κάθε κατηγορίας και έχει
προγραμματιστεί ένας σημαντικός αριθμός ενεργειών από την Ε.Ε έτσι ώστε να
υπάρξει σημαντική μείωση στην ενεργειακή τους ζήτηση (Action plan priority:
Building performance and low-energy houses).49
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4.9 Φύτευση-βλάστηση
Σε κάθε κτίριο το οποίο είναι βιοκλιματικά σχεδιασμένο, συνίσταται και η κατάλληλη
διαμόρφωση του εξωτερικού χώρου (υδάτινες επιφάνειες, βλάστηση κ.λ.π), που θα
συντελέσει στο να επιτευχθεί ο γενικότερος στόχος της χαμηλής κατανάλωσης
ενέργειας.
Ειδικότερα στην νότια πλευρά:

⚫

Η ύπαρξη επιφανειών ύδατος όπως είναι οι μικρές λίμνες και οι πισίνες
προσφέρουν τον κατάλληλο εξατμιστικό δροσισμό κατά την θερινή περίοδο

⚫

Η φύτευση φυλλοβόλων δέντρων όπως είναι η μουριά, η συκιά και η
κληματαριά, κατά την διάρκεια του καλοκαιριού κρατούν τις ακτίνες του ήλιου
μακριά από το κτίριό μας, με αποτέλεσμα να διατηρείται η δροσιά του, ενώ κατά
την διάρκεια του χειμώνα επιτρέπουν στον ήλιο να το θερμαίνει. Επίσης,
αποτελεσματικότερος είναι ο σκιασμός του νότιου εδάφους με οριζόντιες
πέργολες και κάλυψη από φυτά.

Στην βόρεια πλευρά των σπιτιών, στην οποία τον χειμώνα προσκρούουν ψυχροί
βορινοί άνεμοι, συστήνεται η φύτευση αειθαλών δέντρων (λεμονιές, πορτοκαλιές),
για την ανάσχεση των αρνητικών επιπτώσεων.
Στην δυτική πλευρά, μεγάλα φυλλοβόλα δέντρα όπως είναι ο πλάτανος μπορούν να
συνεισφέρουν στον δροσισμό μας τα απογεύματα του καλοκαιριού όπου ο ήλιος είναι
θερμός και σχετικά χαμηλά.
Όσον αφορά την δυτική και ανατολική πλευρά ,συνίσταται επίσης πέργκολα με
αναρριχητικά φυτά σε κάθετη κλίση,και στην νότια πλευρά σε οριζόντια κλίση .
Τα δέντρα λειτουργούν επίσης και ως ανεμοφράκτες, διότι φρενάρουν την ένταση του
ανέμου και τους δίνεται η δυνατότητα να απορροφήσουν θορύβους. Τέλος
φιλτράρουν την ατμόσφαιρα, μέσω της απορρόφησης CO2 και αφήνοντας οξυγόνο.50
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Εικόνα 62. φύτευση κτιρίου

Η βλάστηση επηρεάζει σημαντικά το μικροκλίμα επειδή:

⚫

Ελλατώνει τη θερμοκρασία του αέρα σε σχέση με τις ακάλυπτες επιφάνειες με
δομικά υλικά

⚫

Παρέχει σκιασμό και δροσιμό του γύρω περιβάλλοντος.

⚫

Παρέχει προστασία απο τον άνεμο μετριάζοντας την ταχύτητα του.

⚫

Περιορίζει το φαινόμενο του θερμοκηπίου, διότι λειτουργεί σαν φίλτρο ρύπων.

Ταυτόχρονα συνεισφέρει στο να ελλατωθούν οι συγκεντρώσεις όζοντος στην
ατμόσφαιρα, είτε άμεσα με την απορρόφηση του, είτε έμμεσα με τη μείωση των
θερμοκρασιών αέρα.
Τέλος ελλατώνει και φιλτράρει τον αστικό θόρυβο.51
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4.10 Φυτεμένο δώμα
Το κύριο χαρακτηριστικό του φυτεμένου δώματος, είναι ότι μπορεί να προφυλάσσει
το κτίριο από τις υψηλές θερμοκρασίες κατά την διάρκεια του καλοκαιριού και τις
χαμηλές θερμοκρασίες κατά την διάρκεια του χειμώνα. Επίσης παρέχει υψηλή
αισθητική λόγω ύπαρξης του πράσινου τοπίου και την παραγωγή οξυγόνου απ’ τα
φυτά και τους θάμνους τα οποία είναι φυτεμένα σ’ αυτό.

• Τα φυτεμένα δώματα, τα οποία χρησιμοποιούνται ως παθητική τεχνική
εξοικονόμησης ενέργειας, προϋπήρχαν αρκετά χρόνια σε χώρες του εξωτερικού όπως
στη Γερμανία, την Αγγλία, τις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες.

• Το φυτεμένο δώμα μπορεί να χωριστεί σε τρεις κατηγορίες σε σχέση με το πάχος
του:

α) Εκτατικός τύπος
Με τον εκτατικό τύπο υπάρχουν διαβαθμισμένες στρώσεις, με πάχος που κυμαίνεται
από 10 έως 15 εκατοστά σε συνύπαρξη με το φυτικό υλικό. Το φορτίο μπορεί να
κυμανθεί από 70 έως140 κιλά ανά τετραγωνικό μέτρο και το ύψος ανάπτυξης της
βλάστησης κυμαίνεται από 10 έως15 εκατοστά. Το ριζικό σύστημα των φυτών είναι
επιφανειακό.
Είναι κατασκευασμένο με ελαφριά υλικά, πράγμα το οποίο επιτρέπει την
εγκατάσταση σχεδόν σε κάθε οροφή που η κλίση της δεν υπερβαίνει το 45%.
Για κλίσεις που υπερβαίνουν το 20% συνίσταται η χρήση κυψελών ή στοιχείων
συγκράτησης του υποστρώματος. Η φύτευση γίνεται στις περισσότερες περιπτώσεις
με γκαζόν,με φυτά χαμηλής βλάστησης καθώς επίσης και με αγριολούλουδα και φυτά
εδαφοκάλυψης.

Ο εκτατικός τύπος συνίσταται τις περισσότερες φορές για τη βιοκλιματική εφαρμογή
σε υφιστάμενα κτίρια.52
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β) Ημιεντατικός τύπος

Ο ημιεντατικός τύπος σχηματίζεται από ελαφρύ υπόστρωμα που χρησιμεύει στην
ανάπτυξη των φυτών και το πάχος του κυμαίνεται από 10 έως 25 εκατοστά. Το
φορτίο του κυμαίνεται από 120 έως 250 κιλά / ανά τετραγωνικό μέτρο, και το ύψος
ανάπτυξης της βλάστησης δεν υπερβαίνει τα 25 εκατοστά.

Η εφαρμογή του ημιεντατικού τύπου είναι συνιστώμενη σε επικλινείς και επίπεδες
οροφές και δίνεται η δυνατότητα να φυτευτεί γκαζόν, ποώδη φυτά και μικρούς ή
μεσαίους θάμνους.

γ) Εντατικός τύπος

Ο εντατικός τύπος σχηματίζεται από υπόστρωμα που χρησιμεύει στην ανάπτυξη των
φυτών. Το πάχος του υποστρώματος δεν υπερβαίνει το 1,5 μέτρο. Το φορτίο του
κυμαίνεται από 250 έως 300 κιλά ανα τετραγωνικό μέτρο και το ύψος ανάπτυξης της
βλάστησης γίνεται να φθάσει ή και να υπερβεί τα 2 μέτρα. Γίνεται να φυτευτούν φυτά
θάμνοι και μικρά δέντρα.53

Εικίνα 63. φυτεμένο δώμα
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ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ
• Κατά την φάση κατασκευής του πράσινου δώματος, σημαντικό είναι να δοθεί
κλίση, η οποία πρέπει να υπερβαίνει το 2%.

• Θα πρέπει να υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των υλικών και των δομικών στοιχείων
που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του δώματος , και στα φυτά να υπάρχει
παρόμοια χημική συμβατότητα.

• Κατά την διάρκεια της κατασκευής του οφείλουν να χρησιμοποιηθούν άριστης
ποιότητας στεγανοποιητικές και αντιριζικές μεμβράνες.54

ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΦΥΤΕΜΕΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ
•Διαχωριστική μεμβράνη.

•Μεμβράνη αντιριζικής προστασίας.

•Υπόστρωμα προστασίας και συγκράτησης υγρασίας.

•Αποστραγγιστική, αποθηκευτική στρώση.

•Διηθητικό φύλλο συγκράτησης υποστρώματος ανάπτυξης.

•Υπόστρωμα ανάπτυξης φυτών.

•Βλάστηση.

54
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Εικόνες 64 και 65. διαβάθμιση φυτεμένου δώματος

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΥΤΩΝ55
• Κλιματολογικές συνθήκες περιοχής.

• Το πάχος του υποστρώματος ανάπτυξης των φυτών.

• Επιδιωκόμενο αισθητικό αποτέλεσμα.
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4.11 Θερμοκήπιο προσαρτημένο σε κτίριο
Αφορά κατασκευή που ενεργεί όπως το θερμοκήπιο και οι κλιματολογικές συνθήκες
που επικρατούν στο εσωτερικό του περιβάλλον είναι ελεγχόμενες. Η κατασκευή του
γίνεται να είναι είτε αυτοφερόμενη είτε στερεωμένη στην κυρίως κατασκευή. Και
στις δυο περιπτώσεις οφείλει να παρέχει στατική επάρκεια, και να παραλαμβάνει
φορτία σεισμού, ανέμου, χιονιού, κινητά φορτία Η/Μ ή άλλου εξοπλισμού και άλλα
κινητά φορτία. Επίσης οφείλει να πληροί αυστηρές απαιτήσεις υδατοστεγανότητας.
Το υλικό του σκελετού ο οποίος στηρίζει τα στοιχεία πλήρωσης γίνεται να είναι από
ξύλο, αλουμίνιο με θερμοδιακοπή ή συνθετικό υλικό. Αν επιλεχθεί το ξύλο ως υλικό,
οφείλει να είναι υψηλής πυκνότητας και να μην έχει ιδιαίτερα τραχιά επιφάνεια.
Η περίμετρος των τοιχίων ή της πλάκας θεμελίωσης της γυάλινης επέκτασης οφείλει
να έχει μόνωση μέχρι το βάθος, στο οποίο γίνεται να φτάσει ο πάγος. Σε περιοχές με
πολύ χαμηλές θερμοκρασίες η ανατολική και δυτική όψη της προσθήκης προτείνεται
να κατασκευάζονται από αδιαφανή στοιχεία και να έχουν την κατάλληλη μόνωση.
Εφόσον εγκατασταθούν συρόμενα συστημάτα αλουμινίου χρησιμοποιείται
μηχανισμός κύλισης βαρέος τύπου. Δίνεται η δυνατότητα να γίνουν κατασκευές με
απεριόριστο αριθμό φύλλων, την ίδια στιγμή που στην αγορά κυκλοφορούν και
συστήματα με κρυμμένους οδηγούς κύλισης. Τα στόμια αερισμού οφείλουν να είναι
ρυθμιζόμενα, έτσι ώστε να μπορούν να αποβάλλουν θερμότητα όταν αυτή δεν είναι
επιθυμητή. Αυτό συμβαίνει κυρίως κατά τη καλοκαιρινή περίοδο.
Οι περιπτώσεις με τις οποίες γίνεται να πραγματοποιηθεί ο αερισμός είναι οι εξής: με
στόμια στην κορωνίδα των τοίχων ή στην κορωνίδα και στη βάση τους (διαγώνιος
αερισμός) ή με στόμια στην οροφή της προσθήκης και στη βάση του τοίχου.
Γενικότερα, τα υαλοπετάσματα συνίσταται να αποτελούνται από ανοιγόμενα τμήματα
και όχι από σταθερά.
'Ενα προσαρτημένο θερμοκήπιο σε κτίριο οφείλει να έχει και κάποια συστήματα
σκίασης για να μην υπερθερμαίνεται ο χώρος κατά την διάρκεια του καλοκαιριού.
Για να υπάρχει ολοκληρωμένη σκίαση οφείλουν να εφαρμοστούν σκίαστρα
τοιχωμάτων και οροφής.56
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Εικόνα 66. θερμοκήπιο προσαρτημένο σε κτίριο
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4.12 Γεωθερμία
Πρόκειται για μία μορφή ήπιας ανανεώσιμης πηγής ενέργειας, η οποία θεωρείται ως
η μόνη ανανεώσιμη ενέργεια κατά την γνώμη των ειδικών. Επίσης θεωρείται ως η
μόνη πραγματικά φιλική προς το περιβάλλον επένδυση, μια επένδυση η οποία
πραγματοποιεί τα όσα υπόσχεται για εγγυημένη απόδοση.

Συγκεκριμένα με τον όρο “γεωθερμία” νοείται η αξιοποίηση της θερμικής ικανότητας
του εδάφους και της παρουσίας του υπόγειου νερού για να παραχθεί ψύξη, να γίνει
δροσισμός αλλά και θέρμανση του κτιρίου. Η θέρμανση γίνεται να επεκταθεί ακόμα
και στην διαδικασία παραγωγής ζεστού νερού. Η πηγή της γεωθερμίας λοιπόν, είναι
η ηλιακή ενέργεια η οποία με την μορφή ακτινοβολίας τροφοδοτεί με θερμότητα την
επιφάνεια της γης. Πρόκειται δηλαδή για την μοναδική πραγματική ανανεώσιμη πηγή
ενέργειας.

Η συγκεκριμένη γεωθερμία, λέγεται και αβαθής γεωθερμία, στην οποία η
θερμοκρασία του εδάφους και του νερού δεν υπερβαίνει τους 25°C. Η γεωθερμία ως
πηγή ενέργειας, θεωρείται η μοναδική φιλική προς το περιβάλλον ενέργεια σε
αντίθεση με όλες τις άλλες η οποία γίνεται να πραγματωθεί σε οποιαδήποτε
γεωγραφική θέση του πλανήτη δίχως να προϋποθέτει την ύπαρξη ηλιοφάνειας,
ανέμου, κύμματος ακόμη και βαρύτητας.

Πως δουλεύει ;
Εφαρμόζοντας τα κατάλληλα μηχανικά συστημάτα που βασίζονται στην λειτουργία
της αντλίας θερμότητας (η αλλιώς heat pump),εξασφαλίζεται καθ΄όλη την διάρκεια
του χρόνου η κάλυψη αναγκών ψύξης - θέρμανσης και ζεστού νερού χρήσης σε
κτίρια οποιασδήποτε μορφής, διαφόρων απαιτήσεων. Συγκεκριμένα η αντλία
θερμότητας πρόκειται για τον μηχανισμό, ο οποίος αφομοιώνει την θερμική ενέργεια
από το έδαφος και την μετατρέπει σε απόδοση.57
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Πως γίνεται;
Η εξαγωγή της γεωθερμίας από το υπέδαφος πραγματοποιείται με την κατασκευή
συγκεκριμένων γεωθερμικών γεωτρήσεων, οι οποίες στην συνέχεια κατευθύνουν την
εξαγόμενη ενέργεια στην γεωθερμική αντλία. Οι ειδικές αυτές γεωτρήσεις συνήθως
εξάγουν την ενέργεια μόνο από τα ίδια τα εδάφη δίχως δηλαδή την άντληση υπόγειου
νερού. Αντιθέτως κάποιες φορές η ενέργεια εξάγεται από το υπόγειο νερό με την
διαδικασία άντλησης του. Τις περισσότερες φορές για να υπάρχει ισορροπία στον
υδρολογικό αυτό κύκλο, το νερό εφόσον έχει λάβει την ενέργεια που μεταφέρει,
επανεισάγεται στο υπέδαφος στην θέση που είχε αρχικά μέσω των γεωτρήσεων επανα
- εισαγωγής.58

Εικόνα 67. γεωθερμία σε σπίτι59
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4.13 Αιολική ενέργεια
Η δημιουργία της αιολικής ενέργειας πραγματοποιείται με έμμεσο τρόπο από τις
ακτίνες του ηλίου, διότι η μη ομοιόμορφη κατανομή της θέρμανσης της επιφάνειας
της γης προκαλεί τη μεταφορά μεγάλων μαζών αέρα από τη μια περιοχή στην άλλη.
Με αυτόν τον τρόπο δημιουργούνται οι άνεμοι. Πρόκειται για μια ήπια μορφή
ενέργειας, η οποία δεν επιβαρύνει το περιβάλλον, και δεν εξαντλείται στην πράξη, γι'
αυτό και είναι ανανεώσιμη. Αν ήταν δυνατόν, με την σύγχρονη τεχνολογία, να μπορεί
να εκμεταλλευτεί το συνολικό αιολικό δυναμικό της γης, εκτιμάται ότι η ηλεκτρική
ενέργεια που θα μπορούσε να παραχθεί σε ένα έτος θα ήταν υπερδιπλάσια από τις
ανάγκες τις ανθρωπότητας κατά την ίδια χρονική περίοδο. Εκτιμάται ότι σε ποσοστό
25% της έκτασης της γης κυριαρχούν άνεμοι μέσης ετήσιας ταχύτητας που
υπερβαίνει τα 5,1m/sec, σε υψόμετρο 10m πάνω από την στάθμη του εδάφους. Στην
περίπτωση που οι άνεμοι πνέουν με μεγαλύτερη ταχύτητα απο αυτήν που
προαναφέρθηκε, τότε το αιολικό δυναμικό της περιοχής μπορεί να εκμεταλλευτεί με
αποδοτικό τρόπο και οι εγκαταστάσεις οι οποίες χρειάζονται γίνεται να καταστούν
οικονομικά βιώσιμες, με βάση τα σημερινά δεδομένα. Εξάλλου υπάρχει σπουδαία
μείωση του κόστους κατασκευής των ανεμογεννητριών και πλέον θεωρείται ότι αυτή
η ενέργεια γίνεται ανταγωνιστικότερη σε σχέση με άλλες μορφές ενέργειας. Στην
Ελλάδα η αιολική ενέργεια καθίσταται αποδοτική λόγω των υπάρχουσων καιρικών
συνθηκών (άνεμοι). Η ΔΕΗ κατασκεύασε το 1982 το πρώτο αιολικό πάρκο στην
Κύθνο, και έκτοτε κατασκευάστηκαν τα υπόλοιπα στην Άνδρο, στην Εύβοια, στην
Λήμνο, Λέσβο, Χίο, Σάμο, και στην Κρήτη. Οι εγκαταστάσεις παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας από τον άνεμο στα παραπάνω νησιά έχουν συνολική ισχύ που
υπερβαίνει 30MW. Οι ιδιώτες έχουν εκδηλώσει μεγάλο ενδιαφέρον για την
εκμετάλλευση της αιολικής ενέργειας, και το το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει προβεί
στην έκδοση αδειών εγκατάστασης, κυρίως στην Κρήτη, για καινούργια αιολικά
πάρκα των οποίων η συνολική ισχύς είναι δεκάδες MW. 60
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Η λειτουργία της ανεμογεννήτριας

Η περιστροφή των πτερυγίων κάθε ανεμογεννήτριας προκαλείται από την δύναμη
του ανέμου. Τα πτερύγια μέσω ενός περιστρεφόμενου άξονα μεταφέρουν την
ενέργεια στο εσωτερικό της. Ο άξονας διαπερνάει ένα κιβώτιο μετάδοσης της
κίνησης, μέσω του οποίου μεγαλώνει η ταχύτητα περιστροφής. Υπάρχει σύνδεση του
κιβωτίου με έναν άξονα υψηλής ταχύτητας περιστροφής μέσω του οποίου γίνεται η
κίνηση της γεννήτριας η οποία παράγει ηλεκτρικό ρεύμα. Εφόσον ενταθεί ο άνεμος, η
τουρμπίνα με την βοήθεια ενός φρένου, εμποδίζει αυξημένη περιστροφή των
πτερυγίων για να μην φθαρεί και για να μην καταστραφεί61.

Εικόνα 68. ανεμογεννήτριες62
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4.14 Ηλιακά πανελ
Η ηλιακή ενέργεια, δηλαδή η ηλιακή ακτινοβολία, μετατρέπεται σε ηλεκτρισμό μέσω
οργάνων που ονομάζονται φωτοβολταϊκά. Τα φωτοβολταϊκά συστήματα
εφαρμόζονται είτε για την παραγωγή αυτόνομου ηλεκτρικού ρεύματος είτε για την
προμήθεια του ηλεκτρικού ρεύματος στην ΔΕΗ.
Τα φωτοβολταϊκά αποτελούνται από τα φωτοβολταϊκά πάνελ, το ινβέρτερ, τους
συσσωρευτές (μπαταρίες) καθώς και τους ρυθμιστές φόρτισης. Τα φωτοβολταϊκά
πάνελ προσομοιάζουν με τους συλλέκτες οι οποίοι είναι στοιχείο των ηλιακών
θερμοσιφώνων, και μέσω αυτών συλλέγεται η ηλιακή ακτινοβολία.
Για την αποθήκευση (συσσώρευση) του ηλεκτρικού ρεύματος το οποίο παράγεται
απο τα φωτοβολταϊκά, χρησιμοποιούνται μπαταρίες (συσσωρευτές). Πρόκειται για
συσκευές που ο Ρυθμιστής φόρτισης είναι η συσκευή με την οποία ελέγχεται η
φόρτιση των μπαταριών ώστε να προστατεύονται κατά την διάρκεια της φόρτιση τους
απο φαινόμενα όπως η υπερφόρτιση.
Η μετατροπή του εναλλασόμενου ρεύματος σε συνεχές, με το οποίο λειτουργουν οι
ηλεκτρικές συσκευές γίνεται μέσω ενός οργάνου το οποίο ονομάζεται ινβέρτερ ή
μετατροπέας τάσης .63

Εικόνα 69. ηλιακό πανέλο64
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο
5. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΤΗΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Στην κατασκευή θα εφαρμοστεί βιοκλιματική αρχιτεκτονική έτσι ώστε να είναι
φιλική προς το περιβάλλον και ταυτόχρονα να εξασφαλίζεται η μέγιστη ενεργειακή
αυτονομία της. Στο στέγαστρο των γηπέδων μπάσκετ και βόλλεϋ θα γίνει προσθήκη
φυτεμένου δώματος εκτατικού τύπου, το οποίο δεν χρειάζεται ιδιαίτερη συντήρηση
και δεν επιφέρει μεγάλο βάρος στην κατασκευή. Ολόκληρη η επιφάνεια του
στεγάστρου θα καλυφθεί με συνθετικό χλοοτάπητα. Η προσθήκη φυτεμένου δώματος
θα προσφέρει δροσιμό στο κτίριο κατα την διάρκεια του καλοκαιριού καθώς επίσης
και θερμομόνωση κατά την διάρκεια του χειμώνα. Το δώμα θα έχει θετική επίδραση
στο μικροκλίμα της περιοχής, διότι μέσω αυτού θα γίνεται κατακράτηση των
αιωρούμενων σωματιδίων και άλλων ρυπογόνων στοιχείων. Αισθητικά ο χώρος θα
αναβαθμιστεί και θα μπορεί να είναι προσβάσιμος .

Εικόνα 70. προοπτικό φυτεμένου δώματος
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Εικόνα 71. Κάτοψη φυτεμένου δώματος
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Μια άλλη, φιλική προς το περιβάλλον, προσθήκη στην κατασκευή θα είναι τα ηλιακά
πανέλα (φωτοβολταϊκά). Τα πανέλα αυτά θα τοποθετηθούν στην στέψη των
στεγάστρων των κερκίδων καθώς επίσης και στο δώμα του κεντρικού κτιρίου, με
φορά προς τον νότο, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη απόδοσή τους. Η
προσθήκη αυτή θα συνεισφέρει στην κάλυψη των αναγκών για ηλεκτρική ενέργεια
κάθε χώρου του αθλητικού κέντρου. Σημαντικά οφέλη απο την χρήση των
φωτοβολταϊκών θα είναι η απουσία ρύπανσης του περιβάλλοντος, η αθόρυβη
λειτουργία τους καθώς επίσης και η ελάχιστη συντήρηση που χρειάζονται και η
αξιοπιστία, η οποία μπορεί να φτάσει τα 30 χρόνια λειτουργίας.

Εικόνα 72. ηλιακά πανέλα στην στέψη του στεγάστρου των κερκίδων στην βορεινή πλευρά
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Εικόνες 73 και 74. ηλιακά πανέλα στην στέψη του στεγάστρου των κερκίδων στην νότια πλευρά
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Εικόνα 75. ηλιακά πανέλα στο δώμα του κεντρικού κτιρίου
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο
6.ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
6.1 Σχέδια 2 και 3 διαστάσεων

Εικόνα 76. Κάτοψη γηπέδου ποδοσφαίρου και στοίβου

Εικόνα 77. Κάτοψη γηπέδου τέννις
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Εικόνα 78. Κάτοψη κεντρικού κτιρίου

Εικόνα 79. Όψη κεντρικού κτιρίου
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Εικόνα 80. Κάτοψη στεγάστρου μπάσκετ-βόλλεϋ

Εικόνα 81. Πλάγια όψη στεγάστρου μπάσκετ-βόλλεϋ
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6.2 Φωτορεαλιστικές απεικονίσεις

Εικόνα 82. Προοπτικό αθλητικού κέντρου
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Εικόνα 83. Προοπτικό αθλητικού κέντρου
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Εικόνα 84. Προοπτικό αθλητικού κέντρου

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ

Σελίδα 101

Εικόνα 85. Πρόσοψη στεγάστρου γηπέδων- πίσω όψη ενεργειακού στεγάστρου

Εικόνα 86. Πρόσοψη κερκίδων- ενεργειακού στεγάστρου
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Εικόνα 87. Πρόσοψη κεντρικού κτιρίου

Εικόνα 88. Πλάγια όψη κεντρικού κτιρίου
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Εικόνα 89. Γήπεδο μπάσκετ- κερκίδες

Εικόνα 90. Γήπεδο βόλλεϋ- κερκίδες
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Εικόνα 91. Είσοδος αγωνιστικού χώρου

Εικόνα 92. Στοίβος και γήπεδο ποδοσφαίρου
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Εικόνα 93. Γήπεδα τέννις

Εικόνα 94. Θέαση απο τις κερκίδες
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Εικόνα 95. Χώρος αναψυχής παιδιών

Εικόνα 96. Χώρος αναψυχής ενηλίκων

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ

Σελίδα 107

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο
7.ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Η ανάπλαση του Ζηρινείου και η μετατροπή του σε ένα σύγχρονο αθλητικό κέντρο
θα έχει θετικές επιπτώσεις στην γύρω περιοχή. Η ύπαρξη σύγχρονων εγκαταστάσεων,
με βάση τις ισχύουσες προδιαγραφές θα επιτρέπει την διεξαγωγή αγώνων, καθώς
επίσης και την άθληση των μικρών παιδιών και των ιδιωτών με ασφάλεια.
Οι ευρύτερες εγκαταστάσεις πέραν των αθλητικών δραστηριοτήτων προσφέρονται
για αναψυχή – διασκέδαση των κατοίκων πράγμα το οποίο θα δημιουργήσει (κατ’
ελάχιστον) τα απαραίτητα έσοδα συντήρησης των εγκαταστάσεων.
Η εγκατάσταση ηλιακών πανέλων θα αξιοποιήσει την ηλιακή ενέργεια και θα
συνεισφέρει στην κάλυψη των αναγκών για ηλεκτρισμό. Παράλληλα το αθλητικό
κέντρο θα μπορεί να είναι προμηθευτής ηλιακής ενέργειας στην Δ.Ε.Η.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ο – Παράρτημα
8. ΝΟΜΟΘΕΣΙΕΣ
Με το ΦΕΚ 1487Δ/1993 , άρθρο 5 καθορίζονται οι όροι δόμησης του Ζηρινείου.
Με τον Ν.4030/ΦΕΚ249/Α’/25-10-2011, καθορίζονται οι υπολογισμοί και τα σχέδια
Με τον Ν.960/ΦΕΚ194/Α’/79, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.1221/ΦΕΚ292/Α’/81,
καθορίζονται οι απαιτήσεις για χώρους στάθμευσης
Με τα άρθρα 9-11 του ΦΕΚ 3568 Β/10-10-2017, καθορίζεται η λειτουργικότητα των
αποδυτηρίων των αθλητικών εγκαταστάσεων
Βάση του άρθρου 26 του Ν.Ο.Κ. 4067/ΦΕΚ79/Α’/9-4-2012, όλες οι αθλητικές
εγκαταστάσεις, δημόσιες ή ιδιωτικές, θα προβλέπουν: α) Θέσεις στάθμευσης, β)
Ράμπες και γ) W.C. Α.Μ.Ε.Α..
Όλοι οι χώροι των κτιριακών εγκαταστάσεων βάσει Ν.Ο.Κ./11 θα τηρούν τις
προδιαγραφές του Κ.ΕΝ.Α.Κ., και των προδιαγραφών της Γ.Γ.Α. για ενεργειακό
σχεδιασμό, και θα έχουν επαρκή φυσικό φωτισμό και αερισμό.
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ (Ν. 3852/2010)
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