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Επεξηγηματική έκθεση 

Βασική αφετηρία, έμπνευση και επιδίωξη του σχεδιασμού της πρότασης αποτέλεσε ένα όραμα, 

που δεν είναι άλλο από αυτό που διατυπώνεται στις αρχές της “Πανοπλίας” για τον Αλέξανδρο. 

Είναι περιττό να επαναλάβει κανείς τόσο την αναγκαιότητα της προστασίας, όσο και την 

διαφύλαξη αυτής της σπάνιας ατμόσφαιρας των  παραδοσιακών οικισμών του Αλέξανδρου, 

που αγκαλιάζει κάθε ανθρώπινη παρουσία που περιηγείται του χώρου.  

Το φυσικό αλλά και αρχιτεκτονικό περιβάλλον του οικισμού αποτελεί ένα τρισδιάστατο ποίημα, 

διατυπωμένο και εκφρασμένο τόσο εύγλωττα από την λαϊκή αρχιτεκτονική, τη λαϊκή τέχνη, τον 

αρθρωμένο λόγο πάνω στην ύλη της πέτρας, του ξύλου, του μετάλλου, του ασβέστη… Η τέχνη 

βρήκε εκεί, φυσικό χώρο και εκφραστές της στους χτίστες, τους κατοίκους, τους έποικους που 

μέσα από τις αναγκαιότητες της επιβίωσης, της διαβίωσης και της αναζήτησης λύσεων σε κάθε 

λειτουργική, κοινωνική ή άλλη ανάγκη, διαμόρφωσε τους δρόμους, τα σπίτια, τις αποθήκες, τα 

εργαστήρια. 

Σ’ αυτή την όχι τόσο τεχνοκρατική και τυπική έκθεση, τόσο στην μορφή όσο και στο 

περιεχόμενο, θα κυριαρχήσει η διήγηση κατά κάποιον τρόπο μιας δημιουργικής περιπέτειας 

στην αναζήτηση της «βασικής ιδέας», των υλικών, των σχεδίων, των εφαρμογών και των 

αλλαγών, καταλήγοντας στην δικαιολόγηση των τελικών επιλογών. 
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Λογότυπα 

Η επιλογή του βασικού λογότυπου είναι φανερό ότι εμφανίζει δύο επαναλαμβανόμενα μοτίβα 

πρόσοψης σπιτιού, ασύμμετρα μεταξύ τους, με την μια πλευρά της στέγης να εκτείνεται λίγο 

περισσότερο, όπως είθισται σε όλον τον οικισμό. Οι δυο προσόψεις βρίσκονται σε μια άρρηκτη 

σχέση μεταξύ τους, σχεδόν χορευτική, παραγμένη από μια και μόνη γωνιώδη αυστηρή γραμμή 

που διακόπτεται στην τομή των δύο στεγών ώστε να δίνει την εντύπωση της προοπτικής και 

του χώρου. Μια τρίτη όψη σπιτιού παράγεται από αυτή την αρχική εμπλοκή των δύο, κάτι που 

συμβολίζει την συνύπαρξη, την αλληλεπίδραση και την προστασία. Ταυτόχρονα, στο βασικό 

λογότυπο μπορεί ν’ αναγνωρίσει κανείς την δημιουργία ενός «ανοίγματος» στο κεντρικό τρίτο 

σχήμα, τον τονισμό δηλαδή μιας πύλης, μιας εισόδου, που μπορεί να λειτουργήσει συμβολικά 

σαν φιλόξενο καλωσόρισμα στον παραδοσιακό οικισμό, ή ακόμα και σαν ένα άνοιγμα - 

πρόταση σ΄ έναν τρόπο ζωής, μια στάση ζωής που τα τελευταία χρόνια αναδεικνύεται στον 

συγκεκριμένο χώρο.  

                  

Τα επόμενα λογότυπα, διαμορφώθηκαν με τα απλά γεωμετρικά σχήματα του τετραγώνου, του 

κύκλου και του τριγώνου, σε αρνητικό και θετικό. Η κυρίαρχη όψη του σπιτιού παραμένει, ενώ 

τέμνεται από το περίγραμμα του κυπαρισσιού, που ως σύμβολο του νησιού και του τόπου, 

λειτουργεί συνοδευτικά και συν διαλεκτικά συμβολίζοντας την απλότητα, την οικειότητα και την 

ανθρωπιά και σηματοδοτώντας ταυτόχρονα έναν δείκτη κατεύθυνσης  
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Μορφή – Περιεχόμενο –  Υλοποίηση.   

Η κεντρική ιδέα της πρότασης θέλει να συνδιαλέγεται το παρόν με το παρελθόν και  επιδιώκει 

να διατυπώσει σχέσεις αρμονικές και σχέσεις αντιθέσεων χρησιμοποιώντας ήπια και έντονα 

στοιχεία στα υλικά, τα χρώματα, τις υφές, τα σχήματα και να συμβάλλει στην ανάδειξη των ήδη 

υπαρχόντων αρχιτεκτονικών  στοιχείων. Το σκεπτικό ήταν εξ αρχής μοντέρνες λιτές γραμμές 

και φόρμες, δωρικές και απέριττες, γεωμετρικές, τέτοιες που να προδίδουν το σύγχρονο βλέμμα 

της εποχής μας, με  φυσικά, ανθεκτικά υλικά που να έχουν αναφορά στο παρελθόν. Στόχος, 

ήταν ακόμα, η  λειτουργικότητα των χρηστικών αντικειμένων  να εξυπηρετεί τον επισκέπτη αλλά 

και τον κάτοικο με σεβασμό στη φύση και τα άλλα πλάσματα της περιοχής.  

Κατά το ίδιο σκεπτικό, τα  υλικά, όφειλαν  να ενσωματώνονται στο περιβάλλον χωρίς να 

ενοχλούν, να διαβάλλουν, χωρίς να επιβάλλονται και να υπερτονίζονται από σύγχρονες ζωηρές 

πινελιές φωτός.  

Έτσι επιλέχθηκε σκουριασμένος σίδηρος,  χρωματιστό plexiglass και κονίαμα από προσμίξεις 

φυσικών υλικών. Ο σίδηρος με  την γνωστή σκόνη της ματιέρας του και τις θερμές διαβαθμίσεις 

είναι  επιστρωμένος με  οικολογικό  βερνίκι  που προστατεύει το στάδιο κορεσμού του 

χρώματος και της απόχρωσης της σκουριάς καθώς και το ανεπιθύμητο λέρωμα για τους 

επισκέπτες. Ένα υλικό απόλυτα συμβατό με την αισθητική και την ιστορία του χώρου και οι 

μορφές του. Στην πρόταση  οι εφαρμογές του αλλάζουν ανάλογα με τη χρήση.  

Το plexiglass εμφανίζεται σε δυο εκδοχές, μιας λεπτής, γαλακτώδους και υπόλευκης επιφάνειας  

στα φωτιστικά και μιας  ορθογώνιας πιο ογκώδους με έντονα χρώματα για το μεγάλο και το 

μικρό στοιχείο σήμανσης. Η τεχνική εκτύπωσης με τη μέθοδο της μεταξοτυπίας στις 2 

επιφάνειες (μπρος και πίσω) θα αναδεικνύει τα λογότυπα που θα αιωρούνται και θα δίνουν την 

εντύπωση του τρισδιάστατου. 

H ιδέα προκύπτει από τις ιδιότητες του υλικού να φωτίζεται φυσικά από τον ήλιο, να λάμπει και 

να περιγράφει χρώμα και σχήμα ενώ χάνει τον όγκο και το οπτικό βάρος λόγω της διαφάνειας. 

Θα μπορεί μέσα στα μονοπάτια και τις διαδρομές να έλκει το ενδιαφέρον και να εγκλωβίζει το 

βλέμμα ανάμεσα στην σκοτεινή βλάστηση του οδικού δικτύου ή την ουδετερότητα των 

χρωμάτων των οικισμών, χωρίς να χρειάζεται μεγάλες διαστάσεις, να εκφράζει μια σύγχρονη 

αισθητική αντίληψη, να ελαφραίνει την κατασκευή, να δίνει την αίσθηση της αιώρησης καθώς η 

βάση του θα αφομοιώνεται πολλές φορές στον περιβάλλοντα χώρο.  

Σήμερα, οι εξελιγμένες ποιότητες του plexiglass, εγγυόνται 30 χρόνια καλής κατάστασης του 

υλικού και 15 των εκτυπωμένων χρωμάτων.  

Στοιχεία σήμανσης, μπορούν να προστεθούν στην πίσω όψη, ταινίες ηλιακού συλλέκτη που να 

τροφοδοτούν με μικροσκοπικές λάμπες στη νύχτα. 
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Σήμανση     

Α1. Μεγάλο στοιχείο πληροφόρησης. Σχεδιάστηκε στο μεγαλύτερο δυνατό μέγεθος για να 

μπορεί να περιέχει ευδιάκριτη και πλούσια πληροφορία. Το στιβαρό σκουριασμένο φύλλο 

σιδήρου μπορεί να ενσωματωθεί διακριτικά λόγω ύλης, χρώματος και φθοράς στο οικιστικό 

περιβάλλον, χωρίς να επιβάλλεται. Είναι εμπλουτισμένο με μια κάθετη οκτάβα ορθογώνιων 

λογότυπων από plexiglass τα οποία εξέχουν προβάλλοντας τον όγκο τους. 

Μεγάλο πλεονέκτημα η δυνατότητα αλλαγής στοιχείων. 

 

 Τα plexiglass είναι 2 διαστάσεων με  μεταξύ τους  κενά, που παραπέμπουν στις παύσεις 

μουσικής. Τα ορθογώνια λογότυπα έχουν το καθένα μια πληροφορία στο κείμενο που 

ακολουθεί δίπλα τους. Αποτελούνται από 2 τμήματα και φέρουν 2 εκτυπώσεις με την τεχνική 

της μεταξοτυπίας. Η μια εκτύπωση στο πίσω μέρος με χρώμα και  σύμβολο που αντιστοιχεί και 

μια στην μπροστινή επιφάνεια με επεξηγηματική λέξη.  

Αυτή η διπλή εκτύπωση των 2 επιφανειών δημιουργεί μια αίσθηση τρισδιάστατου. Τα 

ορθογώνια plexiglass είναι μικρών διαστάσεων που ενώ είναι διακριτικές στο μέγεθός τους, 

δίνουν ένταση στην εντύπωση  και εγκλωβίζουν το φως. Κατά τη νύχτα μπορούν ν’ 

αντανακλούν μέσω του τεχνητού φωτισμού, αλλά και με πρόσθεση μικροσκοπικών  λαμπών 

συνδεδεμένων με φύλλο ηλιακού συλλέκτη στο πίσω μέρος της πινακίδας. Μπορεί να 

προστεθεί σε ένα από τα τεμάχια της πινακίδας, κωδικός  QR που να περιέχει όλη την 

πληροφορία. 

 

Α2.1 Σήμανση αξιόλογου κτιρίου ή μνημείου. Είναι κατά τι διαφορετικό από το βασικό 

λογότυπο, με ορθογώνια, ψηλή πόρτα και απουσία γραμμής εδάφους. Ως απόλυτο σχήμα 

όψης και έντονη παρουσία του σχήματος του κυπαρισσιού, δηλώνει την μοναδικότητα. 

Α2.2 Αυτό το μικρό στοιχείο σήμανσης  παρουσιάζεται στην πρώτη πινακίδα, σε 2 παραλλαγές:  

η Α2.2(1) είναι για φυσιολατρική διαδρομή με φιδωτό δρόμο και η παραλλαγή Α2.2(2)  

προορίζεται για πολιτιστική διαδρομή με ευθύ προοπτικό δρόμο. 

Α2.3 Το στοιχείο σήμανσης διαδρομής του επαρχιακού οδικού δικτύου, περιλαμβάνει το 

συμβολικό ζευγάρι «σπίτι–κυπαρίσσι» με τον δείκτη κατεύθυνσης (ο οποίος μπορεί να 

περιστραφεί σε περισσότερες παραλλαγές δεξιά ή αριστερά) στη θέση της εισόδου. 

 

 

 



5 
 

Κρήνη 

Η κρήνη, είναι σχεδιασμένη με μεγάλη απλότητα. Προβάλλει  την οικονομία των γραμμών, το 

παιχνίδι όγκων και σκιών των 2 μεγάλων  κυκλικών νεροχυτών και της  σκοτίας που έχει ο 

καθένας. Ο χαμηλός νεροχύτης τροφοδοτείται με το νερό του ψηλότερου για ξεδίψασμα των 

ζώων και μένει κυρίως  κλειστός. Οι 2 νεροχύτες συνδέονται με αλυσίδας που επιτρέπει ομαλή 

ροή νερού. Ολοκληρώνεται με χωνευτό μικρό plexiglass λογότυπο. Μπορεί να καλουπωθεί 

τμηματικά  από Concrete. 

 

Φωτιστικό 

Το φως είναι πραγματικά εκείνο που καταγράφει τις λεπτομέρειες των κατασκευών και των 

υλικών και είναι πολύ σημαντικό στην ανάπλαση ενός χώρου. Εκτός από το λειτουργικό του 

ρόλο, δημιουργεί ατμόσφαιρα και μεταμορφώνει χώρους, αντικείμενα, τοπία.  

Εμπνευσμένο από το βασικό λογότυπο,  αναπαράγει 2 μισές πλάγιες όψεις σπιτιών.  

Υλικά του σκουριασμένο σίδερο και plexiglass 

1) Δρόμου, (Πολύ ψηλό) 

2) Εδάφους (Μεσαίου ύψους) 

3) Επιτοίχιο  

 

Κάθισμα  

Πρόκειται για ένα σύνολο από 1 μεγάλο, σταθερό στέλεχος και 2 ή 3 μικρότερα.  Έχει την λογική 

της προσωρινής μετακίνησης και αναδιάταξης, καθώς οι άνθρωποι  αγαπούν να 

συναθροίζονται σε κύκλο και να κοιτάζονται για να επικοινωνούν.  Μπορούν να τοποθετηθούν 

στις πλατείες των οικισμών αλλά και σε άλλα σημεία της περιοχής με θέα. 

Ο σχεδιασμός παραμένει λιτός και μοντέρνος με βασικές γραμμές και παιχνίδι  όγκων και σκιών 

κυρίως από τα μικρά μετακινούμενα στοιχεία. Μια σκουριασμένη χαλυβδοσωλήνα Φ50 τονίζει 

την αιωρούμενη γραμμή για θέση πλάτης, που στηρίζεται σε επίσης σιδερένιες μασίφ λάμες 

στο χρώμα της σκουριάς. Για υλικό κατασκευής προτείνεται  Concrete σε καλούπι, λόγω των 

φυσικών συστατικών του κονιάματος του και του μικρότερου βάρους. 

 

Εμπόδιο στάθμευσης 

Μικρών διαστάσεων σχέδιο, με λιτό σχήμα και αναφορά στο βασικό σύμβολο των οικισμών 

καθώς η κορυφή της μικρής κολώνας από σιδερένιο, σκουριασμένο και βερνικωμένο κοιλοδοκό  

παραπέμπει σε τομή σπιτιού. Η βάση στήριξης είναι ενσωματωμένη στο εσωτερικό για λόγους 

αισθητικής.  
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Τελειώνοντας θα ήθελα να προσθέσω ότι στην ιδέα, λήφθηκε σοβαρά υπόψιν πως οι οικισμοί, 

δεν είναι κυρίως ένας τουριστικός χώρος ή ένα θεματικό πάρκο, αλλά  ο ζωτικός χώρος όλων 

όσων ζουν εκεί από καταγωγή αλλά και από επιλογή. Και σε ότι αφορά την επιλογή, αυτή 

βασίστηκε στην ατμόσφαιρα, την ομορφιά και την συγκίνηση που αποπνέει το σύνολο όλων 

των συστατικών τους στοιχείων.  

Έτσι ελπίζουμε σ΄ αυτή την πρόταση να προσεγγίσαμε με πολύ σεβασμό τόσο τους 

ανθρώπους, την ιστορία, την φύση, την αισθητική, την οικολογία, τη διάδοση ανάλογων ιδεών 

και προτάσεων, όσο επίσης  τα όνειρα και το όραμα εκείνων που εργάζονται προς αυτή την 

κατεύθυνση.   
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