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Η μονοκατοικία βρίσκεται στη ∑ύρο, σε ένα οικόπεδο 3,70
στρεμμάτων με θέα τον παραδοσιακό οικισμό και τη θάλασσα. Η
αρχιτεκτονική προσέγγιση διαμορφώνει έναν κριτικό διάλογο
μεταξύ της σύγχρονης αρχιτεκτονικής σκέψης και των
μορφολογικών στοιχείων της Ελλάδας, και ιδιαίτερα της ∑ύρου.
Η σχέση του κτιρίου με τον περιβάλλοντα χώρο και το φυσικό
τοπίο, η πλαστικότητα του φωτός, η λιθοδομή, είναι στοιχεία της
ελληνικής παράδοσης που αποκτούν νέα υπόσταση μέσα απo
μια σύγχρονη αρχιτεκτονική έκφραση. Η γεωμετρία του κτιρίου
ακολουθεί την τοπογραφία του οικοπέδου, μιμούμενη τις
λιθόχτιστες παράλληλες πεζούλες που χαρακτηρίζουν τα
ελληνικά νησιά. Τα 460 τετραγωνικά του κτιρίου είναι δια-
χωρισμένα σε επιμέρους σκαλωτούς όγκους από την πέτρα της
εκσκαφής. Δεν επιβάλλονται στο τοπίο, αλλά εναρμονίζονται
γεωμετρικά και χρωματικά με αυτό. Το κτίριο, χτισμένο στα όρια
μεταξύ του καταπράσινου παραδοσιακού οικισμού και του
άγονου βουνού, εμφανίζεται και αυτό άλλοτε οικείο και άλλοτε

μονολιθικό. Το δίπολο του δωρικά λιτού και του φιλόξενου
αντικατοπτρίζεται και στο εσωτερικό του κτιρίου. ∑τους χώρους
εισόδου και κίνησης οι φόρμες είναι απλές και απέριττες, ενώ τα
υλικά είναι αδρά και ψυχρά. Το εσκεμμένα λιγοστό φως
καθοδηγεί με την έντασή του προς τους κύριους χώρους του
σπιτιού. ∑την περιοχή του καθιστικού ο χώρος απλώνεται, το
φως είναι διάχυτο και τα υλικά πιο ζεστά. Οι πέτρινοι τοίχοι 60
εκατοστών, τα φυτεμένα δώματα και η μόνωση διατηρούν το
σπίτι δροσερό το καλοκαίρι και ζεστό το χειμώνα. Ο φυσικός
κλιματισμός του σπιτιού επιτυγχάνεται επιπλέον με την
κατάλληλη τοποθέτηση των ανοιγμάτων σε κάθε χώρο. Τα νερά
της βροχής του χειμώνα συλλέγονται σε δεξαμενή και
τροφοδοτούν τις καθημερινές χρήσεις της κατοικίας, ενώ
ηλιακά πανέλα έχουν τοποθετηθεί στο υψηλότερο δώμα του
σπιτιού. Ο κάθε όγκος είναι ισόγειος, προσφέροντας, με τον
τρόπο αυτό, την άμεση πρόσβαση όλων των χώρων στο ύπαιθρο
και στις διαμορφωμένες αυλές που περιβάλλουν το κτίριο.ll

Κατοικία στη ∑ύρο
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The house is situated in the Cycladic island of Syros, in a property of 0.40 hectares with a view of the Aegean Sea. The architectural
approach intended to form a dialogue between contemporary architecture and traditional Greek typology. Regional vernacular ele-
ments, such as the relationship of the building to the landscape, the sculptural qualities of light, the handmade stone masonry walls,
were re-cast in modern terms. The geometry of the building follows that of the landscape, mimicking the stone retaining walls that
characterize the Greek island landscape. The 460 square meter building is divided into several distinct volumes that are diagonally
stacked, thus fitting seamlessly in the topography of the site. The use of the excavation stone for the construction makes the building
further blend in with the surrounding countryside. Each volume of the house is one level high thus providing access to the outdoors
from each space. Built on the boundary between a green, traditional settlement and a barren mountainside, the building appears at
times embracing and at times austere. The hard stone shell of the outside is gradually transformed as one enters the building. In the
entrances and circulation spaces the forms are simple and the materials used are still rough and cold. The increasing intensity of nat-
ural light guides the visitor to the main areas of the house where the light is abundant, the volumes are intricate and the materials are
warmer. The comfort of the house is furthered by a sustainable building approach. The 60cm stone walls, the planted roofs and the
proper insulation keep the house cool in the summer and warm in the winter. The placement of windows on adjacent walls creates nat-
ural ventilation and the rainwater is gathered on a cistern for the daily uses of the house.ll

House in Syros Island
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ARCHITECT: ...................................................................................................................................................................... MYRTO MILIOU
CONSULTANT: ............................................................................................................................................................ VLADIMIR LEVIDIS
CONCEPT: ...................................................................................................................................... MYRTO MILIOU, VLADIMIR LEVIDIS
ASSOCIATES: ................................................................................................................ CHRISTINA GEORGIADI, STEFANOS PETROU
CIVIL ENGINEER: .................................................................................................................................... CONSTANTINOS ZAHARATOS
MECHANICAL ENGINEERS: .............................................................................................. NIKOS MELISSARIS, KOSTAS VOUTSARAS
CONSTRUCTION: .................................................................................................................................................................... 2007 - 2011
PHOTOGRAPHER: ........................................................................................................................................................ © ERIETA ATTALI
SITE AREA: .................................................................................................................................................................................... 3.700m²
AREA: ................................................................................................................................................................................................ 460m²
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∑ΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: .................................................................................................................................. ΚΩΝ∑ΤΑΝΤΙΝΟ∑ ΖΑΧΑΡΑΤΟ∑
Η/Μ ΜΕΛΕΤΗ: .................................................................................................................... ΝΙΚΟ∑ ΜΕΛΙ∑∑ΑΡΗ∑, ΚΩ∑ΤΑ∑ ΒΟΥΤ∑ΑΡΑ∑
ΚΑΤΑ∑ΚΕΥΗ: .............................................................................................................................................................................. 2007-2011
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: .............................................................................................................................................................. © ERIETA ATTALI
ΕΜΒΑΔΟΝ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ: .......................................................................................................................................................... 3.700 τ.μ.
∑ΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ: ................................................................................................................................................................ 460 τ.μ.
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Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Υ Τ Ε ∑

Τοιχοποιίες: ΡΟΥ∑∑Ο∑ ΛΕΟΝΑΡΔΟ∑
Επιχρίσματα: ΡΟΥ∑∑Ο∑ ΛΕΟΝΑΡΔΟ∑
Μονώσεις: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ∑
ΤΖΟΥΜΕΡΚΙΩΤΗ∑
Μεταλλικές Κατασκευές: 
ΡΟΥ∑∑Ο∑ ΛΕΟΝΑΡΔΟ∑
Ενοικίαση Εργαλείων & Μηχανημάτων: 
ΡΟΥ∑∑Ο∑ ΛΕΟΝΑΡΔΟ∑
Χωματουργικά: ΡΟΥ∑∑Ο∑ ΛΕΟΝΑΡΔΟ∑
Ικριώματα: ΡΟΥ∑∑Ο∑ ΛΕΟΝΑΡΔΟ∑
Τοποθέτηση Ταρατσοπλακών: 
ΡΟΥ∑∑Ο∑ ΛΕΟΝΑΡΔΟ∑
Χρωματισμοί: ΝΙΚΟ∑ ΝΟΜΙΚΟ∑
Μηχανήματα: ΡΟΥ∑∑Ο∑ ΛΕΟΝΑΡΔΟ∑
Ξύλινες Θύρες Απλές: 
∑ΥΡΟ∑ ΞΥΛΟΤΕΧΝΙΚΗ
Μεταλλικές Θύρες: 
ΡΟΥ∑∑Ο∑ ΛΕΟΝΑΡΔΟ∑
Βιομηχανία Τσιμέντου: 
 ΕΜΠΟΡΟΔΟΜΙΚΗ ∑ΥΡΟΥ
Δομικά Υλικά: 
ΕΜΠΟΡΟΔΟΜΙΚΗ ∑ΥΡΟΥ
Βιομηχανία ∑κυροδέματος: LAFARGE
Εμπορία Δομικών Υλικών:
ΕΜΠΟΡΟΔΟΜΙΚΗ ∑ΥΡΟΥ
∑ιδηρικά Οικοδομών: 
ΕΡΓΟΔΟΜΗ ∑ΥΡΟΥ
Εργαλεία - Μηχανήματα: 
ΡΟΥ∑∑Ο∑ ΛΕΟΝΑΡΔΟ∑
Δομικά Υλικά: 
ΕΜΠΟΡΟΔΟΜΙΚΗ ∑ΥΡΟΥ
Γεμίσματα Δαπέδων 
& Τοποθέτηση Πλακιδίων: 
ΡΟΥ∑∑Ο∑ ΛΕΟΝΑΡΔΟ∑
Τοποθέτηση Τζαμιών:  
∑ΥΡΟ∑ ΞΥΛΟΤΕΧΝΙΚΗ
Προμήθεια & Τοποθέτηση Μαρμάρων:
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟ∑
Μεταλλικές Κατασκευές:  
ΡΟΥ∑∑Ο∑ ΛΕΟΝΑΡΔΟ∑
Χρώματα - Κόλλες - Ρητίνες: ΖΑΝΝΙΚΟ∑
Μάρμαρα - Γρανίτες: SMILI
Πλακίδια: TERRACOTA
Κουφώματα: ∑ΥΡΟ∑ ΞΥΛΟΤΕΧΝΙΚΗ
Ξύλινες Επενδύσεις: ΚΑΡΑΜΠΑΤ∑Ο∑
∑υστήματα Θέρμανσης: CALDA
Είδη Υγιεινής: ΠΑΤΗΡΗ∑
Είδη Φωτισμού - ∑υστήματα - Διακόπτες:
BRIGHT


