
A R C H I T E C T U R E

Κείμενο GJP Construction
Φωτογράφηση George Fakaros

Αρχιτεκτονική μελέτη, 
Interior design, κατασκευή
GJP Construction

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΚΗΦΙΣΙΑ

Πρόκειται για μια 
κατοικία 500m2 στην 
Κηφισιά, βασισμένη στο 
concept ενός hotel-
apartment. Ανεξάρτητα 
διαμορφωμένες σουίτες 
έχουν ενταχθεί σε ένα 
σύμπλεγμα, το οποίο 
εξωτερικά μοιάζει με 
μονοκατοικία. Εσωτερικά, 
η διαρρύθμιση έχει 
σχεδιαστεί με τέτοιο 
τρόπο ώστε να 
εξυπηρετεί διαφορετικές 
ανάγκες διαβίωσης.

ΣΑΦΗΝΕΙΑ  
& ΚΑθΑρΟΤΗΤΑ
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Η κατοικία έχει χωριστεί σε 
δύο junior suites των 50m2 
στο ισόγειο, δύο deluxe suites 
των 75m2 στον πρώτο όροφο, 
ενώ ο δεύτερος και τρίτος 
όροφος αποτελούν μια 
μεζονέτα 250m2 με roof 
garden. 

Εξωτερικά έχουν επιλεγεί 
φυσικά υλικά, τσιμέντο και 
ξύλο, ώστε το κτίριο να 
εναρμονίζεται με το φυσικό 
τοπίο και να μοιάζει 
αναπόσπαστο κομμάτι του. 
Τόσο εξωτερικά όσο και 
εσωτερικά υπερισχύουν  
η σαφήνεια και η καθαρότητα 
των υλικών και των γραμμών, 
διαμορφώνοντας ένα λιτό, 
αλλά λειτουργικό και ζεστό 
περιβάλλον.
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Ο μινιμαλισμός και η αφαίρεση, σε συνδυασμό 
με τις αποχρώσεις του λευκού, του μαύρου 
και του ξύλου, προσδίδουν στο χώρο μια 
αίσθηση μοντέρνας φιλοξενίας. 
Στο σύνολό της, η κατοικία συνδυάζει 
την κατάλληλη επιλογή υλικών και αντικειμένων-
επίπλων, που μετατρέπονται σε σημεία 
αναφοράς, με έξυπνη διαρρύθμιση, με αποτέλεσμα 
ο κάθε χώρος να είναι ιδανικός μέσα από 
τη μοναδικότητά του. 

Τα υλικά της κατασκευής 
αποτελούν από μόνα τους 
στοιχεία design, όπως είναι  
οι επιφάνειες του ξύλου, 
που από το πάτωμα 
συνεχίζουν στον τοίχο 
ή ακόμα και στην οροφή, 
κρατώντας το minimal ύφος 
αλλά δίνοντας την απαραίτητη 
“ζεστασιά”. 
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Έντονες αντιθέσεις έχουν δημιουργηθεί μεταξύ 
φωτεινών και σκοτεινών επιφανειών καθώς και 
μεταξύ φυσικών και βιομηχανικών υλικών, ενώ έχουν 
επιλεγεί statement έπιπλα όπως η βιβλιοθήκη με 
κλίση 45ο, που δίνει κίνηση στο χώρο. 
Τα μεγάλα ανοίγματα επιτρέπουν στο φυσικό φως 
να διαχέεται στους χώρους και παράλληλα ενισχύουν 
την αλληλεπίδραση με το φυσικό τοπίο. 
Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στη μελέτη φωτισμού. 
Το τεχνητό φως ενσωματώθηκε στο κέλυφος του 
κτιρίου ώστε να διαμορφώνει την ταυτότητα και την 
ιδιαιτερότητα κάθε χρήσης μέσα στο χώρο. 

Οι κρυφοί φωτισμοί 
ακολουθούν και τονίζουν 
τα γραμμικά στοιχεία 
που επικρατούν, είτε 
δημιουργώντας την 
αίσθηση της συνέχειας 
μεταξύ του δαπέδου, 
της οροφής και των 
κατασκευών, είτε ενισχύοντας 
τους άξονες που 
διαμορφώνονται από τη 
διάταξη της κατοικίας.  


