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H κατοικία βρίσκεται στην περιοχή της νοτιοανατο-
λικής Αττικής, στη Σαρωνίδα, μόλις μερικά μέτρα 
από τη θάλασσα. 

The house is located in Saronida, Southeast 
Attica, a few metres from the sea. 

S A R O N I D A  -  AT T I C A

design & construction by A&M Architects / structural engineering Α. Αlexopoulos & pArtners
em engineering pG KAMArinos consultinG enGineers / landscape design ΕvA MAvrAKi
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Πρόκειται για μια 
σύγχρονη παραθεριστική 
κατοικία με λιτό, αλλά 
δυναμικό σχεδιασμό, με 
διακριτούς χώρους 
αναψυχής, ανάπαυσης και 
ανασυγκρότησης.
Tο κτίσμα προϋπήρχε. 
Απογυμνώθηκε μέχρι το 

φέροντα οργανισμό του 
και ανακατασκευάστηκε 
συνολικά, με σύγχρονη 
αρχιτεκτονική ματιά, 
διατηρώντας ταυτόχρονα 
στοιχεία από τον αρχικό 
σχεδιασμό του. 
Οι όγκοι του είναι 
εναρμονισμένοι με το 

περιβάλλον, με ιδιαίτερη 
έμφαση στα μεγάλα 
ανοίγματα, που, λόγω 
του προσανατολισμού 
του κτιρίου επιτρέπουν 
την απρόσκοπτη ροή 
του φυσικού φωτός σε 
όλους τους χώρους της 
κατοικίας. 

Η κατοικία 
αναπτύσσεται σε 
δύο ορόφους, με τους 
χώρους διημέρευσης 
- καθιστικό, τραπεζαρία 
και κουζίνα- στο ισόγειο 
και τους χώρους των 
υπνοδωματίων στο πάνω 
επίπεδο. 

It is a modern summer 
house with an austere - 
yet dynamic - design, 
with separate areas for 
entertainment, rest and 
relaxation. 

The existing building was 
stripped down to its 
bearing structure and 
rebuilt from scratch, 

designed with a modern 
architectural attitude while 
retaining elements of its 
original design. 

The building blends into 
the environment, and its 
design emphasises large 
openings that allow natural 
light to enter the premises, 
unobstructed.  
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Ο ενιαίος χώρος 
καθιστικού και τραπεζαρίας 
ενοποιείται νοητά με τον 
εξωτερικό χώρο του 
κήπου. Εκεί έχει 
δημιουργηθεί μια ιδιαίτερη 
γωνιά φιλοξενίας των 
φίλων της οικογένειας, 
μπροστά στην πισίνα, που 

περιλαμβάνει barbeque 
και τραπεζαρία, σε άμεση 
σχέση με την κουζίνα.    

Γήινες αποχρώσεις, 
συνδυασμός ξύλου και 
πέτρας, προσεγμένη 
επιλογή επίπλων, υλικών, 
διακοσμητικών στοιχείων 

και αντικειμένων 
δημιουργούν την αίσθηση 
ενός χώρου ξεκούρασης 
με ευαισθησία που 
αντανακλά τις επιθυμίες 
των ιδιοκτητών.   

Ο συνδυασμός της λιτής 
διακόσμησης με 

επιμελημένες
λεπτομέρειες, στα
υπνοδωμάτια, αποπνέει 
μια αίσθηση ηρεμίας και 
γαλήνης, ενώ για την 
κατασκευή των μπάνιων, 
χρησιμοποιήθηκαν γήινοι 
χρωματισμοί τσιμεντοκονίας
και βότσαλου. /

The house occupies two 
levels. The living spaces 
and kitchen are on the 
ground floor, and the 
sleeping quarters are 
on the first floor.

The setting is simple yet 
distinct. The living room/
kitchen space seems 
connected with the 
external garden space, 
where a special corner 
was created for family 
guests by the swimming 
pool and the BBQ, just 
outside the kitchen and 
dining area.

All materials were selected 
in consultation with the 
owners. The earthy 
colours, materials and 
decoration produce a 
relaxing space with 
discreet elegant touches, 
reflecting the owners’ 
wishes. 
The austere decoration 
is combined with refined 
details in the bedrooms, 
which create 
a feeling of calm and 
serenity. Earthy tones 
of cement mortar and 
pebbles were used in 
the bathrooms. /


