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Αρχιτεκτονική
o

Τα κτίρια, αντλώντας από τη σοφία της παράδοσης των Κυκλάδων, ακολουθούν τις αρχές της βιοκλιµατικής
αρχιτεκτονικής: τα µεγέθη και ο προσανατολισµός των ανοιγµάτων και η λιθοδοµή στους εξωτερικούς τοίχους,
πάχους από 60 έως 110 εκατοστά, εξασφαλίζουν φυσικό φωτισµό, διαµπερή αερισµό και διατήρηση της
θερµοκρασίας σε σταθερά επίπεδα

o

Tα νέα κτίσµατα έχουν χωροθετηθεί µε τρόπο ώστε να µη δεσπόζουν στο τοπίο και τις προϋπάρχουσες
θεµωνιές, αλλά να συνδιαλέγονται αρµονικά µαζί τους

o

Η πέτρα προέρχεται από την τοπική εκσκαφή – ήδη αποδεκτή και συµφιλιωµένη µε το περιβάλλον- και έχει
µορφολογηθεί στα πρότυπα της τοπικής τεχνοτροπίας

o

Οικολογικά χρώµατα νερού έχουν χρησιµοποιηθεί παντού, ώστε να επιτρέπεται η φυσική διαπνοή των χώρων

o

Τα κουφώµατα εξασφαλίζουν υψηλή ηχοµόνωση, θερµοµόνωση και αεροφραγή, συµβάλλοντας σε
υγιεινότερες συνθήκες διαβίωσης και σε περιορισµό της ανάγκης χρήσης κλιµατισµού

o

Τα εξωτερικά σηµεία φωτισµού έχουν επιλεγεί προσεκτικά, ώστε να χρησιµοποιηθεί ο µικρότερος δυνατός
αριθµός φωτιστικών, µε στόχο όχι µόνο την εξοικονόµηση ενέργειας, αλλά και τη διατήρηση της σεµνότητας
του χώρου

o

Προκειµένου να µην αλλοιωθεί ο χαρακτήρας των παλαιών θεµωνιών, οι σπάνιες «φείδες» των οροφών,
δηλαδή τα ξύλα που προέρχονται από τον αντίστοιχο κυκλαδίτικο θάµνο που πλέον εκλείπει,
αποκαταστάθηκαν προσεκτικά χωρίς να µετακινηθούν από την αρχική τους θέση

o

Για τις φυτεύσεις του συγκροτήµατος έχουν επιλεγεί από τη ντόπια χλωρίδα φυτά ξερικά ή µε ιδιαίτερα
χαµηλές απαιτήσεις σε νερό

Περαιτέρω µέριµνα ως προς την κατανάλωση νερού
o

Έχουν κατασκευασθεί δεξαµενές συλλογής του βρόχινου νερού, που χρησιµοποιείται για πότισµα ή και για
καθάρισµα

o

Έχει συντηρηθεί και χρησιµοποιείται η αρχική στέρνα του συγκροτήµατος των θεµωνιών

o

H παροχή νερού έχει καθοριστεί σε επίπεδα κάτω των 10lt/min (απαίτηση πιστοποίησης Ecolabel), µε στόχο
τον περιορισµό της κατανάλωσης

o

Εφαρµόζεται πρακτική αλλαγής λινών ανά διήµερο, εφόσον ο πελάτης συµφωνεί

o

Έχει τοποθετηθεί θερµοστάτης και αυτοµατισµός ανακυκλοφορίας του νερού στο boiler, προκειµένου να
εξοικονοµηθούν νερό και ενέργεια

Περαιτέρω µέριµνα ως προς την εξοικονόµηση ενέργειας
o

Όλες οι νεόδµητες κατοικίες ηλεκτροδοτούνται µε κάρτες ενεργοποίησης παροχής: όταν ο ένοικος αποχωρεί,
η ηλεκτροδότηση απενεργοποιείται

o

Έχουν τοποθετηθεί λαµπτήρες χαµηλής κατανάλωσης σε όλους ανεξαιρέτως τους υπαίθριους χώρους και τα
πάρκιν, καθώς και σε επιλεγµένα σηµεία στο κτίριο κοινών δραστηριοτήτων και στις κατοικίες

o

H λειτουργία του κλιµατισµού στις σουΐτες διακόπτεται µε το άνοιγµα των παραθύρων ή των
µπαλκονοπορτών

Φροντίδα και καθαρισµός των χώρων
o

Για τη φροντίδα των χώρων, τον καθαρισµό και το laundry χρησιµοποιούνται οικολογικά προϊόντα

o

Όλες οι κατοικίες είναι µη καπνιζόντων

o

Όλα τα υφάσµατα που εξοπλίζουν τους χώρους ή χρησιµοποιούνται από τους επισκέπτες είναι από λινό ή
βαµβάκι

Ευαισθητοποίηση κοινού και προσωπικού
o

Ενηµερώνουµε τους φιλοξενουµένους µας για τις περιβαλλοντικές ιδιαιτερότητες του νησιού και τη δική µας
πρακτική
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o

Επικοινωνούµε τις περιβαλλοντικές πρακτικές µας µέσω του website, των ενηµερωτικών φυλλαδίων µας και
του Τύπου

o

Ευαισθητοποιούµε και κατευθύνουµε αντίστοιχα το προσωπικό µας

Reduce – Reuse
•

Εφαρµόζουµε, στο µέτρο του εφικτού, την πρακτική reuse & reduce – αφού στη Φολέγανδρο δεν υπάρχει,
προς το παρόν, υποδοµή για ανακύκλωση

•
•
•
•

Ανακυκλώνουµε εκτός νησιού τις µπαταρίες

•
•
•
•

Προµηθευόµαστε φρέσκα και τοπικά παραδοσιακά προϊόντα σαν επιλογές για τα πρωινά µας

•

Στην ενηµερωµένη µας λίστα του bar προσφέρουµε, όπου είναι δυνατόν, ελληνικά προϊόντα

Στο µέτρο του δυνατού, κάνουµε χρήση της τεχνολογίας προς αποφυγή σπατάλης χαρτιού
Eπαναχρησιµοποιούµε το χαρτί εκτυπωτή ως χαρτί για σηµειώσεις, πρόχειρα, κλπ.
Προσφέρουµε προϊόντα σε συσκευασίες που µπορούν να επαναχρησιµοποιηθούν (π.χ. γυάλινα µπουκάλια
αναψυκτικών, µπύρας κ.λπ.)
Δεν χρησιµοποιούµε προϊόντα σε ατοµικές συσκευασίες στα πρωινά
Δεν χρησιµοποιούµε προϊόντα µιας χρήσης (πλην των χαρτοπετσετών) στο σερβίρισµα
Δεν χρησιµοποιούµε ατοµικές συσκευασίες σαπουνιού, ενώ τα προϊόντα περιποίησης µπάνιου είναι σε
µεγάλες συσκευασίες (350 ml)

Συνεισφορά στην ανάδειξη της εντοπιότητας
•

Με τη διάσωση µιας παραδοσιακής µονάδας του νησιού, στην οποία αποτυπώνονται τα στοιχεία από την
οικονοµική και κοινωνική οργάνωση του παρελθόντος

•

Με την αναβίωση του οικιστικού συνόλου των θεµωνιών, έτσι ώστε να µην αποκτήσει απλά τη µορφή ενός νεκρού
θεατρικού σκηνικού, αλλά να αποτελέσει ένα οργανικό και σύγχρονο «δοχείο» ζωής

•
•

Με την υιοθέτηση αρχιτεκτονικών λύσεων που ενστερνίζονται τη φιλοσοφία του µέτρου, χαρακτηριστική του τόπου

•

Με το συνεχή προσανατολισµό του προσωπικού σε αυτό το ξεχωριστό αίσθηµα ανθρώπινης ζεστασιάς και
φιλοξενίας, που έχει κάνει τη Φολέγανδρο τόσο αγαπητή σε τόσους πιστούς φίλους

Με τη λειτουργική οργάνωση του συγκροτήµατος γύρω από µια κεντρική «πλατεία», σε υπόµνηση της γοητευτικής
κοινωνικότητας του νησιού
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