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«Ανάδειξη Ταυτότητας Νέου Ψυχικού
Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Προσχεδίων»

ΤΕΥΧΟΣ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
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«Εδώ και σαράντα δύο χρόνια εξ έρωτος Νέο-Ψυχικιώτισσα. Για την 
ακρίβεια οι γονείς του άντρα μου, έμεναν στο Νέο Ψυχικό, στην ωραία 
μονοκατοικία τους, την οποία για χάρη των δύο γιων τους έδωσαν 
αντιπαροχή. Μιλάμε για το 1980. Κι έτσι, αποκτήσαμε το διαμέρισμά 
μας, τη στέγη μας… Στην αρχή, εγώ αισθανόμουν άβολα, ήμουν παιδί 
του αθηναϊκού κέντρου και το Νέο Ψυχικό τότε μου φαινόταν σαν 
επαρχιακή πόλη... Σιγά-σιγά, όμως, εξοικειώθηκα. Έμαθα τους δρόμους, 
δεν χανόμουν πια. Κι όσο περνούσε ο καιρός, όλο και δενόμουν με τη 
γειτονιά, το φούρνο, τον χασάπη μας, τον μανάβη μας, το περίπτερο, το 
μαγαζάκι μας, τις πλατείες μας... Έχω μνήμες πλέον από αυτή τη γειτονιά. 
… Περπατώ στο δρόμο κι έχω φίλους να χαιρετήσω. Και πόσο χαίρομαι 
που αν και είναι μια μικροαστική γειτονιά σήμερα είναι πολύ ζωντανή, με 
πλατείες που σφύζουν από ζωή και συνθήματα στους τοίχους…

Μια βόλτα στη γειτονιά είναι πολύτιμη και τη χαίρομαι. Με δυσκολεύουν 
μόνο τα πεζοδρόμια, αλλού στενά, αλλού δεντροφυτεμένα. Ωραίο το 
πράσινο, αλλά θα έπρεπε να έχει προβλεφθεί πού θα περπατάει και ο 
πεζός»

Μάρω Δούκα, συγγραφέας και Νέο- Ψυχικιώτισσα. 
Παράθυρο, Έκδοση του Δήμου Φιλοθέης- Ψυχικού, 
Τεύχος Ιανουαρίου- Φεβρουαρίου 2022
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1 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ -  ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ 
ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΤΥΠΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ

Η αναζήτηση της μορφής και της λειτουργίας μιας σύγχρονης πρότυπης 

γειτονιάς ενός προαστίου, αποτελεί ιδιαίτερη πρόκληση για την περιοχή 

του Νέου Ψυχικού. Σχεδόν ένας αιώνας έχει περάσει, από την ίδρυση του 

προσφυγικού οικισμού και την πρώτη οικιστική εγκατάσταση στο Νέο 

Ψυχικό, στις αρχές της δεκαετίας του 1930. Την ίδια περίοδο, βρισκόταν υπό 

ανάπτυξη από την άλλη μεριά της Κηφισίας το Παλαιό Ψυχικό στα πρότυπα 

των αγγλικών προαστίων, εμπνεόμενο από την ιδέα των κηπουπόλεων, και 

λίγο αργότερα η Φιλοθέη. Τα τρία αυτά προάστια αποτελούν σήμερα τον 

ενιαίο Δήμο, με το Νέο Ψυχικό να διατηρεί έναν διακριτό χαρακτήρα. 

Η ιστορική διαδρομή και η σύγχρονη δυναμική της περιοχής, ενισχύει 

την ανάγκη νέας νοηματοδότησης της ταυτότητας του Νέου Ψυχικού και 

αναδιαμόρφωσης της φυσιογνωμίας του Δήμου. Η αναζήτηση αυτή αποκτά 

έντονη κρισιμότητα μπροστά στις τεράστιες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν 

οι πόλεις σήμερα αλλά και στους σύγχρονους στόχους για την βιώσιμη 

ανάπτυξη, την ψηφιακή μετάβαση και την κοινωνική συνοχή. Η περιοχή 

παρέμβασης, που αναπτύχθηκε με διαφορετικές ταχύτητες σε σχέση τόσο 

με το υπόλοιπο Νέο Ψυχικό όσο και συνολικά με το Δήμο, διατηρεί ιδιαίτερα 

στοιχεία ταυτότητας. Το σύστημα των δρόμων ήπιας κυκλοφορίας, οι 

δικτυώσεις των κοινόχρηστων χώρων, η σχετικά χαμηλή δόμηση και το 

έντονο πράσινο κατοχυρώνουν μια ποιότητα αστικού περιβάλλοντος που 

αποτελεί την βάση για το μέλλον. Από την άλλη, ο ανεπαρκής αρχικός 

σχεδιασμός και στοιχεία όπως ισχυροί οδικοί άξονες που λειτουργούν σαν 

όρια, τοπικές εντάσεις και συγκρούσεις χρήσεων  δημιουργούν προβλήματα 

και κινδύνους υποβάθμισης. Αυτές οι δυνατότητες αλλά και προκλήσεις, 

θέτουν τον ουσιαστικό στόχο του παρόντος διαγωνισμού και καθορίζουν 

το όραμα της πρότασης. Ποιος μπορεί να είναι ο πρότυπος σχεδιασμός 
ενός σύγχρονου προαστίου; Τι περιλαμβάνει ο αισθητικός και λειτουργικός 

εκσυγχρονισμός στα πρότυπα ενός σύγχρονου βιοκλιματικού και τοπιακού 

σχεδιασμού με στόχο την ενίσχυση της περιβαλλοντικής «ανθεκτικότητας» 

των δημόσιων χώρων της πόλης;

Αυτό απαιτεί μια ενιαία στρατηγική ανασυγκρότησης του δημόσιου 
χώρου. Οι κηπουπόλεις αποτελούσαν ένα μοντέλο οικιστικής ζωής, σχέσης 

με το τοπίο, το φυσικό περιβάλλον και την κοινωνία, κατά τον 19ου αιώνα. 
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Στην Ελλάδα, αναπτύχθηκε με άξονα τους γενναίους ανοιχτούς χώρους 

αλλά κυρίως την ιδιοκτησία με την χαμηλή δόμηση, τους μεγάλους 

κήπους και την κίνηση με κέντρο το ΙΧ. Σήμερα υπάρχει αναγκαιότητα 
επαναπροσέγγισης και δημιουργικής ανανέωσης αυτού του προτύπου με 
γνώμονα ένα σχεδιασμό μιας γειτονίας-πρότυπο με κέντρο το δημόσιο 
χώρο, την βιώσιμη κινητικότητα, τον βιοφιλικό- βιοκληματικό σχεδιασμό 
και την χρήση ψηφιακών και έξυπνων λύσεων.     

Η πρόταση “PROASTIO+” έχει ως αφετηρία τον επανασχεδιασμό 

του Νέου Ψυχικού μέσα από την ανάκτηση του δημόσιου χώρου και την 

επανασημασιοδότηση της σχέσης των κατοίκων με την ταυτότητα της πόλης, 

τον αστικό ιστό, το πράσινο, το τοπίο και την κοινωνική ζωή. 
 

Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ Η ΕΥΡΗΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ



12577789TV

2. PROASTIO+ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΤΥΠΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ. 

2.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ.

Προσεγγίζουμε την περιοχή παρέμβασης ως μια γειτονιά με 

«ραχοκοκαλιά» της την «πράσινη διαδρομή». Κεντρικός στόχος της πρότυπης 

γειτονιάς, είναι να διαμορφωθούν οι κατάλληλες συνθήκες διαβίωσης στη 

σύγχρονη μεγαλούπολη. Η αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, αλλά και οι 

προκλήσεις που έφερε ξανά στο προσκήνιο η πανδημία για τη λειτουργία 

των αστικών κέντρων, διαμορφώνουν ένα πλαίσιο νέων αναγκών και 

κριτηρίων. 

Πρώτη προτεραιότητα είναι η ανάκτηση της «γειτονιάς», του τόπου 

που οι άνθρωποι κατοικούν, στο πλαίσιο μιας νέας σχέσης μεταξύ του 

δημόσιου και του ιδιωτικού χώρου. Η στρατηγική και τα γενικά στοιχεία 

σχεδιασμού ακολουθούν μια ολοκληρωμένη προσέγγιση παρεμβάσεων -  

και μια νέα λογική για το τι είναι πρότυπη γειτονιά (πόλη των 15 λεπτών) 

- που αντιμετωπίζει θέματα κινητικότητας, χρήσεων και ανθεκτικότητας και 

ζητήματα αστικού εξοπλισμού και πρασίνου με στόχο την αναγέννηση της 

ταυτότητας του Νέου Ψυχικού και την διαμόρφωσή του ως προτύπου για 

τους υπόλοιπους Δήμους.

2.2 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ: ΜΙΑ 
«ΠΡΟΤΥΠΗ» ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΕΙ ΤΗ ΠΟΛΗ. 

Η πρόταση εμπνέεται από την ανάγκη επανασύνδεσης των κατοίκων 
της πόλης με το τοπίο και τη φύση. Η περιοχή παρέμβασης μετατρέπεται 

σε μια «πράσινη διαδρομή», ένα γραμμικό πάρκο, που συνδέει την λεωφόρο 

Κηφισίας με την λεωφόρο Μεσογείων, και τις δυτικές περιοχές (Ψυχικό, 

Φιλοθέη, Τουρκοβούνια) με τις ανατολικές (Χολαργός, Παπάγου, Υμηττός). 

Δημιουργείται ένας εναλλακτικός άξονας για πεζούς και ποδηλάτες 

προσφέροντας μια διαφορετική διαδρομή για τους κατοίκους και τους 

επισκέπτες. Επιδιώκεται να αποκατασταθεί η σχέση μεταξύ του Νέου 

Ψυχικού και του υπόλοιπου Δήμου (όριο Κηφισίας) καθώς και η σχέση του 

Δήμου με την ανατολική πλευρά του (όριο Μεσογείων) διατηρώντας τον 

χαρακτήρα των ήπιων χρήσεων και του περιπάτου, χωρίς να δημιουργείται 

ένας υπερτοπικός πόλος επιβαρυντικών χρήσεων. 
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Ένα δεύτερο κεντρικό στοιχείο είναι η επανασύνδεση 
με τα στοιχεία ταυτότητας του τόπου. Ιδιαίτερη σημασία 

επί αυτού έχει η ανάδειξη και επανάχρηση του Αδριάνειου 

Υδραγωγείου που διαπερνάει υπογείως την περιοχή (στη 

σημερινή 25ης Μαρτίου). Στην ίδια κατεύθυνση, σημαντική 

είναι η ανάδειξη των πλατειών, καθώς και η ιδιαίτερη 

διαχείριση των κτιρίων τοποσήμων της περιοχής, όπως το 

κτίριο Βαλλιάδη και το Αθλητικό Κέντρο που εντάσσονται 

στο δίκτυο ανασυγκρότησης του δημόσιου χώρου της 

πόλης. 

Τέλος, επιτυγχάνεται μια επανασύνδεση με τον ιστό και 
την κοινωνική ζωή της γειτονιάς με κέντρο τον κάτοικο 

και μια επανερμηνεία της δυναμικής των αξόνων και 

συνδέσεων μεταξύ των δημόσιων χώρων της περιοχής  και 

του ευρύτερου κέντρου της πόλης. Οι πλατείες έχουν κοινές 

αρχιτεκτονικές γραμμές και χαράξεις που ενισχύουν τη ροή 

στη χώρο και την προσπελασιμότητα της πόλης. Σε αυτό 

επιπλέον βοηθάει η ενιαία αντιμετώπιση της υλικότητας 

του δημόσιου χώρου με την χρήση μιας νέας «αστικής 

επιδερμίδας» που γίνεται αντιληπτή σε όλο το δίκτυο των 

2.3 ΜΙΑ ΝΕΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΤΑ ΝΕΑ 
WOONERF

Η πρόταση διαμορφώνει μια νέα στρατηγική ήπιας 

κινητικότητας και μια νέα τυπολογία οδών ήπιας 

κυκλοφορίας με βάση τα σύγχρονα πρότυπα και το θεσμικό 

πλαίσιο. Σήμερα, η περιοχή συνδέεται με μέσα σταθερής 

τροχιάς, μέσω των δύο σταθμών μετρό επί της Μεσογείων, 

ενώ προβλέπονται με τη γραμμή 4 του Μετρό άλλοι δύο 

σταθμοί (Φάρος, Φιλοθέη). Σε συνδυασμό με τις αστικές και 

την πιθανή τοπική συγκοινωνία, η περιοχή παρέμβασης θα 

αποκτήσει μια σχετικά ικανοποιητική σύνδεση. 

Το νέο δίκτυο ήπιας κινητικότητας στην περιοχή 

διαμορφώνεται ως εξής:

• Πράσινη Διαδρομή: Ορίζεται από τις οδούς 

Κωστή Παλαμά (Ολυμπιονικών μέχρι 25η Μαρτίου, 

25η Μαρτίου (Παλαμά μέχρι Ρήγα Φεραίου) και 

Ρήγα Φεραίου μέχρι Μεσογείων. Προτείνεται η 
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απομάκρυνση των χώρων στάθμευσης, πέρα από λίγες θέσεις 

εξυπηρέτησης των κατοίκων. Η απομάκρυνση του ΙΧ δίνει την 

δυνατότητα ένταξης «γενναίων» φυτεύσεων και ζωνών κίνησης των 

πεζών. 

• Η Κωστή Παλαμά (Θεμιστοκλέους μέχρι 25η Μαρτίου) μονοδρομείται 

με κατεύθυνση προς την Μεσογείων, προτείνεται να γίνει επίσης 

ήπιας κυκλοφορίας με ταυτόχρονη διατήρηση της στάθμευσης στη 

μία πλευρά του δρόμου. 

• Η Ξάνθου και η Πατριάρχου Γρηγορίου Ε επίσης διαμορφώνονται σε 

οδούς ήπιας κυκλοφορίας με περιορισμό της παρόδιας στάθμευσης. 

• Όλοι οι δρόμοι ήπιας κυκλοφορίας είναι δρόμοι κοινής χρήσης ΙΧ 
με ποδήλατο σύμφωνα με την νομοθεσία καθώς οι γεωμετρίες δεν 

επιτρέπουν την δημιουργία ποδηλατόδρομου αποκλειστικής χρήσης. 

• Παράλληλα προτείνονται και δικτυώσεις με τους υπόλοιπους 

δρόμους ήπιας κυκλοφορίας στο Νέο Ψυχικό και συνδέσεις πεζών με 

την ευρύτερη περιοχή. 

Ακολουθώντας και τις προτάσεις του ΣΒΑΚ, η κίνηση και η στάθμευση του 

ΙΧ μπορεί να περιοριστεί αισθητά συμβάλλοντας στην ανάκτηση του χώρου 

για τους πεζούς, την εισαγωγή του ποδηλάτου στη καθημερινότητα της πόλης 

και την ενίσχυση της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία. Αυτό 

επιτυγχάνεται με πολλαπλούς τρόπους: Η χρήση μια ενιαίας δαπεδόστρωσης 

τόσο στις πλατείες όσο και τους περιμετρικούς δρόμους, χωρίς υψομετρική 

διαφορά μεταξύ δρόμου και χώρου αμιγούς κίνησης πεζών, ο περιορισμός 

του χώρου κίνησης των ΙΧ στις ελάχιστες κατά το νόμο διαστάσεις θα 

οδηγήσει σε σημαντική μείωση της ταχύτητας των ΙΧ που διασχίζουν το 

χώρο της πλατείας. Ταυτόχρονα, θα εξασφαλιστούν οι απαραίτητες θέσεις 

στάθμευσης για την εξυπηρέτηση πολιτών ΑΜΚ, τους κατόχους ηλεκτρικών 

αυτοκινήτων αλλά και την τροφοδοσία των καταστημάτων. Ο σχεδιασμός 

των woonerf αλλάζει ώστε να μπορεί να εξυπηρετήσει σύγχρονες ανάγκες, 

με την ένταξη ελεύθερης ζώνης κίνησης πεζών, την εισαγωγή ζώνης 

όδευσης τυφλών, την χρήση αστικού εξοπλισμού και ζωνών πρασίνου που 

εμποδίζουν την παράνομη στάθμευση. 
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2.4 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΠΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΤΕΥΣΕΩΝ 

Η «πράσινη διαδρομή» είναι βασικό στοιχείο ενοποίησης όλης της 

περιοχής παρέμβασης.  Βασικό στάδιο των μελετών αποτελεί το σχέδιο 

διαχείρισης υφιστάμενης βλάστησης, το οποίο αποτελεί ουσιαστικά την 

καταγραφή και αποτίμηση των αξιόλογων στοιχείων πρασίνου.

Γενικότερα, οι «άξονες του πρασίνου» εισβάλουν στους δρόμους και τους 

ανοιχτούς χώρους, ενώ στις τέσσερις πλατείες δημιουργούνται νέα μικροτοπία 

από θύλακες δεντροστοιχιών και  ενδημικών ειδών που συγκροτούν ένα νέο 

οικοσύστημα. Η προσθήκη λόφων και η διαμόρφωση μεγάλων επιφανειών 

πρασίνου, χώματος και νερού δημιουργεί μια νέα σχέση φυσικού και αστικού 

τοπίου. Αναλυτικότερα, η μελέτη φύτευσης έχει διττό ρόλο στο σχεδιασμό 

του περιβάλλοντος χώρου: οι διαφορετικές ζώνες φύτευσης που διατρέχουν 

αναδεικνύουν από τη μια τις αρχιτεκτονικές χαράξεις, ενοποιώντας ωστόσο 
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νοητά τους χώρους με κοινές ζώνες φύτευσης οι οποίες  επαναλαμβάνονται 

και στις πλατείες. Σε κάθε πλατεία ένα ιδιαίτερο στοιχείο σχεδιασμού της 

φύτευσης, αναδεικνύει και τον  ξεχωριστό χαρακτήρα της κάθε περιοχής. Η 

προτεινόμενη χλωριδική σύνθεση της νέας βλάστησης, στοχεύει εκτός από 

την εξασφάλιση ενός άρτιου αισθητικού και λειτουργικού αποτελέσματος 

καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, στη δημιουργία ενός δυναμικού πνεύμονα 

πρασίνου στην πόλη με την παράλληλη ενίσχυση της βιοποικιλότητας που 

προβλέπεται να αναβαθμίσει οικολογικά την ευρύτερη περιοχή. 

Σε όλες τις πλατείες εμφανίζονται οι εξής ζώνες φύτευσης: 

• ΖΩΝΗ Α | Μίγμα από καλλωπιστικά αγρωστώδη και ανθοφόρους 

θάμνους: Πεννισέτουμ, Γκάουρα λευκή, Ίριδα.  

• ΖΩΝΗ Β | Μίγμα μεσογειακών ανθοφόρων θάμνων και θάμνων 

δομής: Μυρτιά μικρόφυλλη σφαιρική, Βεστρίγγια σφαιρική, Λεβάντα. 

• ΖΩΝΗ Γ | Μονοκαλλιέργεια εδαφοκαλυπτικών φυτών: Λεβαντίνη, 

Τεύκριο χαμαιδρύς, Δενδρολίβανο ημιέρπον. 

• ΖΩΝΗ Δ  Μονοκαλλιέργειες Βοτάνων - Μεσογειακών αρωματικών 

ειδών: Αγριοθύμαρο, _Ρίγανη έρπουσα, _Σάλβια. 

• ΖΩΝΗ Ε | Τα υπό σκιά φυτά: Φαρφούγκιουμ, Άκανθος, Κότινος

• ΖΩΝΗ ΣΤ| Ζωίσια ως βασικό φυτικό υλικό εδαφοκάλυψης εμφανίζεται 

εναλλασσόμενη με τη σκληρή επιφάνεια.

Στους δρόμους ήπιας κυκλοφορίας οι ζώνες φύτευσης είναι οι εξής:

• ΖΩΝΗ A | Μίγμα μεσογειακών ανθοφόρων θάμνων και θάμνων 

δομής: Μυρτιά μικρόφυλλη σφαιρική, Βεστρίγγια σφαιρική, Λεβάντα. 

• ΖΩΝΗ Β | Μίγμα από καλλωπιστικά αγρωστώδη και υδροχαρή είδη: 

Ίριδα, Πάνικο, Μίσχανθος, Άκορους, Μυρτιά μικρόφυλλη.

• ΖΩΝΗ Γ | Ζωίσια ως βασικό φυτικό υλικό εδαφοκάλυψης εμφανίζεται 

εναλλασσόμενη με τη σκληρή επιφάνεια, δίνοντας μια επιπρόσθετη 

αισθητική και περιβαλλοντική αξία στο σχεδιασμό.

Οι χώροι πρασίνου «rain gardens- Κήποι βροχής», που προτείνονται στις 

συμβολές των οδών, λειτουργούν ως υδατοπερατές επιφάνειες συλλογής 

και φίλτρου των επιφανειακών υδατικών πόρων. Όσον αφορά στους 

δρόμους ήπιας κυκλοφορίας, προτείνεται στις νέες θέσεις των δένδρων, 

είδη όπως  η Κουτσουπιά,  Καμφορά,  Κοκκορεβυθιά.
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2.5 ΥΛΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Η συνοχή της πρότασης τονίζεται και από την ύπαρξη κοινής υλικότητας 

και αστικού εξοπλισμού σε ολόκληρη την έκταση. Όλα τα υλικά που 

προτείνονται έχουν στόχο τη βιωσιμότητα. Στα σημεία ενδιαφέροντος 

(πλατείες), σε κάποιους σημαντικούς άξονες, καθώς και στους κόμβους των 

δρόμων επιλέγεται κοινό υλικό δαπεδόστρωσης, τονίζοντας τη σημασία 

των σημείων αυτών και δίνοντας στον περιπατητή την αίσθηση ότι κινείται 

σε ένα χώρο με μια ενιαία ταυτότητα.

Το γεγονός αυτό ενισχύουν και τα στοιχεία του αστικού εξοπλισμού, ο 

οποίος παραμένει ενιαίος σχεδιαστικά, πέρα από κάποια σημεία που αλλάζει 

για να τονίσει κάποιες συγκεκριμένες αρχιτεκτονικές επιλογές. Οι καθιστικές 

επιφάνειες στους δρόμους είναι από σκυρόδεμα με εμφανή αδρανή και 

κάποιες επιφάνειες ξύλινες ως κάθισμα, ενώ στις πλατείες εμφανίζονται 

ξύλινα καθιστικά με μεταλλική βάση που ακολουθούν τις χαράξεις και 

ενισχύουν το σχεδιασμό κάθε πλατείας. 

2.6 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

Η Στρατηγική Φωτισμού εντάσσεται στη συνολική λογική του σχεδιασμού 

με ενιαίους χειρισμούς κατά μήκος των οδών και δημιουργία ιδιαίτερων 

νυκτερινών τοπίων στις πλατείες και τα σημεία ενδιαφέροντος. 

Κατά μήκος του διαμήκη άξονα κίνησης που διαμορφώνει έναν 

περίπατο με ενδιάμεσες στάσεις τις  πλατείες - οάσεις δράσης, ρέμβης 

και απόδρασης προτείνονται συστοιχίες ιστών φωτισμού χωροθετημένες 

πάντοτε στην απομακρυσμένη από τις πλατείες πλευρά του δρόμου, ώστε η 

θέα προς το τοπίο που αναδύεται στις πλατείες να παραμείνει απρόσκοπτη 

και αδιατάρακτη από παρεμβολές παρεισφρέοντος αστικού εξοπλισμού στο 

ανώτερο τμήμα του οπτικού πεδίου, όπως θα συνέβαινε στην περίπτωση 

εγκατάστασης ιστών φωτισμού στην περίμετρο της πλατείας.

Στις πλατείες στρατηγική επιδίωξη είναι η μείωση των αναγκών σε 

πλήθος φωτιστικών σημείων που θα οδηγούσε στην τοποθέτηση ανάλογου 

πλήθους ιστών, δηλαδή κατακόρυφων στοιχείων καθόλου συμβατών με την 

απείθαρχη κατακορυφότητα των κορμών των δένδρων.

Γι’ αυτό δίνεται προσοχή στην αξιοποίηση αρχιτεκτονικών στοιχείων 

και διαμορφώσεων (π.χ. πάγκοι - καθιστικά, κατασκευές κ.α.) τα οποία στο 

στάδιο του σχεδιασμού τους μπορούν να προσλάβουν εναρμονισμένο στην 

δομή τους φωτιστικό εξοπλισμό που θα καλύπτει τις ανάγκες φωτισμού 
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της εγγύτερης περιοχής των στοιχείων αυτών. Ο υπόλοιπος ενδιάμεσος 

χώρος θα φωτιστεί από συγκροτήματα προβολέων ποικιλίας δεσμών και 

αποχρώσεων φωτός με κριτήρια τα γεωμετρικά δεδομένα που διαμορφώνει 

η τοπολογική σχέση των σημείων εγκατάστασης φωτιστικού εξοπλισμού με τις 

επί μέρους περιοχές φωτισμού και τα οπτικά χαρακτηριστικά της ταυτότητας 

των προβαλλόμενων με τον φωτισμό θεμάτων (φυλλώματα δένδρων, υφή 

κορμών, πλαστικότητα ανισοσταθμίας εδάφους, γλυπτικές κατασκευές κ.α.). 

Τα συγκροτήματα προβολέων θα εγκατασταθούν σωρευτικά σε λίγες αλλά 

εμβληματικές και κατάλληλα χωροθετημένες ψηλές κατασκευές. 

Η προσέγγιση φωτισμού αποβλέπει στην εν γένει μετατόπιση του 

κέντρου βάρους της προσπάθειας από την αναβάθμιση της καθιερωμένης 

συμβατικής αντιμετώπισης των λειτουργικών αναγκών δημοτικού φωτισμού 

στην φιλοτέχνηση νυκτερινού αστικού τοπίου με ότι αυτό συνεπάγεται για 

την ποιότητα του δημόσιου χώρου και την οπτική έκφραση του βιορυθμού 

του τις σκοτεινές ώρες της νύκτας.

Αξίζει να τονιστεί η ανάγκη αξιολόγησης του υφιστάμενου εξοπλισμού 

φωτισμού. Κρίνεται πως τα φωτιστικά σώματα της πλατείας Ελευθερίας 

καθώς και της οδού 25ης Μαρτίου έχουν ιδιαίτερη αξία και θα μπορούσαν 

να υποβληθούν σε πιθανή δημιουργική επανάχρηση. Επίσης, για το 

καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και τη συνοχή του νυχτερινού τοπίου είναι 

απαραίτητος ο έλεγχος της αυθαιρεσίας των ιδιωτικών επεμβάσεων 

φωτισμού και η παρακίνηση των επιχειρήσεων στην εφαρμογή κώδικα 

ιδιωτικών επεμβάσεων φωτισμού.

2.7 ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΞΥΠΝΩΝ 
ΠΟΛΕΩΝ 

Στοιχείο ενός πρότυπου προαστίου, δεν μπορεί παρά να είναι ο στόχος 

της βιώσιμης ανάπτυξης και της κυκλικής οικονομίας. Σε αυτό το πλαίσιο, 

η αύξηση του πρασίνου και των φυσικών και υδατοπερατών υλικών, η 

βιώσιμη διαχείριση και επαναχρησιμοποίηση του νερού και η διαχείριση των 

σκιάσεων για την μείωση του φαινομένου της θερμικής νησίδας, αποτελούν 

μερικές μόνο από τις προτεινόμενες επιλογές. Σε αυτή την κατεύθυνση 

κομβική είναι η αξιοποίηση του Αδριάνειου Υδραγωγείου για την άρδευση 

των κοινόχρηστων αλλά και ιδιωτικών χώρων πρασίνου σε όλη την περιοχή 

παρέμβασης. Το παραπάνω σε συνδυασμό με την εκτεταμένη χρήση 

μαλακών επιφανειών και Natural Based Solutions στο τοπιακό σχεδιασμό θα 

ενισχύσει την βιώσιμη διαχείριση του δημόσιου χώρου της πόλης. 
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Στον παραπάνω στόχο, παράλληλα με τις επιλογές του σχεδιασμού 

υιοθετούνται και καινοτόμες λύσεις και εφαρμογές «έξυπνων πόλεων» 

(smart cities). 

Μέσω αυτών, επιτυγχάνεται η εξοικονόμηση ενέργειας, η παροχή 

ασύρματου ίντερνετ, η καλύτερη διαχείριση των υποδομών και των 

απορριμμάτων καθώς και η παροχή πληροφοριών (μέσω QR code) για 

την περιοχή και το πρότυπο προάστιο. Το σημαντικότερο όμως είναι η 

παρακολούθηση δεικτών για περιβαλλοντικούς λόγους. Αναλυτικότερα:
• Εισάγονται στη πρόταση «έξυπνα» συστήματα διαχείρισης της 

κυκλοφορίας των ΙΧ και πεζών (intelligent traffic management systems) 
εντός του περιοχής παρέμβασης, αλλά και σε σχέση με τον εξωτερικό 
ιστό μεταφορών. 

• Μέσα από σενσορες ενταγμένους στους ιστούς φωτισμού γίνεται 
παρακολούθηση περιβαλλοντικών δεδομένων αλλά και του ηχο-
τοπίου της περιοχής ώστε έγκαιρα να μπορούν να παρθούν αποφάσεις 
βελτίωσης της ποιότητας καθώς ένα πρότυπο προάστιο μπορεί σήμερα 
να «πιστοποιεί» για την ποιότητα ζωής που παρέχει.  

• Εισάγεται σύστημα smart waste management σε συντονισμό με 
τις υπηρεσίες του Δήμου και το νέο σύστημα υπόγειων κάδων που 
προτείνεται για την περιοχή. 

• Μέσα από την αξιοποίηση του νερού του Αδριάνειου Υδραγωγείου 
που διέρχεται από περιοχή δημιουργείται ένα ολόκληρο νέο σύστημα 
βιώσιμης διαχείρισης των υδάτων. 

Τέλος, επιδιώκεται ένας σχεδιασμός που να λαμβάνει υπόψιν του τις 

τρέχουσες οικονομικές δυσκολίες της χώρας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Παρότι κατοχυρώνεται μια ιδιαίτερα υψηλή ποιότητα του δημόσιου χώρου, 

η πρόταση είναι απολύτως εφικτή ως προς την κατασκευασιμότητά της 

και σχετικά προσιτή ως προς το κόστος. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω ενός 

σχεδιασμού που διατηρεί μια απλότητα, αποφεύγοντας εξεζητημένες και 

ακριβές χειρονομίες και υλικά διατηρώντας παράλληλα μια υψηλή ποιότητα. 
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3 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΠΙΝΑΚΙΔΑ. 
Στις πινακίδες παρουσιάζονται αναλυτικά οι συνθετικές αρχές και 

οι στρατηγικές που ακολουθεί η πρόταση, όπως αυτές παρουσιάστηκαν 

παραπάνω, σε συνδυασμό με αναλυτική παρουσίαση της περιοχής 

παρέμβασης ως εξής:

3.1 Π1: ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ, ΠΛ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΗ 
ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ Θ. ΣΟΦΟΥΛΗ ΚΑΙ ΣΠΕΤΣΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΩΣΤΗ 
ΠΑΛΑΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΟ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΩΝ ΕΩΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ.

Η πράσινη διαδρομή ξεκινάει από την οδό Ολυμπιονικών η οποία αποτελεί 

και την είσοδο στην περιοχή επέμβασης από τη λεωφ. Κηφισίας. Στο σημείο 

αυτό τοποθετείται ένα γλυπτό - στοιχείο νερού με διττό ρόλο: τον τονισμό 

της ροϊκότητας της Λεωφόρου και το άκρο της νέας πράσινης γειτονιάς. Η 

ύπαρξη του πρασίνου της Οδού Κωστή Παλαμά λειτουργεί συνδετικά για τις 

επόμενες «στιγμές» της πρότασης. 
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Αρχικά, εμφανίζεται η πλ. Λαμπράκη στην οποία το αυστηρό και περίκλειστο 

σχήμα της αλλάζει δίνοντας χώρο σε ροές και πιο ελεύθερες κινήσεις. Στην 

πλατεία πλέον δεσπόζει μια γλυπτική μεταλλική κατασκευή (Rail) σε σκούρο 

κόκκινο χρώμα. Η συγκεκριμένη κατασκευή μπορεί να λειτουργήσει ως 

χώρος άθλησης, συνάντησης και έκφρασης και συνδυάζεται με τα υπαίθρια 

όργανα γυμναστικής τα οποία τοποθετούνται σε νέο σημείο στην πλατεία. 

Γύρω από αυτό αναπτύσσονται μικροί πράσινοι λόφοι και στοιχεία νερού, 

τύπου screen water, για παιχνίδι και δροσισμό. Στο σημείο απέναντι από το 

νηπιαγωγείο δημιουργείται μικρός χώρος με σκάμμα και ξύλινους κορμούς 

για άθληση των μικρών επισκεπτών από το νηπιαγωγείο. Έτσι, η πλατεία 

Λαμπράκη αποκτά στο σύνολό της χαρακτήρα άθλησης και έκφρασης. Η 

γλυπτική μεταλλική κατασκευή μπορεί να αξιοποιηθεί για την εγκατάσταση 

προβολέων σε διάφορα σημεία της προκειμένου να υποστηριχτεί ο φωτισμός 
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της κώμης των πεύκων και ο λειτουργικός φωτισμός του μεγαλύτερου 

τμήματος της αντίστοιχης περιοχής παρέμβασης. Η πρόταση μας για το 

χαρακτήρα της φύτευσης, βασίζεται στο σχήμα και το χρώμα του Rail με 

τη χρήση του φυτικού είδους  Πεννισέτουμ, καλλωπιστικό αγρωστώδες με 

ιδιαίτερο κόκκινο χρώμα. Η εικόνα ενισχύεται με την τοποθέτηση συστάδων 

από φυλλοβόλα δένδρα όπως ο Προύνος.

Στη συνέχεια, η πράσινη διαδρομή μας οδηγεί προς την πλ. Ελευθερίας, 
η οποία έχει έναν περισσότερο αστικό και κοινωνικό χαρακτήρα. Οι ροϊκές 

αρχιτεκτονικές χαράξεις που αγκαλιάζουν την υφιστάμενη παιδική χαρά, 

υποδέχονται τον περιπατητή και τον στρέφουν προς το προστατευμένο 

από τους μικρούς λόφους εσωτερικό της πλατείας όπου αναπτύσσεται ένα 

στοιχείο νερού υπό τη μορφή πιδάκων για δροσισμό ή παιχνίδι καθ’ όλη 

τη διάρκεια του έτους. Χαρακτηριστικό της πλατείας αυτής αποτελούν οι 

χώροι που μπορούν να φιλοξενήσουν δραστηριότητες και πιθανώς ετήσιες 

ή επαναληπτικές δράσεις. Δημιουργείται ένα μικρό αμφιθέατρο κοντά στην 

ανατολική είσοδο και στο στοιχείο νερού. Ταυτόχρονα, σχεδιάζονται και 

-16-



12577789TV

τοποθετούνται ξύλινα κουτιά σε διάφορα μεγέθη που σε καθημερινή βάση 

λειτουργούν ως καθιστικές επιφάνειες και μπορούν να επανατοποθετηθούν 

δημιουργώντας έναν πολυμορφικό χώρο για δραστηριότητες σχολικών ή 

άλλων ομάδων. 

Ιδιαίτερο στοιχείο της σύγχρονης ιστορίας της πόλης, είναι ο πολιτισμός 

και η καλλιτεχνική δημιουργία. Η δημιουργία ενός υπαίθριου αμφιθεάτρου, 

δεν ικανοποιεί μόνο την ανάγκη για συνάντηση, αλλά καλύπτει εν μέρει ένα 

κενό σε ανοιχτούς πολιτιστικούς χώρους στον Δήμο. Εκτός από αυτό, σε 

εμφανές σημείο στο κέντρο της πλατείας αφήνεται ελεύθερος χώρος για την 

τοποθέτηση ενός γλυπτού το οποίο μπορεί να έχει performative χαρακτήρα 

και να σχετίζεται με το νερό και τον άνεμο. Για την επιλογή του μπορεί να 

γίνει διαγωνισμός μεταξύ Ελλήνων καλλιτεχνών.

Κάναβος με δένδρα όπως η άκαρπη Μουριά προτείνεται για λειτουργικούς 

λόγους στις περιοχές των τραπεζοκαθισμάτων δημιουργώντας έναν 

ελκυστικό ευάερο υπόροφο. Η φύτευση ακολουθεί τη ζωηρή ταυτότητα 

που δίνεται από την παιδική χαρά και οργανώνεται σε μονοκαλλιέργειές 

ανθοφόρων πολυετών ποωδών φυτών, που δίνουν ανθοφορία καθ’ όλη 

τη διάρκεια του έτους με επικρατέστερα τα χρώματα της ελληνικής φύσης 

μωβ και κίτρινο. Δένδρα όπως οι Μποχίνια ενισχύουν τους ζωηρούς 

χρωματισμούς που επικρατούν. 
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Ο γενικός φωτισμός επιτυγχάνεται με την τοποθέτηση συγκροτημάτων 

προβολέων ποικιλίας δεσμών και αποχρώσεων φωτός οι οποίοι ταυτόχρονα 

αναδεικνύουν και τις κόμες των δέντρων. Κρυφός φωτισμός στις καθιστικές 

επιφάνειες του αμφιθεάτρου καθώς και δημιουργεί ένα ζωηρό νυχτερινό 

τοπίο.

Μέσω της οδού Θεμιστοκλέους και με κοινή δαπεδόστρωση γκρι 

κυβόλιθου Καβάλας, η πράσινη διαδρομή μας οδηγεί στο άνοιγμα 

των Οδών Σοφούλη και Σπετσών. Στο νέο αυτό διαμορφωμένο πάρκο 

τσέπης προτείνεται η δημιουργία χώρων δραστηριοτήτων για όλες τις 

ηλικίες, πιθανώς και μεγαλύτερες. Γίνεται ένα νέο σημείο συνάντησης 

και συναναστροφής με την εμφάνιση του υπαίθριου παιχνιδιού πετανγκ 

και τη δημιουργία τραπεζιών για επιτραπέζια παιχνίδια όπως το σκάκι. Η 

φύτευση οργανώνεται από μερικά νέα καρποφόρα είδη όπως Μουσμουλά 

και Μουριά. Οι προτεινόμενες μονοκαλλιέργειες αρωματικών ειδών, 

βοτάνων και καλλωπιστικών αγρωστωδών ακολουθούν τις αρχιτεκτονικές 

χαράξεις στις περιμετρικές επιφάνειες φύτευσης και ροές από ανθοφόρους 

θάμνους αναβαθμίζουν  την αισθητική αξία του χώρου. Στις περιοχές που οι 

συνθήκες είναι πιο σκιερές επιλέγεται μίγμα  από καλλωπιστικούς θάμνους 

με ιδιαίτερη μορφή και χρώμα φυλλώματος όπως π.χ Φαρφούγκιουμ, 

Άκανθος και Κότινος.

3.2 Π2: ΤΜΗΜΑ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ ΚΑΙ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΣΟΦΟΥΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΟΔΟ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 

Η οδοί Σοφούλη και Κωστή Παλαμά από την οδό Θεμιστοκλέους έως την 

25η Μαρτίου γίνονται οδοί ήπιας κυκλοφορίας και ενισχύονται οι κινήσεις 

του πεζού και τα πράσινα στοιχεία εκατέρωθεν της κίνησης του αυτοκινήτου. 

Επιπλέον, η οδός Κωστή Παλαμά προτείνεται να μονοδρομηθεί με κατεύθυνση 

προς την οδό 25ης Μαρτίου ώστε να υπάρξει η έννοια ενός γραμμικού 

πάρκου. Στο κυρίως τμήμα όπου κινείται το αυτοκίνητο τοποθετείται χυτό 

δάπεδο σκυροδέματος με εμφανή επεξεργασμένα αδρανή σε χρώμα 

θερμό γκρι. Στα πεζοδρόμια 1,5 μέτρου εκατέρωθεν των δρόμων καθώς 

και στους κόμβους τοποθετείται γκρι κυβόλιθος Καβάλας διαστάσεων 

10cmxE (ελεύθερο μήκος)  για την καλύτερη προσπελασιμότητα του χώρου 

από τον πεζό. Στοιχεία καθαρού πρασίνου οργανώνουν τις υπάρχουσες 

δεντροστοιχίες και ζώνες κυβόλιθου διάτρητου με σπόρους φύτευσης - 

«πράσινος» αρμός ενισχύουν την έννοια της πράσινης διαδρομής και μας 

καθοδηγούν πάνω σε αυτήν. Κυβόλιθος με πράσινο αρμό τοποθετείται και 

σε όλες τις θέσεις στάθμευσης.  
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Στον κόμβο των οδών 25ης Μαρτίου και Σοφούλη δημιουργείται 

ένα σημείο ανάδειξης του Αδριάνειου Υδραγωγείου, το οποίο διέρχεται 

υπογείως της 25ης Μαρτίου. Επιλέγεται η διαφοροποίηση του υλικού 

(τοποθετείται παλαιωμένος κυβόλιθος) στη δαπεδόστρωση ορίζοντας σε 

νοητή γραμμή την πορεία του Αδριάνειου. Η ανάδειξη συμπληρώνεται με 

σχετική πληροφορία σε μεταλλική επιφάνεια, με ανάγλυφη ένδειξη πάνω 

στους κυβόλιθους και με ένα κυκλικό στοιχείο νερού. 

3.3 Π3: ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ 1821 ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ, ΑΠΟ 25Η 
ΜΑΡΤΙΟΥ ΕΩΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε, ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ ΕΩΣ ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ, ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε’ ΑΠΟ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΕΩΣ 
ΞΑΝΘΟΥ ΚΑΙ ΞΑΝΘΟΥ ΑΠΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε ΕΩΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ.

Η οδός Ρήγα Φεραίου οργανώνεται αντίστοιχα με τις οδούς που 

αναφέρθηκαν παραπάνω ως οδός ήπιας κυκλοφορίας. 

Η πλατεία Ηρώων λειτουργεί ως μια πλατεία με έντονη την ένταση 

των αισθήσεων, καθώς βασικό της συστατικό αποτελούν οι φυτεύσεις 

αρωματικών φυτών και βοτάνων. Κι εδώ ροϊκές κινήσεις μεταφέρουν 

τον επισκέπτη στο κέντρο της, όπου επικρατεί στο έδαφος το πατημένο 

χώμα, δίνοντας την αίσθηση ενός φυσικού εδάφους. Κυκλικές αγκαλιές 

με αρωματικά φυτά και θάμνους σε συνδυασμό με καθιστικές επιφάνειες 

που ακολουθούν τις παραπάνω χαράξεις, δίνουν μια αίσθηση καταφυγίου 
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και ηρεμίας. Ταυτόχρονα, η τοποθέτηση τραπεζιών συνεργασίας - πικνικ 

ενισχύουν την αίσθηση της γειτονιάς η οποία είναι και σήμερα πολύ έντονη 

στην πλατεία. Η περίκλειστη και κάπως παρωχημένη παιδική χαρά, ανοίγεται 

και στο ίδιο σημείο δημιουργείται ένας λόφος από μαλακό δάπεδο και άμμο 

στον οποίο τοποθετούνται διαδραστικά ξύλινα παιχνίδια με ένα ρυάκι να 

αναπτύσσει την κινητικότητα των μικρών φίλων της γειτονιάς. Εκτός από 

τους προβολείς που υπάρχουν και στις άλλες δύο πλατείες για το γενικό 

φωτισμό, κρυφός φωτισμός που εντάσσεται στον αστικό εξοπλισμό και 

ανάμεσα στους θάμνους υπό τη μορφή «πυγολαμπίδων», δημιουργεί ένα 

ζεστό και ατμοσφαιρικό νυχτερινό τοπίο. 

Οι συστάδες των δέντρων ξεπροβάλλουν από μονοκαλλιέργειες 

βοτάνων και εδαφοκαλυπτικών μεσογειακών θάμνων, ενώ ‘μίγματα’ 

αγρωστωδών και πολυετών ποωδών φυτών με έντονη ανθοφορία 

διατρέχουν το χώρο προσδίδοντας έντονο εποχιακό ενδιαφέρον λόγω της 
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διαφορετικής εποχής ανθοφορίας όπως π.χ Pennisetum setaceum, Perofskia 

atriplicifolia_ Περόβσκια, Helichrysum italicum_ Ελίχρυσο ιτάλικουμ. Οι 

επιφάνειες φύτευσης οργανώνονται με διάφορες ροές φυτεύσεων και 

φυτικό υλικό διαφορετικών μορφολογικών χαρακτηριστικών προκειμένου 

να αξιοποιηθούν ως χώροι περιπάτου και στάσης υπό τη σκιά μεγάλων 

δέντρων. Δένδρα όπως η Cercis siliquastrum_Κουτσουπιά και η Citrus 

Limonium_Λεμονιά δίνουν ιδιαίτερο χαρακτήρα κατά τη διάρκεια της 

ανθοφορίας ξεπροβάλλοντας στο κατά πράσινο υφιστάμενο τοπίο.

Προχωρώντας από την πλατεία προς το αθλητικό κέντρο της οδού Ρήγα 

Φεραίου στο δάπεδο συναντάμε πάλι γκρι κυβόλιθο Καβάλας θέλοντας 

να τονίζουμε τη σημασία της σύνδεσης αυτής. Στον κόμβο με την οδό 

Πατριάρχου Γρηγορίου Ε’ η μεταλλική περίφραξη της πισίνας ντύνεται με 

αναρριχητικά φυτά δημιουργώντας πράσινους τοίχους (vertical walls). 

3.4 Π4: ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ ΟΤ 165 ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΤ 
166 ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΡΙΤΣΗ. 

Στη Λεωφόρο Δημοκρατίας τοποθετείται κυβόλιθος στους κόμβους για 

την καλύτερη προσπελασιμότητα του πεζού. Επί της Λεωφόρου Μεσογείων 

στον κόμβο με τη Λεωφ. Δημοκρατίας προτείνεται η τοποθέτηση ενός 

νέου στεγάστρου παρόμοια αρχιτεκτονικής αισθητικής και μορφής με τον 

υπόλοιπο εξοπλισμό της πρότασης, που λειτουργεί ως στάση λεωφορείου.

Στο πεζοδρόμιο της Λεωφόρου Μεσογείων δημιουργείται μια ζώνη 

πρασίνου ως φίλτρο η οποία όμως τοποθετείται με τέτοιο τρόπο ώστε να 

μην παρεμποδίζει τις υφιστάμενες χρήσεις και εισόδους. Παράλληλα, καθώς 

ο δρόμος έχει μητροπολιτικό χαρακτήρα, η δαπεδόστρωση μεγαλώνει σε 

κλίμακα και τοποθετούνται μεγαλύτερες πλάκες πεζοδρομίου από γρανίτη 

με στόχο την ενίσχυση γενικότερα της προσβασιμότητας στην περιοχή. 

Στην οδό Παρίτση προτείνεται η επεκταση των πεζοδρομίων και η 

οργάνωση των θέσεων στάθμευσης. Στο τμήμα από την οδό Μπουμπουλίνας 

έως την  οδό Ζαλλόγου τοποθετείται κυβόλιθος θέλοντας να προσδώσει 

καλύτερη ενοποίηση με την υφιστάμενη ήπιας κυκλοφορίας οδό 

Μπουμπουλίνας καθώς και να τονίσει την είσοδο του κτιρίου Βαλλιάδη.
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3.5 Π5: ΚΑΤΟΨΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ ΟΤ 166 ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ 
ΤΩΝ ΟΤ 173 ΚΑΙ 174 ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ, ΞΑΝΘΟΥ ΚΑΙ ΤΖΑΒΕΛΛΑ ΑΠΟ 
ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΕΩΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ. 

H περιοχή είναι σημαντική για όλη την παρέμβαση καθώς αποτελεί 

«είσοδο-έξοδο» για την πράσινη διαδρομή από την Μεσογείων και κατ’ 

επέκταση όλη την πρότυπη γειτονιά. Ιδιαίτερα η έννοια της εισόδου τονίζεται 

στον κόμβο Μεσογείων - Ρήγα Φεραίου με την τοποθέτηση κι εδώ του 

γλυπτού - στοιχείο νερού που τοποθετήθηκε στην αντίθετη είσοδο επί της 

Κηφισίας. Ταυτόχρονα στην Ξάνθου υπάρχει διάβαση πεζών και σύνδεση 

με το Χολαργό, ενώ η Τζαβέλλα αποτελεί μια σημαντική αρτηρία καθώς 

είναι η μόνη οδός σε όλη την περιοχή με δρόμο διπλής κατεύθυνσης. Σε όλη 

αυτήν τη ζώνη η στάθμευση είναι ελεγχόμενη και τοποθετείται κυβόλιθος με 

πράσινο αρμό για την ενίσχυση της αίσθησης πρασίνου σε δρόμους όπου 

το αυτοκίνητο και η ένταση της Λεωφόρου Μεσογείων είναι δύσκολο να 

παρακαμφθεί. 

Η οδός Ξάνθου ακολουθεί τη λογική των υπολοίπων οδών ήπιας 

κυκλοφορίας με ένα σημείο ενδιαφέροντος στην οδό Μπουμπουλίνας στην 

είσοδο του Αθλητικού Κέντρου, η οποία λειτουργεί κυρίως ως πεζόδρομος 

(το αυτοκίνητο εισέρχεται για τροφοδότηση καθώς και για λόγους ανάγκης 

του αθλητικού κέντρου). Το πράσινο στοιχείο, οι φυτεύσεις και οι καθιστικές 

επιφάνειες δημιουργούν μια προείσοδο στο κέντρο που ταυτόχρονα 

λειτουργεί και ως χώρος στάσης. Στις εισόδους του Αθλητικού Κέντρου 

τοποθετούνται οι ξύλινες πινακίδες πληροφοριών.
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PROASTIO+
Η πρόταση “PROASTIO+” έχει ως αφετηρία τον επανασχεδιασμό 
του Νέου Ψυχικού μέσα από την ανάκτηση του δημόσιου χώρου 
και της σχέσης των κατοίκων με την ταυτότητα της πόλης, τον 
αστικό ιστό, το πράσινο, το υδάτινο στοιχείο, το τοπίο και την 
κοινωνική ζωή. Η πρόταση επαναπροσεγγίζει την έννοια του 
προαστίου αντιμετωπίζοντας, όλη την περιοχή παρέμβασης με 
ενιαίο τρόπο, τοποθετώντας τον δημόσιο χώρο στο κέντρο μιας 
ολοκληρωμένης προσπάθειας αναβάθμισης της λειτουργίας 
του προαστίου και επανανοηματοδότησης της ταυτότητάς του.
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Β

ΚΛΙΜΑΚΑ 
ΚΑΤΟΨΕΩΝ

1:250

Π1

ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ ΤΗΣ ΓΕΙΤΌΝΙΑΣ,  
ΜΕ ΑΞΌΝΕΣ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 
ΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΙΜΌΤΗΤΑΣ, ΤΗ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΙΜΌΤΗΤΑ,  
ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΤΑΥΤΌΤΗΤΑΣ ΤΌΥ 
ΤΌΠΌΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΌΤΗΤΑΣ 

ΜΙΑ ΠΌΛΗ “15 ΛΕΠΤΑ”- ΠΡΑΣΙΝΌ : 
ΠΡΌΣΒΑΣΙΜΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΙΞΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 

1. Η ΕΙΣΌΔΌΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΔΙΑΔΡΌΜΗ ΑΠΌ ΤΗΝ ΌΔΌ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

2. ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΑΜΠΡΑΚΗ 

3. ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

4. ΠΑΡΚΌ ΤΣΕΠΗΣ ΣΤΗΝ ΌΔΌ ΣΌΦΌΥΛΗ

Π
ΡΑ

ΣΙ
Ν

Η
 Δ

ΙΑ
Δ

ΡΟ
Μ

Η

ΑΞΟΝΑΣ 
ΑΔΡΙΑΝΕΙΟΥ

ΠΡΟΣ ΠΛ. ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ
ΠΡΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΠΡΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΠΡΟΣ ΠΛ. ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ

_Επανασύνδεση του αστικού ιστού και της κοινωνικής 
ζωής της γειτονιάς με κέντρο τον κάτοικο. Ανάκτηση 
της έννοιας της γειτονιάς με μια νέα σχέση μεταξύ του 
δημόσιου και του ιδιωτικού χώρου

_Μια πράσινη διαδρομή που συνδέει ένα δίκτυο 
κοινόχρηστων χώρων με νέα ταυτότητα και ιεράρχηση

_Θύλακας ήπιας κινητικότητας με 
νέα ταυτότητα και διασφάλιση της 
προσβασιμότητας σε όλους

_Επανασύνδεση των κατοίκων της 
πόλης με το τοπίο και τη φύση. 
Μια νέα αστική υλικότητα που 
ενισχύει τις συνδέσεις, δημιουργεί 
μεγάλες ζώνες «μαλακών» - 
υδατοδιαπερατών επιφανειών και 
εντάσσεται στην φυσιογνωμία της 
πόλης  

_Μια νέα πρότυπη έξυπνη γειτονιά 
με βιώσιμη διαχείριση των υδάτων 
(Αδριάνειο Υδραγωγείο) και των 
υποδομών

_Ανάδειξη των τοποσήμων και 
της ιστορικής κληρονομιάς της 
πόλης σύγχρονα πληροφοριακά 
συστήματα

_Ένταξη  χρήσεων και λειτουργιών 
για όλες τις ηλικιακές ομάδες και 
ιδιαίτερα τις νεαρές ηλικίες, με 
ταυτόχρονη προστασία της χρήσης 
κατοικίας

_Σύνδεση με τα τοποσήμα 
της πόλης. Ανάδειξη των 
σημαντικών σημείων της 
περιοχής εντός του δικτύου 
δημόσιων χώρων

_Μια νέα ταυτότητα για 
τον σημαντικό άξονα της 
Μεσογείων που θα ενισχύσει 
την σύνδεση με το Νέο Ψυχικό 
διαμορφώνοντας μια νέα 
είσοδο στη πρότυπη γειτονιά

Κεντρικές και Μικτές 
Χρήσεις

Χώροι Πρασίνου

Εκπαίδευση

Αθλητισμός

Υγεία

Άλλες Χρήσεις

Σταθμοί Μετρό και 
ακτίνα προσέγγισής

Συνδέσεις και 
δικτυώσεις στην 
περιοχή παρέμβασης

Πράσινη διαδρομή 
(Σύνδεση Χολαργού με 
Ψυχικό-Φιλοθέη)

Αδριάνειο Υδραγωγείο

Τοπόσημα-Σημαντικές 
Λειτουργίες

1

Με στόχο την ενίσχυση 
της μικρής του κλίμα-
κας, το πάρκο τσέπης 
γίνεται χώρος καθημε-
ρινής συνάντησης και 
συναναστροφής με 
την εμφάνιση υπαίθρι-
ων παιχνιδιών όπως 
το πετάνγκ και το  
σκάκι.

2

3

4

ΠΡΟΣ ΨΥΧΙΚΟ-ΦΙΛΟΘΕΗ 
ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΟΒΟΥΝΙΑ

ΑΞΟΝΑΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ

ΠΡΟΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ

ΠΡΟΣ ΧΟΛΑΡΓΟ ΚΑΙ 
ΥΜΗΤΤΟ

Υφιστάμενες φυτεύσειςΝέα δέντρα

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΦΥΤΕΥΣΕΩΝ

ΚΗΦΙΣΙΑΣ: ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗ 
ΠΡΟΤΥΠΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ
Στις δύο βασικές εισόδους 
στο πράσινο δίκτυο 
τοποθετείται ένα γλυπτό 
στοιχείο νερού που λει-
τουργεί ως τοπόσημο και 
τονίζει τα δύο άκρα της 
διαδρομής. 

ΠΑΡΚΟ ΤΣΕΠΗΣ ΣΤΗ 
ΣΟΦΟΥΛΗ: ΓΩΝΙΑ 
ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΓΙΑ 
ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΛΙΚΙΕΣ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΙΝΗΣΕΩΝ -
ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΩΝ 

Χρήσεις-Δραστηριότητες

Προσπελασιμότητα 

Συνδέσεις με την πράσινη 
διαδρομή και τη γειτονιά

Ανάδειξη των υφιστάμενων μεγάλων πεύκων 
και οργάνωση του εδάφους σε ζώνες φύτευσης 
και κίνησης. Δημιουργείται μια ζώνη χαμηλής 
φύτευσης που λειτουργεί ως φίλτρο προς τις 
κατοικίες.

Νέες δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες 
κάνουν το πάρκο τσέπης ένα νέο σημείο 
συνάντησης.

Μουριές Λεμονιές

Μουσμουλιές

1 3

2

2

1

2
3

Μείγμα από καλλωπιστικούς θάμνους, 
grasses και ζωίσια

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΦΥΤΕΥΣΕΩΝ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΙΝΗΣΕΩΝ -
ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΩΝ 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΦΩΤΙΣΜΌΥ

Κάναβος με δένδρα προτείνεται για λειτουργικούς 
λόγους στις περιοχές των τραπεζοκαθισμάτων 
δημιουργώντας έναν ελκυστικό ευάερο υπόροφο. Η 
φύτευση ακολουθεί τη ζωηρή ταυτότητα που δίνεται 
από την παιδική χαρά δίνοντας ανθοφορία καθ’ όλη τη 
διάρκεια του έτους με επικρατέστερα τα χρώματα της 
ελληνικής φύσης μωβ και κίτρινο. 

Η πλ. Ελευθερίας γίνεται ο παλμός της πόλης. Προ-
στατεύοντας τη ζώνη της παιδικής χαράς, δημιουργού-
νται μικρά σημεία διαφορετικών αφηγήσεων. Ένα μι-
κρο αμφιθέατρο για αυθόρμητες ή μη δράσεις, χώροι 
καθισμάτων, πίδακες νερού για παιχνίδι και δροσισμό, 
πολυμορφικός χώρος για δραστηριότητες σχολικών 
ομάδων.

Στόχος της μελέτης φωτισμού είναι η ανάδειξη αρχιτε-
κτονικών στοιχείων όπως το αμφιθέατρο και οι πίδακες 
νερού. Ό υπόλοιπος ενδιάμεσος χώρος θα φωτιστεί 
από συγκροτήματα προβολέων ποικιλίας δεσμών και 
αποχρώσεων φωτός, τονίζοντας συγκεκριμένα στοι-
χεία όπως φυλλώματα δένδρων, υφές, πλαστικότητα 
ανισοσταθμίας εδάφους, γλυπτικές κατασκευές κ.α.

Υφιστάμενες φυτεύσεις

Μεταφυτεύσεις

Νέα δέντρα

Μποχίνια 

Μουριές1

2

Μείγμα από 
καλλωπιστικούς 
θάμνους, grasses και 
ζωίσια

ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ: Ο ΠΥΡΗΝΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ/ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ
Η πλατεία Ελευθερίας εξελίσσεται σε ένα «τοπίο ζωής», σε ένα κεντρικό σημείο όπου 
ξεδιπλώνεται η καθημερινότητα της πόλης, ένα σημείο συνάντησης όπου ο άνθρωπος 
συνυπάρχει με το αστικό και το φυσικό τοπίο. Κεντροβαρική θέση έχει το στοιχείο του 
νερού, γύρω από το οποίο αναπτύσσεται ένα μικρό αμφιθέατρο.

11
1 1

1

1
1 1

1

2

2

2

2

2

2

Χρήσεις-
Δραστηριότητες

Άξονας φωτιστικών 
οροφής

Προσπελασιμότητα 

Κρυφός φωτισμός 

Ιστός προβολών  
δεσμών 

Υφιστάμενη μελέτη 
φωτισμού παιδικής
χαράς

Συνδέσεις με την 
πράσινη διαδρομή 
και τη γειτονιά

ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΑΜΠΡΑΚΗ
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ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΑΜΠΡΑΚΗ:
ΤΟΠΙΟ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑΣ 
ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ

ΠΡΑΣΙΝΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ: ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ 
ΚΑΙ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΣΟΦΟΥΛΗ 
ΑΠΌ ΤΗΝ ΘΕΜΙΣΤΌΚΛΕΌΥΣ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΌΔΌ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΌΥ

Η πλατεία αναμορφώνεται σε 
ένα τοπίο άσκησης και ευεξίας 
για την γειτονιά. Στοιχεία αστι-
κού εξοπλισμού εμπλουτίζουν 
τις ήδη υφιστάμενες λειτουργίες 
άθλησης σε αρμονία με τις ροές 
κίνησης του ευρύτερου δικτύου. 

Η πρόταση μας για το χαρακτήρα της φύτευσης, 
βασίζεται στο σχήμα και αποχρώσεις της κόκ-
κινης μεταλλικής κατασκευής - Rail. Η οργανι-
κή γραμμή μεταφέρεται νοητά σαν κορδέλα στις 
περιμετρικές επιφάνειες φύτευσης με τη χρήση   
ειδών όπως το Πεννισέτουμ, καλλωπιστικό αγρω-
στώδες με ιδιαίτερο κόκκινο χρώμα. Η εικόνα  
ενισχύεται με την τοποθέτησή συστάδων από  
φυλλοβόλα δένδρα.

Το τοπίο άσκησης και γυμναστικής της πλατείας  
διαμορφώνει μικροτοπία χρήσεων για όλες τις  
ηλικίες της γειτονίας. Ταυτόχρονα διατειρεί το ρόλο 
ενός ελεύθερου χώρου πρασίνου και χαλάρωσης.  
Στο κάτω δεξιά της άκρο δημιουργείται μια ζώνη 
παιχνιδιού με φυσικά στοιχεία και κορμούς που  
συνομιλεί με το γειτονικό νηπιαγωγείο.

Η γλυπτική μεταλλική κατασκευή θα αξιοποιηθεί 
για την εγκατάσταση προβολέων σε διάφορα ση-
μεία της προκειμένου να υποστηριχτεί ο φωτισμός 
της κώμης των πεύκων και ο λειτουργικός φωτισμός 
του μεγαλύτερου τμήματος της αντίστοιχης περιο-
χής παρέμβασης. Παράλληλα το σύστημα φωτισμού 
συμπληρώνεται με ιστούς προβολέων δεσμών και 
φωτιστικά οροφής στις περιμετρικές οδούς. 

Σε αυτό το δεύτερο τμήμα της πράσινης διαδρομής οι ροές συ-
νεχίζουν με κατεύθυνση την Μεσογείων. Η Σοφούλη (τμήμα της 
Πράσινης Διαδρομής) οργανώνεται με κέντρο την ενίσχυση του 
πρασίνου και τις κινήσεις των πεζών. Η Κωστή Παλαμά έχει ένα πα-
ρόμοιο χειρισμό, εξασφαλίζοντας όμως και κάποιες θέσεις στάθ-
μευσης. Κομβικό σημείο είναι ο άξονας της 25ης Μαρτίου, όπου 
συναντάμε εμπορικές χρήσεις και την πορεία διέλευσης του  
Αδριάνειου. Το συγκεκριμένο τμήμα λειτουργεί και σαν  
δευτερεύουσα «είσοδος» από τις κεντρικές περιοχές  
του Χαλανδρίου. 

Η Πλ. Ελευθερίας 
σχεδιάζεται ως ένα 
κέντρο συνάντη-
σης της γειτονιάς.  
Ό αστικός σχεδι-
ασμός συμβάλλει 
στη διαμόρφωση  
«τόπων συνάντη-
σης» όπου μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν 
με πολλαπλούς τρό-
πους από όλες τις 
ηλικίες. Η λειτουργία 
της πλατείας απο-
κτά ένα δυναμισμό 
μέσα από τον πλού-
το των δράσεων της 
τοπικής κοινότητας. 

Το υδάτινο στοιχείο είναι κομβικό σε όλη την 
περιοχή παρέμβασης ως «ζωτικό» στοιχείο 
για όλη την πράσινη διαδρομή. Εντάσσεται 
στο σχεδιασμό οργανικά, μορφολογικά και λει-
τουργικά. Σε όλες τις πλατείες και σε συγκεκρι-
μένα στοιχεία στάσης και σήμανσης, υδάτινες 
επιφάνειες, βρύσες και συντριβάνια φέρνουν 
τους πολίτες σε άμεση επαφή με το νερό.  
Ταυτόχρονα, η αξιοποίηση του Αδριάνειου 
συγκροτεί ένα δίκτυο βιώσιμης διαχείρισης 
σε συνδυασμό με την χρήση Natural Based 
Solutions (NBS) στον τοπιακό σχεδιασμό κατά 
μήκος των οδών. Έτσι, μαλακές και πράσινες 
επιφάνειες, raingardens και συλλεκτήρες νερού 
συγκροτούν ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο βιώσι-
μης διαχείρισης των υδάτινων πόρων. 

Υφιστάμενες φυτεύσεις

Μεταφυτεύσεις

Νέα δέντρα, Φυλλοβόλα

Μείγμα από 
καλλωπιστικούς 
θάμνους, grasses και 
ζωίσια

ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΑΜΠΡΑΚΗ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΤΌΜΗ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΤΌΜΗ

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΌΙ ΧΩΡΌΙ - ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΑΘΙΣΤΙΚΩΝ ΚΥΒΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΌ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΌ 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΙΝΗΣΕΩΝ -
ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΩΝ 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΙΝΗΣΕΩΝ -
ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΦΩΤΙΣΜΌΥ

Χρήσεις-
Δραστηριοτητες

Προσπελασιμότητα 

Συνδέσεις με την 
πράσινη διαδρομή 
και τη γειτονια

Άξονας φωτιστικών 
κορυφής

Ειδικός φωτισμός αστικού 
εξοπλισμού (rail)

Ιστός προβολών  
δεσμών 

Ειδικός φωτισμός 
παιδικής χαράς

ΑΠΌΨΗ ΤΌΥ ΥΔΑΤΙΝΌΥ ΣΤΌΙΧΕΙΌΥ ΣΤΌ ΚΕΝΤΡΙΚΌ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΛ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΣΤΗΝ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΌΥ Η ΧΑΡΑΞΗ ΤΌΥ ΑΔΡΙΑΝΕΙΌΥ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ 
ΩΣ ΣΤΌΙΧΕΙΌ ΔΑΠΕΔΌΣΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΑΠΌ ΣΤΌΙΧΕΙΑ ΝΕΡΌΥ 

ΌΔΌΣ ΣΌΦΌΥΛΗ ΤΌΜΗ 
ΚΛ. 1/150

ΌΔΌΣ ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ ΤΌΜΗ 
ΚΛ. 1/150



ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ 1821: ΤΟΠΙΟ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΣΕΩΝ 
Η πλατεία μεταμορφώνεται σε ένα τοπίο αναψυχής και αισθήσεων για την γειτονιά. Το-
πιακές χειρονομίες καταργούν τα αυστηρά όρια και εντάσσουν την πλατεία στο δίκτυο 
ροών της κεντρικής πράσινης διαδρομής. Οι μαλακές επιφάνειες έχουν κεντρικό ρόλο στο 
σχεδιασμό και εμπλουτίζονται οι ζώνες φυτεύσεων με μονοκαλλιέργιες βοτάνων και αρω-
ματικών φυτών. Η παιδική χαρά επανασχεδιάζεται και εντάσσεται στον τοπιακό σχεδιασμό. 

ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ 1821

ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ 1821 ΤΟΜΗ
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Οι συστάδες των δέντρων ξεπροβάλλουν από μονοκαλ-
λιέργειες βοτάνων και εδαφοκαλυπτικών μεσογειακών 
θάμνων, ενώ ‘μίγματα’ αγρωστωδών και πολυετών πο-
ωδών φυτών με έντονη ανθοφορία διατρέχουν το χώρο 
προσδίδοντας έντονο εποχιακό ενδιαφέρον λόγω της 
διαφορετικής εποχής ανθοφορίας. Οι επιφάνειες φύ-
τευσης οργανώνονται με διάφορες ροές φυτεύσεων 
και φυτικό υλικό διαφορετικών μορφολογικών χαρα-
κτηριστικών προκειμένου να αξιοποιηθούν ως χώροι 
περιπάτου και στάσης υπό τη σκιά μεγάλων δέντρων. 
Δένδρα όπως η Κουτσουπιά δίνουν ιδιαίτερο χαρακτή-
ρα κατά τη διάρκεια της ανθοφορίας ξεπροβάλλοντας 
στο καταπράσινο υφιστάμενο τοπίο.

Η στρατηγική φωτισμού στηρίζεται στην αξιοποίηση 
αρχιτεκτονικών στοιχείων και διαμορφώσεων (π.χ. πά-
γκοι – καθιστικά, κατασκευές κ.α.) τα οποία στο στάδιο 
του σχεδιασμού τους μπορούν να προσλάβουν εναρμο-
νισμένο στην δομή τους φωτιστικό εξοπλισμό που θα 
καλύπτει τις ανάγκες φωτισμού της εγγύτερης περιο-
χής των στοιχείων αυτών. Στην συγκεκριμένη πλατεία 
χρησιμοποιούνται και στοιχεία light art για να δώσουν 
ιδιαίτερη ταυτότητα στο νυχτερινό τοπίο. 

Η πλατεία Ηρώων λειτουργεί ως μια πλατεία με έντονη 
την ένταση των αισθήσεων. Κι εδώ ροϊκές κινήσεις με-
ταφέρουν τον επισκέπτη στο κέντρο της, όπου επικρα-
τεί στο έδαφος το πατημένο χώμα, δίνοντας την αίσθη-
ση ενός φυσικού εδάφους. Ταυτόχρονα, η τοποθέτηση 
τραπεζιών συνεργασίας – πικ νικ ενισχύουν την αίσθη-
ση της γειτονιάς η οποία είναι και σήμερα πολύ έντο-
νη στην πλατεία. Η περίκλειστη και κάπως παρωχημένη 
παιδική χαρά, ανοίγεται και στο ίδιο σημείο δημιουρ-
γείται ένας λόφος από μαλακό δάπεδο και άμμο στον 
οποίο τοποθετούνται διαδραστικά ξύλινα παιχνίδια. 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΦΥΤΕΥΣΕΩΝ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΙΝΗΣΕΩΝ – 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

Χρήσεις-
Δραστηριότητες

Άξονας φωτιστικών 
κορυφής

Προσπελασιμότητα 

Κ
Ω

ΣΤΗ
 Π

Α
Λ

Α
Μ

ΑΣΟ
Φ

Ο
ΥΛ

Η

ΡΗ
ΓΑ

 Φ
ΕΡ

Α
ΙΟ

Υ

ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ

ΤΖ
Α

ΒΕ
Λ

Λ
Α

25Η ΜΑΡΤΙΟΥ

ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΩΝ

ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Κρυφός φωτισμός 

Ιστός προβολών  
δεσμών 

Υφιστάμενη μελέτη 
φωτισμού παιδικής
χαράς

Συνδέσεις με την 
πράσινη διαδρομή 
και τη γειτονιά

Υφιστάμενες φυτεύσεις

Μεταφυτεύσεις

Νέα δέντρα

Κουτσουπιές1

Μείγμα από 
καλλωπιστικούς 
θάμνους, grasses και 
ζωίσια

1
1

1

1

KΑΤΟΨΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ 1821

1

ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ 1821, ΑΠΟΨΗ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ

ΜΙΑ ΝΕΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΜΕ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΝ ΠΕΖΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΔΗΛΑΤΗ 
ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΝΕΟΙ ΟΔΟΙ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
_Εξασφάλιση ελεύθερης όδευσης εκατέρωθεν της οδού 
_Δημιουργία ζώνης όδευσης τυφλών
_Περιορισμός των ΙΧ και οργάνωση της στάθμευσης
_Δημιουργία οδών κοινής χρήσης ΙΧ και ποδηλάτου
_Ενίσχυση του πρασίνου και των μαλακών επιφανειών

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΟΔΟΙ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
_Κατακερματισμός της κίνησης των πεζών και ασυνέχειες
_Παράνομη και μη ελεγχόμενη στάθμευση
_Απουσία ζώνης ελέυθερης όδευσης  

Υφιστάμενος Δρόπος 
Ήπιας Κυκλοφορίας

Νέος Δρόμος Ήπιας 
Κυκλοφορίας

Ενίσχυση της 
Προσβασιμότητας

Βασικές Αρτηρίες

Συλλεκτήριες Οδοί

Τοπικό Δίκτυο

Κύριοι Άξονες Κίνησης
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Π4
ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ

Μουριά  
Morus platanifolia 

Σάλβια  
Salvia farinacea

Λεβαντίνη
Santolina cha-
haecyparissus

Φασκόμηλο
Salvia nemorosa

Χαρουπιά 
Ceratonia siliqua

Μυρτιά 
μικρόφυλλη 
Myrtus commu-
nis microphylla

Πεννισέτουμ 
Pennisetum se-
taceum rubrum

Ζώνη Α Ζώνη Β Ζώνη Γ Ζώνη Δ

Ζώνη Α Ζώνη Β Ζώνη Γ Ζώνη Δ

Ζώνη Α Ζώνη Β Ζώνη Γ Ζώνη Δ

Ζώνη E Ζώνη E Ζώνη E Ζώνη Δ

Πεννισέτουμ 
Pennisetum 
macrourum

Τεύκριο 
χαμαιδρύς
Teucrium 
chamaedrys

Δενδρολίβανο 
ημιέρπον 
Rosmarinus 
officinalis  var. 
prostratus

Θυμάρι 
Thymus vulgaris

Περόβσκια
Perovskia atri-
plicifolia

Ελίχρυσο 
ιτάλικουμ 
Helichrysum 
italicum

Μουσμουλιά 
Eribotrya japonica

Λεμονιές
Citrus Limonium

Φαρφούγκιουμ 
Farfugium 
japonicum

Άκανθος  
Acanthus 
mollis

Κότινος 
Cotinus 
coggygria

ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΑΜΠΡΑΚΗ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ

ΠΑΡΚΟ ΤΣΕΠΗΣ

Γκάουρα λευκή
Gaura lind-
heimeri ‘white’

Προύνος Prunus 
cerasifera “Pissardii” 

Μποχίνια 
Bauhinia purpurea

Μουριά 
Morus platanifolia 

Κουτσουπιά 
Cercis siliquastrum 

Λεβάντα 
Lavandula den-
tata- allardi

Μυρτιά μικρό-
φυλλη Myrtus 
communis 
microphylla

Ακακία Acacia

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΦΥΤΕΥΣΗ

Κυπαρίσσι 
Cupressus sempervirens

Πλάτανος Platanus

 Λεύκη Populus alba

Πεύκο Pine

Νεραντζιά Citrus aurantium

Ελιά Olea

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΔΕΝΤΡΑ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ 

RAIN GARDENS

ΔΡΟΜΟΙ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Πάνικο Pani-
cum virgatum

Βεστρίγγια 
σφαιρική 
Westringia fru-
ticosa ball 

Άκορους 
Acorus 
gramineus 
‘variegatus’ 

Λεβάντα 
Lavandula den-
tata- allardi

Μυρτιά 
μικρόφυλλη 
Myrtus commu-
nis microphylla

Ίριδα 
Iris ensata

Ζώνη Α Ζώνη Β

Ζωίσια 
Grass

Ζώνη Γ

Κουτσουπιά 
Cercis siliquastrum 

Κοκκορεβυθιά 
Pistacia terebinthus

Καμφορά 
Cinamomun camphora

Οι χώροι πρα-
σίνου «rain 
gardens- Κήποι 
βροχή», που 
προτείνονται 
στις συμβολές 
των οδών, λει-
τουργούν ως 
υ δ α τ ο π ε ρ α -
τές επιφάνειες 
συλλογής και 
φίλτρου των 
επιφανειακών 
υδατικών πό-
ρων.

Στην οδό Παρίτση προτείνεται η επέκταση των πεζοδρομί-
ων και η οργάνωση των θέσεων στάθμευσης. Στο τμήμα από 
την Μπουμπουλίνας έως την Ζαλλόγου τοποθετείται κυβό-
λιθος θέλοντας να προσδώσει καλύτερη ενοποίηση με την 
οδό ήπιας κυκλοφορίας Μπουμπουλίνας καθώς και να τονί-
σει τη δευτερεύουσα είσοδο του κτιρίου Βαλλιάδη.

Στον κόμβο των οδών 25ης Μαρτίου και Σοφούλη δημιουργείται ένα σημείο 
ανάδειξης του Αδριάνειου Υδραγωγείου, το οποίο διέρχεται υπογείως της 
25ης Μαρτίου. Επιλέγεται η διαφοροποίηση του υλικού στη δαπεδόστρωση 
ορίζοντας σε νοητή γραμμή την πορεία του Αδριάνειου. Η ανάδειξη συμπλη-
ρώνεται με σχετική πληροφορία σε μεταλλική επιφάνεια, με ανάγλυφη ένδει-
ξη πάνω στους κυβόλιθους και με ένα κυκλικό στοιχείο νερού.

Η συνοχή της πρότασης τονίζεται και από την ύπαρξη κοινής υλικότητας. Όλα τα υλικά που προτείνονται έχουν στόχο 
τη βιωσιμότητα. Στα σημεία ενδιαφέροντος, σε κάποιους σημαντικούς άξονες, καθώς και στους κόμβους των δρόμων 
επιλέγεται ως κοινό υλικό δαπεδόστρωσης ο γκρι κυβόλιθος Καβάλας, τονίζοντας τη σημασία των σημείων αυτών και 
δίνοντας στον περιπατητή την αίσθηση ότι κινείται σε ένα χώρο με μια ενιαία ταυτότητα. Σε όλο το μήκος των δρόμων 
αλλά και σε μεγάλα τμήματα των πλατειών τοποθετείται κυβόλιθος με πράσινο αρμό για την ενίσχυση της αίσθησης 
πρασίνου. Πατημένο χώμα εμφανίζεται κεντροβαρικά στις πλατείες Λαμπράκη και Ηρώων.

Οι «άξονες του πρα-
σίνου» εισβάλουν 
στους δρόμους και 
τους ανοιχτούς χώ-
ρους, ενώ στις τέσ-
σερις πλατείες δη-
μιουργούνται νέα 
μικροτοπία από θύ-
λακες δεντροστοι-
χιών και  ενδημικών 
ειδών που συγκρο-
τούν ένα νέο οικοσύ-
στημα. Η προσθήκη 
λόφων και η δια-
μόρφωση μεγάλων 
επιφανειών πρασί-
νου, χώματος και νε-
ρού δημιουργεί μια 
νέα σχέση φυσικού 
και αστικού τοπίου.
Σε κάθε πλατεία ένα 
ιδιαίτερο στοιχείο 
σχεδιασμού της φύ-
τευσης, αναδεικνύει 
και τον  ξεχωριστό 
χαρακτήρα της κάθε 
περιοχής. Η προτει-
νόμενη χλωριδική 
σύνθεση της νέας 
βλάστησης, στοχεύει 
στη δημιουργία ενός 
δυναμικού πνεύμονα 
πρασίνου στην πόλη.

ΟΔΟΣ ΠΑΡΙΤΣΗ: ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΑΛΛΙΑΔΗ ΑΔΡΙΑΝΕΙΟ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ: ΤΟ ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΚΑΤΩ ΜΑΣ

ΥΛΙΚΟΤΗΤΑ:

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 
ΦΥΤΕΥΣΗΣ: 
ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗ 
ΔΙΑΔΡΟΜΗ

Χαμηλή φύτευση

Υψηλή φύτευση

Κήποι βροχής

Ημιδιαπερατές επιφάνειες

Κάθετη φύτευση

Σημεία με φυτεύσεις 
καλλωπιστικών δένδρων 
(χρωματισμούς στο 
φύλλωμα ή ανθοφόρα)

ΤΟΜΗ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 
ΑΡΔΕΥΣΗΣ: 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΗ 
ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ 
ΑΠΟ ΤΟ ΑΔΡΙΑΝΕΙΟ 
ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ. ΜΕ 
ΑΡΔΕΥΣΗ ΤΩΝ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 
ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ 
ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ 
ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΙ 
ΆΛΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 

ΤΟΜΗ ΟΔΟΣ ΠΑΡΙΤΣΗ

ΚΥΒΟΛΙΘΟΣ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟ 
ΜΗΚΟΣ ΕΝ ΞΗΡΩ

ΚΥΒΟΛΙΘΟΣ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ 
ΠΡΑΣΙΝΟΥΣ ΑΡΜΟΥΣ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΔΑΠΕΔΟΥ 
ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ 
ΔΑΠΕΔΟ

ΚΥΒΟΛΙΘΟΣ ΣΕ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ- 
ΚΥΒΟΛΙΘΟΣ ΣΕ ΔΡΟΜΟ
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Καθιστικά από σκυρόδεμα

Ξύλινα καθιστικά

ΟΔΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ:
ΣΗΜΕΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ

ΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:
ΚΟΙΝΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ:
ΝΕΑ ΝΥΧΤΕΡΙΝΑ ΤΟΠΙΑ

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ:
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ

H περιοχή είναι σημαντική για όλη την παρέμβαση καθώς απο-
τελεί «είσοδο-έξοδο» για την πράσινη διαδρομή από την Με-
σογείων και κατ’ επέκταση όλη την πρότυπη γειτονιά. Ιδιαίτερα 
η είσοδος τονίζεται στον κόμβο Μεσογείων - Ρήγα Φεραίου με 
την τοποθέτηση κι εδώ του γλυπτού - στοιχείο νερού που το-
ποθετήθηκε στην αντίθεση είσοδο επί της Κηφισίας.

Τα στοιχεία του αστικού εξοπλισμού παραμένουν ενιαία σχεδιαστικά, πέρα από κάποια σημεία που αλλάζουν 
για να τονίσουν κάποιες συγκεκριμένες αρχιτεκτονικές επιλογές. Τα καθιστικά στους δρόμους είναι από σκυ-
ρόδεμα και κάποιες επιφάνειες ξύλινες ως κάθισμα, ενώ στις πλατείες εμφανίζονται ξύλινα καθιστικά που 
ακολουθούν τις χαράξεις και το σχεδιασμό κάθε πλατείας.

Η στρατηγική φωτισμού εντάσσεται στη συνολική λο-
γική του σχεδιασμού με ενιαίους χειρισμούς κατά μή-
κος των οδών και δημιουργία ιδιαίτερων νυκτερινών  
τοπίων στις πλατείες και τα σημεία ενδιαφέροντος. Η επανά-
ληψη μιας μορφολογίας φωτιστικού (ιστός κορυφής) στους 
δρόμους εξυπηρετεί στην συνοχή του αστικού φωτισμού κατά 
μήκος του βασικού άξονα κίνησης. Αξιοποιούνται αρχιτεκτονικά 
στοιχεία και διαμορφώσεις όπως καθιστικά, κατασκευές κλπ τα 
οποία καλύπτουν είτε άμεσα είτε έμμεσα το γενικό φωτισμό της 
πλατείας δημιουργώντας επιμέρους νυχτερινές ατμόσφαιρες 
σε σημεία ενδιαφέροντος. Οι πηγές αυτές αναδεικνύουν επίσης 
τις κόμες των δέντρων και των θάμνων.

Προτείνεται ένα ολοκλη-
ρωμένο δίκτυο πληροφό-
ρησης κατοίκων και επι-
σκεπτών που θα δίνουν την 
δυνατότητα ανακάλυψης 
της ιστορίας του τόπου 
μέσω πινακίδων πληροφό-
ρησης και με σύγχρονες 
τεχνολογίες, όπως η τοπο-
θέτηση QR σε στοιχεία αστι-
κού εξοπλισμού. 

Κάδος απορριμάτων

Φωτιστικό σώματος κορυφής Φωτιστικό τύπου “Gobo” Φωτιστικό τύπου “πυγολαμίδες”

ΟΔΟΣ ΞΑΝΘΟΥ ΤΟΜΗ
ΚΛ. 1/150

ΟΔΟΣ ΤΖΑΒΕΛΛΑ ΤΟΜΗ 
ΚΛ. 1/150

PROASTIO+


