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Σ ύρος. Νησί ιδιαίτερο και ξεχωριστό, κέντρο 
των Κυκλάδων γεωγραφικά αλλά και διοικη-
τικά. Εδώ ο χρόνος και η ιστορία δημιούρ-
γησαν ένα μοναδικό μωσαϊκό που συντί-

θεται από –φαινομενικά- αντίθετα χαρακτηριστικά. Το 
νεοκλασικό συνδυάζεται με το βαθύ μπλε του Αιγαίου 
και η λαϊκή δωρικότητα του Βαμβακάρη συνυπάρχει με 
τον καθολικισμό. Σε αυτή τη μικρή πινελιά γης καταμε-
σής της θάλασσας, οι ιστορικές  και κοινωνικές αντιφά-
σεις δεν λειτούργησαν ανταγωνιστικά, αλλά συμπληρω-
ματικά, δημιουργώντας το μοναδικό συριανό χρώμα. 
Χρώμα που είναι έκδηλο σε ολόκληρο το νησί και 
κυρίως στην πρωτεύουσα του, την Ερμούπολη. Το μονό 
που απαιτείται από τον επισκέπτη που θα περιηγηθεί 
στα σοκάκια της, είναι να αφεθεί στην αγκαλιά της για 
να  αφουγκραστεί τον απόηχο της μαγικής ιστορίας της.
 Κάπως έτσι πρέπει να ένιωσε και η Ράνια Νικολοπούλου 
όταν το 1996 επισκέφθηκε τη Σύρο και την Ερμούπολη. 
Η σχέση της με τη Σύρο έχει μόλις ξεκινήσει και ολο-
κληρώθηκε μετά από λίγο καιρό με την απόκτηση ενός 
αρχοντικού σπιτιού του 19ου αιώνα, στη περιοχή Βαπό-
ρια της Ερμούπολης. Το σπίτι αυτό ανήκε σε οικογένεια 
ναυτικών και μετέπειτα στην τοπική ενορία του Αγίου 
Νικολάου. Αν μη τι άλλο δικαίως αξίζει στο εν λόγω σπίτι 
ο τίτλος του «θαλασσινού», λόγω των συγκυριών…περι-
οχή Βαπόρια, θεμελιωμένο από ναυτική οικογένεια και 
τέλος, ιδιοκτησία της ενορίας του Αγίου Νικολάου, προ-
στάτη της Ναυτοσύνης. Εγκατελειμμένο επί σειρά ετών, 
το εν λόγω σπίτι πέρασε πολλές φουρτούνες, μέχρι που 
βρήκε απάνεμο λιμάνι και περιήλθε στην ιδιοκτησία της 
Ράνιας Νικολοπούλου. Με την βοήθεια του αρχιτέκτονα 
Γιώργο Ευρυπιώτη και με απαράβατο κανόνα να διατη-
ρηθεί αναλοίωτη η νεοκλασική αισθητική του ξεκίνησε 

μια επίπονη διαδικασία αναπαλαίωσης και συντήρησης. 
Η πέτρινη οικία είναι διώροφη, με ταράτσα που περι-
στοιχίζεται από νεοκλασικού χαρακτήρα κιγκλίδωμα,  
και βλέπει προς τον Άγιου Νικόλαο. Στο ισόγειο βρίσκο-
νται τρία πηγάδια από τα οποία έπαιρνε κάποτε νερό 
το σπίτι. Σήμερα υπάρχει στέρνα για το βρόχινο νερό. 
Μέρος του χώρου ήταν κάποτε υπαίθριο, αλλά οι ανά-
γκες της οικογένειας οδήγησαν στο να κλείσει για να 
δημιουργηθούν επιπλέον δωμάτια. Η Ράνια Νικολοπού-
λου θέλησε να διατηρήσει το οίκημα αποφεύγοντας να 
μοιάζει με αισθητικό βιασμό στο σύνολό του.  Για να επι-
τευφχθεί το άριστο αυτό αποτέλεσμα βοήθησε το γεγο-
νός ότι τα οικοδομικά υλικά ήταν διαθέσιμα και παρεί-
χαν από τη φύση τους στους τεχνίτες εξαιρετικές δυνα-
τότητες. Επιπλέον, η μέσα στον χρόνο δουλεμένη αισθη-
τική που στηριζόταν στις σωστές για την άνετη ανθρώ-
πινη διαβίωση αναλογίες των χώρων. Και τέλος η γνώση 
ότι αν το σπίτι δεν ήταν φτιαγμένο σωστά κανένα μηχα-
νικά μέσο δεν θα μπορούσε να το κάνει πιο δροσερό το 
καλοκαίρι ή πιο ζεστό τον χειμώνα.
Μεγάλη προσοχή δόθηκε στον να διατηρηθούν αναλ-
λοίωτα τα παλιά υλικά. Τα κουφώματα των παραθύρων 
συντηρήθηκαν και επανατοποθετήθηκαν, καθιστώντας 
το σπίτι ένα από τα λίγα ενδεικτικά του τρόπου κατα-
σκευής των παλιών τεχνητών.
Ανοίγοντας την πόρτα του σπιτιού, αυτό που σε κεντρίζει 
είναι οι  πανέμορφες οροφογραφίες της αποφοίτου της 
Σχολής Καλών Τεχνών και συντηρήτριας έργων τέχνης 
Ελασας Χαραλάμπους. Τα μάτια δεν ξεκολλάνε από τα 
ταβάνια των δωματίων, από τα παλιά έπιπλα, που άλλα 
βρέθηκαν μέσα στο ίδιο το σπίτι και άλλα αγοράστηκαν 
από τα παλαιοπωλεία του νησιού. Δύο ολόκληρα χρόνια 
η Ράνια Νικολοπούλου συγκέντρωσε αντικείμενα από 

Ανοίγοντας  την πόρτα του ξενώνα ξεπροβάλει μια πανδαισία χρωμάτων. Εντυπωσιακές 
οροφογραφίες, φινετσάτα έπιπλα & διακόσμηση με ιδιαίτερο γούστο & φανερή πολυτέλεια
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τα τοπικά παλαιοπωλεία. Τα πιο πολλά μάλιστα προέρ-
χονται από τα σπίτια  καθολικών μελών της κοινότητας.
Το Υπουργείο Πολιτισμού το χαρακτηρίσε  ιστορικό δια-
τηρητέο μνημείο και έργο τέχνης, ενώ με το μεράκι της 
Ράνιας Νικολοπούλου επεκτάθηκε και προσαρμόστηκε 
στις ανάγκες της εποχής, συνδυάζοντας έτσι την υψηλή 
αισθητική του 19ου αιώνα με όλες τις ανέσεις ενός σύγ-
χρονου ξενώνα. 
Ο σύγχρονος 5* αστέρων ξενώνας είναι 470 τ.μ., ανα-
πτυσσόμενο σε τρία επίπεδα. Το 1ο επίπεδο διαθέτει 
μια luxury suite 2 ατόμων, με πανοραμική θέα, πολυ-
τελές μπάνιο με τζακούζι, καθιστικό και μεγάλες βερά-
ντες αποκλειστικά για τη χρήση της σουίτας. Το δεύτερο 
αποτελείται από δυο κρεβατοκάμαρες (family suite), 
που φιλοξενούν με άνεση 3 με 4 άτομα, με κοινό wc, 
μεγάλο living room, tv room.   Ενώ, το 3ο περιλαμβάνει 
ένα ξεχωριστό apartment, όπου μπορεί να φιλοξενήσει 
έως 4 άτομα. Αποτελείται από μια μεγάλη διπλή κρεβα-
τοκάμαρα & living room.
Το σπίτι ικανοποιεί σήμερα πλήρως όλες τις προδιαγρα-
φές που τέθηκαν, με άνετους χώρους, βεράντες, μονα-
δική θέα κλπ, παραμένοντας την ίδια στιγμή ένας νεο-
κλασσικό κατάλυμα του Νησιού, με καταπληκτική πραγ-
ματικά ένταξη στην γειτονιά του.
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Prive Ÿ·ÛË Ã·Ï¿ÚˆÛË˜ μ∞ƒ∫π∑∞ ¶ÒÏËÛË: € 4.500.000   ID: 1163

H ÂÓ ÏfiÁˆ ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ Î·ÙÔÈÎ›· Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÂÌ‚·‰Ô‡ 330 Ù.Ì., ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎÔ‡ ÁÚ·ÊÂ›Ô˘ πSV, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÂ ‹Û˘¯Ë ÂÚÈÔ¯‹ ÛÙ·

¶ËÁ·‰¿ÎÈ· ÙË˜ μÔ‡Ï· .̃ ¢È·ı¤ÙÂÈ ¿ÓÂÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ˘Ô‰Ô¯‹˜ ÌÂ ÌÂÁ¿Ï· ·ÓÔ›ÁÌ·Ù· Î·È ÏÈÙ¤˜ ÁÚ·ÌÌ¤˜, ‰Ú‡ÈÓ· ·ÙÒÌ·Ù·, ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ÎÔ˘˙›Ó·,

3 ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈ· (1 master en-suite), ÌÂÁ¿ÏÂ˜ ÛÙÂÁ·ÛÌ¤ÓÂ˜ ‚ÂÚ¿ÓÙÂ˜, ÍÂÓÒÓ·, ¯ÒÚÔ home cinema, ÁÚ·ÊÂ›Ô, laundry room, Î·ıÒ˜ Î·È ÎÏÂÈÛÙfi

¯ÒÚÔ ÛÙ¿ıÌÂ˘ÛË˜ 55 Ù.Ì.  

∫ÔÌ„‹ & ∞¤ÚÈÙÙË ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›· μ√À§∞ ¶ÒÏËÛË: € 1.600.000 ID: 1334

www.holystoneestate.gr
∂. & μ. π∂ƒ∞¶∂ΔƒπΔ∏™  √.∂.

ªÈ˙·Ó›Ô˘ 3, μÔ‡Ï·, 166 73, ÙËÏ. Î¤ÓÙÚÔ: 210 89 50 140

e-mail: sales@holystoneestate.gr

∏ ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ·˘Ù‹ ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ÌÔÓÔÎ·ÙÔÈÎ›· 900 Ù.Ì. ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË μ¿ÚÎÈ˙· ÛÂ ·fiÛÙ·ÛË ·Ó·ÓÔ‹˜ ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· & ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÔ¤‰Ô˘ 1.000 Ù.Ì.

‰È·ı¤ÙÔÓÙ·˜ ·Ó¤ÛÂÈ˜ Ô˘ ÍÂÂÚÓÔ‡Ó ÙÈ˜ ÚÔÛ‰ÔÎ›Â˜ Û· .̃ ÀÈÔıÂÙÒÓÙ·˜ ·Ï¤˜ ÁÚ·ÌÌ¤˜ ÌÂ ‰Ú‡ÈÓ· ·ÙÒÌ·Ù· Î·È Ì¿ÚÌ·Ú· ˆ˜ ‚·ÛÈÎ¿ ˘ÏÈÎ¿, Ë

Î·ÙÔÈÎ›· ÚÔÛÊ¤ÚÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ˘Ô‰Ô¯‹˜, 5 ÌÂÁ¿Ï· ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈ· (70 Ù.Ì. master en-suite), ÍÂÓÒÓ· 65 Ù.Ì., ıÂÚÌ·ÈÓfiÌÂÓË ÂÍˆÙÂÚÈÎ‹

ÈÛ›Ó·, ÂÛˆÙÂÚÈÎfi jacuzzi & Û¿Ô˘Ó·, Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ, ÂÍÔÏÈÛÌ¤-ÓÔ μμQ, ˘¤ÚÔ¯· ‰È·ÌÔÚÊˆÌ¤ÓÔ Î‹Ô Î·È ÎÏÂÈÛÙfi ¿ÚÎÈÓÁÎ 5 ı¤ÛÂˆÓ.. 
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