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

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΉ 
ΑΝΑΒΙΩΣΉ

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΉ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΉ ΜΉΛΟ

Φωλιασμένη στην άκρη ενός γκρεμού 
στην Πλάκα, την πρωτεύουσα της Μήλου, 
η κατοικία του 19ου αιώνα ανακαινίστηκε 
με επιμέλεια, ώστε να προσφέρει ένα 
αυθεντικά παραδοσιακό, αλλά και 
πρακτικό καλοκαιρινό καταφύγιο.  

Χτισμένο το 1813, το κτίριο αποτελεί ουσιαστικά έναν 
πέτρινο οργανισμό 200 χρόνων, τον οποίο σεβάστηκε 
η αρχιτεκτονική μελέτη, διατηρώντας άθικτους τους 
εξωτερικούς τοίχους, πάχους 60cm και εκτελώντας 
μια ήπια επέμβαση ακριβείας. 
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Οι νεότερες δομικές προσθήκες αφαιρέθηκαν, 
τιμώντας την αρχική σχεδιαστική πρόθεση, 
όπως η οροφή με πλάκα από σκυρόδεμα του 1990 
από την αυλή της εισόδου, που αντικαταστάθηκε 
από μια διακριτική πέργκολα από bamboo. 
Κάτω από αυτήν, η προσθήκη μιας ντουζιέρας 
κι ενός νιπτήρα δημιουργούν ένα χώρο για την 
αφαίρεση της άμμου της παραλίας πριν την είσοδο 
στο εσωτερικό. 

Οι αντιθετικοί χαρακτήρες των δυο επιπέδων 
της κατοικίας διατηρήθηκαν, με εκ νέου διανομή 
της προγραμματικής τους χρήσης. Το σκαλισμένο 
στο βράχο του βουνού χαμηλότερο επίπεδο 
μετατράπηκε από αποθήκη σε χαλαρωτικό ξενώνα, 
που παρέχει ιδιωτικότητα, αν και βρίσκεται μόλις 
μερικά σκαλιά κάτω από το κυρίως σπίτι. 
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Εκεί, το αδρό τελείωμα των τοίχων ακολουθεί τη 
φυσική επιφάνεια της λιθοδομής τους, το δάπεδο 
διαστρώνεται με σχιστόλιθο, ενώ τα ανοίγματα 
είναι μικρά και η οροφή χαμηλή.  

Το ψηλοτάβανο και φωτεινό υψηλότερο επίπεδο 
φιλοξενεί τους κύριους χώρους διαβίωσης, 
προσαρμοσμένους στο σύγχρονο οικογενειακό 
τρόπο ζωής. Η κουζίνα μεταφέρθηκε από ένα μικρό 
δωματιάκι στον ευρύχωρο χώρο δίπλα στο καθιστικό 
και την τραπεζαρία. Ένας ημιώροφος στο παιδικό 
υπνοδωμάτιο ελευθερώνει χώρο για παιχνίδι, 
en-suite λουτρό και βεστιάριο. Το νέο τζάκι 
στο καθιστικό αποτελεί σημείο εστίασης, 
μεταμορφώνοντας την κατοικία σε φιλόξενο 
οικογενειακό σπίτι. 

Όλα τα νέα στοιχεία 
κατασκευάστηκαν με 
παραδοσιακές τεχνικές 
και τοπικά υλικά που 
μεταφέρθηκαν στο χέρι, λόγω 
της δυσκολίας πρόσβασης 
στο οικόπεδο από τα στενά 
δρομάκια της Πλάκας. 
Τα δάπεδα από σχιστόλιθο 
και ξύλο και οι άβαφοι τοίχοι 
επιτρέπουν στο σπίτι να 
αναπνέει, με τα κατά 
παραγγελία δημιουργημένα 
έπιπλα και αξεσουάρ να 
σέβονται το τοπικό ύφος, 
ενσωματώνοντας σύγχρονες 
συσκευές και τεχνολογία. 


