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Κατοικία
στην  Ακρόπολη 

Χτισμένο γύρω στο 1930, το σπίτι επί της οδού

Μητσαίων 17 στην αρχική του μορφή ήταν μονώ-

ροφο και περιβαλλόταν από μια κρυφή αυλή.

Χωρίς ιδιαίτερο διάκοσμο, η πρόσοψη διέθετε νε-

οκλασικά στοιχεία και δύο σιδερένιες Art Deco αυ-

λόπορτες. Ο σκοπός της αρχιτεκτονικής πρότα-

σης ήταν να αναδειχθεί η υπάρχουσα νεοκλασική

οργάνωση των όψεων με την πρόσθεση στοιχείων

που είχαν παραλειφθεί, όπως οι μαρμάρινες επεν-

δύσεις, τα μαρμάρινα φαλτσοκομένα πλαίσια των

ανοιγμάτων και οι σιδεριές.

Ήταν μια περίληψη της αθηναϊκής αστικής ζωής

μιας άλλης εποχής το σπίτι, αλλά το ζητούμενο

ήταν με την προσθήκη ενός ορόφου και μετά από

ριζική ανακαίνιση,  να στεγάσει η κατοικία αυτή μια

σύγχρονη πολυμελή οικογένεια. Η υπάρχουσα

ανατομία εσωτερικά διατηρήθηκε, με τα δωμάτια

να είναι τοποθετημένα ακτινωτά στον περίγυρο

ενός κεντρικού χωλ. Σήμερα, η καινούργια σκάλα

ενώνει κατακόρυφα όλο το σπίτι και οδηγεί στο

νέο όροφο με τα υπνοδωμάτια, βεστιάρια και τα

λουτρά τους και ακόμα πιο πάνω, στο διαμορφω-

μένο δώμα με το ξύλινο deck, από όπου τώρα

προσφέρεται και θέα στο μνημείο της Ακρόπολης. 

Ταυτότητα έργου

Τίτλος Έργου: Προσθήκη Ορόφου και Νέες Εσωτερικές Διαρρυθμίσεις σε Yπόγειο και Iσόγειο 

Αρχιτεκτονική Μελέτη: Αναστασία Γ. Φιλιππαίου

Στατική Μελέτη: Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος & Συνεργάτες

Μηχανολογική Μελέτη: JEPA – Ι. Παπαγρηγοράκης & Συνεργάτες ΕΠΕ

Μελέτη Περιβάλλοντος Χώρου: Κάρολος Χανικιάν – Greenways

Μελέτη Φωτισμού: FOSS Lighting Design

Κατασκευή & Γενική Διαχείριση έργου: Γιώργος Παπαγιαννόπουλος - Urban Systems

Φωτογραφίες: Βασίλης Κ. Μακρής – Βοηθός Φωτογράφου: Κατερίνα Βράτιτς
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Εσωτερικά, η αισθητική είναι αφαιρετική με εκσυγχρονισμένες αναφορές στην Αθη-

ναϊκή νεοκλασική κατοικία του 1930. Το σχέδιο της σκάλας είναι εμπνευσμένο από

τα παλιά κιγκλιδώματα, οι τζαμωτές πόρτες αντικαταστάθηκαν με αντίστοιχες σύγ-

χρονες με μεταλλικά καΐτια, οι οροφές από επίχρισμα γκρι γρανίτη αντιγράφουν

τις γλυπτικές καμπύλες των παλιών οροφών, ενώ στα λουτρά το μωσαϊκό θυμίζει

τις διαδεδομένες τεχνοτροπίες της εποχής. Ο περιβάλλων χώρος επίσης μεταμορ-

φώθηκε με πηγή έμπνευσης τις αυλές της παλιάς αστικής κατοικίας, όπου οι υπάρ-

χουσες πορτοκαλιές και η νέα φύτευση περικυκλώθηκαν από μαρμάρινους

κυβόλιθους. Χωρίς υπερβολές, ούτε ως προς την αισθητική ούτε ως προς την κλί-

μακα, το σπίτι σχεδιάστηκε  έτσι ώστε  να εξυπηρετήσει τη σύγχρονη οικογένεια,

αλλά και να σεβαστεί το μέτρο της Αθηναϊκής πρωτεύουσας μιας άλλης εποχής.



Acropolis 
Neighborhood

Residence

Built in the 1930’s, the existing residence on Mitsaion Street in its

original configuration comprised of a basement and an elevated

ground floor and was surrounded by a garden. Lacking any heavy

neoclassical ornamentation, the front façade exhibited vestiges

of neoclassical architecture and two Art Deco metal gates on ei-

ther side of it. The architectural proposal aimed at enhancing the

existing neoclassical composition of the facades by adding ele-

ments that were considered as missing, such as the marble

cladding, the chamfered-edge solid marble frames of the open-

ings and the steel window fences.

Providing a summary of early twentieth century Athenian urban

lifestyle, different from today’s urban life in the capital, this house

was to accommodate a contemporary family, following the addi-

tion of a floor and the radical renovation of the existing ones. The

inherent anatomy of a neoclassical residence, where the rooms

are located radially around the perimeter of a central hall, was

preserved. Today, the new open-well staircase vertically connects

the house and leads up to the new floor with bedrooms, dressing

rooms and bathrooms and ultimately to the new roof top that is

granted with a view of the Acropolis Monument.

The design approach of the interior also aimed at an elegant aes-

thetic with clear references to the Athenian neoclassical residence

Project details

Project: Floor Addition and New Interior Configurations of Ground Floor and Basement

of Existing Neoclassical Residence

Architecture: Anastasia G. Filippeou

Structural Engineering Design: Panagiotis Panagiotopoulos & Associates

Mechanical & Electrical Engineering Design: JEPA – Ι. Papagrigorakis & Associates

Landscape Architecture: Karolos Chanikian-Greenways 

Lighting Design: FOSS Lighting Design

Construction & General Project Management: George Papagiannopoulos-Urban Systems

Photographer: Vassilis K. Makris

Assistant Photographer: Katerina Vratits
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of the 1930’s. The staircase design refers to the traditional balustrade, the

glass pane doors were replaced by new ones of similar design with steel

mullions, the rough textured grey ceilings with pronounced carved edges

pay tribute to the old ceiling design, while in the bathrooms the walls ex-

hibit mosaic surfaces in the style of the popular techniques of that period.

Finally, the back-garden design was inspired by the courtyards of the early

twentieth century urban residences and the surviving orange trees and

additional planting were surrounded by marble paving blocks. Without ex-

cess, regarding both its aesthetic and its scale, this residence has been

designed to satisfy the needs of the contemporary family, but also to re-

spect the urban scale of the Athenian capital.
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Προμηθευτές που διαφημίστηκαν     

Είδη υγιεινής: PATIRIS

Μαρμάρινες επενδύσεις: 

Ι. Δ. ΜΑΥΡΟΜΑΡΑΣ – Κ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.

Εσωτερικά σκίαστρα: ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Μελέτη Τοπίου: GREENWAYS
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