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Αρχιτεκτονική μελέτη: ΧΟΧ ARCHITECTS: ΘΑΝΑΣΗΣ ΧΟΧΛΙΔΑΚΗΣ
Στατική μελέτη: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΦΙΛΕΡΗΣ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΑΚΗ

Μηχανολογική μελέτη: ΝΙΚΟΣ ΓΚΟΝΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΛΑΒΑΖΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΛΑΒΑΖΟΣ
Interior design: ΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΑΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΡΑΛΛΗ, ΣΥΜΕΩΝ ΜΠΑΣΑΚΗΣ, ΙΩΑΝΝΑ ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Κατασκευή: AXIACON
Αρχιτεκτονική τοπίου: NICOL RIDLEY

Εικαστική εγκατάσταση: ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΟΥΣΕΤΗ
Επίβλεψη: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΥΡΑΤΖΗΣ

Καταγραφή της μνήμης
Ανάμεσα στην εικαστική καταγραφή της ιστορικής μνήμης της περιοχής 

και στις φιλικές προς το περιβάλλον κατασκευαστικές πρακτικές, 
ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός της νέας πολυκατοικίας συνδέει το παρελθόν 

με το παρόν και το μέλλον. Η αρχιτεκτονική προσέγγιση, αν και εκφράζεται σχεδιαστικά 
μέσα από τη λιτότητα και την αφαιρετική γεωμετρία, καταφέρνει να δώσει λύσεις 

σε ένα πλήθος θεμάτων διαρρύθμισης και λειτουργίας. 

ELLINICON 3 ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΘΑΝΑΣΗΣ ΧΟΧΛΙΔΑΚΗΣ | ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ GEORGE FAKAROS (exterior photos), ΛΟΥΙΖΑ ΝΙΚΟΛΑΐΔΟΥ (interior photos)
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Η ειδικά σχεδιασμένη εικαστική 
εγκατάσταση ”Ξόβεργες“, στην 
όψη, αποτυπώνει μία ξεχασμένη 
πτυχή της καθημερινής ζωής στο 
Ελληνικό, ενώ η αρχιτεκτονική του 
τοπίου επαναφέρει τη φυσική 
χλωρίδα της περιοχής η οποία έχει 
υποχωρήσει μετά από δεκαετίες 
έντονης αστικοποίησης.
Στις αρχές του 20ού αιώνα, ο τόπος 
που ονομάστηκε Ελληνικό, 
παραθαλάσσιος και ανέγγιχτος, στις 
παρυφές της Αθήνας, έγινε με 
πρωτοβουλία του Υπουργείου 
Γεωργίας συνοικία εγκατάστασης 
για εύπορους πρόσφυγες από τη 
Σμύρνη, τον Πόντο και την Πόλη. 

Όσο λειτουργούσαν στην περιοχή 
τα αεροδρόμια, από το 1938 έως 
το 2001, αυτή κράτησε τον αρχικό 
χαρακτήρα των μονοκατοικιών με 
ελάχιστες πολυκατοικίες. Με την 
απομάκρυνση του αεροδρομίου 
όμως η ανάπτυξη συγκροτημάτων 
διαμερισμάτων εντάθηκε και αυτή 
ακριβώς η αλλαγή φυσιογνωμίας 
μνημονεύεται με το νέο κτίριο: 
το πώς ένα κτίριο θυμάται. 

Το πλαίσιο που καθοδήγησε τον 
Αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, εκτός 
από τους όποιους συμβολισμούς, 
είναι πολυδιάστατο, με την 
ενεργειακή στρατηγική και την 

αειφορία να έχουν σημαντικό 
ρόλο στην εξέλιξη του έργου. 
Σχεδιάζοντας ένα ενεργειακό 
κέλυφος με υψηλή θερμομόνωση 
και κατάλληλες σκιάσεις και 
αξιοποιώντας, παράλληλα, 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
με φωτοβολταικά πάνελ, αντλίες 
θερμότητας και αυτοματισμούς, 
το νέο συγκρότημα είναι 
από τις πρώτες πολυκατοικίες 
ενεργειακής κλάσης Α+. 
Η κτιριολογική διάρθρωση είναι 
pilotis με είσοδο και κεντροβαρικό 
κλιμακοστάσιο που διαμοιράζει 
δύο διαμερίσματα ανά όροφο 
στους τέσσερις ορόφους. 

ek249_110-117_ELLHNICON3_Xoxlidakis.indd   113 30/06/2020   12:42



115114

ARCHITECTURE ARCHITECTURE

κάτοψη 3oυ ορόφου

ανατολική όψη
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Όλα τα διαμερίσματα έχουν 
νοτιοδυτική θέα προς τη θάλασσα, 
η οποία βρίσκεται στην πίσω 
πλευρά του κτιρίου, ενώ η 
βορειοανατολική όψη των 
υπνοδωματίων είναι προς τον 
δρόμο, στην κύρια όψη. Η λύση 
των συρόμενων πάνελ στους 
εξώστες των υπνοδωματίων έδωσε 
ιδιωτικότητα στους χώρους, και 
αποτέλεσε τον καμβά πάνω στον 
οποίο αποτυπώθηκε το ένα από 
τα τρία μέρη της εικαστικής 
εγκατάστασης. Αυτή δείχνει πουλιά 
πάνω σε κλαδιά, ανακαλώντας 

τη μνήμη μιας δραστηριότητας 
των παιδιών που μεγάλωναν 
κάποτε στο Ελληνικό: Οι ”ξόβεργες“ 
ήταν αυτοσχέδιες παγίδες για 
πουλιά που χρησιμοποιούσαν 
ένα κλαδί με κόλλα. 

Το έργο, που είναι ορατό από την 
ευρύτερη περιοχή είναι μία μόνιμη 
υπενθύμιση της ανθρώπινης 
επίδρασης στο περιβάλλον και της 
πολυεπίπεδης μεταναστευτικής 
κληρονομιάς του Ελληνικού, αλλά 
επίσης και ένας καλός οιωνός για 
το μέλλον. Η φυτοτεχνική μελέτη 

εισάγει ένα επιπλέον επίπεδο 
αφηγηματικότητας. Στον υπαίθριο 
χώρο, όπου σχεδιάζεται η επαφή 
του κτιρίου με το έδαφος και τον 
περιβάλλοντα κήπο, επανέρχονται 
στο προσκήνιο χρώματα, αρώματα 
και φυτά της περιοχής που υπήρχαν 
εκεί σε αφθονία όταν αυτή ήταν 
ακόμα ανέγγιχτη, ενώ μετά τα 
χρόνια της αστικοποίησης έχουν 
σχεδόν εξαφανιστεί. 

Εταιρίες που συμμετείχαν στο έργο 
και διαφημίζονται στο τεύχος αυτό: 
KETE SA: Πόρτες διαμερισμάτων, 
υπογείου και κεντρικής εισόδου
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THE HOURGLASS CORRAL
Σ ΤΗ ΜΗΛΟ

THE BAY COURSE GOLF CLUBHOUSE 
ΣΤO COSTA NAVARINO

ΔΎΟ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟ

ΚΑΤΟΙΚΙΑ E ΣΤΗΝ ΑΡΤΈΜΙΔΑ

THE DUKE BOUTIQUE SUITES ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

CASA HILO ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΟ ΜΈΞΙΚΟ 

ΣΎΓΧΡΟΝΑ ΞΎΛΙΝΑ ΚΟΎΦΏΜΑΤΑ
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