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Ευχαριστούμε 
τον κύριο Βασίλη Γκανιάτσα για την καθοδήγηση και τις γνώσεις που 
μας μετέδωσε,
τον κύριο Ιωσήφ Στεφάνου , για τις πληροφορίες και τις συμβουλές 
του,
τις οικογενειάς μας, την Ελένη και τον Παναγιώτη για τη στήριξη και 
τη συμβολή τους στην εργασία  μας, 
και τον κύριο Λυμπέρη Λυμπερόπουλο για τις οδηγίες και τις 
συμβουλές του. 



Αφορμή για τη διεξαγωγή της διπλωματικής μας εργασίας , αποτέλεσε 
ένας οικείος, σε εμάς  τόπος, ο οποίος εντοπίζεται στα Βαπόρια , στην 
Ερμούπολη της Σύρου και αποτελεί τη μοναδική αστική παραλία. 
Άξονα του προβληματισμού μας συνιστά πως η περιοχη, αυτή,που 
ταυτίζεται με τη στρατηγική και ιστορική θέση του πολυβολείου του 
νησιού, αποκτά δημόσιο χαρακτήρα κατά βάση τους θερινούς μήνες, 
γεγονός που σχετίζεται, με την επικρατούσα ιδιωτικοποίηση του 
παραλιακού μετώπου και τη μερική σύνδεση του οδικού δικτύου με 
την παραθαλάσσια διαδρομή.
Ως εργαλεία για την έρευνα, επιλέχθηκαν αρχικά, αναλυτικά 
συστήματα με χάρτες , διαγράμματα και ιστορικά στοιχεία, προκειμένου 
να αποσαφηνιστούν τα ειδοποιά χαρακτηριστικά, τόσο του σημείου 
ενδιαφέροντος όσο και της ευρύτερης περιοχής. 
Η άμεση σύνδεση του τόπου  με το κέντρο της Ερμούπολης και 
τη θάλασσα,  σε συνδυαμό με την ηρεμία, που επικρατεί  και  η 
έλλειψη κέντρου εναλλακτικών θεραπειών  στο νησί,  που διαθέτει 
το μοναδικό πανεπιστήμιο ειδίκευσης ομοιοπαθητικής , οδήγησε 
στην πρόταση μας για ένα δημόσιο κέντρο ευεξίας. Ο χώρος ,αυτός, 
πρόκειται να διατηρήσει την αστική παραλία, συνδέοντας τη, με το 
υπόλοιπο  δίκτυο, και  επαναπροσδιορίζοντας το χαρακτήρα της, ως 
τόπο ανάτασης. 
Ο σχεδιασμός ενός κέντρου ευεξίας, καθιστά απαραίτητο, τον  
εντοπισμό   της σχέσης της  αρχιτεκτονικής λειτουργίας με την ευεξία 
, προκειμένου να εφαρμοστούν σχετικές συνθετικές αρχές. Με βάση 
τη φαινομενολογία, αναλύσαμε τον εννοιολογικό προσδιορισμό της 
αρχιτεκτονικής λειτουργίας και τη μετάδοση νοήματος από το έργο 
στο άτομο. 
Τα τοπιακά και φαινομενολογικά στοιχεία ,συγκερασμένα , 
οριοθέτησαν τη λειτουργική και μορφολογική  προσέγγιση του 
θέματος. Στόχο μας αποτελεί, η  ολίστικη βελτίωση της υγείας του 
ανθρώπου,  η  ενίσχυση του δημόσιου χαρακτήρα  του  παραλιακού 
μετώπου, και κατά βάση η ανάδειξη του ρόλου της αρχιτεκτονικής υπό 
ολιστικά ανθρωποκεντρική σκοπιά.

Περίληψη
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α Ανάλυση περιοχής

δ Τρισδιάστατη απεικόνιση

γ Αρχιτεκτονική έκφραση

β Κεντρική ιδέα
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Στο χάρτη  με το κόκκινο χρώμα 
παρατηρείται η περιοχή ενδιαφέροντος 
παρεμβασης , με τα αντίστοιχα 
εικονίδια τις χρήσεις , όπως νομαρχία, 
εκκλήσια, και άλλες δημόσιες χρήσεις.  
-πυκνή δόμηση κυρίαρχη χρήση 
κατοικίας- καταλυμάτων- δύο χρήσεις 
δημόσιες ψυχαγωγίας
--πλούσια χαμηλή και ψηλή φύευση ( 
η περιοχή με το μεγαλύτερο ποσοσστό 
πρασίνου στην Ερμούπολη)
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Στο διάγραμμα , αυτό , 
παρουσιάζουμε με το γαλάζιο 
χρώμα τη  λεωφορειακή γραμμή 
, με το πορτοκαλί το τμήμα του 
ιδιωτικού παράκτιου μετώπου 
και με την πορτικαλί το δημόσιο 
τμήμα . Επίσης παρατηρούμε 
, τρία σημεία στάθμευσης στη 
εκκλησία στο σημείο παρέμβασης 
και το πολυβολείο , δύο στάσεις 
της λεωφοριαής γραμμής στην 
εκκλησία του αγιού νικολάου και 
την αστυνομία . 
Στο υπόβαθρο με μπορντώ χρώμα 
απεικονίζονται οι κλίμακες και με 
γαλάζιο οι δρόμοι.
Ως παρατηρήσεις αναφέρονται :
-το εντονο ανάγλυφο- ύπαρξη 
σκαλοπατιών   -η περίοπτη θέση 
κατά την άφιξη - αναχώρηση 
με πλοίο  από το λιμάνι της 
Ερμούπολης  ( Ερμούπολη - 
Πειραίας , Ερμούπολη - Ραφήνα, 
Ερμούπολη-Γαύριο , Ερμούπολη - 
Κύθνος ) Κλίμακα 1:1000
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Στο επάνω διάγραμμα 
απεικονίζεται με το γαλάζιο 
οι δρόμοι  και με το πράσινο 
οι  πεζοδρόμοι.  Με το 
διπλό βέλος φαίνεται ένας 
αδιέξοδος δρόμος, όπως 
και με τον κόκκινο κύκλο 
που χρησιμοποιείται ως 
πάρκινγκ. Στο σημείο 
παρέμβασης φαίνονται οι 
φυσικές κινήσεις-ροές στο 
σημείο παρέμβασης , με 
τα αμφίροπα βέλη οι  δύο 
υπάρχουσες εισόδους.

 Σ αυτό το διάγραμμα 
βλέπετε τις απότομες κλίσεις 
σ αυτά τα σημεία και με τα 
μαύρα βέλη την πορεία της 
αύξησης των υψομετρικών 
διαφορών του εδάφους. Σ 
αυτό το σημείο υπάρχουν 
σκαλοπάτια κάθετα στο 
παραθαλάσσιο μέτωπο, 
εφαπτόμενα αριστέρα του 
χώρου παρέμβασης 

Τέλος,  με το σκούρο 
πράσινο φαίνεται η ψηλή 
φύτευση , που αποτελείται 
από λεύκες- πεύκα και 
με ανοιχτό η χαμηλή που 
εκτείνεται σε όλο τον λόφο, 
δηλαδή παρουσία πυκνής 
φύτευσης.
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Λίμανι Ερμούπολης

Ερμούπολη
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~ 1892

Φωτογραφίες Άνω Σύρου

Πηγή: https://www.syrosagenda.gr/

~ 1950

~ 1910

Λίμανι ~ 1941

Λίμανι ~ 1910

Πηγή: https://www.syrosagenda.gr/



26 27

Λαζαρέτα~ 1910

Δημαρχειακό Μέγαρο Σύρου ~ 1930

Πηγή: https://www.syrosagenda.gr/

Παραλία Αστερια~ 1960

Πηγή: https://www.syrosagenda.gr/

Νησάκι ~ 1915
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Στην εικόνα  μπορεί κανείς να 
διακρίνει  τον ορθόδοξο και τον 
καθολικό λόφο στα αριστερά  
, όπως και την Ερμούπολη 
χαμηλά. 
Το ανάγλυφο είναι αρκετά 
έντονο, όπως παρουσιάζεται και 
στη τρισδιάστατη απεικόνιση 
του χάρτη και στα αντίστοιχα 
βέλη, γεγονός που επηρεάζει  το 
οδικό δίκτυο.
Αυτό έχει ως συνέπεια την 
ύπαρξη πολλών σκαλοπατιών, 
τα οποία παρατηρούνται με το 
μπορντώ χρώμα στο διάγραμμα 
δικτύου, ενώ με το γκρι είναι οι 
δρόμοι.  Κατά αυτό τον τρόπο , 
επηρεάζεται τόσο η κίνηση των 
πεζών όσο και των αυτοκινήτων. 

Εδώ, σημειώνουμε  το δίκτυο 
δρομολογίων λεωφορειακών 
γραμμών ,μέσα στον αστικό ιστό , 
σε σχέση με το σημείο παρέμβασης. 
Με τη μωβ απεικονίζεται η Αγορά- 
Λαλακιά - Δείλι- Βροντάδο- 
Νεάπολη – Αγορά , με τη 
μπλέ η Αγορά- Καρνάγιο- Αγ. 
Παντελεήμων - Καμίνια- Αγορά.
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Με την κοκκινη γραμμή απεικονίζεται 
η Αγορά-Νεάπολη-Καμάρα-Επάνω 
Τέρμα-Νεάπολη-Αγορά, με τη 
γαλάζια η Αθλητικό κέντρο- Λιμάνι- 
Αγ. Νικόλαος- Λιμάνι- Αθλητικό 
κέντρο που είναι και η μόνη που 
εξυπηρετεί και την περιοχή μας.
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Στο χάρτη με τις χρήσεις γης  με την 
ένδειξη του ζυγού. δηλαδή της ισορροπίας 
σημειώνονται οι χώροι ψυχοθεραπείας. 
Παρατηρούμε ότι σ αυτό το σημείο που 
βρίσκεται το δημαρχείο, συσωρεύονται 
διάφορα κέντρα πολιτισμού, όπως η 
βιβλιοθήκη και το πανεπιστήμιο.Βόρεια των 
βαποριών παρατηρείτε μόνο το πολυβολείο.

Παρατηρώντας συνολικά τις χρήσεις 
στην Ερμούπολη, βλέπουμε πως ο 
κόκκινος θήλακας αποτελεί κέντρο 
εμπορίου, ο πράσινος, γύρω από το 
δημαρχείο της ερμούπολης, κέντρο 
πολιτισμού και ο κίτρίνος την περιοχή 
ένωσης σύνδεσης. Συμπεραίνουμε 
λοιπόν, πως στο σημείο αυτό των 
βαποριών δεν παρατηρείται κάποια 
συγκέντρωση χρήσεων. Είναι η πιο 
ήρεμη περιοχή της Ερμούπουλης.
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Στο ευρύ επιστημονικό πεδίο διαπιστώσαμε 
πως η λειτουργία ταυτίζεται με τη μορφή, 
ενώ στη αρχιτεκτονική έχουμε πλήθος 
προσεγγίσεων.
 
Εμείς επιλέξαμε τον Βιτρούβιο, ως την πρώτη 
γραπτή μελέτη με ολιστική προσέγγιση ως 
προς τον άνθρωπο και την αρχίτεκτονική.
Στο έργο « Περί Αρχιτεκτονικής» του Vit-
ruvius, όπου παρουσιάζεται η τριλογία, Ve-
nustas, Firmitas , και Utilitas, παρατηρούμε 
άμεσα πως η έννοια της Utilitas, υπερβαίνει 
αυτή της μονοσήμαντης χρήσης, και 
ταυτίζεται με τη λειτουργία, εμπεριέχοντας 
τις έννοιες της ελκυστκότητας και της 
σταθερότητας, όπως παρουσιάζονται ως 
υποσυνολά της  στον πίνακα. Ετσι, οι τρεις 
αρχές μετουσιώνονται σε μία άρρηκτη 
ολότητα, και ταυτίζονται με την  κατάσταση, 
ύπαρξης θετικού αποτελέσματος.

Στη συνέχεια, ακολουθεί ο Gottfried Semper, 
1853 ως μεταγενέστερος, αντιδιαμετρικά 
αντίθετος λόγω της μαθηματικής 
σκοπιάς του, ο οποίος διακρίνεται για την 
διεπιστημονική αντιμετώπιση του θέματος 

Τέλος, με τις σημειώσεις του Semper στην 
καλαισθησία, διακρίνουμε τη πιθανότητα 
για σχέση μεταξύ της Funktion του 
γερμανού αρχιτέκτονα και της τριλογίας  
του Vitruvius. 

Σύμφωνα με τον Gottfried Semper, η 
λειτουργία ορίζεται ως συνάρτηση, οπότε 
ταυτίζεται με τη διαδικασία που δίνει 
τον τρόπο με τον οποίο υπολογίζονται οι 
μεταβλητές 
Ειδικότερα,  περιγράφει την λειτουργία ως 
μια εξίσωση y= f(x,y,z,..), όπου F θεωρείται 
ο τρόπος  όπου οι μεταβλητές x,y,z κλπ 
περιλαμβάνονται ή εξαρτώνται η μία από 
την άλλη.

Οι παράγοντες καθορισμού του 
αρχιτεκτονικού έργου εντοπίζονται στην 
αντιστοιχία των μεταβλητών του Sem-
per και των αντίστοιχων κεφαλαίων του 
Βιτρούβιου. Οι δύο μελέτες επισημαίνουν 
τη σημασία της αντιμετώπισης αυτών  των 
κοινών παραμέτρων, δηλαδή το άτομο, την 
υλικότητα, τα μηχανήματα, το περιβάλλον 
και την παράδοση ως μία μονάδα για το 
καθορισμό της λειτουργίας. 
Τέλος, και στα δυο έργα, η λειτουργία 
συνδέεται με τον αντίκτυπο στον άνθρωπο.

Αρχικά, η υπόσταση της λειτουργίας είναι 
πολυδιάστατη.
Επίσης, η έννοια της λειτουργίας είναι 
διευρυμένη υπερβαίνει τα όρια της 
δυνατότητας χρήσης.
Τέλος, η λειτουργία, η τιμή της ή η υπόσταση 
της είναι ακέραιη και η ουσία της αφορά 
στην ολότητα
καθώς καθορίζεται ταυτόχρονα από όλους 
τους άξονες διερεύνησης της αρχιτεκτονικής 
λειτουργίας. Ως αδιαίρετη οντότητα, είναι 
δύσκολο να προσεγγιστεί, ωστόσο και ο 
καταμερισμός της οδηγεί σε ασάφειες.
Η αρχιτεκτονική ως  απόρροια  της  
ανθρώπινης ύπαρξης, ερευνάται, στην 
αλληλεπίδραση  του χώρου με το άτομο.
Αρχικά, ο αντίκτυπος  στο άτομο, 
εμφανίζεται στην συμπεριφορά του ατόμου 
στο χώρο, που εκδηλώνεται με ενέργειες 
και συναισθήματα , που συνεπάγονται την 
άνετη και ευχάριστη  ή μη χρήση του.  Η 
συμπεριφορά του ατόμου , εκδηλώνει την 
προσωπική βιωθείσα εμπειρία, ταυτίζεται 
με την ατμόσφαιρα  στην υποκειμενική 
της διάσταση. H βιωθείσα εμπειρία 
αποτυπώνεται με το ροζ και το γαλάζιο 
κύκλο.
Το αποτέλεσμα, που καταδεικνύει τη 
λειτουργία στην αρχιτεκτονική σύνθεση, 
συνάδει με τη γενικη  συμπεριφορά που 
παρατηρείται στο χώρο. Τα κοινά βιώματα, 
εμπειρίες και αντιλήψεις των ατόμων λόγω 
της «πολιτιστικής κοινωνικοποίησης»  
,διαμορφώνουν τη γενική αίσθηση , δηλαδή 
την ατμόσφαιρα, του χώρου, που αποτελεί 
και τη τομή των δύο κύκλων στην εικόνα 
που βλέπετε. 
Κατά την σύνθεση υλικών και άυλων 
ποιοτήτων, λοπόν ο αρχιτέκτονας δημιουργεί 
σκόπιμα ή μη, ατμόσφαιρα. 
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Η μετάδοση ενός μηνύματος 
πραγματοποιείται μέσω των φυσικών 
ερεθισμάτων. Ο κώδικας του είναι  τα 
στοιχεία που συνιστούν το σύνολο της 
αρχιτεκτονικής σύνθεσης. Αυτά είναι 
μορφές, γεωμετρία, διαστάσεις, αναλογίες 
, αλλά και χρώματα,  υλικά,  διάφορες 
ποιότητες φωτός και ήχου και συνδυασμοί 
αυτών. 
Ο άνθρωπος λαμβάνει  τα μηνύματα μέσω 
των φυσικών ερεθισμάτων, ενώ βιώνει το 
περιβάλλον του χάρη στο νευρικό του 
σύστημα μέσω των αισθητήριων οργάνων 
του, (δηλαδή το μάτι,το  αυτί,το  δέρμα, 
τη γλώσσα και τη  μύτη)
Το νευρικό σύστημα διαθέτει ως υποσύνολα 
το κεντρικό και το περιφερικό νευρικό 
σύστημα . Το κεντρικό αφορά  στο 
εγκέφαλο και το νωτιαίο  μυελό, ενώ το 
περιφερικό αποτελείται από πολλά νεύρα 
που διάτρέχουν ολόκληρο το σώμα.
Η άρρηκτη σύνδεση του κεντρικού και του  
περιφερικού υποσυνόλου του ανθρώπου  
επιβεβαιώνει την ολότητας της ανθρώπινης 
υπόστασης.
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Το τελικό νόημα, διαμορφώνεται  από 
ένα μίγμα αναμνήσεων, γνώσεων και 
επινοήσεων, το οποίο διακρίνεται από 
ελεύθερη κίνηση στο χωροχρόνο, γεγονός 
που προσδίδει έναν χαρακτήρα καθαρά 
υποκειμενικό.  Η αντίληψη είναι συνθετική, 
υποκειμενική με ελεύθερη κίνηση στο 
χωροχρόνο.
Η εκτέλεση των αντιληπτικών διεργασιών, 
είναι ισότιμη στην αρχιτεκτονική με την 
εμπειρία του σώματος. Η αίσθηση του 
σώματος σχετίζεται με την αίσθηση της 
χωρικότητας , ειδικά ανάλογα με το σημείο 
θέσης-θέασης.
Επομένως, η βιωθείσα εμπείρια του ατόμου 
στο χώρο είναι συνάρτηση, εγκεφαλικών 
και σωματικών διεργασιών ως μία ενότητα.
Κατά τη μετάδοση του μηνύματος από το 
χώρο στον χρήστη, τα φυσικά ερεθίσματα  
διεγείρουν  όλες  τις αισθήσεις του ατόμου,. 
Η εμπειρία, αυτή, λοπόν, συνυφασμένη με 
τη  ταυτόχρονη ενεργοποίηση και ένωση 
όλων των αισθήσεων σε μία μονάδα, 
ταυτίζεται με την νευρολογική κατάσταση 
της συναισθησίας, όπου παράγονται 
εμπειρίες με νέο εννοιολογικό περιεχόμενο.
Στη θετική εκδοχή της, συνάδει με το 
ευχάριστο αποτέλεσμα  στην αρχιτεκτονική 
σύνθεση,  ως έκφανση της λειτουργίας, 
και πρόκεται για την ευεξία. Επομένως, 
η αρχιτεκτονική λειτουργία είναι 
συνυφασμένη με τη ψυχοσωματική 
κατασταση του ατόμου και υπο συνθήκες, 
την ευεξία.  
Επομένως, κατά τη μελέτη του Vitruvius 
υφίσταται λειτουργία   ή κατά το Semper 
λαμβάνει θετικές τιμές η συνάρτηση όταν 
γίνεται λόγος για ευεξία του ατόμου στο 
χώρο.
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Με το μπεζ και το μπλε χρώμα 
αναπαρίστανται οι όγκοι των στεγνών και 
οι υγρών θεραπειών αντίστοιχα.
Στην πρώτη εκδοχή της λύσης, οι όγκοι 
είναι σύμφωνοι με τις διευθύνσεις και τα 
όρια του οικοπέδου και διατεταγμένοι στην 
ίδια πλευρά, σχεδόν επάλληλα καθ’ύψος. 
Επίσης, στη δεύτερη είναι σύμφωνοι με 
τις διευθύνσεις και τα όρια του οικοπέδου 
και διατεταγμένοι σχετικά παράλληλα 
σε απόσταση μεταξύ τους. Τώρα έχουμε 
στις εισόδους σε παράλληλη διάταξη σε 
αντίθετη φορά, αριστερά στις στεγνές 
και δεξία στις υγρές. Στην τελική μας 
λύση, επιδιώξαμε να ενταχθούν τα κτίρια 
καλύτερα στο φυσικό τοπίο. Έχουμε υπερβεί 
τα ορία του οικοπέδου, ενώ παράλληλα 
έχουμε  απομάκρυνθεί από τον αστικό 
ιστό, κάνοντας με τις στεγνές θεραπείες 
μία αγκαλια στο βουνό, ενώ με τις υγρές 
υποδοχή θαλασσίνου νερού. 

Όσων αφορά την κίνηση, στην πρώτη 
περίπτωση η κίνηση είναι μια αξονική 
ευθεία και αποτελεί όριο σε σχέση με το 
βουνό και στη δεύτερη δημιουργεί σκληρό 
όριο ανάμεσα στους όγκους των θεραπειών. 
Στην τελική λύση, η κίνηση εξυπηρετεί και 
τους δύο όγκους και ενοποιεί τις στεγνές με 
τις υγρές θεραπείες.

Στο βόρειο τμήμα του οικοπέδου, 
βρίσκονται κάποια ερείπια, τα οποία στις 
δύο πρώτες λύσεις χρησιμοποιήθηκαν για 
ενημέρωση, ως buffer zone, μεταβατικό 
στάδιο από τις αστικές λειτουργίες στη 
θεραπεία. Τελικά, αποφασίσαμε να τα 
αντιμετωπίσουμε ως τελευταία απόληξη 
της πόλης και όχι ως μέρος της σύνθεσης, 
δηλαδή κάναμε μια διάκριση από τα ερείπια 
και όλο τον υπολοίπο αστικό ιστό.
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Στο διάγραμμα, αυτό, μπορείτε να 
παρατηρήσετε τις κίνησεις αλλά και την 
ακριβή οριοθέτηση της σύνθεσης σε σχέση 
με το βουνό και τη θάλασσα. 
Τα όρια της σύνθεσης διαφράφονται με το 
μαύρο και ανθρακί χρώμα και υποδηλώνουν 
το σχετικα ακαμπτο όριο σε σχέση με το 
βουνό αλλα και την αλληλεπίδραση με το 
βουνό και τη θάλασσα αντίστοιχα. 
Η κεντρική είσοδος, χωροθείται στην 
υπάρχουσα είσοδο του οικοπέδου και 
πραγματοποιείται μέσω της κλίμακας. 
Παραμένει η φυσική είσοδος επί 
των σκαλοπατιών κάθετων προς το 
παραθαλάσσιο μέτωπο. 
Στη συνέχεια, η διαδρομή διατρέχει το 
οικόπεδο εξυπηρετώντας τις απέναντι 
εισόδους των κτιριακών όγκων. 
Στην πορεία είτε,  κατευθύνεται στο βούνο, 
είτε συνεχίζει καταλήγοντας στο ίδιο 
σημείο φυγής με τα όρια του οικοπέδου και 
διαχέεται σε πορείες που με τη σειρά τους 
περιτυλίγουν το βουνό και καταλήγουν στο 
πολυβολείο.

Συμπέρασμα:
 -ένωση παραλιακού μετώπου με το αδιέξοδο 
στην οδό Ποσειδώνος (πυροβολείο)
-πέρασμα λόφου στο κτίριο -διαδρόμες

Υπόδειξη παρέμβασης στην υφιστάμενη 
κατάσταση

Στην πινακίδα, παρουσιάζουμε καθαρά την 
χωροθέτηση και ενοποίηση των στεγνών 
θεραπειών  με το μπεζ χρώμα και των υγρών 
με το γαλάζιο. Επίσης , φαίνεται καθαρά η 
σχεση και η εισροή της θάλασσσας στο κτίριο, 
και τελικά, η ενοποίηση – διάχυση της με τη 
γη.  Επομένως, επιτυγχάνεται η ολότητα. 

Στις τομές βλέπουμε τις σκληρές εναλλάγές 
των στάθμεων του εδάφους, όπως είναι με την 
υφιστάμενη κατάσταση. Αυτή περιγράφεται 
καθαρά με την επάνω τεθλασμένη κόκκινη 
γραμμη. 
Ταυτόχρονα, σημειώνουμε τη γραμμή τομης 
του εδάφους, όπως διαμορφώνεται από την 
πρόταση μας στο κάτω μέρος. Η κλίση που 
την περιγράφει καταδεικνυεί την ομαλή 
μετάβαση σε αντίθεση με τις υφιστάμενες 
συνθήκες, καθώς υπάρχει  άρση του σκληρού 
ορίου κάθετων επιπέδων  γης θάλασσας (1-2)
Παράλληλα , με τη διαπλάτυνση αποβάθρας 
και την επέκταση παραλιακού μετώπου από 
την γραμμή  2 στη 3,  επιτυγχάνουμε την 
ένωση-εισχώρηση στη θάλασσα.
Τέλος, με την κλίση του τοιχείου, η οποία 
ακολουθεί την κλίση στο λόφο, έχουμε ένταξη 
στο φυσικό τοπίο.
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Ως προς την εσωτερική διάρθρωση, οι 
στεγνες θεραπείες των ορισμένων ραντεβου  
χωροθετούνται σε έναν ορισμένο άξονα 
γραμμικής κίνησης με σημεία εισόδου-
εξόδου. Αυτό φαίνεται με το μωβ χρωμα.
Αντίθετα, στις υγρές θεραπείες, των 
αόριστών ωραρίων, στα οποία είναι θεμιτα 
ο αυθορμητισμός και η ελευθερία κινήσεων, 
οι επιμέρους χώροι αν και σε κάνναβο με 
άξονα την καρδιά του νέρου, διατάσσονται, 
επιτρέποντας  μια ροική διακλαδώμενη  
κίνηση  προσβάσεων, η οποία περικλύει 
τα δύο σημεία συγκέντρωσης  του υγρου 
στοιχείου.
Η κίνηση στα δύο κτίρια, ενοποιείται  στα 
σημεία των κλιμάκων που απείκονίζονται 
σε κοινή ευθεία, με το μπορντώ χρώμα.

Τελικά, σε σχέση με το φυσικό τοπίο
-μονοσήμαντη σχέση κτιρίου με τη γη μέσω 
του σκληρου ορίου του τοιχείο, αλλά και 
άρση μέσω των διαδρομών 
-εξομάλυνση των διαφορετικών  επιπέδων 
και εναρμόνιση με το βραχώδες τοπίο 
-αμφίροπη σχέση θάλασσας-κτιρίου με την  
ανατροφοδότηση θαλασσινού νερού και τη 
διαφάνεια

Στο επάνω διάγραμμα παρατηρούμε 
το στοιχείο ενοποίησης των κτιριακών 
ενοτήτων, το οπόιο βρίσκεται στο διαγώνιο 
άξονα που καταλήγει στο σημείο τομης των 
αξόνων σύνθεσης.
Με το μωβ χρώμα, απεικονίζεται η 
κατακόρφη  κίνηση στα κτίρια, η οποία 
συνοδεύεται από ένα φυσικό στοιχείο, ( 
δέντρο και νερό αντίστοιχα στις στεγνές 
και υγρές θεραπείες) ενώ με το γαλάζιο 
η (επανα)τροφοδότηση νερού λόγω της 
εγγύτητας με τη θάλασσα, η οποία έχει 
φθίνουσα πορεία, όσο κατευθυνόμαστε 
προς τη θάλασσα, όπως φαίνεται και με το 
βέλος.  Η διεύθυνση τους βρίσκεται πάνω 
στον ισχυρό άξονα του νερού και καταλήγει 
στο ίδιο σημείο φυγης των τοιχείων. 
Με τον  κυκλο, διακρίνετε την καρδιά του 
νερού στο κτίριο. 
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Στη λύση μας επιλέγουμε τη βαλεριάνα, καθώς 
δεν έχει καμία απαίτηση ως προς το εδαφος, 
ανθίζει Μάιο ως αύγουστο και είναι ιδανικό 
για μείωση άγχους κατάκτηση ηρεμίας–
χαλάρωση και βελτίωση ύπνου.
Επίσης το χαμομήλι,  το οπόιο ανθίζει σε ξερά 
εδάφη από Απρίλιο έως Ιούνιο και διαθέτει 
ηρεμιστικές, τονωτικές, καταπραϋντικές, 
επουλωτικές, χωνευτικές, αντισηπτικές, 
εντομοκτόνες ιδιότητες. 

Στους πίνακες, καταγράφονται οι ανάγκες 
των φυτών για φως ,νέρο έδαφος καθώς και οι 
θεραπευτικές τους ιδιότητες.

Στους πίνακες αναφέρονται μερικά είδη φυτών 
για αρωματοθεραπεία. 
Ως εσωτερικού χώρου η λεβάντα, το σπαθίφυλλο 
και η γαρδένια, ενώ ως εξωτερικού το χαμομηλι, 
η βαλεριανα, η καλεντούλα, η γαρδενια, το 
δεντρολιβανο, η περγαμοντια και η λεμονιά

Στο κυκλικό διάγραμμα φαίνεται η αλλαγή του 
χρώματος των φυτών ανάλογα με την εποχή. 
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Φωτογραφίες Μακέτας 
Κλίμακα 1.500
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Φωτογραφίες Μακέτας 
Κλίμακα 1.200
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Κλίμακα 1.100
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