
«Απ΄τα παράθυρα γλυστρούσε ο ουρανός...»
  (Γιάννης Ρίτσος)

Η A&M Architects, εκπόνησε τον σχεδιασμό και την κατασκευή μιας κατοικίας, 
σκαρφαλωμένης στις πλαγιές του ψηλότερου χωριού της Καρπάθου (και ολόκληρου 
του νομού Δωδεκανήσου). Είναι ενδιαφέρον, πως οι λέξεις (και οι στίχοι) που έχουν 
επιλεγεί, για να συνοδεύσουν την περιγραφή των τεχνικών στοιχείων του οικήματος, 
στο κείμενο που μας στάλθηκε από το γραφείο τής, ως άνω, εταιρείας, έχουν έναν 
ιδιαίτερο ρυθμό, θαρρείς ορμώμενο από το ζύμωμα της τέχνης με την άγρια ομορφιά 
της φύσης, σ’ αυτό το απομακρυσμένο νησί των θαλασσών μας. Έτσι, προς χάριν του 
δημιουργού και της σχέσης που φαίνεται να εξακολουθεί να έχει με το έργο του, ό,τι 
ακολουθεί προς ανάγνωση, έχει ελάχιστα διαμορφωθεί από την συντακτική  ομάδα του 
περιοδικού μας.
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Η αρχιτεκτονική αναρριχάται στην πλαγιά του ψηλότερου Καρπάθιου χωριού, του Όθου, και κάνει 
μια πρόταση πολυαισθητικής δημιουργίας, εξιστορώντας το παλιό, μέσα από νέο τρόπο.

“Σαν πλησιάσεις το κοχύλι, θα ακούσεις τον βοριά να βρυχάται στις αυλές.

Σαν τρίψεις την πέτρα και το ξύλο, θα ξασπρίσεις την αρμύρα τους.

Σαν κλείσεις τα μάτια, θα γεμίσεις τα ρουθούνια σου με ατόφιο αίολο. 

Σαν γευτείς τα χείλη, θα δοκιμάσεις την αρμύρα του πελάγους.”.
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ΤΟ ΕΡΓΟ
Το έργο, αφορά στο σχεδιασμό και στην 
κατασκευή παραθεριστικής κατοικίας στην 
Κάρπαθο.
Αυτή -χτισμένη σε επικλινές πρανές, στα 
κεντρικά του νησιού, υπό την ιδιαίτερη μέρι-
μνα των μελετητών να  εκμεταλλευτούν, τόσο 
την ξεχωριστή θέση του οικοπέδου στο ανά-
γλυφο του νησιού, όσο και το άπλετο φυσικό 
φως σε συνδυασμό με την πανοραμική θέα- 
αποτελεί μια δημιουργία, που μοιάζει να 
φέρνει μήνυμα από την παράδοση. 

ΜΟΡΦΗ
Οι κτιριολογικές απαιτήσεις, διαμορφώθηκαν 
με σεβασμό στις αρχέτυπες μορφές τών, ήδη, 
κτισμένων και του ευρύτερου περιβάλλοντος. 
Οι κατακερματισμένοι όγκοι του οικήματος, 
βρίσκονται σε φυσική αρμονία με την φυσική 
τοπιογραφία.
Με γνώμονα την εντοπιότητα, επελέγησαν το 
σύνολο των χρωμάτων και των υλικών. 
Τα μεγέθη, προσαρμοσμένα στην «ανθρώ-
πινη» κλίμακα του χωριού, η διάταξη των 
χώρων και η λειτουργικότητά τους βασι-
σμένες στη  νομοτέλεια και σοφία της 
παράδοσης, προσθέτουν έναν κρίκο, στην 
πολιτιστική αλυσίδα του νησιού. 

Η ΚΑΤΟΙΚΙΑ 
Η κατοικία αναπτύσσεται σε 5 επίπεδα. 
Περιλαμβάνει χώρους διημέρευσης στο 
κάτω μεγάλο επίπεδο, με την καρδιά να χτυπά 
στην κουζίνα. Δίπλα, το καθιστικό με το τζάκι 
και, αντικριστά, ο χώρος της τραπεζαρίας. 
Από το σκηνικό, λείπει μόνο ο αργαλειός, για 
να ζωντανέψει το πριν...
Στα ψηλότερα επίπεδα οργανώνονται οι «ιδι-
αίτεροι» χώροι, τα υπνοδωμάτια, τα μπάνια 
και οι βοηθητικοί τομείς.
Στη νοητή επέκτασή τους, ξετυλίγονται οι 
εξωτερικοί χώροι της κατοικίας, που έχουν 
εξασφαλίσει ήδη απ’ την μελέτη, απαράμιλλη 
θέα, από όπου κι αν σταθείς.

ΠΕΤΡΑ, ΞΥΛΟ & ΣΟΒΑΣ
Ιδιαίτερα, δόθηκε έμφαση στην διακόσμηση, 
τόσο του εξωτερικού όσο και του εσωτερικού 
χώρου της κατοικίας. 
Η εικόνα εκτυλίσσεται διάχυτα θεατρική, μέσα 
από έναν διάλογο του παραδοσιακού στοιχείου 
με το σύγχρονο. 
Γήινες αποχρώσεις, συνδυασμός ξύλου, πέτρας 
& σοβά, προσεγμένη επιλογή επίπλων, υλικών, 
διακοσμητικών στοιχείων & αντικειμένων, 
δημιουργούν την αίσθηση πως πρόκειται για 
έναν χώρο ξεκούρασης, σχεδόν ...ανάρρωσης 

από τα σύγχρονα, με εκλεπτυσμένη ευαισθησία, 
που αντανακλά τις επιθυμίες του ιδιοκτήτη. 
Στα υπνοδωμάτια, το λευκό κυριαρχεί. Ο 
συνδυασμός του ανοιχτού χρώματος των χτι-
στών κρεβατιών και της λιτής διακόσμησης 
με τις προσεγμένες λεπτομέρειες, αποπνέει 
ηρεμία και γαλήνη. 
Για την κατασκευή των μπάνιων, χρησιμο-
ποιήθηκε τσιμεντοκονία σε γήινους, και πάλι, 
χρωματισμούς. 

ΦΩΣ & ΑΝΕΣΗ
Με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας και την 
μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος, επι-
λέχθηκαν οι ανάλογοι προσανατολισμοί και 
τα ιδανικά μεγέθη ανοιγμάτων, ενώ, στις προ-
σόψεις, εφαρμόστηκε σύστημα εξωτερικής 
θερμομόνωσης.
Αυτό το λαμπρό δείγμα αρχιτεκτονικής και δια-
κόσμησης, σ’ έναν τόπο, απομακρυσμένο από 
τον αστικό πυρήνα της χώρας, ο οποίος, αβίαστα, 
συνεχίζει  να κρατά τις παραδόσεις, ενσαρκώ-
νει τον σεβασμό προς την καθαρή ελληνικότητα 
και αντικατοπτρίζει το φως της στις ψυχές των 
ντόπιων, των μεταναστών που περιμένουν, 
εναγωνίως, τα καλοκαίρια του προσωρινού 
τουςw νόστου και των ταξιδιωτών-μαρτύρων 
της ανεκτίμητης αυθεντικότητας.

A&M Architects:

Δροσοπούλου 61,

11257 Αθήνα

Τ.: 2108258950

F.: 2108226553

www.am-architects.gr

info@am-architects.gr

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ

Αρχιτεκτονική Μελέτη, Κατασκευή & Επίβλεψη: A&M Architects

Στατική Μελέτη: Στυλιανός Παυλόπουλος, Παναγιώτης Χατζημανώλης

Η/Μ Μελέτη: PG Kamarinos

Interior Design: Α&Μ Interiors

Αρχιτεκτονική Τοπίου: Αγγελική Πέππα

Εταιρείες που συμμετείχαν στο έργο αυτό:

Prolat / Snap / Collezione Imports / Mia Collection / Αφοί Σεβδαλή / Mp Illumination
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