
112 | Villas Villas | 113

Η τριώροφη κατοικία, που 
βρίσκεται σε οικιστική 

περιοχή, διαμορφώνεται 
από τον περίγυρό της, 

καθώς το οικόπεδο έχει 
διαφορετική κλίση από τον 

δρόμο, όντας κατωφερές 
προς την πίσω πλευρά του.

The three storey house, 
located on an urban 

area, is shaped by 
its surroundings, since 

the site slopes downward 
from the street towards 

the rear side. 
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Η κλίση αυτή χρησιμοποιείται ως αφετηρία 
της έντασης που δημιουργεί η ανοδική κτιριακή 
στέγη με περιμετρικό άνοιγμα-σχισμή και 
χαρακτηριστική λευκότητα, την οποία μοιράζεται 
με την περίφραξη, παρουσιάζοντας έτσι μια 
ενιαία σύνθεση προς την πλευρά του δρόμου. 
Μια λευκή γέφυρα, που αιωρείται πάνω από 
τον διαμορφωμένο και σε χαμηλότερη στάθμη 
κήπο, συνδέει τον δρόμο με την κατοικία.
Οι αντιθετικές γραμμές της ανοδικής στέγης 
και του κατωφερούς οικοπέδου ανακλώνται 
στα λευκά περιστρεφόμενα μεταλλικά πλέγματα 
της πρόσοψης, διαθλώντας χορογραφικά 
το φως του ήλιου στο εσωτερικό. 
Γραμμές που ιχνογραφούν τις ίδιες διαγώνιους 
χαρακτηρίζουν και τον όγκο της λευκής 
σιδερένιας κλίμακας, με ανωφερή κωνικά 
πατήματα, ο οποίος περιβάλλεται από εκτενή 
υαλοστάσια, διαχέοντας σαν πρίσμα το φυσικό 
φως στο εσωτερικό καθώς συνδέει τα τρία 
επίπεδα της κατοικίας.

This inclination is used 
as starting point 
of the tension created 
by the ascending roof 
with a perimeter slit 
opening and characteristic 
whiteness that, shared 
by the outdoor wall, 
presents a unified 
composition towards 
the side of the street. 
A white bridge floating 
above the landscaped 
garden at a lower level 
connects the street to  
the residence.
The contrasting lines 
of the ascending roof 

and descending plot are 
reflected on the white iron 
revolving lattice of the 
façade, refracting the 
light in a frozen dance 
full of play, indoors. 
Lines which trace the 
same diagonals also 
characterise the volume 
of the white iron staircase 
with upward tapered steps, 
which is surrounded 
by extensive glazing, 
diffusing light like  
a prism to the interior  
as well as connecting  
the three levels of  
the house.
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Το ισόγειο επίπεδο περιλαμβάνει τους 
κοινόχρηστους χώρους σε ανοιχτή διάταξη  
με εμβόλιμους τους ημιυπαίθριους καθιστικούς, 
ενώ διαχωρίζει τα δύο επίπεδα ευρύχωρων 
en-suite υπνοδωματίων του υπογείου και του 
ορόφου αντίστοιχα. 
Οι περιμετρικοί τοίχοι με κάθετη φύτευση,  
τα στρατηγικά τοποθετημένα, ορθογώνιου 
σχήματος, υδάτινα και φυτεμένα τμήματα, καθώς 
και το υποβαθμισμένο σε στάθμη καθιστικό  
δίπλα στη γραμμική πισίνα, δημιουργούν έναν 
ευχάριστο και δροσερό περιβάλλοντα χώρο, 
όπου μπορούν να εκτονώνονται τόσο οι ιδιωτικοί 
όσο και οι χώροι διημέρευσης, μέσω μεγάλων, 
ανοιγόμενων υαλοστασίων.

The ground floor level 
comprises the communal 
spaces in open plan 
configuration interpolated 
with semi-outdoor sitting 
areas, while separating the 
two levels of large en-suite 
bedrooms on the basement 
and first floor respectively.
The vertical gardens of 
the perimeter walls, the 

strategically placed 
orthogonal water features, 
the English yard, as well 
as a lowered level sitting 
area by the linear 
swimming pool, create 
a pleasant and cooling 
environment to which both 
private and communal 
spaces can open out, via 
large sliding glass panels.
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Τα υαλοστάσια αυτά, εκτός από το να 
πληρούν τα κενά της λευκής μεταλλικής 
δομής του κτιρίου, επιτρέπουν στις υδάτινες 
και φωτεινές αντανακλάσεις να δημιουργούν 
αέναη κίνηση στο εσωτερικό της κατοικίας· 
μια κίνηση που υπαγορεύεται αρχικά 
από τον ήλιο και τον άνεμο, για να ολοκληρωθεί 
μέσω της συνεχώς μεταβαλλόμενης 
οπτικής γωνίας κάθε χρήστη. 

Εκτός από ορισμένους συμπληρωματικούς 
και ουδέτερους γκρίζους τόνους στην 
επίπλωση, χρωματικά κυριαρχεί το λευκό 
σε τοίχους και οροφές, λειτουργώντας ως 
ιδανικός καμβάς των φωτοσκιάσεων, 
με τα διάσπαρτα μεταλλικά στοιχεία των 
φωτιστικών, της κλίμακας και των επιλεγμένων 
έργων τέχνης να προσθέτουν τις δικές τους 
αντανακλάσεις στη χορογραφία. 

These glass panels, 
apart from filling the 
voids of the building’s 
white metal structure, 
allow the reflections 
of water and light to 
create constant 
movement to the 
interior; a movement 
initially dictated 
by the sun and wind, 
and completed by 
the continuously 
changing viewing 
angle of each user.

Besides a few 
complimentary and 
neutral grey shades 
on the furniture, 
white predominates 
chromatically on walls 
and ceilings, becoming 
an ideal canvas for 
intricate shadows, 
while dispersed metal 
elements on the 
lights, staircase and 
selected artworks add 
their own reflections 
to the choreography.
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Με τον τρόπο αυτό, η μορφική εντύπωση 
του εσωτερικού, όπως και των όψεων του 
περιβλήματος της κατοικίας ταυτόχρονα, 
αλλάζει με κάθε βλέμμα και κίνηση. 
Κάθε στιγμή αποτελεί ένα μοναδικό 
περιστατικό, όπου το φως του ήλιου 
πέφτει στα δομικά στοιχεία, παρέχοντας μία 
ανεπανάληπτη και αποκλειστική παράσταση 
χορού, εδραιώνοντας παράλληλα την 
παρουσία του χρήστη στον χώρο.

Thus, the morphic 
impression of the interior 
and the elevations of the 
house shell is constantly 
transformed with every 
look and movement.
Every use of space requires 
sensory awareness and 
wakefulness. 

Every moment is a new 
one-time occurrence, 
where sunlight falls 
on the building 
components providing 
a never before seen 
unique performance, 
enforcing the user’s 
presence in the space.


