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Ένας περίπατος γύρω από την κατοικία

!

Η κατοικία είναι κτισμένη σε ένα λόφο, μόλις ένα χιλιόμετρο από το κέντρο της πόλης.
Ένας ανηφορικός δρόμος, μέσα από μια δεντροστοιχία, μας οδηγεί στην κατοικία.
Το πρώτο που πέφτει στην αντίληψή μας είναι οι στέγες με τις κοφτερές άκρες τους, που
προβάλλουν μέσα από το πυκνό φύλλωμα των δέντρων. Η εικόνα είναι εντυπωσιακή. Όλο το

σώμα της κατοικίας φαίνεται σαν να βγαίνει μέσα από τη Γη. Καθώς
βαδίζουμε η προοπτική αλλάζει δραματικά. Οι κορυφές διαγράφουν
πορεία γύρω από ένα νοητό κέντρο κι' αυτό μας κάνει να νομίζουμε ότι η
κατοικία περιστρέφεται.
Έχουμε πλησιάσει και στεκόμαστε μπροστά από την κεντρική είσοδο. Η
κατοικία έχει αμφιθεατρική μορφή. Μας αγκαλιάζει, μας κυριαρχεί και μας
εμψυχώνει με μια "μαγική" δύναμη. Το βλέμμα προσπαθεί να καταγράψει
την πολυεδρική επιφάνεια της νοτιοδυτικής πλευράς, Μια γεωμετρία
εύρωστη, ρωμαλέα. Μια γεωμετρία που σφύζει από ζωή ξετυλίγεται
μπροστά μας.

Η κατοικία έχει
αμφιθεατρική μορφή.
Μας αγκαλιάζει, μας
κυριαρχεί και μας
εμψυχώνει με μια
"μαγική" δύναμη.

Μόλις λίγα μέτρα μας χωρίζουν από την κύρια είσοδο.
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Νιώθουμε ισχυρή την επιθυμία να
προχωρήσουμε στο εσωτερικό της
κατοικίας. Υπάρχει κάτι που σε
αιχμαλωτίζει, που σε έλκει, αλλά
τελικά, θέλοντας να εντείνουμε
ακόμη περισσότερο την αγωνία μας,
παίρνουμε την απόφαση να
βαδίσουμε πρώτα γύρω από αυτή.

!
Αριστερά από την είσοδο, μέσα από
το έδαφος, προβάλλει το πρώτο
από τα επτά τμήματα της οικίας.
Πρόκειται για το διώροφο κτίσμα
των υπνοδωματίων. Το τμήμα έχει
τοποθετηθεί επτά σκαλοπάτια
ψηλότερα από το επίπεδο της
κύριας εισόδου. Είναι το μόνο με
εξώστη στη νοτιοδυτική πλευρά.
Έχει τη δική του δύριχτη στέγη, με
ένα οριζόντιο πτερύγιο σε κάθε
πλευρά. Καθώς ορθώνεται στον
άξονα, προεκτείνεται προς τα
εμπρός. Το σχήμα της στέγης αυτής
είναι από τα κύρια χαρακτηριστικά
της κατοικίας. Υπάρχουν στο
σύνολο επτά απολήξεις με το σχήμα
αυτό. Από αυτό το σημείο βλέπουμε
τα μεγάλα παράθυρα των
υπνοδωματίων, του επάνω και κάτω ορόφου, και ψηλά το αέτωμα της
στέγης. Καθώς βαδίζουμε ερχόμαστε στη δυτική πλευρά. Από εδώ
μπορούμε να δούμε όλο το μήκος του τμήματος. Αφήνουμε το βλέμμα
μας να κυλίσει απ' άκρη σ' άκρη: μοιάζει σαν μια μικρή, ξεχωριστή,
κατοικία.

Παίρνουμε την
απόφαση να
βαδίσουμε πρώτα
γύρω από την
κατοικία.

Η οροφή μοιράζεται σε δυο τμήματα, στο αριστερό υπάρχει αποθήκη με
μονόριχτη στέγη και στο δεξί με δύριχτη.
Στη σιλουέτα της στέγης κυριαρχεί η οριζόντια, με μια δυναμική ροπή
προς τα εμπρός, την οποία όμως συγκρατούν οι αντίρροπες δυνάμεις του
συνδυασμού της καθέτου με την διαγώνιο. (αποθήκη)
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Συνεχίζοντας την πορεία φτάσαμε στη βορινή πλευρά. Εδώ έχουμε την αλληλοδιαδοχή κλειστών
και ανοιχτών επιφανειών. Εμπρός μας δεξιά η πίσω πλευρά του λουτρού, κλειστή με μόνο ένα
μικρό στενόμακρο άνοιγμα. Και αμέσως μετά, ενάμιση μέτρο πίσω, ο χώρος του
βορειοανατολικού μικρού καθιστικού του οποίου ο εξωτερικός τοίχος αποτελείται από δυο
πλευρές. Η μια έχει βορινό προσανατολισμό και η άλλη ανατολικό. Οι δυο αυτές πλευρές έχουν
μεγάλα παράθυρα. Ο χώρος πλαισιώνεται με βεράντα και εξωτερική σκάλα και εξωτερική σκάλα,
η οποία συνδέει την κατοικία με την αυλή.

Ο πολυγωνικός χώρος αυτού, του βορινού καθιστικού, συνυπάρχει με τον χώρο της εισόδου στον
Νότο και αποτελεί το δεύτερο τμήμα. Οι οροφές του είναι μονόριχτες.
Συνεχίζουμε ανατολικά, το μονοπάτι είναι κατηφορικό. Βρισκόμαστε ήδη στο τρίτο τμήμα. Είναι
το τμήμα του μαγειρείου και του βοηθητικού χώρου από όπου μπορούμε, μέσω μιας εξωτερικής
σκάλας να επισκεφτούμε τον λαχανόκηπο.
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Πάνω από την οροφή, όπως και στο λουτρό, υπάρχει αποθήκη με μονόριχτη στέγη. Το μεγάλο
παράθυρο του μαγειρείου, όπως και αυτό του βοηθητικού, το καλοκαίρι έχουν απόλυτα
ανατολικό προσανατολισμό. Η οριζόντια οροφή με το λοξό αέτωμα στεφανώνει το τμήμα.
Κατηφορίζοντας φτάσαμε έξω από την πρισματική, τρίπτυχη, όψη του χώρου της τραπεζαρίας.
Είναι το τέταρτο τμήμα. Και οι τρεις πλευρές έχουν μεγάλα παράθυρα. Η στέγη είναι δύριχτη. Η
κοφτερή της αιχμή εξέχει πάνω από ένα μέτρο. Υπάρχει ένταση. Δημιουργείται η εντύπωση ότι
το τμήμα αυτό σε λίγο θα αποχωρισθεί από το υπόλοιπο σώμα.
Ο τοίχος που ακολουθεί, αριστερά, είναι κλειστός. Επικρατεί ηρεμία για μια στιγμή. Στο επόμενο
βήμα ένας όγκος πετάγεται προς το μέρος μας. Είναι η σκάλα που οδηγεί στο υπερώο.
Σχηματίζει erker. Η εξωτερική του όψη αποτελείται από ένα κλειστό ορθογώνιο
παραλληλόγραμμο και συμπληρώνεται από ένα σχήματος τραπέζιου, το οποίο φέρει κάθετα
στενόμακρα ανοίγματα.
Το τμήμα που μόλις περιγράψαμε αποτελεί το πέμπτο της κατοικίας. Η οροφή του είναι
οριζόντια με λοξό αέτωμα στο τελείωμα.
Κατηφορίζοντας το μονοπάτι, μέσα από μια πλούσια βλάστηση, φτάσαμε έξω από τη σκεπαστή
αυλή, που βρίσκεται στο ισόγειο. Κάτω από το καθιστικό και το χώρο μουσικής - T.V.

Η κατοικία έχει απελευθερωθεί τελείως από το έδαφος και ορθώνει εμπρός μας το επιβλητικό
και μεγαλόπρεπο ανάστημά της. Η απώτατη κορυφή της στέγης αγγίζει μόλις τα οκτώ μέτρα.
Είναι απίστευτο. Εκ πρώτης όψεως φαίνεται πολύ ψηλότερη, κάτι το οποίο ισχύει γενικά, για όλο
το κτίριο. Το μήκος της βορειοανατολικής πλευράς, που μόλις περιγράψαμε, επιβεβαιώνει την
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εντύπωση αυτή. Οφείλεται στην όλη διάταξη, που είναι επιμήκης, με μορφή αμφιθεατρική.
Κυρίως όμως οφείλεται στο σχεδιασμό, που έχει σαν μέτρο τον άνθρωπο.

!
Η κεφαλή, στο σημείο αυτό, μας δίνει την εντύπωση ότι αφού διέγραψε αστραπιαία σχεδόν έναν
ολόκληρο κύκλο, αρχίζοντας από την Ανατολή, κατέληξε στη Δύση.

!
Για να μπορέσουμε να περιγράψουμε αυτό που αντικρίζουμε, είναι απαραίτητο να
απομακρυνθούμε λίγα βήματα και να διαγράψουμε μια πορεία από την ανατολική μέχρι την
δυτική πλευρά του καθιστικού.
Αυτό που ορθώνεται πάνω από τη σκεπαστή αυλή αποτελεί το σύμπλεγμα του έκτου με το
έβδομο και τελευταίο τμήματος της κατοικίας. Είναι η κεφαλή του κτιρίου. Είναι δυο πολυεδρικοί
όγκοι. Αποτελούν σύμπλεγμα. Εισχωρούν ο ένας μέσα στον άλλον. Οι όψεις τους έχουν μορφή
πρίσματος. Ο ένας, ερμητικά κλειστός, μυστηριώδης, με λίγα μόνο μικρά ανοίγματα. Ο άλλος
ανοιχτός, διάφανος, αφήνει το βλέμμα μας να ταξιδέψει στο εσωτερικό.
Ο ένας σιωπηλός, ο άλλος ομιλητικός. Ο άτρωτος κι ο εύθραυστος. Μια δυναμική ένταση
δημιουργείται εξ' αιτίας αυτής της αντίθεσης των δυο διαφορετικών σωμάτων. Είναι η δυναμική
αρμονία από την ένωση των αντίθετων. (όχι σύνθεση) Αυτό συμβαίνει και με τους άξονες των
στεγών.

Αφήνουμε πίσω μας το καθιστικό και βαδίζουμε προς την κύρια είσοδο. Το μονοπάτι είναι
ανηφορικό. Καθώς πλησιάζουμε, το βλέμμα μας διαγράφει διαδοχικά, την μια πίσω από την
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άλλη, τις όψεις: τις γυαλιστερές επιφάνειες
του καθιστικού με τους φεγγίτες, την κλειστή
πλευρά της βιβλιοθήκης, την πρισματική διάφανη- πλευρά της τραπεζαρίας.
Έχουμε σταματήσει μπροστά από την είσοδο.
Μόλις επτά μαρμάρινα σκαλοπάτια μας
χωρίζουν απ' αυτή. Εδώ, σε αυτό το σημείο,
όπου τέμνονται οι πέντε από τους επτά
άξονες της κατοικίας, νιώθουμε την ένταση
πιο μεγάλη απ' ότι ήταν πριν από την
περιήγηση.
Το συναίσθημα δεν μεταφέρεται με λόγια.
Λίγο πριν ανεβούμε τα σκαλιά ρίχνουμε μια
τελευταία ματιά στην εξωτερική όψη. Πάνω
ψηλά, στο γαλάζιο φόντο τ' ουρανού,
βλέπουμε να διαγράφονται οι κορυφές από
τις στέγες.

!
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Περίπατος στο εσωτερικό

!

Η πόρτα της εισόδου είναι δρύινη. Η όψη της επιβλητική. Άνοιξε κι έχουμε περάσει στο χολ. Ο
χώρος είναι πολυγωνικός. Αποτελεί τον συνδυασμό του τμήματος των υπνοδωματίων με εκείνο
της κουζίνας καθ του καθιστικού. Εκείνο που πέφτει στην αντίληψή μας, από την πρώτη στιγμή,
είναι το φως που λούζει το χώρο του μικρού καθιστικού. Η γωνιά αυτή, που βρίσκεται επτά
σκαλιά πιο ψηλά, το έχουμε ήδη πει, αποτελεί τη δροσερή πλευρά του εσωτερικού χώρου.
Σε κάθε μας βήμα, όσο διαρκούσε η περιήγηση, η περιέργειά μας όλο και μεγαλώνει. Από την
πρώτη στιγμή υπήρχε προσπάθεια να σχηματίσουμε νοερά την εικόνα του εσωτερικού. Αυτό
τελικά όχι μόνο δεν έγινε κατορθωτό αλλά ενέτεινε ακόμη περισσότερο την επιθυμία μας να
επισπεύσουμε την είσοδό μας στην κατοικία.

!
Ο χώρος της εισόδου έχει άμεση σχέση με το καθιστικό. Μια πτυχωτή πόρτα χωρίζει διακριτικά
τους δυο χώρους. Εδώ επικρατεί ημίφως. Η οροφή βρίσκεται μόλις δυόμιση μέτρα πάνω από το
έδαφος. Παραμερίζοντας την πόρτα μας πλημμυρίζει φως. Είναι το φως από τα παράθυρα της
τραπεζαρίας που αντανακλάται στα μάρμαρα του δαπέδου.
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Το βλέμμα μας προσπαθεί να καταγράψει τις εικόνες. Ο χώρος, έχοντας σαν μέτρο τον
άνθρωπο, μας φαίνεται τεράστιος. Ένα πλήθος αξόνων που τέμνονται. Υπάρχει ένταση, οι
αισθήσεις μας βρίσκονται σε συναγερμό. Πλούτος εικόνων, που αλλάζουν συνεχώς καθώς
βαδίζουμε. Φως και σκιά. Το φως δημιουργεί χώρο, μετατρέπεται σε ύλη. Ο χώρος της
τραπεζαρίας είναι στενόμακρος με δύκλινη οροφή, που το ύψος της αγγίζει -στο απώτατο
σημείο- τα τέσσερα μέτρα. Ένας άξονας, που έρχεται από την Ανατολή και κατευθύνεται στη
Δύση, την τέμνει κατά μήκος. Τα μεγάλα παράθυρα, που βρίσκονται στους πτυχωτούς
εξωτερικούς τοίχους, αφήνουν την ώρα που ανατέλλει ο ήλιος, αλλά και όταν δύει, τις ακτίνες
του να λούζουν τα πάντα με φως -την με κάπως ψυχρό και την άλλη με θερμό. Το μεγάλο
τραπέζι αναπτύσσεται, σε ιδιαίτερες περιστάσεις, και φιλοξενεί μέχρι και εικοσιτέσσερις
καλεσμένους.

Θρίαμβος της γεωμετρίας. Η οριζόντια, η κάθετος, οι
διαγώνιοι!!!
Τώρα εξηγούνται όλα. Όλες οι απαντήσεις είναι εδώ. Η
κεφαλή με τους δυο όγκους. Ο όγκος του χώρου της
μουσικής-T.V. με χαμηλή οροφή και μικρά παράθυρα. Δίπλα το
καθιστικό, μεγάλα παράθυρα και πάνω από αυτά φεγγίτες για
εξαερισμό. Εδώ η στέγη δύριχτη και το ύψος της κοντά στα έξι
μέτρα. Απ' έξω οι όγκοι πολυγωνικοί, πρισματικοί, μας
προβλημάτισαν. Από μέσα όλα είναι ξεκάθαρα. Ανάμεσα στην
τραπεζαρία και στο καθιστικό υπάρχει ο χώρος της
βιβλιοθήκης με οριζόντια οροφή. Ακριβώς απέναντι η γωνία
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του τζακιού και πίσω από αυτή η διαγώνιος
της εσωτερικής σκάλας. Στη συνέχεια ο
εξώστης του υπερώου.
Έχουμε ανέβει στο υπερώο. Η στέγη δύριχτη,
ο χώρος: σοφίτα. Παράθυρα τριγωνικά. Ένας
κυκλικός εξωτερικός εξώστης μεγαλώνει το
χώρο προς τα έξω. Η θέα προς τα βουνά!!
Εδώ είναι ο χώρος του ιδιοκτήτη, το γραφείο
του. Ένα παράθυρο στην οροφή αφήνει να
έρθουν οι τελευταίες ακτίνες του ήλιου λίγο
πριν δύσει: φωτοβόλο τρίγωνο!!
Από το υπερώο μπορούμε να σχηματίσουμε μια εικόνα του καθιστικού. Η ένταση είναι μεγάλη!!
Τα πάντα θυμίζουν μια εσωτερική αυλή. Τα διάφορα επίπεδα, οι γωνιές, τα ύψη των χώρων, οι
πτυχωτοί τοίχοι. Όλα αυτά όμως ανήκουν στην περιοχή των αισθήσεων. Είναι η πρώτη
ανάγνωση, και δεν παίζουν τον κυρίαρχο ρόλο. Όσο χρόνο ζούμε τον χώρο αυτό του καθιστικού,
σιγά αλλά σταθερά, αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε τα λόγια του αρχιτέκτονα:

!

“

Ο ΧΏΡΟΣ ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΤΟ

ΔΆΠΕΔΟ, ΟΙ ΤΟΊΧΟΙ, ΟΙ
ΟΡΟΦΈΣ, ΤΑ ΥΛΙΚΆ, Η
ΕΠΊΠΛΩΣΗ. ΌΛΑ ΑΥΤΆ
ΥΠΆΡΧΟΥΝ ΠΑΝΤΟΎ. ΕΊΝΑΙ
ΑΝΆΓΚΗ ΝΑ ΛΆΒΟΥΜΕ ΥΠ'
ΌΨΗ ΜΑΣ ΤΑ ΦΑΙΝΌΜΕΝΑ
ΤΑ ΟΠΟΊΑ ΑΝΉΚΟΥΝ ΣΤΟ
ΧΏΡΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΉΣ,
ΤΟΥ ΑΠΡΟΣΔΙΌΡΙΣΤΟΥ. ΚΆΤΙ
ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΔΥΝΑΤΌΝ ΝΑ
ΣΥΛΛΆΒΟΥΜΕ ΜΕ ΤΙΣ
ΑΙΣΘΉΣΕΙΣ. ΑΥΤΌ ... ΠΟΥ
ΜΌΝΟ Η ΤΈΧΝΗ ΤΟ ΜΠΟΡΕΊ.

!
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Το νιώθουμε, είναι κάτι που υπάρχει στη ζώνη του συναισθήματος. Υπάρχει ένας ρυθμός, με ένα
μυστικό τρόπο, ο χώρος όπως είναι διαμορφωμένος προκαλεί αδιόρατες παλμικές δονήσεις.

!
Η ώρα είναι περασμένη. Αυτή τη στιγμή επικρατεί ησυχία. Οι θόρυβοι από την πόλη είναι μακριά,
δεν τους ακούς. Ακούς μια ομιλία μυστική: είναι η ομιλία του χώρου. Το τζάκι, με την περίτεχνη
μπρούντζινη κάλυψη, είναι αναμμένο και μόνο οι ήχοι που αφήνουν τα ξύλα διακόπτουν κάπου
κάπου τη σιωπή.
Είναι απομεσήμερο του Δεκέμβρη. Ο ήλιος καθώς γέρνει προς τη Δύση αφήνει τις ακτίνες του να
λούσουν με χίλιες ζεστές αποχρώσεις το εσωτερικό του καθιστικού.

!
Πήραμε το δρόμο της επιστροφής. Καθώς κατηφορίζουμε ρίχνουμε μια τελευταία ματιά. Είναι
σούρουπο και τα φώτα της κατοικίας έχουν ανάψει. Δεν υπάρχουν πλέον απορίες. Τώρα
γνωρίζουμε: είναι κάτι ζωντανό εκεί πάνω, η ένταση, που είναι αδύνατο να τιθασεύσεις.
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