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Η διπλωματική αυτή παρουσιάζει την πρόταση παρέμβασης στον όρμο Βαθύ, στο νησί της 
Τήνου, με την δημιουργία μιας διαδρομής από το ανενεργό λατομείο μαρμάρου προς 
την θάλασσα, παράλληλα με τον σχεδιασμό διαφόρων τύπων εφήμερης κατοίκησης που 
αναφέρονται στον τουρισμό. Αντικείμενο μελέτης αποτέλεσαν μεταξύ άλλων: οι τρόποι 
παρέμβασης και αποκατάστασης σε ανενεργά λατομεία, η ανάλυση των ζητημάτων που 
σχετίζονται με τον τουρισμό και οι διαφορετικές μορφές του, τα εργαλεία παρέμβασης 
σε ένα ιδιαίτερο τοπίο σαν αυτό της Τήνου, καθώς και οι λειτουργικές ανάγκες της 
εφήμερης κατοίκησης. Βασικό συνθετικό στοιχείο της πρότασης είναι η διαδρομή 
κατάβασης από το βουνό και τον χώρο του λατομείου προς την θάλασσα. Πάνω σε 
αυτή την ‘ραχοκοκαλιά’ τοποθετούνται οι διάφορες χρήσεις, με κύρια αυτή της εφήμερης 
κατοίκησης. Δημιουργείται λοιπόν μια πορεία από την πιο ‘ελαφριά’ μορφή, με το 
μικρότερο δυνατό ίχνος πάνω στο τοπίο, αυτή της κατασκήνωσης, προς την πιο ‘ισχυρή’ 
και συμβατική μορφή φιλοξενίας, αυτή του ξενώνα, η οποία αποτελεί και μια μόνιμη 
παρέμβαση. Η πρόταση ολοκληρώνεται με τις νέες χρήσεις που τοποθετούνται στον 
χώρο του λατομείου, αλλά και στο πέτρινο βιομηχανικό κέλυφος του παλιού σχιστηρίου 
μαρμάρου δίπλα στην θάλασσα. Συνολικά, η διπλωματική αυτή επιχειρεί να προτείνει 
μια διαφορετική, βιώσιμη όψη του τουρισμού των ελληνικών νησιών.

editorial
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Η λάξευση μαρμάρου είναι ένα σημαντικό κομμάτι της εξορυκτικής δραστηριότητας αλλά 
και της οικονομίας στην Ελλάδα. Υπάρχουν περίπου 300 λατομεία τα οποία λειτουργούν 
στην χώρα αυτή τη στιγμή, ενώ ο αριθμός των εταιριών που δραστηριοποιούνται 
στους τομείς της εξόρυξης και της επεξεργασίας μαρμάρου ξεπερνά τις 4,500. Παρά 
την μείωση στην ζήτηση από τον κατασκευαστικό τομέα, η εξόρυξη του μαρμάρου 
συνεχίζεται κανονικά και σε ορισμένες περιπτώσεις αναπτύσσεται, αφού το 20% της 
παραγωγής εξάγεται σε χώρες παγκοσμίως.

Παρ’ όλα αυτά, υπάρχει μια σύγκρουση ανάμεσα στις εταιρίες εξόρυξης και την κοινωνία. 
Βασική αιτία είναι το γεγονός πως υπάρχουν πάνω από 3,000 εγκαταλειμμένα λατομεία 
μαρμάρου σε όλη την Ελλάδα, τα οποία σχετίζονται με διάφορα περιβαλλοντικά 
προβλήματα. Η εξόρυξη, αν και αποτελεί σημαντικό κομμάτι της οικονομίας, είναι μια 
βραχύβια διαδικασία με μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στο έδαφος, το νερό και άλλους 
φυσικούς πόρους. Τις περισσότερες φορές, τα λατομεία εγκαταλείπονται μετά τη λήξη 
της εξορυκτικής δραστηριότητας, χωρίς να γίνεται καμία προσπάθεια αποκατάστασης 
του τοπίου.

Οι κύριες νομοθετικές οδηγίες για την αποκατάσταση των λατομείων μαρμάρου 
περιλαμβάνουν την επανατοποθέτηση χώματος, για την αποκατάσταση του εδάφους, 
και την φύτευση, με σκοπό την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος. Δυστυχώς, 
ειδικά στην Ελλάδα, η μέθοδος αυτή αποδεικνύεται μη αποδοτική.

Αρχικά, η διαδικασία της συρματοκοπής του μαρμάρου παράγει λείες, κατακόρυφες 
επιφάνειες, κάνοντας την επανατοποθέτηση χώματος επιρρεπή στην διάβρωση, με 
αποτέλεσμα το μάρμαρο να επανέρχεται στην επιφάνεια του εδάφους.

Όσο αφορά τη φύτευση, η χλωρίδα που συναντάμε στην Ελλάδα δεν μπορεί να 
αναπτύξει τις κατάλληλες ρίζες, καθώς ιδανικά θα πρέπει να διαπεράσει το βραχώδες 
έδαφος, με αποτέλεσμα να αποτυγχάνει. Επιπλέον, οι κλιματικές συνθήκες της χώρας 
και κυρίως η έλλειψη βροχοπτώσεων, κάνουν την κατάσταση ακόμα δυσκολότερη, με 
αποτέλεσμα αυτές οι μέθοδοι να αποτυγχάνουν.

Η δεύτερη προσέγγιση σχετικά με την αποκατάσταση των λατομείων περιλαμβάνει την 
επανάχρηση των χώρων αυτών, την τοποθέτηση δηλαδή νέων χρήσεων. Οι συνηθέστερες 
παρεμβάσεις αφορούν χώρους πολλαπλών χρήσεων, για δραστηριότητες πολιτισμού 
και αναψυχής.

Α1_Οι χώροι των λατομείων

Αυτό συμβαίνει κυρίως γιατί ο χώρος ενός λατομείου συνήθως ενδείκνυται για τέτοιες 
χρήσεις, αφού οι κοιλότητες που προκύπτουν κατά την εξόρυξη μπορούν εύκολα να 
μετατραπούν, για παράδειγμα, σε υπαίθρια θέατρα ή συναυλιακούς χώρους.

Σημαντική σε αυτή την προσέγγιση είναι και η διαχείριση των εξορυκτικών αποβλήτων, 
του υλικού δηλαδή που παράγεται κατά την λάξευση και δεν αποτελεί μέρος του τελικού 
προϊόντος (μαρμαρόσκονη, θραύσματα μαρμάρου). Με την επανάχρηση των λατομείων 
είναι δυνατή η ανακύκλωση αυτού του υλικού, καθώς μπορεί να συμπεριληφθεί στην 
κατασκευή.
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Α1_ Οι χώροι των λατομείων

3. υπαίθρια έκθεση γλυπτικής στο δυτικό νταμάρι του Φιλοπάππου, 
έργο των Α.Νουκάκη - Μ.Μπαμπάλου (πηγή: noukakis.com)

4. η διαμόρφωση του αρχαίου λατομείου του Διονύσου 
για την φιλοξενία αγώνων morocross (πηγή: lifo.gr)

2. ενεργό λατομείο μαρμάρου στη Θάσο (πηγή: oryktosploutos.net)

1. ενεργό λατομείο  πράσινου μαρμάρου της Grecian Marbles στην Τήνο εδώ 
έχει γίνει μια προσπάθεια αποκατάστασης του εδάφους σε ανενεργό κομμάτι του 
λατομείου, χωρίς επιτυχία.
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Η εξόρυξη μαρμάρου στην Τήνο πραγματοποιείται ήδη από τα αρχαία χρόνια καθώς 
υπάρχουν αναφορές για χρήση τηνιακού μαρμάρου  και εργασία Τηνίων τεχνιτών στη 
Δήλο και στον μεγάλο ναό του Απόλλωνα. Επίσης Τήνιοι μαρμαροτεχνίτες οικοδόμησαν 
τον αρχαίο ναό του Ποσειδώνα και της Αμφιτρήτης στα Κιόνια Τήνου. Αργότερα στα 
χρόνια του Βυζαντίου το εμπόριο μαρμάρου παρήκμασε λόγω της πειρατείας και της 
γενικότερης ανασφάλειας στο Αιγαίο. Τον 17ο αι. το επάγγελμα του μαρμαροτεχνίτη 
αρχίζει να αυτονομείται σε σχέση με αυτό του οικοδόμου και η μεταφορά Τήνιων τεχνιτών 
σε μεγάλα έργα ανά την Ελλάδα γίνεται πλέον συχνότερα. Τον 19ο και τον 20ο αιώνα, 
το μάρμαρο αποτελεί τη βασική πηγή εσόδων για το νησί τόσο μέσω της εξορυκτικής 
δραστηριότητας όσο και μέσω της μαρμαροτεχνίας και της μαρμαρογλυπτικής. Κατά τη 
διάρκεια του 19ου και 20ου αι. έδρασαν και πολλοί γνωστοί Τήνιοι καλλιτέχνες ανά την 
Ελλάδα -Τηνιακά εργαστήρια της διασποράς-, όπως οι: Γιαννούλης Χαλεπάς, Δημήτριο 
Φιλιππότης, Πέτρος Δελλατόλας ,Πέτρος Mαρμαρινός, Ονούφριος Δεσύπρης κ.α.

Τα λατομεία που συναντάμε στο νησί κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα είναι αρκετά 
και παράγουν λευκά, γκρίζα και μελανά μάρμαρα. Επίσης το γνωστό πράσινο μάρμαρο 
(που περιέχει ίχνη γρανίτη) το συναντάμε στο βορειοανατολικό μέρος του νησιού. 
Κάποια από τα λατομεία που λειτουργούσαν στο νησί από τον 17ο έως τον 20ο αιώνα 
αποτελούν: το νταμάρι του Άϊ Λευτέρη, του Βαθύ - Καραγεώργη (εικ. 5), το Αποκοφτό 
(εικ. 6), το Καστρί, του «Τούρκου το μνήμα» (εικ. 7) κ.α. Τα λατομεία λευκού και γκρίζου 
μαρμάρου λειτουργούσαν και λειτουργούν με ένα ιδιότυπο καθεστώς καθώς χωρίζονταν 
σε τμήματα (παρτές) και ανήκαν σε ντόπιους λατόμους οι οποίοι τα λειτουργούσαν με 
μικρό αριθμό προσωπικού, κυρίως την οικογένειά τους. Τα μεγαλύτερα λατομεία (Gre-
cian marbles, Βαθύ), λειτουργούσαν με περισσότερο προσωπικό και διέθεταν σχιστήρια, 
σιδηρουργία και μικρά καταλύματα για τους εργάτες (καταστέγες). Τα περισσότερα από 
τα λατομεία αυτά σταμάτησαν τη λειτουργία τους στα τέλη του 20ου αιώνα.

Τα περισσότερα λατομεία χρησιμοποιούσαν, μέχρι τα μέσα του 20ου αιώνα, πολύ 
κοπιαστικούς τρόπους εξόρυξης, όπως με γρύλους ή σφήνες όπου οι λατόμοι 
αποκολλούσαν μεγάλα κομμάτια μαρμάρου. Το 1900, η εταιρία Grecian marbles 
εισήγαγε τη μέθοδο της συρματοκοπής για το πράσινο μάρμαρο, καθώς είναι το μόνο 
μάρμαρο που δεν παρουσιάζει ρήγματα. Στα λευκά και γκρίζα μάρμαρα χρησιμοποιείται 
και η εξόρυξη με φουρνέλα τα οποία τοποθετούνται σε οπές μέσα στο μάρμαρο 
αποκολλώντας έτσι μεγάλα κομμάτια. Η μεταφορά των κομματιών γινόταν κυρίως με 
ξύλινους κυλίνδρους (κατρακύλια), ενώ σπανιότερα χρησιμοποιούσαν τετράτροχο ή 
δίτροχο καρότσι.

Α2_Τα λατομεία μαρμάρου στην Τήνο

7. λατομείο πράσινου μαρμάρου - Β.Τήνος

5. λατομείο λευκού μαρμάρου - Βαθύ

6. λατομείο λευκού μαρμάρου - Υστέρνια
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Α2_ Τα λατομεία μαρμάρου στην Τήνο

ενεργά λατομεία

ανενεργά λατομεία

1000m

χάρτης ενεργών/ανενεργών λατομείων της νήσου Τήνου

Τήνος

Βώλαξ

Υστέρνια

Πύργος

Πάνορμος
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9. Το σχιστήριο Καραγιώργη_ στο βάθος το λατομέιο, αριστερά οι ράγες προς τη 
φορτωτήρα (Η τηνιακή μαρμαροτεχνία: ιστορία και τεχνική, Αλέκος Ε. Φλωράκης) 

8. Λατομείο Καραγεώργη δεκαετία ‘30_ μεταφορά της “σαβούρας” με μπαζοβαγονέτο 
(Η τηνιακή μαρμαροτεχνία: ιστορία και τεχνική, Αλέκος Ε. Φλωράκης)

Ο όρμος Βαθύ Βρίσκεται στη νοτιοδυτική πλευρά της Τήνου σε απόσταση 5 και 3,2 
km από τους οικισμούς των Υστερνίων και του Πύργου αντίστοιχα. Η πρόσβαση στον 
όρμο γίνεται είτε μέσω του δρόμου είτε μέσω του μονοπατιού που κατεβαίνει από το 
νταμάρι στη θάλασσα. Το μονοπάτι που οδηγεί από το νταμάρι μέχρι την ακτή αποτελεί 
ουσιαστικά τη διαδρομή που ακολουθούσαν οι ράγες των βαγονιών που μετέφεραν το 
μάρμαρο από το νταμάρι στα πλοία. 

Το λατομείο άνηκε στην επιχείρηση Καραγεώργη και λειτούργησε κατά τη διάρκεια 
του μεσοπολέμου (1932 - 40) απασχολώντας προσωπικό από 70 έως 300 άτομα. Η 
επιχείρηση διέθετε επίσης και ηλεκτροκίνητο σχιστήριο (εικ. 9)  -ένα από τα μόνα δύο 
που υπήρχαν τότε στο νησί- το οποίο αντλούσε ενέργεια από πετρελαιομηχανή και έθετε 
σε κίνηση τρεις μεγάλους καταρράκτες κοπής. Το σχιστήριο λειτουργούσε παράλληλα 
με το λατομείο και διέθετε επιπλέον εγκαταστάσεις εστιατορίου, κοιτώνες για τους 
εργάτες, βαγόνια ντεκοβίλ σε σιδερένιες ράγες, προκυμαία φόρτωσης, ανυψωτική 
μηχανή, σιδηρουργείο, γραφείο και εργαστήριο μαρμαροτεχνίας με πρωτομάστορα 
τον Σωκράτη Λυρίτη. Τα κτίρια του σχιστηρίου και του εργαστηρίου υπάρχουν ακόμα στο 
εγκαταλελειμμένο οικόπεδο, ενώ κατά τη διάρκεια της διαδρομής ο επισκέπτης μπορεί 
να εντοπίσει κομμάτια από τις ράγες και άλλα εργαλεία όπως γερανούς ανύψωσης, 
βίντσια και φορτωτήρες. 

Σε αντίθεση με τα περισσότερα λατομεία του νησιού που λειτουργούσαν σε μικρή 
κλίμακα απασχολώντας λίγους εργάτες κυρίως από την οικογένεια των ιδιοκτητών, το 
λατομείο Καραγεώργη απασχολούσε ντόπιους λατόμους από τα Υστέρνια, τον Πύργο 
και το Μαρλά, αλλά και μαρμαροτεχνίτες οι οποίοι εκτελούσαν επιτόπου παραγγελίες 
στο εργαστήριο (γνωστό και ως «Σχολή»). Η επιχείρηση είχε μισθώσει και άλλα λατομεία 
του νησιού ενώ έσχιζε και μάρμαρα και από άλλες περιοχές της ελληνικής επικράτειας 
τα οποία μετέφερε στον όρμο με καΐκια. Η δραστηριότητα της επιχείρησης έπαψε κατά 
τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Το οικόπεδο, όπως προείπαμε, εκτείνεται από το λατομείο που βρίσκεται σε υψόμετρο 
100m από το επίπεδο της θάλασσας, έως την παραλία όπου βρίσκονται και οι πρώην 
βιομηχσνικές εγκαταστάσεις του σχιστηρίου. Η διαδρομή στο σύνολό της είναι περίπου 
900 m από το λατομείο έως την παραλία. Γεωλογικά, το έδααφος είναι βραχώδες, 
διαιρεμμένο σε επίπεδα με πεζούλες - ξερολιθιές, χαρακτηριστικό του νησιού. Όπως 
φαίνεται και στις τομές εδάφους, κοντά στο λατομείο δημουργείται μια κατανομή του 
εδάφους που παραπέμπει σε φαράγγι, ενώ όσο πλησιάζουμε προς τη θάλασσα το 
μονοπάτι πλαταίνει και δημιουργεί μία μεγάλη αλάνα.

Α3_Ο όρμος Βαθύ και το λατομείο Καραγεώργη
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Α3_ Ο όρμος Βαθύ και το λατομείο Καραγεώργη

χάρτης προσβάσεων στον όρμο Βαθύ

Υστέρνια

Πύργος
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Το οικόπεδο, όπως προ είπαμε, εκτείνεται από το λατομείο που βρίσκεται σε υψόμετρο 
100m από το επίπεδο της θάλασσας, έως την παραλία όπου βρίσκονται και οι πρώην 
βιομηχανικές εγκαταστάσεις του σχιστηρίου. Η διαδρομή στο σύνολό της είναι περίπου 
900 m από το λατομείο έως την παραλία. Γεωλογικά, το έδαφος είναι βραχώδες, 
διαιρεμένο σε επίπεδα με πεζούλες - ξερολιθιές, χαρακτηριστικό του νησιού. Όπως 
φαίνεται και στις τομές εδάφους, κοντά στο λατομείο δημιουργείται μια κατανομή 
του εδάφους που παραπέμπει σε φαράγγι, ενώ όσο πλησιάζουμε προς τη θάλασσα το 
μονοπάτι πλαταίνει και δημιουργεί μία μεγάλη αλάνα.

Το μονοπάτι είναι πλέον κατεστραμμένο σε σημεία, καθώς η παράνομη λάξευση έχει 
προκαλέσει τη ρίψη μπάζων επάνω στη διαδρομή. Η αποκατάσταση του μονοπατιού 
λοιπόν αποτέλεσε για εμάς βασική προτεραιότητα της παρέμβασής μας. Επίσης, η 
έλλειψη βλάστησης και η ανυδρία που χαρακτηρίζει το τοπίο, μας έθεσε ορισμένους 
προβληματισμούς σε σχέση με το ύφος της παρέμβασής μας σε αυτόν τον τόπο. 
Συνεπώς η οποιαδήποτε παρέμβαση κατά μήκος της διαδρομής θα έπρεπε να σέβεται 
και να εντάσσεται στο τοπίο χωρίς να αλλοιώνει το ανάγλυφο.

10. μακέτα αναγλύφου κλίμακα 1:500 12. αποτύπωμα του μονοπατιού

11. αποτύπωμα του μονοπατιού

_το τοπίο
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Α3_ Ο όρμος Βαθύ και το λατομείο Καραγεώργη

η διαδρομή του μαρμάρου από το νταμάρι εως την προβλήτα

τομές εδάφους σε σημεία της διαδρομής



A_ Ανάλυση
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Α3_ Ο όρμος Βαθύ και το λατομείο Καραγεώργη

συλλογή φωτογραφιών από το οικόπεδο όπως είναι σήμερα



A_ Ανάλυση
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Η διαδικασία της ανάλυσης ολοκληρώνεται με την αξιολόγηση των δεδομένων της 
υπάρχουσας κατάστασης, όχι μόνο όσο αφορά την περιοχή παρέμβασης, αλλά 
ολόκληρο το νησί της Τήνου. Μελετώντας τις διαφορετικές εναλλακτικές για τις νέες 
χρήσεις που θα μπορούσαν να τοποθετηθούν στον όρμο Βαθύ, καταλήξαμε σε μια 
λύση η οποία αναφέρεται στον τουρισμό. Έναν τουρισμό, όμως, που διαφέρει από την 
τυπική ‘βιομηχανία’ των κυκλαδίτικων νησιών. Αυτό αποτελεί συνειδητή επιλογή, ως μια 
πρόταση για μια νέα μορφή βιώσιμου τουρισμού, ο οποίος θα αναδεικνύει τα ισχυρά 
στοιχεία του τόπου, χωρίς να αλλοιώνει τον χαρακτήρα του. Το νησί της Τήνου είναι 
ένα ιδανικό πεδίο δράσης για μια τέτοια προσπάθεια.

Μελετώντας την τουριστική ανάπτυξη του νησιού τα τελευταία χρόνια, παρατηρήσαμε 
μια στροφή από τον τυπικό τουρισμό, αλλά και τον θρησκευτικό, ο οποίος αποτέλεσε 
για μεγάλο χρονικό διάστημα, και εξακολουθεί να είναι, πολύ ισχυρό στοιχείο του 
χαρακτήρα της Τήνου. Εμφανίζεται, έτσι, μια τάση προς μια εναλλακτική μορφή 
τουρισμού, κυρίως από ανθρώπους οι οποίοι  επιλέγουν να συνδυάζουν τις διακοπές 
τους με πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες. Οι ίδιοι χρήστες επίσης αναζητούν 
και μια νέα πρόταση όσο  αφορά την κατοίκιση, πέρα από τα τυπικά ενοικιαζόμενα 
δωμάτια.

Το νησί της Τήνου έχει μια ισχυρή σύνδεση με τον πολιτισμό, η οποία οφείλεται 
κυρίως στην παράδοση της μαρμαροτεχνίας. Πέρα όμως από το μουσείο μαρμάρου, 
την σχολή μαρμαροτεχνίας την Α.Σ.Κ.Τ. και το μουσείο του Χαλεπά, υπάρχουν δεκάδες 
άλλοι χώροι οι οποίοι επιχειρούν να αναδείξουν άλλες μορφές τέχνης, καθώς και 
διάφορα φεστιβάλ κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Ένα δεύτερο στοιχείο που επιχειρούμε να συνδέσουμε με την πρότασή μας είναι η τάση 
που υπάρχει στο νησί για τις διάφορες εναλλακτικές αθλητικές δραστηριότητες. Βασικό 
στοιχείο είναι το μεγάλο δίκτυο μονοπατιών πεζοπορίας που έχει δημιουργηθεί στο 
νησί, με διαδρομές που απευθύνονται, όχι μόνο σε αθλητές, αλλά και σε ανθρώπους 
που αναζητούν να γνωρίσουν το τοπίο της Τήνου. Πέρα από την πεζοπορία, άλλες 
δραστηριότητες που εντοπίζονται στο νησί είναι η αναρρίχηση καθώς και το surfing, 
στις βόρειες παραλίες του νησιού.

Α4_ Δραστηριότητες και Αναψυχη στην Τήνο

13. Μουσείο Μαρμαροτεχνείας στον Πύργο Τήνου

14. Σχολή Μαρμαρογλυπτικής στον Πύργο (tinosartschool.gr)

15. Μουσείο Γιαννούλη Χαλεπά στον Πύργο Τήνου 
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Α4_ Δραστηριότητες και Αναψυχή στην Τήνο

Πύργος

Υστέρνια

Κολυμβήθρα

Τήνος

Εξώμβουργο

5. Αναρρίχηση στο 
Εξώμβουργο

4. Φεστιβάλ Jazz 
μουσικής στην Τήνο

3. Ετήσιο Φεστιβάλ 
Υστερνίων

1. Ετήσιο Φεστιβάλ Τήνου 2. Surf στην παραλία της
Κολυμβήθρας

χάρτης μονοπατιών πεζοπορίας και βασικές δραστηριότητες
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λατομείο

υπαίθριος χώροςπολιτισμός_αναψυχή

εφήμερη κατοίκηση

παροχέςεστίαση

camping ξενώνας

μονοπάτι - χωροι στάσης παροχές εστίαση_ 
χώροι 
διημέρευσης_
χώροι υγειινής

υπαίθριος χώρος ακτή παραλία_προβλήτα

Β1_ Λειτουργικό διάγραμμα

Η παρέμβαση μας βασίστηκε στην ανάλυσή μας σχετικά με τις ρεαλιστικές προοπτικές 
που θα μπορούσε να έχει μια μελλοντική αποκατάσταση των εγκαταλελειμμένων 
χώρων των λατομείων. Συγκεκριμένα αναφέραμε πως η εξόρυξη μαρμάρου στην 
Τήνο έχει εγκαταλειφθεί και πραγματοποιείται κυρίως από μεγάλες εταιρίες. Αντίθετα, 
παρατηρήσαμε την άνοδο του τουρισμού και μάλιστα ενός τουρισμού ο οποίος δεν 
περιορίζεται στην μαζική κατανάλωση αλλά ούτε και στο θρησκευτικό στοιχείο. Πλέον 
οι επισκέπτες του νησιού ενδιαφέρονται περισσότερο να ανακαλύψουν τις ομορφιές και 
τα ιδιαίτερα τοπία του νησιού, αλλά και να λάβουν μέρος σε δραστηριότητες πολιτισμού 
και αναψυχής. 

Η κεντρική ιδέα της πρότασής μας λοιπόν βασίζεται σε αυτή την ανάλυση και προτείνει 
την δημιουργία χώρων εφήμερης κατοίκησης/φιλοξενίας οι οποίες κυμαίνονται 
από χώρους κατασκήνωσης μέχρι κλειστούς χώρους - ξενώνες. Οι δομές αυτές 
πλαισιώνονται από βοηθητικούς χώρους και σημεία στάσης.

Όπως φαίνεται και στο λειτουργικό διάγραμμα, οι χρήσεις που επιλέξαμε να 
τοποθετήσουμε διαρθρώνονται κατά μήκος της διαδρομής από το νταμάρι προς 
τη θάλασσα. Ξεκινώντας από το λατομείο, διαμορφώνουμε τον υπαίθριο χώρο του 
εγκαταλελειμμένου νταμαριού εγκαθιστώντας χρήσεις πολιτισμού και αναψυχής 
(υπαίθριο θέατρο και μουσική σκηνή) με σκοπό ο χώρος να μπορεί να φιλοξενήσει 
δράσεις που σχετίζονται με τα ετήσια φεστιβάλ του νησιού. 

διάγραμμα #1_ χρήσεις

Στη συνέχεια της κατάβασης, διαμορφώνουμε κάποια επίπεδα στα οποία οι 
κατασκηνωτές μπορούν να εγκαταστήσουν τον εξοπλισμό τους. Ταυτόχρονα τοποθετείται 
ένας κτιριακός όγκος με παροχές υγιεινής και εστίασης. Στη συνέχεια, συναντάμε τα 
βιομηχανικά κτίρια του σχιστηρίου τα οποία επιλέγουμε να εντάξουμε στην παρέμβασή 
μας χωρίς να τα αποκαταστήσουμε. Διατηρούμε έτσι το εγκαταλελειμμένο πέτρινο 
κέλυφος και εγκαθιστούμε εσωτερικά λειτουργίες που λειτουργούν βοηθητικά προς 
τον ξενώνα (εστίαση, γραμματεία, πωλητήριο). Ο ξενώνας διαρθρώνεται στην πλαγιά 
πλάι στην παραλία, σε επίπεδα στα οποία ήταν τοποθετημένες παλαιότερα κατοικίες 
των εργατών. Σε αυτό το πλαίσιο, διαμορφώνεται και ο υπαίθριος χώρος της ακτής με 
επανασχεδιασμό της προβλήτας και προσθήκη βοηθητικών χώρων για τους επισκέπτες.
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Γ1_ Γενικές αρχές σχεδιασμού

διάγραμμα #2_ διαμπερής αερισμός στον ξενώνα

Η παρέμβασή μας από τα πρώτα κιόλας στάδια σχεδιασμού βασίστηκε σε κάποιες 
αρχές τις οποίες είχαμε θέσει και οι οποίες σχετίζονταν με την ένταξη στο “γυμνό” 
τοπίο. Αρχικά, η τοποθέτηση των κτιριακών όγκων έγινε με πλήρη γνώμονα την κλίση του 
εδάφους με αποτέλεσμα οι όγκοι να διαρθρώνονται σε επίπεδα τα οποία στηρίζονται 
σε πέτρινα τοιχία που προσομοιάζουν τις υπάρχουσες πεζούλες - ξερολιθιές. Με αυτόν 
τον τρόπο, το “νέο” και το “υπάρχον” δεν έρχονται σε σύγκρουση αλλά δημιουργούν 
ένα περιβάλλον προσιτό στον χρήστη χωρίς μεγάλες επεμβάσεις στο τοπίο. 

Ταυτόχρονα, μελετήθηκε το κλίμα του νησιού, το οποίο χαρακτηρίζεται από τους 
ισχυρούς βόρειους ανέμους, ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες. Γνωρίζοντας ότι αυτές οι 
συνθήκες δυσκολεύουν τους επισκέπτες, αποφασίσαμε να χρησιμοποιήσουμε κάποια 
μέσα όπως ο προσανατολισμός και η φύτευση για να διευκολύνουμε την παραμονή των 
επισκεπτών στο χώρο.

Προσανατολισμός: μελετώντας την τηνιακή αρχιτεκτονική των χωριών αλλά και 
γενικότερα τους οικισμούς των Κυκλάδων, παρατηρούμε ότι ο νότιος προσανατολισμός 
των κατοικιών αποτελεί κανόνα για την πλειοψηφία των οικισμών. Τα ελάχιστα 
απαιτούμενα ανοίγματα και η προσαρμογή των όγκων στους βράχους, προστατεύει την 
κατοικία από τους βορεινούς ανέμους και το κρύο. Έτσι οι όγκοι που δημιουργήσαμε 
παρατάχθηκαν στη βορεινή πλευρά του οικοπέδου, ελαφρώς στραμμένοι στο νότο για 
να προστατευθούν από τους βοριάδες του νησιού.

Φύτευση: η φύτευση  εκτός από ηλιοπροστασία μπορεί να δημιουργήσει ανεμοφράκτες 
προστατεύοντας τους υπαίθριους χώρους αλλά και τους κτιριακούς όγκους. ΄Οσον 
αφορά την δημιουργία ανεμοφράκτη, επιλέχθηκαν συγκεκριμένα φυτά όπως δάφνες 
πικροδάφνες και κισσοί, τα οποία παρατεταγμένα στη σειρά προστατεύουν τους 
κατασκηνωτές και τα καταλύματα από τους δυνατούς ανέμους. (βλ. διάγραμμα #2). 

Ηλιοπροστασία: άλλο ένα σημαντικό χαρακτηριστικό του νησιού είναι η ανυδρία και 
η ξηρασία του εδάφους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την περιορισμένη βλάστηση η οποία 
αποτελείται κυρίως από θαμνοειδή και ελιές. Θέλοντας να ενισχύσουμε τη βλάστηση 
στο οικόπεδο χωρίς όμως να υπερβάλουμε, αναγνωρίσαμε την ανάγκη για σκίαση των 
υπαίθριων χώρων αλλά και των κτιρίων. Έτσι επιλέξαμε, την εγκατάσταση φυτεμένων 
δωμάτων όπου είναι εφικτό, την κατασκευή στεγάστρων στους υπαίθριους χώρους, την 
τοποθέτηση επιπλέον βλάστησης με τη χρήση φυτών που ευδοκιμούν στην περιοχή (βλ.  
διάγραμμα #4). Τέλος, σημαντικό χαρακτηριστικό των χώρων αποτελεί η διαμόρφωσή 
και ο σχεδιασμός τους σαν ημι-υπαίθριοι. Πιο συγκεκριμένα, όλοι οι κλειστοί χώροι 
διαθέτουν διαμπερή ανοίγματα και ξύλινα σκίαστρα έτσι ώστε ο χρήστης να έχει 
τη δυνατότητα να προστατεύεται από τον ήλιο αλλά να έχει διαμπερή αερισμό (βλ. 
διάγραμμα #4)

διάγραμμα #3_ ανεμοφράκτες με τη χρήση φυτών και δέντρων
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θάμνοι δέντρα

λεβάντα
ύψος: 0,5 - 1,2 m

θυμάρι
ύψος: έως 0,4 m

δεντρολίβανο
ύψος: έως 2 m

ρίγανη
ύψος: 0,2 - 0,8 m

κάπαρη
ύψος: έως 0,5 m

βουκαμβίλια
ύψος: έως 12 m

κισσός
ύψος: έως 30 m

ελιά
ύψος: 5 - 6 m

δάφνη
ύψος: 1,5 - 3 m

πικροδάφνη
ύψος: έως 5 m

διάγραμμα #4_ φύτευση

Γ1_ Γενικές αρχές σχεδιασμού
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Γ2_ Η διαμόρφωση του λατομείου

αναψυκτήριο_ τομήαναψυκτήριο_ όψη

Το λατομείο του όρμου Βαθύ είναι το πρώτο σημείο στάσης του μονοπατιού από τον 
Πύργο. Πρόκειται για έναν χώρο εξόρυξης στον οποίο έχουν διαμορφωθεί ορισμένα 
πλατώματα από τα οποία ο επισκέπτης έχει πλήρη εικόνα του όρμου. Εκεί τοποθετούμε 
έναν ημιυπαίθριο στεγασμένο χώρο ο οποίος λειτουργεί σαν αναψυκτήριο. 

Στο ισόγειο βρίσκεται ο κυρίως χώρος του αναψυκτηρίου, “θαμμένος” μέσα στο έδαφος 
με κάποια  ανοίγματα στην οροφή τα οποία επιτρέπουν τον αερισμό και φωτισμό του 
χώρου. Μέσω μιας σκάλας και μίας ράμπας για άτομα περιορισμένης κινητικότητας, ο 
επισκέπτης βρίσκεται στο πρώτο επίπεδο που διαμορφώνεται η μουσική σκηνή αλλά και 
ένας στεγασμένος χώρος στάσης που μπορεί να απολαύσει τη θέα προς τη θάλασσα. 
Εδώ πρέπει να προσθέσουμε πως όλα τα τοιχία που διαμορφώνουν και στηρίζουν τα 
πλατώματα κατασκευάζονται από συρματοκιβώτια γεμισμένα με θραύσματα από το 
νταμάρι. 

Ταυτόχρονα κατασκευάζεται ένα μικρού μεγέθους υπαίθριο θέατρο με κάποιους 
βοηθητικούς στεγασμένους χώρους όπως παρασκήνια και αποθήκες. Οι κατασκευές 
αυτές είναι ξύλινου σκελετού και καλύπτοντα είτε με σανίδες και καλάμια είτε με φυτά.

αναψυκτήριο_ κάτοψη ισογείου

2 m 2 m

2 m



23

Γ2_ Η διαμόρφωση του λατομείου

διαμόρφωση λατομείου_ τοπογραφικό

2 m
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Αφήνοντας τον χώρο του λατομείου συναντάμε το μονοπάτι της κατάβασης προς την 
θάλασσα. Στο πρώτο κομμάτι απαιτείται η διαμόρφωση σκαλοπατιών για την διευκόλυνση 
των χρηστών, καθώς η εξορυκτική διαδικασία έχει δημιουργήσει εκεί μια πλαγιά με 
απότομη κλίση. Μετά το τμήμα αυτό, το μονοπάτι διαμορφώνεται με μια ήπια κλίση 10-
15%. Στο σημείο αυτό συναντάμε τις πρώτες διαμορφώσεις εδάφους με πεζούλες πλάι 
στην διαδρομή, οι οποίες σχηματίζουν επίπεδες επιφάνειες για την εγκατάσταση των 
κατασκηνωτών. Οι πεζούλες έχουν τοποθετηθεί παράλληλα στις κλίσεις του βουνού, 
σε διάταξη που να επιτρέπει την είσοδο από το μονοπάτι αλλά και να παρέχει τον 
απαραίτητο χώρο για κατασκήνωση.

Χώρος camping

Κατεβαίνοντας το μονοπάτι συναντάμε το κτίριο με τις παροχές του camping. Στην 
πλαγιά πίσω από το κτίριο βρίσκεται ο κυρίως χώρος κατασκήνωσης, σε επίπεδα που 
διαμορφώνονται με πεζούλες, και μπορεί να φιλοξενήσει 25-30 σκηνές. Ο χώρος του 
camping είναι στραμμένος προς το νότο και η λιγοστή φύτευση έχει τοποθετηθεί με 
σκοπό μια ελάχιστη ηλιοπροστασία αλλά και την δημιουργία ανεμοφρακτών, ώστε να 
προστατεύονται οι σκηνές από τους ισχυρούς βορεινούς ανέμους.

Η πρόσβαση στο κτίριο γίνεται από 2 σημεία: απευθείας από το μονοπάτι, αλλά και από 
τον χώρο κατασκήνωσης, μέσω ενός ημι-υπαίθριου κλιμακοστασίου, στην ‘πλάτη’ του 
κτιρίου. Η πρόσβαση από το μονοπάτι γίνεται στο πρώτο επίπεδο: ένας ημι-υπαίθριος 
χώρος όπου υπάρχουν τα περισσότερα WC και ντουζιέρες, υπαίθριες –για γρήγορη 
πρόσβαση- και κλειστές, με μεγαλύτερη ιδιωτικότητα, καθώς και σειρές βρυσών για την 
παροχή νερού στους κατασκηνωτές και τους πεζοπόρους.

Στο δεύτερο επίπεδο του κτιρίου τοποθετήθηκε ένας χώρος με κουζίνες, ψυγεία και 
τραπέζια, με σκοπό να χρησιμοποιείται από τους ίδιους τους κατασκηνωτές. Ο χώρος 
αυτός, για λειτουργικούς λόγους, είναι ο μόνος κλειστός σε ολόκληρο το κτίριο, ενώ 
ανοίγοντας τα δύο υαλοστάσια και τα παράθυρα, εξασφαλίζεται ο διαμπερής αερισμός 
και ο δροσισμός κατά το καλοκαίρι. Από τον χώρο φαγητού γίνεται και η πρόσβαση 
στον διαμορφωμένο εξωτερικό χώρο, ο οποίος λειτουργεί σαν αίθριο, ανάμεσα 
στο κτίριο και τους τοίχους αντιστήριξης των πλατωμάτων της κατασκήνωσης. Αυτό 
εξασφαλίζει τον σκιασμό του χώρου αυτού, κάνοντας τον ιδανικό για χρήση τους 
καλοκαιρινούς μήνες.

Το τελευταίο επίπεδο του κτιρίου είναι ένας ανοικτός ελεύθερος χώρος, ο οποίος 
στεγάζεται με μία ελαφριά ξύλινη κατασκευή, και από εκεί γίνεται η πρόσβαση από των 
χώρο κατασκήνωσης.

2ο σημείο πρόσβασης- διαμόρφωση δημοσίου χώρου

Κατεβαίνοντας χαμηλότερα στο μονοπάτι, συναντάμε το δεύτερο σημείο πρόσβασης 
με όχημα στην περιοχή. Στο σημείο αυτό διαμορφώνεται χώρος στάθμευσης για τους 
επισκέπτες, αλλά και μια σειρά από υπαίθριες παρεμβάσεις.

Οι παρεμβάσεις αυτές περιλαμβάνουν: έναν χώρο για προβολές, παρουσιάσεις κλπ., 

μια σειρά βρύσες και μια δεξαμενή αποθήκευσης βρόχινου νερού, η οποία λειτουργεί 
και σαν χώρος στάσης. Οι υπαίθριες αυτές διαμορφώσεις, πέρα από την προφανή 
χρήση τους, αποτελούν και ένα σύστημα συλλογής νερού. Γνωρίζοντας πως το 
νερό είναι λιγοστό στα νησιά του Αιγαίου, προτείνουμε ένα σύστημα συλλογής και 
αποθήκευσης βρόχινου νερού το οποίο θα λειτουργεί βοηθητικά στις νέες χρήσεις που 
τοποθετούμε. Τους μήνες που η βροχόπτωση είναι ελάχιστη, οι χώροι αυτοί λειτουργούν 
σαν συμβατικοί χώροι στάσης που οργανώνουν τον υπαίθριο χώρο.

Ο ξενώνας

Στην πλαγιά που βρίσκεται προς βορρά τοποθετούμε τον ξενώνα, στην θέση που 
παλιότερα ήταν οι κατοικίες των εργατών του σχιστηρίου. Τα κτίσματα τοποθετούνται 
σε τρία επίπεδα, ακολουθώντας το ανάγλυφο του εδάφους. Η κίνηση ανάμεσα στα 
επίπεδα γίνεται με ένα σύστημα από σκάλες, ενώ υπάρχει και δευτερεύουσα πρόσβαση 
για όχημα από τον δρόμο.

Οι χώροι φιλοξενίας τοποθετούνται με πλάτη στην πλαγία, στραμμένοι προς το νότο και 
τη θέα προς την θάλασσα, και δομούνται σαν ανεξάρτητοι όγκοι, οι οποίοι συνδέονται 
με τον κοινόχρηστο υπαίθριο χώρο. Δημιουργήσαμε δύο τύπους ‘δωματίων’ για να 
εξυπηρετούνται οι ανάγκες των χρηστών. Ο πρώτος είναι ένας χώρος που θυμίζει 
περισσότερο έναν τυπικό χώρο φιλοξενίας διακοπών, για 2-4 άτομα, με λουτρό και 
χώρο καθιστικού. Ο δεύτερος τύπος αναφέρεται σε μεγαλύτερες ομάδες χρηστών, 
έως 10 άτομα, με κοινό χώρο ύπνου, λουτρά, κουζίνα με χώρο φαγητού και καθιστικό. 
Οι λειτουργίες αυτές τοποθετούνται σε διώροφο κτίσμα, με διαχωριστικό κριτήριο 
την ιδιωτικότητα και τις λειτουργικές απαιτήσεις. Στο ισόγειο τοποθετούνται ο χώρος 
ύπνου με τα λουτρά, ως χρήσεις πιο ιδιωτικές που απαιτούν ησυχία, ενώ στον όροφο 
τοποθετούνται οι πιο ‘δημόσιες’ λειτουργίες, με την κουζίνα και το καθιστικό.

Τα βασικά συνθετικά στοιχεία των χώρων αυτών είναι: α) τα μικρά αίθρια που 
τοποθετήθηκαν προς την μεριά του βουνού, για να εξασφαλίζεται ο διαμπερής αερισμός, 
β) η διαμόρφωση της όψης των κτισμάτων. Το μεγαλύτερο μέρος της όψης καλύπτεται 
με υαλοστάσια, τα οποία σύρονται στο πλάι, και ξύλινα συρόμενα σκούρα. Σκοπός είναι 
οι χώροι αυτοί να λειτουργούν ως ημιυπαίθριοι, όταν οι χρήστες το επιθυμούν, με τα 
ξύλινα στοιχεία να εξασφαλίζουν την απαραίτητη ιδιωτικότητα και προστασία.

Το παλιό σχιστήριο

Στα πέτρινα κτίρια του σχιστηρίου δίπλα στην παραλία τοποθετήσαμε ένα μικρό 
αναψυκτήριο, που θα λειτουργεί για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών αλλά και σαν 
χώρος υποδοχής του ξενώνα.

Επιλέξαμε να μην παρέμβουμε στο υπάρχον κέλυφος του κτιρίου, αλλά να τοποθετήσουμε 
μια ελαφριά ξύλινη κατασκευή εντός του, η οποία θα περιλαμβάνει το παρασκευαστήριο, 
τον χώρο εστίασης αλλά και τα WC. Η επιλογή αυτή έγινε με σκοπό την ελάχιστη 
παρέμβαση στην υπάρχουσα κατάσταση, καθώς και με το σκεπτικό ότι η κατασκευή αυτή 
μπορεί εύκολα να απομακρυνθεί, χωρίς να αφήσει ίχνη.





Γ_ Κτιριακές παρεμβάσεις/ υπαίθριες διαμορφώσεις

26 κτίριο camping_ νότια όψη  και τομή

1 m

1 m



27

Γ3α_ Κτίριο camping

κτίριο camping_ κάτοψη ισογείου (χώροι λουτρών, wc, αποδυτήρια)

1 m



Γ_ Κτιριακές παρεμβάσεις/ υπαίθριες διαμορφώσεις
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1 m

1 m

ξενώνας_ τομή  και νότια όψη
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Γ3β_ Ξενώνας

ξενώνας_ κάτοψη 3ου επιπέδου

1 m



Γ_ Κτιριακές παρεμβάσεις/ υπαίθριες διαμορφώσεις

30 επανάχρηση πέτρινου βιομηχανικού κελύφους_ τομή Α - Α (κλ. 1:100), τομή Δ - Δ (κλ. 1:100)  και τομή Γ - Γ

1 m
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Γ3γ_ Πέτρινα βιομηχανικά κτίρια 

1 m

επανάχρηση πέτρινου βιομηχανικού κελύφους_ κάτοψη ισογείου (χώρος εστίασης και βοηθητικοί χώροι, πωλητήριο, γραμματεία ξενώνα)



Γ_ Κτιριακές παρεμβάσεις/ υπαίθριες διαμορφώσεις

32 προοπτική απόδοση του υπάρχοντος κελύφους και της ξύλινης προσθήκης
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Γ3γ_ Πέτρινα βιομηχανικά κτίρια 

κατασκευαστική ανάλυση της ξύλινης προσθήκης



Δ_ Μακέτες

34 μακέτα παρέμβασης κλίμακα 1:200



35μακέτα παρέμβασης (επανάχρηση βιομηχανικών κτιρίων) κλίμακα 1:100μακέτα παρέμβασης κλίμακα 1:200



Ε_ Σκίτσα - Κολάζ

36 η παρέμβαση στην προβλήτα του όρμου

η εσωτερική διαμόρφωση των κτισμάτων πίσω από την παραλία, με 
εγκατάσταση χώρων υγειινής 

το κτίριο του camping

η εγκατάσταση δεξαμενής νερού στον υπαίθριο με χώρο στάσης



37απόδοση με κολάζ διαφόρων σημείων της παρέμβασης
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Η διπλωματική αυτή εργασία δεν θα είχε πραγματοποιηθεί χωρίς την στήριξη και 
την βοήθεια αρκετών ανθρώπων που στάθηκαν πλάι μας καθ’ όλη τη διάρκεια. 
Σας   ευχαριστούμε πολύ όλες και όλους. Πιο συγκεκριμένα ευχαριστούμε 
τους/τις:
Κατερίνα, Βασίλη, Σπύρο, Θάνο, Έργκιους, Κώστα, Γιώργο, Σπύρο, Δάφνη, 
Όλγα, Βίκυ, Ντίνα, Στάθη, Τσέλλο και τον κ. Δημήτρη Ησαΐα για την βοήθεια.
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