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O σχεδιασμός των εσωτε-

ρικών και εξωτερικών 

χώρων, όπως τον εμπνεύ-

στηκε η Αρχιτέκτων εσωτερικών χώ-

ρων Έλενα Κάρουλα, στηρίχθηκε 

στη σύνθεση των δύο αυτών κυρί-

αρχων επιλογών. 

Η σύγχρονη κατοικία συμπεριλαμ-

βάνει δύο λειτουργικά υποσύνολα 

σε δυο διακριτά επίπεδα και πλαι-

σιώνεται περιμετρικά από τον κήπο 

του περιβάλλοντα χώρου. Το σύ-

μπλεγμα χαρακτηρίζεται από τη με-

γάλη κλίμακα, η οποία μεγιστοποιεί 

τη μινιμαλιστική άποψη μέσα από 

τρισδιάστατες φόρμες, φυσικό και 

τεχνητό φωτισμό, διαφάνειες και 

αντανακλάσεις.

EΚΛΕΚΤΙΚΗ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ 
ΚΑΙ ΕΚΛΕΠΤΥΣΜΕΝΗ ΚΟΜ-
ΨΟΤΗΤΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΚΥ-
ΡΙΑΡΧΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΠΟΥ 
ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ ΣΤΟΝ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΜΙΑΣ ΜΙΝΙ-
ΜΑΛΙΣΤΙΚΑ ΠΟΛΥΤΕΛΟΥΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΑΛΗ. 

Τα θετικά στοιχεία της μινιμαλιστικής προσέγ-

γισης υιοθετηθήκαν για να τονίσουν τη συνέ-

χεια και τη συνοχή μεταξύ των εσωτερικών και 

των εξωτερικών χώρων, η οποία ενισχύθηκε 

περισσότερο και από το ξεδίπλωμα του γκρί-

ζου κρητικού μαρμάρου σε φινίρισμα ματ, 

«αντικέ» στα δάπεδα.

Μπαίνοντας στους χώρους, εισπράττεις τις θε-

τικές εντυπώσεις του «μινιμαλιστικού σχεδια-

σμού», όπως τον δημιούργησε η Αρχιτέκτων. 

Όπως εξηγεί η ίδια: «ξεκίνησα να δημιουργώ 

κοιτάζοντας μπροστά χωρίς να ξεχνώ τις αξι-

όπιστες αναφορές των κλασσικών δομών 

κα στοιχείων. Είναι γεγονός ότι τα δυο ύφη 

μοντέρνο και κλασσικό έχουν πιο πολλά κοινά 

απ’ ό,τι οι υποστηρικτές τους θα παραδέχο-

νταν. Εμένα με γοητεύει η συγχώνευση των 

μοντέρνων ιδεών, όπως πηγάζουν από παρα-

δοσιακές κλασσικές αναφορές».

Σημαντικό στοιχείο της κυρίαρχης φιλοσο-

φίας του σχεδιασμού, είναι ότι δημιουργεί 

την ατμόσφαιρα και τον χαρακτήρα που σε 

καλούν να λειτουργείς μέσα στους χώρους 

και όχι να τους αντιμετωπίζεις ως αντικείμενα 

παρατήρησης.

Το μαρμάρινο δάπεδο ξεκινάει από τα σκαλιά 

της εισόδου, ξεδιπλώνεται στην περιμετρική 

βεράντα και στα δάπεδα του ισογείου, και 

ενώνει τα δύο επίπεδα της οικίας μέσω της 
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εσωτερικής σκάλας. Συνεχίζει να ανα-

πτύσσεται μέσω των γραμμικών σκαλο-

πατιών της βεράντας καταλαμβάνοντας 

το χώρο γύρω από την πισίνα. Το αποτέ-

λεσμα είναι η απόλυτη συνοχή ανάμεσα 

στους εσωτερικούς και τους εξωτερικούς 

χώρους.

Η χρήση γκριζόμαυρης ψηφίδας στο 

εσωτερικό της πισίνας είναι η γλυπτική 

έκφραση του “Tone on tone” όπως δια-

γράφεται από τον φυσικό και τον τεχνητό 

φωτισμό ανάλογα με την ώρα της μέρας.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον βραδινό 

φωτισμό ο οποίος μετατρέπει τον κήπο σε 

ένα άλλο μεγάλο δωμάτιο που προστίθε-

ται στην αλληλοδιαδοχή των εσωτερικών 

χώρων και μεγιστοποιεί τη “μαγεία” της 

κατοικίας. D
www.elenakarouladesign.com
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