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Το διαμέρισμα, τοποθετημένο σε παραθαλάσσια 
πολυκατοικία, απολαμβάνει θέα στη θάλασσα 
από κάθε παράθυρο. 

The apartment, situated within a seaside 
condominium, enjoys sea views from 
every window.



102 103

The objective of the project was to create 
a spatial experience of minimal and 
precise morphology, which would appear 
effortless. 
Furthermore, any technical difficulties 
and complicated details were to be solved 
in an elegant manner, with no background 
"noise" or excessive ornamentation. 

Στόχος του έργου ήταν η δημιουργία 
μιας χωρικής εμπειρίας με μινιμαλιστική 
μορφολογία ακριβείας, η οποία να 
μοιάζει αβίαστα φυσική. 
Επιπρόσθετα, οποιεσδήποτε τεχνικές 
δυσκολίες και περίπλοκες λεπτομέρειες 
έπρεπε να επιλυθούν με κομψότητα, 
χωρίς παρασκηνιακό "θόρυβο" ή 
υπερβολική διακόσμηση.
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Ο σχεδιασμός δίνει έμφαση στον ορίζοντα, 
υπογραμμίζοντας τη σιλουέτα του μέσα 
στο διαμέρισμα με ένα στοιχείο από 
ορείχαλκο, το οποίο τέμνει την επένδυση 
από ανοιχτόχρωμη ξυλεία των τοίχων, 
σχηματίζοντας λεπτές γωνίες που 
απαλύνουν τη γραμμική σύνθεση και 
δημιουργούν την αίσθηση της κίνησης. 

In order to emphasise and perpetuate 
the horizon, its silhouette is pulled into 
the apartment with a brass element, 
which penetrates through the light wooden 
clad walls, forming delicate angles that 
soften the linear composition and create 
a sense of movement. 
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Οι επενδυμένοι με ξύλο τοίχοι εσωκλείουν 
ποικίλες λειτουργίες, καθώς και διόδους σε 
διάφορους ιδιωτικούς χώρους της κατοικίας.

Λειτουργικά, το διαμέρισμα χωρίζεται σε 
τρεις πτέρυγες. Τα υπνοδωμάτια και οι 
ξενώνες τοποθετούνται στη βόρεια πτέρυγα, 
ενώ οι βοηθητικοί χώροι βρίσκονται στη νότια. 
Κρυφές θύρες στην ξύλινη επιδερμίδα των 
τοίχων ενώνουν τις δύο πτέρυγες 
με την κύρια. 

All the wooden-clad walls conceal a variety 
of functions, as well as passages to different 
private areas of the residence.

Functionally, the apartment is divided into 
three wings. Bedrooms and guest rooms are 
located in the northern wing, service areas 
in the southern wing. Both are connected 
to the main wing via hidden doors, which are 
part of the wooden skin of the walls. 
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Το μωσαϊκό δάπεδο επιλέγεται ως φόντο 
για το πλούσιο σύνολο, τόσο εσωτερικά 
όσο και εξωτερικά.

Ως αποτέλεσμα, ο ομοιογενής και κομψός 
σχεδιασμός επιτρέπει στη γύρω φύση να 
εισέλθει στο εσωτερικό του διαμερίσματος, 
διατηρώντας παράλληλα την αίσθηση 
ζεστασιάς που απορρέει από τους 
ευχάριστους και φωτεινούς χώρους του. 

Terrazzo floor is chosen as a backdrop to 
the rich ensemble, both inside and out.

As a result, the seamless and sleek design 
scheme allows the surrounding nature to 
enter the apartment’s interior, while 
maintaining an essence of warmth stemming 
from its pleasant and bright spaces. 


