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1.	 ΑΡΧΙΚΕΣ	ΣΚΕΨΕΙΣ	&	ΑΝΑΛΥΣΗ	ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Αλσουπόλεις ως πράσινες οάσεις.

Αντικρίζοντας μια αεροφωτογραφία της Αθήνας δεν μπορεί κανείς παρά να προσέξει την πρά-

σινη κηλίδα βόρεια του ιστορικού κέντρου,  η οποία και σχηματίζεται από τις περιοχές της Φιλο-

θέης και του Π. Ψυχικού. Εστιάζοντας περισσότερο, διακρίνεται ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον για τα 

Αθηναϊκά δεδομένα πολεοδομικό μοτίβο. Ένα μοναδικό σύστημα καμπύλων δρόμων, πάρκων 

& πλατειών που σχηματίζουν τις, αν μη τι άλλο, ιδιάζουσες περιοχές του Π. Ψυχικού πρώτα και 

έπειτα της Φιλοθέης. Οι εν λόγω περιοχές, παρότι άρχισαν να αναπτύσσονται ως πράσινα προά-

στια της Αθήνας, μέσω την ραγδαίας επέκτασης της πόλης, σύντομα μετατράπηκαν σε αυτό που 

είναι σήμερα, μια	πράσινη	κατοικημένη	όαση/άλσος εντός του κέντρου της μητρόπολης. 

Στα παραπάνω, τον πλέον καθοριστικό ρόλο έπαιξε ο αρχικός πολεοδομικός σχεδιασμός των εν 

λόγω περιοχών. Όπως ορθά αναφέρεται στο τεύχος τεχνικών δεδομένων, αντλώντας έμπνευση 

από  αντίστοιχα βορειοευρωπαϊκά πρότυπα, δημιουργήθηκαν περιοχές με σχεδόν αποκλειστική 

χρήση την κατοικία οι οποίες μέσω της διακοπής των οπτικών φυγών, της έντονης φύτευσης 

αλλά και των σαφώς ορισμένων και προστατευμένων ορίων, δημιούργησαν ένα κλειστό και συ-

μπαγές σύστημα, με κυρίαρχο τον χαρακτήρα του πρασίνου και της απομόνωσης. Σε αντίθεση 

ωστόσο με τα αγγλικά προάστια, τόσο  λόγω της κοινωνικής αντιμετώπισης των εν λόγω περιο-

χών ως προνομιακών, αλλά ακόμα περισσότερο, λόγω της περικύκλωσης  τους από έναν πυκνό 

αστικό ιστό, δεν αποτέλεσαν εν τέλει κομμάτι ενός φαινομένου αστικής διάχυσης, αλλά αντίθετα 

μετατράπηκαν σε έναν θύλακα πρασίνου εντός της μεγαλούπολης. Μια αλσούπολη στην πραγ-

ματικότητα εντός της Αθήνας, η οποία λόγω των παραπάνω μοναδικών για τα Αθηναϊκά δεδομέ-

να χαρακτηριστικών, προβάλλει έναν διαφορετικό τρόπο κατοίκησης. Μια κατοίκηση από τη μία 

συνυφασμένη με το πυκνό	πράσινο και τη γαλήνη και από την άλλη ικανή να συνδιαλλαχτεί 

με την παρακείμενη σε αυτήν αστική πύκνωση και δυναμική.

Με άλλα λόγια σχηματίζεται ένα χωρικό σύνολο, το οποίο ανάγει την ποιότητα ζωής και τη συνύ-

φανση της κατοίκησης με το κυρίαρχο	πράσινο,	ως	το	βασικό	του	“brand”	και	ταυτοτικό	

στοιχείο και κατ’ επέκταση σε κυρίαρχο μέσο παραγωγής υπεραξίας, τόσο σε αντικειμενικό και 

οικονομικό επίπεδο όσο και βιωματικό. 
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ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΩΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΑΣΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΩΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ

ΑΠΟΨΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΕΙΑΣ
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2.	 ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ	ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Πόλη ως Πάρκο.

Με βάση τα παραπάνω, και έχοντας ως αντικείμενο την ανάδειξη μιας ταυτότητας για το Ν. 

Ψυχικό, το ερώτημα που αναδύεται είναι με ποιους τρόπους η εν λόγω περιοχή θα μπορέσει με 

αξιώσεις να μοιραστεί, αναπτύξει και τελικά προβάλλει μια ακόλουθη εικόνα, ώστε να αποτελέ-

σει εν τέλει λειτουργική και αντιληπτική συνέχεια των δύο άλλων κοινοτήτων. 

Η περιοχή του Ν. Ψυχικού, παρότι αποτελεί μια από τις γειτονιές πρότυπα της Αθήνας, λόγω 

της εξελικτικής της πορείας ανέπτυξε εμφανώς διαφορετικά χαρακτηριστικά και δεν διαθέτει την  

αίγλη και καθαρότητα που συναντάει κανείς σε Φιλοθέη και Π. Ψυχικό. Το ζήτημα συνεπώς που 

προκύπτει δεν είναι άλλο από το πως η εν λόγω περιοχή, αν και μειονεκτική ως προς τις αντίστοι-

χες δομικές δυνατότητες και πλεονεκτήματα, θα μπορέσει να ακολουθήσει τις άλλες δύο όσον 

αφορά στα υψηλά επίπεδα αισθητικής	και	προσφερόμενης	ποιότητας	ζωής. Πως δηλαδή 

μέσω του σχεδιασμού και των εργαλείων που έχουμε στη διάθεση μας, θα δημιουργήσουμε ένα 

περιβάλλον το οποίο θα μπορέσει να κτίσει πάνω στο υπάρχον “brand” και τον χαρακτήρα της 

Φιλοθέης και του Π. Ψυχικού και τελικά να κατορθώσει όχι μόνο να φέρει, αλλά και να επωφελη-

θεί από το ειδικό τους βάρος. Να υπάρξει άρα μια προσέγγιση των τριών κοινοτήτων κάτω από 

μια κοινή ταυτότητα, με τέτοιο τρόπο όμως, ώστε να αναδεικνύονται τα υπάρχοντα	ιδιαίτερα	

χαρακτηριστικά	και	στρατηγικά	πλεονεκτήματα	προς	όφελος	των	κατοίκων	τους.		

Προχωρώντας λοιπόν στην επεξεργασία της πρότασης μας και έχοντας τις παραπάνω σκέψεις 

κατά νου, άμεσα οδηγηθήκαμε στο συμπέρασμα πως η λύση είναι να εισαγάγουμε στο Ν. Ψυ-

χικού εκείνα τα στοιχεία που έχουν με τον καιρό διαμορφώσει την ταυτότητα του Π. Ψυχικού 

και της Φιλοθέης. Να επενδύσουμε δηλαδή στη συνέχιση τόσο σε επίπεδο γειτονιάς όσο και σε 

κλίμακα πόλης, της παρουσίας και εικόνας των εν λόγω περιοχών, ως θύλακες	πράσινου	και	

αλσουπόλεων. Ως εκ τούτου σε σχεδιαστικό επίπεδο, επιλέξαμε την εισαγωγή μιας γλώσσας, 

η οποία να είναι ικανή να φέρει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που καθιστούν τη Φιλοθέη και το 

Π. Ψυχικό μοναδικά ως πολεοδομικές πρακτικές αλλά και εγχώρια πρότυπα κατοίκησης, λαμ-

βάνοντας ταυτόχρονα υπόψη μας τις ειδικές ανάγκες της εποχής μας και με το βλέμμα πάντα 

στραμμένο σε ένα «πράσινο» μέλλον.  
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Προάγουμε ως συνέπεια μια λύση η οποία, έχοντας το πυκνό πράσινο και τη γαλήνη ως το 

κυρίαρχο ταυτοτικό στοιχείο και επίδικο,  έχει τη φιλοδοξία να μετατρέψει την κοινότητα του Ν. 

Ψυχικού, αλλά και τελικά το σύνολο του δήμου, σε ένα ειδυλλιακό περιβάλλον περιπάτου και 

αναψυχής. Μέσω της εισαγωγής μιας σειράς  εργαλείων που ήδη συναντάμε και λειτουργούν σε 

Π. Ψυχικό & Φιλοθέη όπως, οι πολυάριθμοι μικροί χώροι πρασίνου, τα πάρκα/άλση αλλά κυρίως 

οι οπτικές	ασυνέχειες που δημιουργούνται μέσω της καμπύλωσης των δρόμων και της ύπαρ-

ξης των πλατειών,  μετατρέπουμε εν τέλει το Ν. Ψυχικό σε ένα συμπαγές σύστημα πράσινων 

διαδρομών και καθιστικών. Μέσα από μια αρχιτεκτονική βασισμένη στην αρμονία της κίνησης 

και τις οργανικές χαράξεις, αρχίζουμε να αντιμετωπίζουμε την πόλη ως ένα πεδίο περιπάτου και 

περιπλάνησης. Αλλάζουμε με άλλα λόγια σκοπιά και ξαναβλέπουμε την πόλη από τη μεριά του 

περιπατητή ή του ποδηλάτη. Ως αποτέλεσμα η πόλη ανασχεδιάζεται και συστήνεται βασισμένη 

σε ένα κόσμο όπου η ζωή ξαναγίνεται υπαίθρια και η μετακίνηση αλλάζει μορφή. 

Γεννιέται έτσι μια πόλη	ως	πάρκο μέσα στην οποία το πράσινο εξυψώνεται σε κυρίαρχο κομμά-

τι της καθημερινότητας και της ζωής, και όπου ο δρόμος και το αυτοκίνητο περνάνε σε δεύτερο 

πλάνο. 

ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΩΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟ 
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

Η ΚΑΜΠΥΛΗ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ 
ΕΚΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΒΛΕΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ 
ΑΣΥΝΕΧΕΙΑΣ
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3. ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ	ΚΑΙ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ

Με βάση λοιπόν τα παραπάνω, η αρχιτεκτονική μας τόσο σε επίπεδο σχεδιασμού και χαράξεων 

όσο και σε επίπεδο αισθητικής, φιλοδοξεί να υπηρετήσει τους παραπάνω στόχους. Έχοντας ως 

βασικό αξίωμα τον πρωταγωνιστικό ρόλο του πρασίνου τόσο σε επίπεδο  διαμόρφωσης του δη-

μοσίου χώρου, όσο και ως βασικού συνδετικού στοιχείου μεταξύ των τριών κοινοτήτων, ρίχνουμε 

το βάρος στην ενίσχυση και ανάδειξη του. Ως αποτέλεσμα, οι σκληρές επιφάνειες και ο αστικός 

εξοπλισμός που εισάγουμε, όντας σε απαλούς και λευκούς τόνους έχουν την φιλοδοξία, αφενός 

να προσδώσουν μια συνολική ηρεμία στην παρέμβαση μας, και αφετέρου να λειτουργήσουν 

αντιστικτικά με την έντονη φύτευση αναδεικνύοντάς τη. Δημιουργείται ως εκ τούτου ένα περι-

βάλλον με τη μέγιστη δυνατή καθαρότητα, με το πράσινο να πρωταγωνιστεί και να λειτουργεί 

ως ίσο για το σύνολο εν τέλει του δήμου. Έχουμε επομένως, ένα ευρύτερο αισθητικό πλαίσιο, το 

οποίο βγαλμένο σε επίπεδο χαράξεων από κήπους της Βικτοριανής εποχής αλλά μέσα από μια 

σύγχρονη σκοπιά και συνδυασμό υλικών, δημιουργεί ένα χαρακτηριστικό και πράσινο αστικό 

περιβάλλον. Ένα περιβάλλον, ικανό να λειτουργήσει ως κοινός τόπος για το σύνολο του δήμου, 

έχοντας κοινές οπτικές και αντιληπτικές αναφορές και υπηρετώντας εν τέλει την λειτουργία των 

εν λόγω περιοχών ως κηπουπόλεων και οάσεων πρασίνου εντός της Αθήνας. 

+
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ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΥ ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ

ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΟΥ- WOONERF

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:500
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4. ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΕΣ	ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ

-Οδοί Ήπιας κυκλοφορίας (woonerfs).

Όπως αναφέραμε και παραπάνω ως βάση για τη λογική της πρότασης μας, αποτέλεσε η συνο-

λική αλλαγή σκοπιάς ως προς την προσέγγιση του σχεδιασμού. Η συνειδητή δηλαδή επιλογή, 

να φύγει η προσοχή από το αμάξι και άρα να σταματήσουμε να σκεφτόμαστε των σχεδιασμό 

των woonerfs ως την δημιουργία εμποδίων για την κίνηση του αυτοκινήτου, αλλά αντίθετα να 

τα εκλάβουμε ως αναπόσπαστο κομμάτι των χώρων πρασίνου της περιοχής. Κατά συνέπεια, 

τόσο στα κομμάτια που αφορούν νέο σχεδιασμό, όσο και στα τμήματα που βελτιώνουμε, μέσω 

της εισαγωγής καμπύλων σχημάτων και της μετατροπής της λογικής του ζιγκ ζαγκ σε οργανικές 

πορείες, κατορθώνουμε χωρίς ιδιαίτερο κόπο την αλλαγή της συνολικής προσέγγισης του ζητή-

ματος. Ως αποτέλεσμα, οι εν λόγω δρόμοι  μετατρέπονται σε μια οργανική πορεία με τη φύτευση 

και το ανάγλυφο που εντάσσουμε να δημιουργούν οπτικές ασυνέχειες και μια αίσθηση	περι-

πάτου	σε	πάρκο καθ’ όλο το μήκος τους. Ταυτόχρονα,  τα διάφορα στοιχεία πρασίνου ή ζαρντι-

νιέρες, παύουν να γίνονται αντιληπτά ως εμπόδια, αλλά αντίθετα μετατρέπονται σε κομμάτι της 

σύνθεσης,  γίνονται αφορμή για την ύπαρξη καθιστικών και τελικά αναπόσπαστο μέρος της 

εμπειρίας του χρήστη. Παράλληλα, οι θέσεις στάθμευσης παρότι συνεχίζουν να υπάρχουν, τόσο 

στις νέες διαμορφώσεις όσο και στις βελτιώσεις,  οργανώνονται και οριοθετούνται αυστηρά, 

ώστε να μην εμποδίζουν την κίνηση πεζών και αυτοκινήτων και με την ελάχιστη δυνατή οπτική 

φασαρία. Συνεπώς και χωρίς να ανατρέπουμε τη δομή της υπάρχουσας κατάστασης, με τις εν 

λόγω κινήσεις το αυτοκίνητο από πρωταγωνιστής μετατρέπεται σε κομπάρσο, και ενώ προφα-

νώς η κίνηση του αφήνεται στους εν λόγω δρόμους, η όλη λογική της παρέμβασης το κάνει να 

φαντάζει παρείσακτο και εκτός τόπου. 

Ως προς τον αστικό εξοπλισμό, στα woonerfs προτείνουμε την εισαγωγή μικρών και μεγάλων 

καθιστικών, ούτως ώστε όπως προαναφέραμε, σε συνδυασμό με το πράσινο που περιλαμβά-

νουν να λειτουργήσουν ως προέκταση και συμπλήρωμα των πάρκων και των εν γένει χώρων 

πρασίνου της περιοχής. Επιπλέον, εισάγουμε ηλιακά φωτιστικά σώματα αντίστοιχα με τα υπάρ-

χοντα ενώ παράλληλα διατηρούμε όσα βρίσκονται σήμερα σε λειτουργία, ακόμα προβλέπουμε 

την ύπαρξη σημείων στάθμευσης ποδηλάτων, αλλά και χώρους για μελλοντική τοποθέτηση υπό-

γειων κάδων σκουπιδιών. 
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ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΟΥ- WOONERF
ΚΛΙΜΑΚΑ 1-200
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ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ
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-Εργαλεία βελτίωσης υπαρχόντων διαμορφώσεων.  

Σε επίπεδο εφαρμογής, στα τμήματα που υπάρχουν ήδη διαμορφώσεις woonerfs προκειμένου 

να φέρουμε την υπάρχουσα κατάσταση στα επιδιωκόμενα αισθητικά και λειτουργικά επίπεδα, 

ανά περίπτωση ντύνουμε και σκεπάζουμε της υπάρχουσες ζαρντινιέρες τις οποίες και φέρνουμε 

στο ίδιο ύφος με τις νέες. Με αυτόν τον τρόπο, και με τα λιγότερα δυνατά γκρεμίσματα, επιτυγ-

χάνεται η δημιουργία ενός ενιαίου ύφους, χαράξεων και λογικής. Σε επίπεδο υλικών, οι υπάρ-

χοντες κυβόλιθοι κατά κύριο λόγο παραμένουν ως έχουν, ενώ στις περιπτώσεις όπου η απομά-

κρυνση τους κρίνεται αναγκαία, είναι δυνατή η επαναχρησιμοποίηση τους σε νέα τμήματα της 

πρότασης. Συνολικά λοιπόν, θεωρούμε πως με τα εν λόγω σχεδιαστικά εργαλεία, δημιουργείται 

μια σχεδιαστική γλώσσα με καθαρό μορφολογικά μοτίβο, εύκολο στην ανάγνωση και επανά-

ληψη, αλλά και με ξεκάθαρη τη δυνατότητα του να ενσωματώσει και να βελτιώσει το υπάρχον 

δίκτυο από woonerfs και όχι μόνο.  

-Οδοί Ήπιας κυκλοφορίας οδικό δίκτυο.

Όσον αφορά τη στρατηγική μας πάνω στον ανασχεδιασμό του οδικού δικτύου, βασική μας 

επιδίωξη ήταν η βελτίωση της προσβασιμότητας και κινητικότητας, για πεζούς, ΑΜΕΑ και ποδη-

λάτες. Ως εκ τούτου μειώσαμε το διαθέσιμο πλάτος της ασφάλτου για την κίνηση των αμαξιών 

στο απολύτως αναγκαίο (3.5 μέτρα για δρόμο μονής κατεύθυνσης), ούτως ώστε να έχουμε την 

ευκαιρία να διαπλατύνουμε το πεζοδρόμια, και να εισάγουμε μια καθαρή λωρίδα για την κίνηση 

των ποδηλάτων. Ταυτόχρονα, μετακινήσαμε τις θέσεις στάθμευσης στη μία μεριά του κάθε δρό-

μου ορίζοντάς τες και αυξάνοντας τελικά την αποδοτικότητα του συστήματος. Συνολικά λοιπόν 

οι εν λόγω κινήσεις, μας έδωσαν ένα πλατύ πεζοδρόμιο ανά δρόμο ικανό να παραλάβει πράσινο 

και καθιστικά και να αποτελέσει εν τέλει μέρος του συνολικού δικτύου διαδρομών και περιπάτων 

της πράσινης πόλης που δημιουργούμε. Τα πλατιά κομμάτια των πεζοδρομίων πλακοστρώνο-

νται εκ νέου με κυβόλιθους αντίθετα, στο λεπτά όπου είναι εφικτό συντηρείται και συνεχίζεται η 

τωρινή πλακόστρωση. 
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ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΟΥ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1-200
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ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ
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-Ανάπλαση πλατειών και ανοιχτών χώρων. 

Μένοντας πιστοί στις αρχικές μας προθέσεις, θεωρούμε πως οι πλατείες τα πάρκα και εν γένει 

οι πράσινοι χώροι της περιοχής οφείλουν να δημιουργούν συνδέσεις και συνέχειες, ώστε να 

σχηματίσουν ένα ενιαίο σύστημα, ικανό να υπηρετήσει τη λογική της πόλης ως πάρκο. Ως εκ 

τούτου, και παρότι οι εκάστοτε πλατείες συνεχίζουν να φέρουν τα δικά τους μοναδικά χαρακτη-

ριστικά και λειτουργίες, έρχονται στη γενική εικόνα να αναπτυχθούν κάτω από μια ενιαία σχε-

διαστική γλώσσα. Κατά συνέπεια, οι εν λόγω χώροι, ενοποιούνται λειτουργικά και αντιληπτικά 

τόσο μεταξύ τους, όσο και με τα υπόλοιπα πράσινα δίκτυα, καθιστικά και χώρους πρασίνου, 

βοηθώντας έτσι τα μέγιστα στην αντίληψη της περιοχής ως ενός ενιαίου χώρου πρασίνου, περι-

πάτου και αναψυχής.

-Ανάπλαση μετώπου λεωφόρου Μεσογείων. 

Σχετικά με την ανάπλαση του μετώπου επί της λεωφόρου Μεσόγειων, τόσο λόγω του μικρού 

πλάτους των πεζοδρομιών όσο και εξαιτίας των πολλών καταστημάτων τα οποία έχουν ανάγκη 

από προβολή και συχνές προσβάσεις, οι επιλογές μας ήταν αρκετά περιορισμένες. Ως εκ τού-

του η πρόταση μας στο εν λόγω κομμάτι κινήθηκε σε πιο ήπια πλαίσια και αντλώντας στοιχεία 

και από την υπάρχουσα διαχείριση των ορίων μεταξύ των λεωφόρων Καποδιστρίου & Κηφισίας 

επί Φιλοθέης και του Π. Ψυχικού, στόχευσε στη προστασία και οριοθέτηση της γειτονιάς και 

ταυτόχρονα στην προβολή της εσωτερικής ταυτότητας της πρότασης και άρα της περιοχής επί 

του μετώπου. Ως αποτέλεσμα, στα σημεία εισόδου και εξόδου δημιουργήσαμε πράσινα στενώ-

ματα ώστε να αποθαρρυνθεί η άσκοπη είσοδος των οχημάτων εντός της γειτονιάς, αλλά ακόμα 

περισσότερο, ώστε να καθίσταται εξαρχής σαφές ότι πρόκειται για μια περιοχή κατοικίας όπου 

η ταχύτητα κίνησης των οχημάτων οφείλει να είναι περιορισμένη. Ταυτόχρονα, επί του πεζοδρο-

μίου της λεωφόρου, ανά αραιά διαστήματα, προτείναμε μια αλληλουχία από πράσινα πρανή και 

επιπλέον δενδροφυτεύσεις. Συνολικά λοιπόν, μέσω των παραπάνω στρατηγικών και εργαλείων, 

καταφέρνουμε από τη μία να τονίσουμε τα όρια και το προφίλ του δήμου προς τα έξω ενώ πα-

ράλληλα προστατεύουμε την εσωτερική του λειτουργία και ζωή. 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΩΠΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ
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5.	 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ	&	ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ	

Ως προς τις πολεοδομικές παρεμβάσεις, η γενική στόχευση είναι να μειωθεί η κίνηση των αμαξι-

ών στους δρόμους ήπιας κυκλοφορίας ενισχύοντας την προστασία	της	κοινότητας	από	τους	

δρόμους	υψηλής	κυκλοφορίας που την περιβάλλουν. Παράλληλα η πρόταση μας στοχεύει 

στη δημιουργία ενός λειτουργικού δικτύου ποδηλατοδρόμων, μέσω του οποίου, εφόσον επε-

κταθεί και στην υπόλοιπη περιοχή του Ν. Ψυχικού, θεωρούμε πως το ποδήλατο μπορεί να γίνει 

μέρος της καθημερινότητας και να μειώσει τη χρήση του αυτοκινήτου για μετακινήσεις εντός της 

γειτονιάς. 

Πιο συγκεκριμένα, κατά μήκος της λεωφόρου Μεσογείων επιδιώκουμε τη δημιουργία στενω-

μάτων στα σημεία εισόδου, ούτως ώστε να υπάρχει μια ευρύτερη αποθάρρυνση στην διάσχιση 

της περιοχής από μη κατοίκους. Κατά αναλογία επεκτείνουμε το σύστημα των woonerfs επί της 

Κωστή Παλαμά έως την οδό των Ολυμπιονικών, και πιο συγκεκριμένα έως την επαφή της τελευ-

ταίας με τη λεωφόρο Κηφισίας. Με αυτόν τον τρόπο αποθαρρύνεται το συχνό αυτή τη στιγμή 

φαινόμενο του να εισέρχονται Ι.Χ εντός των οδών ήπιας κυκλοφορίας προκειμένου να παρα-

κάμψουν το φανάρι της Α.γ Βαρβάρας.  Επιπροσθέτως μετατρέπουμε την Κωστή Παλαμά σε 

δρόμο μονής κατεύθυνσης καθ’ όλο το μήκος της, και πιο συγκεκριμένα, από την 25η Μαρτίου 

και ως την οδό Θεμιστοκλέους η κίνηση γίνεται από Ανατολή προς Δύση, και αντίστοιχα από την 

οδό Ολυμπιονικών έως την οδό Θεμιστοκλέους από Δύση προς Ανατολή. Με τον τρόπο αυτό 

ακυρώνουμε την δυνατότητα διαμπερούς διάσχισης της περιοχής και άρα τη χρήση της οδού ως 

παράκαμψης για υπερτοπικές μετακινήσεις, ενώ παράλληλα μειώνουμε τη κίνηση των Ι.Χ πέριξ 

της πλατείας Ελευθερίας, η οποία λόγω της ύπαρξης πολλών καταστημάτων και πλήθους πεζών, 

δημιουργεί ιδιαίτερα προβλήματα αυτή τη στιγμή.  

Ακόμα, επεκτείνουμε τα woonerfs σε σημεία που θεωρούμε ότι συμβάλουν στη λειτουργία της 

πόλης και κυρίως στη δημιουργία καλύτερων συνθηκών περιπάτου και γενικότερα συνδέσεων 

για τους κατοίκους της περιοχής. Πιο συγκεκριμένα, πέρα από την προέκταση των woonerfs έως 

την οδό Ολυμπιονικών μέσω της οδού Κωστή Παλαμά, επεκτείνουμε τα woonerfs και καθ’ όλο 

το μήκος της οδού Ρήγα Φεραίου ούτως ώστε να υπάρξει σύνδεση και δυνατότητα περιπάτου 

από την λεωφόρο Κηφισιάς διάμεσου της Πλατείας Ελευθερίας, έως και το αθλητικό κέντρου του 

Ν. Ψυχικού, το παρακείμενο κτίριο Βαλιάδη και την σκακιστική ακαδημία. Με την ίδια λογική, 

επεκτείνουμε τα woonerfs και επί της οδού Σεφέρη, από τη Θεμιστοκλή Σοφούλη έως και τη Κω-

στή Παλαμά, ώστε αντίστοιχα να δημιουργηθεί μια συνεχόμενη διαδρομή από βορρά ως νότο, 
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συνδέοντας εν τέλει την πλατείας Ελευθερίας με την πλατείας της Αγ. Σοφίας. 

Ως αποτέλεσμα  των παραπάνω στρατηγικών, συνολικά ενισχύεται η λογική που θέλουμε να 

εισάγουμε μέσω της πρότασης μας, αυτή της πόλης του Ν. Ψυχικού ως ενός συνεχούς πάρ-

κου. Αυτό διότι, από τη μία η κίνηση των αυτοκινήτων εντός της περιοχής αποθαρρύνεται, ενώ 

παράλληλα τα woonerfs επεκτείνονται και γίνονται λιγότερο αποσπασματικά, δημιουργώντας 

ευκαιρίες για περιπάτους και ασφαλείς συνδέσεις για τους πεζούς.

MASTERPLAN WOONERFS

ΠΛΑΤΕΙΑ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

ΠΛΑΤΕΙΑ 
ΛΑΜΠΡΑΚΗ

ΠΛΑΤΕΙΑ 
ΗΡΩΩΝ 1821

MASTERPLAN ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΠΛΑΤΕΙΑ 
ΗΡΩΩΝ 1821

ΠΛΑΤΕΙΑ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

ΠΛΑΤΕΙΑ 
ΛΑΜΠΡΑΚΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ WOONERS

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
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6.	 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

Πινακίδα 1

-Οδός Κωστή Παλαμά

Στην οδό Κωστή Παλαμά επεκτείνουμε το δίκτυο από woonerfs μέχρι την λεωφόρο Κηφισίας ενώ 

αντίστοιχα αναπροσαρμόζουμε τις υπάρχουσες διαμορφώσεις ούτως ώστε να έρθουν στο ύφος 

και τις απαιτήσεις της πρότασης μας. Μεγαλύτερες ελευθερίες παίρνουμε στο κομμάτι όπου η 

οδός Κωστή Παλαμά εφάπτεται με την πλατεία Λαμπράκη, όπου και αλλάζουμε τον υπάρχοντα 

σχεδιασμό της οδού για την βέλτιστη προσαρμογή του στη νέα σχεδίαση της πλατείας.  

-Πλατεία Λαμπράκη & πέριξ οδοί

Ως βασική λογική πίσω από τον σχεδιασμό της πλατείας Λαμπράκη, πέρα από την ευθυγράμμι-

ση της με την αισθητική και τις αρχές που θέσαμε παραπάνω, είναι η δημιουργία ενός πράσινου 

θύλακα- περιπλάνησης και ηρεμίας. Να αναπτυχθεί, ένας εσωστρεφής κήπος, μπολιασμένος με 

διάσπαρτα κρυμμένα καθιστικά και περιπάτους περιπλάνησης, αναπτυσσόμενος ως η φυσική 

συνέχεια και εξέλιξη των πράσινων διαμορφώσεων και διαδρομών των οδών Κωστή Παλαμά & 

Πίνδου.

-Πλατεία ελευθερίας & πέριξ οδοί

Αντίστοιχα με τη πλατεία Λαμπράκη, στόχος και στη περίπτωση της πλατείας ελευθερίας είναι η 

ΑΠΟΨΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ
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ενσωμάτωση της στο ευρύτερο πράσινο δίκτυο διαδρομών και περιπάτου. Ωστόσο, σε αντίθεση 

με την προηγούμενη περίπτωση, εδώ η ίδια σχεδιαστική γλώσσα αναπροσαρμόζεται προκειμέ-

νου να δημιουργηθεί ένας περισσότερο αστικός δημόσιος χώρος. Κύριο στοιχείο κατά συνέπεια 

του σχεδιασμού μας, αποτέλεσε η επαναπροσέγγιση του ήδη υπάρχοντος ανοιχτού πλατώμα-

τος ως ένα συνολικό πεδίο στο οποίο εγγράφονται πράσινοι λόφοι και πρανή. Παράλληλα, και 

στη περιφέρεια της πλατείας, οι περιοχές με τραπεζοκαθίσματα οριοθέτουνται με μεγαλύτερη 

συνέπεια ώστε να μη συγκρούονται με τη λειτουργικότητα της πλατείας αλλά και την ευρύτερη 

αισθητική της πρότασης μας. Δημιουργείται ως αποτέλεσμα συνολικά ένας δημόσιος χώρος, 

ο οποίος παρότι και αυτός άρρηκτα συνδεδεμένος με το πράσινο και την ευρύτερη λογική και 

θεώρηση της σύνθεσης μας, δρα ως αίθριο ή ξέφωτο για τη πόλη και συνεχίζει τον υπάρχοντα 

ρόλο του ως κοινωνικού πυκνωτή.

-Pocketpark & πέριξ οδοί

Στην περίπτωση του pocketpark επί της οδού Σοφούλη, φιλοδοξία του σχεδιασμού μας είναι η 

δημιουργία ενός πράσινου καθιστικού πλήρους ενταγμένου στον γενικό σχεδιασμό της πρό-

τασης. Με την εισαγωγή μιας αυστηρής κυκλικής διαδρομή-χάραξης, συνδυαστικά με το νέο 

ανάγλυφο και τη φύτευση, επιτυγχάνεται μεν η σύνδεση του με τις παρακείμενες οδούς, διασφα-

λίζοντας όμως ταυτόχρονα ηρεμία και συνθήκες απομόνωσης στο εσωτερικό του. 

ΚΑΤΟΨΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1-500
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Πινακίδα 2

-Οδός Κωστή Παλαμά

Η οδός Κωστή Παλαμά στο τμήμα της από την οδό Θεμιστοκλέους έως και αυτή της 25η Μαρ-

τίου, αναμορφώνεται προκειμένου να γίνει και αυτή μέρος του πράσινου δικτύου της λύσης 

μας. Μέσω της μονοδρόμησης της οδού, πέρα από την σημαντική ελάττωση της κίνησης που 

προσδοκούμε, μας δίνεται ο απαιτούμενος χώρος προκειμένου να εισάγουμε μια λωρίδα ποδη-

λατοδρόμου και να διαπλατύνουμε την μια πλευρά του πεζοδρομίου. Ως αποτέλεσμα ο δρόμος 

αποκτά περισσότερο πράσινο μαζί με υπαίθρια καθιστικά, ενώ αντίστοιχα ο ρόλος του αμαξιού 

μειώνεται. Επιπλέον, καθώς η εν λόγω οδός αποτελεί τη ραχοκκοαλιά της κοινωνικής ζωής της 

περιοχής, επιλέγουμε να τη σηματοδοτήσουμε τοποθετώντας ρυθμικά κουτσουπιές, ώστε το 

χαρακτηριστικό τους χρώμα να λειτουγεί ως ιδιαίτερο στοιχείο ταυτότητας του δρόμου. 

-Οδός Θεμ. Σοφούλη

Από την άλλη μεριά στην οδό Σοφούλη εισάγουμε τις διαμορφώσεις τύπου woonerfs σύμφωνα 

με τη γενική λογική και αισθητική που περιγράψαμε παραπάνω. Η καμπύλωση των διαδρομών, 

η δημιουργία οπτικών ασυνεχειών μέσω των νέων στοιχείων πρασίνου και των οργανικών χαρά-

ξεων, δημιουργεί την επιδιωκόμενη συνθήκη που περιγράψαμε στην αρχή της τεχνικής έκθεσης, 

το βίωμα της πόλης ως πάρκο. 

Πινακίδα 3

-Οδός Ρήγα Φεραίου

Αντίστοιχα στην οδό Ρήγα Φεραίου  ερχόμαστε να αναπροσαρμόσουμε τις υπάρχουσες διαμορ-

φώσεις ώστε να αποκτήσουν τα αισθητικά και βιωματικά χαρακτηριστικά που περιγράψαμε πα-

ραπάνω. Πιο συγκεκριμένα, περίπτωση την περίπτωση ντύνουμε και σκεπάζουμε τις υπάρχου-

σες ζαρντινιέρες, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις εξωραΐζουμε τα υπάρχοντα δάπεδα όπου έχουν 

υποστεί εκτεταμένες φθορές. Στη γενική εικόνα, και όσον αφορά τη συγκεκριμένη υποπεριοχή, 

στόχος μας είναι η εν λόγω οδός να λειτουργεί ως αντιληπτική και ουσιαστική συνέχεια των δι-

αδρομών της πλατείας Ηρώων.  

-Οδός Μπουμπουλίνας-Είσοδος Αθλητικου κέντρου Ν. Ψυχικού. 

Στο εν λόγω κομμάτι της οδού Μπουμπουλίνας, το κρίσιμο για εμάς πέρα από τη συνάφεια των 

διαμορφώσεων με την υπόλοιπη πρόταση ήταν το πως θα επικοινωνηθεί όσο τω δυνατών πε-

ρισσότερο η ύπαρξη της κεντρικής εισόδου του Αθλητικού κέντρου. Ως εκ τούτου, εκμεταλλευ-

όμενοι και τον επιπλέον χώρο, μέσω της εισαγωγής μιας σειρά λευκών περγκολών/σκιάστρων,  

επιχειρήσαμε την μετατροπή της διασταύρωση Μπουμπουλίνας και Ξάνθου σε αφαιρετικό κόμ-

βο και νοητή προέκταση της κεντρικής εισόδου του Αθλητικού κέντρου. 
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ΚΑΤΟΨΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΗΡΩΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΥ ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ

ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΥ Θ.ΣΟΦΟΥΛΗ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1-500

ΚΛΙΜΑΚΑ 1-500

ΚΛΙΜΑΚΑ 1-500

-Πλατεία Ηρώων

Η πλατεία Ηρώων καθώς και η παιδική χαρά που περιλαμβάνει ανασχεδιάζονται, θέληση μας 

είναι να διατηρήσουμε τον τωρινό έντονο χαρκατήρα πρασίνου, δημιουργώντας παράλληλα πε-

ρισσότερες ευκαιρίες για πρόσβαση στο εσωτερικό της. 
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Πινακίδα 4

-Μέτωπο Λεωφόρου Μεσογείων

Ακολουθώντας τη γενική στρατηγική που περιγράψαμε παραπάνω, αναμορφώσαμε το μέτωπο 

επί της Λεωφόρου μεσογείων με την εισαγωγή επιπλέον φυτεύσεων, δέντρων και πρανών, ενώ 

οι στάσεις λεωφορείων δύναται να επιστεγαστούν με στέγαστρα αντίστοιχα αυτών που προτεί-

νουμε στο εσωτερικό της περιοχής. Παράλληλα, δημιουργήσαμε στενώματα στα σημεία εισό-

δου προς το εσωτερικό της γειτονιάς. Μια συνολική ανάδειξη με άλλα λόγια των ορίων αλλά και 

του ιδιαίτερου χαρακτήρα του δήμου από πίσω.

-Οδος Νικ. Παρίτση. 

Αντίστοιχα, η οδός Παρίτση αναμορφώνεται προκειμένου να μπορεί να φέρει ποδηλατοδρόμο 

αλλά και να εντάξει επιπλέον στοιχεία πρασίνου και καθιστικών, διασφαλίζοντας παράλληλα την 

καλύτερη και ασφαλέστερη κίνηση των πεζών. 

Πινακίδα 5

-Μέτωπο Λεωφόρου Μεσογείων

Η διαμόρφωση ακολουθεί τη λογική που περιγράψαμε και στην Πινακίδα 4. 

-Οδός Ρήγα Φεραίου & Κ. Τζαβέλλα. 

Η οδός Ρήγα Φεραίου αναμορφώνεται πάνω στην ίδια λογική με την οδό Νικ. Παρίτση. Αντίθετα 

οι παρεμβάσεις είναι περισσότερες ήπιες καθώς είναι διπλής κατεύθυνσης.  

-Οδός Ξάνθου

Στην οδό Ξάνθου το σύστημα των woonerfs όπως το περιγράψαμε και στις υπόλοιπες περιπτώ-

σεις επεκτείνεται έως την λεωφόρο Μεσογείων ενσωματώνοντας έτσι και την είσοδο του πρώην 

εργοστασίου Βαλιάδη. Ειδικότερα σε εκείνο το σημείο όπως και στην πίσω είσοδο του αθλητι-

κού κέντρου, προτείνουμε την τοποθέτηση περγκολών/σκιάστρων ίδιου ύφους και αισθητικής 

με αυτών της υπόλοιπης πρότασης, προκειμένου να σηματοδοτούνται οι προσβάσεις στους 

αντίστοιχους χώρους.  

ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΩΠΟΥ ΕΠΙ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1-500
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7.	 ΑΣΤΙΚΟΣ	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	

Ο αστικός εξοπλισμός που προτείνουμε περιλαμβάνει καθιστικά διαφορετικών τύπων και μεγε-

θών, κάδους απορριμμάτων, φώτα, στηρίγματα για στάθμευση ποδηλάτων καθώς και μια σειρά 

από στέγαστρα-πέργκολες. Τα παραπάνω στοιχεία, σε επίπεδο αισθητικής, όντας λευκά, έρχο-

νται να λειτουργήσουν αντιστικτικά	με	το	έντονο	πράσινο και τις φυτεύσεις, ξεχωρίζοντας 

μέσα στο εν λόγω τοπίο δίχως ωστόσο να διαταράσσουν την επιδιωκόμενη καθαρότητα	και	

ηρεμία. Ταυτόχρονα και όσον αφορά τον σχεδιασμό και τη μορφή τους, με τις καμπυλώσεις 

και τα λεπτά τους στοιχεία έρχονται να δώσουν μια νότα εκλεπτυσμού και φινέτσας στο σύνολο 

της λύσης.  Τέλος, και όσον αφορά τα υλικά κατασκευής, τόσο προκειμένου να επιτύχουμε τις 

λεπτές διατομές που περιγράψαμε παραπάνω, όσο και για λόγους αντοχής και συντήρησης, 

το σύνολο του εξοπλισμού είναι από μέταλλο, με το λευκό τους χρώμα αλλά και τις διάτρητες 

επιφάνειές τους να διασφαλίζουν ότι δεν θα πυρώνουν κατά τους θερινούς μήνες. Όσον αφορά 

τα φωτιστικά σώματα, θεωρούμε ότι τα ήδη υπάρχοντα είναι στη σωστή κατεύθυνση ως προς 

τον σχεδιασμό και τη λειτουργία τους (ηλιακοί συλλέκτες), κατά συνέπεια τα νέα που εισάγουμε 

προτείνουμε να είναι αντίστοιχης σχεδίασης και προδιαγραφών με τη μόνη διαφορά να έγκειται 

ιδανικά στο χρώμα τους.  

ΦΩΤΟΡΕΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
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8.	 ΥΛΙΚΑ	&	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ	ΚΡΙΤΗΡΙΑ	

-Υλικά

Η επιλογή των υλικών ήρθε ως αποτέλεσμα ενός συνδυασμού οικονομικών, αισθητικών και 

κατασκευαστικών κριτηρίων. Οι διαμορφώσεις των μονοπατιών και περιπάτων είτε εντός των 

πάρκων είτε στους δρόμους με woonerfs γίνονται από λευκούς-ανοιχτούς γκρι κυβόλιθους από 

οπλισμένο σκυρόδεμα. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η εύκολη συντήρηση και επισκευή 

τους, υπάρχει αυξημένη απορρόφηση των όμβριων από το έδαφος στα τμήματα εκτός των δρό-

μων, ενώ τέλος έρχονται ως συνέχεια των υπαρχουσών διαμορφώσεων όπου ο κυβόλιθος είναι 

άλλωστε το βασικό υλικό των επιστρώσεων. Συνολικά λοιπόν, μέσα από την εν λόγω επιλογή οι 

νέες διαμορφώσεις έρχονται πιο κοντά τις υπάρχουσες, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα επανα-

χρησιμοποίησης υλικών από τυχόν καθαιρέσεις μέσω τις διασποράς των παλιών μέσα στις νέες. 

Επιπλέον, οι θέσεις των αυτοκινήτων προκειμένου να ξεχωρίσουν από τις περιοχές κίνησης 

στρώνονται και αυτές με κυβόλιθους, αλλά αυτή τη φορά διάτρητους και φυτεμένους. Ως απο-

τέλεσμα οι θέσεις όταν είναι κενές, συμβάλλουν και αυτές με τη σειρά τους στο συνολικό ζητού-

μενο ύφος και ταυτότητα που θέλουμε να προσδώσουμε στην περιοχή. 

Τα τελειώματα των υλικών και ζαρντινιέρων γίνονται από οπλισμένο σκυρόδεμα ανοιχτών και 

υπόλευκων τόνων καλουπωμένου in situ προκείμενου να μπορέσουν να δημιουργηθούν τα ορ-

γανικά καμπύλα σχήματα και να διασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση και τα τελειώματα των υλικών. 

ΑΠΟΨΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
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Τέλος, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω τα έπιπλα και ο αστικός εξοπλισμός εν γένει είναι με-

ταλλικός λευκού χρώματος. 

-Βιωσιμότητα & Οικονομία & Smart City δυνατότητες. 

Όσον αφορά το κομμάτι τη βιωσιμότητας, θεωρούμε πως τα παραπάνω υλικά που επιλέγονται, 

διασφαλίζουν ευκολία όσον αφορά την προμήθεια, συντήρηση και τοποθέτηση, ενώ παράλλη-

λα ειδικά η επιλογή του κυβόλιθου δίνει τη δυνατότητα επανάχρησης σημαντικού μέρους των 

υλικών από τις όποιες καθαιρέσεις.  Αντίστοιχα, η χρήση υλικών ανοιχτών τόνων επιτρέπει την 

αντανάκλαση της ηλιακής ακτινοβολίας και άρα την αποφυγή σε σημαντικό βαθμό της υπερθέρ-

μανσής και των φαινομένων αστικής νησίδας. Παράλληλα ο πολλαπλασιασμός τόσο των φυτε-

μένων επιφανειών όσο και της υψηλής φύτευσης προσφέρει ευρύτερο σκιασμό και δροσισμό 

κατά τους θερινούς μήνες και βελτιώνει αισθητά το μικροκλίμα της περιοχής, όπως αντίστοιχα 

ήδη παρατηρείται στις κατάφυτες περιοχές της Φιλοθέης και του Π. Ψυχικού. Πέρα από όλα 

τα υπόλοιπα, η πρόταση μας φιλοδοξεί να είναι ευπροσάρμοστη όσον αφορά στην εισαγωγή 

νέων τεχνολογιών και «Smart City» στοιχείων. Ο ορισμός συγκεκριμένων θέσεων στάθμευσης 

μπορεί να δώσει την δυνατότητα για παρακολούθηση μέσω αισθητήρων και εφαρμογών των 

κενών θέσεων, ενώ αντίστοιχα υπάρχει η επιλογή για τοποθέτηση φορτιστών ταχείας φόρτισης 

αυτοκινήτων. Αντίστοιχα, με την θέσπιση σταθερών θέσεων για ποδήλατα μπορεί ο δήμος να 

δημιουργήσει ένα σύστημα ενοικίασης ποδηλάτων για τους κατοίκους στα πρότυπα των πό-

λεων του εξωτερικού. Τέλος αισθητήρες συνδεμένοι με τα φωτιστικά των δρόμων μπορούν να 

εναλλάσσουν την ένταση του φωτισμού ανάλογα την εκάστοτε κίνηση, επιτρέποντας σημαντική 

οικονομία όσον αφορά την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.

ΚΛΙΜΑΚΑ 1-500
ΤΟΜΕΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
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9.	 ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ

Τα φυτά και δέντρα που επιλέγονται συναντώνται και ευδοκιμούν στο μεσογειακό κλίμα και 

ακόμα περισσότερο συνάδουν με τις υπάρχουσες φυτεύσεις του χώρου και των περιοχών του 

Π. Ψυχικού και Φιλοθέης. Πιο συγκεκριμένα και όσον αφορά τα δέντρα, επιλέγουμε κατά κύριο 

λόγο τη φύτευση ελαιόδεντρων και κυπαρισσιών λόγω της μικρότερης κλίμακας που εισάγουν, 

τα οποία και συνδυάζουμε με κουτσουπιές για τους ιδιαίτερους χρωματικούς τόνους που προ-

σφέρουν κατά τους ανοιξιάτικους μήνες, ενώ και αυτά επίσης συναντώνται στον υπόλοιπο δήμο 

και κυρίως στην Φιλοθέη. Από την άλλη μεριά,  για την εκτατική φύτευση επιλέγεται ένας συνδυ-

ασμός από φρύγανα και άνθη μαζί με μυρωδικά φυτά & θάμνους που ευδοκιμούν σε ξερό κλίμα 

και έχουν περιορισμένες ανάγκες σε φροντίδα, συντήρηση και νερό.
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Κλείνοντας την παρουσίαση της πρότασης μας, θεωρούμε πως είμαστε σε θέση να καταθέσου-

με μια ολοκληρωμένη μελέτη η οποία υπερκαλύπτει το σύνολο των απαιτήσεων του αγωνοθέτη. 

Τόσο σε επίπεδο συνέχισης και ανάδειξης όσο και σε επίπεδο λειτουργίας, η λύση μας περι-

γράφει ένα ολοκληρωμένο,  λειτουργικά και σχεδιαστικά σύνολο ικανό να αναμορφώσει τους 

δημόσιους χώρους του Ν. Ψυχικού και να δημιουργήσει τις απαραίτητες συνθήκες για σύζευξη 

και εναρμόνιση τους με τις κοινότητες του Π. Ψυχικού και της Φιλοθέης. Επενδύοντας πάνω στο 

ήδη κυρίαρχο brand των κηπουπόλεων που ακολουθεί τον εν λόγω δήμο, μέσω της πρότασης 

μας επιβεβαιώνουμε τον ρόλο αυτών των περιοχών ως νησίδων πρασίνου εντός του αστικού 

ιστού, ενώ προχωρώντας ένα βήμα παραπέρα, φέρνουμε αυτό το χαρακτηριστικό σε ακόμα 

μεγαλύτερη σύζευξη με την καθημερινή ζωή των κατοίκων. Ως αποτέλεσμα, η περιοχή του Ν. 

Ψυχικού παύει να υπολείπεται ως προς τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, αλλά αντίθετα θεωρούμε 

πως μέσω της λύσης μας βρίσκεται ένας νέος τρόπος παραγωγής υπεραξίας μέσω της ουσιαστι-

κής αναβάθμισης της αισθητικής και ποιότητας του δημοσίου χώρου. Ολοκληρώνοντας λοιπόν, 

έχουμε την πεποίθηση πως μέσω μιας καθαρής σχεδιαστικά γλώσσας και μιας αισθητικής άμε-

σα συνυφασμένης με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των περιοχών που αφορά,  είμαστε σε θέση 

να προάγουμε την πόλη-πάρκο ως τη φυσική εξέλιξη των εν λόγω περιοχών διανύοντας τον 21ο 

αιώνα. Να μπορέσουμε δηλαδή εν τέλει να επιτύχουμε τον αντικειμενικό στόχο του διαγωνι-

σμού, τη δημιουργία ενός λεξιλογίου ικανού να προσαρμοστεί και αναπαραχθεί στο σύνολο των 

περιοχών του δήμου και όλα αυτά δημιουργώντας μια πόλη όπου με το πράσινο ως το κυρίαρχο 

ταυτοτικό στοιχείο να βιώνεται και να γίνεται αντιληπτή ως ένας διαρκής περίπατος.

ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 
ΚΛΙΜΑΚΑ 1-500
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ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ: Η ΠΟΛΗ ΩΣ ΠΑΡΚΟ
Η περιοχή του Ν. Ψυχικού, παρότι αποτελεί μια από τις γειτονιές πρότυπα της Αθήνας, λόγω 
της εξελικτικής της πορείας, ανέπτυξε εμφανώς διαφορετικά χαρακτηριστικά, και δεν διαθέτει την  
αίγλη και καθαρότητα που συναντάει κανείς σε Φιλοθέη και Ψυχικό. Το ζήτημα συνεπώς που προ-
κύπτει δεν είναι άλλο, από το πως η εν λόγω περιοχή, θα μπορέσει να ακολουθήσει τις άλλες δύο 
όσον αφορά τα υψηλά επίπεδα αισθητικής και προσφερόμενης ποιότητας ζωής. Πως δηλαδή 
μέσω του σχεδιασμού και των εργαλείων που έχουμε στη διάθεση μας, θα δημιουργήσουμε ένα 
περιβάλλον το οποίο θα μπορέσει να κτίσει πάνω στο υπάρχον “brand” και τον χαρακτήρα της 
Φιλοθέης και του Ψυχικού και τελικά να κατορθώσει όχι μόνο να φέρει αλλά και να επωφεληθεί 
από το ειδικό τους βάρος. Να υπάρξει άρα μια προσέγγιση των τριών κοινοτήτων κάτω από μια 

Πινακίδα 1
-Οδός Κωστή Παλαμά
Στην οδό Κωστή Παλαμά επεκτείνουμε το δίκτυο από woonerfs μέχρι την λεωφόρο Κηφισίας 
ενώ αντίστοιχα αναπροσαρμόζουμε τις υπάρχουσες διαμορφώσεις ούτως ώστε να έρθουν στο 
ύφος και τις απαιτήσεις της πρότασης μας. Μεγαλύτερες ελευθερίες παίρνουμε στο κομμάτι 
όπου η οδός Κωστή Παλαμά εφάπτεται με την πλατεία Λαμπράκη, όπου και αλλάζουμε τον 
υπάρχοντα σχεδιασμό της οδού για την βέλτιστη προσαρμογή του στη νέα σχεδίαση της πλα-
τείας.  
-Πλατεία Λαμπράκη & πέριξ οδοί
Ως βασική λογική πίσω από τον σχεδιασμό της πλατείας Λαμπράκη, πέρα από την ευθυγράμμι-
ση της με την αισθητική και τις αρχές που θέσαμε παραπάνω, είναι η δημιουργία ενός πράσινου 
θύλακα- περιπλάνησης και ηρεμίας. Να αναπτυχθεί, ένας εσωστρεφής κήπος, μπολιασμένος 
με διάσπαρτα κρυμμένα καθιστικά και περιπάτους περιπλάνησης, αναπτυσσόμενος ως η φυ-
σική συνέχεια και εξέλιξη των πράσινων διαμορφώσεων και διαδρομών των οδών Κωστή Πα-
λαμά & Πίνδου.
-Πλατεία ελευθερίας & πέριξ οδοί
Αντίστοιχα με τη πλατεία Λαμπράκη, στόχος και στη περίπτωση της πλατείας ελευθερίας εί-
ναι η ενσωμάτωση της στο ευρύτερο πράσινο δίκτυο διαδρομών και περιπάτου. Ωστόσο, σε 
αντίθεση με την προηγούμενη περίπτωση, εδώ η ίδια σχεδιαστική γλώσσα αναπροσαρμόζεται 
προκειμένου να δημιουργηθεί ένας περισσότερο αστικός δημόσιος χώρος. Κύριο στοιχείο κατά 
συνέπεια του σχεδιασμού μας, αποτέλεσε η επαναπροσέγγιση του ήδη υπάρχοντος ανοιχτού 
πλατώματος ως ένα συνολικό πεδίο στο οποίο εγγράφονται πράσινοι λόφοι και πρανή. Πα-
ράλληλα, και στη περιφέρεια της πλατείας, οι περιοχές με τραπεζοκαθίσματα οριοθέτουνται με 
μεγαλύτερη συνέπεια ώστε να μη συγκρούονται με τη λειτουργικότητα της πλατείας αλλά και 
την ευρύτερη αισθητική της πρότασης μας. Δημιουργείται ως αποτέλεσμα συνολικά ένας δημό-
σιος χώρος, ο οποίος παρότι και αυτός άρρηκτα συνδεδεμένος με το πράσινο και την ευρύτερη 
λογική και θεώρηση της σύνθεσης μας, δρα ως αίθριο ή ξέφωτο για τη πόλη και συνεχίζει τον 
υπάρχοντα ρόλο του ως κοινωνικός πυκνωτής.
-Pocketpark & πέριξ οδοί
Στην περίπτωση του pocketpark επί της οδού Σοφούλη, φιλοδοξία του σχεδιασμού μας είναι 
η δημιουργία ενός πράσινου καθιστικού πλήρους ενταγμένου στον γενικό σχεδιασμό της πρό-
τασης. Με την εισαγωγή μιας αυστηρής κυκλικής διαδρομή-χάραξης, συνδυαστικά με το νέο 
ανάγλυφο και τη φύτευση, επιτυγχάνεται μεν η σύνδεση του με τις παρακείμενες οδούς, δια-
σφαλίζοντας όμως ταυτόχρονα ηρεμία και συνθήκες απομόνωσης στο εσωτερικό του. 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΙΔΕΑ ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
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Η πόλη ως πάρκοΤο πράσινο ως εργαλείο ασυνέχειαςΗ καμπύλη ως εργαλείο εκτροπής 
του βλέμματος

Το πράσινο ως στοιχείο ταυτότητας πλατεία οδός

MASTERPLAN WOONERFS

ΠΛΑΤΕΙΑ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

ΠΛΑΤΕΙΑ 
ΛΑΜΠΡΑΚΗ

ΠΛΑΤΕΙΑ 
ΗΡΩΩΝ 1821

MASTERPLAN ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΠΛΑΤΕΙΑ 
ΗΡΩΩΝ 1821

ΠΛΑΤΕΙΑ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

ΠΛΑΤΕΙΑ 
ΛΑΜΠΡΑΚΗ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΑΛΣΟΥΠΟΛΕΙΣ ΩΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΟΑΣΕΙΣ
Αντικρίζοντας μια αεροφωτογραφία της Αθήνας δεν μπορεί κανείς παρά να προ-
σέξει την πράσινη κηλίδα βόρεια του ιστορικού κέντρου,  η οποία και σχηματίζε-
ται από τις περιοχές της Φιλοθέης και του Π. Ψυχικού. Εστιάζοντας περισσότε-
ρο, διακρίνεται ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον για τα Αθηναϊκά δεδομένα πολεοδομικό 
μοτίβο. Ένα μοναδικό σύστημα καμπύλων δρόμων, πάρκων & πλατειών που 
σχηματίζουν τις αν μη τι άλλο, ιδιάζουσες περιοχές, του Π.Ψυχικού πρώτα και 
έπειτα της Φιλοθέης. 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ
Επεκτείνουμε το σύστημα των woonerfs επί της Κωστή Παλαμά έως την οδό των 
Ολυμπιονικών, και πιο συγκεκριμένα έως την επαφή της τελευταίας με τη λεωφό-
ρο Κηφισίας. Με αυτόν τον τρόπο αποθαρρύνεται το συχνό αυτή τη στιγμή φαι-
νόμενο του να εισέρχονται Ι.Χ εντός των οδών ήπιας κυκλοφορίας προκειμένου 
να παρακάμψουν το φανάρι της Α.γ Βαρβάρας.  Επιπροσθέτως μετατρέπουμε 
την Κωστή Παλαμά σε δρόμο μονής κατεύθυνσης καθ’ όλο το μήκος της, και πιο 
συγκεκριμένα, από την 25η Μαρτίου και ως την οδό Θεμιστοκλέους η κίνηση 
γίνεται από Ανατολή προς Δύση, και αντίστοιχα από την οδό Ολυμπιονικών έως 
την οδό Θεμιστοκλέους από Δύση προς Ανατολή. Επεκτείνουμε τα woonerfs και 
καθ’ όλο το μήκος της οδού Ρήγα Φεραίου ούτως ώστε να υπάρξει σύνδεση 
και δυνατότητα περιπάτου από την λεωφόρο Κηφισιάς διάμεσου της πλατείας 
ελευθερίας, έως και το αθλητικό κέντρου του Ν. Ψυχικού, το παρακείμενο κτίριο 
Βαλιάδη και την ακαδημία σκακιού. Με την ίδια λογική, επεκτείνουμε τα woonerfs 
και επί της οδού Σεφέρη, από τη Θεμιστοκλή Σοφούλη έως και τη Κωστή Πα-
λαμά, ώστε αντίστοιχα να δημιουργηθεί μια συνεχόμενη διαδρομή από βορρά 
ως νότο, συνδέοντας εν τέλει την πλατείας Ελευθερίας με την πλατείας της Αγ. 
Σοφίας. ΔΙΚΤΥΟ WOONERFΦΙΛΟΘΕΗ - Π.ΨΥΧΙΚΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
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κοινή ταυτότητα, με τέτοιο τρόπο όμως, ώστε να αναδεικνύονται τα υπάρχοντα ιδιαίτερα χαρα-
κτηριστικά και στρατηγικά πλεονεκτήματα προς όφελος των κατοίκων τους. Ως εκ τούτου 
σε σχεδιαστικό επίπεδο, επιλέξαμε την εισαγωγή μιας γλώσσας, η οποία να είναι ικανή να φέρει 
όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που καθιστούν τη Φιλοθέη και το Ψυχικό μοναδικά ως πολεοδομι-
κές πρακτικές αλλά και εν χώρια πρότυπα κατοίκησης, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη μας τις 
ειδικές ανάγκες της εποχής μας και με το βλέμμα πάντα στραμμένο σε ένα «πράσινο» μέλλον. 
Μέσω της εισαγωγής μιας σειράς  εργαλείων που ήδη συναντάμε και λειτουργούν σε Π.Ψυχικό 
& Φιλοθέη όπως, οι πολυάριθμοι μικροί χώροι πρασίνου, τα πάρκα/άλση αλλά κυρίως οι οπτικές 
ασυνέχειες που δημιουργούνται μέσω της καμπύλωσης των δρόμων και της ύπαρξης των πλα-

τειών,  μετατρέπουμε εν τέλει το Ν. Ψυχικό σε ένα συμπαγές σύστημα πράσινων διαδρομών και 
καθιστικών. Μέσα από μια αρχιτεκτονική βασισμένη στην αρμονία της κίνησης και τις οργανικές 
χαράξεις, αρχίζουμε να αντιμετωπίζουμε την πόλη ως ένα πεδίο περιπάτου και περιπλάνησης. 
Αλλάζουμε με άλλα λόγια σκοπιά και ξαναβλέπουμε την πόλη από τη μεριά του περιπατητή ή του 
ποδηλάτη. Ως αποτέλεσμα η πόλη επανασχεδιάζεται και συστήνεται βασισμένη σε ένα κόσμο 
όπου η ζωή ξαναγίνεται υπαίθρια και η μετακίνηση αλλάζει μορφή. Γεννιέται έτσι μια πόλη ως 
πάρκο μέσα στην οποία το πράσινο εξυψώνεται σε κυρίαρχο κομμάτι της καθημερινότητας και 
της ζωής, και όπου ο δρόμος και το αυτοκίνητο περνάνε σε δεύτερο πλάνο.
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φωτιστικός στύλος

κάδος απορριμάτων
παγκάκι χωρίς πλάτη
παγκάκι με πλάτη

καρέκλα

καθιστικό με τραπέζι

βάση ποδηλάτων

ραβδώσεις επιβράδυνσης

είσοδος οχημάτων
είσοδος πεζών
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ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ
Με βάση λοιπόν τα παραπάνω, η αρχιτεκτονική μας τόσο σε επίπεδο σχεδιασμού και χαράξεων 
όσο και σε επίπεδο αισθητικής, φιλοδοξεί να υπηρετήσει τους παραπάνω στόχους. Έχοντας ως 
βασικό αξίωμα τον πρωταγωνιστικό ρόλο του πρασίνου τόσο σε επίπεδο  διαμόρφωσης του δη-
μοσίου χώρου όσο και ως βασικού συνδετικού στοιχείου μεταξύ των τριών κοινοτήτων, ρίχνουμε 
το βάρος στην ενίσχυση και ανάδειξη του. Ως αποτέλεσμα, οι σκληρές επιφάνειες και ο αστικός 
εξοπλισμός που εισάγουμε, όντας σε απαλούς και λευκούς τόνους έχουν την φιλοδοξία, αφενός 
να προσδώσουν μια συνολική ηρεμία στην παρέμβαση μας, και αφετέρου να λειτουργήσουν 
αντιστικτικά με την έντονη φύτευση τονίζοντας τη. Δημιουργείται ως εκ τούτου ένα περιβάλλον με 

Πινακίδα 2
-Οδός Κωστή Παλαμά
Η οδός Κωστή Παλαμά στο τμήμα της από την οδό Θεμιστοκλέους έως και αυτή της 25η Μαρτίου, 
αναμορφώνεται προκειμένου να γίνει και αυτή μέρος του πράσινου δικτύου της λύσης μας. Μέσω 
της μονοδρόμησης της οδού, πέρα από την σημαντική ελάττωση της κίνησης που προσδοκού-
με, μας δίνεται ο απαιτούμενος χώρος προκειμένου να εισάγουμε μια λωρίδα ποδηλατοδρόμου 
και να διαπλατύνουμε την μια πλευρά του πεζοδρομίου. Ως αποτέλεσμα ο δρόμος αποκτά πε-
ρισσότερο πράσινο μαζί με υπαίθρια καθιστικά, ενώ αντίστοιχα οι ρόλος του αμαξιού μειώνεται. 
Επιπλέον, καθώς η εν λόγω οδός αποτελεί τη ραχοκκοαλιά της κοινωνικής ζωής της περιοχής, 
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τη μέγιστη δυνατή καθαρότητα, με το πράσινο να πρωταγωνιστεί και να λειτουργεί ως ίσο για το 
σύνολο εν τέλει του δήμου. Έχουμε επομένως, ένα ευρύτερο αισθητικό πλαίσιο, το οποίο βγαλ-
μένο σε επίπεδο χαράξεων από κήπους της Βικτοριανής εποχής αλλά μέσα από μια σύγχρονη 
σκοπιά και συνδυασμό υλικών, δημιουργεί ένα χαρακτηριστικό και πράσινο αστικό περιβάλλον. 
Ένα περιβάλλον, ικανό να λειτουργήσει ως κοινός τόπος για το σύνολο του δήμου, έχοντας κοινές 
οπτικές και αντιληπτικές αναφορές και υπηρετώντας εν τέλει την λειτουργία των εν λόγω περιο-
χών ως κηπουπόλεων και οάσεων πρασίνου εντός της Αθήνας. 

επιλέγουμε να τη σηματοδοτήσουμε τοποθετώντας ρυθμικά κουτσουπιές, ώστε το χαρακτηριστι-
κό τους χρώμα να λειτουργεί ως ιδιαίτερο στοιχείο ταυτότητας του δρόμου.
-Οδός Θεμ. Σοφούλη
Από την άλλη μεριά στην οδό Σοφούλη εισάγουμε τις διαμορφώσεις τύπου woonerfs σύμφωνα 
με τη γενική λογική και αισθητική που περιγράψαμε παραπάνω. Η καμπύλωση των διαδρομών, 
η δημιουργία οπτικών ασυνεχειών μέσω των νέων στοιχείων πρασίνου και των οργανικών χαρά-
ξεων, δημιουργεί την επιδιωκόμενη συνθήκη που περιγράψαμε στην αρχή της τεχνικής έκθεσης, 
το βίωμα της πόλης ως πάρκο. 
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ΟΔΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΣΟΦΟΥΛΗ

ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ
-Οδοί Ήπιας κυκλοφορίας (woonerfs).
Όπως αναφέραμε και παραπάνω ως βάση για τη λογική της πρότασης 
μας, αποτέλεσε η συνολική αλλαγή σκοπιάς ως προς την προσέγγιση 
του σχεδιασμού. Η συνειδητή δηλαδή επιλογή, να φύγει η προσοχή 
από το αμάξι και άρα να σταματήσουμε να σκεφτόμαστε των σχεδι-
ασμό των woonerfs ως την δημιουργία εμποδίων για την κίνηση του 
αυτοκινήτου, αλλά αντίθετα να τα εκλάβουμε ως αναπόσπαστο κομμάτι 
των χώρων πρασίνου της περιοχής. Κατά συνέπεια, τόσο στα κομμάτια 
που αφορούν νέο σχεδιασμό, όσο και στα τμήματα που βελτιώνουμε, 
μέσω της εισαγωγής καμπύλων σχημάτων και της μετατροπής της λο-
γικής του ζιγκ ζαγκ σε οργανικές πορείες, κατορθώνουμε χωρίς ιδιαί-
τερο κόπο την αλλαγή της συνολικής προσέγγισης του ζητήματος. Ως 
αποτέλεσμα, οι εν λόγω δρόμοι  μετατρέπονται σε μια οργανική πορεία 
με τη φύτευση και το ανάγλυφο που εντάσσουμε να δημιουργούν οπτι-
κές ασυνέχειες και μια αίσθηση περιπάτου σε πάρκο καθ’ όλο το μήκος 
τους. Ταυτόχρονα,  τα διάφορα στοιχεία πρασίνου ή ζαρντινιέρες, παύ-
ουν να γίνονται αντιληπτά ως εμπόδια, αλλά αντίθετα μετατρέπονται σε 
κομμάτι της σύνθεσης,  γίνονται αφορμή για την ύπαρξη καθιστικών και 
τελικά αναπόσπαστο μέρος της εμπειρίας του χρήστη. Παράλληλα, οι 
θέσεις στάθμευσης παρότι συνεχίζουν να υπάρχουν, τόσο στις νέες δι-
αμορφώσεις όσο και στις βελτιώσεις,  οργανώνονται και οριοθετούνται 
αυστηρά, ώστε να μην εμποδίζουν την κίνηση πεζών και αυτοκινήτων 
και με την ελάχιστη δυνατή οπτική φασαρία. Συνεπώς και χωρίς να 
ανατρέπουμε τη δομή της υπάρχουσας κατάστασης, με τις εν λόγω κι-
νήσεις το αυτοκίνητο από πρωταγωνιστής μετατρέπεται σε κομπάρσο, 
και ενώ προφανώς η κίνηση του αφήνεται στους εν λόγω δρόμους, η 
όλη λογική της παρέμβασης το κάνει να φαντάζει παρείσακτο και εκτός 
τόπου. 
Ως προς τον αστικό εξοπλισμό, στα woonerfs προτείνουμε την εισαγω-
γή μικρών και μεγάλων καθιστικών, ούτως ώστε όπως προαναφέραμε, 
σε συνδυασμό με το πράσινο που περιλαμβάνουν να λειτουργήσουν 
ως προέκταση και συμπλήρωμα των πάρκων και των εν γένει χώρων 
πρασίνου της περιοχής. Επιπλέον, εισάγουμε ηλιακά φωτιστικά σώμα-
τα αντίστοιχα με τα υπάρχοντα ενώ παράλληλα διατηρούμε όσα βρίσκο-
νται σήμερα σε λειτουργία, ακόμα προβλέπουμε την ύπαρξη σημείων 
στάθμευσης ποδηλάτων, αλλά και χώρους για μελλοντική τοποθέτηση 
υπόγειων κάδων σκουπιδιών. 

-Εργαλεία βελτίωσης υπαρχόντων διαμορφώσεων.  
Σε επίπεδο εφαρμογής, στα τμήματα που υπάρχουν ήδη διαμορφώ-
σεις woonerfs προκειμένου να φέρουμε την υπάρχουσα κατάσταση στα 
επιδιωκόμενα αισθητικά και λειτουργικά επίπεδα, ανά περίπτωση ντύ-
νουμε και σκεπάζουμε της υπάρχουσες ζαρντινιέρες τις οποίες και φέρ-
νουμε στο ίδιο ύφος με τις νέες. Με αυτόν τον τρόπο, και με τα λιγότερα 
δυνατά γκρεμίσματα, επιτυγχάνεται η δημιουργία ενός ενιαίου ύφους, 
χαράξεων και λογικής. Σε επίπεδο υλικών, οι υπάρχοντες κυβόλιθοι 
κατά κύριο λόγο παραμένουν ως έχουν, ενώ στις περιπτώσεις όπου 

Πινακίδα 3
-Οδός Ρήγα Φεραίου
Αντίστοιχα στην οδό Ρήγα Φεραίου  ερχόμαστε να αναπροσαρμόσουμε τις υπάρχουσες διαμορ-
φώσεις ώστε να αποκτήσουν τα αισθητικά και βιωματικά χαρακτηριστικά που περιγράψαμε πα-
ραπάνω. Πιο συγκεκριμένα, περίπτωση την περίπτωση ντύνουμε και σκεπάζουμε τις υπάρχου-
σες ζαρντινιέρες, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις εξωραΐζουμε τα υπάρχοντα δάπεδα όπου έχουν 
υποστεί εκτεταμένες φθορές. Στη γενική εικόνα, και όσον αφορά τη συγκεκριμένη υποπεριοχή, 
στόχος μας είναι η εν λόγω οδός να λειτουργεί ως αντιληπτική και ουσιαστική συνέχεια των δια-
δρομών της πλατείας Ηρώων.  
-Οδός Μπουμπουλίνας-Είσοδος Αθλητικου κέντρου Ν. Ψυχικού. 
Στο εν λόγω κομμάτι της οδού Μπουμπουλίνας, το κρίσιμο για εμάς πέρα από τη συνάφεια των 

διαμορφώσεων με την υπόλοιπη πρόταση ήταν το πως θα επικοινωνηθεί όσο τω δυνατών περισ-
σότερο η ύπαρξη της κεντρικής εισόδου του Αθλητικού κέντρου. Ως εκ τούτου, εκμεταλλευόμενοι 
και τον επιπλέον χώρο, μέσω της εισαγωγής μιας σειρά λευκών περγκολών/σκιάστρων,  επιχει-
ρήσαμε την μετατροπή της διασταύρωση Μπουμπουλίνας και Ξάνθου σε αφαιρετικό κόμβο και 
νοητή προέκταση της κεντρικής εισόδου του Αθλητικού κέντρου. 
-Πλατεία Ηρώων
Η πλατεία Ηρώων καθώς και η παιδική χαρά που περιλαμβάνει ανασχεδιάζονται, θέληση μας 
είναι να διατηρήσουμε τον τωρινό έντονο χαρκατήρα πρασίνου, δημιουργώντας παράλληλα πε-
ρισσότερες ευκαιρίες για πρόσβαση στο εσωτερικό της. 

η απομάκρυνση τους κρίνεται αναγκαία είναι δυνατή η επαναχρησιμο-
ποίηση τους σε νέα τμήματα της πρότασης. Συνολικά λοιπόν, θεωρούμε 
πως με τα εν λόγω σχεδιαστικά εργαλεία, δημιουργείται μια σχεδιαστι-
κή γλώσσα με καθαρό μορφολογικά μοτίβο, εύκολο στην ανάγνωση και 
επανάληψη, αλλά και με ξεκάθαρη τη δυνατότητα του να ενσωματώσει 
και να βελτιώσει το υπάρχον δίκτυο από woonerfs και όχι μόνο.  

-Οδοί Ήπιας κυκλοφορίας οδικό δίκτυο.
Όσον αφορά τη στρατηγική μας πάνω στον ανασχεδιασμό του οδικού 
δικτύου, βασική μας επιδίωξη ήταν η βελτίωση της προσβασιμότητας και 
κινητικότητας, για πεζούς, ΑΜΕΑ και ποδηλάτες. Ως εκ τούτου μειώσα-
με το διαθέσιμο πλάτος της ασφάλτου για την κίνηση των αμαξιών στο 
απολύτως αναγκαίο, (3.5 μέτρα για δρόμο μονής κατεύθυνσης) ούτως 
ώστε να έχουμε την ευκαιρία να διαπλατύνουμε το πεζοδρόμια, και να ει-
σάγουμε μια καθαρή λωρίδα για την κίνηση των ποδηλάτων. Ταυτόχρο-
να, μετακινήσαμε τις θέσεις στάθμευσης στη μία μεριά του κάθε δρόμου 

ορίζοντάς τες και αυξάνοντας τελικά την αποδοτικότητα του συστήματος. 
Συνολικά λοιπόν οι εν λόγω κινήσεις, μας έδωσαν ένα πλατύ πεζοδρόμιο 
ανά δρόμο ικανό να παραλάβει πράσινο και καθιστικά και να αποτελέ-
σει εν τέλει μέρος του συνολικού δικτύου διαδρομών και περιπάτων της 
πράσινης πόλης που δημιουργούμε. Τα πλατιά κομμάτια των πεζοδρο-
μίων πλακοστρώνονται εκ νέου με κυβόλιθους αντίθετα, στο λεπτά όπου 
είναι εφικτό συντηρείται και συνεχίζεται η τωρινή πλακόστρωση. 

-Ανάπλαση πλατειών και ανοιχτών χώρων. 
Μένοντας πιστοί στις αρχικές μας προθέσεις, θεωρούμε πως οι πλατεί-
ες τα πάρκα, και οι εν γένει πράσινοι χώροι της περιοχής, οφείλουν να 
δημιουργούν συνδέσεις και συνέχειες, ώστε να σχηματίσουν ένα ενιαίο 
σύστημα ικανό να υπηρετήσει τη λογική της πόλης ως πάρκο. Ως εκ τού-
του, και παρότι οι εκάστοτε πλατείες συνεχίζουν να φέρουν τα δικά τους 
μοναδικά χαρακτηριστικά και λειτουργίες, έρχονται στη γενική εικόνα να 
αναπτυχθούν κάτω από μια ενιαία σχεδιαστική γλώσσα. Κατά συνέπεια, 

οι εν λόγω χώροι, ενοποιούνται λειτουργικά και αντιληπτικά τόσο μεταξύ 
τους, όσο και με τα υπόλοιπα πράσινα δίκτυα, καθιστικά και χώρους 
πρασίνου, βοηθώντας έτσι τα μέγιστα στην αντίληψη της περιοχής ως 
ενός ενιαίου χώρου πρασίνου, περιπάτου και αναψυχής.
-Ανάπλαση μετώπου λεωφόρου Μεσογείων. 

Σχετικά με την ανάπλαση του μετώπου επί της λεωφόρου Μεσόγειων, 
τόσο λόγω του μικρού πλάτους των πεζοδρομιών όσο και εξαιτίας των 
πολλών καταστημάτων τα οποία έχουν ανάγκη από προβολή και συχνές 
προσβάσεις, οι επιλογές μας ήταν αρκετά περιορισμένες. Ως εκ τούτου 
η πρόταση μας στο εν λόγω κομμάτι κινήθηκε σε πιο ήπια πλαίσια και 
αντλώντας στοιχεία και από την υπάρχουσα διαχείριση των ορίων με-
ταξύ των λεωφόρων Καποδιστρίου & Κηφισίας επί Φιλοθέης και του Π. 
Ψυχικού, στόχευσε στη προστασία και οριοθέτηση της γειτονιάς και ταυ-
τόχρονα στην προβολή της εσωτερικής ταυτότητας της πρότασης και 
άρα της περιοχής επί του μετώπου. Ως αποτέλεσμα, στα σημεία εισόδου 

και εξόδου δημιουργήσαμε πράσινα στενώματα ώστε να αποθαρρυν-
θεί η άσκοπη είσοδος των οχημάτων εντός της γειτονιάς, αλλά ακόμα 
περισσότερο, ώστε να καθίσταται εξαρχής σαφές ότι πρόκειται για μια 
περιοχή κατοικίας όπου η ταχύτητα κίνησης των οχημάτων οφείλει να 
είναι περιορισμένη. Ταυτόχρονα, επί του πεζοδρομίου της λεωφόρου, 
ανά αραιά διαστήματα, προτείναμε μια αλληλουχία από πράσινα πρανή 
και επιπλέον δενδροφυτεύσεις. Συνολικά λοιπόν, μέσω των παραπάνω 
στρατηγικών και εργαλείων, καταφέρνουμε από τη μία να τονίσουμε τα 
όρια και το προφίλ του δήμου προς τα έξω ενώ παράλληλα προστατεύ-
ουμε την εσωτερική του λειτουργία και ζωή. 

ΣΤ

Ζ

Ζ

ΣΤ
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ΜΕΤΩΠΟ Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ

υφιστάμενη κατάσταση

ρυθμική ανύψωση αναγλύφου

ενίσχυση εντατικής φύτευσης

ανάδειξη σημείων εισόδου στο Ν. Ψυχικό

Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ | ΚΛΙΜΑΚΑ 1:100

ΟΔΟΣ ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ & ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΑΜΠΡΑΚΗ

ΦΥΤΕΥΣΗ

πλάτανοςπεύκο ευκάλυπτος λεύκα ελιά μουριά

φοίνικας κουτσουπιά ακακία νεραντζιά κυπαρίσσι

σημείο εισόδου από 
κεντρική αρτηρία

Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΓΜΑ 3 | ΚΛΙΜΑΚΑ 1:250

Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΓΜΑ 4 | ΚΛΙΜΑΚΑ 1:250

ΞΑΝΘΟΥ & ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ - ΤΟΜΗ Ζ | ΚΛΙΜΑΚΑ 1:100
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ

(ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΑΜΠΡΑΚΗ)

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΑΤΟΨΗΣ

Πινακίδα 4
-Μέτωπο Λεωφόρου Μεσογείων
Ακολουθώντας τη γενική στρατηγική που περιγράψαμε 
παραπάνω, αναμορφώσαμε το μέτωπο επί της Λεωφό-
ρου μεσογείων με την εισαγωγή επιπλέον φυτεύσεων, 
δέντρων και πρανών, ενώ οι στάσεις λεωφορείων δύνα-
ται να επιστεγαστούν με στέγαστρα αντίστοιχα αυτών που 
προτείνουμε στο εσωτερικό της περιοχής. Παράλληλα, 
δημιουργήσαμε στενώματα στα σημεία εισόδου προς το 
εσωτερικό της γειτονιάς. Μια συνολική ανάδειξη με άλλα 
λόγια των ορίων αλλά και του ιδιαίτερου χαρακτήρα του 
δήμου από πίσω.

-Οδος Νικ. Παρίτση. 
Αντίστοιχα, η οδός Παρίτση αναμορφώνεται προκειμένου 
να μπορεί να φέρει ποδηλατοδρόμο αλλά και να εντάξει 
επιπλέον στοιχεία πρασίνου και καθιστικών, διασφαλίζο-
ντας παράλληλα την καλύτερη και ασφαλέστερη κίνηση 
των πεζών. 

ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ
Τα φυτά και δέντρα που επιλέγονται συνα-
ντώνται και ευδοκιμούν στο μεσογειακό κλί-
μα και ακόμα περισσότερο συνάδουν με τις 
υπάρχουσες φυτεύσεις του χώρου και των 
περιοχών του Π. Ψυχικού και Φιλοθέης. Πιο 
συγκεκριμένα και όσον αφορά τα δέντρα, επι-
λέγουμε κατά κύριο λόγο τη φύτευση ελαιόδε-
ντρων και κυπαρισσιών λόγω της μικρότερης 
κλίμακας που εισάγουν τα οποία και συνδυ-
άζουμε με Κουτσουπιές για τους ιδιαίτερους 
χρωματικούς τόνους που προσφέρουν κατά 
τους ανοιξιάτικους μήνες ενώ και αυτά επίσης 
συναντώνται στον υπόλοιπο δήμο και κυρίως 
στην Φιλοθέη. Από την άλλη μεριά,  για την 
εκτατική φύτευση επιλέγεται ένας συνδυασμός 
από φρύγανα και άνθη μαζί με μυρωδικά φυτά 
& θάμνους που ευδοκιμούν σε ξερό κλίμα και 
έχουν περιορισμένες ανάγκες σε φροντίδα, 
συντήρηση και νερό.

κυβόλιθος

χώμα/
φύτευση
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ΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

WOONERF | ΚΛΙΜΑΚΑ 1:100

ΟΔΟΣ ΜΟΝΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | ΚΛΙΜΑΚΑ 1:100

παγκάκι με πλάτη

παγκάκι χωρίς πλάτη

καρέκλα lounge

καρέκλα κάδος απορριμάτων φωτιστικός στύλος

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ | ΚΛΙΜΑΚΑ 1:20

ΥΛΙΚΑ & ΤΟΝΟΙ

Θέσεις στάθμευσης: 
διάτρητος φυτεμένος 

κυβόλιθος

Πεζοδρομήσεις: 
ανοικτόχρωμος κυβόλιθος 

από σκυρόδεμα

Ρείθρα: 
ανοικτόχρωμο σκυρόδεμα

Ζαρντινιέρες: 
χώμα & εκτατική φύτευση

Πινακίδα 5
-Μέτωπο Λεωφόρου Μεσογείων
Η διαμόρφωση ακολουθεί τη λογική που περιγράψαμε 
και στην Πινακίδα 4. 
-Οδός Ρήγα Φεραίου & Κ. Τζαβέλλα. 
Η οδός Ρήγα Φεραίου αναμορφώνεται πάνω στην ίδια 
λογική με την οδό Νικ. Παρίτση. Αντίθετα οι παρεμ-
βάσεις είναι περισσότερες ήπιες καθώς είναι διπλής 
κατεύθυνσης.  
-Οδός Ξάνθου
Στην οδό Ξάνθου το σύστημα των woonerfs όπως το 
περιγράψαμε και στις υπόλοιπες περιπτώσεις επεκτεί-
νεται έως την λεωφόρο Μεσογείων ενσωματώνοντας 
έτσι και την είσοδο του πρώην εργοστασίου Βαλιάδη. 
Ειδικότερα σε εκείνο το σημείο όπως και στην πίσω εί-
σοδο του αθλητικού κέντρου, προτείνουμε την τοποθέ-
τηση περγκολών/σκιάστρων ίδιου ύφους και αισθητι-
κής με αυτών της υπόλοιπης πρότασης, προκειμένου 
να σηματοδοτούνται οι προσβάσεις στους αντίστοι-
χους χώρους.  

ΥΛΙΚΑ
Η επιλογή των υλικών ήρθε ως αποτέλεσμα ενός συνδυασμού οικο-
νομικών, αισθητικών και κατασκευαστικών κριτηρίων. Οι διαμορφώ-
σεις των μονοπατιών και περιπάτων είτε εντός των πάρκων είτε στους 
δρόμους με woonerfs γίνονται από λευκούς-ανοιχτούς γκρι κυβόλιθους 
από οπλισμένο σκυρόδεμα. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η εύκο-
λη συντήρηση και επισκευή τους, υπάρχει αυξημένη απορρόφηση των 
όμβριων από το έδαφος στα τμήματα εκτός των δρόμων, ενώ τέλος 
έρχονται ως συνέχεια των υπαρχουσών διαμορφώσεων όπου ο κυ-
βόλιθος είναι άλλωστε το βασικό υλικό των επιστρώσεων. Συνολικά 
λοιπόν, μέσα από την εν λόγω επιλογή οι νέες διαμορφώσεις έρχονται 
πιο κοντά τις υπάρχουσες, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα επαναχρη-
σιμοποίησης υλικών από τυχόν καθαιρέσεις μέσω τις διασποράς των 
παλιών μέσα στις νέες. 

Επιπλέον, οι θέσεις των αυτοκινήτων προκειμένου να ξεχωρίσουν από 
τις περιοχές κίνησης στρώνονται και αυτές με κυβόλιθους, αλλά αυτή 
τη φορά διάτρητους και φυτεμένους. Ως αποτέλεσμα οι θέσεις όταν εί-
ναι κενές, συμβάλλουν και αυτές με τη σειρά τους στο συνολικό ζητού-
μενο ύφος και ταυτότητα που θέλουμε να προσδώσουμε στην περιοχή. 
Τα τελειώματα των υλικών και ζαρντινιέρων γίνονται από οπλισμένο 
σκυρόδεμα ανοιχτών και υπόλευκων τόνων καλουπωμένου in situ 
προκείμενου να μπορέσουν να δημιουργηθούν τα οργανικά καμπύλα 
σχήματα και να διασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση και τα τελειώματα των 
υλικών. Τέλος, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω τα έπιπλα και ο αστι-
κός εξοπλισμός εν γένει είναι μεταλλικός λευκού χρώματος. 

ΚΥΒΟΛΙΘΟΣ ΜΗ ΒΑΤΟΣ ΑΠΟ ΟΧΗΜΑΤΑ

ΚΥΒΟΛΙΘΟΣ ΒΑΤΟΣ ΑΠΟ ΟΧΗΜΑΤΑ

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΡΕΙΘΡΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΠΑΡΤΕΡΙΟΥ

1. κυβόλιθος από σκυρόδεμα 100x50x100 
ΥΠΟΜΝΗΜΑ

2. αμμοκονίαμα
3. γεωύφασμα
4. ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα
5. υπόβαση μιας στρώσης 3Α πατητό
6. συμπιεσμένο χώμα
7. χυτό σκυρόδεμα

1

1

2

2

5

3

6

4 5 6

7

7

7

κυβόλιθος

κυβόλιθος
πλάκες

πεζοδρομίου

λευκή 
άσφαλτος

διάτρητος,
φυτεμένος
κυβόλιθος

χώμα/φύτευση

χώμα/
φύτευση

σκυρόδεμα

διάτρητος, φυτεμένος
κυβόλιθος

υφιστάμενο υπόβαθρο
προσθήκη
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