Το έργο βρίσκεται μέσα σε έναν ελαιώνα της
Μεσσηνιακής Μάνης, με θέα νοτιοδυτικά τον
Μεσσηνιακό κόλπο και βορειοανατολικά τους
πρόποδες του Ταϋγετου. Το δίπολο "βουνό και θάλασσα"
και η ήπια κλίση του οικοπέδου οδήγησαν στον
σχεδιασμό μιας εξωστρεφούς, γραμμικής κατοικίας.
The project is located inside an olive grove in the
Messenian Mani, facing the Messenian Gulf on the
southwest, with the foot of Taygetus lying northeast.
The "sea and mountain" combination, and the gentle slope
of the property, resulted in an extrovert, linear house design.

linear devel0pment
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On the northwestern end
of the axial movement
is the swimming pool
and its open-air space,
and the southeastern end
accommodates the master
bedroom porch.
The skyline is marked by
a distinctive roof, a single
inclined plane parallel to
the ground slope, touching
upon the metal and stone
components of the
building.
The outline of the house
is one seamless
rectangular block,
containing two levels:

Ως απολήξεις της
αξονικής κίνησης,
τοποθετούνται στο
βορειοδυτικό άκρο
η πισίνα με τον
περιβάλλοντα
χώρο της και στο
νοτιοανατολικό άκρο
η βεράντα του
κυρίως υπνοδωματίου.
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Στην κατακόρυφη
απόληξη, η
χαρακτηριστική στέγη,
ένα ενιαίο κεκλιμένο
επίπεδο παράλληλο
στην κλίση του
εδάφους, ακουμπά στα
μεταλλικά και πέτρινα
στοιχεία του κτιρίου.
Η κατοικία στο

περίγραμμά της
ακολουθεί ένα ορθογώνιο
παραλληλόγραμμο
χωρίς διασπάσεις, ενώ
αναπτύσσεται σε δύο
επίπεδα. Το πρώτο
λειτουργεί ως βάση και
είναι συμπαγές, πέτρινο
και εντός της γης στο
μεγαλύτερό του μέρος.

The first one acts as
a base with a compact
appearance, built in stone
and largely sunken inside
the ground; the second
is oriented to the view,
with large openings
around, and is built in a
metal frame that supports
the roof structure.
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The metal frame follows
the linear development
axis of the house,
extending outside the
closed space to create
sheltered outdoor areas,
and shading pergolas.
The roof slides upon the
metal structure, blurring
the boundaries between
indoors and out.
The limit of the house
towards Taygetus on
its northeastern side is
marked by an uninterrupted
stone wall forming an
entrance portico at its end.

Το δεύτερο είναι
ανοιχτό προς τη θέα,
με μεγάλα ανοίγματα
σε όλη την περίμετρο,
κατασκευασμένο από
μεταλλικούς φορείς πάνω
στους οποίους εδράζεται
η στέγη.
Ο μεταλλικός σκελετός
ακολουθεί τον γραμμικό
άξονα ανάπτυξης
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της κατοικίας και
επεκτείνεται κατά
μήκος πέρα από τα
όρια του κλειστού
χώρου, δημιουργώντας
στεγασμένους
εξωτερικούς χώρους
και πέργκολες σκίασης.
Η στέγη ολισθαίνει
πάνω στους μεταλλικούς
φορείς, κάνοντας τα όρια

μεταξύ του κλειστού
και υπαίθριου χώρου
δυσδιάκριτα.
Το όριο της κατοικίας
προς τον Ταΰγετο
ορίζεται στη
βορειοανατολική πλευρά
από έναν ενιαίο πέτρινο
τοίχο, ο οποίος στο
τελείωμά του σχηματίζει
την αυλή εισόδου.

At a small distance,
parallel to the former,
a second stone wall
extends along the building,
creating the outdoor
lounge and the open-air
dining area, shaded
under a pergola.
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Παράλληλα και σε μικρή
απόσταση από αυτόν,
ένας δεύτερος πέτρινος
τοίχος προεκτείνεται
σε συνέχεια του κτιρίου,
δημιουργώντας το
στεγασμένο υπαίθριο
καθιστικό και τη
στεγασμένη με πέργκολα
εξωτερική τραπεζαρία.
Πάνω από τον πέτρινο
τοίχο, γραμμικά
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υαλοστάσια καθ’ όλο
το μήκος προσφέρουν
οπτική επαφή με
το βουνό από όλους
τους χώρους του
δεύτερου επιπέδου.
Ο νοτιοδυτικός
προσανατολισμός
του κτιρίου κάνει τη
σκίασή του απαραίτητη,
ειδικά τις απογευματινές
ώρες.

Over the stone wall,
linear glazing extending
through its entire length
offer visual contact with
the mountain from all
second-floor spaces.
The southwestern
orientation of the building
makes shading an
important consideration,
especially during the
afternoon hours.
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Along the main façade
of the upper level, sliding
wooden shades hung
from metal rails become
identifiable architectural
components, transforming
the building appearance
according to the sun.
The garden, as an
extension of the adjacent
olive grove, combines
local flora with tropical
plants like banana trees,
that are abundant in the
area.
In the outdoor vicinity, an
old chapel was preserved
and clad in local stone.

Κατά μήκος της κύριας
όψης του πάνω επιπέδου,
συρόμενα ξύλινα σκιάδια
αναρτημένα από
μεταλλικούς οδηγούς
ανάγονται σε βασικά
αρχιτεκτονικά στοιχεία,
μεταβάλλοντας την όψη
του κτιρίου ανάλογα με
τις συνθήκες ηλιασμού.
Ο κήπος, σε συνέχεια
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του υπάρχοντα ελαιώνα,
συνδυάζει την τοπική
χλωρίδα με τροπικά φυτά
όπως οι μπανανιές, που
ευδοκιμούν στην περιοχή.
Στον ευρύτερο
περιβάλλοντα χώρο
βρίσκεται μικρό εκκλησάκι
το οποίο διατηρήθηκε και
επενδύθηκε με την τοπική
πέτρα.

Ένα καλντερίμι
διαπερνάει τον κήπο,
συνδέοντας τις
διαφορετικές λειτουργίες
όπως το pool house,
την πισίνα και το
εκκλησάκι, καταλήγοντας
στο parking εισόδου
και προσφέροντας μια
ρομαντική διαδρομή μέσα
από την ιδιοκτησία.

A cobble street crosses
through the garden,
connecting different
functions such as the pool
house, the swimming pool,
and the chapel, ending
in the entrance parkway,
staging a romantic walk
through the property.
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