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Περίληψη 
Αντικείµενο αυτής της εργασίας είναι η ανάδειξη της αποτύπωσης και διατήρησης 
παραδοσιακών κατοικιών στην οικιστική περιοχή του Μετσόβου µε στόχο την προώθηση τους 
ως παράδειγµα δοµικής µορφολογίας για την ανοικοδόµηση νέων κατοικιών παραδοσιακής 
µορφολογίας στο Μέτσοβο. 

Οι νεόδµητες παραδοσιακής µορφολογίας κατοικίες στην περιοχή του Μετσόβου δεν έχουν 
συχνά µορφολογική συνάφεια µε παραδοσιακές παλιές κατοικίες, των οποίων η τυπολογία και 
µορφολογία είναι θεµιτό να διατηρηθεί για την ανάδειξη και συνέχιση της αρχιτεκτονικής 
κληρονοµιάς του Μετσόβου. Τα προβλήµατα στην ερµηνεία των παλαιότερων οικοδοµικών 
παραδειγµάτων εντοπίζονται σε θέµατα οργάνωσης  χώρων χρήσεων, της λανθασµένης 
αναπαραγωγής των µορφολογικών στοιχείων του κτιρίου εσωτερικά και εξωτερικά και των 
κατασκευαστικών µεθόδων που χρησιµοποιούνται σήµερα που αλλοιώνουν και µορφολογικά την 
παραδοσιακή αρχιτεκτονική. 

Στόχος της εργασίας, είναι η ανάλυση κάποιων µορφολογικών, τυπολογικών και 
κατασκευαστικών αρχών που µπορούν να χρησιµοποιηθούν από τους νέους αρχιτέκτονες για την 
διατήρηση και εξέλιξη της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής του Μετσόβου, µέσω της έρευνας 
αποτυπωµένων παραδοσιακών κτισµάτων, κυρίως χρήσης κατοικίας. Η σχεδιαστική διαδικασία 
µίας οικιστικής µονάδας στο Μέτσοβο πρέπει να ενσωµατώνει τον αρχιτεκτονικό σχεδιασµό, την 
κατασκευή, το κέλυφος και τις ενεργειακές απαιτήσεις του κτιρίου στα πρότυπα του τοπικού 
αρχιτεκτονικού ύφους, µε υλικά κατά προτίµηση αντλούµενα και επεξεργασµένα στην περιοχή. 

Επιµέρους στόχοι της έρευνας είναι αρχικά ο προσδιορισµός της οργάνωσης των χρήσεων 
και των χώρων σε παραδοσιακές κατοικίες του Μετσόβου. Αναγκαία είναι η ανάδειξη της 
δοµικής µορφολογίας και της κατασκευής των παραδοσιακών κτισµάτων και η προβολή 
λανθασµένων τρόπων αναπαραγωγής της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής στην περιοχής του 
Μετσόβου. Τέλος, στόχος είναι η ανάδειξη τρόπων προσοµοίωσης και εφαρµογής ενεργειακών 
περιβαλλοντικά βιώσιµων συστηµάτων µε στόχο την επίτευξη ενός λειτουργικού εσωτερικού 
κλίµατος µε οικονοµικά και περιβαλλοντικά βιώσιµο τρόπο. 

Για την εργασία έχει εκπονηθεί βιβλιογραφική έρευνα, και αναλύονται σχέδια αποτύπωσης 
παραδοσιακών κτισµάτων χρήσης κατοικίας στην περιοχή του Μετσόβου µέσω παραµέτρων 
οργάνωσης χώρου, υλικών κατασκευής και δοµικών στοιχείων. Σύγκριση γίνεται µέσω 
παράθεσης παραδειγµάτων λανθασµένου σχεδιασµού νέων παραδοσιακού τύπου κτισµάτων στο 
Μέτσοβο µε φωτογραφίες και σχεδιαστικό υλικό. Τέλος, παρατίθενται ενεργειακά συστήµατα 
και τρόποι προσοµοίωσης που µπορούν να εφαρµοστούν στις σύγχρονες και παλαιότερες 
κατοικίες του Μετσόβου και δεν αλλοιώνουν την επιθυµητή σχεδιαστική µορφολογία. 

Εµπειρικά στοιχεία που συµβάλλουν στην τεκµηρίωση της έρευνας είναι σχεδιαστικό 
υλικό αποτύπωσης της κατοικίας Ζαούση στην περιοχή αγίου Νικολάου Μετσόβου (µελέτη 
αποτύπωσης Γιούρη Ευαγγελία-∆έσποινα) και ανάλυση συστηµάτων ενεργειακής 
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εξοικονόµησης κτιρίων που µπορούν να εφαρµοστούν στο Μέτσοβο. 
Συµπερασµατικά, µε την αξιολόγηση δείγµατος κτιριακού αποθέµατος παραδοσιακών 

κατοικιών του Μετσόβου και τον εντοπισµό της σύνδεσης παλιών και νέων µεθόδων κατασκευής 
και σχεδιασµού, γίνεται αντιληπτό το εύρος βελτίωσης που επιδέχεται η συνέχιση της 
αρχιτεκτονικής παράδοσης του Μετσόβου. Στόχος της βελτίωσης αυτής είναι το όφελος των 
κατοίκων του Μετσόβου από άποψη ποιότητας ζωής, πηγής εισοδήµατος από τον τουρισµό και 
βιώσιµης ανάπτυξης της περιοχής µέσα στο σύγχρονο οικονοµικά, ενεργειακά και τεχνολογικά 
παγκοσµιοποιηµένο περιβάλλον. 
 
1.Εισαγωγή 
Πεδίο έρευνας της εργασίας είναι η ανάδειξη του τρόπου σχεδιασµού νέων παραδοσιακής 
µορφολογίας κατοικιών στην περιοχή του Μετσόβου, µέσω της µελέτης αποτυπωµένων 
παραδοσιακών κατοικιών και τη σύγχρονη τεχνολογίας στον τοµέα του κτιρίου. Ο εντοπισµός 
της σχεδιαστικής σύνδεσης παλιών και νέων µεθόδων κατασκευής µπορεί να βοηθήσει στη 
συνέχιση και εξέλιξη της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής του Μετσόβου. Το κέλυφος του κτιρίου 
είναι η διασύνδεση ανάµεσα στο εσωτερικό του κτιρίου και το εξωτερικό περιβάλλον. Η 
ενεργειακή κατανάλωση ενός κτιρίου εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από συγκεκριµένα στοιχεία 
του κελύφους. Ως συνέπεια, για να επιτευχθούν υψηλά επίπεδα ενεργειακής εξοικονόµησης στα 
κτίρια, σχεδιαστικά µέτρα πρέπει να καθοριστούν και να βελτιστοποιηθούν. 
 
2. Μεθοδολογία 
Για τη διερεύνηση του προβλήµατος έγινε βιβλιογραφική έρευνα και χρησιµοποιήθηκε η 
αποτύπωση της παραδοσιακής κατοικίας του Ζαούση που βρίσκεται στην περιοχή του Μετσόβου. 
Η ανάλυση επικεντρώνεται στις παραµέτρους οργάνωσης των χώρων, υλικών κατασκευής και 
δοµικών στοιχείων. 

Ακόµα, παρατίθενται ενεργειακά συστήµατα που µπορούν να εφαρµοστούν στις σύγχρονες 
και παλαιότερες κατοικίες του Μετσόβου και δεν αλλοιώνουν τη σχεδιαστική µορφολογία. 
 
2.1 Αρχιτεκτονική 
Στην οικία Ζαούση η διάταξη των χώρων όπως φαίνεται και στο διάγραµµα χρήσης έχει τον 
περιτοιχισµένο κήπο µε την είσοδο, το µαγειρείο και τις εξωτερικές τουαλέτες στην βόρεια µεριά 
του κτίσµατος. Τα υπνοδωµάτια βρίσκονται στο µέσον της κάτοψης, ενώ τα καθιστικά έχουν θέα 
προς τα βουνά του Ανηλίου. Όπως φαίνεται από τις κατόψεις, τα έρκερε και τα τζάκια 
εντοπίζονται στο χώρο των καθιστικών. Ο προσανατολισµός των δωµατίων είναι και έχει άµεση 
σχέση µε την επίτευξη του κατάλληλου κλίµατος µέσα στην οικία. 
 
Η κάτοψη του σπιτιού όπως φαίνεται από τα σχέδια, δεν είναι ορθογωνική. 
  



Εικόνα1. ∆ιάγραµµα χώρων ισογείου
Photo 1. Use diagram of ground
 
 
Το ισόγειο λειτουργεί ως αποθηκευτικός
εκτροφή µικρών ζώων και είναι
ισογείου υπάρχει πρόσβαση σε υπόγειο

 
 
 
Εικόνα2. Κάτοψη υπογείου 
Photo 2. basement floor plan 
 
 

ισογείου 
ground floor 

λειτουργεί ως αποθηκευτικός χώρος και έχει δευτερεύουσες κατασκευές
ζώων και είναι χωρισµένος σε χώρους διαφορετικού µεγέθους
πρόσβαση σε υπόγειο καλυµµένο µε ξύλινο ταβάνι.  

 

 

 
Εικόνα 3. Κλιµακοστάσιο
Photo 3. basement staicase
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δευτερεύουσες κατασκευές για την 
διαφορετικού µεγέθους. Μέσω του 

Κλιµακοστάσιο υπογείου 
basement staicase 
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Στον όροφο βρίσκεται στη βόρεια πλευρά αυλή περικλεισµένη µε τοίχο και η είσοδος 
γίνεται µέσω αυτής της αυλής. Εσωτερικά το σπίτι διαχωρίζεται µέσω ενός διαδρόµου. Στο 
δυτικό µέρος υπάρχει έρκερε που χωρίζει το χειµωνιάτικο µε το τζάκι και το θερινό µε τα πολλά 
παράθυρα για φυσικό αερισµό. Ανατολικά της κάτοψης βρίσκονται τα δωµάτια µε µπάσια γύρω 
από τζάκι ενσωµατωµένο στην τοιχοποιία. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα4. Κάτοψη ισογείου 

Photo 4. Groundfloor floor plan 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 6. Εσωτερική διαρρύθµιση 
Photo 6. Interior layout 
 
 

Η εσωτερική διακόσµηση αποτελείται από ξύλινες δευτερεύουσες κατασκευές, όπως το 
διακοσµητικό ταβάνι που κρύβουν την δοµική µορφολογία της στέγης. 
Οι καµινάδες πάνω από τις στέγες κατασκευάζονται συνήθως από πωρόλιθους και καλύπτονται 
από πλάκες. 
 

Εικόνα 5. Εσωτερική αυλή 
Photo 5. Internal yard 



 
2.2 ∆οµή 
Το κτίσµα αποτελείται από διπλούς
τοιχοποιίες η οποία λειτουργεί και
συνήθως άργιλος, υλικό που υπάρχει
ιδιότητες. 
 

Εικόνα 7. Τοµή 
Photo 7. Cross-section 
 
 
Τα πατώµατα είναι ξύλινα και στηρίζονται
 

Εικόνα 8. Ξύλινα δοκάρια- υπόγειο
Photo 8. Wooden beams- basement
 
 

από διπλούς πέτρινους τοίχους και λάσπη ανάµεσα
λειτουργεί και ως µόνωση. Το συνδετικό υλικό που χρησιµοποιείται

υλικό που υπάρχει στην περιοχή του Μετσόβου και έχει καλές

ξύλινα και στηρίζονται µε ξύλινο σκελετό από ξύλινους κορµούς

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

υπόγειο 
basement 
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λάσπη ανάµεσα από τις 2 πέτρινες 
υλικό που χρησιµοποιείται είναι 

Μετσόβου και έχει καλές υγροµονωτικές 

από ξύλινους κορµούς και δοκάρια.  



2.3 Όψη 
Το κέλυφος που είναι και η φέρουσα
πέτρα γκρίζα απόχρωσης που συναντάται
ανατολική όψη έχουν καλυφθεί από
δεν σχηµατίζει καµάρα, αλλά οριζόντιο

Η στέγη καλύπτεται 
χρησιµοποιήθηκαν κεραµίδια.

 

 
 
 

Τα έρκερε αποτελούνται από
οριζόντιες σανίδες. Τα κουφώµατα
υαλοπίνακες λόγω των κατασκευαστικών
µόνωσης των κουφωµάτων είναι
 

 
 
Εικόνα 13. Νότια όψη- έρκερε
Photo 13. South elevation 

Εικόνα 11. ∆υτική όψη 
Photo 11. West elevation 

Εικόνα 9.ανατολική όψη 
Photo 9. east elevation 

είναι και η φέρουσα τοιχοποιία του κτίσµατος, αποτελείται
απόχρωσης που συναντάται στην περιοχή. Οι αρµοί και το µοτίβο
έχουν καλυφθεί από κονίαµα. Η κατασκευή των πρεκιών πάνω
καµάρα αλλά οριζόντιο δοκάρι. 

καλύπτεται από σχιστόπλακες, ενώ σε µεταγενέστερη
κεραµίδια. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

αποτελούνται από ξύλινα σκελετό και ξύλινη επένδυση µε
Τα κουφώµατα είναι ξύλινα µε πυκνά διαχωριστικά 
των κατασκευαστικών περιορισµών της εποχής. Η αποτελεσµατικότητα

κουφωµάτων είναι περιορισµένη. 

έρκερε Εικόνα 14. ∆υτική όψη
Photo 14. West elevation

Εικόνα 12. Ν
Photo 12. South elevation

Εικόνα 10.ανατολική όψη
Photo 10.east elevation
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κτίσµατος αποτελείται από ιζηµατογενή 
αρµοί και το µοτίβο των πετρών στην 

πρεκιών πάνω από τα παράθυρα 

σε µεταγενέστερη ανακαίνιση 

επένδυση µε κατακόρυφες και 
διαχωριστικά και µικρής διάστασης 
εποχής Η αποτελεσµατικότητα της 

όψη- έρκερε 
est elevation 

Νότια όψη 
outh elevation 

ανατολική όψη 
east elevation 
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Νέες τεχνολογίες 
Στις όψεις των κτιρίων µπορούν να ενσωµατωθούν φωτοβολταϊκά πανέλα για την παραγωγή 
ηλεκτρισµού, καθώς υπάρχει µεγάλη ποικιλία σε χρώµατα και µοτίβα και µπορούν να 
προσαρµοστούν στην όψη. Επίσης, υπάρχει εφαρµογές ηλιακών συλλεκτών ως προστατευτικό 
µπαλκονιού, για την παραγωγή ζεστού νερού. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Τα κουφώµατα που υπήρχαν στις παραδοσιακές κατοικίες µε τα πυκνά ξύλινα χωρίσµατα είχαν 
λόγο ύπαρξης, εξαιτίας περιορισµών στην κατασκευή υαλοπινάκων µεγάλων διαστάσεων. Στη 
σύγχρονη εποχή, εξελιγµένα κουφώµατα και υαλοπίνακες δεν δικαιολογούν κατασκευαστικά την 
ύπαρξη της παραδοσιακής µορφής κουφωµάτων, παρά µόνο για διακοσµητικούς λόγους.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Εικόνα 18-19. Κουφώµατα και υαλοπίνακες σε πετρόχτιστες κατοικίες 
Photo 18-19. Frame and glazing in masonry housing 

Εικόνα 15. Εφαρµογή φωτοβολταϊκών σε όψη 
Photo 15. PV panels applied on facade 

Εικόνα 16. διαφανή 
φωτοβολταϊακά 
Photo 16. Transparent PV 
panels  

Εικόνα 17. Ηλιακοί 
συλλέκτες σε 
µπαλκόνι 
Photo 17. Solar 
collectors in 
balconies 
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2.4 Κλίµα 
Σύµφωνα µε τον προσανατολισµό και την τοπολογία των διαφόρων δωµατίων το κτίριο 
προστατεύεται σύµφωνα µε στοιχεία παθητικού βιοκλιµατικού σχεδιασµού. Κάθε δωµάτιο έχει 
τα δικά του θερµικά χαρακτηριστικά κ χρησιµοποιείται διαφορετικές ώρες της ηµέρας και εποχές 
του χρόνου. 

Ο φυσικός αερισµός ενισχύεται από τους φεγγίτες και τα ανοιγόµενα παράθυρα. Η ύπαρξη 
φυσικού αερισµού βοηθά ψυχολογικά τους ενοίκους, σύµφωνα µε τους deDearκαι Brager, ώστε 
το καλοκαίρι ο κόσµος δέχεται πιο ζεστές θερµοκρασίες (26-28 ο C) και να προσαρµόζεται 
ανάλογα µε πιο ελαφρύ ντύσιµο και λιγότερο έντονη σωµατική δραστηριότητα. Αντιθέτως, το 
χειµώνα δέχεται πιο χαµηλές θερµοκρασίες (20-22ο C)και προσαρµόζεται µε πιο έντονη 
σωµατική δραστηριότητα και το ανάλογο ντύσιµο. 

∆ιαρροή αέρα, συνεπώς και θερµικής ενέργειας εντοπίζεται από την όψη υπάρχει λόγω των 
καµινάδων και των µη στεγανών κουφωµάτων. 

Το χαµηλό ύψος των χώρων βοηθάει στην ευκολότερη θέρµανση του αέρα καθώς είναι 
µικρότερος σε όγκο. Η θερµική µάζα της τοιχοποιίας βοηθά στην απόδοση της θερµότητας τη 
νύχτα. 
 
Νέες τεχνολογίες 
Η αρχή “Triasenergetica” είναι η αρχή της: µείωσης των ενεργειακών αναγκών, εφαρµογή 
βιώσιµων πηγών ενέργειας, αποτελεσµατική και έξυπνη χρήση των ορυκτών καυσίµων, επίσης 
υποστηρίζει την χρήση διαφόρων τεχνολογιών για παραγωγή θέρµανσης και ηλεκτρισµού, όπως 
αντλίες θερµότητας, εναλλάκτες θερµότητας, ηλιακοί συλλέκτες, φωτοβολταϊκά πανέλα κλπ. 

Τεχνολογίες που µπορούν να εφαρµοστούν σε κατοικίες και κτίσµατα του Μετσόβου είναι 
για παράδειγµα κουφώµατα µε βελτιωµένο Uvalue, µεµβράνες low-e, τριπλά τζάµια για 
καλύτερη µόνωσηκαι ειδικά αέρια αντί για αέρα ανάµεσα από τους υαλοπίνακες, που παρέχουν 
πιο αποτελεσµατική µόνωση. 

Όσον αφορά τον σχεδιασµό του κτιρίου, ο προσανατολισµός του κτίσµατος, το ποσοστό 
τοίχου-ανοίγµατος στην όψη και το βάθος των δωµατίων, ώστε να επωφελείται από τον φυσικό 
φωτισµό παίζουν ρόλο στην κλιµατική ανταπόκριση του κτιρίου. 

Αρνητικοί παράγοντες που οδηγούν σε µεγαλύτερες ενεργειακές ανάγκες είναι οι µονοί 
υαλοπίνακες και τα κουφώµατα που δεν προσφέρουν επαρκή µόνωση στο κτίριο. Επιπρόσθετα, 
η αναποτελεσµατική στεγάνωση και τα µη αποδοτικά συστήµατα θέρµανσης επιβαρύνουν την 
ενεργειακή απώλεια στο κτίριο. 

Στην κατοικία Ζαούση προτείνεται µόνωση στη στέγη και καλύτερα κουφώµατα. Όσον 
αφορά στην τοιχοποιία, λόγω του πάχους του τοίχου υπάρχει αρκετή θερµοµόνωση. Ακόµα 

Εικόνα 20. Ανοίγµατα και εµφανές µπετονένιο δοκάρι σε πέτρινη όψη 
Photo 20. Openings and exposed concrete beams in masonry facade 



προτείνεται η εφαρµογή ηλιακών
φυσικού φωτισµού. Ο ανοιχτόχρωµος
εσωτερικό. 

Για τη µείωση της χρήσης
ενεργειακής κατανάλωσης όπως
προστεθούν στις στέγες ή στην όψη
ενέργειας ή για την παραγωγή ζεστού

Για τη µείωση αναγκών ψύξης
µειωµένες απώλειες θερµότητας
αερισµό καθώς και αγωγούς αερισµού
αβαθούς γεωθερµίας. 

Για την µείωση του ενεργειακού
ντόπιων υλικών από κοντινές πηγές
επιβάρυνση και το κόστος των µεταφορικών
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 21. Αερισµός µε ηλιακές
Photo 21. Ventilation with solar chimneys

Εικόνα 23. ∆ιαµπερής αερισµός
Photo 23. Crossventilationbypass

εφαρµογή ηλιακών ραφιών στα ανοίγµατα για αποδοτικότερη
Ο ανοιχτόχρωµος εσωτερικός διάκοσµος βελτιώνει το επίπεδο

µείωση της χρήσης ηλεκτρικής ενέργειας συνίστανται λαµπτήρες
κατανάλωσης όπως οι λαµπτήρες LED. Για την παραγωγή ενέργειας

στέγες ή στην όψη πίνακες ηλιακών συλλεκτών για την παραγωγή
παραγωγή ζεστού νερού, ανάλογα µε τις ανάγκες κάθε κτιρίου

µείωση αναγκών ψύξης το καλοκαίρι και κατάλληλου αερισµού
θερµότητας, προτείνονται σχεδιαστικές µέθοδοι που βοηθάνε
αγωγούς αερισµού ελεγχόµενου όγκου ροής στα δωµάτια

µείωση του ενεργειακού αποτυπώµατος του κτίσµατος, προτείνεται
από κοντινές πηγές ανάκτησης, ώστε να είναι µειωµένη
κόστος των µεταφορικών µέσων. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ερισµός µε ηλιακές καµινάδες 
entilation with solar chimneys 

Εικόνα 22.
Photo 22. A

ιαµπερής αερισµός µε παράκαµψη 
rossventilationbypass 

Εικόνα 24. Αερισµός µε αβαθή
ηλιακές καµινάδες 
Photo 24. Ground cooling with solar assisted extract

9 
 
 
 

αποδοτικότερη αξιοποίηση του 
βελτιώνει το επίπεδο φωτισµού στο 

συνίστανται λαµπτήρες χαµηλής 
παραγωγή ενέργειας µπορούν να 

συλλεκτών για την παραγωγή ηλεκτρικής 
ανάγκες κάθε κτιρίου. 

κατάλληλου αερισµού το χειµώνα µε 
µέθοδοι που βοηθάνε τον φυσικό 
ροής στα δωµάτια µε τη χρήση 

κτίσµατος, προτείνεται η χρήση 
είναι µειωµένη η περιβαλλοντική 

. Αερισµός µε αίθριο 
Atriumventilation 

ερισµός µε αβαθή γεωθερµία και 

round cooling with solar assisted extract 
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Φυσική Πέτρα και Βιώσιµος Σχεδιασµός 
Ο βιώσιµος σχεδιασµός του κελύφους είναι κλειδί στο βιώσιµο σχεδιασµό ενός κτιρίου. Η 
ενσωµάτωση της θερµικής µάζας της πέτρας έχει ενεργειακά οφέλη, όπως η µείωση των φορτίων 
ψύξης και θέρµανσης, µειωµένη αλλαγή της εσωτερικής θερµοκρασίας µέσα στη µέρα και 
συνεπώς µείωση του µεγέθους των συστηµάτων θέρµανσης, ψύξης και αερισµού. 

Η φυσική πέτρα βρίσκεται σε αφθονία κοντά στην περιοχή του Μετσόβου, µπορεί να 
εξορυχθεί και να επεξεργαστεί σε κοντινή περιοχή από το εργοτάξιο, µια διαδικασία που 
σηµαίνει µειωµένο αποτύπωµα CO2 και συνεπώς υποστηρίζει το βιώσιµο σχεδιασµό του κτιρίου. 
Επιπρόσθετα, η φυσική πέτρα µπορεί να επαναχρησιµοποιηθεί ή ανακυκλωθεί για άλλη χρήση.  
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Εικόνες 25-26-27. ∆ιαφορετικές υφές σε πέτρα 
Photo 25-26-27. Various textures on stone 
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Abstract 
The focus of this research is the projection of measure drawing and preservation of traditional 
housing of the residential district of Metsovo, having as an aim the promotion of these examples 
as references of structural morphology for the construction of contemporary housing units of 
traditional morphology in Metsovo. 

Newly built residential units of traditional morphology in Metsovo, do not often bare any 
close resemblance to old traditional houses, of which the typology and morphology should be 
preserved and showcased, in order to continue the architectural legacy of the region. Problems in 
the interpretation of older construction examples are located in issues such as the organization of 
the programmatic uses, the erroneous reproduction of indoor and outdoor morphological 
elements and structural elements of the building, that alter the traditional architecture of the area. 

Aim of this research is the analysis of a specimen of morphological, typological and 
structural rules that can be used by new architects for the continuation and evolution of the 
traditional architecture of Metsovo, through already measured traditional residential buildings. 
The design process of a residential unit in Metsovo, must integrate the architecture design, the 
construction, the envelope design and the building services of the building within the standards of 
the local architectural style, utilizing preferably materials stemming from the area. 

More specific objectives of the research are firstly defining the organization of the program 
and the different spaces of traditional housing in Metsovo. Furthermore, substantial is the 
projection of the structural morphology and construction of traditional buildings and the 
highlighting of erroneous examples of reproduction of traditional architecture in Metsovo. Finally, 
a partial objective is to highlight methods of simulation and implementation of sustainable 
systems in view of acquiring a functional indoor climate in a sustainable way. 

For the realization of this research, and the analysis of the programmatic organization, the 
materials and structure, literature study and projects of measure drawings of traditional housing 
building in Metsovo have been used. Comparative study is done with the aid of photographic and 
drawing material of badly interpreted contemporary buildings of traditional morphology. Finally, 
sustainable technologies of active and passive systems for producing and saving energy are 
highlighted and ways of simulating and implementing them are shown, within the scope of 
preserving the desirable architectural morphology. 

Empirical data that contribute to the documentation of this research are measure drawings 
of the housing building of 'Zaousi' in the region of saint Nicholas of Metsovo (measure drawings 
designed by Giouri E. D.) and analysis of sustainable systems of producing and saving energy 
that could be implemented in Metsovo. 

To conclude, by evaluating the building specimen under research of traditional housing in 
Metsovo and understanding the connection between obsolete and contemporary construction and 
design methods, it is easy to comprehend the amount of optimization that can be done in the 
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contemporary architectural design of traditional buildings in Metsovo. Aim of this optimization is 
implementing the 3 Ps of sustainability (People, Profit, Planet). People of Metsovo could have a 
better quality of life and a source of income from tourism and at the same time have a sustainable 
development of the area within the modern financially and technologically globalized 
environment. 

 


