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The architectural and 
interior designs of the 
residence were based 
on the enhancement 

of the island’s 
vernacular elements 

and their use in the 
surrounding area, the 

external building shell 
as well as the interior.

Ο αρχιτεκτονικός 
σχεδιασμός και 

η διακόσμηση της 
κατοικίας βασίστηκε 

κυρίως στην ανάδειξη 
των παραδοσιακών 

στοιχείων του νησιού 
και στη χρήση 

αυτών τόσο στον 
περιβάλλοντα χώρο 

όσο και στο εξωτερικό 
κέλυφος του κτιρίου, 

αλλά και τους 
εσωτερικούς χώρους.
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Ο σεβασμός και η 
εναρμόνιση με το φυσικό 
τοπίο ενισχύεται με τη 
χρήση φυσικών ντόπιων 
υλικών, παραδοσιακών 
τεχνικων και χρωμάτων.

Στους σκιερούς 
ημιυπαίθριους χώρους 
με τις καλαμωτές, 
δημιουργείται ένα 
δροσερό χτιστό πέτρινο 

Respectfulness to and 
harmonization with the 
natural landscape are 
amplified by using local, 
natural materials, traditional 
crafts and colours.

Under the reed-shaded, 
semi-open spaces a cool 

καθιστικο σε αποχρώσεις 
του λευκού σε συνδυασμό 
μια μεγάλη τραπεζαρία 
από φυσικό ξύλο. 
Στα εξωτερικά πλατώματα 
των αναβαθμίδων 
τοποθετούνται μοντέρνα 
lounge καθιστικά έτσι 
ώστε να μπορούν 
οι χρήστες του σπιτιού 
να απολαμβάνουν 
την εντυπωσιακή θέα.

stone sitting area is built 
in shades of white around 
a large dining table in 
natural wood. 
Modern lounge sitting 
sets are placed on the 
external terraces so 
that users may enjoy 
the impressive view. 
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Η εσωτερική διακόσμηση 
της κατοικίας κινείται 
κυρίως στους τόνους 
του λευκού και σε μίνιμαλ 
ύφος. Οι πέτρινοι τοίχοι 
βάφονται άσπροι 
επιτρέποντας στο φως 
να διεισδύει παντού και 
να αντανακλά σε 
πολλαπλές επιφάνειες, 
δημιουργώντας έτσι 

The interior decoration 
of the residence focuses 
on shades of white and 
a minimalistic style. 
Stone walls are painted 
white allowing light to 
permeate throughout, 
reflecting on multiple 
surfaces and thus, creating 

χώρους φωτεινούς 
και χαρούμενους. 
Το λευκό συμπληρώνεται 
με αποχρώσεις του 
ανοιχτού γκρι και μπεζ 
στις οροφές και τα 
κουφώματα. Μοναδικά 
έργα τέχνης διακοσμούν 
γωνίες των δωματίων, 
δίνοντας πινελιές με 
ζωηρότερα χρώματα.

bright and airy spaces. 
The colour white is 
combined with shades 
of light grey and beige 
on ceilings and casings. 
Unique works of art 
decorate corners of the 
rooms, with touches 
of brighter colours.
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Εσωτερικά η επίπλωση 
είναι απλή και 
λειτουργική, με τα 
χτιστά κρεββάτια και 
τους χτιστούς καναπέδες 
του καθιστικού να 
αποτελούν αναφορές 
στην παραδοσιακή 
νησιώτικη αρχιτεκτονική. 

Ταυτόχρονα συνδυάζονται 
με πιο μοντέρνες 
αρχιτεκτονικές γραμμές 
διακόσμησης, επιλεγμένα 
design κομμάτια, 
μοντέρνα λευκά φωτιστικά 
και μινιμαλιστικούς 
ατμοσφαιρικούς 
φωτισμούς. /

Interior furniture is simple 
and functional, with 
built-in beds and sofas 
constituting a reference 
to the vernacular island 
architecture. 
Simultaneously, they are 

combined with more 
modern architectural lines 
of decoration, selected 
design pieces, 
contemporary white 
lamps and minimalistic 
atmospheric lighting. /


