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AΙΣΘΗΣΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΧΩΡΟΥ

APXITEKTONIKH

κατοικία 
στο Π.Ψυχικό

Η κατοικία βρίσκεται στην  
περιοχή του Παλαιού Ψυχικού,  
σε γωνιακό οικόπεδο έκτασης  
ενός περίπου στρέµµατος και 
ακριβώς απέναντι από πάρκο. 

Αρχιτεκτονική µελέτη 
Κωνσταντίνοσ ΠαΠαδημητραΚοΠουλοσ

Συνεργάτες αρχιτέκτονες
A. Πανου & συνεργατεσ

Στατική µελέτη ελλη σΚαρη - δομοσ εε

Η/Μ µελέτη SynApSiS - 

Βυρων μανωλασ, στεφανοσ μίχαλησ

Construction management 
γνωμων ΚατασΚευεσ αε

Επίβλεψη Κλείδωρα αε

Μελέτη ενεργειακής απόδοσης 
ματθαίοσ σανταμουρησ

Ακουστική µελέτη 
σωτηρησ Ψαρρασ & συνεργατεσ εε

Μελέτη περιβάλλοντος χώρου 
στελλα Παντελία

Μελέτη φύτευσης 
χρηστοσ μαρλαντησ & σία οε

Μελέτη φωτισµού στεφανίσ μίχαηλίδη

Έπιπλα φωτογράφησης 
MARTinOS ART GALLERy

κείµενο Κλειδώρα αε
φωτογράφηση 
Cathy Cunliffe, γιάννης χατζηασλάνης



Το αποτύπωµα του σπιτιού, το οποίο 
καταλαµβάνει περίπου το ένα τέταρτο 
του οικοπέδου, οριοθετήθηκε µε 
βάση το υπάρχον περιβόλι και κάποια 
µεγάλα δέντρα του οικοπέδου.

Η κατοικία σχεδιάστηκε έτσι, ώστε 
ο κήπος να είναι πρωταγωνιστής. 
Βασικό στοιχείο της σύνθεσης 
είναι η δηµιουργία οπτικών φυγών 
µέσω των διαφορετικών, σε µέγεθος, 
ανοιγµάτων, τα οποία λειτουργούν ως 
κάδρα του περιβάλλοντος χώρου. 

Η πρόσβαση από την κεντρική είσοδο 
φανερώνει στον επισκέπτη τον κήπο 
και όλους τους βασικούς χώρους του 
ισογείου, δίνοντας την αίσθηση 
ενός ενιαίου χώρου και συγχέοντας 
τα όρια του µέσα και του έξω. 

Ο ηµιυπαίθριος χώρος µεταξύ 
τραπεζαρίας και καθιστικού σχεδιάστηκε 
µε σκοπό να προσφέρει σκίαση και 
δροσιά τους ζεστούς µήνες του έτους, 
κατά τους οποίους χρησιµοποιείται  
και η εξωτερική πισίνα.
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Το συµµετρικό σχέδιο του σπιτιού  
έχει ως κέντρο το αίθριο, το οποίο 
λειτουργεί ως οργανωτικό στοιχείο, 
σε κάτοψη και τοµή, καθώς και ως 
συµβολική εστία µε εναλλαγές φωτός, 
κατά τη διάρκεια όλης της ηµέρας. 
Τέλος, o φεγγίτης στη στέψη του 
αιθρίου, σχεδιασµένος ώστε να είναι 
ανοιγόµενος µε τηλεχειρισµό, 
δηµιουργεί φυσικό ελκυσµό στο 
εσωτερικό της κατοικίας και αποτελεί 
βασικό στοιχείο του βιοκλιµατικού 
σχεδιασµού και της ενεργειακής 
απόδοσής της τουλάχιστον οκτώ 
µήνες του έτους.

Άλλα σηµαντικά στοιχεία του 
βιοκλιµατικού σχεδιασµού είναι 
η εξωτερική θερµοµόνωση µε 
πετροβάµβακα πάχους 9 cm και  
η πλήρης απουσία θερµογεφυρών,  
οι ενεργειακοί υαλοπίνακες low - e 
(κάποιοι µε ενσωµατωµένες 
περσίδες), η χρήση ανακυκλωµένων 
και ψυχρών υλικών, η εγκατάσταση 
solar tubes για το ζεστό νερό χρήσης 
και η µεγάλη δεξαµενή οµβρύων. 

Τοµή Α-Α

Τοµή Β-Β

Κάτοψη α’ ορόφου

Κάτοψη β’ ορόφουΚάτοψη ισογείου
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Προγραµµατικά η κατοικία  
χωρίζεται σε τέσσερα επίπεδα. 
Στο υπόγειο είναι το garage,  
οι αποθήκες, το swim spa,  
η δευτερεύουσα κουζίνα  
και άλλοι βοηθητικοί χώροι. 
Στο ισόγειο βρίσκονται το καθιστικό,  
η τραπεζαρία και η κεντρική κουζίνα. 
Στον πρώτο όροφο τα υπνοδωµάτια 
και το γυµναστήριο, ενώ  
στο δεύτερο όροφο - δώµα το 
γραφείο, το entertainment room  
και µια βοηθητική κουζίνα. 
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