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ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Η κατοικία βρίσκεται
στην περιοχή
Μαχαιρίδας - Ροδιάς
του Ηρακλείου Κρήτης,
σε οικόπεδο με έντονη
κλίση νοτιοανατολικό
προσανατολισμό και
θέα προς τη θάλασσα
και την πόλη του
Ηρακλείου.

Κείμενο Cube Concept
Φωτογράφηση Βαγγέλης Τσούκαλης

H εκμετάλλευση της θέας έπαιξε καθοριστικό ρόλο
στο σχεδιασμό της κατοικίας, ως προς τη γεωμετρία
των όγκων, αλλά και ως προς την εσωτερική
διαρρύθμισή της. Με κύριο στόχο το άνοιγμα του
σπιτιού προς τη θέα, η μελέτη κατέληξε σε ένα λιτό
σχεδιασμό, συνδυάζοντας δύο ορθογώνιους
παραλληλόγραμμους όγκους για τους ορόφους
και δημιουργώντας έτσι τη μεγαλύτερη δυνατή
επιφάνεια όψης προς τη θέα.
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Η πρόσβαση στην κατοικία γίνεται από τη
βορειοδυτική πλευρά, σε ένα ενδιάμεσο επίπεδο
μεταξύ ισογείου και ορόφου, το οποίο αποτελεί
και το πλατύσκαλο της σκάλας που ενώνει τους
δύο ορόφους. Μετά την είσοδο, αναπτύσσεται
ο ενιαίος χώρος της κατοικίας, με το σαλόνι,
την τραπεζαρία και την κουζίνα. Ο χώρος αποτελεί
συνέχεια της εξωτερικής βεράντας με την πισίνα,
αφού σε όλη την όψη της κατοικίας έχουν
τοποθετηθεί μεγάλα επάλληλα υαλοστάσια.
Στο ίδιο επίπεδο, έχει διαμορφωθεί το master
bedroom με en-suite μπάνιο.

Στον όροφο έχουν αναπτυχθεί τέσσερα υπνοδωμάτια,
με τα αντίστοιχα λουτρά τους και ένας ενιαίος χώρος
που λειτουργεί ως γυμναστήριο.
Εξωτερικά, η πισίνα σχεδιάστηκε σε παραλληλία
με την ακτή, ώστε το στοιχείο της υπερχείλισής της
να δημιουργεί την ψευδαίσθηση της ένωσής της
με τη θάλασσα.
Στη νότια πλευρά έχει τοποθετηθεί ο χώρος του
barbeque, με μία πέργκολα 60m2 δημιουργώντας
έτσι έναν αίθριο χώρο χαλάρωσης για τους
καλοκαιρινούς μήνες.
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Η επιλογή των υλικών ακολουθεί το γενικότερο λιτό
σχεδιασμό, με τη χρήση πέτρας, γυαλιού και ξύλου.
Εσωτερικά επικρατεί το λευκό στους τοίχους και τα
πατώματα, το οποίο διακόπτεται από στοιχεία
φυσικού ξύλου, με αντιθέσεις από την επίπλωση.
Eξωτερικά χρησιμοποιήθηκαν τοπικά υλικά όπως
πέτρα Μιλάτου, αφήνοντας πάντα τις λευκές
διαμορφώσεις να κυριαρχούν.

