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Πορευόμαστε μέσα σε μία περίοδο έντονων αναταράξεων και αλλαγών 
σε πολλούς τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας, με κυριότερη τη 
διαρκώς μεταβαλλόμενη οικονομική πραγματικότητα, σε διεθνές πλέον 
επίπεδο. Μέσα σε ένα σύγχρονο περιβάλλον γενικότερων ανατροπών, 
καλείται η νέα γενιά των αρχιτεκτόνων να εκμεταλλευτεί τις προκλήσεις, 
αλλά και τις ευκαιρίες που δίδονται, ώστε να αναπτύξει μία νέα δυναμική 
προς τα εμπρός και να προετοιμάσει το δρόμο για τη μετεξέλιξη 
της αρχιτεκτονικής. 
Οι δυνατότητες που προσφέρουν οι σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές 
στον τομέα του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού έχουν απελευθερώσει σε 
μεγάλο βαθμό τόσο τις μορφές όσο και τη δυνατότητα προσαρμογής και 
ενσωμάτωσης των κατοικιών στο δομημένο περιβάλλον, συμφιλιώνοντας 
το σχεδιασμό με την κατασκευή. Νέα υλικά, συνδυασμένα με νέες 
κατασκευαστικές τεχνολογίες, επιβάλλουν στον αρχιτέκτονα να κινείται 
ανάμεσα σε ποικίλα και, πολλές φορές, διαφορετικά γνωστικά 
αντικείμενα. Το γεγονός αυτό αποτελεί πρόκληση αλλά ταυτόχρονα 
παρέχει ευελιξία και γίνεται ερέθισμα για τη δημιουργία καινοτόμων 
σχεδιαστικών λύσεων. 
Χαρακτηριστικό γνώρισμα των κατοικιών του σήμερα, προερχόμενες 
από μία γενιά που μεγάλωσε κατά κύριο λόγο σε ένα αστικό 
πολυπολιτισμικό περιβάλλον, είναι η διαρκής προσπάθεια διαλόγου και 
συνδιαλλαγής του “μέσα” με το “έξω” και η ενοποίηση των εσωτερικών 
και εξωτερικών λειτουργιών και δραστηριοτήτων των κατοίκων. Χώροι 
ενιαίοι, με εναλλάξιμες λειτουργίες, ανεμπόδιστη οπτική επικοινωνία, 
ενοποίηση εσωτερικού και εξωτερικού, καθαρότητα στο σχεδιασμό, 
διαφάνεια, φως, πειραματισμοί με νέα υλικά και τεχνολογίες είναι τα 
στοιχεία που διέπουν το σύγχρονο αρχιτεκτονικό σχεδιασμό κατοικιών. 

Σε αυτό το πλαίσιο κινούνται και οι κατοικίες που παρουσιάζονται 
στην έκδοση Villas 2015, οι οποίες και αποτελούν χαρακτηριστικό δείγμα 
των σύγχρονων σχεδιαστικών τάσεων και αναφορών. Χωρίς περιττές 
“αμφιέσεις” αλλά με καθαρότητα, σαφήνεια και λειτουργικότητα, 
διεκδικούν τη μοναδικότητά τους δίχως να καταφεύγουν στο στοχευμένο 
και σκόπιμο εντυπωσιασμό του παρελθόντος. Αποτελούν δείγμα 
γραφής μιας νέας και πολλά υποσχόμενης αρχιτεκτονικής ματιάς, 
που είναι σε θέση να προσαρμοστεί σε ποικίλα περιβάλλοντα και 
ταυτόχρονα να ενταχθεί σε μία πολυδιάστατη αρχιτεκτονική κουλτούρα, 
ξεπερνώντας τα στενά όρια του τόπου εφαρμογής τους. 
Παρά τη φαινομενική ομοιογένεια που προτάσσουν τα σύγχρονα 
πρότυπα διαβίωσης, τα οποία τείνουν να γίνουν παγκόσμια, οι κατοικίες 
που παρουσιάζονται καταφέρνουν να διαφοροποιηθούν. Αυτό είναι 
και το μεγάλο στοίχημα της εποχής μας: η διαφοροποίηση μέσα σε ένα 
ομοιογενές, αλλά παράλληλα πολυδιάστατο δομημένο περιβάλλον.
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