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Συνομιλώντας με το Αιγαίο
 Το μικρό συγκρότημα, που αποτελείται από τρεις ανεξάρτητες κατοικίες, 
βρίσκεται στον ήσυχο οικισμό Κανάλια, στο υπερυψωμένο ακρωτήριο 

ακριβώς δίπλα στη Χώρα της Μυκόνου.   

ΚΕΊΜΕΝΟ ΣΤΑΎΡΟΣ ΜΑΡΤΊΝΟΣ
ΦΩΤΟΓΡΆΦΗΣΗ ΓΊΏΡΓΟΣ ΣΦΑΚΊΑΝΑΚΗΣ

MYKONOS ESTI LUXURY VILLAS

Η τοποθεσία απολαμβάνει 
μοναδική θέα προς τα ακατοίκητα 
νησάκια Μπάος και Κάβουρας στα 
βόρεια και τον κόλπο της Χώρας 
στα ανατολικά.

Ο σχεδιασμός των κατοικιών 
έγινε με σεβασμό στο χτισμένο 
και το φυσικό τοπίο του νησιού.
Οι ήπιες αρχιτεκτονικές επιλογές 
και επεμβάσεις χαρακτηρίζουν 
την αρχιτεκτονική των εσωτερικών 
και των εξωτερικών χώρων 
ώστε να εντάσσονται αρμονικά 

στην κλίμακα και το ύφος 
των κυκλαδίτικων οικισμών.
Οι τρεις κατοικίες, με 
χαρακτηριστική νησιωτική 
αρχιτεκτονική που περιλαμβάνει 
κατάλευκους τοίχους και τοπική 
πέτρα, έχουν διασφαλισμένη 
την ιδιωτικότητά τους μέσα 
από ανεξάρτητες εισόδους 
και διαρρύθμιση σε τρία επίπεδα. 

Το εσωτερικό κάθε μιας από 
αυτές φιλοξενεί πέντε υπνοδωμάτια 
και έξι λουτρά. 

Άρχιτεκτονική μελέτη
TSOLAKIS ARCHITECTS

Υπεύθυνη μελέτης
ΦΏΤΕΊΝΗ ΛΊΑΚΟΎ
Ομάδα μελέτης

ΑΘΗΝΑ ΑΝΔΡΕΑΔΟΎ
ΣΤΑΜΟΣ ΟΊΚΟΝΟΜΟΎ

ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΑΓΊΏΤΟΠΟΎΛΟΎ 
Μελέτη φωτισμού

SITE SPECIFIC
Έργα τέχνης

ΕΊΡΗΝΗ ΓΚΟΝΟΎ
Styling

ΑΝΕΣΤΗΣ ΜΊΧΑΛΗΣ
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Το επίπεδο της εισόδου 
περιλαμβάνει τις εσωτερικές κουζίνες, 
ενώ δίπλα σε αυτές, βρίσκονται οι 
χώροι τραπεζαρίας και τα καθιστικά, 
μέσα σε προστατευμένες γωνιές 
με θέα προς τη θάλασσα μέσα 
από στρατηγικά τοποθετημένα 
ανοίγματα. Και στις τρεις κατοικίες, 
η master σουίτα καταλαμβάνει 
ολόκληρο τον τελευταίο όροφο, 
απολαμβάνοντας τη θέα του 
Αιγαίου και της Χώρας της Μυκόνου 
από τον δικό της, ανοιχτό υπαίθριο 
χώρο. 

Η μινιμαλιστική αίσθηση του 
εσωτερικού, με απαλές καμπύλες 
και πατητή τσιμεντοκονία 
στα δάπεδα, ολοκληρώνεται 

με σταθερά έπιπλα από φυσική 
δρυ, φωτεινές ξύλινες οροφές 
και αέρινα λινά υφάσματα.
Οι μεγάλοι υπαίθριοι χώροι 
αναψυχής, στρωμένοι με τοπική 
πέτρα, έχουν στο κέντρο τους τρεις 
ανεξάρτητες πισίνες, ενώ 
πλαισιώνονται από κήπους 
με αρωματικά φυτά, που 
λειτουργούν ως συνέχεια του 
φυσικού τοπίου. 
Οι εξωτερικοί χώροι καθιστικού 
προστατεύονται από τον δυνατό 
ήλιο κάτω από ξύλινες πέργκολες 
με καλαμωτές, ενώ η ιδιωτικότητά 
τους εξασφαλίζεται με ψηλούς 
τοίχους, μετατρέποντας 
το ύπαιθρο σε τόπο καθημερινής 
διαβίωσης. 


