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234.A view of the warehouse cargo unloading area 

Warehouse – Refrigerators & Office Building 

The issue in the architectural composition was to provide, in morphological terms, for the co–

existence and unification of two main functions (office building and warehouse – preservation 

refrigerators) so that the structure was a uniform one. This objective was achieved by including the 

following morphological elements: The office building’s sides were covered in Etalbond panels and 

passive metallic systems (blinds) because of the unsuitable orientation. The warehouse – 

refrigerators’ sides were covered in aluminum panels and, in morphological terms, an attempt was 

made to include the functional areas of the warehouse, loading – unloading bay with their special 

requirements into the overall scheme. Metal frames in the warehouse were repeated, spaced at 30 m 

intervals, covering blank spaces and assisting in integration with the office building. The metallic 

decorative elements (in the form of netting) and partial covering with inclined panels demarcate the 

entrance area in the form of a niche.  

The partition walls between offices are panels covered in plasterboard. The floors are covered in 

granite tiles. The suspended ceilings are made of mineral fibre tiles. All facilities including lighting 

and air–conditioning for the building are hidden behind the suspended ceiling.  

 

 .الرؤية حول مساحة عدم تحميل حمولة المخازن234

 المبردات و المباني المكتبية-المخازن

المبردات  -القضية في المزيج المعماري كانت في تأمين تناغم و انسجام و اتحاد بين شيئين )المباني المكتبية و المخازن

الهدف تم تحقيقه عن طريق ضم العنصر التالي: المباني المكتبية تم ، و هذا المحمية( حتى تكون المنشأة ذات بينة واحدة

تغطيتها بألواح االيتالبوند و األنظمية المعدنية السلبية )عاكسات( بسبب الدوران غير المناسب. اما المبردات و المخازن فتمت 

او مرآب التحميل و التفريخ في المخازن تغطية جوانبها بالواح األلومينيوم و تمت محاولة دمج المناطق الوظيفية في أماكن 

متر ، وهذا  30مع متطلباتهم المخاصة داخل خليط واحد، تم تكرار االطارات المعدنية داخل المخزن و وضعت بينها مسافة 

غطيئ أدى الى تغطية اماكن الفراغات و ساعد بالمداخلة مع مبنى المكاتب. العنصر المعدني التزييني )على هيئة مشابكة( و الت

 على شكل محراب. الجزية للفراغات  مع االلواح الداخلة التي تؤكد على مكان الدخول

بورد. و االرضيات مغطاة بالغرانيت.و السقف مصنوع من نسيج -الجدران الفاصلة بين المكاتب هي الواح مغطاة بالبالستر

 ا السقف.معدني،و كل التمديدات و من ضمنهن التكييف و االضاءه فهي مخباة خلف هذ



235.A view of the stairwell leading to the swimming pool from the main yard 

Houses At Paros Island 

The compositional objective  

Two residences to be integrated, in terms of volume and shape, into a single building but retaining 

their difference. In morphological terms, the composition had to refer to traditional Cycladic 

architecture in other words small sized one or two–floor volumes blending into the natural terrain, 

arrayed around courtyards, and a strong presence for the colour white. 

Choices made  

Uniformity in terms of volume was achieved by an intermediate semi–outdoor area which led from 

the parking area to a well–proportioned inner courtyard that allowed access to the residences and 

the pool area. The detached houses were laid out horizontally with one section extending to a 

second floor, and the roofs were flat in the style of local Cycladic architecture. Each was different 

because of the layout of the guest houses, one being located around the inner courtyard and the 

other just beside the pool and its grounds. All walls and ceilings were white. The floors were the 

same colour laid with squared–off artificial stone tiles in a light grey colour. In addition to natural 

light, lighting is provided with sconces or standard lamps. 

 

 .رؤية حول بيت الدرج المؤدي من الى المسبح من الساحة الرئيسية235

 المنازل في جزيرة باروس

 الهدف المدموج

مبنى واحد و لكن يجب ان يضل االختالف بينهما قائما، و هذا الدمج يتوجب على شقتين االندماج بمراعاة الحجم و الشكل الى 

وبمعنى آخر حجم مكون من طابق او طابقين يندمجان في الطبوغرافية او  يجب ان يشير الى العمارة السيكالدية التقليدية

 تضاريس االرض الطبيعية و محاطين بساحة داخلية و مع اظهار قوي للون االبيض.

 تصانعة القرارا

الوحدوية الرسمية من ناحية الحجم تم تحقيقها بواسطة مساحة خارجية متوسطة و التي كانت تؤدي من مكان اصطفاف 

السيارات الى ساحة داخلية ذات نسبة مناسبة و التي كانت بدورها تؤدي  كطريق وصول بين القاطنين و منطقة السباحة. 

يمتد حتى الطابق الثاني، و االسق كانت مسطحة بدورها على طريقة العمارة المنزلين المفصولين تم وصلهما افقيا بقطع واحد 

السيكالندية، و لكنهما مختلفين بسبب مسقط بيوت الضيوف، حيث كان واحد منهما يقع حول الساحة الداخلية و اآلخر حول 

قطيعات مربعة للحجر االصطناعي المسبح و المكان المحيط به. كل الجدران و االسقف كانت بيضاء، اما االرضيات فكانت بت

 .بلون رمادي فاتح، و باالضافة لالنارة الطبيعية، تم تأمين االنارة بواسطة مصابيح

236.Bird‘s–eye view 

Office Building in The Centre of Athens 

The building is situated in the old centre of Athens on a main street. It has a total surface of 1,634 

m2 on six floors with two basements for electromechanical equipment and parking area. The 

building makes use of all the depth of the site and the interference of two patios, and two gardens 

bring natural light and air to all the offices. All the façades to the patios are enclosed by glass 

partitions which give a visual connection between all the offices. The curtain wall of the main 



façade is divided in horizontal strips which recess into the building and project over the street 

providing a fluid border between the urban and private space. At the same time they offer a play of 

shadows during the day and a play of light at night.  

On the ground floor the urban space penetrates into the private. Only a small part of the ground is 

covered for the building entrance, and the rest, the arcade, the two patios and a terrace are open to 

the city. Through the open patios on the ground floor, the urban space penetrates also into the 

building. The patios are planted with Mediterranean plants offering a garden to the city and a 

different value to the urban space.  

 

 . منظور عين الطائر236

 المباني المكتبية في وسط اثينا

مترا مربعا على ستة طوابق و قبوين  1634وضع المبنى في الوسط القديم الثينا، مطال على الشارع الرئيسي، و بمساحة 

يارات، يستخدم المبنى عمقة الكامل في الموقع العام و بوجود فراغين تعايشيين اثنين للتجهيزات الكهربائية و مصفات الس

للتفاعل و حديقتين تجلبان االنارة الطبيعية و الهواء النقي، للمكاتب، و كل الواجهات المطلة على الفراغات التعايشية مكسوة 

ئيسية مقطع الى خطوط افقية، مؤمنا حدود سائلة بالزجاج،وهذا اعطى اتصاال مستمرا بين المكاتب، الجدار في الواجهة الر

 بين الفراغات العمرانية و الفراغات الخاصة، وبنفس الوقت يؤمن لعبة ظالل في النهار و لعبة اضاءة في الليل.

في الطابق األرضي، تدخل الفراغات العمرانية مع الفراغات الخاصة ، و جزء صغير من األرض مغطاة فقط من أجل 

أما باقي االجزاء فهي مكشوفة على المدينة. و من خالل الفارغات التعايشية المفتوحة في الطابق األرضي تتداخل ، و الدخول

الفراغات العمرانية داخل المبنى. و زرعت هذه الفراغات المفتوحة بنباتات ماخوذة من بيئة متوسطية مقدمة حديقة للمدينة و 

 قيمة مختلفة للفراغ العمراني.

237.Dot Envelope 

The existing site is listed as an industrial historical area with buildings of an old butchery complex, 

which included the water–tower and old butcher hall. Demand of National heritage was to rebuild 

the tower as it was originally and to integrate the main façade portal of old hall in front of the 

planned new shopping mall. 

The client's permission and expected plan was prefabricated concrete hall of 46x42x7 metres. After 

detailed calculation the budget for covering all elevations was at 60,000 EUR. The pattern was 

based on different stepped elevations in order to soften basic cube shell.  

The surface which could fit into the budget for the façade used of basic metal sheets which painted 

in bronze structured colour. After cost evaluation only 20% of the concrete shell could be covered 

with the metal sheets. So the sheets were perforated with holes in different sizes. Furthermore, the 

cut metal circles from the sheets were used and arranged on the rest of the façade surface.  The new 

shopping mall has parking facilities and customer approach on 3 sides of the building. Therefore it 

was important to cover 3 sides with final decorative finishing with the budget of 1 side only. 

 

 

 

 



 . مغلف نقطي237

الذي تضمن برج مياه و قاعة جزارة قديمة، و كان  الموقع المذكور مصنف كمنطقة صناعية تاريخية بمباني لجزار قديم، و

طلب التراث الوطني هو اعادة بناء البرج مثلما كان و تضمين الواجهة الرئيسية لقاعة الجزارة امام مركز التسويق المخطط 

 له.

لحساب التفصيلي متر. و بعد ا 7*42*46و كان اذن العميل و المخطط المتوقع هو قاعة مسبوقة الصنع من البيتون ابعادها 

يورو. و كان النمط يعتمد على واجهة متدرجة لكسر حدة  60000الكساء جميع الواجهات حيث كانت الكلفة  للكلفة المتوقعة

 الشكل المكعب.

 20السطح المحسوب بالكلفة للواجهة استخدم فيه لوحات معدنية مطلية بلون نحاسي . و بعد التحقق من الحساب تبين ان فقط 

من السطح يمكن اكساؤه بالمعدن، و لهذا تم احداث ثقوب باللوحات المعدنية و كانت هذه الثقوب بأحجام مختلفة. اما بالمئة 

 بعد، فاألجزاء المقطوعة من اللوحات المعدنية )الفتحات( تم اكمال االكساء بها حتى.

ات و الديكور النهائي بميزانية اكساء يحتوي مركز التسوق الحديث على مكان وقوف السيارات و دخول زبائن من ثالل جه

  جهة واحدة فقط.


