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Mani-Fest
ΣΕ ΆΜΕΣΗ ΕΠΆΦΗ ΜΕ ΤΗ ΓΗ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΆΚΗΣ ΜΆΝΗΣ, Η ΛΙΤΗ, 

ΆΝΆΛΆΦΡΗ ΚΆΤΟΙΚΙΆ ΠΟΥ ΣΧΕΔΙΆΣΆΝ ΟΙ HHH ARCHITECTS 
ΕΠΕΝΔΥΕΙ ΣΤΗΝ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΆ ΚΆΙ ΣΤΟΝ ΓΡΆΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΆΣΜΟ.

 ΚΕΊΜΕΝΟ: ΚΑΤΕΡΊΝΑ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΎΛΟΎ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΕΣ: ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ

Η γεωμετρία και η συμμετρία κυριαρχούν 
στον χώρο γύρω από την πισίνα (11,5Χ6 μ.) 
και πλαισιώνεται από ειδικής επεξεργασίας 
μάρμαρο Άιγύπτου-Σινά, αλλά και μία 
ενδιαφέρουσα συλλογή από παχύφυτα. Ως 
υλικό επικάλυψης της πισίνας εφαρμόστηκε 
το σύστημα deco flakes της εταιρείας 
Resoltech σε λευκό χρώμα, το οποίο 
σε συνδυασμό με το νερό αποδίδει μια 
ανοιχτόχρωμη γαλάζια απόχρωση. 

M&D
ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ
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Μία διαδρομή που ξεκινάει από τον χώρο 
στάθμευσης οδηγεί στην κύρια είσοδο του σπιτιού, 
την εξωτερική τραπεζαρία–bbq και στην πισίνα. 
Η βορειοανατολική πλευρά, κλειστή με τα ελάχιστα 
απαραίτητα ανοίγματα, έρχεται σε αντίθεση με την 
εντελώς διαμπερή νότια όψη. 
Κάτω: To pool house με ένα μαρμάρινο τραπέζι 
χρησιμοποιώντας ως βάση τον υφιστάμενο βράχο. 

Η εξωστρεφής αυτή κατοικία έχει ανοίγματα σε όλες 
τις πλευρές της. Στην πρόσοψή της, μία ενότητα με 
μαύρα αλουμίνια κουφώματα (κατασκευάστηκαν 
από την εταιρεία Tsantos Architectural Frame 
Applications) και συρόμενα σκιάδια από ξύλο τικ 
(εισαγωγή από τις Φιλιππίνες) προσφέρουν την 
απλόχερη θέα αλλά και τη σκιά που απαιτείται σε 
συγκεκριμένες ώρες της ημέρας. 
Κάτω, η εξωτερική σκεπαστή τραπεζαρία. 
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Προσανατολισμένος στη θέα του 
Μεσσηνιακού κόλπου, ο χώρος της 
πισίνας αλλά και του σκεπασμένου 
ημιυπαίθριου καθιστικού με ανεμιστήρα 
οροφής και τζάκι (Tsokas), το οποίο 
βρίσκεται ακριβώς πίσω από το 
εσωτερικό. Όλα τα έπιπλα έχουν γίνει 
εισαγωγή από τις Φιλιππίνες. 
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Π έντε στρέμματα ελαιώνα, μεταξύ 
Καρδαμύλης και Στούπας, με 
θέα προς τον Μεσσηνιακό κόλπο 
αλλά και προς τον Ταΰγετο, 

έγιναν Terra Nova για ένα ζευγάρι Γερμανών, 
που ερωτεύτηκαν κεραυνοβόλα τη σκληρή και 
κακοτράχαλη φύση της Μάνης. 
Αυτό το δίπολο «βουνό και θάλασσα» καθώς 
και η ήπια κλήση του εδάφους ήταν δύο καίρια 
σημεία του κτήματος, τα οποία αξιοποιήθηκαν 
δεόντως από τους αρχιτέκτονες HHH Architects 
(Νικήτας Χατζημιχάλης -Ίωάννα Χολέβα), καθώς 
τους έδωσαν το έναυσμα για τη δημιουργία μιας 
εξωστρεφούς κατοικίας με ανοίγματα σε όλες τις 
πλευρές της. 
Το σημείο τοποθέτησης του κτιρίου εντός του 
οικοπέδου ήταν αυτό που διέθετε την καλύτερη 
θέα και ταυτόχρονα αυτό που υπέδειξε η 
τοπογραφία σε σχέση με την απόσταση από τους 
γείτονες κλπ. Ακολούθησε η γραμμική σχεδίαση 
της κατοικίας, που εκτείνεται σε δύο επίπεδα, 
με το πρώτο επίπεδο συμπαγές και πέτρινο 
με ανοίγματα μόνο στις κρεβατοκάμαρες που 
βλέπουν σε κήπο και έχουν ορίζοντα τη θάλασσα. 
Πάνω σε αυτή την πέτρινη βάση εδράζεται ο 
πρώτος όροφος, μια ελαφριά κατασκευή, με τη 
μία της πλευρά που βλέπει προς το βουνό να είναι 

πέτρινη και την άλλη, αυτή που κοιτάζει προς 
τη θάλασσα, να είναι μεταλλική σε σκούρα γκρι 
απόχρωση. Το μέταλλο δημιουργεί μία ενότητα 
με τα αλουμινένια κουφώματα και τα συρόμενα 
σκιάδια από ξύλο τικ, τα οποία ήρθαν σε κομμάτια 
από τις Φιλιππίνες. Καθώς αυτή η πλευρά έχει 
ΝΔ προσανατολισμό, ήταν απαραίτητη η σκίαση 
τις απογευματινές ώρες του καλοκαιριού.
Το κάτω επίπεδο φιλοξενεί δύο κρεβατοκάμαρες-
ξενώνες με τα μπάνια τους, το tv room, τη 
σάουνα και τις αποθήκες. Μία εσωτερική σκάλα 
οδηγεί στο κυρίως επίπεδο όπου βρίσκεται 
το καθιστικό, η τραπεζαρία, η κουζίνα και η 
κύρια κρεβατοκάμαρα, η οποία συνδέεται 
με το καθιστικό μέσω μιας σχεδόν διάφανης 
μεταλλικής γέφυρας, τονίζοντας το ύψος του 
κλιμακοστασίου. Αυτό το επίπεδο, που από την 
πλευρά του βουνού είναι ισόγειο, έχει πρόσβαση 
στην πισίνα, στο εξωτερικό καθιστικό και στην 
τραπεζαρία, τα οποία βρίσκονται στη μία άκρη 
του παραλληλόγραμμου κτιρίου. Στη διαμετρικά 
αντίθετη άκρη, υπάρχει μια ιδιωτική βεράντα με 
υπαίθρια μπανιέρα, στην οποία έχει πρόσβαση 
μόνο η κύρια κρεβατοκάμαρα.
Στην αρχή, οι Γερμανοί ιδιοκτήτες του σπιτιού 
(η σύζυγος με καταγωγή από το Περού) ήθελαν 
να φτιάξουν μια εξοχική κατοικία, αλλά στην 

πορεία, καθώς τα παιδιά τους είναι αρκετά 
μεγάλα, άλλαξαν τα σχέδιά τους και αποφάσισαν 
να γίνει το μελλοντικό μόνιμο σπίτι τους. Και να 
φανταστεί κανείς ότι βρέθηκαν σε αυτό τον τόπο 
εντελώς τυχαία. Ήθελαν να μείνουν στο Costa 
Navarino, αλλά δεν βρήκαν δωμάτιο κι έτσι 
έκλεισαν σε έναν ξενώνα στη Μάνη, νομίζοντας 
ότι είναι κοντά. Τελικά τους άρεσε τόσο πολύ 
η περιοχή που αποφάσισαν εκεί ακριβώς να 
ρίξουν άγκυρα.
Από τα πιο ενδιαφέροντα αρχιτεκτονικά σημεία 
του κτίσματος είναι η ενιαία μονόριχτη στέγη 
κατά μήκος όλου του κτίσματος και πέραν αυτού, 
που μοιάζει να ίπταται. Η οροφή της κατοικίας 
είναι φτιαγμένη από πυκνά ξύλινα δοκάρια και 
φαρδιές τάβλες που βάφτηκαν σε λευκό χρώμα 
για να προσθέτουν φως στον χώρο αλλά και 
για να κάνουν αντίθεση με τα μαύρα μεταλλικά 
κουφώματα, τα οποία είναι ένα σημαντικό 
κομμάτι της πρόσοψης και κατασκευάστηκαν από 
την Tsantos Architectural Frame Applications. 
Στη σκάλα έχει τοποθετηθεί μάρμαρο Αιγύπτου, 
από τη χερσόνησο του Σινά, που έχει υποστεί 
επεξεργασία (χτύπημα και βούρτσα) και η 
απόχρωσή του ταιριάζει με την πέτρα πωρόλιθου 
που προήλθε από την εξόρυξη του οικοπέδου 
και έχει χρησιμοποιηθεί στην κατασκευή.  

Η κουζίνα (Kitchen Gallery), με νησίδα 
στη μέση, είναι κατασκευασμένη από 
ξύλο δρυός, με μαύρες μεταλλικές ματ 
επιφάνειες και μαύρο τεχνομάρμαρο στον 
πάγκο (12concept). 
Δεξιά: Σε συνέχεια της κουζίνας, ο 
ενιαίος χώρος της τραπεζαρίας με το 
καθιστικό και το τζάκι.
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Τo master bedroom με θέα τη 
θάλασσα και τη μεσσηνιακή γη. 
Η οροφή, που είναι ενιαία σε ολόκληρο 
το επάνω επιπέδο, έχει κατασκευαστεί 
από πυκνά ξύλινα δοκάρια και φαρδιές 
τάβλες και βάφτηκε λευκή για να 
φωτίζει τον χώρο.
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Στις κρεβατοκάμαρες του ισογείου, τα λευκά 
ξύλινα κρεβάτια με ουρανό και οι άσπρο-μπλε 
ταπετσαρίες προσθέτουν μια πληθωρική 
αισθητική στον λιτό και με αυστηρές γραμμές 
χώρο. Στο μπάνιο έχει χρησιμοποιηθεί 
τεχνομάρμαρο με παγκονιπτήρες που 
κατασκευάστηκαν από την 12concept.

Μία εσωτερική σκάλα οδηγεί από τα 
υπνοδωμάτια στο κυρίως επίπεδο όπου 
βρίσκεται το καθιστικό, η τραπεζαρία 
και η κουζίνα, η οποία συνδέεται με το 
καθιστικό μέσω μιας σχεδόν διάφανης 
μεταλλικής γέφυρας, τονίζοντας το 
ύψος του κλιμακοστασίου. Στον τοίχο 
ταπετσαρία από ψάθα (Βαγενάς).

Η πλάτη της σκάλας έχει ντυθεί με ταπετσαρία 
λεπτής, ντελικάτης ψάθας, η οποία συνεχίζεται 
στους διαδρόμους του επάνω ορόφου που 
οδηγούν και στην κουζίνα. Οι τοίχοι στις 
κρεβατοκάμαρες έχουν επενδυθεί με εμπριμέ 
μπλε ταπετσαρίες όπου η πληθωρικότητά τους 
έρχεται σε αντίστιξη με τις λιτές, αυστηρές 
γραμμές του κτιρίου, δημιουργώντας ένα 
ενδιαφέρον αποτέλεσμα. Η ιδιοκτήτρια που 
εμπορεύεται έπιπλα από τις Φιλιππίνες, είχε μία 
πολύ συγκεκριμένη εικόνα στο μυαλό της σε ό,τι 
αφορά τη διακόσμηση και την επίπλωση του 
σπιτιού. Ξύλινα έπιπλα από τικ και μπαμπού 
προσθέτουν μία εξωτική νότα στους εσωτερικούς 
και τους εξωτερικούς χώρους. 
Η κουζίνα αποτελεί μία ξεχωριστή νησίδα 
φαγητού μέσα στον χώρο. Μεταλλικά, 
βιομηχανικού τύπου πετάσματα σε μαύρο χρώμα 
και σε ύψος 2.70μ. (δεν φτάνει έως το ταβάνι) 
οριοθετούν έναν χώρο 25 τ.μ. με την κουζίνα 
της Kitchen Gallery, που συνδυάζει μεταλλικά 
στοιχεία και ξύλο, να κλέβει κυριολεκτικά την 

παράσταση. Ένας πλήρης χώρος μέσα σε έναν 
μεγαλύτερο.
Αναρωτιέμαι ποια είναι τα αγαπημένα σημεία 
του σπιτιού για τους αρχιτέκτονες: «Το 
εξωτερικό καθιστικό με το τζάκι (πλάτη-πλάτη με 
το εσωτερικό τζάκι και το εσωτερικό καθιστικό) 
γιατί είναι ένας χώρος ανάμεσα στο μέσα και στο 
έξω, με ωραία θέα, ιδιαίτερα κατά τη δύση του 
ηλίου» λέει ο Νικήτας Χατζημιχάλης. Η Ίωάννα 
Χολέβα προτιμάει «την πίσω αυλή με το bbq 
και τη μεγάλη σκιερή τραπεζαρία, που βρίσκεται 
ανάμεσα σε φυτά και προσφέρει δροσιά αλλά 
και θέα τόσο προς τη θάλασσα όσο και προς το 
βουνό». 
Μέσα στα 5 στρέμματα ελαιώνα, υπάρχουν 
ωραίες διαδρομές: Ένα καλντερίμι οδηγεί από 
την πισίνα στο pool house, στη συνέχεια σε 
ένα εκκλησάκι που προϋπήρχε και καταλήγει 
στο parking κάνοντας έναν κύκλο μέσα σε 
πλούσια βλάστηση, όπου στο μεσογειακό τοπίο 
έχουν προστεθεί και κάποιες εξωτικές νότες με 
φοίνικες μπανανιές. hhharchitects.gr MD


