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S B  h o u s e
the architectural shell 

of the project functions as 
a general coordinator 

of the relationship 
between interior and 
exterior. the cement 

sheath of the residence 
unfolding on three levels, 

delimits an environment 
that ensures the 

necessary privacy of the 
owners, as it rises above 

ground enveloping the 
living areas to sink back 

into the foundations, 
challenging the laws 

of gravity, like 
a transparent, thin cover.

Το κέλυφος της κατοικίας λειτουργεί ως 
γενικός συντονιστής της σχέσης μεταξύ 
εσωτερικού και εξωτερικού.  Το τσιμεντένιο 
περίβλημά της, που αναπτύσσεται σε τρία 
επίπεδα, οριοθετεί ένα περιβάλλον που 
εξασφαλίζει την απαραίτητη απομόνωση 
στους ιδιοκτήτες, καθώς ανυψώνεται από το 
έδαφος, περιβάλλοντας τους χώρους 
διαβίωσης, για να βυθιστεί ως τα θεμέλια, 
προκαλώντας τους νόμους της βαρύτητας, 
σαν ένα διάφανο, λεπτό κάλυμμα.



88 | Villas Villas | 89

Οι όψεις αποτελούνται από μια εναλλαγή 
κενών και κλειστών τοίχων που αναζητούν 
μια εύθραυστη ισορροπία, συνάδοντας με το 
μοντερνισμό του ’50 και την ασύμμετρη σύνθεση. 
Το εξωτερικό κέλυφος, που θυμίζει φρούριο ή 
ναό, καθηλώνει αρχικά το χρήστη αλλάζοντας 
την αντίληψή του ως προς το ξένο και το οικείο.
 
Στο εσωτερικό του κτιρίου δημιουργείται έτσι μια 
γοητευτική ατμόσφαιρα ισορροπίας του κενού 
με το πλήρες, που τονίζεται από διαφορετικές 
εντάσεις του φυσικού φωτός που ρέει 
αισθησιακά στις επιφάνειες του σκυροδέματος. 

the elevations consist of 
an alteration between open 
and closed walls which 
seek a fragile balance, in 
accordance to the ‘50s 
modernism and 
asymmetrical synthesis. 
the external shell, 
reminiscent to a fortress or 
a temple, initially transfixes 
the users, changing their 

perception of the foreign 
and the familiar.

thus, in the building’s 
interior, a fascinating 
atmosphere of counterpoise 
between open and closed is 
created, amplified by varied 
intensities of natural light 
sensually pouring in streams 
on the concrete surfaces. 
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Το υλικό αυτό, πέρα από τη λειτουργία του 
ως δομικό στοιχείο, ενσωματώνει τις εμφανείς 
δοκούς και τα υποστυλώματα από ατσάλι, 
τα δάπεδα και τις περσίδες από ξύλο, σαν να 
τα συναρμολογεί στην τελική φάση χύτευσης.

Η είσοδος στην κατοικία γίνεται στο επίπεδο του 
δρόμου, μέσα από τον ιδιωτικό χώρο στάθμευσης. 
Το χολ εισόδου λειτουργεί και ως άξονας 
κυκλοφορίας με την κλίμακα να βρίσκεται 
ανάμεσα σε ένα τοιχίο από εμφανές σκυρόδεμα 
και ένα λευκό τοίχο που πλαισιώνουν με 
γυάλινη οροφή τον ουρανό, δίνοντας έμφαση 
στη μετάβαση από το εξωτερικό στο εσωτερικό. 

this material, beyond its 
function as building 
element, integrates the 
untreated steel beams and 
columns and the wooden 
floors and louvers shutters, 
as if assembling them in the 
final casting phase. 

the entrance to the 
residence occurs at street 

level, through a private 
driveway. 
the entrance hall acts as
a circulation axis, with the 
staircase situated between 
an exposed concrete retaining 
wall and a white wall that 
frame the sky under a glass 
roof, emphasizing the 
transition from the exterior 
to the interior. 



92 | Villas Villas | 93



94 | Villas Villas | 95



96 | Villas Villas | 97



98 | Villas Villas | 99

Από εκεί ο χρήστης οδηγείται στον ενιαίο χώρο 
του ισογείου ο οποίος περιλαμβάνει το κύριο 
καθιστικό, την κουζίνα και την τραπεζαρία, 
που ξαφνιάζουν με την αίσθηση της διαφάνειας 
που προσδίδει η συνεχής οπτική επαφή με τον 
περιμετρικό κήπο, το εξωτερικό καθιστικό και 
την πισίνα. 
Σε χαμηλότερο επίπεδο βρίσκονται τα παιδικά 
υπνοδωμάτια φωτιζόμενα από μια βυθισμένη 
αυλή δίπλα στην είσοδο. 

From there, the users are 
lead to the unified ground 
floor space incorporating 
the main sitting area as 
well as the kitchen and 
dining areas which surprise 
with the sense of 
transparency given by the 

continuous visual link to the 
surrounding garden, the 
external sitting area and 
the swimming pool.
A lower level comprises of 
the children’s bedrooms, 
lit throughout by a sunken 
courtyard by the entrance. 
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Στον όροφο, το κύριο υπνοδωμάτιο 
εκτονώνεται με ένα άνοιγμα προς το βορρά, 
το οποίο προστατεύεται από τον ήλιο 
και τα αδιάκριτα βλέμματα με κάθετες ξύλινες 
περιστρεφόμενες περσίδες. 

Τέλος, οι οριζόντιες μεταλλικές δοκοί στη 
γυάλινη οροφή υπογραμμίζουν το πρίσμα 
του άξονα κυκλοφορίας, ενώ θαμπώνουν 
τα όρια των εσωτερικών διαχωριστικών, 
ανάγοντας το κέλυφος από σκυρόδεμα 
σε αφηρημένο γλυπτό. 

the master bedroom is 
on the first floor level, with 
an opening towards the 
north that is protected 
from the sun and indiscreet 
looks by wooden vertical 
revolving blinds. 
Finally, the horizontal metal 

brise-soleils throughout 
the roof underscore 
the circulation axis 
prism while blurring the 
dividing inner spaces, 
transforming the concrete 
shell into an abstract 
sculpture. 


