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Ισόγειος κατοικία εκτός σχεδίου στην Β’ αρχ.ζώνη Μαλίων 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Το οικόπεδο ιδιοκτησίας Θεοχάρη Ξενικάκη, βρίσκεται 200 

μέτρα νοτίως του οικισμού Αγία Βαρβάρα, επί της οδού που οδηγεί από την 

διακλάδωση προς Σίσι στον οικισμό, και εντός της αρχαιολογικής ζώνης Β’ του μινωικού 

ανακτόρου Μαλίων. Έχει εμβαδόν 6.842,53 τ.μ. με μήκος 205 μ. και κυμαινόμενο 

πλάτος 33 έως 38 μ. Έχει ελαφρά κλίση ξεκινώντας από την οδό ανατολικά, στη στάθμη 

41,71 έως 16.80 στην χαμηλότερη πλευρά του δυτικά. Στην υψηλότερη περιοχή του, 

κοντά στο δρόμο, καλύπτεται από φρύγανα, ενώ χαμηλότερα, το 80% της έκτασης 

καλλιεργείται με εληές, λίγα εσπεριδοειδή και ροδιές.   Η προτεινόμενη κατοικία 

πρόκειται να καλύψει τις ανάγκες κατοίκησης της τριμελούς οικογένειας Ξενικάκη-

Κατσούλη και την φιλοξενία του πατρός Ξενικάκη, κύριος  καλλιεργητής των δέντρων.  

 

Η ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ. Η διαμόρφωση των χώρων στην κατοικία ακολουθεί μια διαδρομή 

διείσδυσης στο οικόπεδο, που σταδιακά από την διαμόρφωση ενδιάμεσων χώρων 

του τόπου, αποκαλύπτει την  κύρια εγκατάσταση, την κατοίκηση. Στο υψηλότερο 

σημείο όπου οδηγεί η ιδιωτική οδός από την είσοδο, δύο ισόγειοι όγκοι 

διαμορφώνουν μια διχάλα , όπου πίσω αποκαλύπτεται η οροφή μιας επιμήκους 

κατασκευής και στο τέλος ένα παραλληλεπίπεδο. Ο ένας όγκος είναι πέργκολα που 

καλύπτει την σκάλα καθόδου σε χαμηλότερο επίπεδο, ενώ ο άλλος είναι το δωμάτιο  

φιλοξενίας.  Στο χαμηλότερο επίπεδο, ένας ανοιχτός διάδρομος  προς τον νότο 

οδηγεί με ελαφρά κλίση σε άλλο κτήριο, την κυρίως κατοικία. Στην βορεινή του 

πλευρά μικροί βοηθητικοί χώροι σε σειρά αναφέρονται στις αυθόρμητες 

εγκαταστάσεις σε καλλιέργειες, ανοιχτές σε ημιυπαίθριο ή πέργκολα. Το ισόγειο 

διαρθρώνεται γύρω από δύο κάθετους φέροντες τοίχους, με τεθλασμένη την 

πλευρά που βλέπει Ν.Δ. στον αρχαιολογικό χώρο και στη Σελένα. Οι πρόβολοι 

ηλιοπροστασίας ολοκληρώνονται από πέργκολα που αποδίδει ομοιογένεια σε 

σχήμα τραπεζίου, ενώ η συνέχεια του ισογείου γίνεται σε χαμηλότερο επίπεδο, 

δυτικότερα του κυρίως όγκου της κατοικίας, όπου η είσοδος από εσωτερική σκάλα, 

τέτοια που αν ακολουθεί το φυσικό σήμερα φυτεμένο με σχίνα πρανές. Αυτό το 



επιπλέον στοιχείο χάνεται κάτω από την εξέδρα όπου εκτονώνονται οι κοινόχρηστοι 

χώροι του ισογείου.  

Στο χωράφι όπου παραμένουν όλες οι ελιές, όλοι οι οικοδομικοί όγκοι που 

προτείνονται βρίσκονται σε πολύ χαμηλότερη στάθμη από εκείνη του δρόμου 

πρόσβασης και οι περισσότεροι εμφανίζονται ως ημιϋπόγειοι. Μοναδική έξαρση 

αποτελεί η απόληξη της σκάλας που οδηγεί στα δώματα, με μία μόνη κλίση, η οποία 

δεν ξεπερνάει το 1,50 μ. από την δεδομένη στάθμη της ταράτσας. (βλέπε όψεις και τομές 

μελέτης). 

Η ΜΙΝΩΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ. Η βιοκλιματική διάσταση και η σεμνότητα των 

κατασκευών στη μινωική Κρήτη υπήρξε οδηγός στη 

διαμόρφωση αυτής της αρθρωτής κατοικίας. Στοιχεία που 

χρησιμοποιήθηκαν χωρίς όμως τις συνήθως εύπεπτες 

μορφολογικές  αναφορές : 

 Οργάνωση των όγκων με ελαφρές κλίσεις μεταξύ τους. 

 Έλλειψη μνημειακής εισόδου και συμμετρίας. 

 Χώροι ημιυπόγειοι και εναλλαγή με  ημιυπαίθριους. 

 Ο διάδρομος με εναλλάξ πηγές φωτός. 

ΤΑ ΥΛΙΚΑ. Επιμήκεις τοίχοι στο βορρά διαμορφώνουν την φέρουσα δομή των όγκων 

και ένας ακόμη κάθετος για την κυρίως κατοικία. Είναι τοιχεία μπετόν 

σκαπιτσαρισμένα, με εμφανή αδρανή, ως ενιαίος ογκόλιθος. Εξωτερικά 

ενσωματώνονται  πέτρες στην διάρκεια της ένχυσης, ώστε να δημιουργούν την 

αίσθηση σύγχρονου ερειπίου (βλέπε Βασιλική Έπαυλη Κνωσού). Χαμηλά οι 

ημιυπαίθριοι και οι πέργκολες συντίθενται από δοκούς σιδήρου και ξυλείας Ιρόκο, ενώ 

ο όροφος επικαλύπτεται με πλαίσια ξυλείας Ιρόκο, στην προσπάθεια να αποδοθεί μια 

εναλλακτική μορφή εγκατάστασης φιλικότερη στο χώρο από την οποιαδήποτε 

συμβατική από μπετόν και τοιχοποιίες. Δάπεδα εσωτερικά και εξωτερικά  καλύπτονται 

από μεγάλες πλάκες γκρί και κοκκινωπής τοπικής πέτρας με αρμούς ψηφίδας. 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ. Πέραν της ράμπας καθόδου και των φυτεύσεων σε επαφή με την 

οικοδομή, ουδεμία αλλαγή θα γίνει στα φρύγανα και στις καλλιέργειες. Προτείνεται ο 

εμπλουτισμός των χώρων με αρωματικά φυτά και η αύξηση του όγκου στις κώμες των 

ελαιόδεντρων. 

Ο μελετητής,        31 Οκτωβρίου 2011 

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Ένα από τα αρχικά σκίτσα οργάνωσης των χώρων. Οι χαμηλοί χώροι πρόσβασης σε επαφή με την γή 

και υψηλότερα ταράτσες και δύο μικροί όγκοι κατασκευής από ελαφρότερα υλικά. 

 

 

 

 

Φωτογραφία του πρώτου προπλάσματος με τους διακριτούς τρείς κτηριακούς όγκους.  



 

 

Ο βόρειος τοίχος ως στιβαρό στοιχείο ενώ η νότια όψη ανοίγεται στον άμεσο περιβάλλοντα χώρο. 

 

 

Η παράδοξη όσο και εμπνευσμένη επίλυση των αρχιτεκτόνων του sir A.Evans στην 

ανατολική όψη της Βασιλικής Έπαυλης  στην Κνωσό υπήρξε το έναυσμα για την οργάνωση 

της δικής μας βόρειας όψης, της πλέον κλειστής. Μεταφέρονται στον τοίχο οι αξίες των 

εσοχών με αναρτημένες επιφάνειες φαιόχρωμου μαρμάρου χωρίς επεξεργασία. 

(βλέπε Βόρεια όψη στην μελέτη)  
Επεξεργασία της αποτύπωσης από τον μελετητή  

και τους φοιτητές Αρχιτεκτονικής του Πολυτεχνείου Κρήτης Ευγενία Γοραντωνάκη και Μάνο Παπαδάκη. 

 



Τα γεωμετρικά διακοσμητικά μοτίβα από τα μινωικά αγγεία και τα πέτρινα αντικείμενα, 

συμμετρικά  ως προς την εσωτερική τους οργάνωση,  οργανικά και ασύμμετρα ως προς 

την συνολική σύνθεση,  ενέπνευσαν στην οργάνωση και κατανομή των δευτερευόντων 

στοιχείων της κατοικίας, όπως οι πέργκολες, τα κάγκελα, τα συρόμενα πατζούρια και οι 

επικαλύψεις από ξύλο στον όροφο (βλέπε σχέδια όψεων και δωμάτων). 

 

 

 

 

Άποψη του οικισμού Αγία Βαρβάρα (εκτός ζώνης) και νοτιότερα με κόκκινο, η θέση που θα 

καταλάβει η κατοικία. 

 

 



Παρόλο που μελετήθηκαν οι προτάσεις του διατάγματος της κήρυξης της ευρύτερης  περιοχής ως 

ζώνης Β’ κρίναμε ότι τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα του νομοθετήματος από την μια με τις 

συνεχείς τοιχοποιίες διαμορφώνουν πολύ στιβαρούς όγκους, στην καλύτερη των περιπτώσεων 

νεομινωικής αρχιτεκτονικής,  από την άλλη οδηγούν σε συμβατικές επιλύσεις που θίγουν το τοπίο, 

όσο και οι πολύ άσχημες (ακολουθούν παραδείγματα). 

Προτιμήθηκε η διάχυση του εσωτερικού χώρου προς τα έξω, σταδιακά μέσω ημιυπαίθριων και 

προστατευτικών γείσων, συρόμενων πατζουριών, με τελικές επιφάνειες όψης ως επί το πλείστον 

από πλαίσια μεταλλικά και ξύλο, με γείσα και δώματα στρωμένα με βότσαλο. 

 

 

 

 

 

 
 
Το ξενοδοχείο στην παραλία.   
Κατοικίες στην Β’ ζώνη  
και κατοικίες αμέσως εκτός της ζώνης. 
 

 



 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

 Άποψη από τον δρόμο προς Αγία Βαρβάρα. 

 

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ  OIKΟΠΕΔΟΥ 

 

Άποψη του οικοπέδου από τον δρόμο, κοιτάζοντας βόρεια,  
ανάμεσα στο υψηλότερο τμήμα με φρύγανα. 



 

 

Άποψη από το γειτονικό οικόπεδο στα βόρεια, κοιτάζοντας νότο. 
Πίσω από την φραγκοσυκιά θα τοποθετηθεί ο κύριος όγκος της κατοικίας, 
ενώ το επιμήκες τμήμα πίσω από την πρώτη σειρά ελιές. 
 
 
 
 
Ηράκλειο, 31 Οκτωβρίου 2011. 


