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Οne Athens: Μπήκαμε μέσα στη νέα Σχολή
Δοξιάδη

Το LIFO.gr ξεναγείται στους χώρους ενός από τα πλέον
πολυαναμενόμενα αρχιτεκτονικά πρότζεκτ της Αθήνας

 

ΤΑ ΠΙΟ
ΔΗΜΟΦΙΛΗ
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 Από τον Θανάση Χαραμή

Φωτογραφίες: Bαγγέλης Πατεράκης

Γιώργος Φάκαρος

Βιολέτα Χαϊδή 

 

Στην οδό Στρατιωτικού Συνδέσμου στο Κολωνάκι, προς τον Λυκαβηττό, εκεί όπου
σήμερα μπορεί κανείς να διακρίνει έναν πολεοδομικό οργασμό (πράγμα σπάνιο για τα
σημερινά δεδομένα), στα τέλη της δεκαετίας του ’60 ο πρωτοπόρος  Έλληνας
αρχιτέκτονας και πολεοδόμος Κωνσταντίνος Δοξιάδης πραγματοποίησε ένα μεγάλο του
όραμα.

 

Επέλεξε το προνομιακό αυτό οικόπεδο στους πρόποδες του Λυκαβηττού για να χτίσει
ένα κτίριο-ορόσημο για την Αθήνα, ένα κτίριο που το 2010 χαρακτηρίστηκε από το
υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού «μνημείο» λόγω της ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής και
ιστορικής σημασίας του.
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19.6.2014 |  10:44
"Το μέλλον του ροκ εντ
ρολ είναι ο Justin Bieber -
Iggy Pop"
‘Βασάνισε έναν άνθρωπο, κι
αυτός θα σου πει οτιδήποτε’
– Η νέα εξαιρετική καμπάνια
της Διεθνούς Αμνηστίας

19.6.2014 |  08:26
Καινούρια εξώφυλλα περιοδικών
Από όλο τον κόσμο

16.6.2014 |  14:20
Οι χώρες της Ευρώπης παίρνουν
ανθρώπινη μορφή (1868)
12 εκπληκτικά εικονογραφημένοι χάρτες από το
αρχείο της βιβλιοθήκης της Βοστώνης

12.6.2014 |  09:10
Καινούρια εξώφυλλα περιοδικών
Από όλο τον κόσμο

11.6.2014 |  08:33
Ένα σύντομο ντοκιμαντερ για την Times
New Roman
Designers μιλούν για την πιο διαδεδομένη
γραμματοσειρά του κόσμου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΔΗMΟΦΙΛΗ
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ΤΑ ΠΙΟ
ΠΡΟΣΦΑΤΑ

 

Το κτίριο στέγασε τις περίφημες σχολές Δοξιάδη μαζί με τα γραφεία και οι τέσσερις
πτέρυγές του είχαν ως σημείο αναφοράς ένα αίθριο που δημιουργήθηκε στο κέντρο του
συγκροτήματος και είχε διατηρήσει τη φιλοσοφία της ελληνικής πλατείας με ένα
εντυπωσιακό ψηφιδωτό του Τσαρούχη να δεσπόζει στο βάθος. Ένας τόπος συνάντησης
των φοιτητών και των εργαζομένων με έμπνευση από το οικουμενικό όραμα του Δοξιάδη
και ένα από τα πλέον εμβληματικά κτίρια της μεταπολεμικής Αθήνας.

 

 

Το 1976, έναν χρόνο μετά τον θάνατο του Δοξιάδη, η σχολή έκλεισε, έχοντας όμως
υπάρξει σχολείο για πάνω από 25.000 μηχανικούς, αρχιτέκτονες και διακοσμητές που
αποφοίτησαν με πτυχίο της.

 

Το κτίριο άλλαξε ενοίκους και χρήσεις αρκετές φορές. Κακοποιήθηκε και αφέθηκε στα
χέρια μάλλον κακών διαχειριστών που του στέρησαν μεγάλο μέρος της αίγλης και της
μεγαλοπρέπειάς του. Το μέλλον του όχι απλώς δεν ήταν εξασφαλισμένο αλλά φάνταζε
σχεδόν βέβαιο πως θα κατέληγε να αφομοιωθεί από το άχαρο και άναρχο αστικό τοπίο.
Η μοίρα του όμως αλλάζει και μέχρι το τέλος του 2014 η Σχολή Δοξιάδη θα έχει αλλάξει
σε Οne Athens.

 

Η θέα από το Penthouse

1.
ΑΠΟΨΕΙΣ

Αν κάνω άτακτη ζωή, δικός μου είναι
λογαριασμός.

Και σιγά την άτακτη! Από την Πωλίν
Κόκλα

2.
GREKAMAG.GR

Κομπούτσα: Ένας τρέντι μύκητας στα
σπίτια των Αθηναίων

3.
ΜΙΚΡΟΠΡΑΓΜΑΤΑ

Η απάντηση στο ''Γιατί την άφησαν
ελεύθερη;''

4.
GRAPHICO

"Το μέλλον του ροκ εντ ρολ είναι ο
Justin Bieber - Iggy Pop"

5.
ΜΙΚΡΟΠΡΑΓΜΑΤΑ

Αυτά είναι τα desktop μας

1.
LOOKBOOK

Ένας θρύλος του instagram στους πιο
στιλάτους άντρες του πλανήτη

Ο 55χρονος Nick Wooster καταφέρνει να
συνδυάσει τα πάντα και να θεωρείται

γκουρού της μόδας

2.
FUCK YEAH 666

Elvisdead - Μεταξοτυπία και rock n roll

3.
ΚΕΙΜΕΝΑ

H συγκλονιστική αφήγηση μίας γιατρού
από το κουρδικό τμήμα του Ιράκ

4.
ΜΙΚΡΟΠΡΑΓΜΑΤΑ

Τα χειρότερα websites

5.
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YOU LIKED IT!

 

Ο Χρήστος Ιωάννου και ο Μίλτος Καμπουρίδης εμπιστεύτηκαν το διαχρονικό όραμα του
Δοξιάδη στην ομάδα αρχιτεκτόνων Divercity και στην κατασκευαστική εταιρεία J&P -
ΑΒΑΞ για να το μετουσιώσουν σε σύγχρονο και ξεχωριστό συγκρότημα κατοικιών. Μια
αποστολή δύσκολη για κάτι τόσο αγαπημένο από τους Αθηναίους που συχνά, και όσο
εξελισσόταν, αποτέλεσε πεδίο κριτικής.

 

Μια ανάσα πριν από την ολοκλήρωσή του, ξεναγηθήκαμε σε όλους τους χώρους του
από την PR manager Ρία Ψούχλα, μιλήσαμε με τον development manager Xάρη
Κηρύκο, απολαύσαμε την ομορφότερη πιθανόν θέα της Αθήνας και σας παρουσιάζουμε
πρώτοι το Οne Αthens στη νέα του μορφή.

 

Η ομάδα που ανέλαβε τη διεκπεραίωση του σχεδίου μεταμόρφωσης έπρεπε να
υποσχεθεί πως με σεβασμό και δεξιοτεχνία θα κατάφερνε απλώς να εξελίξει την εικόνα
της μνήμης μας για τη Σχολή Δοξιάδη. Ακόμα και τώρα το εσωτερικό του Οne Athens
δανείζεται από τον πρώτο πολεοδόμο που το θεμελίωσε. Το θρυλικό αίθριο στον
ομφαλό της δομής και τα υπέροχα σπειροειδή κλιμακοστάσια στις 4 γωνίες του κτιρίου
παραμένουν όπως ακριβώς τα είχε σχεδιάσει ο Δοξιάδης. Το όραμα της ομάδας
προσανατολιζόταν, άλλωστε, από την αρχή, προς την κατεύθυνση την απόδειξης
ύπαρξης τρόπου ώστε τα κτίρια που με τον καιρό μετατρέπονται σε νεκρά κύτταρα,
αποστερημένα από την αρχική τους λειτουργία, να πάψουν να αποτελούν ασυνέχειες
στο σώμα της πόλης και να γίνονται το νέο της, μοντέρνο πρόσωπο.

 

ΚΕΙΜΕΝΑ
Ένα Λύκειο της Αθήνας ταξιδεύει για

το CΕRN!

Sign Up Create an account or Log In to see
what your friends recommend.

Καρκίνος: Η τέλεια λύση που βρίσκει ο
εγκέφαλος
29,692 people recommend this.

ΘΕΜΑ - Tα 25 καλύτερα παγωτά της Αθήνας
2,045 people recommend this.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ - Οι Πειραιώτες
7,441 people recommend this.

Οι χειρότερες (ή μάλλον καλύτερες)
παρανοήσεις
155 people recommend this.

Ένα Λύκειο της Αθήνας ταξιδεύει για το
CΕRN!
60 people recommend this.

Μάζεψαν πάλι τα σκουπίδια οι Ιάπωνες
φίλαθλοι
4 people recommend this.

Ριάλιτι με γυναίκες που θα γεννούν στη φύση
273 people recommend this.

66 μετανάστες νεκροί σε ναυάγιο
υπερφορτωμένου πλοιαρίου
4 people recommend this.

Τα 11 βιβλία που πρέπει να διαβάσετε πριν
πεθάνετε – κατά την «Α, μπα»
800 people recommend this.

Οι σπάνιες αφίσες των ταινιών του Γκοντάρ
75 people recommend this.

Στην Οδό Αγίων Αναργύρων

http://www.lifo.gr/uploads/image/631883/09-1-.jpg
http://www.lifo.gr/team/gnomes/49497
http://www.lifo.gr/team/gnomes/49497
http://www.lifo.gr/team/gnomes/49497
http://www.facebook.com/campaign/landing.php?campaign_id=137675572948107&partner_id&placement=recommendations_plugin&extra_2=GR
http://www.facebook.com/campaign/landing.php?campaign_id=137675572948107&partner_id&placement=recommendations_plugin&extra_2=GR
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.lifo.gr%2Fteam%2Freadersdigest%2F27073&h=xAQEwdYaw&enc=AZMdjBkS2eoZHKiZc5YkU2BOTtoKWjNIAuUuXrrX-3OC0NdA9NbJULhjhRy433GSht_JnsLmj3j8WwInZihZRfbUhTqz8tvI1oVUbHqYhQsj52QjVGluWY0h5GTQbj7kQ98IWLUB2OfzHykKEODGBy90luiVm8tpT5WBaoGpSF_ZoT7zJ7n7p0sunL4I3yziypFP8htbbmi8PMzIo-nmucMhWzB4MA0P-AvdzHCnEfPbiylfQgdpn8dlreVRLWsFPhc&s=1
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.lifo.gr%2Fmag%2Ffeatures%2F4326&h=cAQHPuGF8&enc=AZP4xU6Ci6AOeJP0FqcrUfO0n5Nsx3oAHaND0iak8-kUs-Ol9lT1juF7e0gyqTibh01j2nlLLLmaO1fSNkDgLHLcbSYOXYGi9VsCUaJyD1EI5bdjy3hdfWe6BR4TtxzOb_pFjhhKsIfxMxcguOE8OofET7sJznXM5QZd-AwsZE0d2M9i4wc4i22t5QrnDOxB398L-PW_g1kjsheI5E1dAWIURJvmrF-9LiuALFcD-fZmnKVA444xa561fg4lDo6Xm-o&s=1
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.lifo.gr%2Fmag%2Ffeatures%2F50&h=8AQHy8mVI&enc=AZPiFW_Q7M5rkhatHWsW5W4XrEfZ2HLmxQrPN7h8nk8bIq6MjBzsV1TJ7OedMOI-xLY9IEcnkCmfpwi5ihQiD6FWBxCRuZ77DBdmrVXI3LIxqZHSx7N6QhFCraf4PT9Z3HyfR8nnqYDfC8Za2T3Jfti4uoGi0QYG0DU3024GDrRzJGc3BFwiEJOID-uDyaJxIV5RaQW1s__zQrbkO7em4h1jG23iCJa4Fp9v6_Gd7JqF3BqIyFfm58wtubpvdpzgGdk&s=1
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.lifo.gr%2Fteam%2Fbitsandpieces%2F37850&h=pAQEAmdGI&enc=AZPICtU1T_his4HZW01gN8CyCsy_cFVHxXXkxx-oVbo9KqSHrw0MeL48Yz_utR-iZzKn8lY4OeMmrd9-P_L9zQzfEdi5xYqAloIK7VVq7dClf4om8eeBphAPedGXKuW6Zl_r2iE36u1c5Hk3OkB4OTgl4Wrt3jQWgp9NrtrmCf_rXwUZPM4sH0sd4raotPoIVaWejduIfNF5tJ9H9vCzC4zixZ6U-aOXyK2-SAdCyfOvDQNLVvp1jHRFXdgO1yJRj14&s=1
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.lifo.gr%2Fteam%2Fgnomes%2F49497&h=wAQE9ZTdH&enc=AZPH2O5BSENQ-z6TmuUHuNW1_pxOF_R_aliY36-VoPJbgm0PTml_d-Z9NfpHc9XlnY_iPSDQ2aEpOI_zV_-Gpv4drNZDnPFugkDrocyN37zKD4yWn7-AGZdjc3O2x5tdwQ9xpo887-6eBipYpBfQRspLCX_zYL9faY6goJgfWcjdyQXgjm_QERcQ3J8_iuEGmp1arfv_BJELPgGRmxaiwsHnjV7_Nx5SgbYDxn0Lqzs99uykXBd9LHut9fahJgZCIk0&s=1
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.lifo.gr%2Fnow%2Fworld%2F49183&h=5AQFh8JEn&enc=AZMVQ_WrLCPc_GVEVN53IJZtkbY-MPCZb8WGHGiEqeX4rLSwuqIENvlVDOX612QiEFZ1gHGOVSaUqSfhRgleXHThegIR3dcsL7ARhgZnAB80S75VTBm8S8Ev-PWFdCfR9U_XnQbgPbRJkrEe0lBZjdpHj6ErC2jFqCpVCYW857RwcB-PrV73WsGy8YQYolv31GDT87pkYPwRFDYdS4eNvFe019h1PyuFv86lZwUNu-J8vdexlGyoUp14Pp8wNw288UU&s=1
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.lifo.gr%2Fteam%2Fprimetime%2F49196&h=RAQGDABnt&enc=AZML_Lqs7v-_LLKBqAzw006mE2aSlp03_WJjz-Kst8xLbS2ixKToXbYEvWVYt2mW4fAlluU9nqi7Z4KZb6B9Xs7Vh0Qh7V3Uxf8XZZZTIqBLl7Shynei1aB8vR0FBT9UE-xWqLfpRIOEaY9pM3_ICiU62GslN7mVrnwxk9Cyhf0ej23cXIFI6av8j7VV8QJFqtNwXrjre_CZCCAlstn5vlcdLdAuEurjOu6Dkh5-U3gBUt5J7galydnd5kdS3CAG6JE&s=1
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.lifo.gr%2Fnow%2Fworld%2F49017&h=WAQEku5ox&enc=AZOd-zXPBqaaecY1fMjSHSXN_4O-vFTLTovcjAl9x2hbGjpCokfiHsT3r2blHLubQ4ZlQ-xD1DdgL6Z3CbrNcr7iyEQKjHARymA8wmUEwF8zH-KNsE4kSGjjYGmo0msmRBvxKsq_QbkJqwVPd8ksqqtRSyB5n2b4z1UkTWhg77VYpj-ilj9TkQNmh-93N74z1WUE9gsDBdf6NsL0OX9umK_E4uup-U4EGpVd7vuCr-oktSKgN-CcsLUlg22lq3kRa6s&s=1
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.lifo.gr%2Fteam%2Fampa%2F39430&h=FAQGkMei_&enc=AZPvvHXm6cyrjv642_NIQI3Nkokp4Nu9a4YzmMyrYJp6RTAA-PGxzM-zSLdO5xi0upsarJh0poYS2HB-IliJcWKcABDsws1tmo2fdxH5zBlIJNJ4cKzHT9jYEjV0oHOfaOYjI3bsypZKXNv8a66d1Ut9-MkekLJ8fx7dP5CyR5kX9GEI_ltXAFeg_ubi9BQOchv4MqlkxfKXecHy-PO259trs1SDr739nOBlWxbm9xeOha1XlPSZETLOt3gTBZpQFuc&s=1
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.lifo.gr%2Fteam%2Fshowtime%2F42791&h=QAQHF-Bnl&enc=AZOAD4pN91nxzQQDPci8E728JBeUNjO_Ys54VsRkgnKsaMV2vvgL-71YKGR07hrFIpIh2gyY61X_MOMo6ha_XiwT_HfQ-dDa5iyprEycH-k1gM7ACKdYXVvNMOUKAHt0_vfSycQcQeOSDcGPXBxoijxxpMadRhtEwfzs8j_Si8tMCV94-glb-dnrZS-oYtQZhg3iCutWEtZSztIoBWaPozYsqP1c4h_q8kN6XuHbSMuQzuRKVoOwFAieN3MCT9GyByQ&s=1
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.lifo.gr%2Fteam%2Fu34535%2F42328&h=gAQGoB9_W&enc=AZPl9QiKM3fL_nCM0Nhq3Q5WhptM5_Heiw98GVnklLGu2BGlD9TVdyLbGLGNbBOAPHzVNKxxBfdJItWO8OmJKMCQOwfuJJp182_X6xgM04H2miZjIrE4a-o69C--l47DJ6QjtgTsQzgkWi_u6Ut4SDOeFn9ik6dylxHO4PhTWDCXDGLFKSgzLht3uxLHK31egpsIVE7qZT6syET5E2NMV23UczynxJX7OUsLXPkEuBQZPVJgBWksXTSQUmbQ6cexg_c&s=1
http://www.facebook.com/plugins/recommendations.php?app_id=158950974176520&channel=http%3A%2F%2Fstatic.ak.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2FDhmkJ2TR0QN.js%3Fversion%3D41%23cb%3Df648327eecbdb2%26domain%3Dwww.lifo.gr%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.lifo.gr%252Ff1a3cd0c198257a%26relation%3Dparent.parent&header=false&height=600&locale=en_US&sdk=joey&site=http%3A%2F%2Fwww.lifo.gr&width=290#
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.lifo.gr%2Fteam%2Freadersdigest%2F27073&h=RAQGDABnt&enc=AZNi8CzZwUr9iygZoyjsYuopArOIBIW04KT96dV1cNNBqITYA9sC13KLvHbXnvnfYB9DXaRAgluP3nT7ovYh0psvpq3_gGhu3zjDMXkT6w6b9f2MYCcC03gW-BO6OOxcwmJe5J3fsqAQNDiVl5vlvCvH17WdeV242URyVuKy7lt3wS7P774mALLmh5EcqmqlHXOD2E0TtKgocSx2ICiC8o-jniD9XvsGvVIHPy1BpE2DxQovuiRuz9yJhZxLP8g2JIs&s=1
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.lifo.gr%2Fteam%2Freadersdigest%2F27073&h=RAQGDABnt&enc=AZNi8CzZwUr9iygZoyjsYuopArOIBIW04KT96dV1cNNBqITYA9sC13KLvHbXnvnfYB9DXaRAgluP3nT7ovYh0psvpq3_gGhu3zjDMXkT6w6b9f2MYCcC03gW-BO6OOxcwmJe5J3fsqAQNDiVl5vlvCvH17WdeV242URyVuKy7lt3wS7P774mALLmh5EcqmqlHXOD2E0TtKgocSx2ICiC8o-jniD9XvsGvVIHPy1BpE2DxQovuiRuz9yJhZxLP8g2JIs&s=1
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.lifo.gr%2Fmag%2Ffeatures%2F4326&h=KAQFLtaX2&enc=AZMP8FEVPHm_4MrsKgluyZ1yOhFyx4_TjLM0JK9MF2ACd1THmoqFvw2HgycwZxhY8ChW46bBahqxnn9jntem--R9o86Ezw_w1Y4px_ddH867LMLMktQJPgzfHf-BboxBlKv-zw6DS9WFdcS2MnVkcQhszQgZBszHW_4SSN0PL4UoxSbdSdguwnPryAI3-AALvd_77ex51rRyZSfKO-wJdB_sY13g2M2pFW43pGrUeX_PGxCEMDZR_4yJsfFnUnfX3Sk&s=1
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.lifo.gr%2Fmag%2Ffeatures%2F50&h=eAQFHsgcq&enc=AZMjyl079Ue8whLEYkWsrXEndEq_zZbAViGwmwr6QBOPILdtW2VKNvYTLNLPMfsiRahoksn0AUizfexoLcwdN9vZlXfGp0O4BiCCUA90saXhTiU89LJ6FjEA5MWWmw9a_EUBv54X8MfrXbrn8WAhHAQbdAUX6oEyEZJz4VZtZDN5CLfmZ6cxzQ9VQO91AXUs7pVckkgGPzSuM3cY_4SXkdHb-ADuTqLlwU_hIBWKNmWPL5iDlvfCFa_XSijZH4nycpg&s=1
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.lifo.gr%2Fteam%2Fbitsandpieces%2F37850&h=WAQEku5ox&enc=AZOfLyGRJMwZT8MdionY_Q60wzQ-a4nNSCtUQ3rupANkUvxQnwGkfEQfj9EHnQBfdSMWKtC5B3qPf_SmFdPOaYM-Y2ND-ikmV2oZfGhulmwEdy-tzIffAGIfy55Da5JKNjCOaqfZGnJ1cCaDYLs49KUgk1neEaiwJxSwZc1S8T6v55V2g1KaB-8WkEb69U2y_FV_6O93ufYyHZVOWdj-zeU3R9iIVAsX5KNlRBmAR6EZYjueoSagKAxMQPf_odnuZyk&s=1
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.lifo.gr%2Fteam%2Fbitsandpieces%2F37850&h=WAQEku5ox&enc=AZOfLyGRJMwZT8MdionY_Q60wzQ-a4nNSCtUQ3rupANkUvxQnwGkfEQfj9EHnQBfdSMWKtC5B3qPf_SmFdPOaYM-Y2ND-ikmV2oZfGhulmwEdy-tzIffAGIfy55Da5JKNjCOaqfZGnJ1cCaDYLs49KUgk1neEaiwJxSwZc1S8T6v55V2g1KaB-8WkEb69U2y_FV_6O93ufYyHZVOWdj-zeU3R9iIVAsX5KNlRBmAR6EZYjueoSagKAxMQPf_odnuZyk&s=1
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.lifo.gr%2Fteam%2Fgnomes%2F49497&h=FAQGkMei_&enc=AZPfK1mpZjKenFHw-Ktq1_IHaP6fLEER21v9HwVzVH4ezuomtjhJxBF_VmpD-LYK7MFV3BFb6Ba8FwzatCUNynSfWpPUmMyQme3xsgKJHyA923CLYUuIdFUXxXlm2dqciSjoDxHPRSva9RX88VTZenLqY7eg6pkylMvIxROqcsy51P7uheGkPq163o58U256A1ccXdRsscqvA9nmeEUtLxluUXCNpA76OdKFjadIbWPSmkgcDGFgoGaTBLx4gPPh0lw&s=1
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.lifo.gr%2Fteam%2Fgnomes%2F49497&h=FAQGkMei_&enc=AZPfK1mpZjKenFHw-Ktq1_IHaP6fLEER21v9HwVzVH4ezuomtjhJxBF_VmpD-LYK7MFV3BFb6Ba8FwzatCUNynSfWpPUmMyQme3xsgKJHyA923CLYUuIdFUXxXlm2dqciSjoDxHPRSva9RX88VTZenLqY7eg6pkylMvIxROqcsy51P7uheGkPq163o58U256A1ccXdRsscqvA9nmeEUtLxluUXCNpA76OdKFjadIbWPSmkgcDGFgoGaTBLx4gPPh0lw&s=1
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.lifo.gr%2Fnow%2Fworld%2F49183&h=KAQFLtaX2&enc=AZPUB3cOIyL6H-kxvVnveyUmV4tMDXICYnggAIFb6xR9HrdK0HphC1rSLiIORDjpOa4r26yve9lC5Rj3wvZ1mSMeUYQksfWL8YRjo5var80KRyLI2PLLTanYb_cxt3XYJ0JdsEnSCgxu3Y_v86UtRFq7_Pdr0qJ5__4lYHdphd4GTDppHERdxENDflG6qL9cVnDJ9JarTPmj5WnlkTxBtOMnJDlcPnL_TFr2rHnwT8BAVpwoDblKBFNH9xzloDhaES0&s=1
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.lifo.gr%2Fnow%2Fworld%2F49183&h=KAQFLtaX2&enc=AZPUB3cOIyL6H-kxvVnveyUmV4tMDXICYnggAIFb6xR9HrdK0HphC1rSLiIORDjpOa4r26yve9lC5Rj3wvZ1mSMeUYQksfWL8YRjo5var80KRyLI2PLLTanYb_cxt3XYJ0JdsEnSCgxu3Y_v86UtRFq7_Pdr0qJ5__4lYHdphd4GTDppHERdxENDflG6qL9cVnDJ9JarTPmj5WnlkTxBtOMnJDlcPnL_TFr2rHnwT8BAVpwoDblKBFNH9xzloDhaES0&s=1
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.lifo.gr%2Fteam%2Fprimetime%2F49196&h=GAQH6cKvq&enc=AZMwdC5NcoKoQOAkAVuBK-sEHqmfjt1DcrQrnNyez9auUnFcYVKra6uE9mkN035cSGF2tNL0nvTLFyP6Ee41LROW-M-kIrRijcTFt_ag5dBXZ4qdyuGGS2bTpzoNT-XrrfL-4wi4XKSZsOgq_vUkXeapOem1FeMQz-8nuyukCkZ5CbJHc_oEMzVgO-ucMors_rBYHWj8ZfSBIVVvPYfBUVczwO_cKYLM3ctvuJMvS0pNpTfRC5mOls4Fi9-YVaGPQXo&s=1
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.lifo.gr%2Fnow%2Fworld%2F49017&h=WAQEku5ox&enc=AZOJKNAGUFFf6TKYlXCO4QDa52ROJI8_jTjGqW4l4As60dt3EnyWAlbyP0fSZqjeT5smgsdS1RGfykMGriK1nfozzctSSX9nGXdE3yAPzHHvLZRVVi1AhU75ZZv8HacN8vRCqD9pvLGf10fFhXq2TpBXP2bICUjpm8_jYKiVRu5eV2w6wH8a8oVsjorNpHhAuK-mVDrj-0dW3D0t8wfoTd9KoUl6GXVwC4rPqiAk54PBFryDOJQV3roWglJePyUQrrU&s=1
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.lifo.gr%2Fnow%2Fworld%2F49017&h=WAQEku5ox&enc=AZOJKNAGUFFf6TKYlXCO4QDa52ROJI8_jTjGqW4l4As60dt3EnyWAlbyP0fSZqjeT5smgsdS1RGfykMGriK1nfozzctSSX9nGXdE3yAPzHHvLZRVVi1AhU75ZZv8HacN8vRCqD9pvLGf10fFhXq2TpBXP2bICUjpm8_jYKiVRu5eV2w6wH8a8oVsjorNpHhAuK-mVDrj-0dW3D0t8wfoTd9KoUl6GXVwC4rPqiAk54PBFryDOJQV3roWglJePyUQrrU&s=1
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.lifo.gr%2Fteam%2Fampa%2F39430&h=NAQFBqhqe&enc=AZN1fgSIjRmHz1erWnz6w8f5ez331XTZXbrLozVvQCVqdb_zYxqSYqquLneZlfWlGV72X28GfuPe-id-kDIeInoVgrhECCreVVAd8VXJ7BWGvdnXGKK-hxogs9qJjbGgVVdhC_jSlQxWXA9P_pUNuwrB5Djlf452VX_PN7p1d3Z3NoDfbx-JB6d-d6LI3kOVHggiEhiRxKXN8X3wF44VMjY4nwcnmHPM5ioa_usG73xmwzadaGYR0M8hKWsh-FaAJXg&s=1
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.lifo.gr%2Fteam%2Fampa%2F39430&h=NAQFBqhqe&enc=AZN1fgSIjRmHz1erWnz6w8f5ez331XTZXbrLozVvQCVqdb_zYxqSYqquLneZlfWlGV72X28GfuPe-id-kDIeInoVgrhECCreVVAd8VXJ7BWGvdnXGKK-hxogs9qJjbGgVVdhC_jSlQxWXA9P_pUNuwrB5Djlf452VX_PN7p1d3Z3NoDfbx-JB6d-d6LI3kOVHggiEhiRxKXN8X3wF44VMjY4nwcnmHPM5ioa_usG73xmwzadaGYR0M8hKWsh-FaAJXg&s=1
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.lifo.gr%2Fteam%2Fshowtime%2F42791&h=KAQFLtaX2&enc=AZP7pD3iTII28jmcH3ZFtR4rFhVd-W9q2qbYPvG04r6Z2Wz0P0XeX2afDuaiCaTzOgyXqLT_EAii5zTx8JpLr8Rf5XcsnXIhhicf0D3GYfCL99WNZ1k9rXwZcvSVk1gDl0e6adBOhitAFOly_mdSJkZIBQkIDRAcckjopImMxaPJ-LA3HiZ1WECDDt-8EK5Hp_4aTYG-0ZGgCIbTNF3btlpLdTqhvogrPrHN3XnfX44AKiA_ctpP4rAI1M_dS8Vxy10&s=1
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.lifo.gr%2Fteam%2Fu34535%2F42328&h=CAQGisTqm&enc=AZM_VV9SQlOw_K1fMW2iDj70gKLup7lVwKJExqLGWKQW04D02zrUp42kqndf0pPiiYaMYl8JQq2wdh3Pq-Ml--rsnWOpK6IWbHLArL-zuaeWywxEgkX_Jo8FH0zF1FFUM_TZ9nHqkcTIdf-iAwzGBTBhzRUjdSSdVz6adEp4-fa5iLae_YED1XW0Vknzzrv5XST1TDImL9TteoXbKMe8hJO0GiV_eno_Nt41bBzPKuWc3GmXg2Lx-fkYW2PqSzfhYJs&s=1


Οne Athens: Μπήκαµε µέσα στη νέα Σχολή ∆οξιάδη | GRAPHICO | DESIGN & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ | Blogs | LiFO

http://www.lifo.gr/team/u12124/46352

 

 

Οι 26 κατοικίες που μοιράζονται το 1.700 τ.μ. οικόπεδο του Οne Athens είναι

Το κλιμακοστάσιο που παραμένει όπως ακριβώς το είχε σχεδιάσει ο Δοξιάδης

To κλιμακοστάσιο στην πλευρά που βλέπει προς το Λυκαβηττό
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διαμορφωμένες έτσι ώστε να καλύπτουν όλες τις ανάγκες και τις επιλογές των
ιδιοκτητών. Δεκαεπτά μικρά διαμερίσματα, 5 ρετιρέ και 4 μονοκατοικίες θα διατηρούν την
αισθητική και τον χαρακτήρα τους σε κάθε όροφο. Το εσωτερικό τους είναι
διαμορφωμένο ώστε να καλύπτει όλες τις σύγχρονες και απαιτητικές ανάγκες των
ενοίκων, ενώ οι κοινόχρηστοι χώροι, όπως η πισίνα, το γυμναστήριο, το spa και ο
παιδότοπος, θα είναι στη διάθεσή τους συνεχώς μέσα στο 24ωρο. Παράλληλα, θα
υπάρχει σειρά παροχών κατόπιν αίτησης των ιδιοκτητών, που μπορεί να περιλαμβάνει
μεταφορά, oικιακή βοηθό ή babysitting, ενώ ιδιωτική εταιρεία φύλαξης και τεχνικοί
εγκαταστάσεων θα βρίσκονται μονίμως στους χώρους για να επέμβουν σε κάθε
αναγκαία περίπτωση. Όλα αυτά περιστρέφονται ακόμα και τώρα γύρω από το
μαρμάρινο αίθριο του κτιρίου που εξακολουθεί να ορίζει το κέντρο της κατασκευής και
μοιάζει να είναι η αφετηρία των πάντων εντός του Οne Athens. 
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Το φως λούζει όλο το οικοδόμημα με τρόπο μοναδικό. Τα υλικά είναι τόσο διακριτικά
εκλεπτυσμένα, που κάθε κίνδυνος εκτροπής προς την υπερβολή έχει αποφευχθεί. Όσο
διαρκεί η ξενάγηση, αντιλαμβανόμαστε πως αυτό που θεωρούμε πολυτέλεια εδώ έχει
μετατραπεί σε λειτουργικότητα. Τόσο η διαρρύθμιση όσο και οι λεπτομέρειες που ένα μη
έμπειρο μάτι δεν μπορεί να διακρίνει είναι προορισμένες να κάνουν τη ζωή απολαυστική
κι εύκολη. Ναι, οι τιμές μοιάζουν πράγματι πολύ μακριά από την πραγματικότητα της
χώρας αυτήν τη στιγμή, αλλά η κοινή λογική ενός ανθρώπου στον οποίο συστήνεται όλο
αυτό το πρότζεκτ μπορεί να τις δικαιολογήσει απόλυτα. 

 

 

http://www.lifo.gr/uploads/image/631866/2.gif.jpg
http://www.lifo.gr/uploads/image/631868/3.gif.jpg


Οne Athens: Μπήκαµε µέσα στη νέα Σχολή ∆οξιάδη | GRAPHICO | DESIGN & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ | Blogs | LiFO

http://www.lifo.gr/team/u12124/46352

 

 

To στοίχημα για τις πιο σοφιστικέ, πολυτελείς και συνάμα διακριτικές μοντέρνες
κατοικίες της πρωτεύουσας έχει επιτευχθεί. Δεν πρόκειται για κάτι κραυγαλέο αλλά για
ένα υπόδειγμα αισθητικής και άποψης για τις κατοικίες και τον τρόπο ζωής του
μέλλοντος, δείχνοντας παράλληλα πώς το παλιό μπορεί να δανείσει ομορφιά στο νέο,
καθώς πραγματοποιείται η μετάβαση σε μια πιο όμορφη Αθήνα.
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