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Eκεί που η σαγηνευτική ατμόσφαιρα της Σαντορίνη συναντά  ιστορίες που έμειναν ζωντανές μέσα από τον μύθο, 
με πίστη στις απλές και καθαρές κυκλαδίτικες γραμμές και στη δημιουργική συνύπαρξη της παράδοσης με τους 
σύγχρονους ρυθμούς, δημιουργήθηκε το συγκρότημα «Apikia». Πρόκειται για ένα κατάλυμα στο πανέμορφο 
χωριό του Πύργου, σχεδιασμένο με απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον και τη φύση, που ξεχωρίζει για το μονα-
δικό του στυλ και την ξεχωριστή φιλοσοφία φιλοξενίας του.

Πάνω στην ίδια γη όπου μεγάλωσαν οι ιδιοκτήτες του «Apikia», 
στον Πύργο της Σαντορίνης, σε μια έκταση που θα κρατά για πά-
ντα μια ξεχωριστή θέση στις καρδιές τους, δημιουργήθηκε το 
υπέροχο αυτό συγκρότημα, το οποίο χτίστηκε ακολουθώντας τις 
ξεκάθαρες, τολμηρές γραμμές της κυκλαδίτικης αρχιτεκτονικής. 
Ανεξάρτητες κατοικίες που μοιάζουν με μια ιδιότυπη «γειτονιά», 
εξασφαλίζοντας παράλληλα μαγευτική θέα προς την κορυφή της 
καλντέρας από κάθε σουίτα.
Η Apikia συνδυάζει χαρακτήρα και λειτουργικότητα, με τις σουί-
τες του χτισμένες περιμετρικά της μπροστινής αυλής, στολισμέ-
νης με όμορφα φυτά και λουλούδια. Κάθε σουίτα έχει το δικό της 
ξεχωριστό στυλ και διακόσμηση, με την απρόσκοπτη ηρεμία και 
ιδιωτικότητα στο επίκεντρο της διαμονής.
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Όπως λέει η αρχιτέκτονας Αγνή Κούβελα, το συ-
γκρότημα χαρακτηρίζεται από τη συμπαγή, πυκνή 
αισθητική του, από αξίες τόσο συμβολικές όσο 
και αισθησιακέ,ς που θυμίζουν έντονα το νησί 
και το Αρχιπέλαγος της Σαντορίνης. Ταυτόχρονα 
και αβίαστα συνδυάζεται με ό, τι απομένει από το 
τοπικό ιδίωμα, με τα γνωστά σχήματα της παρα-
δοσιακής αρχιτεκτονικής της περιοχής. 
Η μικρή κλίμακα και η ανάπτυξη σχημάτων, με 
στοιχεία της πρόσοψης που προεξέχουν αλλά και 
οι καμπύλες βεράντες, αποτελούν συνεχή αναφο-
ρά στα χαρακτηριστικά των παλαιών κατοικιών 
του Πύργου. Τα σχήματα αυτά εξωτερικεύουν τις 
αντίστοιχες λειτουργίες κάθε χώρου, ενώ τα πολ-
λαπλά ανοίγματα, οι φεγγίτες που προσφέρουν 
φυσικό κλιματισμό και οι αυλές, ακολουθούν τους 
κανόνες που υπαγορεύει η οικολογική συνείδη-
ση του συγκροτήματος. Οι χοντροί τοίχοι και οι 
φυτεμένες βεράντες συμβάλλουν στην επίτευξη 
θερμικής άνεσης. 

Οι  σουίτες του συγκροτήματος Apikia σας καλω-
σορίζουν σε ένα περιβάλλον υψηλής αισθητικής, 
που σας εμπνέει με τις προσεγμένες λεπτομέρειές 
του. Scandi-chic επιλογές συνυπάρχουν με διακο-
σμητικά αντικείμενα που παραπέμπουν στην πλού-
σια ιστορία του νησιού, αλλά και εξωτερικοί χώροι 
με ιδιωτική πισίνα και τζακούζι, για πλήρη αναζωο-
γόνηση και ένωση με το γύρω φυσικό τοπίο.
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Φυσικά, δε θα μπορούσαμε να παραλείψουμε τη 
βαρύτητα που έχει δοθεί στις ολιστικές θεραπείες 
που εφαρμόζονται εντός του συγκροτήματος και 
ξυπνούν όλες τις αισθήσεις, όπως yoga, αγιου-
βερδικό μασάζ, ηχοθεραπεία, προγεννητικό μασάζ 
και πολλές ακόμα επιλογές, που σίγουρα θα σας 
προσφέρουν τη χαλάρωση που αναζητάτε.
Μια νέα «αποικία» σε ένα από τα ομορφότερα ση-
μεία της Σαντορίνης που περικλείει ταυτόχρονα την 
παράδοση, τη λειτουργικότητα, αλλά και τη μελλο-
ντική κατεύθυνση, καθορίζοντας το ρυθμό για μια 
νέα εποχή. 
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Apikia
Πύργος Καλλίστης, Σαντορίνη
Τ: 22860 33246
info@apikiasantorini.com 
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