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ΠΏΣ Η ΕΠΙΚΥΚΛΟΣ 
ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΕΙ 
ΤΟ ΟΙΚΙΑΚΟ «ΕΥ ΖΗΝ»

ξεκάθαρο όραµα για το αποτύπωµα που 
θέλει να αφήσει ως εταιρεία, υλοποιεί έναν 
σύγχρονο τρόπο κατασκευής µέσα από 
υπηρεσίες που συνδέουν την ανθρώπινη 
ψυχολογία και το κτίσµα, ενώ παράλληλα 
εστιάζει στο οικολογικό αποτύπωµα των 
κατασκευών µε την επιλογή τεχνικών και 
υλικών πιστοποιηµένων και οικολογικών.

Μέσα από το όραµα της ΕΠΙΚΥΚΛΟΣ 
για να γίνει ο κόσµος πιο όµορφος, «γεννή-
θηκε» το project Vital Blue. Πρόκειται για 
ένα αστικό κτίριο στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, 
και συγκεκριµένα στη Γλυφάδα, µε οκτώ 
πολυτελείς κατοικίες πολλαπλών επιπέ-
δων. Όπως δήλωσε στο Fortune Greece o 
CEO της εταιρείας, Ιωσήφ Αραµπατζής, 
η ιδέα του Vital Blue γεννήθηκε υπό το 
πρίσµα ενός συνολικού οράµατος για την 
πόλη, αποτυπώνοντας την προσδοκία της 
ΕΠΙΚΥΚΛΟΣ για τη µελλοντική αστική 
πραγµατικότητα.

Φ
υσικά, η επιλογη τοποθεσίας δεν 
είναι τυχαία. Σύµφωνα µε τον 
κύριο Αραµπατζή, η Αθηναϊκή 

Ριβιέρα προσφέρει, πέρα από την κατοίκη-
ση µέσα στον κεντρικό ιστό της πόλης, µια 
πολύ καλή σύνδεση µε τη φύση και τη θά-
λασσα. Όλα αυτά τα ποιοτικά χαρακτηρι-
στικά ανάγουν την ποιότητα της καθηµερι-
νής ζωής στο υψηλότερο επίπεδο.

Η Vital Blue συνδυάζει την υψηλή αρ-
χιτεκτονική σχεδίαση των “ΣΓΟΥΤΑΣ 
αρχιτέκτονες” µε µια εξαιρετικά ποιοτική 
κατασκευαστική προσέγγιση. Κάθε κα-
τοικία Vital Blue είναι µοναδική σε σχήµα, 
µέγεθος και σχεδιασµό, όµως η οργανικά 
διαµορφωµένη πρόσοψη δένει αρµονικά 
τη δοµή µε την κοµψή µορφή του κτιρίου. 
Τα µεγάλα ανοίγµατα σε συνδυασµό µε τον 
προσανατολισµό του παρέχουν ανεµπό-
διστο φως και αέρα, ενώ προσφέρουν τη 
µέγιστη ιδιωτικότητα.

Στην εσωτερική διακόσµηση του Vital 
Blue το νερό και η φωτιά «ενώνονται» µε 
πρωτογενή υλικά όπως το ξύλο, το µάρµα-
ρο και η πέτρα, ενώ το φυσικό φως και τα 
φυτά εξαλείφουν τα όρια µεταξύ του εσω-
τερικού και του εξωτερικού χώρου. Ακόµα, 
οι ιδιωτικές πισίνες κάθε κατοικίας και το 

Μέσα από το νέο φιλόδοξο project Vital Blue Residences η τεχνική 
κατασκευαστική εταιρεία ΕΠΙΚΥΚΛΟΣ αποτυπώνει το όραμά της 
για την μελλοντική αστική πραγματικότητα.
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Vital Blue
 

 «H ιδέα της Vital 
Blue γεννήθηκε υπό το 
πρίσμα ενός συνολικού 
οράματος για την πόλη, 
αποτυπώνοντας ξε-
κάθαρα την προσδοκία 
μας για την μελλοντική 
αστική πραγματικότητα. 
Στην πολυκατοικία Vital 
Blue έχουν επιλυθεί 
ζητήματα που αφορούν 
στον σεβασμό της αξιο-
ποίησης των πόρων της 
γης και έχουν απαντηθεί 
ερωτήματα που σχετί-
ζονται με την ευέλικτη 
χρήση των κατοικιών. 
Σε όλα αυτά έρχεται να 
προστεθεί μία υψηλή 
ποιότητα ζωής, τόσο 
στην κατασκευαστική 
προσέγγιση όσο και στη 
μελλοντική διαχείριση 
του κτιρίου».

Ιωσήφ Αραμπατζής, 
CEO ΕΠΙΚΥΚΛΟΣ

τά τελευτάιά χρονιά η αγορά ακινήτων έχει 
«χτυπηθεί»  από πολλαπλές και αλλεπάλ-
ληλες κρίσεις. Δεδοµένων των έκτακτων 
συνθηκών, οι ολοκληρωµένες λύσεις 
προνοµίων και υπηρεσιών, η ευελιξία του 
χώρου και η ποιότητα κατασκευής, είναι τα 
απαραίτητα συστατικά για όσους αναζη-
τούν λύσεις στο real estate. Μόνο έτσι θα 
αναδειχθούν σε ένα είδος «Στρατηγού» για 
τους ηγέτες των megatrends. 

Τον Μάρτιο του 2020 χρειάστηκε µόνο 
µια µέρα ώστε να κλείσουν καταστήµα-
τα, χώροι εστίασης και γραφεία. Κάθε 
είδους δραστηριότητα, από την εργασία 
µέχρι την εκπαίδευση, την ψυχαγωγία 
και τα ψώνια γίνονταν από το σπίτι. Δύο 
χρόνια µετά, µπορεί να µην έχουµε πλέον 
lockdown, όµως εκτός από την πανδηµία 
έχουµε να αντιµετωπίσουµε τις συνέπειες 
της κλιµατικής αλλαγής και του πολέµου 
στην Ουκρανία. Με την αβεβαιότητα να 
κυριαρχεί και τις προκλήσεις στην εφοδι-
αστική αλυσίδα και την αγορά ενέργειας 
να ενισχύονται, οι επιχειρήσεις αναζητούν 
πιο µικρά και πιο «πράσινα» κτίρια, ενώ 
οι ιδιώτες επενδύουν σε έξυπνες κατοικίες 
µε ενεργειακή απόδοση και αυτονοµία. 
Ενισχύεται η ανάγκη για καινοτοµία, R&D 
στις τεχνολογίες υλικών, έξυπνες υποδοµές 
για την εξοικονόµηση ενέργειας κ.ο.κ.   

Η εταιρεία ΕΠΙΚΥΚΛΟΣ, η οποία ιδρύ-
θηκε το 2008 µεσούσης της οικονοµικής 
κρίσης, έχει καταφέρει να δηµιουργήσει 
µια σύγχρονη, διαφορετική πραγµατι-
κότητα στον κατασκευαστικό κλάδο. Με Φ
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Vital Blue Residences: το νέο concept υψηλού επιπέδου ζωής στην καρδιά της Αθηναϊκής Ριβιέρας

AΠΟ ΤΗΝ ΙΏΑΝΝΑ ΘΏΜΑ
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Η ευελιξία του χώρου και 
η ποιότητα κατασκευής, είναι 
τα απαραίτητα συστατικά 
για όσους αναζητούν λύσεις 
στο real estate.
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φυτεµένο δώµα, προσφέρουν µια ολιστική 
εµπειρία διαβίωσης.

Α
ξιζει νά σημειωθει πως το κτίριο 
είναι αποκλειστικά ενεργειακής 
κλάσης Α+, µε προηγµένο υδατο-

στεγή σκελετό και χρήση υβριδικών φωτο-
βολταϊκών – ηλιακών πάνελ. Επιπλέον 
παρέχεται δωρεάν πιστοποιηµένο «πράσι-
νο» ηλεκτρικό ρεύµα, προπληρωµένο για 
20 χρόνια. 

Ολόκληρο το κτίριο Vital Blue κατασκευ-
άζεται µε τα πρότυπα πιστοποίησης της 
TÜV HELLAS, τον διεθνή οργανισµό που 
διασφαλίζει την κατασκευή ασφαλέστε-
ρων και πιο βιώσιµων κτιρίων. Ο ειδικός 
δοµικός σχεδιασµός βασίστηκε στην παρο-
χή µέγιστης ανθεκτικότητας σε περίπτωση 
σεισµού. Επίσης, µέτρα φυσικής ασφάλει-
ας, αλλά και εγκαταστάσεις σύγχρονων 
ηλεκτρονικών συστηµάτων υψηλής προ-
στασίας, προσφέρουν στους ιδιοκτήτες και 
τις οικογένειές τους ηρεµία και ασφάλεια.

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΑ
Το φιλόδοξο αυτό project υπολογίζεται 
στα 7.000.000 ευρώ, και το πλάνο είναι 

να ολοκληρωθεί στις αρχές του 2024. 
Ποια είναι όµως τα επόµενα σχέδια 

της ΕΠΙΚΥΚΛΟΣ για το ευρύτερο αστικό 
τοπίο; Όπως µας λέει ο κύριος Αραµπα-
τζής, η Αθήνα τα επόµενα χρόνια θα 
µεταµορφωθεί σε µια σύγχρονη πόλη, 
εξαφανίζοντας λάθη του παρελθόντος 
και προσθέτοντας στοιχεία και καινοτο-
µίες που δεν συναντάς εύκολα σε άλλες 
πόλεις του κόσµου. Η ΕΠΙΚΥΚΛΟΣ 
λοιπόν θα παραµείνει ενεργή, συνεχίζο-
ντας στην κατασκευή νέων κτιρίων και 
ανάδειξη των υφιστάµενων, υπό το πρί-
σµα ενός πιο όµορφου και λειτουργικού 
κόσµου, µε σεβασµό στον άνθρωπο και 
το περιβάλλον.  

Το στοιχείο του νερού και 
της φύσης, οι ιδιωτικές 
πισίνες κάθε κατοικίας και 
το green roof, αποτελούν χα-
ρακτηριστικά της Vital Blue 
που συντελούν καθοριστικά 
σε μια ολιστική εμπειρία 
διαβίωσης.


