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Το έργο αυτό εκπονήθηκε στα πλαίσια του πανελλήνιου αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για τους πληγέντες 
των εκτεταμένων πυρκαγιών του 2007, στον οποίο απέσπασε το πρώτο ισότιμο βραβείο. Στόχος ήταν η 
δημιουργία ενός τύπου κατοικίας, που θα εντάσσεται στο φυσικό αλλά και στο παραδοσιακό περιβάλλον, 
και θα μπορεί να επαναληφθεί και να συνδυαστεί με παραλλαγές διαφορετικού μεγέθους χωρίς να 
εναντιώνεται στο τοπίο ή στα αρχιτεκτονικά σύνολα στα οποία θα τοποθετηθεί. Η κατασκευή από 
λιθοδομή με την τοπική πέτρα της περιοχής και η εσωτερική θερμομόνωση συνεισφέρουν στη μείωση 
της ενεργειακής κατανάλωσης, ενώ ταυτόχρονα τα αντιδιαμετρικά ανοίγματα ενισχύουν το φυσικό 
αερισμό. Τέλος, το βρόχινο νερό συλλέγεται σε υπόγεια δεξαμενή και χρησιμοποιείται για δευτερεύουσες 
χρήσεις.

Ο Στέλιος Ζερεφός σπούδασε αρχιτεκτονική στο Πανεπιστήμιο του Plymouth (1997, Ηνωμένο Βασίλειο) 
και στο UCLA (1999, Η.Π.Α.). Το 2004 ολοκλήρωσε τη διδακτορική του διατριβή στο Α.Π.Θ. και από το 2009 
είναι επίκουρος καθηγητής στη Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. 
Εκτός των πανεπιστημιακών συγγραμμάτων και των ερευνητικών δημοσιεύσεων, έχει εκπονήσει και 
συμμετάσχει σε πάνω από 35 αρχιτεκτονικές μελέτες και αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς με διακρίσεις 
και βραβεία, ένα εκ των οποίων το Europa Nostra Award.

Ο Χρήστος Τέσσας σπούδασε στο Παρίσι στην École Nationale Superieure d’Architecture 
Paris-Malaquais (2003). Εχει εκπονήσει πάνω από 35 αρχιτεκτονικές μελέτες και έχει κερδίσει πρώτα 
βραβεία σε δυο Πανελλήνιους Αρχιτεκτονικούς Διαγωνισμούς όπως επίσης και το παγκοσμίου κύρους 
βραβείο Europa Nostra. Εργα του έχουν δημοσιευτεί στον ελληνικό και ξένο τύπο και έχουν εκτεθεί στο 
Παρίσι, στη Νέα Υόρκη, στο Παλέρμο, στη Θεσσαλονίκη, στην Κέρκυρα και στην Αθήνα. Από το 2009, 
είναι υποψήφιος διδάκτωρ στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων του Α.Π.Θ.
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