P R O J E C T

Elakati Luxury Boutique Hotel
στη Ρόδο

Χώρος
κοινωνικοποίησης

Κείμενο MOSQ & associates
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Το νέο boutique hotel “Elakati” βρίσκεται στην
καρδιά της πόλης της Ρόδου. Το θεματικό και
πολυτελές αυτό κατάλυμα αποτελεί καινοτόμο
εγχείρημα πλήρους ανακαίνισης και επανάχρησης
κτιρίου ενοικιαζόμενων δωματίων κατασκευής 1966
και προσφέρει άριστη διαμονή με ανέσεις, αλλά
και αναφορές στην ιστορία του νησιού του Ήλιου.

Αρχιτεκτονική μελέτη Επίβλεψη - Interior design Διαχείριση έργου
MOSQ & associates
Μελέτη φωτισμού
Θεοφίλη Μαχαιρίδη
Μηχανολογική μελέτη
Α. Καραντώνης Ν. Παπαδούλης,
Τεχνική Εταιρία
Αυτοματισμοί Συστήματα έξυπνων κτιρίων
Παντελής Προυσάλογλου

Η κατασκευή του έγινε με γνώμονα τις σύγχρονες
ανάγκες διαμονής σε ξενοδοχείο πόλεως.
Από το χώρο του ισογείου έως και τον 4ο όροφο,
οι 11 σουίτες, καθεμιά με το δικό της θέμα,
ξεδιπλώνουν συμβολικά το κουβάρι που φτιάχνεται
από την ”ηλακάτη”, το κουβάρι της ιστορίας της
Ρόδου.

υπογραμμίζει, συνθέτουν
το σκηνικό ενός χώρου που
ανασύρει εικόνες, ήχους και
αναμνήσεις, ενώ παράλληλα
δημιουργεί καινούριες.

Τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν συμβάλλουν
στην προσπάθεια να τονιστεί ο χαρακτήρας του
σύγχρονου αλλά και γνώριμου. Η τσιμεντοκονία
σε γκρι αποχρώσεις, η πέτρα, το ξύλο, η διαφάνεια
του γυαλιού, η σκουριά και το μαύρο σίδερο που

Tο κατώφλι του “Elakati”
οδηγεί, εκτός από το χώρο
του lobby και το ιδιαίτερο
service point και σ’ ένα
ζεστό χώρο εστίασης.

Η αίσθηση του χρόνου που περνάει και αφήνει
σημάδια, εικόνες, έργα, συνεχίζει να υπάρχει και
στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του υπογείου, που
χαρακτηρίζεται από έντονα στοιχεία βιομηχανικής
τυπολογίας και αποτελεί μέρος γνωριμίας με τη λαϊκή
τέχνη και παράδοση των Ροδίων και συγκεκριμένα

με την κεραμική και την
οινοποιία. Ο φωτισμός παίζει
και εδώ πρωταγωνιστικό
ρόλο και δίνει στο χώρο
τον απαραίτητο δραματικό
χαρακτήρα.
Με ανάλογο ύφος και
σύμφωνα με τα στοιχεία της
φύσης που αντιπροσωπεύουν,
αναπτύσσεται και ο καθένας
από τους ορόφους που
συνθέτουν τον κορμό του
κτιρίου και διαθέτουν από τρεις
σουίτες ιδιαίτερης διαμόρφωσης.
Η σύνθεση κορυφώνεται με
τη σουίτα Helios που εκτείνεται
στον 4ο και τελευταίο όροφο
του ξενοδοχείου και συμβολίζει
το φως και τον ήλιο,
το κορυφαίο χαρακτηριστικό
ολόκληρου του νησιού.
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Εκεί μία open kitchen και ένα άρτια εξοπλισμένο bar,
σε συνδυασμό με την υπέροχη αυλή που ενοποιείται
με το εσωτερικό, αναβαθμίζουν το ξενοδοχείο σε
χώρο κοινωνικοποίησης και αναψυχής, σημείο
συνάντησης της πόλης.
Στο ισόγειο επίσης, ένας διάδρομος με υφή
παλαιότητας, που ακολουθεί το χαρακτήρα του
lobby, οδηγεί στην πρώτη σουίτα που έχει
δημιουργηθεί για να εξυπηρετεί πλήρως άτομα με
κινητικά προβλήματα. Η είσοδός της διαμορφώνεται
με διαφορά επιπέδου και υλικά όπως το ξύλο και ο
παλαιωμένος σοβάς που δημιουργούν ατμόσφαιρα
άλλης εποχής, θυμίζοντας παλιά ιδιωτική αυλή.
Τα χειροποίητα τσιμεντοπλακάκια και το τζάκι
ενισχύουν ακόμη περισσότερο αυτή την εντύπωση.

Τα χρώματα, οι υφές, το ξύλο, ο λευκός σοβάς στην
σουίτα Helios κάθως και η χρήση του γυαλιού, που
επιτρέπει στο φυσικό φως να ρέει ανεμπόδιστο,
αφήνοντας παράλληλα ελεύθερο το οπτικό πεδίο,
δημιουργούν μια αίσθηση άνεσης και φωτεινότητας.
Η μεγαλύτερη όμως έκπληξη ίσως προκαλείται
από την ιδιωτική αυλή στην οποία εκτονώνεται
η σουίτα αυτή, καθώς βρίσκεται στο τελευταίο
επίπεδο του κτιρίου. Φτιαγμένη με τσιμεντοκονία
γκρι απόχρωσης, παρέχοντας ιδιωτικό jacuzzi
για χαλάρωση και θέα προς το πράσινο με τα
φοινικόδεντρα στην πλευρά της ροδιακής έπαυλης,
φαντάζει ο ιδανικός χώρος για διαμονή στην πόλη.

Την κατασκευή ολόκληρου
του κτιρίου διέπει η λογική
της μεγιστοποίησης της
ενεργειακής του απόδοσης,
που επιτυγχάνεται με τα
απαραίτητα μηχανικά μέσα,
συστήματα αυτοματισμών,
θέρμανσης, κλιματισμού
και φωτισμού, καθώς και με
την κατανομή των ανοιγμάτων
στις όψεις.

