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 Ένα σενάριο 
που   

έγινε …σπίτι 

ενΆ πρώτΟπΟρίΆκΟ κτίρίΟ πΟυ ΔίΆίρείτΆί κΆνΟντΆσ 
ζίγκ-ζΆγκ, κΆί ΔίΆΛεγετΆί με τΟ περίβΆΛΛΟν. 'η 

ΆΛΛίώσ, η ΆρχίτεκτΟνίκη σε μεγΆΛΆ κεφίΆ με θεΆ 
τη γεφυρΆ ρίΟυ-ΆντίρρίΟυ, πηγη εμπνευσησ τΟ 

εΛΛηνίκΟ συγκεντρώτίκΟ μΟντεΛΟ ζώησ κΆί ΟΔηγΟ 
τη φΆντΆσίΆ πΟυ σκΆεί πΆνώ στΟ κυμΆ, μΆζί με την 

πΟΛυτεΛείΆ τησ ΆπΛΟτητΆσ.
τησ γίώτΆσ κΟντΟγεώργΟπΟυΛΟυ 

. 
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 Ένα σενάριο 
που   

έγινε …σπίτι 

π ροσπαθώντας να δώσει σύγχρονες απαντήσεις στην 
εμμονή της ελληνικής οικογένειας να λειτουργεί ως πυ-
ρήνας της ζωής των παιδιών σε όλη τη διάρκεια του βίου 

τους και ως σημείο αναφοράς στην εξέλιξή τους, η πρωτοπορι-
ακή αρχιτεκτονική ομάδα divercity κατασκεύασε στο Άντίρριο, 
ένα κτίριο που μοιάζει να ίπταται στο χώρο, αλλά και να πατά 
ταυτόχρονα γερά στη γη, την απλότητα της οποίας, επί της ου-
σίας, αντιγράφει με αριστοτεχνικό τρόπο. 
το γραφείο των πατρινών τολμηρών δημιουργών νικόλα τρα-
βασάρου, Δήμητρας καραμπελιά, Δημήτρη τραβασάρου, χρή-
στου Δημητρούκα και χριστίνας Άκτύπη, που διαπρέπει στην 
Άθήνα και το Λονδίνο, μπήκε στον πειρασμό να…σκηνοθετήσει 
με νέα μέσα, το τυπικό ελληνικό σενάριο ζωής: «Ένα σπίτι, δύο 
γονείς, δύο παιδιά. Όσο τα παιδιά είναι μικρά, το σπίτι λειτουργεί 
ενιαία. Όταν τα παιδιά μεγαλώσουν, τότε χωρίζεται σε δύο αυ-
τόνομες κατοικίες που συναντώνται και «συζητούν» μέσω ενός 
αίθριου. τα παιδιά παίρνουν τις δύο κατοικίες και οι γονείς μέ-
νουν στο ισόγειο» λένε οι κατασκευαστές, συμπληρώνοντας ότι 
η αρχιτεκτονική επί χρόνια στην ελλάδα καλείται να δώσει λύσεις 
στην ιδιαιτερότητα γύρω από την ελληνική οικογένεια και την τε-
ράστια διάθεση για παράταση του «μαζί», που 

τΟ κτίρίΟ  πρΟκυπτεί 
ώσ ενΆ ίΔεΆτΟ πρίσμΆ 

μεσΆ στΟ ΟπΟίΟ κΟβετΆί 
μίΆ ΛΟΞη γρΆμμη. 
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αποτελεί χαρακτηριστικό της χώρας και των ανθρώπων της. 
Όπως και να ’χει το πράγμα, αυτό το ελληνικό …πρωτότυπο, 
που μπορεί να θεωρείται παλαιομοδίτικο σε σχέση με τις άλλες 
ευρωπαϊκές χώρες, αλλά εξακολουθεί να είναι ζεστό και...αγα-
πησιάρικο, ήταν η έμπνευση και η πρόκληση για την κατασκευή 
αυτής της υπέροχης διπλοκατοικίας που φέρει την υπογραφή 
του αρχιτέκτονα μηχανικού Δημήτρη τραβασάρου, του μηχανι-
κού κατασκευής χρήστου Δημητρούκα και του στατικού μελετη-
τή γιώργου ζησιμάτου. 
το κτίριο προκύπτει ως ένα ιδεατό πρίσμα μέσα στο οποίο κό-
βεται μια λοξή γραμμή. μοιάζει δηλαδή σαν να έχει ένα μεγάλο 
ζιγκ-ζαγκ, το οποίο σχηματίζει την κύρια κατοικία και το υπόλοιπο 
μέρος του πρίσματος καταλαμβάνεται από τη δεύτερη κατοικία. 
Άυτό σημαίνει ότι σήμερα έχουμε ένα σπίτι, αλλά όταν χωριστεί, 
θα χωριστεί με αυτό τον τρόπο, σε δύο εντελώς ανεξάρτητα 
κομμάτια. Οι δύο κατοικίες συνδιαλέγονται μέσω του αιθρίου το 
οποίο επιτρέπει την προσπέλαση από τη μία στην άλλη αλλά και 
ταυτόχρονα δημιουργεί οπτικές «φυγές» από τους χώρους τής 
πρώτης, στους χώρους τής δεύτερης. η τεθλασμένη διαγώνια 
χάραξη εκφράζεται πίσω από το πρώτο επίπεδο της όψης ως κί-
νηση και μεταφέρει την κυκλοφορία δημιουργώντας ένα κάδρο 
με συνεχή θέα στη θάλασσα. 
σε αυτό το οικόπεδο που βρίσκεται δίπλα στη θάλασσα, υπήρ-
χαν δύο πολύ σημαντικά πλεονεκτήματα. το ένα είναι η πανορα-

μική θέα προς τη γέφυρα ρίου Άντιρρίου στην νοτιοανατολική 
του πλευρά και η θέα προς το βουνό στη βόρεια ζώνη του. το 
άλλο είναι το γεγονός ότι βρίσκεται σε ένα τεράστιο κομμάτι γης 
στο Άντίρριο, χωρίς να υπάρχει δίπλα του τίποτα που να το δια-
κόπτει. η πρόκληση ήταν να κατασκευαστούν τα δύο σπίτια με 
τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχει ίση αναλογία, τόσο σε ό,τι αφο-
ρά τη θέα στη γέφυρα, όσο και τη σχέση με τη γη, με το οικόπε-
δο. το κτίριο τοποθετήθηκε παράλληλα στην ακτογραμμή.
το καθιστικό της διπλοκατοικίας στο ισόγειο τονίζει τη διαμπε-
ρότητα του οικοπέδου και αναδεικνύει τη σχέση θάλασσας-
βουνού, ενώ ο χώρος των υπνοδωματίων στον όροφο, ανα-
ζητάει τη σχέση αυτή πίσω από ένα πιο σκληρό-εσωστρεφές 
περίβλημα με γραμμικά ανοίγματα.
to low budget που είχε αποφασιστεί, οδήγησε και στις επιλογές 
των υλικών που έχουν και το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. το ανεπί-
χριστο μπετόν, τα πολύ απλά τελειώματα, τα δάπεδα στο χώρο 
και τον περιβάλλοντα χώρο, υπηρέτησαν με άψογο τρόπο 
τόσο τον προϋπολογισμό, όσο και την αβρότητα τού όλου πε-
ριβάλλοντος που ήταν και το μεγάλο στοίχημα. «Ένα σπίτι που 
στέκεται εκεί, τοποθετείται υποχρεωτικά με την ίδια γλώσσα» λένε 
οι κατασκευαστές.
το σπίτι κατοικείται από πέρυσι το καλοκαίρι και αποτελεί ένα 
πραγματικό στολίδι για την περιοχή του Άντιρρίου, αλλά και ένα 
αρχιτεκτονικό πρωτότυπο που αναμένεται να βρει πολλούς μι-
μητές. 




