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∂
ΝΑ ΣΠΙΤΙ-ΚΟΧΥΛΙ, ένα µαγεµένο δάσος, ένα συγκρότηµα
µπανγκαλόου που χάνεται ανάµεσα στους λόφους και στη
θάλασσα - κι όλα στην Ελλάδα. Αυτά είναι µερικά µόνο
από τα δείγµατα γραφής των αρχιτεκτόνων Νταβίντε Μα-
κούλο και Μάκη Λαχανά. Το αρχιτεκτονικό δίδυµο που

ενώνεται µε κοινή πορεία ετών και µε σηµαντικά έργα σε Ιταλία,
Ελλάδα, Ελβετία και Ν. Κορέα πιστεύει σε ένα και µόνο δόγµα:
ότι τα κτίρια που δηµιουργούν οφείλουν να επικοινωνούν µε τον
περιβάλλοντα χώρο τους, να απορροφούν την ενέργειά του και
να την ενσωµατώνουν φέρνοντας σε διάλογο τον τεχνητό όγκο µε
το φυσικό τοπίο. «Η δηµιουργία ενός κτιρίου µοιάζει µε την αφή-
γηση µιας ιστορίας», δηλώνει ο Ντάβιντε Μακούλλο, ο οποίος συ-
νεργάζεται επίσης µε τον διάσηµο Ελβετό αρχιτέκτονα Μάριο
Μπότα. «Το µαγικό µε τα κτίρια είναι ότι δηµιουργούν αυτόνοµη
ιστορία. Το ζητούµενο για τον αρχιτέκτονα είναι να µπορεί να
"διαβάζει" το περιεχόµενο του περιβάλλοντος χώρου, να το µετα-
φράζει και να το µετουσιώνει σε χώρο µε τρόπο ώστε η ενέργεια
να µεταφέρεται στο εσωτερικό του κτιρίου». 

Ενα από τα πιο τολµηρά και πρωτοποριακά εγχειρήµατα του
διδύµου βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την περίοδο στην Πάτρα.
Πρόκειται για το περίφηµο σπίτι-κοχύλι, τα σχέδια του οποίου
προϊδεάζουν για ένα αρχιτεκτονικό κόσµηµα στην Παραλία της
Πάτρας. Το κοχύλι αναδιπλώνεται προς την πλευρά της θάλασ-
σας, αρνούµενο την άγρια οικιστική ανάπτυξη που χαρακτηρίζει
την πόλη. Πρόκειται για µια σπειροειδή κατασκευή, δύο επιπέ-
δων, στρογγυλεµένη έτσι ώστε να αιχµαλωτίζει την αίσθηση της
θάλασσας στο εσωτερικό του χώρου. «Οι κρεβατοκάµαρες στο
πρώτο επίπεδο και το καθιστικό στην καρδιά της σπείρας φιλτρά-
ρουν τη θέα προς το υδάτινο στοιχείο µε τέτοιο τρόπο ώστε να
παρατείνουν την αντίληψή του µέσα στον χώρο, επιτρέποντας
τόσο τη µακροσκοπική επικοινωνία µε τον ορίζοντα όσο και τη
δηµιουργία οικειότητας», λέει ο Ντάβιντε Μάκούλλο.     

To σπίτι-µαγεµένο δάσος στην Εύβοια αποτελεί ένα ακόµα
εντυπωσιακό δείγµα δουλειάς των δύο αρχιτεκτόνων. Πρόκειται
για το σπίτι στην καρδιά ενός ελαιώνα, σχεδιασµένο σε κύβο, στο
κέντρο του οποίου δεσπόζει ένα πραγµατικό ελαιόδεντρο. Αυτό,
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ωστόσο, είναι µόνο η αρχή. Οι εσωτερικοί χώροι µετουσιώνονται
σε προέκταση του φυσικού περιβάλλοντος, κυρίως µέσω του ίδι-
ου του τοίχου. «Οι τοίχοι του σπιτιού θυµίζουν περισσότερο φρά-
χτη ή κορµούς δέντρων, δηµιουργώντας συνειρµούς µαγεµένου
δάσους», υποστηρίζει ο αρχιτέκτονας Μάκης Λαχανάς. ∆εν είναι
καθόλου τυχαίο ότι το αγγλικό περιοδικό «Wallpaper» συµπεριέ-
λαβε τους Μακούλλο και Λαχανά στη λίστα των 100 σηµαντικότε-
ρων νέων αρχιτεκτόνων. 

Η συνέχεια του τεχνητού όγκου µε το φυσικό τοπίο αποτελεί
πάγιο ζητούµενο των δηµιουργών. Ακόµα κι όταν δεν πρόκειται
για κατοικία αλλά για ξενοδοχειακή µονάδα, ο στόχος είναι 
εφικτός, όπως αποδεικνύεται από το συγκρότηµα µπανγκαλόου
στην Ελούντα, το οποίο σχεδίασε η οµάδα. «Προσπαθήσαµε 
µε την κατασκευή αυτή να αναπαραγάγουµε το φυσικό τοπίο. 
Το κτίριο που δηµιουργήσαµε προσοµοιάζει στη συστάδα λόφων
η οποία βρίσκεται στο φόντο αποτελώντας ένα τεχνητό όριο 
προς τη θάλασσα που ανοίγεται µπροστά του», εξηγεί 
ο Ντάβιντε Μακούλλο. 

Η οικοδυναµική δεν αφήνει σε καµία περίπτωση αδιάφορο 
το δίδυµο. «Η πράσινη αρχιτεκτονική στηρίζεται σε τρεις 
πυλώνες: στον σωστό προσανατολισµό και σχεδιασµό του κτιρί-
ου, στην καλή µόνωση και στα ανακυκλώσιµα υλικά», αναφέρει 
ο Μάκης Λαχανάς. Ο συνεργάτης του ωστόσο σπεύδει να 
διευκρινίσει: «Η αρχιτεκτονική είναι πρωτίστως ηθικό ζήτηµα. 
Ενα κτίριο ανήκει στη συνέχεια του χρόνου. Εποµένως, το 
να µιλάµε για τάσεις και µόδα στην αρχιτεκτονική δεν µε 
βρίσκει σύµφωνο. Ενα αρχαίο κτίριο µπορεί να παραµένει 
µοντέρνο, ακόµα κι αν χτίστηκε χιλιάδες χρόνια πριν», 
τονίζει ο Ντάβιντε Μακούλλο.

Πρόσφατα οι δύο αρχιτέκτονες κατέθεσαν στον ∆ήµο 
Αθηναίων τις προτάσεις τους σχετικά µε την ενοποίηση των 
ακάλυπτων χώρων. «Οι άχαροι και µικροσκοπικοί ακάλυπτοι 
χώροι των πολυκατοικιών θα µπορούσαν εύκολα να µεταµορφω-
θούν σε χώρους χαλάρωσης και συναναστροφής των ενοίκων, 
εάν ενοποιούνταν σε ένα ενιαίο ‘‘πάρκο" µε πολύ πράσινο», 
εξηγεί ο Μάκης Λαχανάς.
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