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Σε μια απομονωμένη κοιλάδα στη νοτιοδυτική ακτογραμμή της Κω, κτίστηκε το ξενοδοχείο 5
αστέρων δυναμικότητας 365 δωματίων.

Σχεδιάστηκε με έμφαση στους περιορισμούς και τις δυνατότητες που υπαγόρευσε το φυσικό
τοπίο με την πολυποίκιλη μορφολογία του εδάφους. Μεγάλη σημασία δόθηκε στην
εκμετάλλευση της εντυπωσιακής θέας προς το Αιγαίο Πέλαγος και τη Νίσυρο.

Blue Lagoon Village, Κως
November 8, 2015 - Hotel Design Διαβάστε το Hotel Design

Magazine and Guide –
Spring 2019!
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Το παραθαλάσσιο οικόπεδο βρίσκεται σε εκτός σχεδίου περιοχή με έντονο ανάγλυφο, που
περιβάλλεται από ψηλούς λόφους. Οι λόφοι αυτοί, χωμάτινοι στην πλειοψηφία τους,
δημιουργούν ένα φυσικό αμφιθεατρικό κοίλωμα, με άξονα ορατότητας πλάγιο ως προς την
παραλία, ενώ μετωπικά υπάρχει έντονο πρανές. Η προσέγγιση στο χώρο γίνεται από ένα
στριφογυριστό δρόμο, με αποτέλεσμα το συγκρότημα να αποκαλύπτεται ξαφνικά σε μια
στροφή του δρόμου.
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Ξεκινώντας από την είσοδο του συγκροτήματος, συναντάμε το κτίριο της υποδοχής. Έχει
γραμμική ανάπτυξη, παράλληλα με την κίνηση και ξύλινη δίρριχτη στέγη, σε υπόμνηση των
γραμμικών ταρσανάδων παλαιότερων εποχών. Η οπτική φυγή προς τη θάλασσα τονίζεται από
την πλαϊνή βαριά τοιχοποιία με τα μικρά ανοίγματα. Το παραδοσιακό “τρεχαντήρι” που
καλωσορίζει τον επισκέπτη, κάνει πιο έντονη αυτή την εντύπωση και κατασκευάστηκε στη
Σύμη, γενέτειρα του ιδιοκτήτη. Το φυσικό φως εισχωρεί στο εσωτερικό από τους
υπερυψωμένους φεγγίτες, οι οποίοι, σε συνεργασία με τα ανοίγματα της χαμηλότερης
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στάθμης του κεντρικού “bar”, εξαερίζουν διαμπερώς το κτίριο. Για να επιτευχθεί αυτή η
δυνατότητα, ο κύριος χώρος αναμονής, στη στάθμη της εισόδου, “αιωρείται” πάνω από το
επίπεδο του “bar”, δημιουργώντας έτσι διώροφο ύψος στην καρδιά του κτιρίου.

Συνεχίζοντας την πορεία, μέσα από κλειστούς, υπαίθριους και ημιυπαίθριους χώρους κίνησης
– με φυγές πάντα προς τη θάλασσα – περνάμε από το κεντρικό κτίριο των εστιατορίων και το
υπαίθριο θέατρο και προσεγγίζουμε στην καρδιά του συγκροτήματος, σε φυσικό αμφιθεατρικό
κοίλωμα. Εκεί βρίσκεται η “κεντρική πλατεία” του οικιστικού συνόλου, με λειτουργίες
δημόσιου χαρακτήρα: εστιατόρια, καφέ, καταστήματα, ιατρείο, ζαχαροπλαστείο, νηπιαγωγείο,
εκκλησία. Εδώ, τα κτίρια των δωματίων, που είναι χωροθετημένα με τέτοιο τρόπο ώστε να
οριοθετούν και να προστατεύουν την πλατεία, είναι κατασκευασμένα με αναλογίες
στηριγμένες στην ανθρώπινη κλίμακα και δανείζονται στοιχεία από την παραδοσιακή
αρχιτεκτονική της Δωδεκανήσου, όπως τις κεραμοσκεπές με αετωματικές προσόψεις, στους
χρωματιστούς σοβάδες, τις πέτρινες πεζούλες κ.λ.π.

Ο νοτιοδυτικός προσανατολισμός του κοιλώματος της πλατείας αφ’ενός εκμεταλλευόταν τις
φυγές προς τη θάλασσα και τον κοντινό οικισμό της Κεφάλου και αφετέρου δημιουργούσε ένα
έντονο πρανές προς το νότο και την αμμουδιά. Στο απότομο αυτό πρανές, χωροθετήθηκαν
πτέρυγες δωματίων, με προνομιακή θέα προς το πέλαγος, ενώ έγινε εφικτό να εξαφανιστούν
οι όγκοι τους από το υπόλοιπο συγκρότημα, μιας και είναι σχεδόν υπόσκαφες. Η νότια όψη
τους, έγινε προσπάθεια να αποκαταστήσει την εικόνα του πρανούς, με τη δημιουργία πέτρινων
τοίχων σε όλο το ύψος των κτιρίων και με χρώματα που υπάρχουν στο γειτονικό
περιβάλλον. Και εδώ, η βαθμιδωτή διάταξη των όγκων έκανε εφικτή τη δημιουργία διώροφων
οπών στους διαδρόμους των εισόδων των δωματίων, με αποτέλεσμα το διαμπερή φυσικό
αερισμό των χώρων αυτών. Επιπλέον, στη νότια όψη, ο πέτρινος τοίχος, σε συνδυασμό με τις



7/10/2019 Blue Lagoon Village, Κως - Hotel Design Magazine | Αρχιτεκτονική, Διακόσμηση και Εξοπλισμός Ξενοδοχείων

https://www.hoteldesign.gr/parousiaseis-xsenodoxeiwn/blue-lagoon-village-κως/ 5/11

ξύλινες πέργκολες στα μπαλκόνια των δωματίων και τη φύτευση, λειτουργεί ως ένα φυσικό
φίλτρο στον έντονο ηλιασμό του κτιρίου.

Οι πισίνες του οικισμού είναι κατασκευασμένες στα άκρα του συγκροτήματος με τρόπο ώστε
να “κλείνουν” χωροταξικά τον οικισμό, ενώ ταυτόχρονα το ελεύθερο σχήμα τους, έκανε
εφικτή τη διατήρηση της πλούσιας βλάστησης από κέδρους, που υπήρχαν στο όριο του
οικόπεδου. Σε μια πιο “ήσυχη” περιοχή στο βορειοανατολικό τμήμα του οικοπέδου
τοποθετήθηκαν οι λειτουργίες και τα δωμάτια των “ενηλίκων”, ακολουθώντας τη
διαμόρφωση του εδάφους. Γι αυτό το λόγο η χάραξη των πτερύγων των δωματίων ακολουθεί
μια φυσική καμπύλη, ανοίγοντας τις φυγές προς τη θάλασσα, στο κέντρο της οποίας
τοποθετούνται οι πισίνες και, σε χαμηλότερο επίπεδο, οι χώροι των εστιατορίων.

Ο φυσικός εξαερισμός με κατακόρυφα “πηγάδια” και η δημιουργία φίλτρων στις όψεις των
δωματίων
χαρακτηρίζουν και αυτά τα κτίρια. Η μορφολογική ταυτότητα των κτιρίων ακολουθεί τους
γενικούς κανόνες που διέπουν και τα υπόλοιπακτίρια, χρησιμοποιώντας φυσικά υλικά όπως
επενδύσεις πέτρας, κεραμοσκεπές, ξύλινες κατασκευές, φυσικά χρώματα, βοτσαλωτά δάπεδα
κ.λ.π. Στην περιοχή των ενηλίκων, τοποθετήθηκε ένας χώρος αναζωογόνησης (spa) και ένας
χώρος γυμναστηρίου, οι οποίοι κατασκευάζονται υπόσκαφοι, αφενός για καλύτερη ηχητική
και οπτική μόνωση και αφετέρου για να μην επηρεάζουν τη θέα των δωματίων. Σε χώρο που
γειτνιάζει με το δυτικό άκρο του οικοπέδου βρίσκονται εγκαταστάσεις αναψυχής για άτομα
νεαρής ηλικίας.
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