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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 Η περιοχή μελέτης της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η Αλυκή της Λάρνακας, η οποία βρίσκεται στα νότια της 
πόλης της Λάρνακας. Ο υγροβιότοπος της Αλυκής  αποτελεί σημαντικό αξιοθέατο και είναι σπουδαίας σημασίας βιότοπος, όχι 
μόνο για τη Λάρνακα αλλά και για ολόκληρη την Κύπρο, αφού φιλοξενεί πλήθη παρυδάτιων και υδρόβιων πουλιών και άλλων 
ειδών ζωής. 

 Η Αλυκή της Λάρνακας είναι γνωστή από τα αρχαία χρόνια εξαιτίας της παραγωγής και της συλλογής άλατος, αφού 
ήταν ένα από τα σημαντικότερα εξαγωγικά προϊόντα της Κύπρου .  Η διαδικασία συλλογής του άλατος σταμάτησε το 1987.

 Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η δημιουργία ενός ιστορικού-περιβαλλοντικού κέντρου 
ενημέρωσης καθώς και ο σχεδιασμός μιας έκτασης εντός της λίμνης, για συλλογή του άλατος από τους επισκέπτες, με σκοπό 
την αναβίωση της διαδικασίας. Στην περιοχή αυτή δημιουργούνται διάφορες πορείες κίνησης μέσα στη λίμνη, οι οποίες 
τροποποιούνται ανάλογα με την εποχή, δίνοντας στους επισκέπτες την δυνατότητα εξερεύνησης του τοπίου. Παράλληλα 
προτείνεται η δημιουργία  κάποιων μικρών «τεχνητών λόφων/νησιών»  από λάσπη και χώμα, στα οποία θα μπορούσαν τα 
φλαμίνγκο και τα άλλα πουλιά της περιοχής να βρουν τροφή και να φωλιάσουν. Μέρος την εργασίας αυτής είναι επίσης ο 
σχεδιασμός κάποιων διαδρομών κίνησης στην περιοχή, ενώ σε κάποια προνομιακά σημεία θέασης εντάσσονται  κάποιοι χώροι 
στάσης και παρατήρησης. 

 Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η διατήρηση και η προστασία της βιοποικιλότητας της λίμνης, ενώ με την ένταξη 
διαφόρων δραστηριοτήτων στην περιοχή, επιδιώκεται η ενίσχυση της σχέσης ανθρώπου και φυσικού περιβάλλοντος, 
αποτελώντας  πόλο έλξης για τους επισκέπτες. 
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ABSTRACT

 The area under study is the salt lake of Larnaca, which is located at the north of Larnaca. The wetland is considered to be a 
valuable seaside and of a great importance biotope not only for the city of Larnaca but for whole Cyprus, given the fact that hosts 
various species of wader and water fowl and other living species.

 The salt lake of Larnaca is known since ancient years, thanks to the production and collection of salt, as salt was one of the 
most important exporting product of Cyprus. The collection procedure stopped in 1987.

 The subject of this dissertation is the creation of a historical-environmental center of information as well as the design of 
a scale within the lake. The whole project will offer to the visitors the opportunity to collect the salt with the purpose to revive the 
procedure. At this area a number of several trajectories are created within the lake, which are modified depending on the season 
giving to visitors the possibility to explore the side.  Furthermore, the creation of some little “artificial hills/islands” from slime and 
soil is suggested, in which flamingos and other birds of the area will be able to find food and shelter. In addition part of this disserta-
tion is the design of some rood of movements in the area while in some privileged points of view there will be rest and observation 
points.

 The objective of this dissertation is the maintenance and protection of biodiversity of the lake, while the integration of 
different activities in the area which is a pull factor for the visitors, aims at the strengthening of the relationship between man and 
nature.
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1.  Σημασία της περιοχής

Το σύμπλεγμα των Αλυκών της Λάρνακας είναι ένας από 
τους δύο μοναδικούς υγροβιότοπους που διαθέτει η Κύπρος 
, που παρουσιάζουν διεθνές ενδιαφέρον , λόγω της μεγάλης 
οικολογικής τους αξίας. Η περιοχή των Αλυκών αποτελεί 
σημαντικό στοιχείο αναφοράς και αναγνώρισης για την πόλη 
της Λάρνακας, συνθέτοντας ένα οικοσύστημα αξιόλογης 
σημασίας. 

 Το οικοσύστημα των Αλυκών Λάρνακας έχει 
περιληφθεί στο Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών «Φύση 
2000» (NATURA 2000)  της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ το 2001 
στον κατάλογο Ramsar, ως ο 1081ος υγροβιότοπος διεθνούς 
σημασίας. Η Σύμβαση Ramsar σκοπό έχει τη διατήρηση και 
ορθολογική χρήση των υγροβιότοπων ως συστήματα τα 
οποία είναι σημαντικά για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας. 
Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι οι περιοχές του Δικτύου 
«Φύση 2000» δεν αποτελούν περιοχές απόλυτης προστασίας 
και απαγόρευσης δημιουργίας έργων και δραστηριοτήτων, 
αλλά έχουν ως σκοπό την προστασία των οικοτόπων.
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Ιστορική αναδρομή

 Η ιστορία της αλυκής ξεκινά από τα προϊστορικά χρόνια, όταν 
η αλυκή είχε μεγαλύτερες διαστάσεις από τις σημερινές και ήταν ανοιχτή 
προς τη θάλασσα. Ήταν ουσιαστικά ένας κόλπος και είναι πολύ πιθανό να 
τη χρησιμοποιούσαν ως λιμάνι, αφού στη δυτική όχθη της ανακαλύφθηκαν 
πέτρινες άγκυρες που χρονολογούνται από την Ύστερη Εποχή του Χαλκού 
(1650-1050π.Χ.) και πολλά κογχύλια, τα οποία ανευρέθηκαν σε αρχαίους 
τάφους στην περιοχή του Τεκκέ.

 Στα Μυκηναϊκά χρόνια χρησιμοποιούσαν το λιμάνι της Αλυκής ως 
κέντρο συγκοινωνίας αλλά και εξαγωγής χαλκού. Γύρω από την περιοχή της 
Αλυκής βρέθηκαν πολλοί Μυκηναϊκοί οικισμοί.

 Κατά το τέλος της ύστερης εποχής του χαλκού οι οικισμοί γύρω 
από την Αλυκή έπαψαν να υπάρχουν, επειδή το  στόμιο του λιμανιού 
αποκλείστηκε και το λιμάνι μετατράπηκε σε λιμνοθάλασσα. 

 Κατά τον 9ο αι. π.Χ. στην περιοχή της Αλυκής εγκαταστάθηκαν 
Φοίνικες, οι οποίοι εμπορεύονταν χαλκό και αλάτι από την Αλυκή.

 Κατά την Ελληνιστική και Ρωμαϊκή περίοδο το αλάτι της Κύπρου 
έγινε γνωστό και σε άλλες χώρες.

 Στα Μεσαιωνικά χρόνια το αλάτι αποτελούσε ένα πολύ σημαντικό 
εξαγωγικό προϊόν της Κύπρου, αφού ήταν απαραίτητο για τη συντήρηση 
των τροφίμων. Για το λόγο αυτό το αλάτι αποτελούσε κρατικό μονοπώλιο, 
φυλαγόταν σε δημόσιες αποθήκες, και το κράτος επέβαλλε φορολογία.

 Και κατά την περίοδο της Ενετοκρατίας το αλάτι εξακολούθησε να 
έχει μεγάλη σημασία. Η εμπορία, αλλά και τα έσοδα από την φορολογία του 
αλατιού άφηναν μεγάλα κέρδη στους Ενετούς. 

 Κατά το 18ο και 19ο αιώνα, 
παρόλο που η παραγωγή μειώθηκε 
σημαντικά, το αλάτι συνέχισε να είναι 
ένα από τα βασικά εξαγωγικά προϊόντα 
της Κύπρου.

 Κατά την περίοδο της 
Αγγλοκρατίας οι εξαγωγές αλατιού 
σταμάτησαν και το χρησιμοποιούσαν 
μόνο για εσωτερική κατανάλωση 
μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του ’80. 
Τις τελευταίες δεκαετίες η παραγωγή 
αλατιού παρουσίαζε αρκετές 
διακυμάνσεις, ωστόσο ικανοποιούσε 
σχεδόν όλες τις ανάγκες της τοπικής 
αγοράς.
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2.1. Διαδικασία Συλλογής Του 
αλατιού 

 Από το 16ο αιώνα ο τρόπος 
συλλογής του αλατιού παρέμεινε ο 
ίδιος. Για το μάζεμα του αλατιού η λίμνη 
χωριζόταν σε τμήματα και στο κάθε 
τμήμα απασχολούνταν οκτώ άτομα. Από 
τη βορειοανατολική πλευρά της λίμνης, 
άνοιγαν 10 με 12 μονοπάτια τα οποία 
οδηγούσαν σε ισάριθμα“οικόπεδα” 
στο κέντρο της Αλυκής. Κάθετα των 
κεντρικών μονοπατιών ανοίγονταν 
μικρά περάσματα που διευκόλυναν το 
μάζεμα του αλατιού. Σε κάθε “οικόπεδο” 
δούλευαν 10-14 εργάτες, οι οποίοι 
μάζευαν το αλάτι και το μετέφεραν με 
γαϊδούρια στις όχθες της Αλυκής.  Την 
περίοδο της Αγγλοκρατίας και μετά, τα 
γαϊδούρια αντικαταστάθηκαν σταδιακά 
από μικρά συρόμενα βαγόνια.
 Όταν το αλάτι μεταφερόταν 
στις όχθες της Αλυκής, ξεκινούσε το 
κτίσιμο των πυραμίδων του άλατος. 
Συνήθως κατασκεύαζαν δύο πυραμίδες. 
Η σχηματοποίηση της πυραμίδας 
ακολουθούσε μια καθορισμένη 
διαδικασία. Πρώτα, “κατασκεύαζαν” 
με ένα ειδικό σιδερένιο φτυάρι τις 
πλευρές και μετά “γέμιζαν” το κέντρο 
της πυραμίδας που σταδιακά έπαιρνε 
το ανάλογο ύψος. 
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3. ανάλυση περιοχής

3.1. Η Τοποθεσία

 Ο υγροβιότοπος στην Αλυκή της Λάρνακας βρίσκεται 
στα νότια της πόλης της Λάρνακας, και στα ανατολικά των 
κοινοτήτων Μενεού και Δρομολαξιάς. Περιλαμβάνει μια 
έκταση 1585 εκταρίων, από την οποία τα 473 είναι υγρότοποι 
και τα 1112 είναι γη. Άξιο αναφοράς είναι επίσης το γεγονός 
ότι οι Αλυκές επηρέασαν καθοριστικά την κατεύθυνση της 
ανάπτυξης των γύρω περιοχών και οι οικιστικές ζώνες έχουν 
πλησιάσει πολύ κοντά τις όχθες της Αλυκής.

3.2. Πληροφορίες Για Τις Λίμνες

 Ο υγροβιότοπος αυτός περιλαμβάνει τέσσερις 
λίμνες, την Αλυκή , την Ορφανή , τη Σορό και την μικρή λίμνη 
του αεροδρομίου , η οποία ήταν τμήμα της Ορφανής , που 
αποκόπηκε με την κατασκευή του διαύλου του αεροδρομίου.  
Οι λίμνες του συμπλέγματος επικοινωνούν μεταξύ τους και 
παρά το γεγονός ότι είναι αλληλοεξαρτώμενες, ταυτόχρονα 
παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές ,μεταξύ τους από 
οικολογικής πλευράς. 

 Η λίμνη της Αλυκής που είναι η κύρια λίμνη, έχει 
έκταση 449 εκταρίων. Στις δυτικές ακτές της λίμνης της Αλυκής 
βρίσκεται το τέμενος Χαλά-Σουλτάν, ενώ στις βόρειες πλευρές 
της βρίσκεται το υδραγωγείο, ένα οικοδόμημα του 18ου αιώνα. 
Το νότιο μέρος της λίμνης, που έχει αποκοπεί από το δρόμο 
Λάρνακας- Κιτίου, αποκαλείται και λίμνη Αεροδρομίου. Τα δύο 
κομμάτια ενώνονται με σωλήνες που περνούν κάτω από το 
δρόμο. Η λίμνη της Αλυκής βρίσκεται κάτω από το επίπεδο της 
θάλασσας. Η περίμετρος της είναι 11.5 χιλιόμετρα.   

Πάρκο Τεκκέ

Πάρκο Παττιχείου

Τέμενος Χαλά Σουλτάν

Υδραγωγείο 18ου αιώνα 

Χώρος παλιού αεροδρομίου

Χονδρική αγορά

ΣχολείοΣχολείο

Στρατόπεδο

Αυτοκινητόδρομος

Δρόμος

Χωματόδρομος

Πεζόδρομος-μονοπάτια

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

•  Masterplan περιοχής
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3.3. Κλιμα

 Στην περιοχή των Αλυκών η ετήσια βροχόπτωση είναι 300 mm με 350 mm το χρόνο. Η πιο θερμή περίοδος είναι τους 
μήνες Ιούλιο και Αύγουστο. Τον Αύγουστο που είναι ο πιο θερμός μήνα του χρόνου η μέση τιμή θερμοκρασιών είναι 25ο, ενώ το 
Φεβρουάριο, που είναι ο πιο ψυχρός μήνας, η μέση ημερησία θερμοκρασία είναι 13ο C. 

 Η ηλιοφάνεια στην Κύπρο το καλοκαίρι είναι κατά μέσο όρο 11.5 ώρες την ημέρα, ενώ το Δεκέμβριο και Ιανουάριο είναι 
5.5 ώρες. Η μεγάλη ηλιοφάνεια το καλοκαίρι, σε συνδυασμό με τους ανέμους που υπάρχουν συνεχώς στην περιοχή προκαλούν 
μεγάλο βαθμό εξάτμισης. 

3.4. Εισροη νερου

 Η κύρια πηγή νερού για τις Αλυκές είναι η βροχόπτωση η οποία δίδει κατά μέσο όρο 1,880, 000 κυβικά μέτρα νερού 
το χρόνο. Η περισσότερη βροχόπτωση στην περιοχή παρατηρείται κατά τους χειμερινούς μήνες και αποτελεί το 62% της 
βροχόπτωσης όλης της χρονιάς. Συνολικά, εισρέουν στην λίμνη γύρω στα 2,470,000 κυβικά μέτρα νερού το χρόνο.

 Από την ποσότητα του νερού που εισρέει στις λίμνες το 75% εξατμίζεται, με αποτέλεσμα οι λίμνες να έχουν νερό μόνο 
από το Νοέμβριο μέχρι τον Απρίλιο.

 Όταν η λίμνη της Αλυκής είναι γεμάτη, το μέγιστο βάθος σε μερικά σημεία μπορεί να φθάσει μέχρι και τα 2 μέτρα. Στο 
60% της λίμνης όμως το βάθος δεν ξεπερνά τα 30 εκατοστά.

•  Γεωμορφολογικές απόψεις της περιοχής
•  Μεταβολές ορίου Αλυκής ανάλογα με την εποχή
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3.6. Πανιδα

 Ο υγροβιότοπος της Αλυκής 
της Λάρνακας είναι γνωστός για τα 
υδρόβια πουλιά του, από τα οποία 
πολλά από αυτά προστατεύονται 
από διεθνείς νομοθεσίες. Πολλά 
διαχειμάζουν εδώ όπως τα Φλαμίνγκο, 
διάφορα είδη αγριόπαπιας καθώς και οι 
γλάροι. Άλλα πουλιά, επίσης, σταματούν 
στις λίμνες κατά την ανοιξιάτικη 
μετανάστευση τους, όπως διάφορα είδη 
νεραλλίδια, ενώ άλλα είδη γεννούν και 
αναπαράγονται στην περιοχή.

 Συνήθως στις Αλυκές της 
Λάρνακας διαχειμάζουν  1000 με 2000 
φλαμίνγκο το χρόνο, ενώ εξαιρετικές 
περιπτώσεις ο αριθμός τους μπορεί να 
φτάσει και τις 5000-7000.  
 Τροφή για τα Φλαμίνγκο και τα 
άλλα πουλιά που έρχονται στις λίμνες  
αποτελούν δύο είδη γαρίδας, η Arte-
mia salina  που συναντάται στην κύρια 
λίμνη και η Brachianella spinosa  που 
συναντάται στις λίμνες της περιοχής 
που είναι λιγότερο αλμυρές.

Η Artemia salina έχει ως τροφή τη 
Dunaniella salina, ενά μονοκύτταρο 
μικροσκοπικό φύκος, σκούρου κόκκινου 
χρώματος, το οποίο αποτελεί τη βάση 
της τροφικής αλυσίδας της λίμνης.

3.5. χλωρίδα

 Η χλωρίδα της αλυκής 
αποτελείται από πολλά είδη φυτών, 
λουλουδιών και δέντρων όπως είναι 
η ακακία, το πεύκο, το θυμάρι κ.ά. 
Παράλληλα στα δυτικά και ανατολικά 
της κυρίως λίμνης βρίσκονται δύο δάση, 
το Τεκκέ και το Παττιχείο αντίστοιχα, 
τα οποία περιλαμβάνουν πλήθος από 
ακακίες, πεύκα και ευκαλύπτους. Στο 
δάσος του Τεκκέ αλλά και στην ευρύτερη 
περιοχή αφθονούν πολλά είδη ορχιδέων, 
διάφορα είδη μελισσάκια και άλλα είδη 
φυτών. Διάφορα είδη πεταλούδων 
και άλλων εντόμων βασίζονται στα 
φυτά αυτά για την επιβίωση τους, τα 
οποία υπάρχουν εδώ σε μεγάλους 
αριθμούς από την άνοιξη μέχρι αργά το 
Φθινόπωρο. 

 Επιπλέον, ο υγροβιότοπος 
περιλαμβάνει εκτεταμένες επίπεδες 
εκτάσεις από αλοφυτικές βιοκοινωνίες 
(salt flats) στις παρυφές των λιμνών, 
που είναι επίσης οικολογικά σημαντικοί 
βιότοποι. Τα Αλόφυτα (Halophytic 
plants), σε αντίθεση με τα περισσότερα 
φυτά που δεν μπορούν να επιβιώσουν 
σε συνθήκες υψηλής συγκέντρωσης 
Νατρίου.
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3.7. Τοπιογραφια Της Περιοχης

 Γενικά, η ευρύτερη περιοχή 
των Αλυκών δεν χαρακτηρίζεται 
από σημαντικές τοπογραφικές 
διαφοροποιήσεις. Η περιοχή των 
νότιων Αλυκών είναι πρακτικά 
εντελώς επίπεδη.

 Η περιοχή στα βόρεια 
και δυτικά της Μεγάλης Αλυκής, 
παρουσιάζει ενδιαφέρουσες 
τοπογραφικές διαμορφώσεις και 
περιλαμβάνει χαμηλούς λόφους, με 
ομαλές κλίσεις συνήθως, υψίπεδα με 
άνετη και ευχάριστη θέα προς την 
πόλη και το Αεροδρόμιο και αβαθείς 
κοιλάδες που δημιουργούν χώρους 
και θέες με ενδιαφέρουσα αισθητική.

•  Διάφορες υφές εδάφους
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4. Concept- Η Ιδέα

 Μέσα από την έρευνα που είχε 
προηγηθεί στην περιοχή, υπάρχουν 
δυο μονοπάτια στα δυτικά και στα 
ανατολικά της λίμνης. Έτσι σαν πρώτη 
ιδέα σχεδιασμού ήταν η δημιουργία 
μιας ενιαίας περιμετρικής διαδρομής 
στην λίμνη, στην οποία θα γίνονταν 
κάποιες σημειακές παρεμβάσεις κατά 
μήκος αυτής της διαδρομής.

 Έτσι πραγματοποιήθηκε 
μια επιτόπια μελέτη, όπου σε πρώτο 
στάδιο εντοπίστηκαν κάποια κομβικά 
σημεία είτε λόγω της θέασης, είτε λόγω 
των μορφολογικών χαρακτηριστικών 
της περιοχής. Σε αυτά τα σημεία θα 
μπορούσαν να ενταχθούν κάποιες 
χρήσεις, όπως κάποια παρατηρητήρια, 
ένα κτίριο ενημέρωσης για τις Αλυκές, 
αλλά και κάποιες δευτερεύον διαδρομές, 
οι οποίες να συνδέουν κάποια από 
αυτά τα σημεία. Με τη λογική αυτή η 
διαδρομή δεν περιορίζεται μόνο στην 
περίμετρο της Αλυκής, αλλά και μέσα 
σε αυτή, δίνοντας στον επισκέπτη 
την δυνατότητα εξερεύνησης του 
περιβάλλοντος.

 Μια άλλη ιδέα ήταν η 
αναβίωση της συγκομιδής του αλατιού, 

η σύνδεση του ανθρώπου με το φυσικό 
περιβάλλον αλλά και η ταυτόχρονη 
διατήρηση του χαρακτήρα και του 
φυσικού πλούτου της περιοχής. Αυτό 
θα μπορούσε να επιτευχθεί με την 
δημιουργία κάποιων τεχνητών αλυκών 
σε μια έκταση της λίμνης καθώς και με τη 
δημιουργία κάποιων τεχνητών λόφων 
αναπτύσσεται η βλάστηση μέσα στην 
Αλυκή και παρέχετε επιπλέων χώρος για 
να φωλιάσουν τα πουλιά.

 Ο σχεδιασμός του καννάβου 
των Αλυκών είναι αποτέλεσμα διαφόρων 
δοκιμών και χαράξεων που έγιναν. Η 
λογική του καννάβου βασίζεται στους 
σχηματισμούς της Αλυκής της Λάρνακας 
κατα την περίοδο της συγκομιδής του  
άλατος, στα σχήματα άλλων Αλυκών, 
στον κάνναβο των χωραφιών της γύρω 
περιοχής και στις διάφορες υφές του 
εδάφους. 
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Η ΠΡοΤαΣΗ
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Περιοχή Δημιουργίας Αλυκών

5. Περιοχή Παρέμβασης

 Κατά την διάρκεια διαφόρων σχεδιαστικών δοκιμών και ερευνών της 
περιοχής, η έκτασης της περιοχής των παρεμβάσεων περιορίστηκε στo βορειοδυτικό 
κομμάτι της Αλυκής. Η επιλογή της περιοχής αυτής έγινε λόγω των σημαντικών 
σημείων θέασης αλλά και λόγω της μορφολογίας του εδάφους, το οποίο θα 
μπορούσε να εξυπηρετήσει όλες τις προτάσεις. 

6. οι Παρεμβάσεις

 Πιο συγκεκριμένα στο μεγάλο κόλπο της περιοχής προτείνεται η δημιουργία 
των τεχνητών αλυκών. Παράλληλα στην ίδια περιοχή προτείνεται και η τοποθέτηση 
των τεχνητών “λόφων”, λόγω της μεγάλης πυκνότητας των πουλιών, αλλά και του 
φυσικού χαρακτήρα της περιοχής σε σχέση με την υπόλοιπη λίμνη(μακρυά από τον 
αυτοκινητόδρομο και την πόλη).

 Στο ψηλότερο σημείο της Αλυκής, που βρίσκεται στην άκρη του κόλπου, 
προτείνεται η δημιουργία ενός ψηλού παρατηρητηρίου, ενώ λίγο πιο πίσω ο 
σχεδιασμός του ιστορικού- περιβαλλοντικού κέντρου ενημέρωσης.

 Παράλληλα προτείνεται η δημιουργία ενός υπαίθριου καθιστικού και μιας 
πλατφόρμας, που από το σημείο εκείνο μπορεί κανείς να έχει θέα τις τεχνητές Αλυκές 
και τους λόφους. 

 Η τελευταία παρέμβαση είναι δύο παρατηρητήρια-“βάθρα”, τα οποία 
εφαρμόζονται στις πλαγιές των λόφων της Αλυκής.

 Τέλος, στην πρόταση συμπεριλαμβάνονται κάποιες χαράξεις πορειών και 
διαδρομών και χώροι πρασίνου.

 Περιοχή  Υπόλοιπων Παρεμβάσεων
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7. Η Βλάστηση

 Μέρος της πρότασης αποτελεί ο σχεδιασμός της 
φύτευσης της περιοχής, η οποία περιλαμβάνει δύο καλλιέργειες. Η 
μια μπροστά στο ιστορικό- περιβαλλοντικό κέντρο ενημέρωσης, 
όπου θα καλλιεργούνται κυρίως αρωματικά και άλλα φυτά 
χαμηλής βλάστησης, ενώ στην δεύτερη περιοχή, πιο πυκνή και 
ψηλή βλάστηση. Παράλληλα κοντά στην Αλυκή θα υπάρχουν 
αλόφυτα και λίγο πιο πέρα καλάμια, τα οποία αποτελούν τοπική 
χλωρίδα. Στην υπόλοιπη περιοχή προτείνεται κυρίως χαμηλή και 
αραιή βλάστηση προς το Βορρα και πιο πυκνή βλάστηση προς το 
Νότο. Όλα τα φυτά τα οποία προτείνονται ανήκουν στην τοπική 
βλάστηση, ώστε να μην είναι ξένα στο φυσικό περιβάλλον. 

8. οι Τεχνητές αλυκές και τα “νησάκια”

 Οι Αλυκές αποτελούνται από κύριες πορείες με πλάτος 
1.20 μ. και δευτερεύον  με πλάτος 0.70 μ. Τα αναχώματα αυτά 
δημιουργούνται από φυσικά υλικά (λάσπη, χώμα, πέτρες και 
τσιμέντο).  Ο κάναβος όσο πιο κοντά βρίσκετε στην στεριά τόσο 
πιο ομοιογενές είναι, ενώ όσο προχωράει προς το κέντρο της 
λίμνης “θρυμματίζεται”. 

 Η Αλυκές εκτός από την αναβίωση της διαδικασίας της 
συγκομιδής του Αλατιού, αποτελούν και μια διαδρομή μέσα στην 
λίμνη για τους επισκέπτες, η οποία τροποποιείται ανάλογα με την 
εποχή και την στάθμη του νερού, λόγω των διαφορετικών υψών 
των αναχωμάτων. Παράλληλα σε κάποια σημεία θα υπάρχει 
διαφορετικό βάθος στην επιφάνεια της λίμνης, ώστε όταν 
αρχίσει να γεμίζει, να γεμίζουν πρώτα κάποιες περιοχές και μετά 
οι υπόλοιπες, ετσι ώστε ανάλογα με το βάθος 
να δημιουργούνται διαφορετικές αποχρώσεις του γαλάζιου.•  Εποχιακές τροποποιήσεις καννάβου Αλυκών
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9. Ιστορικό- Περιβαλλοντικό Κέντρο Ενημέρωσης

 Το κτίριο αυτό τοποθετείτε στο κέντρο περίπου της 
περιοχής των παρεμβάσεων. 

 Η ιδέα για τον σχεδιασμό του κτιρίου είναι να 
αποτελεί συνέχεια με τις πορείες που υπάρχουν στην περιοχή. 
Έτσι το κτίριο αποκτά βατό δώμα, ενώ η πίσω όψη του είναι 
βυθισμένη μέσα στο έδαφος, ώστε να μην είναι έντονη η 
παρέμβαση στο φυσικό τοπίο. Το κτίριο αποτελείται, κυρίως 
από εμφανές μπετόν και σε κάποια σημεία πέτρα. 

 Εσωτερικά η  κίνηση από το κάτω στο πάνω επίπεδο 
γίνεται με μια περιμετρική ράμπα ακολουθώντας την λογική 
του δώματος.

 

•  Κάτοψη Ισογείου

•  Κάτοψη 1ου ορόφου

•  Κάτοψη Δωματος
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•  Τομή ΑΑ’

•  Τομή ΒΒ’

•  Τομή ΓΓ’
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10. Ψηλό Παρατηρητήριο

 Το παρατηρητήριο αυτό τοποθετείτε στο ψηλότερο σημείο της 
περιμέτρου της Αλυκής και με την πιο προνομιακή θέαση. Έτσι επιδιώκεται 
το μεγάλο ύψος του παρατηρητηρίου, ώστε το εύρος της θέαση να είναι 
ακόμα μεγαλύτερο.

 Τα υλικά που επιλέχθηκαν για την κατασκευή είναι o διαβρωμένοw 
χάλυβας (corten steel), που είναι το μεγαλύτερο μέρος της κατασκευής, 
μεταλλικά στοιχεία για την στήριξη και καλάμια, θέλοντας να ενταχθούν 
φυσικά, τοπικά υλικά.

 Στη μια πλευρά της κατασκευής χρησιμοποιείται διάτρητο 
διαβρωμένο μέταλλο, στην άλλη μεταλλική επιφάνεια η οποία δημιουργεί 
εσοχές σαν “παραθυράκια” και σε άλλες δύο πλευρές τοποθετούνται κάθετα 
καλάμια, δημιουργώντας ένα παιχνίδι με το φως και τις σκιές σε σχέση με τις 
διάφορες απόψεις. 
 
 Η κατασκευή αυτή έχει τέσσερα επίπεδα και αποτελείται από δύο 
πυρήνες, οι οποίοι επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω των κλιμακοστασίων, 
δημιουργώντας μια περιμετρική διαδρομή και βλέποντας διάφορες απόψεις 
της γύρω περιοχής.

 
 

•  Κατοψη Δώματος
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•  Κατοψη Ισογέίου

•  Κατοψη 2ου Επιπέδου

•  Κατοψη 1ου Επιπέδου

•  Κατοψη 3ου Επιπέδου
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•  Τομή ΑΑ’

•  Τομή ΒΒ’
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• Δείγμα διάτρητης επιφάνειας

11. Επίπεδο Παρατηρητήριο- Πλατφόρμα

 Η κατασκευή αυτή αποτελεί συνέχεια των 
πορειών της περιοχής, οδηγώντας τον επισκέπτη σε 
ένα σημείο όπου μπορεί να παρατηρήσει τις Αλυκές και 
τις γεωμετρίες που δημιουργεί, αλλά και τα διάφορα 
πουλιά που θα βρίσκονται στην περιοχή.

 Το παρατηρητήριο αυτό αποτελείται ένα 
τοίχο από σκυρόδεμα, μεταλλικά στοιχεία στήριξης 
και καλάμια, ενώ το δάπεδο του αποτελείται από 
ακανόνιστα κομμάτια μπετόν, τα οποία σε κάποια 
σημεία έχουν φαγώματα, τα οποία γεμίζονται με 
χορτάρι, ενώ στους αρμούς τοποθετείτε χαλίκι. 

 Η κατασκευή αυτή είναι βυθισμένη μέσα στο 
έδαφος στην πίσω της πλευρά.

 

•  Κατοψη

•  Άνοψη •  Τομή
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12. Παρατηρητήριο- “Βάθρα”

 Η κατασκευή αυτή τοποθετείτε 
σε δύο σημεία, το ένα από την πλευρά 
των Αλυκών και το άλλο στην πίσω 
πλευρά του κτιρίου.  

 Τοποθετείτε στις όχθες των 
λόφων της Αλυκής και είναι χωμένο 
μέσα στο έδαφος και τα υψόμετρα 
των σκαλιών του είναι ακανόνιστα. 
Η ακανόνιστη γεωμετρία και τα 
φαγώματα που έχει στις επιφάνειες του 
, στοχεύουν στην ομοιογένεια του με το 
τραχύ ανάγλυφο του εδάφους. 

 

•  Κατοψη

•  Τομή ΑΑ’ •  Τομή ΒΒ’ •  Τομή ΓΓ’
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Αρχικά θέλω να ευχαριστήσω τον καθηγητή μου κ. Κωνσταντίνο Μανωλίδη για την 
ουσιαστική  καθοδήγηση του κατά τη διάρκεια της διπλωματικής μου εργασίας.

Ευχαριστώ επίσης τους γονείς μου, οι οποίοι με στηρίζουν και με ενθαρρύνουν σε ότι κάνω.
 

Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω τα φιλαράκια μου στο Βόλο για την σημαντική βοήθεια 
τους και κυρίως τη φίλη και συμφοιτήτρια μου, Μαρία Αχιλλέως,  για την ανεκτίμητη 

συμπαράσταση και βοήθειά της όλα αυτά τα χρόνια.
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