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σύµπλευση (η) [1854] (-ης κ. -εύσεως | -εύσεις, -εύσεων}
 1.η πλεύση προς την

ίδια κατεύθυνση µε άλλους 
2. (µτφ.) η συµφωνία (µε κάποιον), ώστε να

υπάρχει ταύτιση µε τον τρόπο σκέψης ή δράσης του: 

συµπλέω ρ. αµετβ. [αρχ.] {συνέπλευσα} 
1. πλέω προς την ίδια κατεύθυνση,

ακολουθώ την ίδια ή παράλληλη πορεία πλεύσης µε άλλους: 2. 
(συνήθ. µτφ.) ακολουθώ την

ίδια κατεύθυνση δράσεως ή σκέψεως µε κάποιον, συµφωνώ µαζί του

(Λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας Γ. Μπαμπινιώτη)

Αριστερά: Το τμήμα της ιστιοπλοϊας, Σεπτέμβρης 2004
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ΣΥΝΟΨΗ ABSTRACT

Αφορμή για τον επανασχεδιασμό του Ναυτικού 
Ομίλου Βόλου - Αργοναύτες αποτέλεσαν οι 
παιδικές μου αναμνήσεις από τον συγκεκριμένο 
τόπο. Η ναυτική ιστορία του, η θέση του σε μια 
πόλη με παράδοση στη ναυσιπλοία, οι επιτακτικές 
χωρικές ανάγκες των ίδιων των αθλημάτων, η 
κυρίαρχη θέση του οικοπέδου στην παραθαλάσσια 
ζώνη του Βόλου, είναι στοιχεία που καθόρισαν την 
εξέλιξη της αρχιτεκτονικής ιδέας. 

Η ευγενής άμιλλα και η ισχυρή κοινωνικοποίηση 
που επιφέρει ο αθλητισμός, δημιουργούν ζωοποιές 
σχέσεις μεταξύ των εμπλεκόμενων υποκειμένων. 
Έτσι, χώροι που φιλοξενούν αθλητικές 
δραστηριότητες, δεν μπορούν παρά να μένουν 
θήλακες της κοινωνικής ζωής και πόλοι ζύμωσης 
μεταξύ των πολιτών. Για το  λόγο αυτό, χρειάζεται 
να καλύπτουν όχι μόνο τις ανάγκες των αθλημάτων, 
αλλά και να ενεργοποιούν τη ζωή γύρω από αυτα.

Η σκέψη λοιπόν, να επανασχεδιαστεί ένας δημόσιος 
χώρος, που σήμερα απευθύνεται μόνο σε ένα μικρό 
κομμάτι της πόλης, ώστε να γίνει ένας κοινωνικός 
πυκνωτής δραστηριοτήτων που θα λειτουργεί καθ’ 
όλη τη διάρκεια της ημέρας, και θα απευθύνεται σε 
όλη την πόλη, είναι εξαιρετικής σημασίας, πολλώ 
δε μάλλον, σε μια πόλη με έλλειψη χώρων κοινής 
χρήσης και ωφέλειας, όπως ο Βόλος.

My childhood memories are the starting point of 
the study and composition for the new facilities of 
the Nautical Club of Volos. The club’s and the city’s 
nautical history, the overriding spatial needs of the 
athletes, the dominance of the plot’s location in the 
coastal front of Volos, were all decisive for evolution 
of the composition.

Sports create dynamic relationships between the ath-
letes. Thus, spaces that host athletic activities need 
to be hubs of social life and socialization, poles that 
provoke interaction among the citizens. They not only 
need to cover the spatial needs of the sports, but also 
to activate the life around them.

The aim of this diploma project is to redesign the ath-
letic facilities of the yacht club, today only addressed 
to a small part of the city, in order to become a com-
munal place, in a city with a lack of public spaces, 
such as Volos.
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1 Από το πρώτο πολεοδομικό σχέδιο του 1882, και μετά στο ρυμοτομικό 
σχέδιο του 1930, στο σχέδιο επεκτάσεων του 1956 αλλά και στο Γ.Π.Σ. του 
1985 με την αναθεώρηση του το 1992, η ποιότητα του αστικού χώρου και 
η δημιουργία ελεύθερων κοινοχρήστων χώρων αποτελούσε βασικό στόχο 
του σχεδιασμού. 
(Βίλμα Χαστάογλου, Βόλος, Πορτρέτο της πόλης τον 19ο και 20ο αιώνα. 
Βόλος, Δημοτικό κέντρο ιστορίας και τεκμηρίωσης Βόλου, 2002)

Εικόνα 1: Χάρτης χρήσεων και οδικού δικτύου Βόλου, μπορεί να βρεθεί 
στο http://epoleodomia.volos.gr, τελευταία επίσκεψη 11/8/2018 (με 
επεξεργασία της ιδίας)

01 
Ο ΤΟΠΟΣ
Στους χάρτες φαίνεται η πόλη του Βολου, με 
σημειωμένο το πρωτεύον και το δευτερέυον 
οδικό δίκτυο,τις συλλεκτήριες οδούς, τα κτήρια 
τοπικής και υπερτοπικής σημασίας, και τις 
χρήσεις γης. 

Η πρόσβαση στην πόλη από την νότια Ελλάδα 
γίνεται μέσω της οδού Αθηνών, ενώ από τη 
δυτική και βόρεια από την οδό Λαρίσης ή τον 
περιφερειακό δρόμο. Κάποιος που θα θελήσει 
να επισκευθεί την πόλη, ερχόμενος από την 
οδό Αθηνών ή την οδό Λαρίσης, θα συνεχίσει 
στην οδό Λαμπράκη, έπειτα στην οδό Ιάσονος, 
ένα από τους πιο πολυσύχναστους δρόμους 
της πόλης, και τελικά στην οδό Πολυμέρη, για 
να βρεί στο άκρο της τις εγκαταστάσεις του 
ομίλου. Είναι πολύ σημαντικό να σημειωθεί 
πως η οδός Πολυμέρη σε εκείνο το σημείο 
διασταυρώνεται με τη οδό Σταδίου. Πάνω 
στην οδό Σταδίου βρίσκεται η μεγαλύτερη 
πύκνωση αθλητικών εγκαταστάσεων της 
πόλης, το Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Βόλου, που 
περιλαμβάνει το Εθνικό σκοπευτήριο Βόλου, το 
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κολυμβητήριο, τα γήπεδα τέννις και το Εθνικό 
στάδιο Βόλου.

Oι εγκαταστάσεις του ομίλου βρίσκονται επίσης 
στο ανατολικό άκρο της παραθαλάσσιας ζώνης 
του Βόλου, ανατολικά από τον χείμαρρο Άναυρο. 
Το γεγονός αυτό έχει εξαιρετικά μεγάλη 
σημασία για το άνοιγμα του ομίλου στην πόλη 
του Βόλου.                  

Αφενός, γιατί η ίδια η πόλη, ενώ έθετε την 
ποιότητα του αστικού χώρου και τη δημιουργία 
ελεύθερων κοινοχρήστων χώρων ως βασικό 
στόχο του σχεδιασμού,1 δεν κατάφερε να 
κρατήσει τη σχέση των χώρων ιδιωτικής 
δόμησης προς τους χώρους κοινής χρήσης και 
ωφέλειας σε ικανοποιητικά επίπεδα. Ενδεικτικά 
αναφέρεται πως ενώ στην οριστική μελέτη 
αναθεώρησης του Γ.Π.Σ. του 1992 (για τις εντός 
σχεδίου περιοχές) το ποσοστό προβλέπεται 
στο 44,9%, το 2000 υπήρχαν ποσοστά δημόσιου 
χώρου στο σύνολο του αστικού χώρου σε
ποσοστό  27.50%. 2  Για το λόγο αυτό οι δημόσιοι 
χώροι είναι εξαιρετικά σημαντικοί για την πόλη. 

Αφ’ετέρου, επειδή ο Βόλος έχει αναπτυχθεί σαν 
μια μονόκεντρη πόλη. Αν και η κατανομή των 
χρήσεων παρουσιάζει μια ποικιλία στη σύνθεσή 
της, η πολυκεντρικότητα της πόλης 

2 Λαλένης, 2004 

Εικόνα 2: Το κέντρο της πόλης του Βόλου με κόκκινο χρώμα
Εικονα 3: Το νοσοκομείο και το αρχαιολογικό μουσείο, πόλοι υπερτοπικής 
σημασίας. 

Εικόνα 4: Οι χώροι πρασίνου της πόλης του Βόλου



18  Σύμπλευση | Επανασχεδιασμός του Ναυτικού Ομίλου Βόλου - Αργοναύτες

μάλλον δεν έχει επιτύχει, όπως φαίνεται στην 
εικόνα. Το εμπορικό κέντρο συγκεντρώνει τις 
περισσότερες και σημαντικότερες λειτουργίες, 
με την παραθαλάσσια ζώνη του Βόλου (από 
την κεντρική προβλήτα μέχρι την περιοχή του 
Αναύρου) να είναι πολύ σημαντική για την πόλη, 
καθώς με  αυτή εξισορροπείται σε αρκετό 
βαθμό η έλλειψη κοινόχρηστων χώρων στον 
εσωτερικό ιστό. 3

Επομένως, ένας δημόσιος χώρος που 
βρίσκεται στην παραλιακή ζώνη οφείλει πολύ 
περισσότερο να παραμένει ζωντανός, να 
απευθύνεται στην πόλη και να μην αποκλείει 
καμία κοινωνική ομάδα. 

Επιπλέον, είναι σημαντικό να σημειωθεί πως 
με την αναθεώρηση του Ρυμοτομικού Σχεδίου 
της πόλης του Βόλου, γίνεται η προσπάθεια 
να ενισχυθεί ο τουρισμός της πόλης και 
ειδικότερα οι εναλλακτικές μορφές του, όπως 
για παράδειγμα ο θαλάσσιος ή ο κωπηλατικός 
τουρισμός.4  Βλέπουμε πως το ΡΣΒ στρέφεται 
στη θάλασσα και στις δυνατότητες για ανάπτυξη 
και εξέλιξη που αυτή μπορεί να προσφέρει. 
Συγκεκριμένα, διερευνώνται οι δυνατότητες 
ανάπτυξης των ναυταθλητικών εγκαταστάσεων, 
η αναβάθµιση των πλάζ και του Πάρκου. 

Εστιάζοντας περισσότερο στην περιοχή 

3 Βίλμα Χαστάογλου, Βόλος, Πορτρέτο της πόλης τον 19ο και 20ο αιώνα. 
Βόλος, Δημοτικό κέντρο ιστορίας και τεκμηρίωσης Βόλου, 2002

4 http://epoleodomia.volos.gr/ftp/2009/entypa/rsv.pdf, 
και
https://www.ioer.de/greenkeys/Greenkeys_Tools/casesreport/PDF/Volos/
Volos_strategy_Greek_080708.pdf 

Εικόνα 6: Το πάρκο του Αναύρου και το Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Βόλου, σε 
σχέση με το οικόπεδο.
Εικόνα 5: Χάρτης χρήσεων γης της περιοχής. 

μελέτης, μπορούμε να δούμε με πράσινο χρώμα 
τους χώρους άθλησης της περιοχής και το 
πάρκο του Αναύρου. Όπως έχει προαναφερθεί, 
λόγω της έλλειψης επαρκών κοινόχρηστων 
χώρων στην υπόλοιπη έκταση της πόλης, 
στην παραλιακή ζώνη κυριαρχούν οι χρήσεις 
αναψυχής και ψυχαγωγίας. Στην επαφή της 
παραθαλάσσιας περιοχής με τον αστικό 
ιστό και μέχρι την οδό Πολυμέρη, κυρίαρχη 
είναι η χρήση της κατοικίας. Κατά μήκος της 
οδού παρακολουθούμε χρήσεις εμπορίου 
και υποστηρικτικές της κατοικίας, ενώ το 
αρχαιολογικό μουσείο και το νοσοκομείο 
αποτελούν κτίρια υπερτοπικής σημασίας. 

Το οικόπεδο βρίσκεται στα όρια της πόλης, σε 
μια περιοχή με έντονο ανάγλυφο, δίπλα στο 
λόφο της Γορίτσας και γειτνιάζει δυτικά με το 
χείμαρρο Άναυρο και βόρεια με τρείς ιδιόκτητες 
κατοικίες . Η πρόσβαση στο οικόπεδο αν δε 
γίνει με τα πόδια, με αυτοκίνητο ή με ποδήλατο 
γίνεται με τις λεωφορειακές γραμμές 1,3,5,15 
που σταματούν εφαπτομενικά του οικοπέδου.

Στο οικόπεδό μας, βρίσκονται οι εγκαταστάσεις 
της ιστιοπλοίας, κωπηλασίας και κανόε - καγιάκ, 
οι οποίες περιλαμβόνται στο νέο κτηριολογικό 
πρόγραμμα, ενώ τα υπόλοιπα τμήματα, 
της κολύμβησης, της υδατοσφαίρισης, των 
καταδύσεων, της συγχρονισμένης κολύμβησης 
και της τεχνικής κολύμβησης στεγάζονται στο 
δημοτικό κολυμβητήριο. Παράλληλα με το 
ναυτικό όμιλο Βόλου, το οικόπεδο φιλοξενεί δύο 
Προσκοπικά Συστήματα, το 8ο και το 58ο, καθώς 
και την εκκλησία της Παναγίας Τρύπας.
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1 Το αρχικό κτήριο των εγκαταστάσεων 
του ομίλου. Σήμερα φιλοξενεί μόνο χώρους 
εστίασης. Αν και κεντρικά στη συνολική 
σύνθεση, είναι περιφραγμένο περιμετρικά 
και δεν έχει σχέση με τις αθλητικές 
δραστηριότητες. Στεγασμένη επιφάνεια 330 τ.μ. 
υπαίθριοι χώροι 1040 τ.μ. 

2 Το δημοτικό κωπηλατήριο. Χρησιμοποιείται 
από τα τμήματα κωπηλασίας και κανόε καγιακ. 
Εμπεριέχει μια μικρή αίθουσα γυμναστηρίου.
Συνολική στεγασμένη επιφάνεια 685 τ.μ. 

3 Οι εγκαταστάσεις του κανόε καγιάκ, συνολικής 
στεγασμένης επιφάνειας 71,5 τ.μ. 

4 Οι εγκαταστάσεις των κωπηλατών, συνολικής 
στεγασμένη επιφάνειας  250 τ.μ. 

5 Οι εγκαταστάσεις της ιστιοπλοϊας, συνολικής 
στεγασμένης επιφάνειας 335 τ.μ. 

6 Οι εγκαταστάσεις των ναυτοπροσκόπων. 
Περιλαμβάνει αίθουσες διοίκησης, θεωρίας και 
παιχνιδιού, συνολικής  στεγασμένης επιφάνειας 
200 τ.μ., με υλικό κατασκευής σκυρόδεμα, και 
νεώσοικους συνολικής στεγασμένης επιφάνειας 
130 τ.μ.

7 Η “Παναγία Τρύπα”. Η εκκλησία συγκεντρώνει 
μεγάλο μέρος της πόλης στη γιορτή των 
Θεοφανίων. 

Το δημοτικό κωπηλατήριο, αίθουσα προπόνησης (2)

Το γυμναστήριο του δημοτικού κωπηλατηρίου(2)

Οι νεώσοικοι του κανόε καγιάκ(3)
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02
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ 
ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Το οικόπεδο του ομίλου, ήδη από τη δεκαετία 
του 1920 ήταν χώρος ναυπηγείων. Επίσημα, 
ο Ναυτικός Όμιλος Βόλου (Ν.Ο.Β.) ιδρύθηκε 
το 1932, με πρώτη αθλητική δραστηριότητα 
την Κολύμβηση και την Υδατοσφαίριση, 
ενώ το 1934 ιδρύθηκαν και τα τμήματα 
Κωπηλασίας και Ιστιοπλοϊας. Η δραστηριότητα 
του ΝΟΒ συνεχίστηκε μέχρι το 1940 όπου 
και διεκόπη λόγω του πολέμου. Το 1950 
επαναδραστηριοποιούνται τα τμήματα 
Κωπηλασίας και Ιστιοπλοϊας, οπότε και 
σχεδιάζονται οι παραθαλάσσιες εγκαταστάσεις 
από τον Νικόλαο Μαρκογιαννόπουλο, με εγκαίνια 
τον Ιούνιο του 1956.  Το σχέδιο, επεκτάθηκε 
το 1966. Το 1979 o ΝΟΒ συγχωνεύτηκε με τον 
ναυτικό σύλλογο Α.Σ.Β. Αργοναύτες και απέκτησε 
την τελική του ονομασία, Ναυτικός Όμιλος 
Βόλου & Αργοναύτες. Αργότερα, το 1987 και το 
1990 προστίθενται τα άθληματα του ΚΑΝΟΕ-
ΚΑΓΙΑΚ και της Συγχρονισμένης Κολύμβησης 
αντίστοιχα. 1

1 (Ο όμιλος είχε ζητήσει την ίδρυση κολυμβητηρίου στην ακτή του Αναύρου 
το 1950, αλλά το εγχείρημα ματαιώθηκε από τις επιφυλάξεις των δημοτικών 
συμβουλίων για στέρηση της ακτής από τους πολίτες. Πρακτικά Δήμου 
Παγασών, Συνεδρίαση 103 (106) 24.10.1950. Η μελέτη και η κατασκευή του 
περιπτέρου έγινε τελικά το 1956 (θεσσαλία, 21.6.1956), αρχείο μελετών 
Ν.Μαρκογιαννόπουλου, ΔΗ.ΚΙ.)

Το οικόπεδο ως ναυπηγείο, ~ 1920. Φωτογραφία Κ. Ζημέρη από το αρχείο 
του ΔΗ.Κ.Ι.

Το οικόπεδο ως ναυπηγείο, ~ 1930. Πηγή: Η Μαγνησία στο Πέρασμα του 
Χρόνου, https://volosmagnisia.wordpress.com/



26  Σύμπλευση | Επανασχεδιασμός του Ναυτικού Ομίλου Βόλου - Αργοναύτες            Σύμπλευση | Επανασχεδιασμός του Ναυτικού Ομίλου Βόλου - Αργοναύτες  27

Το οικόπεδο ως ναυπηγείο,1939. Πηγή: Η Μαγνησία στο Πέρασμα του Χρόνου, 
https://volosmagnisia.wordpress.com/

Η Παναγία Τρύπα πριν τις προσθήκες και το ναυπηγείο, 1928. Αρχείο Κώστα 
Στουρνάρα

Το οικόπεδο, 1926. Αρχείο Νάσου Παπανικολάου. Πηγή: Η Μαγνησία στο 
Πέρασμα του Χρόνου, op.cit.

Οι εγκαταστάσεις του ομίλου το 1953 (εντευκτήριο). Πηγή: Η Μαγνησία στο 
Πέρασμα του Χρόνου, op.cit.
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Το πρώτο τοπογραφικό σχέδιο, συνετάχθη από το μηχανικό Βόλου 
Σ.Παπαβασιλείου την 10η Απριλίου 1920. Σε αυτό παρατηρούμε το 
εντευκτήριο να δεσπόζει σε κυρίαρχη θέση, στο σημείο που βρίσκεται και 
σήμερα. Δεξιά, οι νεώσικοι των κωπηλατών και των ιστιοπλόων, επίσης 
στη σημερινή τους θέση (χωρίς ακόμα την επέκταση των γραφείων του 
τμήματος της ιστιοπλοίας). Οι λουτήρες είναι υπαίθριοι, ενώ εχει ήδη 
προβλεφθεί η επέκταση του εντευκτηρίου.

Πηγή: GRvoDKI 18.52 Αρχείο Μαρκογιαννόπουλου. Δημοτικό Κέντρο 
Ιστορίας Βόλου (ΔΗ.Κ.Ι.)
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Το πρώτο σχέδιο των εγκαταστάσεων του ομίλου, συνταχθέν την 16η 
Ιουνίου 1954. Περιλαμβάνει ένα γραφείο, αποδυτήρια ανδρών, αποδυτήρια 
γυναικών, μια τουαλέτα και δύο wc, κουζίνα, μπαρ, την κύρια αίθουσα και 
μεγάλη περιμετρική βεράντα.

Πηγή: GRvoDKI 18.52 Αρχείο Μαρκογιαννόπουλου. Δημοτικό Κέντρο 
Ιστορίας Βόλου (ΔΗ.Κ.Ι.)

Το σχέδιο επέκτασης του 1961, περιλαμβάνει μία ακόμη αίθουσα 
αποδυτηρίων, ένα wc και μια τουαλέτα, ενώ έχουν αυξηθεί οι χώροι της 

κύριας αίθουσας και της προετοιμασίας του φαγητού.

Πηγή: GRvoDKI 18.52 Αρχείο Μαρκογιαννόπουλου. Δημοτικό Κέντρο 
Ιστορίας Βόλου (ΔΗ.Κ.Ι.)
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Η όψη του σχεδίου επέκτασης του 1961.

Πηγή: GRvoDKI 18.52 Αρχείο Μαρκογιαννόπουλου. Δημοτικό Κέντρο 
Ιστορίας Βόλου (ΔΗ.Κ.Ι.)

Το σχέδιο επέκταση του εντευκτηρίου, συνταχθέν την 10η Δεκεμβρίου 
1965 . Ο συνολικός (προηγούμενος) χώρος αποδίδεται στην κύρια αίθουσα, 

προστίθεται αίθουσες μαγειρείων, λάντζας, αίθουσα ποτηριών, ένα μικρό 
γραφείο, wc για το κοινό και τους εργαζόμενους, ενώ δεν παρατηρούμε 

πλέον αποδυτήρια για τους αθλητές. Οι χώροι των αθλητών έχουν 
μεταφερθεί οριστικά στους νεώσοικους.

Πηγή: GRvoDKI 18.52 Αρχείο Μαρκογιαννόπουλου. Δημοτικό Κέντρο 
Ιστορίας Βόλου (ΔΗ.Κ.Ι.)
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Τα μεγέθη των εγκαταστάσεων δεν επαρκούν 
πλέον για την αποθήκευση των σκαφών με 
αποτέλεσμα είτε να δημιουργούνται εφήμερες 
κατασκευές, είτε να αποθηκεύονται ορισμένα 
σκάφη στην ταράτσα των κτιρίων και στον χώρο 
προετοιμασίας και κίνησης των αθλητών.
Επιπλέον, πολλά από τα κτήρια είναι κατασκευές 
χαμηλής ποιότητας, χωρίς θερμομόνωση, και 
λόγω των πολλών χρόνων λειτουργείας και της 
ανεπαρκούς συντήρησης βρίσκονται σε κακή 
κατάσταση.
Τέλος, ο σχεδιασμός των μώλων δεν καταφέρνει 
να καλύψει τις ανάγκες της προπόνησης, τη σωστή 
ανέλκυση και καθέλκυση των σκαφών και την 
προετοιμασία για τον απόπλου, πολλώ δε μάλλον 
τις απαιτήσεις της διοργάνωσης ενός αγώνα. Οι 
αθλητές, μη έχοντας πρόσβαση σε λειτουργικές 
γλίστρες, ρίχνουν τα σκάφη τους κατευθείαν 
στη θάλασσα από την παραλία, με αποτέλεσμα 
να βρέχουν τις στολές τους από την αρχή της 
προπόνησης.

02 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
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03
ΤΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ
Σε αυτό το σημείο είναι σημαντικό να γίνει 
μια αναφορά στα αθλήματα που φιλοξενούν 
οι παραθαλάσσιες εγκαταστάσεις του 
ομίλου, ούτως ώστε να γίνουν κατανοητές οι 
παράμετροι που συντέλεσαν στις συνθετικές 
αποφάσεις. 

ΙΣΤΙΟΠΛΟΐΑ
Η ιστιοπλοΐα ή είναι ένα από τα παλιότερα 
ολυμπιακά αθλήματα, αφού τελείται στις 
Ολυμπιάδες από το 1900 (Παρίσι). Το άθλημα 
υπήρχε στο πρόγραμμα και το 1896 στην Αθήνα, 
αλλά οι καιρικές συνθήκες δεν επέτρεψαν 
τη διεξαγωγή του. Χωρίζεται σε δύο μεγάλες 
κατηγορίες: την ιστιοπλοία ολυμπιακών 
διαδρομών ή αλλιώς “τριγώνου” και την 
ιστιοπλοία “ανοιχτής θαλάσσης”. Ο όμιλος, 
παρόλο που δραστηριοποιείται και στις δύο 
κατηγορίες, στις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις 
στεγάζει μόνο τα σκάφη της ιστιοπλοίας 
τριγώνου.
Οι ολυμπιακές κατηγορίες σκαφών δεν είναι 
σταθερές αλλά αλλάζουν ανά τα χρόνια. Οι επτά 
ολυμπιακές κατηγορίες για τους Ολυμπιακούς 
Αγώνες του Tokyo 2020, θα παραμείνουν ίδιες 
με αυτές του Ρίο το 2016,1

και είναι οι RS:X (Α-Γ), Laser (A) & Laser Rdt 
(Γ) , 470 (Α-Γ), 49er (A) & 49fx (Γ) , Finn (Α) & 
Foiling Nacra (Μ).Επίσημα, η πρώτη επαφή 
ενός παιδιού με την ιστιοπλοΐα γίνεται με τα 
σκάφη optimist, στα οποία μπορεί να αγωνιστεί 
μέχρι την ηλικία των 15 ετών. Τότε, μπορεί 
να προχωρήσει σε όποια κατηγορία σκάφους 
επιθυμεί, στα πλαίσια των δυνατοτήτων του 
ομίλου. Ο όμιλος μέχρι στιγμής έχει εξοπλισμό 
optimist, laser (4,7, radial και standard), Finn και 
RS:X. 

Σήμερα, το ιστιοπλοικό τμήμα καταλαμβάνει 
260 τ.μ., με 28 ενεργούς αθλητές στο δυναμικό 
του, εκ των οποίων οι 10 είναι μέχρι 11 ετών, οι 
8 (11-15) και οι υπόλοιποι 10 άνω των 15 ετών. 

ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ
Η κωπηλασία όπως και η ιστιοπλοΐα μπήκε στο 
ολυμπιακό πρόγραμμα το 1900 στο Παρίσι, ενώ 
υπήρχε στο πρόγραμμα και το 1896 στην Αθήνα, 
αλλά δε διεξήχθη λόγω καιρικών συνθηκών.  Τα 
γυναικεία αγωνίσματα μπήκαν στους αγώνες 
μόλις το 1976 στο Μόντρεαλ. Από το 1996 
υπάρχουν και αγωνίσματα ελαφρών βαρών για 
αθλητές μικρού βάρους.
Τα αγωνίσματα της κωπηλασίας διακρίνονται 
και αυτά σε κατηγορίες, ανάλογα με τον αριθμό 
των κωπηλατών που απαρτίζουν το κάθε 
πλήρωμα και τα είδη των σκαφών. 2 

Τα σκάφη περιλαμβάνουν:

 -το απλό σκίφ (σκάφος με έναν κωπηλάτη),
 -το διπλό σκίφ (με δύο κωπηλάτες),
 -το τετραπλό σκίφ (με τέσσερεις κωπηλάτες),
 -τη δίκωπο (με δύο κωπηλάτες),
 -την τετράκωπο (με τέσσερεις κωπηλάτες)  
-και την οκτάκωπο (με οκτώ κωπηλάτες). 

1 A: Ανδρών, Γ: Γυναικών, Μ: Μικτό Πλήρωμα
Πηγή: Άρθρο στο περιοδικό Ιστιοπλοικός Κόσμος με τίτλο Οι ολυμπιακές 
κατηγορίες ιστιοπλοΐας για το 2020. Τεύχος 127, Νοέμβριος-Δεκέμβριος 
2017

2 Ελληνική Κωπηλατική Ομοσπονδία 
Φιλάθλων Ναυτικών Σωματείων,  http://kopilasia.gr/, 
Άρθρο του Κων/νου Τουτσίδη με τίτλο “Η κωπηλασία στους Ολύμπιακούς 
αγώνες”. Μπορεί να βρεθεί ηλεκτρονικά στον ιστότοπο  http://navysports.
gr/

Η διαφορά διπλού-δικώπου έγκειται στον 
αριθμό των κουπιών που αντιστοιχούν στον 
κάθε αθλητή. Στην πρώτη περίπτωση, δύο 
κουπιά ανά αθλητή, στη δεύτερη,ένα κουπί 
ανά αθλητή. Τα ολυμπιακά αγωνίσματα έχουν 
αλλάξει αρκετές φορές, και τώρα χωρίζονται 
στις εξής κατηγορίες:
Ανδρών:
μονοθέσιο σκιφ, διπλό σκιφ, τετραπλό σκιφ, 
δίκωπος χωρίς πηδαλιούχο, τετράκωπος χωρίς 
πηδαλιούχο, οκτάκωπος.
Γυναικών:
μονοθέσιο σκιφ, διπλό σκιφ, τετραπλό σκιφ, 
δίκωπος χωρίς πηδαλιούχο, οκτάκωπος.
ελαφρών βαρών: διπλό σκιφ 

Σήμερα, το τμήμα της κωπηλασίας 
καταλαμβάνει 252 τ.μ., με 42 ενεργούς αθλητές 
στο δυναμικό του, εκ των οποίων οι 30 είναι 
άνω των 14 ετών. 

ΚΑΝΟΕ ΚΑΓΙΑΚ
Το κανόε καγιάκ τελείται στις Ολυμπιάδες από 
το 1936 (Βερολίνο). Στην Ελλάδα η ιστορία του 
αθλήματος του κανόε καγιάκ, αρχίζει ουσιαστικά 
το 1987 με την υπουργική απόφαση 4375/20-3-
87 που αναθέτει την ανάπτυξη και την εποπτεία 
του αθλήματος στην Ελληνική Κωπηλατική 
Ομοσπονδία με τη θέσπιση της ειδικής 
επιτροπής Κάνοε-Καγιάκ. Το Σεπτέμβριο 
του 1998 με την νέα απόφαση της Γενικής 
Γραμματείας Αθλητισμού, αναγνωρίζεται η 
Ελληνική Ομοσπονδία Κάνοε-Καγιάκ και το 
άθλημα διαφοροποιείται οριστικά από την 
κωπηλασία. Τα σκάφη είναι τα κανόε και τα 
καγιάκ.
Κάνοε είναι το σκάφος όπου ο αθλητής είναι 
γονατιστός πάνω σε ειδικό μαξιλαράκι. Το 

Κάνοε δεν έχει πηδάλιο, η πορεία κρατιέται με 
το κουπί.
Ο συμβολισμός που διεθνώς χρησιμοποιείται για 
το Κάνοε είναι το C (Canoe). Υπάρχουν οι εξής 
τύποι σκαφών: Μονοθέσιο Κάνοε (C1), διθέσιο 
Κάνοε (C2), και τετραθέσιο Κάνοε (C4) (μόνο στο 
Σπρίντ).

Καγιάκ είναι το σκάφος όπου ο αθλητής είναι 
καθιστός. Χρησιμοποιεί κουπί διπλής κουτάλας 
το οποίο είναι ανάλογο με το ύψος του και 
κωπηλατεί από τις δύο πλευρές. Στα σκάφη 
Σπρίντ χρησιμοποιείται πηδάλιο με το οποίο ο 
αθλητής κατευθύνει το σκάφος με το πόδι του. 
O συμβολισμός που διεθνώς χρησιμοποιείται για 
το Καγιάκ είναι το Κ (Kayak).

Ανάλογα, τα ολυμπιακά αγωνίσματα διακρίνονται  
-Στο Κάνοε-Καγιάκ Σπρίντ, ήρεμων νερών (flat      
water). Τα σκάφη που χρησιμοποιούνται είναι -Κ1      
και C1 (μονοθέσια), K2 και C2 (διθέσια), Κ4 και C4  
(τετραθέσια.)

 -Στο Κάνοε-Καγιάκ Σλάλομ, που διεξάγεται σε     
ειδικά διαμορφωμένες πίστες φυσικές (ποτάμια) 
ή τεχνητές. Ο βασικός εξοπλισμός στο σλάλομ 
είναι το σκάφος τύπου Καγιάκ (Κ) ή Κάνοε (C) , το 
κουπί, η ποδιά, το κράνος και το σωσίβιο. 1

Σήμερα, το τμήμα του κανόε καγιάκ στεγάζεται 
δίπλα στο δημοτικό κωπηλατήριο, με 350 
τ.μ. κτήριο. Το τμήμα έχει 17 αθλητές εκ των 
οποίων οι 10 μέχρι 15 ετών,  και οι υπόλοιποι 7 
είναι άνω των 15.

1 Πηγή: Ελληνική Ομοσπονδία Κανόε Καγιάκ, μπορεί να βρεθεί στο 
σύνδεσμο http://www.canoekayak.gr/index.php?option=com_con-

tent&view=category&id=38&Itemid=54







Δεξιά, φωτογραφία της ημέρας 
των Θεοφανείων στην Παναγιά 
Τρύπα, όταν όλα τα σκάφη του 
ομίλου πέφτουν στο νερό (από 

προσωπικό αρχείο).
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04
ΝΑΥΤΟΠΡΟΣΚΟΠΟΙ
Στο οικόπεδο όπως προαναφέρθηκε, 
στεγάζονται δύο Προσκοπικά Συστήματα, το 7ο 
και το 58ο. 

Το κάθε Σύστημα έχει 3 κύριες ηλικιακές 
ομάδες, τα Λυκόπουλα (7-11 χρονών), 
τους Προσκόπους (12- 15 χρονών) και 
τους Ανιχνευτές (16-19 χρονών) όπου 
δραστηριοποιούνται στο χώρο με μία δράση ανά 
εβδομάδα. 
Τις ομάδες αυτές τις πλαισιώνουν ξεχωριστές 
ομάδες Ενήλικων Εθελοντών. 

Τα Λυκόπουλα και οι Πρόσκοποι (-15 χρ) 
έχουν συνήθως δίωρες δράσεις κάθε 
Σαββατοκύριακο. Οι Ανιχνευτές έχουν λιγότερο 
δομημένο πρόγραμμα, αλλα συναντώνται στον 
χώρο αυτό για τις δράσεις τους περίπου μια 
φορά τον μήνα.

Οι θαλασσινές δραστηριότητες που έχουν να 
κάνουν με τις προσκοπικές βάρκες χωρίζονται 
σε εκπαιδευτικές, συντήρησης και πλεύσης. 

Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες
Οι δράσεις αυτές γίνονται στα πλαίσια μιας 
τυπικές δράσης Σαββατοκύριακου με σκοπό τις 

θεωρητικές γνώσεις γύρω από τις προσκοπικές 
λέμβους και την ναυσιπλοΐα.

Δραστηριότητες Συντήρησης 
Οι δράσεις αυτές περιέχουν εργασίες που 
πρέπει να γίνουν ετήσια σε κάθε σκάφος 
για να είναι αξιόπλοο, καθώς τον χειμώνα 
αποθηκεύονται στους νεώσοικους. Οι εργασίες 
αυτές περιλαμβάνουν το τρίψιμο των μερών 
και των αγόμενων του σκάφους, το βερνίκωμα 
τους, το βάψιμο, πιθανές επισκευές, πλύσιμο, 
δίπλωμα και μπάλωμα πανιών κ.α. 

Δραστηριότητες Πλευσης
Οι δράσεις αυτές ξεκινάνε από την άνοιξη, 
εφόσον έχουν γίνει οι απαραίτητες εργασίες 
συντήρησης στις λέμβους, και χωρίζονται 
σε κωπηλασίας και ιστιοπλοΐας. Οι δράσεις 
αυτές ξεπερνούν το κλασικό δίωρο και γι αυτό 
περιγράφεται παρακάτω η γενική δομή τους, για 
μια απογευματινή πλεύση.  
Το κάθε πλήρωμα προετοιμάζει τα αγόμενα και 
τον εξοπλισμό του σκάφους του  

Όποτε είναι η κάθε λέμβος έτοιμη μπαίνει στο 
νερό με τη χρήση ξύλινων κατρακύλιων και 
επιβιβάζεται το κάθε πλήρωμα. Άν τα παιδιά 
είναι περισσότερα υπάρχουν δραστηριότητες 
για τα παιδιά που θα μείνουν στην ακτή και 
γίνεται αλλαγή πληρώματος στη μέση περίπου 
της πλεύσης. 

Στο τέλος της πλεύσης, βγαίνουν οι βάρκες από 
το νερό, ξεαρματώνονται και πλένονται μαζί 
με τα αγόμενα τους με γλυκό νερό και αφού 
σκουπιστούν και στεγνώσουν τακτοποιούνται 
στις κατάλληλες θέσεις. Τέλος, η δράση 
ολοκληρώνεται με τα τυπικά λήξης. 

Πηγή φωτογραφιών από το διαδικτυακό ιστότοπο του 58ου συστήματος, 
http://58seascouts.gr/ , από το διαδικτυακό ιστότοπο του Σώματος 
Ελλήνων Προσκόπων, www.sep.org.gr , προσωπική συνέντευξη και 
παραχώρηση υλικού από τον Ιωάννη Θάνο.



05  
ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΕΣ                                                                           

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΚΑΙ 
ΚΤΗΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ



50  Σύμπλευση | Επανασχεδιασμός του Ναυτικού Ομίλου Βόλου - Αργοναύτες            Σύμπλευση | Επανασχεδιασμός του Ναυτικού Ομίλου Βόλου - Αργοναύτες  51

Η διαδικασία της προπόνησης έχει ως εξής: 
αφού οι αθλητές αφήσουν τον εξοπλισμό τους 
στα αποδητήρια και φορέσουν τις κατάλληλες 
στολές, μεταβαίνουν είτε στο γυμναστήριο για 
προθέρμανση, είτε στην αίθουσα μαθημάτων 
για θεωρητικό μάθημα, είτε στους νεόσοικους 
ώστε να αρματώσουν τα σκάφη και να 
προετοιμαστούν για τον απόπλου. Μετά από 1-2 
ώρες, και αφότου η προετοιμασία ολοκληρωθεί, 
γίνεται ο απόπλους. H προπόνηση διαρκεί 5-6 
ώρες για τους ιστιοπλόους και 2 ώρες για τους 
κωπηλάτες και τους αθλητές του κανόε καγιάκ. 
Στον κατάπλου, γίνεται η αντίστροφη διαδικασία 
του αρματώματος, όλα τα υλικά πλένονται με 
γλυκό νερό και δίνεται ο απαραίτητος χρόνος 
για να στεγνώσουν. Οι αθλητές στη συνέχεια, 
είτε κάνουν αποθεραπεία στο γυμναστήριο, 
είτε βλέπουν τη βιντεοσκοπημένη προπόνηση 
για να καταλάβουν τα λάθη τους, είτε απλά 
επιστρέφουν στα αποδυτήρια και ετοιμάζονται 
για την αποχώρησή τους. 

Σημαντική συνθήκη σχεδιασμού που αφορά όλα 
τα αθλήματα αλλά και τους ναυτοπροσκόπους, 
είναι η περίπτωση της διοργάνωσης αγώνων 
ή φιλοξενία δραστηριοτήτων. Αγώνες 
διοργανώνονται ανά δύο ή τρείς μήνες, και 
αφορούν όλους τους αθλητές της περιφέρειας, 
ή ακόμη και αθλητές απ’ όλη την Ελλάδα. Σε 
περιπτώσεις αγώνων, η προσέλευση των 
σκαφών και του εξοπλισμού τους είναι ραγδαία, 
και μπορεί να φτάσει τα 100-120 σκάφη σύν τα 
τρέιλερ μεταφοράς των ομίλων.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ

ΚΤΗΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ + 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΧΕΙΡΟΝΟΜΙΕΣ
ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ
Ενότητα 1 | Υποδοχή
Αίθουσα υποδοχής, συλλογική διοίκηση των 
τμημάτων
Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων
Αίθουσα θεωρίας
Κωπηλατήριο
Γυμναστήριο
Τουαλέτες/Ντους

Ενότητα 2 | Νεώσοικοι
Εγκαταστάσεις Κωπηλατών 
Εγκαταστάσεις Κανόε Καγιάκ
Αποδυτήρια, ντους, τουαλέτες

Εγκαταστάσεις Ιστιοπλόων
Εγκαταστάσεις Ναυτοπροσκόπων
Αποδυτήρια, ντους, τουαλέτες

Αίθουσα επισκευής σκαφών

Ενότητα 3 | Εντευκτήριο

ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΧΩΡΟΙ
Parking/ Χώρος στάθμευσης τρέιλερ
Χώροι Περιπάτου/ Αναμονής σκαφών σε 
αγώνες
Υμιυπαίθριοι χώροι προετοιμασίας σκαφών
Γλίστρες/Προβλήτες
Υπαίθριος χώρος εντευκτηρίου

170 
100

60
270
230

60

690
390
110

570
500
200

120

320

19840

Οι βασικές χειρονομίες της σύνθεσης 
μπορούν να γίνουν αντιληπτές στο 
σχεδιάγραμμα που ακολουθεί. 

1. Όπως φαίνεται και στις μακέτες 
εργασίας, εξ’ αρχής τονίζεται ο ισχυρός 
εννοιολογικός άξονας βορρά-νότου, 
σε συνέχεια της οδού Σταδίου, ο οποίος, 
όπως έχει ειπωθεί και προηγουμένως, 
ενοποιεί τα αθλητικά τμήματα μεταξύ 
τους. Ο άξονας αυτός αποτελεί το 
πέρασμα που θα μεταβιβάζει τον 
επισκέπτη από τη ζωή στην πόλη, 
στη ζωή στη θάλασσα. Η ιδέα αυτή 
αποτυπώνεται πρακτικά με τη 
δημιουργία μιας διαδρομής που ξεκινά 
από την είσοδο του οικοπέδου και 
εισχωρεί στη θάλασσα, στο σημείο που 
προυπήρχε ο μώλος.

2. Έπειτα, οργανώνονται 
δευτερεύουσες κινήσεις διαγώνιες και 
εγκάρσιες  με σκοπό την εξυπηρέτηση 
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ΜΑΚΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
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τόσο των υφιστάμενων λειτουργιών όσο και 
αυτών που πρόκειται να προστεθούν στο 
οικόπεδο.

3. Επειτα, επανασχεδιάζεται η ακτογραμμή, 
ώστε το σχήμα της να επιτρέπει την 
ανέλκυση και την καθέλκυση των σκαφών, 
την προετοιμασία για τον απόπλου, την 
προσωρινή αναμονή στη θάλασσα και τις 
υπαίθριες δραστηριότητες προετοιμασίας 
και συντήρισης των σκαφών. Ταυτόχρονα, το 
λιμάνι προστατεύεται από τα έντονα καιρικά 
φαινόμενα, με την προσθήκη ενός επιπλέον 
μώλου, μια μελέτη που έγινε με βάση το ετήσιο 
ανεμολόγιο του Βόλου. Ο μώλος αυτός δίνει 
ταυτόχρονα τη δυνατότητα παρακολούθησης 
των εκδηλώσεων του ομίλου, αλλά και της 
εκκλησίας.

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Η είσοδος στο οικόπεδο βρίσκεται πάνω στον 
άξονα Βορρά-νότου, σε συνέχεια της οδού 
Σταδίου. Πάνω σε αυτόν το γραμμικό άξονα 
της σύνθεσης βρίσκεται η κεντρική κίνηση. 
Ως δευτερεύοντας άξονας κίνησης, υπάρχει 
μια διαδρομή που συνδέει την είσοδο με την 
εκκλησία και καταλήγει στην άκρη του λιμανιού, 
όπου βρίσκεται ο νέος μώλος. 

Για τα αυτοκίνητα, η είσοδος γίνεται πλέον από 
την οδό Πολυμέρη, πριν την μεγάλη διασταύρωση 
με την οδό Σταδίου, ούτως ώστε να αποφευχθεί 
η κυκλοφορική συμφόρηση. Για την στάθμευση 
των αυτοκινήτων και των ποδηλάτων έχει 
προβλεφθεί κατάλληλος χώρος parking κοντά 
στην είσοδο, αλλά η κίνηση των οχημάτων είναι 

δυνατή και στους υπόλοιπους χώρους κίνησης 
του οικοπέδου, για να μπορεί να είναι δυνατή 
η μεταφορά των τρέιλερ σε περιπτώσεις 
φιλοξενίας αγώνων.
Κατά τον κύριο άξονα κίνησης, ως πεζός, πρώτα 
συναντάει κανείς το κτήριο της υποδοχής και 
της διοίκησης που περιλαμβάνει αίθουσες 
Θεωρίας και πολλαπλών χρήσεων, οι οποίες 
απευθύνονται όχι μόνο στους αθλητες αλλά 
ανάλογα με τις εκδηλώσεις που μπορεί να 
φιλοξενούν,  στο ευρύ κοινό.

Στη συνέχεια του άξονα βρίσκεται το 
γυμναστήριο και το κωπηλατήριο. Οι χώροι 
αυτοί, όπως εξηγήθηκε προηγουμένως, 
χρειάζεται να βρίσκονται σε άμεση επαφή με 
τους νεώσοικους των κωπηλατών και του 
κανόε-καγιάκ, για να ακολουθείται η διαδικασία 
της προπόνησης. 

Με την εγκάρσια διαδρομή, οριοθετείται 
η παραθαλάσσια ζώνη που φιλοξενεί τους 
νεόσοικους. Η σύνθεση θέτει ως στόχο 
τη δημιουργία χώρων συνεύρεσης και 
αλληλεπίδρασης μεταξύ των αθλητών, αλλά 
φιλοδοξεί επιπλέον να δημιουργήσει και μια 
ακόμα σχέση μεταξύ των αθλητών του ομίλου 
και τους ναυτοπροσκόπους. Η προσπάθεια 
αυτή αποτυπώνεται πρακτικά με τη δημιουργία 
κοινών υπαίθριων και ημιυπαίθριων χώρων 
προετοιμασίας και συντήρησης των σκαφών, 
μπροστά από τους νεώσοικους.

Οι χώροι αυτοί, οφείλουν να είναι αρκετά μεγάλοι 
ούτως ώστε να φιλοξενούν σκάφη κατά τη 
διοργάνωση αγώνων, όπως έχει προαναφερθεί.

Κεντρικό στοιχείο της σύνθεσης αποτελεί 
το στέγαστρο. Το στοιχείο αυτό ενοποιεί 
τους νεόσοικους, ενώ ταυτόχρονα προσφέρει 
προστασία στους αθλητές της ιστιοπλοιας και 
τους ναυτοπροσκόπους, που κατά τον κατάπλου 
οφείλουν περιμένουν τα πανιά των σκαφών 
τους να στεγνώσουν ώστε να τα αποθηκεύσουν. 
Κάτω από το στέγαστρο, στο σημείο όπου 
ο άξονας κίνησης συναντά την θάλασσα και 
κεντροβαρικά στη σύνθεση, τοποθετείται 
το εντευκτήριο. Ως πόλος κοινωνικής 
συναναστροφής και δραστηριοτήτων, το 
εντευκτήριο αυτό σε συνδυασμό με την προβλήτα 
φιλοδοξεί να αποτελέσει μια αφορμή για να 
επανακτήσει ο χώρος τη δυναμική σχέση του με 
την πόλη και να μπορεί κανείς να εξοικειωθεί με 
τα σκάφη και τα αθλήματα, αλλά να αποτελέσει 
και χώρο αναμονής και αναψυχής των γονέων 
κατά τη διάρκεια της προπόνησης.

Ως προς το πράσινο, αποφασίστηκε η διατήρηση 
του φυσικού πράσινου της περιοχής, και η 
πύκνωσή του σε συγκεκριμένα σημεία.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΚΗ

Η λογική της συνολικής σύνθεσης, προσφέρει 
τη δυνατότητα της σταδιακής κατασκευής  του 
έργου ανάλογα με την αναγκαιότητα και την 
οικονομική δυνατότητα., μιας που τα κτήρια είναι 
ανεξάρτητα. Επιπλέον, γνώμονας της σύνθεσης 
είναι μια βιώσιμη, αναστρέψιμη αρχιτεκτονική.
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ΠΕΜΠΤΗ ΟΨΗ
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08
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 1:50

ΦΟΡΕΑΣ

Επιλέχθηκε ένα σύστημα δόμησης που 
αναφέρεται στην ξυλοναυπηγική παράδοση. 
Τα υποστηλώματα αποτελούνται από 
επαναλαμβανόμενα στοιχεία σχήματος V, που 
παραπέμπουν στους νομείς που συγκρατούν την 
καρίνα ενός καϊκιού, ενώ ταυτόχρονα εντείνουν 
την κίνηση των σκαφών προς τη θάλασσα.

Το ξύλο είναι ένα αδρανες υλικό σε σχέση 
με το αλκαλικό περιβάλλον του θαλασσινού 
νερού και χρησιμοποιοίεται σε κατασκευές που 
μπορούν να είναι αναστρέψιμες, εφόσον τα 
ξύλινα στοιχεία μπορούν να συναρμολογούνται 
με τρόπο που κατά την κατεδάφιση του κτηρίου 
δεν είναι απαραίτητη η καταστροφή τους, αλλά 
η αποσυναρμολόγηση.  Πιο συγκεκριμένα, ο 
φεροντας οργανισμός αποτελείται από ξύλινα 
διπλά υποστυλώματα και στοιχεία ακαμψίας από 
εγκάρσια δοκάρια και συρματόσχοινα.

Οι τοίχοι πλήρωσης είναι κατασκευασμένοι 
με μεταλλικό σκελετό που τους ενώνει με το 
φέροντα οργανισμό. 

ΟΨΕΙΣ
Στο κτήριο της διοίκησης έχει επιλεγεί εκτενές 
υαλοστάσιο, που αφήνει τις εσωτερικές 
λειτουργίες εμφανείς στον περαστικό, σε μια 

προσπάθεια επικοινωνίας  και εξωστρέφιας 
του ομίλου ως προς την πόλη. Συνδυαστικά, 
στο ανώτερο σημείο υπάρχει σκίαστρο από 
μεταλλικό πλέγμα.  

Η κατασκευαστική λογική των νεώσοικων έχει 
δώσει έμφαση στη μείωση της υγρασίας που 
παρατηρείται λόγω του εξοπλισμού και προκαλεί 
δύσκολες συνθήκες διαβίωσης. Γι αυτό οι όψεις 
προς τη θάλασσα είναι από διάτρητο μεταλλικό 
πλέγμα, και οι απέναντί τους έχουν ένα ψηλό 
επιμήκες παράθυρο, ώστε να επιτρέπεται ο 
διαμπερής αερισμός.

Η διαστρωμάτωση των στεγών ξεκινά από 
μια κατασκευαστική λογική σάντουιτς που 
εμπεριέχει δύο στρώσεις κόντρα πλακέ 
θαλάσσης και ενδιάμεση στρώση θερμομόνωσης 
(πετροβάμβακα), με τις τεγίδες ενδιάμεσα. 
Πιο πάνω υπάρχει υγρομόνωση, μια μικρότερη 
στρώση θερμομόνωσης και η επιστέγαση γίνεται 
με λαμαρίνα ή και διάτρητη λαμαρίνα ανάλογα 
με τον τρόπο που έχουν σχεδιαστεί οι ρύσεις. Η 
μικρότερη στρώση θερμομόνωσης πάνω από την 
ανώτερη στρώση κόντρα πλακέ θαλάσσης κρατά 
σε σταθερή απόσταση την τελική επίστρωση της 
λαμαρίνας. 

Είναι σημαντικό να σημειωθεί πως οι χρήσεις 
που φιλοξενεί ο όμιλος καταναλώνουν μεγάλες 
ποσότητες νερού (όπως αναφέρθηκε στη 
διαδικασία της προπόνησης), αλλά λόγω της 
μεγάλης έκτασης των στεγών είναι δυνατή 
η συλλογή των όμβριων υδάτων από τις 
υδρορόες και η χρησιμοποίησή τους.
 
Τα υλικά που επιλέχθηκαν για τα 
δάπεδα είναι υδατοπερατό σκυρόδεμα 

στις περιοχές που γίνεται η προετοιμασία και η συντήρηση των σκαφών, λόγω της μεγάλης χρήσης 
νερού όπως προαναφέρθηκε, αλλά και του χαρακτήρα των λειτουργειών. Έπειτα επιλέγεται λείο 
λευκό σκυρόδεμα στις διαδρομές, πατημένο χώμα στις περιοχές πρασίνου, σφηνωτοί κυβόλιθοι 
στο πάρκινγκ , που επιτρέπουν τη διέλευση του νερού και την ανάπτυξη χαμηλής βλάστησης, 
ενώ οι γλιστρες, ο χώρος ανέλκυσης και καθέλκυσης των σκαφών, είναι ξύλινες και πλωτές.  
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09
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 
ΤΕΛΙΚΩΝ ΜΑΚΕΤΩΝ
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Ευχαριστώ 

τους καθηγητές μου,
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την επιμονή στο μάθημα τους, την καθοδήγησή 
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κωπηλασίας Δημήτρη Καραγιώργη, την αθλήτρια 
του κανόε καγιάκ Φιλίτσα Συρμού, και όλους τους 
ιστιοπλόους φίλους μου, για τις ατελείωτες 
συζητήσεις σε όλη τη διάρκεια της διπλωματικής,

το Βαγγέλη Χρισταντώνη, ιστιοπλόο του ΝΟΒ-Α και 
πολιτικό μηχανικό, για τις πολύτιμες συμβουλές 
του για τα λιμενικά έργα,

τον κύριο Διακουμή Παπαδιακουμή για τις εναέριες 
φωτογραφίες (drone),

την αδερφή μου, άξια ιστιοπλόο και μέλλουσα 
αρχιτεκτόνισσα, 

τους φίλους μου, που τους λατρεύω, Άρη, Γιώργο, 
Μικελίνα, Λούση, Βίλη, Κωνσταντίνο, Αριάδνη, 
Δανάη, Φανή, Γιώργο

το θείο μου, Χρήστο, που με στηρίζει πάντα,

και τους συγκαμαρινιώτες μου, που έκαναν 
αυτούς τους τελευταίους μήνες της σχολής τόσο 
ευχάριστους!




