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IT’S ALL ABOUT WATER 

Κουτιά στην παραλία με input-output 

Σκοπός μας ήταν ένα εστιακό σημείο ανοιχτό, που θα το διαπερνά κανείς  

χωρίς εμπόδια (τοίχους) με μη οριοθετημένες θεάσεις. 

Ελευθερώσαμε την παραλία και είναι ανοιχτή στο κοινό, αφαιρώντας μαύρα κουτιά,  

δέντρα και φράχτες για να έχει μία καλή οπτική η πόλη με την θάλασσα  

και το εστιακό μας σημείο. 

Το εστιακό σημείο είναι η απόληξη της πόλης και των αξόνων της,  

δημιουργώντας μια ακόμη βραχονησίδα στο αττικό υδάτινο τοπίο >  

Η πόλη έχει ορίσει το εστιακό σημείο. 

Οι αξόνες-διαδρομές που έχουν προκύψει μέσα στη θάλασσα είναι  

η μία στα 6μ. ύψος για να μπορούν να περνούν από κάτω σκάφη, κολυμβητές κλπ.  

Και  η άλλη είναι στο 1,5 μ. όπου περνούν μόνο κολυμβητές. 

Το εστιακό σημείο στηρίζεται βασικά από έναν βασικό πυλώνα 

 όπου στο εσωτερικό του υπάρχει ανελκυστήρας που σε εκτοξεύει  

από το επίπεδο της θάλασσας στα 14 μέτρα.  

Επίσης στηρίζεται σε υποστυλώματα ανά 10 μ. πάχους 0,3 εκ. τα οποία ακολουθούν  

την γεωμετρία των αξόνων της πόλης, ενώ οι πλάκες προεξέχουν αυτών  

σαν πρόβολοι, ως βατήρες-βουτήρες. 

Οι υπόλοιποι άξονες της πόλης είναι στην θάλασσα σαν άυλες γραμμές,  

με φωτιζόμενες σημαδούρες. 

Για λόγους αποφυγής μεγάλων κυματισμών προστέθηκε ένας κυματοθραύστης  

στην δυτική πλευρά, με βάση την ακτή και την διεύθυνση των ανέμων. 

Οι υπαίθριοι χώροι των εξεδρών φιλοξενούν πολλαπλές χρήσεις όπως: 

λουτρά, παρατηρητήριο, συναυλιακό χώρο_ανοιχτό θέατρο,  

βατήρες, πισίνα κολύμβησης, χώρους αναψυχής και καθιστικά για λουόμενους. 
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IT’S ALL ABOUT WATER 

boxes at the waterfront with input – output. 

Our aim was the creation of a focal point, which can be penetrated without obstacles (walls), 

or delimited views. 

We open the waterfront making it available to everybody by removing the black boxes, trees 

and fences in order to create a better sight to the sea and the focal point.  

This point comes of the endings of the city and its axis, creating one more rock island to the 

aquatic landscape. City has defined our focal point. 

Our ways (roads’ axis) tha have been  resulted into the sea are the first one at 6m height to 

allow the circulation of boats and swimmers and the second one at 1.5m which is only for 

the swimmers. 

The focal point is supported from a central column which includes the elevator and goes up 

to 14m. 

The rest of the axis are insubstantial lines, limited by lights.  

Outdoors there are spas, observatories, concert halls, open theater, diving boards, 

swimming pool, café and resting spaces for the swimmers.  
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IT’S ALL ABOUT WATER
Κουτιά στην παραλία με input-output
Σκοπός μας ήταν ένα εστιακό σημείο ανοιχτό, που θα το διαπερνά κανείς 
χωρίς εμπόδια (τοίχους) με μη οριοθετημένες θεάσεις.
Ελευθερώσαμε την παραλία και είναι ανοιχτή στο κοινό, αφαιρώντας μαύρα κουτιά, 
δέντρα και φράχτες για να έχει μία καλή οπτική η πόλη με την θάλασσα 
κκαι το εστιακό μας σημείο.
Το εστιακό σημείο είναι η απόληξη της πόλης και των αξόνων της, 
δημιουργώντας μια ακόμη βραχονησίδα στο αττικό υδάτινο τοπίο > 
Η πόλη έχει ορίσει το εστιακό σημείο.
Οι αξόνες-διαδρομές που έχουν προκύψει μέσα στη θάλασσα είναι 
η μία στα 6μ. ύψος για να μπορούν να περνούν από κάτω σκάφη, κολυμβητές κλπ. 
Και  η άλλη είναι στο 1,5 μ. όπου περνούν μόνο κολυμβητές.
ΤΤο εστιακό σημείο στηρίζεται βασικά από έναν βασικό πυλώνα
 όπου στο εσωτερικό του υπάρχει ανελκυστήρας που σε εκτοξεύει 
από το επίπεδο της θάλασσας στα 14 μέτρα. 
Επίσης στηρίζεται σε υποστυλώματα ανά 10 μ. πάχους 0,3 εκ. τα οποία ακολουθούν 
την γεωμετρία των αξόνων της πόλης, ενώ οι πλάκες προεξέχουν αυτών 
σαν πρόβολοι, ως βατήρες-βουτήρες.
Οι υπόλοιποι άξονες της πόλης είναι στην θάλασσα σαν άυλες γραμμές, 
με φμε φωτιζόμενες σημαδούρες.
Για λόγους αποφυγής μεγάλων κυματισμών προστέθηκε ένας κυματοθραύστης 
στην δυτική πλευρά, με βάση την ακτή και την διεύθυνση των ανέμων.
Οι υπαίθριοι χώροι των εξεδρών φιλοξενούν πολλαπλές χρήσεις όπως:
λουτρά, παρατηρητήριο, συναυλιακό χώρο_ανοιχτό θέατρο, 
βατήρες, πισίνα κολύμβησης, χώρους αναψυχής και καθιστικά για λουόμενους.
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