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Η κατοικία βρίσκεται στη διασταύρωση δύο οδών,
αποκαλύπτοντας μία εντυπωσιακή όψη: η επίπεδη
στέγη, η οποία καλύπτει ολόκληρο το μήκος του κτιρίου,
αναδιπλώνεται σε πλευρικούς τοίχους, αγκαλιάζοντας
συνολικά τον εσωτερικό χώρο.
This corner house is located at the junction of two roads,
where it reveals an intriguing entrance façade: The flat
roof extends the full length of the structure and folds into
side walls, to seamlessly enwrap the interior space.
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Η ενιαία υλικότητα της στέγης και των τοίχων,
από εμφανές σκυρόδεμα, περικλείει μεγάλες
επιφάνειες από ξύλινες επενδύσεις και γυαλί,
επιτρέποντας την εύκολη κυκλοφορία ανάμεσα
στο εσωτερικό και το εξωτερικό της κατοικίας.
Ξύλινες περσίδες παραλαμβάνουν και
αντανακλούν τις ακτίνες του ήλιου,
δημιουργώντας θεατρικές σκιές στις επιφάνειες.
Η πρόσβαση προς την κύρια είσοδο γίνεται
με γέφυρα που περνάει πάνω από μία μεγάλη
βυθισμένη αυλή, η οποία φέρνει φως στο
ισόγειο, δημιουργεί έναν προστατευμένο χώρο
παιχνιδιού και εντείνει το ύψος της όψης.
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The uniform materiality
of the roof and solid walls,
in exposed concrete,
encloses vast expanses
of wood cladding and
glazing, allowing easy
movement in and out
of the house.
Wooden louvers screen
and reflect sunbeams,
creating dramatic

shadows across
the surfaces.
The main entrance
is accessed via a bridge,
crossing over a generous
sunken courtyard that
brings light into the
basement, offers a
protected play area,
and intensifies the
height of the facade.
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Η πόρτα κρύβεται μέσα σε έναν τοίχο
επενδυμένο με ξύλο, που μιμείται τις
περσίδες στις υπόλοιπες πλευρές της κατοικίας.
Το ορθογώνιο σχήμα της κάτοψης, ιδανικό για
κοινόχρηστους χώρους σε διάταξη open plan,
δημιουργεί μία οικογενειακή ατμόσφαιρα
με άνεση κινήσεων και ορατότητα, ενώ
διευκολύνει τον φυσικό φωτισμό και αερισμό
όλων των εσωτερικών.
Ο μεγάλος πρόβολος πάνω από το συρόμενο
υαλοστάσιο επεκτείνει τον ήδη μεγάλο ανοιχτό
χώρο προς την αυλή και δημιουργεί ευχάριστες,
σκιασμένες περιοχές υπαίθριας διαβίωσης.
Κατά μήκος του ορθογωνίου τρέχουν
χαλύβδινες σκάλες αγκυρωμένες ανάμεσα
στους μπετονένιους τοίχους, με ανοιχτά
πατήματα και στηθαία από μεταλλικό πλέγμα,
που δημιουργούν ανάλαφρη εντύπωση.
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The front door is concealed
in a wood panel-clad wall,
emulating the louvers on
the other sides of the
house. The rectangular
shape of the house is ideal
for an open-plan common
space, creating a family
atmosphere with openness
and visibility. This
arrangement also facilitates
the natural flow of air and
light to all interior spaces.
The wide overhang beyond

the floor-to-ceiling glass
sliding wall, extends the
already generous open
space to the patio and
creates comfortable
shaded areas.
Running through the
length of the rectangle,
steel staircases are
anchored between
concrete walls.
The open treads bring
airiness, as do the mesh
railing borders.
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Τα υπνοδωμάτια και ο ξενώνας βρίσκονται
στο υπόγειο, μπροστά από τη βυθισμένη
αυλή, απολαμβάνοντας φυσικό φωτισμό
όλες τις ώρες της ημέρας.
Η τοποθέτηση της κατοικίας στη μία πλευρά
του οικοπέδου επιτρέπει τη δημιουργία ενός
μεγάλου κήπου με πισίνα, ενώ αυτή η διάταξη
επιτρέπει επιπλέον σε κάθε χώρο να διαθέτει
εξωτερική όψη. Η θέα από τον όροφο προς
τον κήπο και την πισίνα φιλτράρεται μέσα από
τις ξύλινες περσίδες, για λόγους ιδιωτικότητας.
Αντίθετα, από τους κοινόχρηστους χώρους
η θέα είναι ανεμπόδιστη και ανοίγεται προς το
καταπράσινο περιβάλλον, μεγιστοποιώντας την
αίσθηση ευρυχωρίας και ενότητας με τη φύση.
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Τhe family and guest
rooms, located in the
basement, face the sunken
courtyard and get natural
light throughout the
daylight hours.
Locating the house to one
side of the lot leaves a large
garden with swimming
pool. This configuration
provides every space with
exterior frontage. The view

from the upper floor is
through the wooden
louvres – allowing clear
sightings of the pool and
garden while retaining
privacy. Inversely, the living
areas offer uninterrupted
views across the natural
green surrounding,
providing the house with
a greater sense of space
and oneness with nature.
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