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Η διπλωματική αυτή αποτελεί συνέχεια της ερευνητικής μας εργασίας και ως σύνολο, έχει σκοπό να απαντήσει σε σύγχρονα 
ζητήματα, στις ανάγκες της εποχής μας. Βασικό προβληματισμό αποτελεί το φαινόμενο της αποκέντρωσης, η επιστροφή 
στην περιφέρεια, γεγονός που ανοίγει πολλά μέτωπα προς συζήτηση, κυρίως γύρω από τη δημιουργία κινήτρων στους 
νέους.
This diploma thesis is the continuation of our research project and as a whole, intends to respond to contemporary issues, 
to the needs of our time. A key concern has been the phenomenon of decentralization, the return to the peripheria, which 
opens a debate on several matters, mainly on creating incentives to young people.

ελαίου γης             oliveland
Ελαιουργείο - Κέντρο παραγωγής και προώθησης τοπικών προϊόντων και ανάδειξης πολιτισμού στα 
Σωτηριάνικα Μεσσηνίας.
Oil-press factory - Traditional products’ workspace and cultural center at Sotirianika, Messenia.

Η επιτόπια έρευνάς μας επικεντρώθηκε στην περιοχή της Μεσσηνιακής Μάνης και συγκεκριμένα σε δύο δίκτυα οικισμών στις 
πλαγιές του Δυτικού Ταΰγετου.
Το πρώτο δίκτυο περιλαμβάνει τους οικισμούς: Νέδουσα, Αλαγονία, Πηγές, Αρτεμισία και Λαδά.
Και το δεύτερο δίκτυο περιλαμβάνει τους οικισμούς: Πηγάδια, Άνω Βέργα, Αλτομυρά, Σωτηριάνικα και  Ελαιοχώρι.
Γύρω από τους 3 άξονες Παραγωγή-Πολιτισμός-Τουρισμός, ορίστηκαν συγκεκριμένες παράμετροι μελέτης των οικισμών 
και προτάθηκαν 5 σημεία ως κατευθυντήριες γραμμές στρατηγικής παρέμβασης στον τόπο με στόχο την αναβίωση αυτών 
των ημι-ορεινών και ημι-εγκαταλελειμμένων οικισμών. Πιστεύουμε ότι ένας ολιστικός σχεδιασμός που θα περιλαμβάνει τη 
διάχυση λειτουργιών μεταξύ των οικισμών προσφέροντας στα δύο οικιστικά δίκτυα σχετική αυτάρκεια, μπορεί να επιτελέσει 
αυτόν τον σκοπό. Νέες μικρές παραγωγικές, πολιτιστικές και κοινωνικές χρήσεις μπορούν να δώσουν ζωή στους οικισμούς 
και να δημιουργήσουν κίνητρα εσωτερικής επικοινωνίας.
Our on-site research was focused on the region of Messenian Mani and, to be more specific, on two traditional complexes 
on the slopes of the Western Taygetus.
The first complex consists of the settlements: Nedousa, Alagonia, Piges, Artemisia, Ladas.
The second complex includes the settlements: Pigadia, Ano Verga, Altomira, Sotirianika and Eleochori.
On the subjects of Primary Production – Culture – Tourism, specific parameters were set to investigate the above settlements 
and five guidelines of strategic intervention were proposed for the site, aiming to the revival of those semi-mountainous 
and semi-abandoned settlements. We strongly believe that a holistic approach, including the proper dissemination be-
tween the settlements, obtaining partial self-sufficiency to the residential complexes, could accomplish this purpose. New 
productive, cultural and social units could regenerate the settlements and provide incentives for internal communication.

Επιλέχθηκε ο οικισμός Σωτηριάνικα ως μελέτη περίπτωσης. Γεωμορφολογικά ο οικισμός τμηματοποιείται σε τρία μέρη με 
δύο χαράδρες που μεταφέρουν τα ύδατα από τους γύρω ορεινούς όγκους στη θάλασσα. Το συγκεκριμένο φυσικό στοιχείο 
προσδίδει στον οικισμό ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον ανάπτυξής του στο έντονο κεκλιμένο έδαφος και στις δύο κατευθύνσεις. 
We selected Sotirianika as our case study. Geomorphologically, the settlement is divided into three parts with two ravines 
crossing it. Such natural element conduced to the particularly interesting development of the structure of the settlement 
on the intense sloping ground in both directions.

ανα_βιώ_τοπος        re_vi_[val/llage]

τόπος                site

πρόταση         proposed program

Προτείνεται η δημιουργία ελαιουργείου, τυποποιητηρίου και εργαστηρίων υποπροϊόντων της ελιάς και λοιπών τοπικών 
προϊόντων. Ουσιαστικά πρόκειται για τις νέες εγκαταστάσεις της παραγωγικής μονάδας του συνεταιρισμού που 
δραστηριοποιείται στα Σωτηριάνικα. Συμπληρωματικά, προτείνονται πολυχώρος εκδηλώσεων και εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων, πωλητήριο των προϊόντων που παρασκευάζονται στα εργαστήρια του συνεταιρισμού, χώρος εστίασης 
και ξενώνες φιλοξενίας που απευθύνονται σε επισκέπτες του συγκροτήματος αλλά και επαγγελματίες-συνεργάτες του 
συνεταιρισμού. Ως περιοχή παρέμβασης επιλέχθηκε η πλαγιά βορειοανατολικά του οικισμού, χαρακτηριστικά στοιχεία της 
οποίας αποτελούν οι πέτρινες πεζούλες ξερολιθιάς που οργανώνουν το φυσικό έδαφος και δημιουργούν πλατώματα, 
καθώς και η πυκνή φύτευση από ελιές και λίγες καρυδιές.

Our proposal includes an oil-press factory, bottling facilities and workspace of oil by-products and other traditional prod-
ucts. In fact, these would substitute the existing facilities of the cooperative operating in Sotirianika. In addition, the pro-
posal would include a multi-purpose space addressed to educational programs, workshops and local events, a giftshop, 
a café and guest houses accommodating visitors of the building complex as well as professional partners of the cooper-
ative. The proposal aims to the reinforcement of locality and to create incentives. Employment incentives for the residents 
to return to the settlement and visiting incentives for the public, to the complete regeneration and revival of the settle-
ment within the settlement complex network mentioned above. Therefore, productive and cultural interest would be the 
cornerstone of the revival of the village. The slope northeast to the village was selected as the intervention area, whose 
main characteristics are the unplastered stonewalls that create horizontal fields for cultivation and also the dense planting 
of olive trees and walnut trees.

Τα εργαλεία που προκύ-
πτουν από τον τόπο με-
τατρέπονται σε σύγχρο-
νη αρχιτεκτονική.

The site’s elements are 
being converted to con-
temporary architecture.

Τη μεγαλύτερη πρόκληση για εμάς αποτέλεσε η διατήρηση της συνεχούς ανταποδοτικής σχέσης μεταξύ φυσικού και 
ανθρωπογενούς που σημειώνεται στο τοπίο, καθώς και ο συνδυασμός των τόσο ετερογενών χρήσεων που προτείνονται 
και διαχωρίζονται σε δύο κύριες χωρικές και νοηματικές ενότητες. Την παραγωγή και τον πολιτισμό-τουρισμό. Ενοποιητικό 
στοιχείο μεταξύ των δύο ενοτήτων αποτελεί ο πυρήνας και η διαδρομή ως ραχοκοκαλιά της σύνθεσης που αφήνει ένα 
αποτύπωμα μονοκονδυλιάς στο τοπίο.
Πρόκειται για ένα ψηφιδωτό εμπειριών, όπου βασική επιδίωξη είναι η ταύτιση του επισκέπτη με τον τόπο, δημιουργώντας μια 
ανταποδοτική σχέση μεταξύ αντικειμένου (ΤΟΠΟΣ) και υποκειμένου (ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ).

Αυτό το κέντρο, ο πυρήνας της σύνθεσης, προάγει τον υπαίθριο βίο, την κοινωνική όσμωση και τη ζωτική σχέση με τη 
φύση. Αποτελεί χώρο υπαίθριων δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων των κατοίκων του οικισμού, αλλά και χώρο υπαίθριας 
εκτόνωσης των εσωτερικών λειτουργιών. H στοχευμένη χρήση ελαιόδεντρων αναφέρεται στην αδιάλειπτη σχέση του οικισμού 
με το αντικείμενο του πόθου, την ελιά. Μία κτηριακή έξαρση, ως άλλος μανιάτικος πύργος, λειτουργεί ως τοπόσημο και 
σηματοδοτεί τον πυρήνα της σύνθεσης που είναι ουσιαστικά το υπαίθριο-το κενό. 
Χωρίς διάθεση μιμητισμού και τάσεις αναπαραγωγής των πέτρινων παραδοσιακών κτισμάτων, οι μορφές των προτεινόμενων 
κτηρίων έχουν διακριτό αρχιτεκτονικό λεξιλόγιο σε σχέση με τα υπάρχοντα του οικισμού. Οι χαράξεις υπακούουν αυτές του 
τόπου. Η λογική της πέτρινης πεζούλας, με την οποία έχει δομηθεί όλη η πλαγιά, διατηρείται ως ισοκράτης της σύνθεσης, σε 
μία καθαρά αντιστικτική σχέση προς τις εξάρσεις των όγκων-τοπόσημων στη σύνθεση και τον ίδιο τον τόπο.

The Core, being the dominant element of the synthesis, promotes outdoor life, social osmosis and the inextricable link with 
nature. It also intends to host all outdoor activities and events of the local residents. The usage of olive trees refers to the 
seamless relationship between the settlement and the object of desire; the olive tree. A 25meters-tall Tower, a definite 
reference to the Maniatic towers, seems to be the landmark indicating the core of the synthesis which is the alfresco – the 
void.
The architectural forms of the proposed building complex intend to differ from the existing traditional ones’ morphology. 
Focusing on the topography of the area and on the constituent elements of the natural and built environment, we con-
sciously decided to utilize the unplastered stonewalls’ net as our main compositional tool. 

Πρόθεσή μας ήταν, όχι να κρυφτούν τα κτήρια ως υπόσκαφα, αλλά να ενταχθούν αυτοί οι κτηριακοί όγκοι στο τοπίο. 
Έτσι, ακολουθήθηκε η λογική της πέτρινης πεζούλας που, έχοντας υψωθεί επαρκώς, δημιουργεί χώρους με την ηρεμία 
και τον σεβασμό που πρέπουν στον τόπο. Ταυτόχρονα, μέσω σχισμών στο οριζόντιο επίπεδο ή υποχώρησης αυτού, 
δημιουργούνται φωταγωγοί που εξασφαλίζουν τον διαμπερή φωτισμό και αερισμό του εσωτερικού, όπως και χώροι 
εκτόνωσης εσώστρεφου χαρακτήρα. Η πεζούλα κάνει εμφανή την παρουσία της και ταυτόχρονα εντάσσεται. Ενοποιεί και 
διαχωρίζει. Περικλείει χώρους που βρίσκονται πίσω της. Συγκρατεί στοιχεία που τοποθετούνται μπροστά της. Υποστηρίζει 
όγκους που εδράζονται πάνω της. 

Our intention has been, not to hide the buildings underground, but to integrate them in the site selected, forming relation-
ships of interaction and reciprocity with it. Skylights have been created to guarantee natural lighting and ventilation in the 
interior of the buildings, as well as introversive open-air spaces.

Όσον αφορά τη μονάδα παραγωγής, το κτήριο μοιάζει να βγαίνει μέσα από τη γη, αλλά και να γατζώνεται σε αυτή. Σε μια 
προσπάθεια απόδοσης της ιδιαίτερης σχέσης φυσικού και ανθρωπογενούς, αφήνεται να εισχωρήσει το ένα στο άλλο, ενώ 
η γραμμικότητα της ροής παραγωγής αποδίδεται και στη μορφή του κτηρίου του ελαιουργείου. Συνειδητά επιλέγουμε να 
τοποθετήσουμε τις δεξαμενές αποθήκευσης ελαιόλαδου εκτός του κύριου κτηριακού όγκου. Είναι κατά βάση σημειολογικός 
ο χαρακτήρας της εμφανούς τοποθέτησης των δεξαμενών στην όψη του κτηρίου. Ταυτόχρονα εξυπηρετεί και την ανάγκη 
του επαρκούς ύψους(8 μέτρων), χωρίς να υπάρχει δέσμευση για τον όγκο του κτιρίου παραγωγής. 

As far as the Production domain, the building complex seems to rise through the ground, but also to be gripped by it. Re-
ferring to the reciprocal relationship between natural and man-made, they penetrate one another while the linearity of 
the production process has been attributed to the morphology of the oil-press factory. The location of the olive oil storage 
tanks outside of the main building constitutes a conscious decision. It has been mostly a semantic compositional gesture 
to place the olive oil storage tanks in the main facet, thus obtaining the adequate height (8 meters) without any restriction 
to the building’s.

Στη ζώνη Πολιτισμού-Τουρισμού κυρίαρχο στοιχείο είναι ο πυρήνας της σύνθεσης και ο οποίος σηματοδοτείται από μία 
κατακόρυφη έξαρση, τον πύργο. Αυτός λειτουργεί ως πυκνωτής κινήσεων που διοχετεύει τον επισκέπτη στις διάφορες 
λειτουργίες. Δίνεται η δυνατότητα στον επισκέπτη να μεταβεί στον εξώστη από όπου υπερβαίνει το ύψος του παλαιού οικισμού 
και μπορεί να παρατηρήσει τη δομή στο σύνολό του και σε σχέση με τη γεωμορφολογία του εδάφους. Εκατέρωθεν του 
πύργου βρίσκουμε τον πολυχώρο εκδηλώσεων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων και τον χώρο αναψυχής που περιλαμβάνει 
αναψυκτήριο και πωλητήριο προϊόντων του συνεταιρισμού. 

The Culture – Tourism domain’s dominant element is the Core, marked by a vertical flare which is the prominent identifying 
item of the synthesis; the Tower. It is about a motion condenser which channels the visitor to diverse sections of the com-
plex. In addition, it gives the opportunity to the visitor to ascend to the platform – bowsprit from which, having exceeded 
the old settlement’s level, they can observe its structure as a whole and in relation with the ground geomorphology. On 
either side of the Tower, the multi-purpose space addressed to educational programs, workshops and local events, as well 
as the giftshop and café are located.

Οι  μονάδες κατοίκησης, οι ξενώνες, διαμορφώνονται ως αυτόνομες μονάδες τούμπο σε συνομιλία με την πεζούλα στην 
οποία εδράζονται. Η πρόσβαση σε αυτές γίνεται είτε μέσω του πύργου, είτε αυτόνομα μέσω εξωτερικής διαδρομής ή 
δευτερεύουσας ανόδου απευθείας από τον πυρήνα. Το αυστηρό κέλυφος καδράρει τόσο τον οικισμό όσο και το μεσσηνιακό 
τοπίο και ο φιλοξενούμενος βιώνει αυτή την αλληγορική σχέση.

The guest houses have been formed as autonomous tubo units, exalted with regard to the unplastered stonewall on which 
they are based. One can access them either through the Tower, or autonomously through an external path and a sec-
ondary ascent directly from the Core. The rigid shell of the guest houses frames both the settlement of Sotirianika and the 
Messinian landscape.

Maintaining the continuous reciprocal relations between natural and man-made on this special landscape has been the 
greatest challenge for us, along with combining such heterogeneous proposed uses, separated into two main spatial and 
conceptual modules. Primary production and Culture – Tourism. Unifying elements between those two units are the Core 
and the Route that leaves its trace on the ground as a hand-drawn line.
It is about a mosaic of experiences, whose main aim is the visitor to live the place through a reciprocal relationship be-
tween the object (SITE) and the subject (VISITOR).

Μέσα από τον τόπο, το υλικό, το βίωμα η αρχιτεκτονική γεννιέται και 
οφείλει να συμβάλει στην αναδημιουργία της κοινωνίας.
Through the site, material and experience, the architecture is born 
and owes to contribute to the recreation of the society.
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