διατάσσονται οι υπόλοιποι
Ο προσανατολισμός
χώροι (κουζίνα, τραπεζαρία
της κατοικίας συνιστά
κλπ), ενώ ο πρώτος
το ιδιαίτερο πλεονέκτημά
όροφος έχει τη μορφή
της, αφού το κτίριο έχει
παταριού ανοιχτού προς
στηθεί ακριβώς πάνω
το καθιστικό.
στον άξονα της κοιλάδας
Η χρήση του ξύλου και
των Δελφών και
η επεξεργασία του
επωφελείται από μια
συντελούν σ’ ένα λιτό
συγκλονιστική θέα.
τελικό αποτέλεσμα, το
Ο χώρος της αυλής, αλλά
οποίο όμως δημιουργεί
και οι μεγάλες βεράντες,
ένα άνετο περιβάλλον
που έχουν προβλεφθεί,
διαβίωσης στο βουνό.
λειτουργούν ένα πολύ
μεγάλο μέρος του χρόνου,
ως ζωτικοί και λειτουργικοί
χώροι της κατοικίας,
ενοποιημένοι με τους
εσωτερικούς.
Η επιλογή των υλικών
δίνει στην κατοικία ένα
χαρακτήρα που ταιριάζει
ιδιαίτερα με το κλίμα και το
τοπίο της περιοχής, αλλα
δημιουργεί και τις ιδανικές
συνθήκες θερμικής άνεσης,
σε όλη τη διάρκεια του
χρόνου.
Ο κύριος όγκος του
κτιρίου κατασκευάστηκε
από φέρουσα λιθοδομή,
ενώ η ξύλινη κεραμοσκεπή
επικάθεται πάνω στους
πέτρινους τοίχους
και είναι εμφανής
στο εσωτερικό
της κατοικίας.
Το ξύλο εξάλλου
(καπνισμένη δρυς),
κυριαρχεί στο χώρο,
τόσο στα δάπεδα, όσο και
σε διάφορες επενδύσεις
των εσωτερικών τοίχων
και διακόπτεται μόνο
από τα δάπεδα των
διαδρόμων και των υγρών
χώρων, τα οποία έχουν
κατασκευαστεί από
μαύρο
αρχιτεκτονική
μελέτη
- επίβλεψη ΜΥΡΤΩ ΜΗΛΙΟΥ
μάρμαρο Εδέσσης.
σύμβουλος
Βλαδίμηρος Λεβίδης
Στο ισόγειο
τοποθετούνται
σύνθεση
ΜΥΡΤΩ
ΜΗΛΙΟΥ, ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ ΛΕΒΙΔΗΣ
οι χώροι διημέρευσης,
συνεργάτες
αρχιτέκτονες ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΕΤΡΟΥ
με
το καθιστικό
στατική
μελέτη να
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΑΤΟΣ
αποτελείτο
η/μ μελέτηκέντρο
ΝΙΚΟΣτων
ΜΕΛΙΣΣΑΡΗΣ, ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΤΣΑΡΑΣ
λειτουργιών της κατοικίας
και
τη διώροφη
μορφή του
κείμενο
ΜΥΡΤΩ ΜΗΛΙΟΥ
τζακιού
να
ορίζει
το ύψος ATTALI
φωτογράφηση ®ΕRIETA
του χώρου.
Γύρω από το καθιστικό
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ΡΙΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΛΟΓΟΣ

Η μονοκατοικία βρίσκεται στη Σύρο, 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 Σύρου.
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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 από μια σύγχρονη
αρχιτεκτονική έκφραση.
Η γεωμετρία του κτιρίου
ακολουθεί την τοπογραφία
του οικοπέδου, μιμούμενη
τις λιθόχτιστες
παράλληλες πεζούλες,
που χαρακτηρίζουν
τα ελληνικά νησιά.
Τα 400 m2 του κτιρίου είναι
διαχωρισμένα σε επιμέρους
σκαλωτούς όγκους, από
την πέτρα 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 φιλόξενου
αντικατοπτρίζεται και στο
εσωτερικό του κτιρίου.
Στους χώρους εισόδου και
κίνησης οι φόρμες είναι
απλές και απέριττες, ενώ τα
υλικά είναι αδρά και ψυχρά.
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Το εσκεμμένα λιγοστό φως
καθοδηγεί με την έντασή
του προς τους κύριους
χώρους του σπιτιού.
Στην περιοχή του
καθιστικού ο χώρος
απλώνεται, το φως
είναι διάχυτο και
τα υλικά πιο ζεστά.
Οι πέτρινοι τοίχοι 60 cm,
τα φυτεμένα δώματα και η
μόνωση διατηρούν το σπίτι
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δροσερό το καλοκαίρι
και ζεστό το χειμώνα.
Ο φυσικός κλιματισμός
του 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 το τρόπο αυτό, την
άμεση πρόσβαση όλων
των χώρων στο ύπαιθρο
και στις διαμορφωμένες
αυλές, που περιβάλλουν
το κτίριο.
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