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Σαν πύργος, το ξεχωριστό αυτό σπίτι είναι δομημέ-

νο σε κατακόρυφη διάταξη. Oλο το ισόγειο τμήμα 

αποτελείται από ένα ενιαίο «διάφανο» χώρο που 

ενώνεται με το στοιχείο του νερού. Όπως στα παλιά 

παραδοσιακά χωριά όπου το νερό κυκλοφορούσε σε 

ανοιχτά αυλάκια και η θέα του με τον ήχο δρόσιζαν τον πε-

ραστικό έτσι και εδώ ταυτίζεσαι με την παράδοση. Ξεκινώ-

ντας από την πίσω αυλή και ρέοντας κατηφορικά προς την 

μπροστινή βεράντα με θέα τη θάλασσα ολοκληρώνεται 

η άμεση σχέση της κατοικίας με το μπλε της Μεσογείου.

Δίνοντας προσοχή στον σχεδιασμό και με «έξυπνα κόλ-

πα» η αρχιτέκτων Έλενα Κάρουλα, έχει καταφέρει να 

ενώσει τα τέσσερα επίπεδα του σπιτιού χρησιμοποιώντας 

σταθερούς όγκους πλασμένους σε σχεδόν αρχετυπικούς 

σχηματισμούς χρησιμοποιώντας συνθέσεις από φυσικά 

υλικά τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό του 
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σπιτιού. Έτσι οι ιδιοκτήτες μπορούν να 

απολαμβάνουν διαφορετικές εικόνες 

του φυσικού περιβάλλοντος ανάλογα 

με το επίπεδο που βρίσκονται ενώ τα 

όρια του εσωτερικού και εξωτερικού 

χώρου εξαφανίζονται κατά βούληση 

ανάλογα με τη χρήση των γυάλινων 

πετασμάτων που απομονώνουν τον 

εσωτερικό χώρο.  O ήλιος και η διάθεση 

των ενοίκων είναι εκείνα που καθορί-

ζουν αν ο κάθε χώρος του σπιτιού θα 

μεταμορφωθεί σε δροσερό καταφύγιο 

με φόντο τη θάλασσα. 

Μία όμορφη εσωτερική σκάλα που την 

διακρίνει η διαφάνεια και την διασχί-

ζει το μαύρο μεταλλικό φουγάρο του 

τζακιού ενώνει τα τέσσερα διαφορετι-

κά επίπεδα καταλήγοντας στο δώμα. 

Στο τελευταίο και το πρώτο επίπεδο τα 

υπνοδωμάτια σουίτες είναι τα καταφύ-

για ξεκούρασης – σχεδιασμένα έξυπνα 

ώστε να προστατεύονται από τις ψηλές 

θερμοκρασίες του καλοκαιριού. Η λιτό-

τητα των χρωμάτων και των επιφανειών 

δημιουργούν σε όλες τις ώρες της ημέ-

ρας μια ξεκούραστη θαλπωρή. D


