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I N T E R I O R S

Το project αφορά ένα 
διαμέρισμα δύο επιπέδων 
στη Γλυφάδα, το οποίο 
βρίσκεται στους τελευταίους 
ορόφους μιας σύγχρονης 
πολυκατοικίας. Στο πρώτο 
επίπεδο βρίσκεται το καθιστικό 
με την τραπεζαρία, την 
κουζίνα, δύο υπνοδωμάτια και 
δύο μπάνια και στο δεύτερο 
το master bedroom με το 
ensuite μπάνιο, walk-in 
closet, το γραφείο με mini bar 
και τον εξωτερικό χώρο με το 
jacuzzi και το lounge 
καθιστικό. 
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Στην ανακαίνιση δόθηκε έμφαση στο minimal 
σχεδιασμό, τις λιτές γραμμές και τις λευκές 
αποχρώσεις, αλλά και στο φωτισμό, ο οποίος 
είναι κυρίως γραμμικός και έμμεσος και προκύπτει 
από σχισμές στην οροφή και περιμετρικούς 
κρυφούς φωτισμούς στην ψευδοροφή και 
στα ειδικά διαμορφωμένα κενά μεταξύ 
των τοίχων και του δαπέδου, δημιουργώντας 
την αίσθηση της αιώρησης. 

Η ίδια τεχνική έχει εφαρμοστεί και στις σταθερές 
κατασκευές στους τοίχους, όπως στη λευκή 
διακριτική σύνθεση του σαλονιού με τα φυτά.
Ο γωνιακός τοίχος της εισόδου επενδύεται με το 
εντυπωσιακό πέτρωμα california από το Mαρόκο, 

σε σκούρο ανθρακί 
χρώμα, το οποίο μοιάζει 
να εξαφανίζεται μέσα 
στην οροφή δημιουργώντας, 
σε συνδυασμό με τον 
κρυφό φωτισμό, ένα 
εντυπωσιακό και δραματικό 
αποτέλεσμα, που έρχεται 
να διαταράξει την αρμονία 
των απλών λευκών γραμμών 
του χώρου.
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Αντίστοιχη έμφαση στην αντίστιξη έχει δοθεί και 
στο κλιμακοστάσιο που οδηγεί στο πάνω επίπεδο. 
Εκεί δημιουργείται ένα εναλλασσόμενο μοτίβο 
από ξύλινα πηχάκια στους τοίχους, το οποίο 
”σκαρφαλώνει” σαν ένας κατακόρυφος πυρήνας 
μετάβασης, η οροφή του οποίου επενδύεται 
με καθρέπτη, μοιάζοντας σαν να μην έχει τέλος. 
Παραμένοντας στο ίδιο αντισυμβατικό πνεύμα, 
αντί για κουπαστή χρησιμοποιούνται χοντρά σχοινιά, 
τα οποία μπλέκονται ακανόνιστα και διατρέχουν 
καθ’ ύψος όλο το κλιμακοστάσιο.
 
Στο δεύτερο επίπεδο διαμορφώνεται ένα privé 
γραφείο, σε άμεση επαφή με τον εξωτερικό χώρο, 
που πλαισιώνεται από μια γωνιακή minimal μαύρη 

βιβλιοθήκη, το ένα μέρος 
της οποίας είναι χωρίς πλάτη, 
για να μην εμποδίζει τη θέα 
από το παράθυρο με τα φυτά. 
Απέναντι από το γραφείο 
δημιουργείται ένας χώρος 
που φιλοξενεί το mini bar, 
μια custom made κατασκευή 
από μασιφ κορμό δένδρου. 
Ο τοίχος πίσω του επενδύεται 
με ακανόνιστες λωρίδες από 
γκρι γρανίτη.
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Στο ίδιο επίπεδο, στο βάθος, βρίσκεται το 
υπνοδωμάτιο, που χαρακτηρίζεται αυστηρά από 
το λευκό χρώμα και τους κρυφούς φωτισμούς 
στο κεφαλάρι του custom made κρεβατιού. 
Ο τοίχος που χώριζε το υπνοδωμάτιο από το μπάνιο, 
καταργήθηκε, ώστε να δημιουργηθούν ανοίγματα 
για να ενοποιηθούν οι δύο χώροι και να υπάρχει 
άμεση οπτική επαφή και πρόσβαση με το χώρο 
της ντουσιέρας και του νιπτήρα, με δυνατότητα 
απομόνωσης, όποτε αυτό είναι επιθυμητό. 

Οι τοίχοι καλύπτονται 
με καθρέπτη και 
δημιουργούν βάθος στο 
χώρο, αντικατοπτρίζοντας 
τόσο τα φυτά όσο και 
το φως που εισέρχεται 
από το απέναντι παράθυρο. 
Το μπάνιο επενδύεται παντού 
- τοίχοι, πάτωμα, οροφή - 
με λευκό μάρμαρο carrara 
με εντυπωσιακά νερά. 
Η περιοχή της ντουσιέρας 
είναι αρκετά ανοιχτή και 
περιβάλλεται από παράθυρα 
που προσφέρουν θέα 
σε έναν ειδικά διαμορφωμένο 
κήπο με εξωτικά φυτά. 


