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Η μονοκατοικία με πισίνα βρίσκεται σε γωνιακό οικόπεδο 

δίπλα σε πευκόφυτο δασύλλιο, στους πρόποδες του Πεντελικού 

όρους, στο Άνω Κεφαλάρι.

The house with swimming pool is built in a corner site adjacent 

to a pine grove, at the foot of the mountain bordering 

the north suburbs of Athens.

design by AZML STUDIO ARCHITECTS

text AZML STUDIO ARCHITECTS
photos PANAGIOTIS VOUMVAKIS

STAGING 
THE PATH

A t h e n s  |  G r e e c e
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The shape and orientation 
of the site designated an 
elongated, free-standing 
volume. The main facades 
were completely opened 
towards the south and 
east, in keeping with 
sustainability requirements, 
becoming the scenery 
of daily life activities. 
Inversely, the north and 
west elevations only bear 
the minimum of required 

openings, for natural 
ventilation and cooling 
during the summer months. 
Spatial and visual staging of 
the path crossing through 
all indoor and outdoor spaces 
has been a preoccupation 
from the outset.  
The overall massing of the 
house is already apparent 
from the garden threshold, 
while the main entrance 
is immediately visible.

Το σχήμα και ο προσανατολισμός του 
οικοπέδου υπαγόρευσαν τις αρχιτεκτονικές 
επιλογές, από τις οποίες προέκυψε ένας 
διαμήκης όγκος "πανταχόθεν ελεύθερος". 
Οι κύριες όψεις ανοίχθηκαν πλήρως προς 
τον νότο και την ανατολή -σύμφωνα με τις 
βιοκλιματικές επιταγές- ενώ παράλληλα 
αποτέλεσαν το σκηνικό μέσα στο οποίο 
εξελίσσεται η δράση των κατοίκων. 

Αντιθέτως, η βόρεια και η δυτική όψη 
στο πίσω μέρος του οικοπέδου διαμορφώθηκαν 
με τα ελάχιστα απαραίτητα ανοίγματα για 
τον φυσικό αερισμό και δροσισμό κατά τους 
καλοκαιρινούς μήνες.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε εξαρχής στη 
χωρική και οπτική σκηνοθεσία της πορείας 
στο εσωτερικό και το εξωτερικό του κτιρίου. 
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The entrance, in the middle 
of the elongated southern 
façade, is the only compact 
element. Double interior 
and exterior heights 
strengthen the composition 
in the vertical sense and 
add to the feeling of 
spaciousness. On the 
ground level, the entrance 
recess demarcates three 
zones: a reception area at 
the center, kitchen and 

office facilities on the left, 
dining and living room on 
the right. In this area, the 
lounge is submerged to 
clear the view towards the 
garden and the swimming 
pool.

From the reception area, 
the marble staircase leads 
to the first floor that 
houses two children’s 
bedrooms. 

Από το κατώφλι της αυλόπορτας γίνεται 
αμέσως αντιληπτή η συνολική ογκοπλαστική 
διάρθρωση, ενώ υπάρχει άμεση οπτική επαφή 
με την κύρια είσοδο της κατοικίας. 

Η είσοδος, στο κέντρο της διαμήκους νότιας 
όψης, είναι το μοναδικό συμπαγές στοιχείο. 
Τα διπλά ύψη στο εξωτερικό και στο 
εσωτερικό τονίζουν τη σύνθεση στον 

κάθετο άξονα και εντείνουν το αίσθημα 
της ευρυχωρίας. 

Στην ισόγεια στάθμη, η υποχώρηση της 
εισόδου οριοθετεί τρεις ζώνες: την υποδοχή 
στο κέντρο, τους λειτουργικούς χώρους 
της κουζίνας και του γραφείου αριστερά της, 
καθώς και τους χώρους διημέρευσης, 
το σαλόνι και την τραπεζαρία στα δεξιά. 
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The vertical circulation 
is supplemented with the 
flying overpass over the 
entrance, opening views 
to the ground level.

The second floor 
accommodates the master 
bedroom in a singular 
unbroken volume. Its 
outdoor area includes the 
private roof garden, with 

extensive views towards 
the east and the 
neighboring mountain.

The composition is 
concluded with the 
L-shaped swimming pool, 
encircling the living room 
area. The swimming pool 
is highlighted with a 
planted artificial island, 
accommodating a sun deck.

Στην περιοχή αυτή, το σαλόνι υποβιβάζεται 
ώστε να μην εμποδίζει τη θέα από το εσωτερικό 
προς τον περιβάλλοντα χώρο και την πισίνα.
Από τον χώρο υποδοχής, η πτυχωτή μαρμάρινη 
σκάλα οδηγεί στον όροφο με τα δύο παιδικά 
υπνοδωμάτια. 
Ο κάθετος πυρήνας κίνησης συμπληρώνεται 
από τον εναέριο διάδρομο πάνω από τον 
χώρο υποδοχής, ο οποίος ανοίγει θέες 
προς την ισόγεια στάθμη. 

Στον δεύτερο όροφο χωροθετείται το κυρίως 
υπνοδωμάτιο, ως μονολιθικός όγκος. 
Στον εξωτερικό του χώρο βρίσκεται το ιδιωτικό 
roof garden, με ανεμπόδιστη θέα προς την 
ανατολή και το Πεντελικό όρος.
Την αρχιτεκτονική σύνθεση συμπληρώνει 
η πισίνα, η οποία αγκαλιάζει τον χώρο 
διημέρευσης του ισογείου σε σχήμα Γ. 
Εντός της δημιουργείται ένα νησί με φύτευση 
και deck, ιδανικό για ηλιοθεραπεία.
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Τα μεγάλα ανοίγματα στη νότια και ανατολική 
όψη, συμβάλλουν στην εξάλειψη των όριων 
και πετυχαίνουν την πλήρη ενοποίηση του 
εσωτερικού και του εξωτερικού. 

Η διαφάνεια επιτρέπει επίσης τη μεταφορά 
θερμικών φορτίων από την ηλιακή ακτινοβολία 
κατά τους χειμερινούς μήνες, ενώ οι περσίδες 
και οι πέργκολες που έχουν εγκατασταθεί 

σε κομβικά σημεία εμποδίζουν την 
υπερθέρμανση το καλοκαίρι.
Οι λιτές γραμμές, οι καθαροί γεωμετρικοί 
όγκοι, οι λευκοί τοίχοι και οι υφές του ξύλου 
συνδυάζονται αρμονικά, ενώ ο φωτισμός 
υποστηρίζει τις αρχιτεκτονικές προθέσεις, 
με κάθετες και οριζόντιες γραμμές σε κομβικά 
σημεία που αναδεικνύουν την ογκοπλασία 
με μινιμαλιστική διάθεση. 

The large openings on the 
south and east facades 
erase the boundaries 
and achieve the optimal 
integration between inside 
and outside spaces. 
This transparency further 
allows the thermal mass 
from the sunlight to warm 
the interiors during the 
winter months, while 
strategically placed exterior 
blinds and pergolas 

hinder overheating 
in the summer.
Simple lines, clear 
geometric volumes, white 
walls and wooden textures 
are harmonically combined 
in this house, where the 
architectural intentions 
are further supported 
by lighting design,
 in horizontal and vertical 
lines illustrating the 
minimalist massing. 


