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ΚΑΤΟΙΚΙΑ 
ΣΤΗΝ ΠΑΡΟ
ΣΕ ΑΡΜΟΝΙΑ 
ΜΕ ΤΟ ΤΟΠΙΟ
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Μια κατοικία, ίδια η Πάρος, στην οποία και βρί-
σκεται, με απόλυτη ισορροπία ανάμεσα στο πα-
ραδοσιακό και το μοντέρνο, το εντυπωσιακό
και την απλότητα. Μια κατασκευή, που δε φωνά-
ζει, αλλά "ψιθυρίζει" μοναδικότητα και στην πιο
μικρή της λεπτομέρεια.
Η Πάρος, ένα από τα ωραιότερα νησιά των Κυ-
κλάδων, χαρακτηρίζεται από την απλότητα που
συναντά την ομορφιά. Το νησί της Θεάς Δήμη-
τρας ξυπνά όλες τις αισθήσεις και μια ιδιαίτερη
ενέργεια υπάρχει στο νησί απ‘ άκρη σ’ άκρη.
Μυρωδιές του δενδρολίβανου και του φασκό-
μηλου από τους θάμνους, της αρμύρας από τη
θάλασσα, ενώ ο αέρας μεταφέρει την ιδιαίτερη
ενέργεια του νησιού από τα σοκάκια στους λό-
φους και από τις παραλίες στα ξωκλήσσια.

Στο αιγαιοπελαγίτικο γαλάζιο των ακτών της
Πάρου συναντά κανείς το λευκό του μαρμάρου
και των σπιτιών, αλλά τα χρώματα γεννώνται και
αναγεννώνται με την αλλαγή του φωτός και τις
αντανακλάσεις του. Σ' αυτό το περιβάλλον βρί-
σκεται η οικία, σε ένα χώρο που ενσωματώνεται
πλήρως στο περιβάλλον τόσο από το σημείο
που κατασκευάστηκε όσο και κυρίως από αυτά
καθ’ αυτά τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν και
τον τρόπο που έγινε η τελική συνθεση. Με μια
σύνθεση έντονου λευκού και πέτρας αποπνέει
μια μίνιμαλ διάθεση και παίζει αριστοτεχνικά με
το φως και τους όγκους.

Όγκος, υλικά, προσανατολισμός 
Εγκλωβίζοντας μέσα του την κυκλαδίτικη αύρα, δί-
νει πρωταγωνιστικό ρόλο στο λευκό, ενώ το ύφος
του σπιτιού με τα πέντε δωμάτια και τους μεγά-
λους χώρους διημέρευσης απαντούν με ακρίβεια
στις ανάγκες τις οικογένειας, για την οποία σχε-
διάστηκε. Με δυνατότητα να φιλοξενήσει πολ-
λούς φίλους, αλλά και να παράσχει διακριτική
απομόνωση στους ιδιοκτήτες, τα υπνοδωμάτια
βρίσκονται στον ίδιο όγκο, ενώ το κυρίως υπνο-
δωμάτιο βρίσκεται σε έναν άλλο, ξεχωριστό. Όλα
τα δωμάτια έχουν το δικό τους μπάνιο και κοντά
στην είσοδο υπάρχει το W.C. των επισκεπτών. 
Το σπίτι είναι κυρίως καλοκαιρινό και γι’ αυτό
σημείο συνάντησης είναι ένας συμπαγής όγκος
μαρμάρου που διαμορφώθηκε σε τραπέζι κάτω
από τη μεγάλη ξύλινη πέργκολα, που ενώνει τον
κύριο όγκο του σπιτιού με το κυρίως υπνοδω-
μάτιο. Έχει θέα στην εντυπωσιακή πισίνα από
μαύρο γρανίτη, που ικανοποιεί τόσο τους ενήλι-
κες, αλλά και τα παιδιά που θέλουν να απολαύ-
σουν την ημέρα τους στο νερό. Επιπλέον, κάθε
δωμάτιο του σπιτιού έχει θέα τα δέντρα και τα
φυτά, αλλά και τη θάλασσα, προκειμένου να μην
τη στερείται κανείς, σε όποιο σημείο του σπιτιού
κι αν επιλέξει να περάσει το χρόνο του. Διαθέ-
τει πολλές διαφορετικές γωνιές χαλάρωσης και
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ηρεμίας με κρυφούς φωτισμούς να προκαλούν
μια ιδιαίτερη ατμόσφαιρα και τους διακόπτες να
είναι σχεδόν αόρατοι. Στην τραπεζαρία ενα
γυάλινο τραπέζι, που στηρίζεται σε παριανό
μάρμαρο, ειδικα σχεδιασμένο, δένει αρμονικά
με τα στοιχεία του σπιτιού και προσδίδει μια νό-
τα διακριτικής πολυτέλειας στο χώρο. Μεγάλα,
ενιαία κομμάτια μαρμάρου είναι προσαρμοσμέ-
να στα μπάνια, τα οποία συνδυάζοντας γυαλί
και μάρμαρο και σύγχρονης τεχνολογίας μηχα-
νισμούς δίνουν ένα λιτό και παράλληλα μοντέρ-
νο αέρα στο χώρο. Τα ανοίγματα οροφής στα
μπάνια φωτίζουν και ταυτόχρονα ενοποιούν τον
εσωτερικό με τον εξωτερικό χώρο.
Σε όλους τους χώρους του σπιτιού υπάρχουν
ξύλινα κουφώματα, τα οποία κατευνάζουν τη ψυ-
χρότητα του μαρμάρου, απελευθερώνοντας μια
γλυκιά αίσθηση θερμότητας, όπως κάνει πάντα

το ξύλο. Βασικό χαρακτηριστικό της κατοικίας
αποτελεί η ανάγκη για την ισορροπία του εντυ-
πωσιακά μοντέρνου με την κομψή απλότητα, γι’
αυτό για το σχεδιασμό σε όλες τις πόρτες επι-
λέχθηκε ο μηχανισμός pivot, ο οποίος, συμβαδί-
ζοντας με τις ανάγκες του σύγχρονου αρχιτε-
κτονικού σχεδιασμού, εξαλείφει τους περιορι-
σμούς ύψους και πλάτους, προσδίδει κύρος και
κομψότητα και παράλληλα διατηρεί τον μινιμαλι-
στικό χαρακτήρα που αποτελεί ζητούμενο. 
Ο σύγχρονος τρόπος ζωής προκαλεί νέες
ανάγκες και απαιτήσεις. Γι' αυτό και η συγκεκρι-
μένη κατοικία, ανταποκρινόμενη σε αυτές απο-
τελεί ένα "έξυπνο σπίτι". Αυτά τα προηγμένα τε-
χνολογικά μέσα προσδίδουν ασφάλεια, προ-
στασία και άνεση με τρόπους που δεν ήταν εφι-
κτοί στο παρελθόν, μιας και δίνουν τη δυνατό-
τητα ελέγχου του σπιτιού κεντρικά. 
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   1.  Βότσαλο.
  2.  Γεωύφασμα.
  3.  Θερμομονωτικές πλάκες.
  4.  Ασφαλτόπανο.
  5.  Ελαφροσκυρόδεμα ρύσεων.
  6.  Οπλισμένο σκυρόδεμα.
  7.  Επίχρισμα λευκού χρώματος.
  8.  Λιθοδομή.
  9.  Διάκενο.
 10.  Θερμομονωτικές πλάκες.
  11.  Οπτοπλινθοδομή.
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Βασικό ρόλο στο σχεδιασμό έπαιξε το γεγονός
ότι δεν δημιουργήθηκε μόνο ως καλοκαιρινή
κατοικία, αλλά ως ένα σπίτι, το οποίο οι ιδιοκτή-
τες επιθυμούν να απολαμβάνουν όλο το χρόνο,
ανεξάρτητα από τις καιρικές συνθήκες. Έτσι οι
αποχρώσεις και τα υλικά είναι ουδέτερα και αρ-
μονικά, ώστε να ταιριάζουν σε κάθε εποχή και
υπάρχει εγκατεστημένο σύστημα κλιματισμού
και ενδοδαπέδια θέρμανση. Στο νησί κατά τους
χειμερινούς μήνες επικρατούν συχνά άστατες
καιρικές συνθήκες. Για την άνεση και τη διευκό-
λυνση της διαβίωσης στην κατοικία έχει εγκατα-
σταθεί γι' αυτό το λόγο γεννήτρια. 
Στον εξωτερικό χώρο της κατοικίας επικρατεί
απόλυτη αρμονία με την άγρια ομορφιά του νη-
σιού. Βλάστηση, φιλικά προσκείμενη στο κλίμα
της περιοχής και με χαμηλές ανάγκες περιποί-
ησης, προσδίδει μια ωραία εικόνα, χωρίς να
απαιτεί ιδιαίτερη φροντίδα. Δέντρα και φυτά

που εντάσσονται στο χώρο και δεν απαιτούν
πολύ νερό για να διατηρηθούν, όπως χαρου-
πιές, λεμονιές και θάμνοι, που αντέχουν στις αν-
τίξοες καιρικές συνθήκες, αλλά και ελιές που
προσδίδουν ένα ελληνικό στοιχείο που πέραν
της ανθεκτικότητάς τους, η θέα τους προκαλεί
δέος και μια ιδιαίτερα ταπεινή ομορφιά. Είναι με
τέτοιο τρόπο τοποθετημένα στον εξωτερικό
χώρο όλα τα φυτά, που και παρέχουν θέα από
τα δωμάτια, αλλά και δίνουν στους ιδιοκτήτες
τη δυνατότητα να κάνουν μια ήσυχη βόλτα στον
όμορφα φωτισμένο κήπο τους. 
Και εκεί που το παραδοσιακό αναμειγνύεται δημι-
ουργικά με το μοντέρνο, έρχονται τα έργα τέχνης
με τις εντυπωσιακές τους γραμμές να συμπληρώ-
σουν την εικόνα. Αυτά τα έργα τέχνης με τους με-
γάλους όγκους φιλοτεχνήθηκαν ειδικά γι' αυτή την
κατοικία και προσθέτουν μια αίγλη στο χώρο, χω-
ρίς να "κλέβουν" την απλή ομορφιά του τοπίου. 

ΣΤΑ ΜΠΑΝΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΜΕΓΑΛΑ ΕΝΙΑΙΑ ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΜΑΡΜΑΡΟΥ. ΤΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ
ΟΡΟΦΗΣ ΣΤΑ

ΜΠΑΝΙΑ ΦΩΤΙΖΟΥΝ 
ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΟΥΝ
ΤΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ

ΧΩΡΟ ΜΕ ΤΟΝ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ.

Η ΦΥΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΧΩΡΩΝ ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ
ΜΕ ΤΗ ΒΛΑΣΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ.

ΤΟ ΓΥΑΛΙΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΤΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑΣ ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ 
ΣΕ ΠΑΡΙΑΝΟ ΜΑΡΜΑΡΟ. 


