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Η μελέτη μας αφορά το σχεδιασμό κτιρίου λουτρών στη περιοχή ''Λουτρά της Αφροδίτης'' 

στην Πάφο της Κύπρου. Στόχος ήταν η επέμβαση στο υφιστάμενο τοπίο με τρόπο που να 

καθιστά το φυσικό – μυθικό λουτρό σε μια πρακτική που είναι δυνατό να βιωθεί με πιο 

άμεσο και κυριολεκτικό τρόπο από τους επισκέπτες της περιοχής. Πηγή έμπνευσης για το 

σχεδιασμό αποτέλεσαν οι μύθοι που αφορούν τη Θεά Αφροδίτη και την περιοχή, από τη 

γέννησή της μέχρι και τη γνωριμία της με τον Άδωνη. Έτσι, η διαδρομή που σχηματίζουν οι 

επιμέρους αίθουσες αποτελούν ένα είδος εξιστόρησης των μύθων αυτών, με τη σειρά που 

διαδραματίστηκαν. Αρχική προσέγγιση αποτέλεσε η χάραξη μιας ευθείας από τα λουτρά 

μέχρι τη θάλασσα, ενός κεντρικού άξονα όπου κουμπώνουν οι επιμέρους αίθουσες 

λουτρών και χώρων εμπειρίας. Το κτήριο, τοποθετήθηκε στη χαράδρα που σχηματίζει το 

ανάγλυφο της περιοχής σαν χωνί, σαν λούκι που θα υποδέχεται το νερό απο τα λουτρά και 

θα το αποβάλλει στη θάλασσα.  Κύριο μέλημα υπήρξε το κτήριο άλλοτε να πατά στο 

έδαφος, άλλοτε να εισχωρεί σε αυτό, και άλλοτε να απογειώνεται. Χαρακτηριστικό του 

σχεδιασμού είναι ότι σε όλο το κτήριο  αλλά και στη διαμόρφωση του τοπίου γύρω από 

αυτό, χρησιμοποιείται το νερό με διάφορες τεχνικές  έτσι ώστε να συνοδεύει τον επισκέπτη 

σε όλη τη πορεία του στο κτήριο. Το κτιριολογικό πρόγραμμα συμπληρώνουν βοηθητικοί 

χώροι και χώροι που δεν απευθύνονται μόνο στους λουόμενους αλλά και στο ευρύτερο 

κοινό. Παρ’ όλα αυτά, κύριο ζητούμενο είναι η δημιουργία ενός χώρου που θα ικανοποιεί 

τις αισθήσεις του χρήστη  και θα επιφέρει κατάσταση ηρεμίας και ψυχοσωματικής ευεξίας. 

Έτσι, η μελετημένη διάταξη των χώρων, οι συνθήκες φωτισμού και η ιδιαίτερη ατμόσφαιρα 

κάθε ενότητας λουτρών αποσκοπούν στην ενεργοποίηση των αισθήσεων του χρήστη.  
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Our project concerns the design of a bathing building at the location called “Baths of 

Aphrodite” in the city of Paphos in Cyprus. The aim of the project is the intervention to the 

landscape in a way that renders the natural – mythical bath a practice possible to be 

experienced in a more practical and literal way by the visitors of the area. As an inspiration 

source for the design have been the myths concerning the area and the Aphrodite, from her 

birth to her relationship with Adonis. Thus, the route formed by the individual rooms 

constitutes a kind of narration of those myths, in chronological order. The initial design 

approach was the determination of a main axis on which all the individual bathing and 

experience rooms would be attached. The building is being placed in the natural ravine of 

the landscape, as a funnel or a pipe that receives the water coming from the natural baths 

and lets it flow into the sea. A primary concern was for the building to touch the ground, to 

penetrate into it and to be lifted of it at different points. Also, a main characteristic of the 

design is the use of the water both in the building and the surrounding landscape in many 

ways so that it accompanies the visitor throughout his stay and movement in the building. 

Utility rooms and public spaces that concern not only the bathers but also the broader public 

complement the building program. Nevertheless one of the main aims is the creation of a 

place that satisfies the user’s senses and brings rest and psychosomatic wellness. Thus, the 

arrangement of the building spaces, the lighting conditions and the particular atmosphere of 

each bath complex aim to enable the user’s senses.  
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Οι σημερινές πρακτικές καθαριότητας αποτελούν αποτέλεσμα των πρακτικών που υπήρχαν πριν ακόμα αναπτυχθούν οι επιστήμες. Πα-
λιές πρακτικές που σήμερα δεν έχουν νόημα και το αντίθετο, πρακτικές που διατηρήθηκαν, πρακτικές που μετασχηματίστηκαν. Οι πρακτι-
κές αυτές, με τα αντίστοιχα αντικείμενα που τις εξυπηρετούσαν και τους τόπους όπου πραγματοποιούνταν, μετασχηματίστηκαν από επο-
χή σε εποχή και από πολιτισμό σε πολιτισμό, έχοντας κάθε φορά διαφορετικές απαιτήσεις, εξηγήσεις και σημεία αναφοράς. Μέσα από 
την ιστορία της καθαριότητας, παρατηρούμε την βαρύτητα που είχε το κάθε πολιτισμικό πλαίσιο στο ανθρώπινο σώμα και στις αισθήσεις 
που βιώνει. Επιπλέον, η ιστορία αυτή σχετίζεται με την εξέλιξη των τρόπων συμπεριφοράς και με την διεύρυνση του ιδιωτικού χώρου 
μέσα από την φροντίδα του εαυτού. Ο συσχετισμός της καθαριότητας με άλλα πεδία όπως τα γνωστικά πεδία κάθε εποχής, τα φαντασια-
κά του σώματος και του νερού, οι θρησκείες, οι κώδικες καλής συμπεριφοράς, τα ευρύτερα κοινωνικά πλαίσια κ.ά. είναι αναπόφευκτος. 

1.ΤΑ ΛΟΥΤΡΑ ΣΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
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Το νερό ήταν ένα σημαντικό στοιχείο του τοπίου κατά τους αρχαίους. Παρόλο που η ύπαρξη του αναιρούσε το τοπίο καθώς προκαλούσε 
την απώλεια εδαφών, ήταν ένα απαραίτητο στοιχείο το οποίο έδινε ζωή στο τοπίο και στους ανθρώπους. Από το ξεκίνημα της ζωής τους οι 
άνθρωποι ήταν εξαρτημένοι από αυτό. Η επιλογή τοποθεσίας για την εγκατάστασή τους γινόταν με βάση το νερό. Η ύπαρξη κάποιου ποτα-
μού, ρυακιού η πηγής κοντά στην κατοικία θεωρούνταν απαραίτητη. Συγκεκριμένα, οι ποταμοί ήταν ένα φυσικό σύνορο που οριοθετούσε τις 
περιοχές και πρόσφερε προστασία. Το νερό ήταν επίσης χρήσιμο για την άρδευση των χωραφιών, για την υγιεινή του ανθρώπινου σώματος,  
την ιατρική, για τις θρησκευτικές τελετές και για τη διαμόρφωση του τοπίου. Οι αρχαίοι προσπάθησαν να μελετήσουν το νερό, να το ελέγ-
ξουν. Οι παρατηρήσεις τους για αυτό αντανακλώνται πολλές φορές μέσα από τους μύθους τους. Οι αρχαίοι φιλόσοφοι θεωρούσαν το νερό 
ως ένα από τα τέσσερα στοιχεία που συνιστούσαν το σύμπαν, νερό, φωτιά, αέρας και γη. Πίστευαν ότι η δημιουργία των πραγμάτων βασι-
ζόταν στη σύνθεση τεσσάρων στοιχείων της φύσης. Η μορφή του αντικειμένου εξαρτιόταν από την αναλογία των στοιχείων αυτών. Υπήρχε 
ακόμη και η ακραία πεποίθηση ότι όλα είχαν ξεκινήσει από το νερό. O καθαρμός με νερό εφαρμοζόταν σε σημαντικές στιγμές στη ζωή ενός 
ανθρώπου: στη γέννηση του, στο γάμο του και στον θάνατο του. Επίσης επιβαλλόταν ο καθαρμός σε αυτόν που θα έπαιρνε χρησμό αλλά 
και σε αυτόν που θα τον έδινε το, αλλά και σε αυτόν που διέπραξε φόνο. Το λούσιμο της νύφης την ημέρα του γάμου της από νερό πηγής ή 
ποταμιού παρέπεμπε στην γονιμότητα της, αφού το νερό συσχετιζόταν με το να δίνει ζωή αλλά και την καρποφορία που εξασφάλιζε στη γη. 
Ακόμη, στα ομηρικά έπη υπάρχουν αναφορές για το πλύσιμο πριν από την προσευχή, τη σπονδή και τη θυσία, ήταν απαραίτητο να πλένουν τα 
χέρια τους πριν εισέλθουν στο ναό αλλά και πριν τη τελετή της θυσίας. Το 1500 π.Χ. οι Έλληνες άρχισαν να χρησιμοποιούν το ζεστό νερό στα 
πρώτα κτίρια δημόσιων λουτρών, τα οποία αποτελούσαν μέρος των γυμνασίων και χρησιμοποιούνταν από τους αθλητές. Όταν έγιναν αντι-
ληπτές οι ευεργετικές ιδιότητες του νερού στον ανθρώπινο οργανισμό, η χρήση του λουτρού διαδόθηκε και στους υπόλοιπους πολίτες με 
τα θερμά και ψυχρά λουτρά να αποτελούν μέρος της καθημερινότητας, ενώ συχνά το λουτρό  αποτελούσε μέρος θρησκευτικών τελετουρ-
γιών. Κυρίως κατά τα Ελληνιστικά χρόνια κτίστηκαν πολλά συγκροτήματα λουτρών τα οποία ήταν ανεξάρτητα των γυμνασίων. Η πολύωρη 
διαμονή των Ελλήνων στα λουτρά οδήγησε στον εμπλουτισμό τους με διάφορες μορφές ψυχαγωγίας όπως δείπνα, θεατρικές παραστάσεις, 
κοινωνικές και φιλοσοφικές συζητήσεις κ.ά. Έτσι, το λουτρό άρχισε να μετατρέπεται σε σημαντικό χώρο πολιτισμικών δραστηριοτήτων.

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΡΧΑΙΑ ΡΩΜΗ

Επηρεασμένοι από το αρχαιοελληνικό λουτρό, οι Ρωμαίοι δημιούργησαν τα ρωμαϊκά λουτρά ή ρωμαϊκές θέρμες, πολυτελή κτίρια που χαρα-
κτηρίζονταν από συμμετρία, μνημειώδη κλίμακα και ποικίλα δομικά υλικά. Μερικά από τα χαρακτηριστικά τους ήταν οι επενδυμένοι τοίχοι, 
τα ψηφιδωτά δάπεδα, οι στοές, οι θόλοι, οι κίονες, οι αψίδες, τα γλυπτά κ.ά. Το λουτρό είχε και εδώ πολιτισμικό χαρακτήρα, ενώ αποτελούσε 
προνόμιο των εύπορων που τόνιζε την πολυτελή ζωή τους. Οι λουόμενοι ακολουθούσαν καθορισμένη πορεία στα λουτρά. Ξεκινούσαν από 
κρύο λουτρό, συνέχιζαν σε χλιαρό λουτρό όπου απολάμβαναν μασάζ, έπειτα προχωρούσαν σε θερμό λουτρό όπου χαλάρωναν και συνα



Κάτοψη λουτρού Οινιάδων,Ακαρνανίας
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Οι κοινωνικοί κώδικες της  καθαριότητας στο Μεσαίωνα απευθύνονται στους άλλους πάντα. Έτσι, η καθαριότητα που εξασφάλιζε κα-
νείς για τον εαυτό του, αφορούσε το άμεσα ορατό, την εμφάνιση, την όσφρηση, το πρόσωπο και τα χέρια, τα ευπρεπή ρούχα και τον 
περιορισμό των κινήσεων που πρόδιδαν το βρόμικο σώμα όπως το ξύσιμο των παρασίτων. Την εποχή αυτή, οι θέρμες και τα λουτρά δεν 
αφορούσαν την υγιεινή αλλά συγκεκριμένες απολαύσεις όπου το ζεστό λουτρό συνοδεύεται από παιχνίδι, φαγητό, ποτό και ερωτοτροπί-
ες. Μάλιστα, πριν από το δέκατο έκτο αιώνα, η πρακτική αυτή αποτελούσε μέρος της καθημερινότητας όλων των κοινωνικών στρωμά-
των. Αντίστοιχα, το ιδιωτικό μπάνιο αποτελούσε, αν και όχι συχνά, πρακτική των ευγενών προσδίδοντας στο νερό μια ιδιότητα ένδειξης 
πλούτου. Το λουτρό, όπως και το καλό φαγητό, αποτελούσε μέρος των δεξιώσεων στα παλάτια και πρόσφερε μια επιπλέον απόλαυση 
σε τέτοιες περιστάσεις. Από τα τέλη του Μεσαίωνα, μπορεί η καθαριότητα να αφορά περισσότερα από το άμεσα ορατό, όμως και πάλι 
δε συνδέεται άμεσα με το νερό και το πλύσιμο. Για αρκετό καιρό αφορά «ξηρές» πρακτικές όπως η τακτική αλλαγή των ασπρορούχων. 
Το νερό συνδέθηκε με τη θρησκεία αποκτώντας άλλοτε θετική και άλλοτε αρνητική χροιά. Ενώ βλέπουμε τους αρχαίους Έλληνες να το ενσω-
ματώνουν σε διάφορες τελετουργίες, βλέπουμε από την άλλη τους χριστιανούς να το θεωρούν ως ένα μέσο αποπροσανατολισμού από την 
προσευχή και τον ασκητισμό λόγω της περιποίησης και της απόλαυσης που πρόσφερε στο σώμα. Έτσι, κατά την περίοδο του έκτου με εντέκα-
του αιώνα η λουτροθεραπεία παρακμάζει και προτιμάται το πλύσιμο στη θάλασσα ή στα ποτάμια. Τον δέκατο τρίτο αιώνα η χρήση του λουτρού 
διαδίδεται και πάλι ευρέως αλλά με την μετάδοση μολύνσεων και ασθενειών παρακμάζει και πάλι τον δέκατο τέταρτο αιώνα. Αργότερα, η κα-
λύτερη οργάνωση των λουτρικών εγκαταστάσεων και η αντιμετώπιση των ασθενειών επιτρέπουν την εκ νέου ανάπτυξη της πρακτικής του 
λουτρού. Οι εγκαταστάσεις αυτές γίνονται και πάλι σημαντικά κέντρα συγκέντρωσης που αποβλέπουν στη χαλάρωση, τη ψυχαγωγία και την 
ψυχοσωματική υγεία των λουόμενων. Αυτή την περίοδο, τα λουτρά συνδέονται και πάλι με τη θρησκεία καθώς εκεί προετοιμαζόταν ο πιστός 
για την προσευχή και αποκτούν πιο ασκητική σημασία απ’ ό,τι τα ρωμαϊκά λουτρά. Χαρακτηριστικά των Μεσαιωνικών και Βυζαντινών λουτρών  
ήταν η τοιχοποιία από τούβλα, οι ψηφιδωτοί θόλοι, τα χρωματιστά επιχρίσματα, οι ορθομαρμαρώσεις, οι μονολιθικοί κίονες και οι αγιογραφίες. 
Ο φωτισμός μέσω μικρών παραθύρων, κυκλικών οπών και καντηλιών δημιουργούσε μια κατανυκτική ατμόσφαιρα. Στη διάρκεια αυτής της 
περιόδου η αντιλήψεις για το λουτρό ποικίλαν και συχνά ήταν μεταξύ τους αντίθετες. Από τη μια υποστηρίζεται ότι αποπροσανατολίζει τον πι-
στό από την άλλη χρησιμοποιείται για προετοιμασία του πριν την προσευχή. Επίσης, από τη μια το βλέπουμε ως μέσο διάδοσης ασθενειών και 
από την άλλη ως ευεργετικό για τη ψυχοσωματική υγεία. Επιπλέον, από προνόμιο των εύπορων γίνεται πρακτική που υιοθετεί ο απλός λαός.

ΜΕΣΑΙΩΝΑΣ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΟ

ναστρέφονταν με άλλους λουόμενους και κατέληγαν πάλι σε ψυχρό λουτρό. Μετά το τέλος αυτής της διαδρομής, ο λουόμενος μπορούσε 
να παραμείνει στο κτίριο για να πραγματοποιήσει άλλες δραστηριότητες όπως το να φάει ή να παρακολουθήσει ένα καλλιτεχνικό δρώμενο.



The Frigidarium ( 1890 ) by Lawrence Alma-Tadema
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Καθώς ο ισλαμικός νόμος απαιτούσε τον εξαγνισμό και την υγιεινή του σώματος, η πρακτική του λουτρού άκμασε και πάλι. Τα δύο 
είδη τουρκικών λουτρών ήταν τα ιαματικά λουτρά «kaplica» και τα «hamam». Τα πρώτα αφορούσαν μια θερμή αίθουσα στο κέντρο της 
οποίας βρισκόταν μια στρογγυλή δεξαμενή, ενώ τα δεύτερα ακολουθούσαν την λειτουργία των ρωμαϊκών λουτρών  με αποτέλεσμα 
να συνδυάζουν εξαγνισμό και εξυγίανση προετοιμάζοντας τον πιστό για προσευχή. Ήταν όμως μικρότερα σε μέγεθος και αποτελούσαν 
καταφύγια ηρεμίας και χαλάρωσης για όλο τον κόσμο παρά ένα τρόπο επίδειξης πλούτου.  Επίσης, σύμφωνα με το κοράνι, ο ψυχοσω-
ματικός καθαρισμός έπρεπε να γίνεται με τρεχούμενο νερό και όχι με βύθιση του σώματος σε δεξαμενή νερού. Η μυστηριακή ατμόσφαι-
ρα του χαμάμ οφειλόταν και πάλι στο φωτισμό μέσω κυκλικών ή αστεροειδών οπών στους θόλους που καλύπτονταν με φυσητό γυαλί. 

ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ

Από τον δέκατο πέμπτο μέχρι τον δέκατο έβδομο αιώνα, κυριαρχεί η αντίληψη του πορώδους δέρματος που αφήνει το εσωτερικό του σώ-
ματος εκτεθειμένο στο μολυσμένο νερό και στον μολυσμένο αέρα και που παράλληλα επιτρέπει την απώλεια των ουσιών του σώματος και 
μαζί των δυνάμεών του. Ιδιαίτερα το ζεστό νερό, λόγω θερμότητας, αποτελεί απειλή για το σώμα καθώς μπορεί να διαστείλει τους πόρους 
του δέρματος. Έτσι, ιδιαίτερα σε περιόδους λοιμού, οι δημόσιες αρχές εκδίδουν κανόνες κοινωνικής και ατομικής υγιεινής σύμφωνα με 
τους οποίους περιορίζουν τις επικίνδυνες επαφές, αποκλείουν δημόσια μέρη όπως σχολεία, εκκλησίες, θέρμες και λουτρά, απαγορεύουν 
κάθε πράξη που θα μπορούσε να επιτρέψει στον μολυσμένο αέρα να εισέλθει στο σώμα, όπως την κουραστική εργασία και το υγρό μπάνιο 
και για τον ρουχισμό συστήνουν συχνή αλλαγή των ρούχων και χρήση υφασμάτων που δεν θα επέτρεπαν στον αέρα να εισχωρήσει. Τον 
δέκατο έκτο και δέκατο έβδομο αιώνα, οι πιο πάνω φόβοι διατηρούνται και μετά το τέλος των επιδημιών και έτσι, λόγω της γενικότερης 
απόρριψης του νερού, οι πρακτικές του δημόσιου και του ιδιωτικού μπάνιου εξαφανίζονται. Την εποχή αυτή, τα κριτήρια καθαριότητας 
υπαγορεύουν οι εμπειροτέχνες των ηθών και όχι οι υγιεινολόγοι ή οι επιστήμονες με αποτέλεσμα να δίνεται σημασία στην ευπρεπή εμ-
φάνιση και όχι κατ’ ανάγκη στην υγιεινή. Έτσι, η καθαριότητα περιορίζεται στα φανερά μέρη του σώματος και έχει κυρίως ηθικό σκοπό. Οι 
νέοι κανόνες συνοδεύονται από μια σειρά αντικειμένων και χώρων που δεν παύουν να αποτελούν μέρος του θεάματος, όπως η πούδρα 
που κατασκευάζεται από αποξηραμένες αρωματικές ουσίες και κάποια χρωματική ουσία. Το άρωμα επίσης αποκτά θεραπευτικές ιδιότη-
τες καθώς επικρατεί η αντίληψη ότι πέρα από τη συγκάλυψη των οσμών, ανακουφίζει και δυναμώνει το σώμα  και βελτιώνει τον βρόμικο 
και επικίνδυνο αέρα. Οι φαινομενικές του αξίες μετατρέπονται σε λειτουργικές και έτσι, η εμφάνιση αποτελεί τώρα και πραγματικότητα. 
Γενικότερα, προτιμάται το τρίψιμο και ο αρωματισμός του δέρματος με ένα πανί παρά το πλύσιμο για την αντιμετώπιση των σωματικών 
οσμών και πιστεύεται ότι αλλάζοντας συχνά τα ασπρόρουχα, τα εσώρουχα που ακουμπούν στο δέρμα, απομακρύνονται οι ακαθαρσίες του 
δέρματος που κολλούν σε αυτά. Το λουτρό αποτελεί πια σπάνια πρακτική που πραγματοποιείται μόνο για ιατρικούς σκοπούς και πάντα με 
τη συνοδεία όλων των απαραίτητων προφυλάξεων, ώστε να αποκαταστήσει τις χαμένες ισορροπίες του σώματος καθώς αυτό που προκα-
λεί γενικότερα είναι η διαταραχή της ισορροπίας. Αντίστοιχα, η αίσθηση πολυτέλειας στα ανώτερα στρώματα πηγάζει πια από σιντριβάνια, 
πίδακες και ψεύτικους καταρράχτες σε κήπους, μέσω της επίδειξης κυριαρχίας πάνω στη ρευστή ύλη, το νερό. Στα τέλη του δέκατου 

ΕΥΡΩΠΗ 16ος-17ος αιώνας
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έβδομου αιώνα, η προσοχή στρέφεται σε όλα τα ενδύματα (πουκάμισα, σανδάλια, κάλτσες, περιλαίμια κ.ά.) καθώς αυτό που πρέπει να 
είναι και να φαίνεται καθαρό είναι τα αντικείμενα. Τα λίγα καταστήματα λουτρών που απομένουν, λειτουργούν τόσο ως μέρη όπου μπορεί 
κανείς να κάνει μπάνιο όσο και ως πανδοχεία. Ιδιαίτερα για λόγους  καθαριότητας, η χρήση τους γίνεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπως 
για παράδειγμα πριν το γάμο ή μετά το γυρισμό από κάποιο μακρινό ταξίδι. Επίσης, συχνά απομακρυσμένα από μέρη με μεγάλη κινητικό-
τητα, τα καταστήματα αυτά προσφέρουν διακριτικότητα και καταφύγιο σε περιπτώσεις όπως μια κρυφή ερωτική σχέση. Επομένως, στην 
πραγματικότητα, τρεις κύριοι παράγοντες οδήγησαν στην εγκατάλειψη της πρακτικής του λουτρού. Συγκεκριμένα, ο λοιμός απλώς ενέτει-
νε την αρνητική στάση απέναντι στην ήδη διαμφισβητούμενη πρακτική του μπάνιου και της χρήσης των θερμών και των λουτρών. Αυτό 
γιατί, εξίσου σημαντικές αιτίες εγκατάλειψης αυτών των πρακτικών, υπήρξαν οι νέες αντιλήψεις για το σώμα που προαναφέρθηκαν αλλά 
και ο ρόλος των χώρων των λουτρών ως εστίες αναταραχής και παραβατικότητας στην πόλη. Ήδη από το τέλος του δέκατου τέταρτου 
αιώνα πολλές θέρμες διαχωρίζουν τα δύο φύλα, ενώ τον δέκατο πέμπτο αιώνα επιβάλλονται επίσημοι κανονισμοί λειτουργίας στα λου-
τρά ώστε να απαγορευτούν οι παρεκτροπές ή ακόμα πολλά καταστήματα κλείνουν εξαιτίας των παραβατικών γεγονότων που φιλοξενούν.

Τον δέκατο όγδοο αιώνα ο φόβος του λοιμού έχει πια εξαλειφθεί και παράλληλα αρχίζουν να εξετάζονται και άλλες αντιδράσεις του σώ-
ματος πέρα από το παθητικό άνοιγμα με αποτέλεσμα να δίνεται σιγά σιγά σημασία και στη λειτουργική όψη του νερού. Πιστεύουν ότι το 
χλιαρό νερό αντιμετωπίζει τις εξάψεις, τη νευρικότητα αλλά και τη δυσφορία σε περιόδους καύσωνα, ενώ το κρύο αναζωογονεί τους μυς 
και προσδίδει σφρίγος. Έτσι, το μπάνιο, το πλύσιμο και η βύθιση στο νερό, έχουν πια ενσωματωθεί στην καθημερινότητα κάποιων προ-
νομιούχων. Ορισμένοι μάλιστα, παύουν να πιστεύουν στην αλλαγή των ασπρορούχων ως τον μόνο τρόπο περιποίησης του σώματος. Και 
πάλι οι πρακτικές αυτές, δεν αφορούν πάντα την καθαριότητα και την υγιεινή αλλά και την ευχαρίστηση. Σε κάποιες περιπτώσεις, δίπλα στα 
διαμερίσματα των ευγενών χτίζονται δωμάτια λουτρών μέχρι να διαδοθεί και πάλι σιγά σιγά η πρακτική του λουτρού στο ευρύτερο κοινό. 
Λαμβάνονται όμως οι απαραίτητες προφυλάξεις καθώς ακόμη επικρατεί η αντίληψη ότι το νερό εισχωρεί στο σώμα. Για παράδειγμα προ-
τιμάται το νερό των μεγάλων ποταμών γιατί θεωρείται πιο καθαρό, χρησιμοποιείται καθαρτικό πριν το λουτρό και συστήνεται κατάκλιση 
και ανάπαυση μετά το τέλος του. Έτσι, επιλέγεται κάθε φορά το είδος του νερού ανάλογα με τα αποτελέσματα που πιστεύουν ότι επιφέρει. 
Καθώς η καθαριότητα συνοδεύεται από το κίνητρο για αλλαγή της κατάστασης του σώματος, της δημιουργίας μιας συγκεκριμένης ατμό-
σφαιρας και τις υγιεινές επιδράσεις, οι αρχιτέκτονες δίνουν βάση στη σκιά και στη δροσιά, τοποθετώντας τα κοντά σε πηγές, δέντρα, φυτά 
και αρωματικά βότανα. Επίσης, καθώς σχεδιάζουν τα λουτρά κυρίως για τις περιόδους ζέστης, δε διστάζουν να τα εκθέσουν στο βοριά. Το 
1761 δημιουργούνται στον Σηκουάνα τα θερμά Λουτρά Πουατβέν, όπου το νερό του ποταμού αντλείται και διοχετεύεται σε θαλαμίσκους 
που βρίσκονται παρατεταγμένοι στις δύο πλευρές ενός σκάφους. Τα λουτρά αυτά επικαλούνται θεραπευτικούς και υγιεινολογικούς σκο-
πούς αλλά αποτελούν είδος πολυτελείας και απευθύνονται σε περιορισμένο κοινό. Για να αυξήσουν τα ευεργετικά αποτελέσματα του νερού 
επινοούν τον «καταιονισμό» (ντους), που λόγω της μεγαλύτερης πίεσης του νερού επιφέρει μεγαλύτερα αποτελέσματα. Τα λουτρά αυτά 
αποτέλεσαν ως προς τη μορφή τους πρόδρομο για τα λουτρά του δέκατου ένατου αιώνα αλλά όχι ως προς τις πρακτικές που ακολουθούσαν.

ΕΥΡΩΠΗ 18ος αιώνας
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Όσον αφορά τα μέγαρα, τα πολυλειτουργικά δωμάτια του δέκατου έβδομου αιώνα, διαχωρίζονται σε χώρους- παραρτήματα. Οι χώροι 
όπου εκτυλίσσεται η κοινωνική ζωή των ευγενών, αποκτούν στο πίσω μέρος τους ή στο ενδιάμεσό τους βοηθητικές ζώνες πιο ιδιωτικών 
χώρων όπως το φουαγιέ ή «πυροδαίσιον» όπου άναβαν φωτιά, ο «βιβλιοστάτης», η «τουαλέτα», η «ιματιοθήκη», η «γκαρνταρόμπα» κτλ. 
Στη συνέχεια, η πολυτέλεια που χαρακτηρίζει ακόμη την πρακτική του μπάνιου αρχίζει να αμφισβητείται μαζί με τη σημασία που δίνεται 
στην εμφάνιση, κι αυτό πραγματοποιείται σε συνδυασμό με την εκδήλωση κοινωνικών φαινομένων. Παλιές πρακτικές αποκτούν νέο νόημα 
όπως το μπάνιο στο ποτάμι που από απλό παιχνίδι ή σπάνια θεραπευτική πρακτική μετατρέπεται σε δυναμωτική άσκηση. Επιστρέφουν έτσι 
σε προχειροφτιαγμένα δημόσια λουτρά που αποτελούνται από ένα σκάφος σκεπασμένο με καραβόπανο και ένα περίβολο στην όχθη του 
ποταμού αποτελούμενο από πασσάλους και σανίδες, επίσης σκεπασμένο με καραβόπανο, στον οποίο κατεβαίνουν με σκαλιά από το σκά-
φος. Ένας οριοθετημένος χώρος που δεν αποβλέπει στην πολυτέλεια αλλά στην τόνωση. Μια νέα τάξη στρέφεται ενάντια στα αριστοκρατικά 
πρότυπα, αυξάνοντας τις πολιτισμικές και κοινωνικές αποστάσεις. Επίσης, ορισμένα ιδρύματα ενδιαφέρονται για τη χρήση του κρύου νερού 
όπως οι βασιλικές στρατιωτικές σχολές που χρησιμοποιούν εποχιακά την ψυχρολουσία και συχνότερα την τοπική χρήση του. Επιπλέον, 
η πεποίθηση ότι το κολύμπι ενισχύει τις ευεργετικές ιδιότητες του κρύου νερού συνδυάζοντας ευκινησία και ένταση μετατρέπει τη Σχολή 
Κολύμβησης σε εξαιρετικό μέρος τόνωσης. Στο τέλος του δέκατου όγδοου αιώνα, η καθαριότητα στρέφεται από την αισθητική και την 
ευκοσμία στην λειτουργικότητα παρ’ όλο που οι πρακτικές αλλαγές δεν είναι άμεσες. Οι θεωρίες των υγιεινιστών και όσων κατεύθυναν 
τη μόδα αρχίζουν να συγκλίνουν καθώς μειώνουν ή καταργούν το τέχνασμα υποστηρίζοντας την απελευθέρωση που προσφέρει αυτή η 
μείωση στο σώμα, όπως ακριβώς προσφέρει η εγκατάλειψη των κορσέδων, των πολύ σφικτών ρούχων και των έντονα βαμμένων προσώ-
πων των γυναικών. Οι ευγενείς παύουν πια να καλύπτονται με τόσο έντονη πούδρα και χρώματα και απορρίπτουν τις αρωματικές ουσίες 
υποστηρίζοντας ότι αποτελούν ουσίες ενάντια στη φύση που προκαλούν νεύρα και κατάπτωση. Η πεποίθηση ότι το άρωμα διορθώνει τις 
σωματικές οσμές αντικαθίσταται από την πεποίθηση ότι απλά τις σκεπάζει εξαπατώντας την όσφρηση και έτσι προτιμούν να εξαφανίσουν 
την πηγή της δυσοσμίας ή να ανανεώσουν τον αέρα του περιβάλλοντος χώρου. Γενικότερα, εμφανίζεται μια νέα πολιτική της υγείας που 
επικεντρώνεται στον αερισμό και σε νέες στρατηγικές χρήσεις και κυκλοφορίας του νερού, στην κριτική της λαϊκής κατοικίας, στην αλλα-
γή της όψης των προσώπων, στην τροποποίηση ιδιωτικών και δημόσιων χώρων και στην μακροζωία των πληθυσμών. Λόγω του ότι δεν 
μπορούν πολλοί να εξασφαλίσουν ατομικά νερό, εγκαθίστανται περισσότεροι χώροι λουτρών, συχνά πολυτελείς, που συνδυάζουν το απλό 
λουτρό με την υδροθεραπεία και που αποσκοπούν κυρίως στην καθαριότητα. Η ελίτ υιοθετεί διάφορες εκδοχές αυτής της νέας πρακτικής, 
όπως το ποδόλουτρο, το καθιστό μπάνιο, το τρίψιμο των αρθρώσεων με βρεγμένο πανί ή σφουγγάρι και άλλα. Τα ίδια τα σκεύη, τα έπι-
πλα και η διευθέτηση των χώρων δείχνουν πια πως η καθαριότητα δεν περιορίζεται στα ασπρόρουχα ή στα ορατά σημεία του σώματος.

Κατά τον δέκατο ένατο αιώνα, η καθαριότητα ξεκινά από το μέσα και το μη ορατό και αφορά πλέον την υγεία και όχι μόνο την εμφά-
νιση. Το νερό πλέον προφυλάσσει παρά να αποτελεί κίνδυνο. Η υγιεινή εξορθολογίζεται, νομιμοποιείται μέσω της επιστήμης.

ΕΥΡΩΠΗ 19ος-21ος αιώνας
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Να είσαι καθαρός σημαίνει πια να προστατεύεσαι από τα μικρόβια και να δυναμώνεις το σώμα σου. Ως αποτέλεσμα, η καθαριότητα εντάσσε-
ται στη σφαίρα του ιδιωτικού, οδηγώντας και στη δημιουργία αυστηρά ιδιωτικών, κλειστών χώρων, που διατηρούν απόσταση ανάμεσα στον 
λουόμενο και στα αδιάκριτα βλέμματα. Προτείνεται η μετατροπή των δωματίων που γειτόνευαν με τα υπνοδωμάτια σε αίθουσες λουτρών και 
εξοπλισμός τους επιλέγεται έτσι ώστε να είναι όσο το δυνατόν λειτουργικότερος και να εξαλείφει κάθε ανάγκη βοήθειας από τρίτους. Στο τέ-
λος του δέκατου ένατου αιώνα, στα αστικά σπίτια το νερό τροφοδοτείται και στα πάνω πατώματα. Τροφοδοτεί την κουζίνα, τη τουαλέτα και το 
αποχωρητήριο. Ο θερμοσίφωνας ενσωματώνεται στο κύκλωμα και πλησιάζει στην αίθουσα λουτρού. Η αίθουσα του λουτρού, το «μπάνιο», 
εμφανίζεται σε ορισμένα διαμερίσματα και σιγά σιγά, το λουτρό στο μεγάλο αστικό σπίτι μετατρέπεται σε παράρτημα του υπνοδωματίου. Με 
τον ίδιο τρόπο, επηρεάζεται η εικόνα και η δομή ολόκληρης της πόλης αφού ο σχεδιασμός της αρχίζει να βασίζεται στις ροές του νερού και 
στη τεχνολογία που επινοούν για να τις διαχειριστούν. Έτσι, η ιατρική, αναζητώντας μια επιστημονική επάρκεια, παίζει ρόλο στη διευθέτηση 
των πόλεων και των δημόσιων χώρων, στις συλλογικές συμπεριφορές όπως το ράντισμα των δρόμων και η δημιουργία διόδων εξαερισμού 
πυκνοχτισμένων γειτονιών και κατ’ επέκταση στην καθημερινότητα. Επίσης, το πλύσιμο στρέφεται στη στοιχειώδη χημεία, μετατρέποντας 
το σαπούνι σε εργαλείο καθαριότητας, αν και ο τεχνητός χαρακτήρας του προκαλεί ενδοιασμούς. Επιπλέον, το χλιαρό λουτρό και το ψυχρό 
λουτρό αποτελούν πλέον δύο διαφορετικές πρακτικές που αποσκοπούν σε διαφορετικά πράγματα. Το πρώτο καθαρίζει ενώ το δεύτερο το-
νώνει και διεγείρει. Δύο κύρια προβλήματα όμως παραμένουν. Από τη μια η έλλειψη τρεχούμενου νερού στις πόλεις και η αναντιστοιχία με-
ταξύ αστικής και λαϊκής καθαριότητας και από την άλλη η σεμνοτυφία και οι αναστολές που συνδέουν το χλιαρό νερό και το γυμνό σώμα με 
την υπερβολική χαλάρωση και τη σεξουαλική επιθυμία. Οι αρχές, γνωρίζοντας την αδυναμία πρόσβασης του καθενός σε χλιαρό νερό, επιμέ-
νουν τουλάχιστον στις τοπικές πλύσεις. Επιπλέον αλλάζουν τα κυκλώματα του νερού στην πόλη, έτσι ώστε όχι μόνο να το διοχετεύουν αλλά 
και να το απομακρύνουν. Με την αλλαγή του τρόπου ύδρευσης αυξάνονται τα δημόσια λουτρά και πολλά από αυτά μετατοπίζονται από τις 
παραποτάμιες όχθες στο κέντρο της πόλης. Το κοινωνιολογικό ενδιαφέρον βρίσκεται στο γεγονός ότι τα δημόσια λουτρά δεν κατανέμονται 
ισομερώς στον κοινωνικό ιστό και ούτε απευθύνονται σε όλο το κοινό. Τα περισσότερα βρίσκονται στις πλούσιες γειτονιές. Ο αστικός χώρος 
στα μέσα στα μέσα του αιώνα αποκτά ό,τι είχαν τα μεγάλα αρχοντικά από το πρώτο μισό του δέκατου όγδοου αιώνα, προσωπικούς χώρους 
για να κάνουν με διακριτικότητα την τουαλέτα και τις επιμέρους πλύσεις τους. Οι χώροι αυτοί είναι μικροί, στενοί θαλαμίσκοι που αποτε-
λούν παραρτήματα των δωματίων. Η ανισότητα δεν αποτυπώνεται μόνο στις διαβαθμίσεις της πρακτικής του μπάνιου, ανάμεσα δηλαδή στο 
μπάνιο και τις επιμέρους πλύσεις και στη συχνότητα με την οποία αυτές πραγματοποιούνται αλλά και στους διάφορους τύπους μπάνιου που 
αναπτύσσονται, στο είδος του νερού που χρησιμοποιείται και στον σκοπό για τον οποίο πραγματοποιείται το μπάνιο. Για παράδειγμα ο λαός 
αρκείται στις βουτιές στο ποτάμι κατά τους θερινούς μήνες. Όμως και πάλι, η αναζωπύρωση της σεμνοτυφίας δεν επιτρέπει μεγάλη ανοχή 
στα ημίγυμνα σώματα στο ποτάμι, πέρα από κάποια οριοθετημένα σημεία. Από την άλλη, το μπάνιο των εύπορων αυξάνει σε πολυμορφία. 
Χρησιμοποιούν χλιαρό νερό για την ενεργοποίηση των οργάνων, ζεστό νερό για εσωτερική χαλάρωση, κρύο νερό για υδροθεραπείες. Το 
δεύτερο μισό του δέκατου ένατου αιώνα ζητούμενο αποτελεί η αναμόρφωση των ηθών μέσω της τροποποίησης των πρακτικών του σώμα-
τος. Η δημιουργία δημόσιων λουτρών και πλυσταριών που χρησιμοποιούνταν δωρεάν ή με μειωμένες τιμές είναι η πιο σημαντική εκδήλωση 
των υγειονομικών και παράλληλα ηθικών επιτευγμάτων. Όμως η αναντιστοιχία κονδυλίων και εσόδων αυτών των χώρων δεν επέτρεπαν 
την επιθυμητή καθαριότητα του λαού. Η διάρκεια του λουτρού και η κατανάλωση του νερού, ιδιαίτερα του ζεστού, ελέγχεται και περιορίζε-
ται. Προσπαθούν να πλύνουν όσο το δυνατό περισσότερα σώματα με τη μικρότερη δυνατή καθυστέρηση και τη λιγότερη κατανάλωση νερού. 



Thermal Vals ,  Peter Zumthor
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Για τον λόγο αυτό, χρησιμοποιείται ο πίδακας αντί το μπάνιο και ο λουόμενος είναι όρθιος παρά ξαπλωμένος, απόρροιες των πρακτικών του στρα-
τού και της φυλακής. Πέρα από τα ντους κατασκευάστηκαν θερμαινόμενες πισίνες με πρώτιστο ρόλο την καθαριότητα, επιτρέποντας φτηνά μπά-
νια αλλά συνδυάζοντας παράλληλα το κολύμπι που μέσω της άσκησης εξυπηρετούσε διπλά την υγιεινή. Άσκηση, καθαρισμός και κοινωνικό-
τητα. Στα μέσα του εικοστού αιώνα αναγνωρίζεται η ύπαρξη κοινωνικής ανάγκης για καθαριότητα, ότι η σωματική καθαριότητα επηρεάζει τον 
ψυχισμό και πως ο καθημερινός καταναγκασμός για σωματική φροντίδα αποτελεί μια από τις πειθαρχίες που ευνοούν τη βούληση και την ισορροπημένη ζωή.

Τον εικοστό αιώνα, η ανάγκη για κοινωνικές δραστηριότητες που θα συνδύαζαν τη θεραπεία με τη χαλάρωση οδήγησε στην περεταίρω ακμή της λουτροθερα-
πείας. Το 1950 ο οργανισμός τουρισμού αποφασίζει να αναπτύξει τον θεραπευτικό τουρισμό με αποτέλεσμα την ανάπτυξη και αναβίωση των λουτροπόλεων. 
Οι αρχιτεκτονικές επιδράσεις στα λουτρά του εικοστού αιώνα προέρχονταν από όλες τις προηγούμενες εποχές. Τα διακρίνει όμως η έντονη συμμετρία και ο 
μνημειακός χαρακτήρας τους. Την ίδια εποχή αρχίζουν να εντάσσονται σε ξενοδοχεία και η τεχνολογία που τα υποστήριζε να αναπτύσσεται ακόμη περισσότερο.



Αναπαλαίωση Χαμάμ Ομεριέ, Λευκωσία,Κύπρος
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Η χερσόνησος του Ακάμα είναι ο μεγαλύτερος φυσικός βιότοπος της Κύπρο , καλύπτει περίπου 230 τετραγωνικά χιλιόμετρα και βρί-
σκεται στο δυτικό άκρο της Κύπρου. Μεγάλο μέρος της περιοχής αυτής ανήκει στο κράτος. Είναι το εθνικό δάσος του νησιού και έχει 
μείνει ανεπηρέαστο απο κάθε οικοδομική δραστηριότητα. Η νοητή γραμμή που ενώνει τα χωριά Άγιος Γεώργιος Πέγειας, Πέγεια, Κά-
θηκα, Αρόδες, Ίννεια, Δρούσεια, Νεό Χωριόν και λουτρά της Αφροδίτης, είναι τα όρια απο όπου ξεκινά το εθνικό δάσος Ακάμας. 
Το μαγευτικό τοπίο του Ακάμα αποτελείται απο ένα μοναδικό συνδυασμό χρωμάτων και αρωμάτων της φύσης, με απόκρημνες ακρο-
γιαλιές και βουνοπλαγιές.  Γιαυτό και η περιοχή προσεγγίζετε απο οικολόγους, βιολόγους, βοτανολόγους και άλλους επιστήμο-
νες, φυσιολάτρες και τουρίστες. Λίγες απο τις δραστηριότητες που οργανώνονται στη περιοχή για να την απολαύσουν ή για να 
την μελετήσουν είναι  εκδρομές, πεζοπορίες, καταδύσεις, ψάρεμα, κολύμπι, ιππασία, μελέτη της φύσης, φωτογραφίσεις κ.λ.π.

2.ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΑΚΑΜΑ
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Παρόλο το μέγεθος της περιοχής, είναι αξιοθαύμαστη η ποικιλία χλωρίδας και πανίδας που απαρτίζει τη περιοχή.  Αξιοση-
μείωτο είναι ότι από τα 128 είδη ενδημικών φυτών της Κύπρου, τα παρακάτω 39 είδη υπάρχουν στη χερσόνησο του Ακάμα:
 
1. Άλυσσο του Ακάμα,
2. Ανθεμίς η τρίχρωμη,
3. Αρεναρία η ροδία υποείδ. η κυπρία,
4. Ασπερούλα η κυπρία, 
5. Αστράγαλος ο κύπριος,
6. Μπαλλότα η ακεραιόφυλλη, 
7. Μποζέα η κυπρία, 
8. Καρλίνα η περιβληματοφόρος υποείδ. κυπριακή, 
9. Καρλίνα η πυγμαία, 
10. Κενταύρεια η ακαμαντίς, 
11. Κενταύρεια η πεδιλοπαγής υποείδ. η στενή, 
12. Κενταύρεια της Αφροδίτης, 
13. Κρόκος της Αφροδίτης, 
14. Κυκλάμινο το κύπριο, 
15. Ευφορβία η κυπρία, 
16. Γαγέα η ιουλιανή, 
17. Γλαδίολος ο τρίφυλλος, 
18. Ηλιάνθεμον το αμβλύφυλλον, 
19. Οδοντίτης η κυπρία, 
20. Ονοβρυχής η φλεβώδης, 
21. Ονόπορδον το κύπριο, 
22. Ονόσμα η θαμνώδης, 
23. Οφρύς η κοτσίεια, 
24. Οφρύς η λαπηθική, 
25. Ορίγανον η μαντζουράνα, 
26. Ορνιθόγαλον το ποδισκοφόρο, 
27. Φλομίς η κυπρία ποικ. η δυτική,

ΧΛΩΡΙΔΑ



Χάρτης Κύπρου, Επισήμανση Περιοχής Ακάμα
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28. Πτεροκέφαλος ο πολυανθής υποειδ. ο πολυανθής, 
29. Πτιλοστήμων η χαμαιπεύκη ποικ. η κυπρία, 
30. Ρουβία η λάουρας,
31. Σκουτελλρία η κυπρία ποικ. υψηλή, 
32. Σέδον το κύπριον, 
33. Σέδον το πορφυρό, 
34. Ηριγέρων ο γλαυκός υποειδ. ο κύπριος, 
35. Ταράξακο το αφρογενές, 
36. Τεύκριο το διχαλωτό υποείδ. το πολιό, 
37. Τεύκριο το μικροποδιοειδές, 
38. Θύμος ο ακέραιος, 
39. κυπριακή Τουλίπα.

Έχουν καταγραφει 530 είδη φυτών, απο τα οποία 39 όπως αναφέραμε πιο πάνω είναι ενδημικά, ενώ τα 23 σπάνια.  Οι δασικές εκτάσεις 
αποτελούνται κυρίως απο τα δέντρα αόρατος (juniperus phoenicea) και την τραχεία πεύκη (Pinus brutia).  Επιπρόσθετα το τοπίο συμπλη-
ρώνουν, η σχινιά (pistacia lentiscus), οι αντρουκλιές (arbutus adrachne και η σπάνια Α.unedo), η αγριοχαρουπιά (ceratonia siliqua), η 
αγριελιά (olea europaea), η τρεμιθιά (pistacia terebinthus), η περνιά (Quercus coccifera), η δάφνη (laurus nobilis), η μερσινιά(Myrtus 
communis), ο σφένταμνος (Acer obtusifolium). Ενώ όλη η περιοχή καλύπτεται απο πυκνή βλάστηση απο θάμνους και ποώδη φυτά. 

Ο Ακάμας είναι μια απο τις τρεις ευρωπαϊκές περιοχές που έχει δύο ή και περισσότερα είδη πτηνών υπο εξαφάνιση.  Είναι μια απο τις σημα-
ντικότερες περιοχές της Κύπρου γα τα μεταναστευτικά πουλιά.
Στη περιοχή του Ακάμα έχουν καταγραφει 172 είδη πουλιών. Μερικά απο τα πουλιά αυτά καταγράφονται πιο κάτω:

Μικρά πουλιά:
1.πεμπέτσους (parus sp.) 
2.κότσυφες (turdus merula) 
3.αηδόνια (luscinia megarhynchos) 
4.τρυγόνια  (streptopelia turtur)
5.πέρδικες (Alectoris chukar)

ΠΑΝΙΔΑ



Περιοχή Ακάμα, Λουτρά της Αφροδίτης
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Σπάνια είδη αρπακτικών πουλιών: 
1. περδικοσιάχινο (Hieraaetus fasciatus) 
2. πετρίτης (Falco peregrinus)

Μεταναστευτικά είδη υδροβίων και αρπακτικών πουλιών:
1. πάπιες
2. ερωδιοί
3. ίβιδες 
4. γερακίνες
5. κίρκοι

Παράδεισος είναι η περιοχή και για τους εντομολόγους αφού παρατηρείται μεγάλη ποικιλία εντόμων στη περιοχή. Μεγάλο ενδιαφέρον έχει 
η παρουσία πολλών ειδών πεταλούδας, που μετατρέπου το τοπίο σε μαγικό. Μερικές απο αυτές τις πεταλούδες είναι: 
1. Glaucopsyshe paphos
2. Papillio machaon  
3. Maniola cypricola
4. Apharidis akamas cypriaca

Επιπρόσθετα στη περιοχή υπάρχουν και άλλα σημαντικά είδη πανίδας. Ο λαγός (lepus europaeus cyprius), η αλεπού (vulpes vulpes indutus) 
και οι νυχτερίδες (rousettus aegyptiacus) είναι απο τα δημοφιλέστερα θηλαστικά που απαρτίζουν τη περιοχή. 
1. λαγός (lepus europaeus cyprius) 
2. αλεπού (vulpes vulpes indutus)

νυχτοπάππαρος (rousettus aegyptiacus) 
Tο μοναδικό φρουτοφάγο είδος νυχτερίδας στην Κύπρο. H Κύπρος αποτελεί το δυτικότερο άκρο εξάπλωσης του και είναι η μόνη ευρωπαϊκή 
χώρα όπου υπάρχει το είδος αυτό. 

Πλούσια είναι η περιοχή σε ερπετά και αμφίβια, όντα που είναι απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία των οικοσυστημάτων του Ακάμα. 
Φίδια:
1. columber cypriensis 
2. πατσάλα  (coluber numifer)
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Σαύρες: 
1. Lacerta laevis troodica
2. κουρκουτάς (Agama stelio)

Αμφίβια που βρίσκονται σε ποταμούς και τρεχούμενα νερά:
1. ιριδίζων βάτραχος (bufo viridis)
2. βαλτόβιος (rana ridibunda) 

Επιπρόσθετα είναι απο τις λίγες περιοχές της Μεσογείου όπου υπάρχουν φωλιές θαλάσσιων χελωνών. Τα δύο είδη που επισκέπτονται το 
νησί είναι η καρέτα - καρέτα και η πράσινη χελώνα (χελώνα Μύδας).  
1. χελώνα μύδας - βικιπαιδεια
2. καρέτα -καρέτα,

Το έδαφος του Ακάμα αποτελείται απο διάφορα ιζηματογενή αλλά και πυριγενή πετρώματα (ασβεστόλιθοι, ψαμμίτες, κιμωλίες, βασάλτης με 
ολιβίνη και ο ενσταντανίτης). Τα ακόλουθα εδάφη βοήθησαν στην ανάπτυξη σπάνιων φυτών σε διάφορους οικοτόπους της περιοχής. Η χερσό-
νησος του Ακάμα αποτελείται απο ποικίλα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά (οροπέδια, μικρές πεδιάδες, χείμαρρους, στενές βαθιές κοιλάδες, 
σπηλιές, φαράγγια, παραλίες αμμώδεις και βραχώδεις, θαλασσινές σπηλιές και νησάκια, μακκιά και αμμόλοφους). Η μεγάλη ποικιλία γεωμορ-
φολογίας αλλά και πετρωμάτων είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας ποικιλίας μικροκλιμάτων, άρα την ανάπτυξη πολλών φυτικών ειδών. 

Η περιοχή απαρτίζεται απο πλούσιο πολιτιστικό παρελθόν, ελληνική ιστορία και μυθολογία που αφορά περίοδο τριών χιλιάδων χρόνων. Σύμφω-
να με αρχαιολογικά ευρήματα, η περιοχή κατοικήθηκε για πρώτη φορά την Νεολιθική εποχή.  Ενώ ευρήματα που ανάγονται σε νεότερες εποχές 
επιβεβαιώνουν ότι την Ελληνιστική και Ρωμαϊκή περίοδο παρατηρείται αύξηση του πληθυσμού που κατοικούν την περιοχή. Σημαντικό στοιχείο 
που συμπληρώνει τον ιστορικό πλούτο της περιοχής είναι τα πολλά παρεκκλήσια και εκκλησίες, της βυζαντινής αλλά και των μετέπειτα περιόδων. 

Σύμφωνα με τη μυθολογία η περιοχή πήρε το όνομα της απο τον Τρώα Ακάμαντα, γιό του Θησέα και της Φαίδρας, ο οποίος ήρθε στη 
Κύπρο και ίδρυσε την Ακαμαντίδα. Ωστόσο ο συσχετισμός της περιοχής με την μυθολογία δεν σταματάει εκεί, ονόματα περιοχών είναι

ΓΕΩΛΟΓΙΑ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ -ΙΣΤΟΡΙΑ -ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ
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Τα λουτρά της Αφροδίτης βρίσκονται 48 χιλιόμετρα της Πάφου, και ανήκει στη περιοχή του Ακάμα. Στο σπήλαιο αυτό που συ-
νεχίζει να υπάρχει μέχρι σήμερα λέγεται ότι η Θεά Αφροδίτη απολάμβανε το λουτρό της και συναντούσε τον εραστή της, Άδω-
νη. Στη περιοχή υπάρχει μια μικρή λιμνούλα  απο το νερό που πέφτει σαν καταρράκτης απο τις σχισμές του ασβεστολι-
θικό βράχου που την περιβάλει.  Η λίμνη αυτή έχει διάμετρο πέντε περίπου μέτρων και το βάθος της δεν ξεπερνά το ένα 
μέτρο. Το νερό αυτό μεταφέρεται στη Θάλασσα μέσω ενός αυλακιού. Tο νερό που αναβλύζει απο εκεί οι ντόπιοι το θεωρούν ως 
νερό της ‘’νιότης’’, υποστηρίζουν ότι όποιος το αγγίξει παραμένει όμορφος και νέος και νιώθει το αίσθημα του έρωτα εντονότερα.

Σύμφωνα με τον Ελληνορωμαίο ποιητή  Κλαυδιανό σε αναφορές του 4ου αιώνα μ.Χ. , η περιοχή αυτή σύμφωνα με το μύθο δωρίστηκε απο 
τον  Ήφαιστο στην Αφροδίτη ως δώρο γάμου. Συγκεκριμένα της δώρισε μια περιοχή μοναδικού κάλους και απροσπέλαστη απο τους αν-
θρώπους, περιφραγμένη με χρυσό φράχτη και πολύτιμους λίθους. Αυτή η περιγραφή ταυτίζεται με τον Ακάμα που έχει μοναδική ομορφιά 
και μέχρι σήμερα ξαφνιάζει το γεγονός ότι δεν έχει καταληφθεί απο την οικοδομική μανία των ανθρώπων. Επίσης σύμφωνα με την αναφορά 
του Κλαυδιανού σε αυτή τη περιοχή υπήρχαν δύο πηγές όπου βούταγε τα βέλη του ο Θεός Έρωτας πριν τα ρίξει στους ανθρώπους, τη πηγή 
του μίσους και τη πηγή του έρωτα. Αυτή η περιοχή εικάζεται ότι είναι ο Ακάμας και η μια απο της πηγές είναι τα  λουτρά  της Αφροδίτης.

Πολλοί μύθοι αφορούν τη περιοχή και μέσω αυτών εμπνευστήκαμε το κτήριο μας και θα τους αναλύσουμε καλύτερα στη συνέχεια.

Μέσα απο τον μύθο της μεταμόρφωσης του Αμάρακου σε φυτό καταλαβαίνουμε την εντύπωση που είχαν κάνει τα διάφορα αρω-
ματικά φυτά που βρίσκονται στη περιοχή, στους αρχαίους έλληνες.  Σύμφωνα με τον μύθο ο Αμάρακος  ήταν γιός του βασι-
λιά της Πάφου Κινήρα και ήταν αρωματοποιός. Μάζευε λοιπόν βότανα απο την περιοχή των λουτρών της Αφροδίτης και έφτια-
χνε μύρο για της τελετές της Θεάς. Μια μέρα του έπεσε το κουτί με το άρωμα και έσπασε, οι Θεοί το θεώρησαν ως ασέβεια προς το 
πρόσωπο τους και έτσι τον μεταμόρφωσαν σε φυτό. Το φυτό πήρε το όνομα του απο τον μεταμορφωμένο νεαρό, Αμάρακο. 
Αναλυτικότερα, μερικά απο τα φυτά που φυτρώνουν στη περιοχή είναι:
Eυκάλυπτοι : Ο Ευκάλυπτος ανήκει στην οικογένεια των Μυρτίδων. Είναι το ψηλότερο ανθοφόρο δέντρο και το ύψος του μπορεί να φτάσει

ΤΑ ΛΟΥΤΡΑ ΤΗΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ

ΒΛΑΣΤΗΣΗ ΣΤΑ ΛΟΥΤΡΑ ΤΗΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ

εμπνευσμένα απο την κυπριακή και Ελληνική μυθολογία. Τέτοιες περιοχές είναι τα ‘’ Λουτρά της Αφροδίτης’’, οι ‘’Σμιγιές’’, ο ‘’ Πύργος της 
Ρήγαινας’’, η ΄΄Φοντάνα Αμορόζα’’, ονόματα εμπνευσμένα απο τους έρωτες της Αφροδίτης και του Άδωνη ή του Διγενή και της Ρήγαινας.



Λουτρά της Αφρδίτης,Πάφος,Κύπρου
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μέχρι και τα 90 μέτρα, ενώ η περιφέρεια του κορμού του  μέχρι τα 8 μέτρα. Τα φύλλα του είναι μακριά και περιέχουν το ευκαλυπτέλαιο που 
έχει φαρμακευτική δράση. Ενώ και απο τον κορμό του λαμβάνεται ρητίνη που επίσης έχει φαρμακευτική δράση.  Το ξύλο του είναι ιδανικό για 
διάφορες κατασκευές αφού είναι σκληρό και στερεό. Επίσης προτιμάται για αναδασώσεις γιατί αναπτύσσεται γρήγορα και δεν είναι ευαίσθητο 
προς διάφορες ασθένειες. Επιπλέον, απωθεί τα κουνούπια, παρέχει δροσιά και σκιά. Ο κορμός του είναι λείος και έχει σταχτί-λευκό χρώμα.  

Πλατάνια 

Κυπαρίσσια : Δέντρο της ανατολικής Μεσογείου που εξαπλώνεται μέχρι την Ινδία. Φυσικές συστάδες του στην Κύπρο σπανίζουν, στον Ακά-
μα υπάρχουν. 
         
Τραχεία πεύκη : Η τραχεία Πεύκη ή αλλιώς Pinus brutia είναι ένα είδος πεύκου που έχει καταγωγή απο την ανατολική Μεσόγειο και φυ-
τρώνει σε παραθαλάσσιες περιοχές αλλά και σε υψόμετρα μέχρι 1200 μέτρα.   Μπορεί να φτάσει τα 35 μέτρα σε ύψος και η μορφή του είναι 
ακανόνιστη. Ο φλοιός του κορμού του δέντρου αυτού είναι χοντρός, λεπιδωτός, με ρωγμές και καστανοκόκκινο χρώμα και στα κλαδιά του 
έχει λεπτές πράσινες βελόνες. 

Αγριοσυκιές : Ιθαγενές της ανατολικής Μεσογείου μέχρι το Ιράν. Στη Κύπρο συναντάται σε υψόμετρα 0 -1400μ.

Ελιές : Αειθαλές δέντρο, ιθαγενές στην Μεσόγειο. Στη Κύπρο συναντάται σε υψόμετρα 0 - 1000 μ.  
 
Βελανιδιές- δρύες  - λατζιές : Η Λατζιά  ή αλλιώς Δρύς σκληρόφυλλη είναι αειθαλλές δέντρο που φυτρώνει στην Κύπρο σε υψόμετρα 
0-1400μ.  Είναι ενδημικό δέντρο της Κύπρου και έχει ανακηρυχθεί σε εθνικό της δέντρο.
Η λατζιά μπορεί να παραμέινει ως πολύκλαδος θάμνος ή να αναπτυχθεί ως δέντρο με 10 μέτρα ύψος. Τα φύλλα του είναι πλατιά, με 
γυαλιστερή πράσινη άνω επιφάνεια  και σκούρο πράσινο ή καφετιά κάτω επιφάνεια. Οι καρποί του δέντρου αυτού είναι τα βελανίδια.

Χαρουπιές -τερατσιές  : Αειθαλές δέντρο, ιθαγενές στην ανατολική Μεσόγειο. Στη Κύπρο συναντάται σε υψόμετρα  0 -700 μ. και είναι πολύ 
δημοφιλές για καλλιέργεια. 
        
Κέδρος : Ο κέδρος (Cedrus) είναι ένα είδος πεύκου, και έιναι κωνοφόρο αειθαλές δέντρο. Έχει μεγάλο κορμό και άκαμπτες βελόνες για φύλ-
λα. Η διάρκεια ζωής των φύλλων αυτών είναι απο 3 με 6 χρόνια και έχουν πράσινο και κόκκινο χρώμα. Ο κέδρος μπορεί να χαρακτηριστεί 
και ως αρωματικό δέντρο γιατί όταν καίγεται αναδύει ένα άρωμα. Για να αναπτυχθεί δεν έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις σε έδαφος και νερό.

Σχοίνοι : Μεσογειακός, αειθαλής θάμνος με αρωματικά φύλλα και καρπούς, συναντάται σε υψόμετρα  0 - 600 μ. 
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Θυμάρι : Αρωματικός θάμνος ιθαγενής της Μεσογείου. Στη Κύπρο συναντάται σε υψόμετρα 0-1000μ. 
         
Φασκομηλιά - σπατζιά : Φυτό της ανατολικής Μεσογείου. Στη Κύπρο συναντάται σε υψόμετρα  0-1400μ. 

Κυκλάμινα  : Φυτό της ανατολικής Μεσογείου, αρκετά κοινό στην Κύπρο. Συναντάται σε υψόμετρα 0-900μ. 

Λάζαρους  
         
Ανεμώνες  
         
Ξισταρκές  : Στη Κύπρο ο θάμνος αυτός βρίσκεται στις δυτικές περιοχές της Πάφου και στο Ακρωτήρι. 

Ασπάλαθους  : Συναντάται απο τα παράλια μέχρι και σε υψόμετρο 1000μ. 

Βάτος : Ιθαγενής θάμνος της Ανατολικής Μεσογείου και της δυτικής Ασίας. Στη Κύπρο συναντάται σε υψόμετρα 0-1500μ. 

Ξυλόθρουμπος : Ενδημικός θάμνος της Κύπρου, συναντάται σε υψόμετρα 0-1100μ

Αντζουλόβατος : Κοινό αναρριχητικό φυτό που συναντάται σε υψόμετρα 0 -1200μ. 
         
Στερατζιά : θάμνος της ανατολικής μεσογείου, συναντάται σε υψόμετρα 0 - 1100μ.

Αόρατος :  Μεσογειακός θάμνος, υπάρχουν τέσσερα είδη του θάμνου αυτού στη Κύπρο και συναντάται σε υψόμετρα 0-500μ. 

Μυρτιά : Αρωματικός, αειθαλής θάμνος, συναντάται στη Κύπρο σε υψόμετρα 0 -1300μ. 

Τρεμιθιά : Φυλλοβόλος θάμνος ή μικρό δέντρο, συναντάται σε υψόμετρα 0-1500μ. 

Ζουλατζιά : Ενδημικό φυτό της Κύπρου, συναντάται σε υψόμετρα 0-300μ. 

Αρκολασμαρίν  : ενδημικό φυτό της Κύπρου, συναντάται σε υψόμετρα 0 -1100μ. 

Πουρνάρι : Αειθαλής θάμνος, συναντάται σε υψόμετρα 100-1100μ.
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Μακκία βλάστηση : Φυτοδιάπλαση χαρακτηριστική στη χερσόνησο του Ακάμα, που ορίζεται ως θαμνώνας αδιαπέραστος απο ξηρόφιλους, 
σκληρόφυλλους αειθαλείς θάμνους ή μικρά δέντρα. Διακρίνεται σε ψηλή μακκία βλάστηση που χαρακτηρίζεται απο την παρουσία μικρών 
δέντρων και το ύψος των θάμνων ξεπερνά τα 2 μέτρα, και σε χαμηλή μακκία βλάστηση όπου το ύψος των θαμνών δεν ξεπερνά τα 1-2 μέτρα. 

Χρυσοξυλιά : Μεσογειακός αειθαλής θάμνος ή μικρό δέντρο, συναντάται σε υψόμετρα 0-1000μ. 

Σαψισιά : ενδημικό φυτό της Κύπρου που είναι ευρέως γνωστό για της αρωματικές και θεραπευτικές του ιδιότητες, συναντάται σε υψόμετρο 
0-800μ. 

Τη σημαντικότητα της περιοχής αντιλήφθηκε το κράτος που αποφάσισε με διάφορες ενέργειες να προσελκύσει τουρίστες για να 
θαυμάσουν τα φυτά και τη μοναδικότητα του τοπίου. Μια πρώτη ενέργεια ήταν η δημιουργία βοτανικού κήπου το 2005 στην πε-
ριοχή των λουτρών της Αφροδίτης. Ενώ μια δεύτερη ενέργεια ήταν η δημιουργία μονοπατιών της φύσης ώστε να ο κό-
σμος να μπορεί να επισκεφτεί και να μελετήσει το ιδιαίτερο περιβάλλον του Ακάμα.  Στη περιοχή δημιουργήθηκαν 5 κυκλι-
κά μονοπάτια φύσης απο τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού και το Τμήμα Δασών.  Απο τη περιοχή μας περνούν τα δύο 
απο αυτά, το μονοπάτι Άδωνης και το μονοπάτι Αφροδίτη. Η περιήγηση στα μονοπάτια αυτά φέρνει τους πεζοπόρους κοντά στη φύση.

Η διαδρομή του μονοπατιού Άδωνης, ξεκινά απο τους βοτανικούς κήπους και περνά απο τον πύργο της ρήγαινας, ενώνε-
ται με τα μονοπάτια Σμιγιές, Κεφαλόβρυσα και Αφροδίτη. Το μονοπάτι αυτό συνδέει τα λουτρά της Αφροδίτης με την Πόλη. Ιδιαί-
τερο ενδιαφέρον έχουν τα ερείπια του πύργου της Ρήγαινας αλλά και μια βελανιδιά 500 χρονών. Το μονοπάτι έχει μήκος 7.5 χιλιό-
μετρα και για να το διανύσεις θέλεις 3-4 ώρες. Ξεκινά απο υψόμετρο 35 μέτρων και φτάνει μέχρι και σε υψόμετρο 319 μέτρων.

Η διαδρομή του μονοπατιού Αφροδίτη, ξεκινά απο τους βοτανικούς κήπους και περνά απο τον πύργο της ρήγαινας, ενώνεται με 
το μονοπάτι του Άδωνη. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν, τα λουτρά της Αφροδίτης, περιοχή που κατά τον μύθο λουζόταν η Θεά Αφρο-
δίτη και ζούσε τον έρωτα της με τον Άδωνη, τα ερείπια του πύργου της Ρήγαινας αλλά και μια βελανιδιά 500 χρονών.  Στην όλη δια-
δρομή υπάρχουν δύο πηγές με μή πόσιμο νερό, η μια είναι ανάμεσα στα λουτρά της Αφροδίτης ενώ η άλλη κοντά στο πύργο της Ρή-
γαινας, αναφορές για αυτές της πηγές βρίσκονται στη μυθολογία ως οι πηγές της αγάπης και του μίσους. Το μονοπάτι έχει μήκος 7.5 
χιλιόμετρα και για να το διανύσεις θέλεις 3-4 ώρες. Ξεκινά απο υψόμετρο 35 μέτρων και φτάνει μέχρι και σε υψόμετρο 333 μέτρων.

Στον βοτανικό κήπο προστέθηκε και ένα παρατηρητήριο πουλιών αφού στη περιοχή υπάρχουν 77 είδη πουλιών. Τα σημαντικότερα απο αυτά 
είναι :
- το Περτικοσιάχινο (Hieraateus fasciatus) 
- το Σιαχίνι (Falco peregrinus) 
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- η Χρυσοκαρακάξα (Coracias garrulous) 
- ο Τρυπομάζης (Sylvia melanothorax) 
- ο Νυχτοπάτης (Caprimulgus europeaus) 
- η Δακκαννούρα (Lanius nubicus)  
- το Σιταροπούλλιν (Emberiza caesia)

Ενώ συχνότερα μπορούμε να δούμε τα ακόλουθα είδη: 

•Great tit
•blackcap
•golden oriole
•cyprus wheatear
•goldfinch
•greenfinch 
•magpie
•roller
•collared dove
•pied flycatcher
•sardinian warber
•hooded crow 
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Το κτήριο τοποθετήθηκε στη χαράδρα σαν χωνί, σαν λούκι που θα υποδέχεται το νερό απο τα λουτρά και θα τα διοχετεύει σε διάφορα ση-
μεία του κτηρίου και μετά θα τα αποβάλει στη θάλασσα.  Κύριο μέλημα είναι το κτήριο να πατά, να εισχωρεί, να απογειώνεται. Η αρχική 
μας προσέγγιση δηλαδή ήταν η χάραξη μια ευθείας απο τα λουτρά μέχρι τη θάλασσα και σε αυτόν τον κεντρικό άξονα θα κουμπώνουν οι 
διάφορες αίθουσες. Αυτές οι αίθουσες εμπνεύστηκαν απο τους μύθους που αφορούν την περιοχή και η διαδρομή σε αυτές είναι μια προ-
σπάθεια εξιστόρησης των μύθων με την σωστή σειρά που διαδραματίστηκαν. Ωστόσο σε κάθε ενότητα μύθου, δεν εξιστορείται ο μύθος μόνο 
μιας αίθουσας λουτρού αλλά και ενός χώρου εμπειρίας, ούτως ώστε εαν δεν θέλει κάποιος να επισκεφτεί και τις 7 αίθουσες λουτρών αλλά 
θέλει να ζήσει την ιστορία της Αφροδίτης να μπορέσει να το κάνει και μέσω των διάφορων χώρων εμπειρίας. Το κτηριολογικό πρόγραμμα 
συμπληρώνουν οι βοηθητικοί χώροι αλλά και οι χώροι για το ευρύ κοινό και όχι μόνο για τους λουόμενους. Υπήρξε ένας διαχωρισμός 
μεταξύ των χώρων που αφορούν το ευρύ κοινό με τους  χώρους που αφορούν τους λουόμενους. Η είσοδος στον χώρο που σε οδηγεί 
στις κτηριακές εγκαταστάσεις των λουτρών είναι ελεγχόμενη και η πορεία κίνησης έχει διαμορφωθεί έτσι ώστε να ξεκινάς την περιήγηση 
απο την γέννηση της Αφροδίτης και να προχωράς στην πορεία εξέλιξης της ζωής της. Χαρακτηριστικό αυτού του κτηρίου είναι ότι σε όλο 
το κτήριο χρησιμοποιείται το νερό με διάφορες τεχνικές, έτσι ώστε να συνοδεύει πάντα τον λουόμενο. Υπάρχουν σε πολλά σημεία του κτη-
ρίου τεχνητοί καταρράκτες, κατασκευές με ρηχό νερό ή ανοίγματα που σου επιτρέπουν να βλέπεις τη πορεία του ρυακιού στο εξωτερικό 
περιβάλλον. Στόχος αυτής της προσέγγισης είναι να εκθειάσουμε αυτό το ιερό νερό που είναι το κύριο στοιχείο στα Λουτρά της Αφροδίτης.

3.ΑΡΧΙΚΗ  ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
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ΠΛΗΡΕΣ

ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΜΕ ΦΕΓΓΙΤΗ
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Το κτήριο αποτελεί αισθητήριο τοπίο, χώρο όπου ζητούμενο είναι η ικανοποίηση των αισθήσεων του χρήστη ώστε να επέλ-
θει σε κατάσταση ηρεμίας και ψυχοσωματικής ευεξίας. Με τη μελετημένη διάταξη των χώρων, τις συνθήκες φωτισμού που θα υπάρ-
χουν αλλά και την ιδιαίτερη ατμόσφαιρα που θα έχει κάθε ενότητα θα ενεργοποιηθούν οι αισθήσεις του χρήστη. Οι διάφορες αί-
θουσες αποτελούν ατομικές ή συλλογικές εμπειρίες, μπορεί δηλαδή ο χρήστης ή να απομονωθεί ή να είναι μέρος ενός συνόλου. 

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ  ΚΕΝΟΥ - ΠΛΗΡΟΥΣ
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ΤΥΠΟΙ ΛΟΥΤΡΩΝ - ΑΡΧΙΚΕΣ ΙΔΕΕΣ
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ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΕΝΤΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Νερό 
Το νερό πήρε διαφορετικές σημασίες από εποχή σε εποχή και από πολιτισμό σε πολιτισμό. Υπήρξε σύμβολο της ζωής, 
της νεότητας, του θανάτου, της γονιμότητας, της αγνότητας κ.ά. ενώ για πολλές θρησκείες αποτέλεσε μέσο εξαγνισμού. 
Στη δική μας περίπτωση προσπαθούμε να το εκθέσουμε, με τη χρήση του σε όλα τα σημεία του κτηρίου. Συγκεκριμένα λαμβά-
νουμε το μυθικό νερό απο τα λουτρά της Αφροδίτης και το εντάσσουμε σε διάφορα σημεία του κτηρίου μας. Οι χρήστες μπο-
ρούν σε μερικά σημεία να το αγγίξουν, σε άλλα να το δουν και σε άλλα απλά να το ακούσουν να ρέει. Όλοι αυτοί οι τρόποι αντιμετώ-
πισης του είχαν ως κοινό παράγοντα την εξασφάλιση της ψυχοσωματικής ηρεμίας με τη συμβολή του ιστορικού αυτού νερού. 

ΣΩΜΑ- ΝΕΡΟ - ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ
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Φως 
Στο κτίριό μας η χρήση φυσικού φωτισμού έγινε σε διαβαθμίσεις, ανάλογα με την χρήση του κάθε χώρου και την ατμόσφαιρα που ενέ-
πνεε ο αντίστοιχος μύθος από τον οποίο εμπνευστήκαμε τον κάθε χώρο. Έτσι, οι περισσότερες αίθουσες που έχουν πιο δημόσιο χα-
ρακτήρα χρησιμοποιούν σε μεγάλο βαθμό το φυσικό φως, εκτός από ορισμένες όπου ο μύθος παρέπεμπε σε πιο σκοτεινούς χώρους. 

ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ - ΑΡΧΙΚΕΣ ΙΔΕΕΣ
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Χωρο-γραφία
Οι κινήσεις που επιτρέπει ένα κτίριο στον χρήστη του αλλά και οι κινήσεις και πορείες που τον προκαλεί να ακολουθή-
σει, δημιουργούν διαφορετικές χωρικές συνθήκες και εμπειρίες καθώς μέσα από την κίνηση αντιλαμβανόμαστε ένα 
χώρο. Στη δική μας περίπτωση η κίνηση μέσα στο κτήριο έχει διαμορφωθεί έτσι ώστε να αφηγείται τη ζωή της Αφροδίτης. 

Χρόνος
Ο χρόνος διαμονής σε ένα χώρο αλλά και η χρονική στιγμή στην οποία το επισκεπτόμαστε επηρεάζουν και την αίσθηση που μας προκαλεί. 

Υλικότητα 
Τα υλικά και ο τρόπος επεξεργασίας και εφαρμογής τους επηρεάζουν τις αισθήσεις των χρηστών επομέ-
νως παίζουν σημαντικό ρόλο ιδιαίτερα σε ένα κτίριο λουτρών που σχετίζεται άμεσα με τις αισθήσεις του ανθρώπου.





41

Με βάση τους μύθους που υπάρχουν για τη περιοχή καταλήξαμε στο ότι θα θέλαμε οι χώροι των λουτρών εξωτερικοί και 
εσωτερικοί να παίξουν και το ρόλο της αφήγησης κάποιων γεγονότων για τη περιοχή. Αρχικά θα παραθέσουμε τους μύ-
θους που αφορούν την περιοχή μας και τη Θεά Αφροδίτη και αργότερα θα εξηγήσουμε το συσχετισμό με το πρόγραμμά μας.

4.ΒΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΜΥΘΟ
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ΘΕΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ : Η Θεά Αφροδίτη ήταν η Θεά του έρωτα και της ομορφιάς. Προστάτιδα Θεά των λουλουδιών και με μια γκάμα δέντρων 
αφιερωμένη στο πρόσωπο της.  Ενώ τα ιερά ζώα που ήταν αφιερωμένα σε αυτή ήταν τα περιστέρια, τα σπουργίτια, τα άλογα και οι κύκνοι. 
Έχει αρκετά προσωνύμια, εκ των οποίων τα πιο διαδεδομένα ήταν Κυθέρεια και Κύπριδα, εμπνευσμένα απο τις περιοχές που φημολογείται ότι 
γεννήθηκε.  Μετά την γέννηση της στη Κύπρο οδηγήθηκε στον Όλυμπο για να την γνωρίσουν οι υπόλοιποι Θεοί. Φτάνοντας στον Όλυμπο κανονίστηκε 
και ο γάμος της με τον Θεό Ήφαιστο, ωστόσο η Θεά είχε πολλούς εραστές, Θεούς και ανθρώπους. Απο τις ενώσεις αυτές προέκυψαν πολλά παιδιά. 

ΜΥΘΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΑΦΡΟΔΤΗΣ : Μια εκδοχή του μύθου της γέννησης της Θεάς θέλει την Αφροδίτη να είναι κόρη του Ουρανού και της 
θάλασσας. Κατά τον Ησίοδο, ο Κρόνος ακρωτηρίασε τα γεννητικά όργανα του Ουρανού και τα έριξε μέσα στη θάλασσα, με αποτέλεσμα να 
γεννηθεί η Αφροδίτη από τον αφρό  που δημιουργήθηκε. Όταν γεννήθηκε η Θεά, οι άνεμοι και τα κύματα την έσπρωξαν προς τα Κύθηρα και 
τέλος στην ακτή της Κύπρου. Όταν βγήκε στη στεριά βλάστησαν και άνθισαν λουλούδια, ολάκερη η φύση γιόρταζε το χαρμόσυνο γεγονός. 
Η γέννηση της θεάς παρουσιάζεται διαφορετικά απο τον Όμηρο. Σύμφωνα με τον έκτο Ομηρικό Ύμνο η Αφροδίτη αφού γεννήθη-
κε δεν πέρασε απο τα Κύθηρα πρώτα αλλά γεννήθηκε κοντά στις ακτές της Κύπρου. Με τη βοήθεια του δυτικού άνεμου, Ζέφυ-
ρου, έφτασε στο νησί, στην περιοχή που σήμερα ονομάζεται ‘’Πέτρα του Ρωμιού’’. Εκεί την υποδέχτηκαν οι Ώρες, την έλουσαν, την 
έντυσαν με ωραίο πέπλο και τη στόλισαν με χρυσά κοσμήματα και την συνόδευσαν στον Όλυμπο. Οι Θεοί γοητευμένοι την υποδέχτη-
καν και της έδωσαν μια θέση κοντά τους. Της έδωσαν το όνομα Αφροδίτη αφού γεννήθηκε μέσα απο τον αφρό και την έχρησαν ως την 
Θεά της ομορφιάς, της γονιμότητας και του έρωτα. Ωστόσο χρίστηκε και ως προστάτιδα των νεαρών κοριτσιών και των λουλουδιών. 
Οι Ώρες συμβόλιζαν τις ανοιξιάτικες και καλοκαιρινές μέρες και τα ονόματα τους ήταν Ευνομία, Δίκη και Ειρήνη. Η ιδιότητα της κάθε μιας ξεχω-
ριστά φανερώνεται απο την ονοματολογία τους, η Ευνομία συμβόλιζε τους νόμους, η Δίκη την δικαιοσύνη και η Ειρήνη τις απολαύσεις της ζωής.

ΜΥΘΟΣ ΓΑΜΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ : Μετά την άφιξη της Θεάς Αφροδίτης στον Όλυμπο υπήρξε μια αναστάτωση, ο Θεός Δίας για να προλάβει τις 
διαμάχες για την διεκδίκηση της διέταξε τον γάμο της με τον Θεό Ήφαιστο. Ο Ήφαιστος ήταν ο Θεός της φωτιάς και της μεταλλουργίας. Ήταν 
άσχημος και χωλός και για να κερδίσει την εύνοια της Αφροδίτης της πρόσφερε ως γαμήλιο δώρο ένα κομμάτι γης περιφραγμένο απο χρυσό 
φράχτη και πολύτιμους λίθους. Αυτό το κομμάτι γης βρισκόταν σε ένα βουνό της Κύπρου, απροσπέλαστο για τους θνητούς, με εύφορο έδαφος 
και καλό κλίμα. Επίσης αναφέρεται ότι εκεί υπήρχαν δύο πηγές, του έρωτα και του μίσους, και το μέρος αυτό λεγόταν ‘’Λουτρά της Αφροδίτης’’.

ΜΥΘΟΙ

ΜΥΘΟΣ ΑΠΙΣΤΙΑΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΗ : Μια απο της σοβαρότερες εξωσυζυγικές σχέσεις της Αφροδίτης ήταν ο Θεός 
του πολέμου Άρης. Όταν ο Ήλιος φανέρωσε στον Ήφαιστο την σχέση τους, αυτός θέλησε να τους πιάσει  στα πράσα παγιδεύο-
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ντας τους.  Σαν άριστος δεξιοέτχνης δεξιοτέχνης που ήταν έφτιαξε ένα μεταλλικό δίχτυ και το τοποθέτησε πάνω απο το κρεβά-
τι τους. Καθώς έκαναν έρωτα λοιπόν τους αιχμαλώτισε και φώναξε σε όλους τους Θεούς για να τους δουν και να τους κοροϊδέψουν.  
 
Μόνο ο Ποσειδώνας αρνήθηκε να συμμετάσχει και συμβούλεψε τον Ήφαιστο να τους ελευθερώσει και ο Άρης θα πλήρωνε το πρόστι-
μο για τη μοιχεία του. Ο Ήφαιστος αρνήθηκε, υποστηρίζοντας ότι ο Άρης θα ξέφευγε χωρίς να πληρώσει και έτσι τους άφησε πα-
γιδευμένους για αρκετή ώρα. Ο Ποσειδώνας πλήρωσε ο ίδιος το πρόστιμο για να λήξει το θέμα και να πάψει η εξαθλίωση των Θεών. 

Με την πολύωρη αιχμαλωσία τους οι εραστές εξαντλήθηκαν, πιάστηκαν τα άκρα τους και οι μύες τους. Η Αφροδίτη έχασε την 
ομορφιά της και επέστρεψε στην γενέτειρα της Πάφο και συγκεκριμένα στα λουτρά της ώστε να ανακτήσει τη χαμένη της ομορ-
φιά. Εκεί την υποδέχτηκαν οι Τρείς Χάριτες, η Αγλαΐα, η Θάλεια και η Ευφροσύνη.  Αφού την έλουσαν και την άλειψαν με έλαια, επα-
νήλθε και η λάμψη της. Απο αυτή την πολυτάραχη ένωση προέκυψε η Αρμονία, η κόρη του Θεού Άρη και της Θεάς Αφροδίτης

ΜΥΘΟΣ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ ΜΕ ΑΔΩΝΗ : Σε αυτή τη περιοχή γνώρισε και συναντούσε η Θεά τον μεγάλο της έρωτα, Άδωνη. Ο 
Άδωνης ήταν ο καρπός  της παράνομης ένωσης της Σμύρνας με τον πατέρα της, το βασιλιά της Πάφου, Κινύρα.  Λόγω της υβριστικής συ-
μπεριφοράς της, προς τη Θεά Αφροδίτη, η Θεά αποφάσισε να την τιμωρήσει προκαλώντας της ένα ακαταμάχητο έρωτα για τον πατέρα της. 
Υπάρχουν διάφορες παραλλαγές στο μύθο για την υβριστική συμπεριφορά της Μύρρας. Σε μια απο αυτές λέγεται ότι ή η ίδια ή η μητέρα 
της ισχυριζόταν πως ήταν ομορφότερη απο την Θεά Αφροδίτη, σε άλλη ότι απλά απαρνιόταν τον έρωτα προσβάλλοντας τη Θεά. Όποιο και 
να ήταν το αίτιο η τιμωρία ήταν η ίδια. Η Μύρρα μεταμορφωμένη σε δούλα του παλατιού κατάφερε να ξελογιάσει τον πατέρα της και να 
συνευρεθεί μαζί του για 12 νύχτες. Όταν συνήλθε απο τον παραλογισμό που της προκάλεσε η Αφροδίτη, η νεαρή ένιωσε τόσες τύψεις που 
πήγε και είπε στο πατέρα της τι είχε κάνει. Ο πατέρας της εξοργίστηκε και θέλησε να τη σκοτώσει, η Μύρρα ένιωθε αβάσταχτο πόνο και 
έτρεξε στο δάσος για να σωθεί. Τότε η Θεά Αφροδίτη τη λυπήθηκε και την μεταμόρφωσε στο ομώνυμο δέντρο. Μετά απο 10 μήνες ο φλοιός 

ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΚΑΙ ΑΦΡΟΔΙΤΗ  : Ακόμη ένας απο τους εραστές της Αφροδίτης ήταν ο Διόνυσος, ο Θεός του κρασιού. Μάλιστα υπάρχουν εικασίες 
ότι η σχέση της με τον Άδωνη προέκυψε αφού ο Θεός Διόνυσος έφυγε για την Ινδία. Απο την ένωση λοιπόν του Διόνυσου και της Αφροδίτης 
γεννήθηκαν ο Πρίαππος και ο Υμέναιος. Ο Πρίαππος με μάγια από την Ήρα γεννήθηκε άσχημος, δύσμορφος και ξεδιάντροπος. Η μορφή του 
ήταν παρόμοια με τον Πάνα. Η Αφροδίτη αντικρίζοντας το γιό της καταβλήθηκε απο φρίκη και αποφάσισε να τον εγκαταλείψει εκτεθειμένο στο 
βουνό ώστε να πεθάνει. Ωστόσο το βρέφος το βρήκε ένας βοσκός και το έσωσε απο σίγουρο θάνατο. Ο Πρίαππος  ήταν απωθητικός προς τους 
ανθρώπους, παρόλα αυτά ήταν μέλος της συνοδείας του Διόνυσου και θεοποιήθηκε. Λόγω του μεγάλου φαλλού του συνδέθηκε με την βλάστη-
ση και τη γονιμότητα. Τον παρουσιάζουν να φέρει ένα στεφάνι απο κισσό και κλήμα στο κεφάλι, ενώ στο χέρι κρατάει θυρσό και στο άλλο κύπελ-
λο. Η υπουλότητα του Πρίαπου αποκαλύπτεται από τον μύθο που προσπάθησε να βιάσει μια νύφη καθώς κοιμόταν. Ο Υμέναιος αντίθετα ήταν 
πανέμορφος νέος και σπουδαίος τραγουδοποιός.  Συνδέθηκε με τα γαμήλια άσματα και του προσδόθηκε η ιδιότητα του προστάτη των γάμων.
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του δέντρου έσκασε και γεννήθηκε ο Άδωνης, ο καρπός αυτού του παράνομου έρωτα. Ήταν τόσο όμορφος και ποθητός που η Θεά Αφρο-
δίτη τον ερωτεύτηκε. Σύμφωνα με τον μύθο η Θεά Αφροδίτη τον είχε δώσει στην Περσεφόνη στο κάτω κόσμο να τον προστατεύσει απο 
την οργή του πατέρα του, με τη προϋπόθεση ότι στα 18 του χρόνια έπρεπε να της τον επιστρέψει στη γη. Όταν ενηλικιώθηκε ο νέος, ήταν 
τόσο όμορφος που η Περσεφόνη αρνιόταν να τον επιστρέψει στην Αφροδίτη. Όταν γύρισε στη Πάφο ο νεαρός Άδωνης, έσμιξε με την Θεά 
Αφροδίτη. Ο  Θεός Άρης, ακόμη ένας απο τους εραστές της Θεάς, ζήλεψε τη σχέση αυτή και αποφάσισε να δολοφονήσει τον Άδωνη.  Μετα-
μορφώθηκε λοιπόν σε αγριόχοιρο και προκαλούσε ταραχή στην ευρύτερη περιοχή της Πάφου. Ο Άδωνης θέλοντας να απαλλάξει τον τόπο 
του απο αυτό το μαρτύριο, προσπάθησε να κυνηγήσει και να σκοτώσει το αγριογούρουνο. Ο ηττημένος απο τη μάχη αυτή ήταν ο Άδωνης 
και έτσι επέστρεψε μόνιμα στον κάτω κόσμο. Μετά το θάνατο του η Θεά Αφροδίτη αρνιόταν να μείνει ο Άδωνης στο κάτω κόσμο και έτσι 
δημιουργήθηκε μια διαμάχη με την Περσεφόνη. Ο Θεός Δίας για να σταματήσει τον καυγά,  αποφάσισε πως ήταν πιο δίκαιο η ζωή του Άδωνη 
να χωριζόταν σε τρεις φάσεις. Τους 4 μήνες θα τους περνούσε με την Περσεφόνη, τους τέσσερεις με την Αφροδίτη και τους υπόλοιπους 
τέσσερεις όπου θα επέλεγε ο ίδιος.  Ο Αδωνης που είχε και αυτός αγαπήσει την Αφροδίτη επέλεξε να περνάει τους 8 μήνες μαζί της και 
τους υπόλοιπους τέσσερεις αναγκαστικά με τη Περσεφόνη.  Πηγαίνοντας απο τη μια Θεά στην άλλη, σύνδεε τον πάνω με τον κάτω κόσμο. 
Στην Πάφο, το ετήσιο φεστιβάλ «Αδώνεια» γινόταν στις 25 και 26 Μαρτίου, αναπαριστώντας το θάνατο και την ανάσταση του Αδώνιδος. 
Την πρώτη μέρα θρηνούσαν το θάνατο του νεαρού και οι γυναίκες έριχναν λουλούδια, φύλλα και κλαδιά μυρτιάς και γλάστρες στη θάλασ-
σα, δείχνοντας ότι συμμερίζονταν τη θλίψη της Αφροδίτης. Τη δεύτερη μέρα, ο κόσμος γιόρταζε την ανάσταση του Αδώνιδος γλεντώντας.

ΚΤΗΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-Αίθουσες και λέξεις κειμένου που μας ενέπνευσαν 
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Αίθουσα υδρομασάζ  [54.5 m2 η δεξαμενή]  :  (συσχετισμός με μύθο γέννησης Αφροδίτης μέσα απο τον αφρό της θάλασσας) / όνομα αίθου-
σας: ‘’Γένεσις’’

Αίθουσα ξεκούρασης με θέα τον Ουρανό και τη Θάλασσα (συσχετισμό με μύθο ένωσης Ουρανού και Θάλασσας για τη γέννηση της Αφροδί-
της)/ όνομα αίθουσας: ‘’Αφροδίτη’’ 

Ουρανού, θάλασσα, - θέα προς ουρανό και θάλασσα
τον αφρό -  υδρομασάζ
όργανα που έπεσαν - πτώση νερού από ψηλά
άνεμοι και τα κύματα, ανθίζουν λουλούδια - σύνδεση με άλλες αίθουσες (Ώρες και Κήποι Αφροδίτης) 

3 αίθουσες περιποίησης με αρωματικά έλαια, συσχετισμό με Ώρες (Ευνομία, Δίκη, Ειρήνη) που την υποδέχτηκαν μετά την γέννηση της στη 
Πέτρα του Ρωμιού, όπου την καλλώπισαν, την αρωμάτισαν και την στόλισαν)
Όνομα ενότητας 3 αιθουσών: Ώρες

έλουσαν, στόλισαν, - αίθουσες περιποίησης
ανοιξιάτικες και καλοκαιρινές μέρες - κοντά στην αίθουσα ‘’Κήποι της Αφροδίτης’’

Λουτρό με αρωματικά λουλούδια [57m2 η δεξαμενή]  : (συσχετισμός με τον μύθο της γέννησης της Θεάς, που οι ώρες την έλουσαν με 
αρώματα  και έλαια, επίσης η Θεά Αφροδίτη είναι Θεά των μυρωδικών) / όνομα αίθουσας: ‘’Κήποι της Αφροδίτης’’

Λουτρό εσωτερικό με ζεστό νερό [140m2 η δεξαμενή]  : (συσχετισμός με το μύθο του γάμου της Αφροδίτης με Θεό της μεταλλουργίας και 
της φωτιάς) / όνομα αίθουσας: ‘’ Ήφαιστος’’

μεταλλουργία 
χρυσό φράχτη, -μεταλλικά στοιχεία στην αίθουσα 
θεό της φωτιάς - ζεστή ατμόσφαιρα αίθουσας (φωτισμός, είδος λουτρού)
απροσπέλαστο, άσχημο και χωλό - σύνδεση με περιβάλλοντα χώρο αλλά να μην μπορούν να εισχωρήσουν σε αυτόν 
πηγές  - οπτική επαφή με το νερό των λουτρών της Αφροδίτης

Λουτρό εξωτερικό με ζεστό νερό με φυσικό φωτισμό [120 m2 η δεξαμενή]  : (συσχετισμό με μύθο απιστίας Αφροδίτη με Άρη, όπου τους 
είδε ο Ήλιος και τους πρόδωσε στον Ήφαιστο) / όνομα αίθουσας: ‘’Αρμονία’’ (το όνομα του παιδιού της Αφροδίτης και του Άρη) πισίνα εσω-
τερική απο Ήφαιστο να συνεχίζεται εξωτερική προς αρμονία. επίσης το δωμάτιο εμπειρίας που το βλέπει ο ήλιος συνδέει τον Ήφαιστο με την 
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αρμονία γιατί ο ήλιος αποκάλυψε την απιστία στον σύζυγο Ήφαιστο.

Αιθουσα εμπειριας ‘’ηλιος’’ - ηλιοθεραπεια : Ήλιος - αίθουσα εμπειρίας που θα συνδέει τις αίθουσες Αρμονία και Ήφαιστος, ανοικτή αί-
θουσα ώστε να λιάζονται οι λουόμενοι που κάθονται εκεί. Ο Ήλιος εισχωρεί απο την αίθουσα εμπειρίας, στην αίθουσα αρμονία, μέσω του 
διάτρητου Gabion wall αλλά και απο το διάτρητο στέγαστρο και αποκαλύπτει κάθε ενέργεια που γίνεται σε αυτήν. Η αίθουσα αυτή επίσης 
εξυπηρετεί το σκοπό να δώσει μια άλλη ερμηνεία στον Θεό της φωτιάς. Αν δηλαδή κάποιος δεν θέλει να επισκεφτεί το ζεστό λουτρό που 
ανήκει σε αυτή την ενότητα, μπορεί να βιώσει τη ζέστη πηγαίνοντας στην αίθουσα του Ήλιου.

παγίδα
μεταλλικό δίχτυ - διάτρητη κατασκευή που θα ξεκινά από Ήφαιστο ως στέγαστρο και θα αγκαλιάζει την Αρμονία

πιασμένα άκρα 
έλουσαν και άλειψαν με έλαια
λάμψη και την ομορφιά - σύνδεση με 3 Χάριτες

3 αίθουσες μασάζ, (συσχετισμό με τις 3 χάριτες (Αγλαΐα, Θάλεια, Ευφροσύνη), οι οποίες φρόντισαν τη Θεά Αφροδίτη μετά την αιχμαλώτιση 
της απο τον Ήφαιστο όταν τον απατούσε με τον Άρη. Μετά την πολύωρη αιχμαλώτιση της με τα δεσμά του Ήφαιστου, όταν την απελευθέρω-
σε, ήρθε στα λουτρά της στη Κύπρο, όπου οι 3 χάριτες την έλουσαν με αρώματα και την θεράπευσαν). Όνομα ενότητας 3 αυτών αιθουσών: 
Τρείς Χάριτες

γοητείας, ομορφιάς, της φύσης και της γονιμότητας - αίθουσες φυσιοθεραπευτικού μασάζ

Λουτρό με κρασί [35.5 m2 κάθε δεξαμενή] :  δύο αίθουσες που θα ανήκουν στην ίδια θεματική ενότητα (συσχετισμός με μύθο Διόνυσου και 
Αφροδίτης, οι δύο αίθουσες θα συμβολίζουν τα παιδιά τους) / ονόματα αιθουσών: «Πρίαππος» και «Υμέναιος»

χιτώνα ολοπόρφυρο, κρύβει την ασχήμια, να ταιριάζει στην μάνας του την ομορφιά - εν μέρη κάλυψη του όγκου, κοινά στοιχεία με Κήπους 
Αφροδίτης
ξεδιάντροπος - άνοιγμα σε οροφή
κοιμόταν, - ξαπλώστρες, χώρος ανάπαυσης 
βλάστηση
κλήμα - άγονος κήπος - η αυλή που έχουμε με μόνο στοιχείο τους 2 ευκάλυπτους , νερό και αναρριχόμενο κλήμα
Υμέναιος
γαμήλια, πανέμορφος νέος - ρομαντική ατμόσφαιρα
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Στη κατηγορία Πρίαππος υπάρχουν επίσης :  Αιθουσα χαλαρωσης + Αιθουσα επαλειψης υποπροιοντων κρασιου

Ως κρασοθεραπεία μπορούν να θεωρηθούν διάφορες κατηγορίες θεραπείας που περιλαμβάνουν κόκκινο κρασί και τα υποπροϊόντα του. 
Στη δική μας περίπτωση αναφερόμαστε σε λουτρό με κόκκινο κρασί αλλά και στην εντριβή- επάλειψη υποπροιόντων κρασιού στο δέρμα. 
Η ανακάλυψη της κρασοθεραπείας  έγινε στην πόλη Merlot απο την γαλλίδα Mathilde Thomas και τη συμβολή ενός επιστήμονα που 
επισκέφτηκε το οινοποιείο της. Απο ότι την πληροφόρησε ο επιστήμονας, τα υποπροϊόντα κρασιού, τα απόβλητα δηλαδή απο το στίψι-
μο των σταφυλιών (π.χ. τα δέρματα των σταφυλιών, σπόρους, μίσχους, φύλλα),   παρήγαγαν ένα θαυματουργό έλαιο. Το έλαιο αυτό εί-
ναι 10 φορές καλύτερο για την πρόσληψη των ρυτίδων απο ότι το έλαιο απο την βιταμίνη Ε. Επηρεασμένη απο όλα αυτά η  Mathilde 
ίδρυσε την  Caudalie, που παρήγαγε προϊόντα επιδερμίδας με εκχύλισμα σταφυλιού.  Το εκχύλισμα των υποπροιόντων κρασιού 
έχει υψηλή περιεκτικότητα σε πολυφαινόλες, οργανικές ενώσεις που είναι αντιοξειδωτικές που προστατεύουν τον οργανισμό από 
τις ελεύθερες ρίζες. Με αποτέλεσμα η εντριβή του εκχυλίσματος αυτού ή και το λουτρό μέσα σε αυτό,  να αναζωογονεί τον οργανι-
σμό και να προλαβαίνει τη γήρανση και την ανάπτυξη καρκινικών κυττάρων. Ωστόσο υπάρχουν κάποιες αμφιβολίες αν όντως το λου-
τρό σε κρασί είναι ευεργετικό για τον ανθρώπινο οργανισμό. Μερικοί επιστήμονες  υποστηρίζουν ότι οι πολυφαινόλες δύσκολα απορ-
ροφούνται απο τον άνθρωπο. Κανείς όμως δεν αμφισβήτησε ότι είναι ευεργετική ή εντριβή υποπροιόντων σταφυλιού στο δέρμα. 
Κανείς δεν έχει αμφισβητήσει ότι η  κρασοθεραπεία έχει αντιβακτηριακά και αντισηπτικά οφέλη και βοηθά στην ανάπτυξη νέων κυττά-
ρων αλλά και στην γρήγορη επούλωση των πληγών.Επιπρόσθετα ενισχύει τα αιμοφόρα αγγεία και βελτιώνει την κυκλοφορία του αίματος.

Λασπόλουτρο + εξωτερικό λουτρό με κρύο νερό [40m2 η δεξαμενή - εξωτερικού λουτρού, 25 m2 η δεξαμενή - λασπόλουτρο] :  δύο 
αίθουσες που θα ανήκουν στην ίδια θεματική ενότητα (συσχετισμός με μύθο γνωριμίας Άδωνη με τη Θεά Αφροδίτη, οι 2 αίθουσες θα συμ-
βολίζουν τις 2 ζωές του Άδωνη, την ζωή του στον κάτω κόσμο με την Περσεφόνη και τη ζωή του στο πάνω κόσμο με την Θεά Αφροδίτη) / 
όνομα αίθουσας: ‘’Άδωνης’’

θάνατο, ανάσταση, σύνδεε τον πάνω με τον κάτω κόσμο - 2 αντίθετες αίθουσες, σε δύο διαφορετικά επίπεδα και διαφορετικό είδος λουτρού
Κάτω Κόσμου, - λασπόλουτρο
πάνω κόσμος  - ανοιχτή αίθουσα
λουλούδια, φύλλα και κλαδιά, γλάστρες στη θάλασσα - ευκάλυπτος μέσα σε αίθουσα και επίσης επειδή είναι ανοικτή αίθουσα βλέπεις τη 
βλάστηση στο φυτεμένο δώμα

Η λασποθεραπεία είναι το λουτρό σε ένα μίγμα λάσπης. Το μίγμα αυτό αποτελείται απο μεταλλικό ή ιαματικό νερό και ηφαιστειακή τέφρα ή 
χώμα απο λίμνες ή θάλασσες με θεραπευτικές ιδιότητες. Το λασπόλουτρο είναι πολύ ευεργετικό για άτομα με προβλήματα αρθρώσεων, οσφυ-
αλγίες και μυοσκελετικούς πόνους. Αυτό το είδος λουτρού ήταν πολύ δημοφιλές απο την αρχαιότητα στην Ανατολική και Δυτική Ευρώπη.

Στην αίθουσα «Άδωνης» υπάρχει επίσης : Χωρος εμπειριας  απομονωσης και ακοης θρυισματος φυλλων
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ΑΛΛΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

-3 Μπαρ
-6 Δωμάτια φιλοξενίας

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΧΩΡΟΙ

- δωμάτιο πρώτων βοηθειών - ιατρείο [ 1]
-χώρος ενημέρωσης [1]
-χώρος αναμονής [1]
-βεστιάριο [1]
- γραφείο υπεύθυνου λειτουργίας - γραφεία 
- καφεστιατόριο [1]

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ 

-Αποθήκες 
-λεβητοστάσια [2]
-αίθουσα πλυντηρίων
- λινοθήκη, χώρος πετσετών με ερμάρια 
-Αποδυτήρια με προθάλαμο + ερμάρια [3+3 και 2 ΑΜΕΑ]
-Ντους
- w.c. λουτρών [3+3 και 2 ΑΜΕΑ]
-w.c. για χώρο υποδοχής [ 2+2, 2 ΑΜΕΑ]
-χώρος προσωπικού και αποδυτήρια προσωπικού  [χωριστά ανδρών και γυναικών, 1+1 και w.c. προσωπικού 3+3 και 2 ΑΜΕΑ
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Άρθρο 1 ΟΡΙΣΜΟΣ − ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

1. Τα κέντρα αναζωογόνησης (spa) του άρθρου 1 του Ν. 3498/2006, όπως ισχύει, είναι εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής κατά 
την έννοια της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 2160/93, όπως ισχύει. 
2. Οι τεχνικές προδιαγραφές της απόφασης αυτής ισχύουν μόνο για τα κέντρα αναζωογόνησης τα οποία περιλαμβάνονται στα Σύνθετα Τουρι-
στικά Καταλύματα, του Κεφαλαίου Γ΄ «Σύνθετα Τουριστικά Καταλύματα» του Μέρους Β΄ του Ν. 4002/11 «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής 
νομοθεσίας του Δημοσίου− Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση− Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, 
Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» (ΦΕΚ Α/180 ), όπως ισχύει.
 3. Τα Κέντρα Αναζωογόνησης στοχεύουν στην συνολική ευεξία πνεύματος και σώματος, μέσω επαγγελματικών μη ιατρικών υπηρεσιών. 
Ενδεικτικά, οι βασικές κατηγορίες των προσφερόμενων από αυτά υπηρεσιών είναι: Συμβουλές Διατροφής, Αρωματοθεραπεία, Υδρο− θε-
ραπεία, Φωτοθεραπεία, Περιτυλίξεις Σώματος, Καθαρισμός Προσώπου, Μαλάξεις, Υπηρεσίες Άθλησης, Προσωπική Γυμναστική, Yoga και 
διαλογισμός, κ.α.

Άρθρο 2  ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ 

2.1. Για τη δημιουργία κέντρων αναζωογόνησης (spa), που περιλαμβάνονται σε σύνθετα τουριστικά καταλύματα, δεν απαιτούνται πρόσθετα 
κριτήρια χωροθέτησης και καταλληλότητας γηπέδου, πέραν των προβλεπομένων στο άρθρο 3 της με αρ. 177/1−2−2012 απόφασης Υπουρ-
γού Πολιτισμού και Τουρισμού «Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών, όρων και προϋποθέσεων δημιουργίας σύνθετων 
τουριστικών καταλυμάτων» (ΦΕΚ Β/319). Επισημαίνεται ότι για τον υπολογισμό της δυνατότητας παροχής νερού και διάθεσης λυμάτων θα 
πρέπει να συνυπολογίζεται η επιβάρυνση από τη λειτουργία του Κέντρου Αναζωογόνησης. Η εξασφάλιση της αναγκαίας ποσότητας νερού 
όπως αναλυτικά περιγράφεται στο σημείο στ’ της παρ. 7, του άρθρου 5 της Υ.Α. 177/1.2.2012 (ΦΕΚ Β/319) θα πρέπει να ελεγχθεί και ως 
προς την ποιότητα του νερού από χημικής και μικροβιολογικής άποψης. Στην περίπτωση μάλιστα που η ύδρευση της μονάδας γίνεται από 
γεώτρηση ή αφαλάτωση είναι αναγκαίο να επιβεβαιώνεται η καλή ποιότητα του νερού με σχετικά πιστοποιητικά κατά τον έλεγχο της καταλ-
ληλότητας του γηπέδου και κατά τακτά διαστήματα ετησίως καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του Κέντρου Αναζωογόνησης.
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2.2. Yποχρεωτικες κτιριοδομικες προδιαγραφες κεντρων αναζωογονησης:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: α) Το Κέντρο Αναζωογόνησης συγκροτείται σε ένα ενιαίο και λειτουργικό σύνολο μερών που εντάσσονται σε 
μια χωρική ενότητα. Οι χώροι δύνανται να συνδυάζονται μεταξύ τους εφόσον εξυπηρετείται καλύτερα η λειτουργία του Κ.Α. υπό 
την προϋπόθεση, ότι σε κάθε περίπτωση καλύπτονται αθροιστικά τα προβλεπόμενα ελάχιστα εμβαδά του κάθε χώρου. β) Σε πε-
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ρίπτωση δημιουργίας ή επέκτασης Κ.Α. σε διατηρητέο κτίριο, μπορούν να γίνουν δεκτές αποκλίσεις έως 15% στις ελάχιστες δια-
στάσεις των χώρων του διατηρητέου κτιρίου, όπου αυτό επιβάλλεται από την ανάγκη να διατηρηθεί η αρχιτεκτονική των χώρων 
του χωρίς να παραβλάπτεται η λειτουργικότητα του. γ) Τα δάπεδα των υγρών χώρων πρέπει να καλύπτονται με αντιολισθητικό υλικό.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ

 κατηγορία που μας αφορά είναι αυτή για χώρο απο 51-100 καθίσματα.
Απαιτείται:  
4 τ.μ. χώρος ψυγείων, μπουφέ και ταμείο
20 τ.μ. παρασκευαστήριο
6 τ.μ. χώρος πλύσεως
10 τ.μ. αποθήκη
2 αποχωρητήρια με απαραίτητη την ύπαρξη προθαλάμου αλλά και την ύπαρξη αποχωρητηρίων για Αμεα.
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ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2013, ΚΥΠΡΟΣ

Ερμηνεία όρων κειμένου
(α)  «μικρή δημόσια δεξαμενή» έχει επιφάνεια μέχρι 350 τ.μ.· 
(β)  «μεσαία δημόσια δεξαμενή» έχει επιφάνεια μεγαλύτερη των 350 τ.μ. και μέχρι 1240 τ.μ.· 
(γ)  «μεγάλη δημόσια δεξαμενή» έχει επιφάνεια μεγαλύτερη των 1240 τ.μ.·
«εσωτερική κολυμβητική δεξαμενή» σημαίνει δεξαμενή που βρίσκεται μέσα σε κλειστό στεγασμένο χώρο

Απόσπασμα 5 : Χώροι και γενική διάταξη τους 
Η διάταξη της περιοχής των δημόσιων και των ιδιωτικών δεξαμενών κατηγοριών Α, Β και Γ  πρέπει να είναι τέτοια ώστε όλοι οι λουόμενοι 
κατά την πορεία τους προς το χώρο κολύμβησης να διέρχονται διαδοχικά από τα αποδυτήρια, τα αποχωρητήρια τις ντουσιέρες και τους 
ποδολουτήρες.

Απόσπασμα 6 :  Διευκολύνσεις ΑμεΑ σε δημόσιες και ιδιωτικές δεξαμενές κατηγοριών Α, Β και Γ.   
(1)  Πρέπει να υπάρχει προσβάσιμη συνεχής πορεία από το χώρο στάθμευσης για ΑμεΑ μέχρι το νερό της δεξαμενής, δια μέσου όλων των 
κοινόχρηστων χώρων, της οποίας οι υψομετρικές διαφορές να εξομαλύνονται με ράμπες κλίσης 5 – 6%. 
(2)  Όλοι οι πάγκοι υποδοχής πρέπει να έχουν ένα τμήμα τους σε ύψος 75 – 80 εκ. με κενό κάτωθεν, ώστε να είναι δυνατή η προσέγγιση 
αναπηρικού τροχοκαθίσματος. 
(3)  Πρέπει να υπάρχει οδηγός όδευσης τυφλών, χωνευτός ή επικολλώμενος, από την είσοδο μέχρι και τον πάγκο εξυπηρέτησης. 
(4)  Για μικρές δημόσιες δεξαμενές, ιδιωτικές κατηγοριών Β και Γ, παιδικές και ιαματικά λουτρά (spa), απαιτείται τουλάχιστον ένας τρόπος 
εισόδου στο νερό, από αυτούς που προδιαγράφονται στο εδάφιο (5). 
(5)  Οι μεσαίες και μεγάλες δημόσιες και οι ιδιωτικές δεξαμενές κατηγορίας Α, πρέπει να παρέχουν δύο ή και περισσότερους τρόπους εισό-
δου στο νερό, όπως: 

(α)  ράμπα η οποία θα πληρεί τις πιο κάτω βασικές προδιαγραφές :
(i) ελάχιστο πλάτος 90 εκ.,
(ii) δάπεδο σταθερό και αντιολισθητικό, 
(iii) κλίση 6% - 6,5%, 
(iv) μέγιστο μήκος 12 μ., 
(v) στην αρχή, στο τέλος και στο σημείο αλλαγής διεύθυνσης της ράμπας πρέπει να υπάρχει ελεύθερος χώρος (πλατύσκαλο) 1,5 x 
1,5 μ., για τους ελιγμούς της ειδικής καρέκλας ΑμεΑ,   
(vi) να βυθίζεται 60 – 75 εκ. κάτω από την επιφάνεια του νερού, 
(vii) εργονομικοί χειρολισθήρες στην αρχή και στο τέλος, κατασκευασμένοι από ανοξείδωτο υλικό, διπλού ύψους 80 και 60 εκ. και 
στις δύο πλευρές, διαμέτρου 4 – 4,5 εκ., οι οποίοι να προεξέχουν 30 - 40 εκ., 
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(viii) εάν οι χειρολισθήρες είναι γαντζωμένοι σε τοίχο, πρέπει να έχουν απόσταση 5 εκ. από αυτόν, και 
(ix) να διατίθεται ειδικό τροχοκάθισμα ΑμεΑ για χρήση σε υγρό περιβάλλον· 

(β)  ανυψωτήρας καθέλκυσης και ανέλκυσης, όπως αποτυπώνεται στα Σχ. 6.2, 6.3, 6.4 και πληρεί τις πιο κάτω βασικές προδιαγραφές 
(i) παρέχει τη δυνατότητα αυτόνομης χρήσης από το χρήστη, 
(ii) εφαρμόζεται σε περιοχή που το βάθος του νερού δεν ξεπερνά το ένα (1) μ., 
(iii) έχει στη μία πλευρά και στο μπροστινό του μέρος ελεύθερο χώρο διαστάσεων 1,50 x 1,50 μ., 
(iv) ο χώρος κάτω από το κάθισμα του ανυψωτήρα μπορεί να θεωρηθεί ως μέρος του ελεύθερου χώρου, νοουμένου ότι η περιοχή 
είναι χωρίς εμπόδια, 
(v) όταν το κάθισμα είναι ανυψωμένο, το άκρο του πρέπει να απέχει τουλάχιστον 30 εκ. από την άκρη της δεξαμενής, 
(vi) το κάθισμα πρέπει έχει ύψος 45 εκ. από το κατάστρωμα της δεξαμενής, 
(vii) το ελάχιστο πλάτος του καθίσματος είναι 48 εκ., 
(viii) ο ανυψωτήρας πρέπει να είναι εξοπλισμένος με υποπόδια στήριξης και να έχει στήριγμα χεριών και από τις δύο πλευρές, 
(ix) το στήριγμα της μίας πλευράς του ανυψωτήρα, από την οποία θα γίνεται η μεταφορά του χρήστη, πρέπει να είναι ανυψούμενο 
για να επιτρέπει τη μεταφορά του, 
(x) τα κομβία ελέγχου και τα χειριστήρια που βρίσκονται στο επίπεδο του καταστρώματος και στο επίπεδο του νερού πρέπει:   
(Α) να μπορούν να λειτουργήσουν και από το μπροστινό μέρος του καθίσματος, (Β) να μην εμποδίζονται από οποιοδήποτε εξάρτη-
μα του ανυψωτήρα, και (Γ)  να είναι δυνατή η χρήση τους με το ένα χέρι,  
(xi) η δύναμη που θα χρειάζεται για την ενεργοποίηση των μηχανισμών του ανυψωτήρα δεν πρέπει να ξεπερνά τα 22,2 Newton, 
(xii) η κατακόρυφη κίνηση του ανυψωτήρα πρέπει να επιτρέπει τη βύθιση του καθίσματος στο νερό κατά 45 έως 50 εκ., και 
(xiii) το ελάχιστο βάρος ανύψωσης είναι 135 κιλά και ο ανυψωτήρας πρέπει να αντέχει στατικό φορτίο διπλάσιο της αναγραφόμενης 
ορισθείσας τιμής· 

(γ)  τοίχος μεταφοράς, όπως αποτυπώνεται στο Σχ. 6.5 και πληρεί τις πιο κάτω βασικές προδιαγραφές 
(i) μπροστά στον τοίχο απαιτείται ελεύθερος χώρος 1,50 x 1,50 μ., 
(ii) ο τοίχος πρέπει να έχει πλάτος 35 – 40 εκ. και ύψος 43 εκ. από το κατάστρωμα της δεξαμενής, 
(iii) η επιφάνεια του τοίχου πρέπει να είναι λεία και να μην έχει σκληρές γωνιές, και 
(iv) πρέπει να υπάρχουν δύο (2) κάθετα τοποθετημένες χειρολαβές στο πάνω μέρος του τοίχου, με ελάχιστη μεταξύ τους απόσταση 
60 εκ. και ύψος 10 – 15 εκ. από το επίπεδο του τοίχου·

(7)  Οι χώροι υγιεινής ΑμεΑ πρέπει να πληρούν τις πιο κάτω βασικές προδιαγραφές: 
(α)  αποχωρητήριο με νιπτήρα, όπως αποτυπώνεται στα Σχ. 6.6, 6.7, 6.8 και 6.9 – 

(i) για δημόσιες και ιδιωτικές δεξαμενές κατηγορίας Α απαιτείται χώρος ελάχιστου εμβαδού 4,5 τ.μ., με ελάχιστη διάσταση 1,80 μ., 
και 
(ii) για ιδιωτικές δεξαμενές κατηγοριών Β και Γ απαιτείται χώρος ελάχιστου εμβαδού 3,6 τ.μ., με ελάχιστη διάσταση 1,60 μ.  
και πληρούν τις πιο κάτω βασικές προδιαγραφές : 
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(i) βρίσκονται στους αντίστοιχους για κάθε φύλο χώρους, 
(ii) υπάρχει ευχέρεια εισόδου συνοδού αντίθετου φύλου, 
(iii) τα αποδυτήρια να είναι διαστάσεων 1,5 Χ 1,7 μ., με κάθισμα, και 
(iv) σε μικρές δημόσιες και ιδιωτικές δεξαμενές κατηγοριών Β και Γ, ο χώρος της ντουσιέρας μπορεί να συνυπάρχει με το αποδυ-
τήριο σε χώρο 2,20 Χ 2,00 μ..
 (ε)  τα ατομικά ντουλάπια να έχουν ελάχιστο πλάτος 30 εκ. και η βάση τους να βρίσκεται σε ύψος 40 – 80 εκ. από το δάπεδο.

Εγκαταστασεις ανδρων γυναικων

(α)  Ο ελάχιστος αριθμός αποδυτηρίων, ντουσιέρων, αποχωρητηρίων, νιπτήρων και ποδολουτήρων για ιδιωτικές δεξαμενές κατηγοριών Β 
και Γ καθορίζεται σύμφωνα με τον Πίνακα 17.2. 
(β)  Οι εγκαταστάσεις προσωπικής υγιεινής των δεξαμενών κατηγορίας Γ  πρέπει να είναι προσπελάσιμες και από ΑμεΑ. 

Απόσπασμα 19 : Νερό
(1)  Στο χώρο κάθε δεξαμενής πρέπει να διατίθεται τουλάχιστον ένας πίδακας πόσιμου νερού.  
(3) Τα στόμια εισροής: 

(α)  πρέπει να τοποθετούνται σε αποστάσεις όχι μεγαλύτερες των 4,50 μ. και οι αντίστοιχες αποστάσεις από πλάγια τοιχώματα ορίζονται 
στο ήμισυ· 
(β)  δεν πρέπει να προεξέχουν, για λόγους ασφάλειας· 
(γ) να είναι βυθισμένα  0,30 μ. ή περίπου στο μέσο της δεξαμενής, για να αποφεύγεται η έκλυση του εν διαλύσει χλωρίου και να είναι 
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εφοδιασμένα με ρυθμιζόμενα επιστόμια ή δικλίδες, για να καθίσταται δυνατή η ρύθμιση της παροχής στο καθένα από αυτά, για εξασφά-
λιση ομοιόμορφης ροής στη δεξαμενή και να μπορεί να γίνεται εύκολα η αντικατάσταση τους·
(δ) σε πολύ μεγάλες δεξαμενές με στόμια εκροής στο κέντρο τους, τα στόμια εισροής πρέπει να τοποθετούνται σε αποστάσεις όχι μεγα-
λύτερες των 4,50 μ. σε όλη την περίμετρο τους·

(4) Τα στόμια εκροής: 
(α)  πρέπει να τοποθετούνται σε αποστάσεις όχι μεγαλύτερες των 6,00 μ. και οι αντίστοιχες αποστάσεις από πλάγια τοιχώματα ορίζονται 
στο ήμισυ· 
(β)  δεν πρέπει να προεξέχουν, για λόγους ασφάλειας· 
(γ)  να είναι εφοδιασμένα με ρυθμιζόμενα επιστόμα ή δικλίδες, για να καθίσταται δυνατή η ρύθμιση της παροχής στο κάθε ένα από αυτά, 
για εξασφάλιση ομοιόμορφης ροής στη δεξαμενή και να μπορεί να γίνεται εύκολα η αντικατάσταση τους· 
(δ)   στις περιπτώσεις θερμαινόμενης δεξαμενής πρέπει να τοποθετούνται χαμηλά.
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5.ΥΛΙΚΟΤΗΤΑ
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Ultra High Performance Concrete -DUCTAL

Η εξέλιξη του UHPC προέκυψε απο τη προσπάθεια της εξάλειψη των αδυναμιών που σχετίζονται με το συμβατικό σκυρόδεμα. Ο σκοπός 
ήταν μέσω της προηγμένης τεχνολογίας να δημιουργηθεί ένα υλικό που θα ενισχυθεί η δημιουργικότητα. Καινοτόμο υλικό στη κατηγορία 
των τσιμέντων αφού παρουσιάζει μια ελαστικότητα που κανένα άλλο τσιμέντο δεν έχει. Το εύπλαστο αυτό υλικό μπορεί να υποστεί μεγά-
λες παραμορφώσεις χωρίς να αποκτά ρωγμές, με το να απορροφά την ενέργεια που εφαρμόζεται και τη διασπείρει σε ολόκληρο το υλικό. 

Ο συνδυασμός των πλαστικών και ταυτόχρονα σκληρυντικών ιδιοτήτων του UHPC σε συνδυασμό με την εξάλειψη παθητικού  οπλισμού, 
επιτρέπει το σχεδιασμό λεπτών και  πολύπλοκων σχημάτων με δυνατότητα επιλογής της υφής. Η αντοχή του υλικού στη διάβρωση, τρι-
βή, πρόσκρουση, καιρικές συνθήκες  και φωτιά, το καθιστά κατάλληλο για δημόσιες κατασκευές και  αστικό εξοπλισμό. Επίσης, λόγω 
της μεγάλης πυκνότητας της ύλης του και της μικρής διαπερατότητάς του από νερό, είναι εξαιρετικό για την κατασκευή γλαστρών ή άλ-
λων δοχείων που έχουν συχνή επαφή με το νερό χωρίς να διαβρώνεται. Ενώ το ότι επετεύχθη η ελαχιστοποίηση εγκλωβισμού αέρα 
με αποτέλεσμα να δίνει αψεγάδιαστες επιφάνειες που αντέχουν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα απο ότι το οπλισμένο σκυρόδεμα. 
Η βελτιστοποίηση των κόκκων , των ινών και των προσμίξεων , σε σχέση με το συνηθισμένο σκυρόδεμα, παρέχει ένα πολύ μικρό βαθμό διαπερα-
τότητας του υλικού. Τα συστατικά αποτελούνται από κόκκους διαμέτρου μικρότερης από 1 mm, και μια εξαιρετικά μειωμένη αναλογία νερού τσι-
μέντου ( μικρότερη από 0. 25, αναλόγως τη φόρμουλα) . Η εξάλειψη των χονδρόκοκκων αδρανών, μαζί με την κοκκώδη διαβάθμιση και την αναλογία 
διαστάσεων των ινών διευκολύνει μια υψηλή περιεκτικότητα σε ίνες και την ισότροπη διασπορά τους. Υπάρχουν δύο είδη ινών, οι μεταλλικές και 
οι ίνες πολυβινυλικής αλκοόλης (PVA). Για να επιλεχθεί το είδος των ινών που θα χρησιμοποιηθούν, καθοριστικοί παράγοντες είναι οι απαιτήσεις 
σε αντοχή και ρευστότητας, το κατά πόσο εκτίθεται σε διαβρωτικά μέσα, η επιθυμητή αισθητική και ο βαθμός της έκθεσης στην ανθρώπινη επαφή.
Όταν είναι ενισχυμένο με μεταλλικές ίνες, υψηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα, μπορεί να αποκτήσει αντοχή θλίψης μέχρι 30, 000 psi 
( 200 MPa) παρατεταμένη μετά τη ρηγμάτωση, αντοχή σε εφελκυσμό μεγαλύτερη από 0. 72 ksi και αντοχή σε κάμψη μέχρι 6000 psi ( 
40 MPa) . Για αρχιτεκτονικές εφαρμογές χρησιμοποιούνται ίνες Πολυβινυλικής αλκοόλης ( PVA) για την επίτευξη εύπλαστης συμπε-
ριφοράς υπό τάση. Τα αρχιτεκτονικά προϊόντα από UHPC φτάνουν στην ελάχιστη αντοχή θλίψης των 17, 000 psi ( 117 MPa) μετά από 
28 μέρες. Επομένως , η ανάγκη για παθητικό οπλισμό μπορεί να μειωθεί η να εξαλειφθεί εντελώς. Με αποτέλεσμα οποιοδήποτε σύνθε-
το σχήμα να μπορεί να παραχθεί με το UHPC, ακόμη και μεγάλα ανοίγματα που με το οπλισμένο σκυρόδεμα δεν ήταν εφικτό να γίνουν. 
Επίσης , μπορεί να χυτευθεί με μεγάλη ευκολία και να αναπαράγει μορφές και υφές σε καλούπι με μεγάλη ακρίβεια, όπως 
επίσης μπορεί να χρωματιστεί για να ταιριάξει το αντικείμενο με τις αισθητικές απαιτήσεις του χώρου. Λόγω της φυσι-
κής του εικόνας είναι κατάλληλο για μοντέρνο  και σύγχρονο σχεδιασμό τόσο εσωτερικού όσο κι εξωτερικού αντικειμένου. 
Ένα από τα πλεονεκτήματά του είναι το μειωμένο κόστος που προκύπτει από τον ξυλότυπο, την εργασία, τη συντήρηση και την ταχύτητα 
κατασκευής . Σε σύγκριση με το συμβατό σκυρόδεμα, το UHPC κοστολογείται ψηλότερα, αλλά ο όγκος του απαιτούμενου υλικού μειώνεται 
κατά πολύ. Αυτό οδηγεί σε ελαφριές κατασκευές , όχι λόγω της πυκνότητας του υλικού αλλά ως αποτέλεσμα της πιο λεπτής κατασκευής. 
Η πιο λεπτή διατομή απαιτεί μικρότερα θεμέλια, μειώνοντας έτσι το κόστος των υποδομών και έχει επίσης λιγότερες περιβαλλοντικές επι-
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πτώσεις (εξοικονόμηση φυσικών πόρων, χαμηλή κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας, μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου)
Το Uhpc μπορεί να συγκριθεί περισσότερο με το μέταλλο παρά το παραδοσιακό σκυρόδεμα. Είναι ένας συνδυασμός των ιδιοτήτων του με-
τάλλου αλλά με την εμφάνιση σκυροδέματος.  Τα πλεονεκτήματά του το καθιστούν εξαιρετική εναλλακτική λύση του ατσαλιού, του χυτού 
σιδήρου του αλουμινίου, του πλαστικού, του ξύλου κλπ.

Η γκάμα των προϊόντων Ductal® μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πρωτότυπες ιδέες που προηγουμένως ήταν δύσκολο ή αδύνατο να επιτευ-
χθούν με το παραδοσιακό οπλισμένο σκυρόδεμα, όπως:

•Λεπτά κελύφη (διακόσμηση, στέγες, προσόψεις, κ.λπ.)
•Στεγανά στοιχεία της οροφής 
•Λεπτά, μονωτικά δομικά στοιχεία
•Ανθεκτικά καταστρώματα γεφυρών
•Σήραγγες 

Σχεδιαστές όπως  ο Frank Gehry, η Zaha Hadid και ο Rudy Ricciotti είναι μερικοί απο τους πολλούς που έχουν χρησιμοποιήσει το UHPC για 
τη δημιουργία προσόψεων, σκαλών και άλλων μοναδικών προϊόντων. Tο UΗPC  είναι το μάρμαρο της σύγχρονης μοντέρνας εποχής. Προ-
ϊόντα και έργα κατασκευασμένα με αυτό το υλικό θα διαρκέσουν στο πέρασμα του χρόνου όπως έχουν αντέξει μερικά απο τα ιστορικά μας 
μνημεία. Το υλικό αυτό λοιπόν πληροί τις προϋποθέσεις που θέλουμε για το κτήριο μας και γι’αυτό επιλέχθηκε

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ DUCTAL ΣΕ ΚΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ

ΑΝΑΜΕΙΞΗ ΥΛΙΚΩΝ

Η ανάμειξη των συστατικών γίνεται με τη βοήθεια μίξερ που το μέγεθος του ποικίλει, από αναμικτήρα δύο σακουλών μέχρι πλήρως αυτο-
ματοποιημένα εργοστάσια . Η αποδοτικότητα της ανάμιξης εξαρτάται από τον τύπο και τη ταχύτητα του μίξερ, τα οποία εξαρτώνται από τον 
απαιτούμενο χρόνο ανάμιξης και τον όγκο του υλικού. Για την παραγωγή υψηλής ποιότητας UHPC απαιτείται  έλεγχος για την ακριβή ανα-
λογία των υλικών, τη θερμοκρασία και την επιλογή του κατάλληλου μίξερ. Η θερμοκρασία των υλικών πρέπει να ελέγχεται πριν και κατά τη 
διαδικασία ανάμειξης. Συστήνεται η ανάμειξη υπό δροσερές θερμοκρασίες , σε σκιά και προστατευμένη από τον άνεμο όπως και η προστασία 
των υλικών πριν την ανάμειξη. Τα χημικά προσμίγματα δε πρέπει να εκτίθενται στο κρύο και τα ξηρά υλικά δε πρέπει να εκτίθενται στην υγρα-
σία. Κατά τη διάρκεια ζεστού καιρού (77 F), παγάκια προστίθενται στο μίγμα αντί δροσερού νερού για να βοηθήσουν στη μίξη διατηρώντας 
τις σωστές θερμοκρασίες. Για πιο αποτελεσματική ανάμιξη του UHPC, χρησιμοποιούνται μίξερ υψηλής διάτμησης τα οποία αναμιγνύουν τα 
συστατικά χωρίς να ζεσταίνουν το μίγμα λόγω κινητικής ενέργειας κι έτσι το μίγμα δε χάνει την υγρασία του. Άλλα, όπως μίξερ κονιάματος, 
pan mixer και μίξερ με οριζόντιο άξονα χρησιμοποιούνται επίσης, αλλά είναι πιο αργά. Για έργα που χρειάζονται μεγάλες ποσότητες μίγμα-
τος, υπάρχουν φορτηγά ανάμιξης για την επί τόπου παρασκευή του μίγματος. Δηλαδή, το μίγμα μπορεί να γίνει στις συνηθισμένες μηχανές 



65

μίξης σκυροδέματος, όμως αναμιγνύουμε τον μισό όγκο απ’ότι αν ανακατεύαμε συμβατό σκυρόδεμα.  Όσο αφορά τη διαδικασία ανάμειξης, 
τα ξηρά υλικά τοποθετούνται πρώτα στο μίξερ και μετά προστίθενται το νερό και τα υγρά χημικά προσμίγματα. Μόλις το μείγμα υγροποιηθεί, 
προστίθενται οι ίνες. Πριν τη τοποθέτηση του UHPC, πρέπει να μειωθεί η ταχύτητα του μίξερ προκειμένου να επιτρέψει στον εγκλωβισμένο 
αέρα να διαφύγει. Ο εγκλωβισμένος αέρας μπορεί να οδηγήσει σε αδυναμία του καλουπιού και κακό φινίρισμα του τελικού αντικειμένου.

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΞΥΛΟΤΥΠΟΥ

Η επιτυχής κατασκευή ενός αντικειμένου από UHPC εξαρτάται από τον σχεδιασμό του καλουπιού και τη διαδικασία χρήσης του. Ο ξυλότυπος 
που απαιτεί το UHPC πρέπει να είναι λίγο πιο σφιχτός απ’ό,τι αυτός που χρησιμοποιείται συνήθως και να είναι ικανός να περικλείσει το υλικό 
μόλις ολοκληρωθεί η χύτευση. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας κατά το σχεδιασμό ξυλοτύπου και την χύτευση ότι το UHPC αυτοστερεοποι-
είται και έχει ελάχιστο αδρανές πρόσμιγμα, έτσι παρουσιάζει περισσότερη υδροστατική πίεση προς τον  ξυλότυπο και μπορεί να διαρρεύσει 
εύκολα από ξυλότυπο που δεν είναι κατάλληλα σφραγισμένος. Κάποιοι εργολάβοι γεμίζουν προσωρινά με νερό τους ξυλότυπους για να 
εντοπίσουν τυχόν διαρροές. Τα παραδοσιακά χειροποίητα καλούπια και τελειώματα δεν προτιμούνται λόγω της υψηλής ροής του υλικού και 
της περιεκτικότητάς του σε πλαστικές ίνες. Επίσης, τα καλούπια δεν πρέπει να είναι εντελώς κλειστά με αυστηρά όρια ανοχής. Ο ξυλότυπος 
θα πρέπει να σχεδιαστεί έτσι ώστε να επιτρέπει λίγο ξεχύλισμα ( φούσκωμα του υλικού) είτε λίγο περισσότερη πίεση μετά τη χύτευση. Μικρές 
ποσότητες αέρα παγιδευμένες στο μίγμα μπορεί να κάνουν αρχικά το μίγμα να φαίνεται πως γεμίζει τον κενό χώρο αλλά αργότερα θα προ-
καλέσει ελαφρά υποχώρηση του υλικού καθώς ο αέρας θα διαφύγει. Λωρίδες ξύλου ή αφρώδους υλικού μπορούν να τοποθετηθούν κατά 
την χύτευση στο πάνω μέρος του ξυλότυπου για να επιτρέψουν την προσωρινή υπερχείλιση.  Συνήθως στον ξυλότυπο διαμορφώνεται μια 
«καμινάδα» που επιτρέπει  τη χύτευση επιπλέον υλικού που θα γεμίσει τον ξυλότυπο με την διαφυγή του εγκλωβισμένου αέρα. 
Λεπτομέρειες καλουπώματος που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη: το υλικό , ο τρόπος στήριξης και ο τρόπος ανοίγματος του καλουπιού.  Το 
υλικό καθορίζεται από την απαιτούμενη επιφάνεια του αντικειμένου. Κάποια από τα υλικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν είναι ατσάλι, 
σιλικόνη, πολυκαρβονικό υλικό, πολυουρεθάνη, Teflon, γυαλί και ξύλο (με εποξική βαμμένη επιφάνεια).

ΧΥΤΕΥΣΗ - ΞΥΛΟΤΥΠΟΣ

 Η χύτευση πρέπει να γίνει με τρόπο που εξασφαλίζει κατάλληλο προσανατολισμό των ινών. Τα καλούπια γεμίζονται αργά για να αποφευχθεί 
ο εγκλωβισμός αέρα και δεν επιτρέπονται εσωτερικές δονήσεις του υλικού. Αντίθετα, περιορισμένη εξωτερική δόνηση μπορεί να χρησιμο-
ποιηθεί για να βοηθήσει στην εξαγωγή του αέρα. Ακόμα και η υπερβολική εξωτερική δόνηση μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στο μίγμα 
αφού μπορεί να οδηγήσει τις ίνες  στην επιφάνειά του. 
Λόγω της ρευστότητας του υλικού και της διασποράς των ινών, το UHPC δε μπορεί να φινιριστεί με τον ίδιο τρόπο που φινιρίζεται το πα-
ραδοσιακό σκυρόδεμα (πχ  με τσουγκράνα, μυστρί κλπ) γιατί μπορεί να προκαλέσουν σχισμές ή να διαταράξουν τον προσανατολισμό των 
ινών. Παρόλα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν κάποια εργαλεία χειρός για να ελεγχεί το περίσσιο υλικό κοντά στις άκρες του ξυλότυπου 
ή για να πιεστεί το υλικό σε περιοχές όπου η ροή δεν είναι αποτελεσματική.  Μετά την τοποθέτηση, οι εκτεθειμένες επιφάνειες πρέπει να 
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καλυφτούν προκειμένου να αποφευχθεί η  αφυδάτωση. 

Διαδικασίες χύτευσης : 
•ένεση, για τη δημιουργία  εξελιγμένων μορφών και σχημάτων που δε μπορούν να επιτευχθούν με τη διαδικασία χύτευσης του συμ-
βατού σκυροδέματος. 
•μετατοπισμός  χύτευσης

Γενικότερα, το υλικό είτε χύνεται σε μια κλειστή μορφή είτε ο ξυλότυπος κλείνει αμέσως μετά τη χύτευση. Στην περίπτωση της κλειστής 
μορφής θα πρέπει να επιτρέπει πλήρες γέμισμα χωρίς εγκλωβισμό αέρα.  Το χυτευμένο στοιχείο απομακρύνεται από το καλούπι αφού φτά-
σει  τα 75 MPa (11,000 psi). Κατά τη διαδικασία σκλήρυνσης είναι προτιμότερο, το αντικείμενο να βρίσκεται στους 40F - 105F. Ανάλογα με 
την επιλογή των συστατικών και τις θερμοκρασίες σκλήρυνσης, τα στοιχεία μπορούν να σκληρύνουν  μέσα σε 24 - 48 ώρες. Αν υπάρχουν 
δομικές απαιτήσεις  το στοιχείο πρέπει να εκτεθεί σε θερμική επεξεργασία στους 135-145 F σε  92-98% σχετική υγρασία για 72 ώρες. Αυτό 
επιτρέπει στο στοιχείο να φτάσει την ανώτατη δύναμη και αντοχή του. Συμπληρωματική ζέστη μπορεί να παρασχεθεί για να επιταχυνθεί 
η σκλήρυνση σε κρύες θερμοκρασίες. Αυτό μπορεί να γίνει έμμεσα με τη θέρμανση της επιφάνειας που ακουμπά ο ξυλότυπος ή εσωτε-
ρικά με καλώδια ανθεκτικά στη θερμότητα. Πάντως όχι με απευθείας θερμό αέρα στο υλικό. Μόλις το υλικό αποκτήσει αρκετή αντοχή, ο 
ξυλότυπος αφαιρείται και το υλικό εκτίθεται στις περιβαλλοντικές συνθήκες. Σε αυτή τη φάση δε χρειάζεται να διατηρείται υγρό το υλικό.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Η λείανση του αντικειμένου είναι ευκολότερο να γίνει προτού η σκλήρυνση ολοκληρωθεί εντελώς.  Διάφορα στεγανωτικά μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν ανάλογα με τη περίπτωση μας. Για παράδειγμα τα κάθετα στοιχεία δεν απαιτούν  πολλή αντοχή στην τριβή αλλά μπορεί 
να εκτεθούν σε  μεγάλη θερμότητα, υπεριώδες φως και χρώση (κηλίδωμα). Οι οριζόντιες εφαρμογές μπορούν να εκτεθούν στις ίδιες συν-
θήκες όπως τα κάθετα και σε τριβή. Τα τοπικά στεγανωτικά απωθούν το κηλίδωμα αλλά έχουν κακή επίδοση σε σχέση με την τριβή. Τα 
διεισδυτικά στεγανωτικά  έχουν τη τάση να συνδέονται καλά στην επιφάνεια του UHPC και αποδίδουν καλά σε συνθήκες τριβής αλλά δεν 
αποδίδουν σε σχέση με το κηλίδωμα. Επομένως πρέπει να γίνονται δοκιμές με μικρά δείγματα για να καθοριστεί το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Συγκριτικά με το συμβατικό σκυρόδεμα: 

- Εξαιρετική αντοχή κατά την έλξη και συμπίεση, 8 έως 10 φορές καλύτερο από τα συμβατικά σκυρόδεμα.

 - Δεν χρειάζεται ενίσχυση με οπλισμό όπως το συμβατικό σκυρόδεμα με αποτέλεσμα να διευκολυνθεί η δημιουργία εξαιρετικά λεπτών 
πολύπλοκων μορφών μεγάλων διαστάσεων.
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- Εξαιρετική αντοχή (100 έως 1000 μεγαλύτερο από το συμβατικό σκυρόδεμα) και εξαιρετική αντοχή σε εξωτερικές επιθέσεις όπως τριβή, 
κρούσεις, αλατούχο περιβάλλοντα ή εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες.
  
Ο παρακάτω πίνακας συγκρίνει την αντοχή του ενισχυμένου σκυροδέματος ενάντια στο κανονικό σκυρόδεμα και στο UHPC.  

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τα αποτελέσματα των κλασικών δοκιμών ανθράκωση, ψύξης / απόψυξης, αντο-
χής σε θειικά άλατα, αντοχή στην τριβή και κρούση. Η σύγκριση γίνεται μεταξύ του Ductal® FM, και με άλλα σκυροδέματα.
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Η τεχνική αυτή είναι εμπνευσμένη απο την παραδοσιακή κατασκευή τοιχοποιίας. Η ονομασία του gabion wall οφείλεται στην ιταλική λέξη 
gabbione που σημαίνει μεγάλο κλουβί. Το όνομα αυτό προκύπτει απο τον τρόπο κατασκευής του τοίχου αυτού που είναι το στοίβαγμα πολ-
λών κουτιών γεμισμένων με πέτρες, τσιμέντο ή χώμα και άμμο. 
Η τεχνική αυτή τελειοποιήθηκε απο τον Gaetano Maccaferri στα τέλη του 1800 και είναι ευρέως διαδεδομένη σε δημόσια έργα, σε κατασκευ-
ές δρόμων, σε στρατιωτικές εφαρμογές και στην αρχιτεκτονική τοπίου. Πιο συγκεκριμένα είναι ιδανική στη σταθεροποίηση των ακτογραμ-
μών, για τη προστασία των πλαγιών από τη διάβρωση, για τοίχους αντιστήριξης, αλλά και για προσωρινούς αντιπλημμυρικούς τοίχους, για 
μικρά ή προσωρινά / μόνιμά φράγματα και την επένδυση καναλιών. Τέλος  η τεχνική αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να προστατεύσει 
μια οικοδομή απο τη δυνατή ροή του νερού που θα προκύψει από τις πλημμύρες αλλά και να τη κατευθύνει τη ροή αυτή γύρω απο το οικο-
δόμημα. 
Στη δικιά μας περίπτωση επιλέγεται η τεχνική αυτή για τον τοίχο που χωρίζει της αίθουσες ‘’ Ήλιο’’ και ‘’Αρμονία’’, θέλαμε να έχουμε ένα 
στιβαρό τοίχο πλήρωσης με διάτρητη επιφάνεια ώστε να εισχωρεί ο ήλιος απο την αίθουσα εμπειρίας του Ήφαιστου στην αίθουσα αρμονίας. 
Η σχέση αυτή των δύο αιθουσών προκύπτει απο το μύθο της αποκάλυψης της απιστίας της Αφροδίτης με τον Άρη απο την Ήλιο. Ο συμβο-
λισμός αυτός αποτυπώνεται με την επιλογή του gabion wall που χωρίζει της δύο αίθουσες, αλλά και της διάτρητης οροφής της Αρμονίας. 
Σκοπός είναι να εισχωρεί ο Ήλιος και να αποκαλύπτει της διάφορες ενέργειες που γίνονται στην αίθουσα Αρμονία και η διάτρητη οροφή να 
καλύπτει το λουτρό αυτό, όπως το δίχτυ που έριξε ο Ήφαιστος για να πιάσει στα πράσα τους δύο εραστές. 
Επίσης χρησιμοποιούμαι  gabion wall για την εκτροπή και διαχείριση του χείμαρρου που περνά απο τη περιοχή, έτσι ώστε να περνά δίπλα 
και κάτω απο το κτήριο. 
Το προσδόκιμο ζωής των συρματοκιβωτίων δεν εξαρτάται απο το περιεχόμενο τους αλλά απο το σύρμα που είναι κατασκευασμένα τα κου-
τιά. Αν καταστραφεί το καλώδιο τότε καταστρέφεται αυτόματα και η κατασκευή. Συνήθως χρησιμοποιείται γαλβανισμένο χαλύβδινο σύρμα, 
λιγότερο διαδεδομένα είναι το επικαλυμμένο με PVC σύρμα. Το προσδόκιμο ζωής των συρματοκιβωτίων έχει εκτιμηθεί ότι είναι γύρω στα 
60 χρόνια. Ενώ όταν βρίσκεται μέσα στα ποτάμια, με την πάροδο των χρόνων η δομή των τοίχων αυτών ενισχύεται αφού γεμίζουν τα κενά 
τους με βλάστηση και λάσπη.

Πλεονεκτήματα Gabion wall: 
•ευελιξία λόγο της ικανότητας τους να στοιβάζονται σε διάφορα σχήματα. 
•ανθεκτικά προς στο κινούμενο νερό, δεν παρασύρονται
•περισσότερα πλεονεκτήματα απο ότι οι άκαμπτες δομές.
•μπορούν να προσαρμοστούν στις καθιζήσεις
•διαχέουν την ενέργεια του κινούμενου νερού 

GABION WALL 
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Για δεξαμενές μικρότερες απο 200 τ.μ., στη δική μας περίπτωση δηλαδή, καλό είναι να τοποθετούνται στόμια υπερχείλισης και όχι αύλακες 
υπερχείλισης σε όλη τη περίμετρο των λουτρών. Τα στόμια υπερχείλισης (SKIMMERS)  πρέπει να τοποθετούνται σε αποστάσεις μεταξύ τους, 
μικρότερες των 4.5 μέτρων. 
Όπου δεν είναι απαραίτητη η ύπαρξη αυλακών υπερχείλισης, καλό είναι να προτιμάται η εγκατάσταση των στομίων υπερχείλισης γιατί είναι 
πιο οικονομική λύση, αφού:

•δεν χρειάζεται η κατασκευή περιμετρικού αυλακιού υπερχείλισης της δεξαμενής
•δεν απαιτείται επιπλέον χώρος νερού που λέγεται δεξαμενή υπερχείλισης και είναι απαραίτητη για τις περιπτώσεις που εφαρμόζονται 
οι αύλακες υπερχείλισης. 

Τα στόμια υπερχείλισης και η δεξαμενή με αύλακες υπερχείλισης έχουν την ίδια μηχανική λειτουργία και προσφέρουν την ίδια ποιότητα νε-
ρού. Το νερό πρέπει να απέχει απο το άνω άκρο της πισίνας το λιγότερο 7-10 εκατοστά.. 
Στη περίπτωση της επιλογής πισίνας με στόμια υπερχείλισης (Skimmer), ο επιφανειακός καθαρισμός της δεξαμενής και η επανακυκλοφορία 
του νερού γίνετε με τα στόμια υπερχείλισης ενώ η επιστροφή του φιλτραρισμένου νερού και το γέμισμα της δεξαμενής γίνετε απο τα inlets. 
Τα Inlets με τη λειτουργία τους δημιουργούν ρεύματα που οδηγούν της ακαθαρσίες προς το στόμια υπερχείλισης, απο όπου απορροφούνται 
και οδηγείται το νερό για φιλτράρισμα. 
Στη περίπτωση επιλογής Skimmer, το μεγαλύτερο μέρος του μηχανοστασίου του ενσωματώνεται στη πισίνα ή περιορίζεται εντός ενός φρε-
ατίου. Δεν απαιτείται δεξαμενή υπερχείλισης όπως οι αύλακες.

ΣΤΟΜΙΑ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗΣ - SKIMMER

Παράγεται απο την αμμοβολή. Ημιδιαφανές γυαλί απο όπου περνά το φώς αλλά δεν βλέπεις καθαρές εικόνες μέσα απο αυτές 
αλλά θολές.  Αυτό το καθιστά ιδανικό για τα λουτρά μας γιατί προσφέρει μια ιδιωτικότητα αλλά μεταδίδει το φως μέσα στα δωμάτια

ΗΜΙΔΙΑΦΑΝΑ ΤΖΑΜΙΑ - FROSTED GLASS 

ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ

Σε όλους τους χώρους λουτρών,  η εγκατάσταση  και χρήση καρεκλών ανύψωσης / καθίζησης, καθιστά δυνατή τη χρήση τους απο Αμέα. 
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6. ΣΧΕΔΙΑ 
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ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ +15.00-ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΕΝΕΣΙΣ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:500 
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ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ +19.50-ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΗΠΟΣ ΤΗΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:500 
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ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ +24.00-ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΦΑΙΣΤΟΣ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:500 
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ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ +28.00-ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΕΙΣ ΧΑΡΙΤΕΣ 
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:500 
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ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ +32.50-ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΟΝΥΣΟΣ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:500 
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ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ +37.00 και +38.50-ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΔΩΝΗΣ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:500 
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ΚΑΤΟΨΗ ΔΩΜΑΤΩΝ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:500 
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7. ΦΩΤΟΡΕΑΛΙΣΤΙΚΑ 
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ΓΕΝΙΚΟ ΦΩΤΟΡΕΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ-ΚΤΗΡΙΟΥ



100 ΑΙΘΟΥΣΑ «ΑΦΡΟΔΙΤΗ»-ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΕΝΕΣΙΣ



ΑΙΘΟΥΣΑ «ΓΕΝΕΣΙΣ»-ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΕΝΕΣΙΣ



ΑΙΘΟΥΣΑ «ΚΗΠΟΣ ΤΗΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ»-ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΗΠΟΣ ΤΗΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ



ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΣΕ ΕΝΟΤΗΤΑ «ΚΗΠΟΣ ΤΗΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ»-ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΗΠΟΣ ΤΗΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ



104 ΑΙΘΟΥΣΑ «ΗΛΙΟΣ»-ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΦΑΙΣΤΟΣ



ΑΙΘΟΥΣΑ «ΑΡΜΟΝΙΑ»-ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΦΑΙΣΤΟΣ



106 ΑΙΘΟΥΣΑ «ΗΦΑΙΣΤΟΣ»-ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΦΑΙΣΤΟΣ



ΑΙΘΟΥΣΑ «ΔΙΟΝΥΣΟΣ»-ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΟΝΥΣΟΣ



108 ΑΙΘΟΥΣΑ «ΠΑΝΩ ΚΟΣΜΟΣ»-ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΔΩΝΗΣ



ΑΙΘΟΥΣΑ «ΚΑΤΩ ΚΟΣΜΟΣ»-ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΔΩΝΗΣ
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8. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
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ΤΑ ΛΟΥΤΡΑ ΣΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ:
 •ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΟ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΥΘΟ ΚΑΙ ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ / Φοιτήτρια: Θεοδώρα Χατζηπέτρου
 •Η  ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ, 5 Συστατικά Στοιχεία 3 Αρχιτεκτονικά Παραδείγματα / Φοιτήτρια: Άννα Παναγιώτου

ΒΙΒΛΙΟ:  
 •ΤΟ ΚΑΘΑΡΟ ΚΑΙ ΤΟ ΒΡΟΜΙΚΟ, Η Σωματική Υγιεινή Απο τον Μεσαίωνα Ως Σήμερα

βιβλιογραφία εικόνων: 
•http://el.travelogues.gr/item.php?view=38901
•http://www.hamamomerye.com/index.php/en/
•C:\Users\user\Desktop\Nude_woman_washing_face,_animated_from_Animal_locomotion,_Vol__IV,_Plate_413_by_Eadweard_
Muybridge.gif
•https://en.wikipedia.org/wiki/Frigidarium#/media/File:1890_Lawrence_Alma-Tadema_-_Frigidarium.jpg
•https://en.wikipedia.org/wiki/Bathing
•άρθρο: Οι λουτροπόλεις του 19ου αιώνα και των αρχών του 20ου αιώνα. Τόποι θεραπείας, κοινωνικής συνεύρεσης και αναψυχής
•http://www.arcspace.com/features/atelier-peter-zumthor/vals-thermal-baths/
•https://thisis3d.com/2011/04/
•http://www.hamamomerye.com/index.php/en/

ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΑΚΑΜΑ

•http://www.moa.gov.cy
•http://www.visitpafos.org.cy/Akamas_peninsula_gr.aspx
•http://www.visitpafos.org.cy/baths_of_Aphrodite_gr.aspx

βιβλιογραφία εικόνων:
•http://www.googlemaps.com
•http://www.hotel-r.net/lv/parus
•http://www.wildbirdgallery.com/images/birds/turdus_merula/merula.htm
•https://www.youtube.com/watch?v=BnjAtIWvzDQ
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•http://severi.be/en/albums/birds/turtle+dove
•http://fineartamerica.com/featured/chukar-alectoris-chukar-carl-jackson.html
•http://ibc.lynxeds.com/photo/bonelli039s-eagle-hieraaetus-fasciatus/male-bonelli-eagle
•http://www.wikiwand.com/it/Falco_peregrinus
•http://www.arkive.org/greylag-goose/anser-anser/
•http://aksioperierga.blogspot.gr/2011/09/blog-post_27.html
•http://www.birdingtourscyprus-bitw.com/tours
•http://www.naturephotocz.com/%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%AF%CE
%BD%CE%B1-picture_gr-22203.html
•http://www.lepiforum.de/lepidopterenforum/forum/2_pics/pic85233.jpg
•http://www.learnaboutbutterflies.com/Britain%20-%20Papilio%20machaon.htm
•http://www.naturewonders.org/picture?/2432
•http://www.cyprusisland.net/cyprus-fauna/hare-lepus-europaeus-cyprius
•http://www.gbif.org/species/5219243
•http://www.zoochat.com/1201/egyptian-fruit-bat-rousettus-aegyptiacus-305333/
•http://www.mlahanas.de/Cyprus/Fauna/CyprusWhipSnake.html
•http://www.flickriver.com/photos/tags/hemorrhoisnummifer/interesting/
•http://matzlpage.de/details.php?image_id=6902&sessionid=gnvak4b8lql24bol6scdc2p014
•http://greeknature.blogspot.gr/2010/05/2010-ii-lesvos-2010-ii.html
•https://commons.wikimedia.org/wiki/File:European_Green_Toad.jpg
•http://www.xn--mxajhhpn2am.net/%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%B5%CF%84%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%B5
%CF%84%CE%B1.html
•http://www.bbc.co.uk/nature/24126083
•http://parrotletsuk.typepad.com/wldlife_in_a_suburban_gar/2011/01/chaffinch-and-blackcap-in-my-exeter-garden.html
•http://www.arkive.org/eurasian-golden-oriole/oriolus-oriolus/photos.html
•http://www.birdsofswitzerland.ch/en/blog/17-photographing-cyprus-warbler-sylvia-melanothorax
•http://hdwallpaperbackgrounds.net/goldfinch-wallpapers-hd/
•http://www.worldbirds.co.uk/greenfinch.aspx?key=94
•http://www.audubon.org/field-guide/bird/black-billed-magpie
•http://ibc.lynxeds.com/photo/european-roller-coracias-garrulus/adult-bird-full-plumage-taken-dusk-just-darkness-fell
•http://www.gardenbirdwatching.com/collared-dove.html
•http://www.bbc.co.uk/nature/life/European_Pied_Flycatcher
•http://www.thecliffs.com.mt/fauna/
•https://en.wikipedia.org/wiki/Hooded_crow
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ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
 

•ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2013
•ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΥΛΙΚΟΤΗΤΑ

•http://szolyd.com/standard-post-format-title/
•http://www.ductal.com
•https://en.wikipedia.org/wiki/Gabion
•http://www.pkm.gov.gr
•http://uniquepoolscyprus.com/%CF%83%CE%BA%CE%AF%CE%BC%CE%BC%CE%B5%CF%81/
•http://www.texnikaerga.gr/index.php/pisines/idi-pisinas/skimmer

βιβλιογραφία εικόνων: 
•http://piscina-azul.gr/data/sites/1/GalleryImages/1814/fullsizeImages/32.jpg.png
•http://romyswimmingpool.com/productpic/n2.jpg
•http://www.ductal.com
•http://mmd.ninjacdn.com/images/brandphotos/Image2_12_1365461959.jpg
•http://www.123rf.com/stock-photo/gabion_wall.html




