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α. Συνθετικές αρχές 

Το περιεχόμενο της ταυτότητας ενός τόπου αποτελεί τη συνισταμένη των επιμέρους υλικών και 

άυλων φυσικών, λειτουργικών, οικονομικών, κοινωνικοπολιτισμικών και ιστορικών εκφάνσεών του. 

Αυτές βρίσκονται σε διαρκή διαδικασία αποκρυστάλλωσης, αλληλεπίδρασης και μετασχηματισμού. Ως 

αποτέλεσμα, η ταυτότητα ενός τόπου δε συνιστά μία μονοδιάστατη σταθερή συνθήκη, αλλά προκύπτει 

από τη σύνθεση των πολλαπλών ταυτοτήτων που αποκτά σε εντοπισμένες χωροχρονικότητες. 

Πρόκειται δηλαδή για μία γεωλογία γεωμορφολογικών και πολιτισμικών διαστρωματώσεων.  

Υπό αυτό το πρίσμα, πρώτη συνθετική αρχή της πρότασης  για την ανάδειξη της ταυτότητας 

του Νέου Ψυχικού είναι η  σύνδεση με την ιστορία, τη συλλογική μνήμη και την ατμόσφαιρα του τόπου. 

Η ενσωμάτωση των συγκεκριμένων παραμέτρων στις σχεδιαστικές στρατηγικές αποστασιοποιούνται 

από μία “ριζική” αλλαγή της υφιστάμενης κατάστασης και την επιβολή της επανοικειοποίησης του 

τόπου. Αντίθετα, οδηγούν σε διαδικασίες χαρτογράφησης και ανάλυσης των επιμέρους στοιχείων που 

έχουν συνθέσει ή/και συνθέτουν τη φυσιογνωμία του Νέου Ψυχικού, προκειμένου να διαμορφώσουν 

ένα νέο κεφάλαιο στην ενιαία αφήγηση του.  

Η δεύτερη αρχή που διατρέχει το σύνολο της πρότασης είναι η ανταπόκριση στην σύγχρονη 

επιταγή της βιωσιμότητας, μέσω της άρθρωσης χωρικών απαντήσεων στις πολλαπλές οικολογικές και 

κοινωνικοοικονομικές προκλήσεις του παρόντος και του μέλλοντος. Λαμβάνονται υπόψη και οι τρεις 

πυλώνες βιωσιμότητας, δηλαδή η περιβαλλοντική, η κοινωνική και η οικονομική. Η κλιματική αλλαγή 

έχει επιφέρει άνοδο της θερμοκρασίας, ακραία καιρικά φαινόμενα (βροχοπτώσεις, καύσωνες, 

πλημμύρες), απώλεια βιοποικιλότητας κ.ά. Οι σκληρές, κλειστές τεχνικές υποδομές των πόλεων 

αδυνατούν να ανταπεξέλθουν, με αποτέλεσμα κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις μεγάλης 

κλίμακας. Στον αντίποδα αυτών, προβάλλεται ολοένα και περισσότερο η  ανάγκη επανασχεδιασμού 

των δικτύων υποδομών ως ευέλικτων τοπίων, αποτελούμενων από πορώδη, ανοιχτά  συστήματα νερού, 

πρασίνου, αποβλήτων, κίνησης, ενέργειας.  

Τέλος, η τρίτη αρχή της πρότασης συνδέεται με την απρόσκοπτη πρόσβαση και την ασφαλή 

κίνηση όλων των ομάδων χρηστών στο δημόσιο χώρο, σε εναρμόνιση με τις τεχνικές προδιαγραφές του 
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‘Σχεδιάζοντας για όλους’, αλλά και με γνώμονα τις αρχές συμπεριληπτικότητας και ισότιμης 

πρόσβασης. Σε αυτό το πλαίσιο, στοχεύεται η κατάργηση τυχόν αρχιτεκτονικών φραγμών αλλά και ο 

επανασχεδιασμός όλων των διαμορφώσεων που εντοπίζονται, στο δημόσιο χώρο, ως τροχοπέδη της 

αυτόνομης μετακίνησης και διέλευσης ατόμων με αναπηρίες και εμποδιζόμενων ατόμων. Με αυτό τον 

τρόπο ο δημόσιος χώρος επανασχεδιάζεται με τέτοιες προϋποθέσεις, ώστε να καταστεί φιλικότερος, 

ευκολότερα προσβάσιμος και ασφαλέστερος για όλες τις κατηγορίες χρηστών. 

 

β. Γενική προσέγγιση πρότασης 

β.1 Κεντρική ιδέα  

 Με γνώμονα τις παραπάνω συνθετικές αρχές, η άρθρωση της κεντρικής ιδέας εκκινείται από 

το περιεχόμενο και τη σημασία των τοπωνυμιών, τα οποία χαρακτήριζαν την περιοχή του Νέου Ψυχικού 

πριν την εγκατάσταση των προσφύγων. Με τον όρο τοπωνύμιο εννοούμε τα ονόματα/σημαίνοντα που 

προσδίδουμε στους διάφορους τόπους προκειμένου να τους διαχωρίζουμε. Καθώς εμπεριέχουν 

πληροφορίες ιστορικές, κοινωνικές, τοπογραφικές, γεωγραφικές κ.ά. και μαρτυρούν γεωμορφολογικές 

μεταβολές, συνδέονται άρρηκτα με την ταυτότητα και τη μνήμη του τόπου.  

Μέχρι την πρώτη οργανωμένη επίκοιση του Νέου Ψυχικού από πρόσφυγες της Μικράς Ασίας 

(1931), η περιοχή αποτελούνταν από εκτάσεις, στις οποίες οι κάτοικοι αναφέρονταν με φυτωνυμικά 

τοπωνύμια, λόγω της, κατά τόπους, παρουσίας πολλών φυτών ενός είδους.  Πιο συγκεκριμένα, η 

ευρύτερη περιοχή της Αγ. Σοφίας μέχρι τη Λεωφόρο Κηφισίας λεγόταν Ανθόκηπος, επειδή 

καλλιεργούσαν άνθη. Το υπόλοιπο τμήμα του Νέου Ψυχικού, μεταξύ της Λεωφόρου Κηφισίας και της 

οδού 25ης Μαρτίου αποκαλούνταν Πευκώνας, ενώ σε μικρή απόσταση από αυτόν υπήρχε ο 

Αμυγδαλεώνας. Τέλος, το τμήμα που ορίζεται από την οδό 25ης Μαρτίου, το Πεντάγωνο και τη 

Λεωφόρο Μεσογείων μέχρι το Χαλάνδρι ήταν η Πεδιάδα, λόγω της ύπαρξης αμπελιών.  
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 Εικ. 1. Διάγραμμα: Τοπωνύμια. 

Ορισμένα από τα τοπωνύμια που αναφέρθηκαν φανερώνουν άλλη μία σημαντική πτυχή της 

ταυτότητας του Νέου Ψυχικού: το νερό. Η περιοχή των Τουρκοβουνίων και κατ’ επέκταση του Δήμου 

Φιλοθέης-Ψυχικού παρουσιάζει πλούσια υδροφορία. Ακόμη, συνιστά μέρος της ιστορικής ταυτότητας 

του συγκεκριμένου τόπου, καθώς από την οδό 25ης Μαρτίου διέρχεται ένα τμήμα μήκους 1 χλμ. του 

Αδριάνειου Υδραγωγείου, το οποίο κατασκευάστηκε τον 2ο αιώνα μ.Χ. με στόχο την ύδρευση της 

πόλης των Αθηνών από τα βρόχινα νερά της Πεντέλης και της Πάρνηθας.  

 Εικ. 2. Διάγραμμα: Νερό 

Κεντρική ιδέα της πρότασης είναι ο σχεδιασμός ενός νέου, εσωστρεφούς συμπλέγματος τοπίων 

πρασίνου και νερού. Αυτά λειτουργούν αφενός ως πυρήνες καθημερινής συνύπαρξης και συλλογικής 

ταυτότητας, αφετέρου ως βιώσιμες “πράσινες και μπλε” υποδομές (green and blue infrastructure), 

ικανές να ανταποκριθούν στους οικολογικούς μετασχηματισμούς της κλιματικής αλλαγής. Η 

εσωστρέφεια επιχειρείται μέσω κυκλοφοριακών παρεμβάσεων που στοχεύουν στην αποσυμφόρηση και 

τη μείωση της εισροής του αυτοκινήτου προς την περιοχή επέμβασης από τους περιμετρικούς οδικούς 

άξονες της Λεωφόρου Μεσογείων, 25ης Μαρτίου και Τζαβέλλα.  Ταυτόχρονα, οι κάθετοι οδοί προς τις 

Λεωφόρους Κηφισίας και Μεσογείων αντιμετωπίζονται ως ενδιάμεσα πράσινα φίλτρα μετάβασης από 

τον έντονο εμπορικό χαρακτήρα και την ηχορύπανση που τις χαρακτηρίζει. 
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 Εικ. 3. Διάγραμμα: Στρατηγικές 

              Διαδρομές 

 Τα επιμέρους τοπία-υποδομές συνδέονται μέσω μιας διαδρομής αποτελούμενης από οδούς 

ήπιας κυκλοφορίας και έναν πεζόδρομο αμιγούς χαρακτήρα, ο οποίος προτείνεται ως μετατροπή του 

τμήματος της οδού Κωστή Παλαμά μπροστά από την πλατεία Ελευθερίας. Περιλαμβάνει λοιπόν, την 

Κωστή Παλαμά στην οποία αρθρώνονται η Πηγή και το Ξέφωτο, συνεχίζει νότια μέχρι να συναντήσει 

τη Θεμιστοκλή Σοφούλη, η οποία μετατρέπεται από δρόμο σε woonerf μέχρι να καταλήξει στον οδικό 

άξονα της 25ης Μαρτίου. Μετά την εν λόγω διακοπή,  βρίσκεται η οδός Ρήγα Φεραίου, το woonerf της 

οποίας επεκτείνεται μέχρι την 25ης Μαρτίου. Στη Ρήγα Φεραίου αρθρώνεται η Πλατεία Ηρώων 1821, 

ενώ επεκτείνεται προκειμένου να δημιουργήσει ένα ενδιάμεσο χώρο μεταξύ του κτιρίου Βαλλιάδη και 

του Αθλητικού Κέντρου Νέου Ψυχικού.  

 Δίκτυα νερού 

Το νέο δίκτυο διαχείρισης ομβρίων περιλαμβάνει μία πολλαπλότητα συστημάτων, τα οποία 

διατρέχουν τα τοπία και τις ενδιάμεσες διαδρομές. Αποτελείται από το κανάλι συλλογής ομβρίων,  

επιλογή υλικών που επιτρέπουν την απορρόφηση του νερού, κήπους της βροχής, λεκάνες προσωρινής 

ή μόνιμης κατακράτησης. Η οργάνωση και χωροθέτησή τους βασίζεται στην τοπογραφία της περιοχής, 

με σκοπό την αποστράγγισή της.  Βάση αυτής διαμορφώνονται δύο επιμέρους “λεκάνες συλλογής” 

εκατέρωθεν της 25ης Μαρτίου, οι οποίες διαμορφώνονται στις πλατείες.  

Φύτευση 

Βασική στρατηγική είναι η διατήρηση του μεγαλύτερου τμήματος της φύτευσης, ιδίως στις πλατείες. 

Ένα σημαντικός αριθμός των δέντρων που αφαιρούνται, μεταφυτεύονται σε νέες θέσεις. Οι προτεινόμενες ψηλές 

φυτεύσεις κυρίως, συμπληρώνουν και οργανώνουν τα υφιστάμενα δέντρα προκειμένου να δημιουργήσουν 

μάζες, οριοθετήσεις, κατώφλια και σημασιοδοτήσεις.  
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Στα προτεινόμενα τοπία προσδίδονται νέα τοπωνύμια που λειτουργούν ως “σήματα” 

συσχετίσεων μεταξύ των στοιχείων του νερού, της φύτευσης, της γεωλογίας και της βιωμένης 

ατμόσφαιρας. Αυτά ανασύρονται από την ιστορία και τη μνήμη του τόπου, στη συνέχεια 

επανερμηνεύονται μέσω της χωρικής εμπειρίας και δημιουργούν νέες συναρμογές μέσω της εφαρμογής 

σχεδιαστικών στρατηγικών, οι οποίες διαμορφώνονται ξεχωριστά για κάθε πλατεία, το δίκτυο των οδών 

ήπιας κυκλοφορίας και τους δρόμους.  

             Η πηγή - Πλατεία Λαμπράκη 

Η πλατεία Λαμπράκη αποτελούσε στο παρελθόν τμήμα του Πευκώνα, γεγονός που 

υποδηλώνεται μέχρι και σήμερα από την παρουσία αρκετών πεύκων στο εσωτερικό της. Πέραν αυτού, 

η προτεινόμενη παρέμβαση επικεντρώνεται και σε ένα άλλο χαρακτηριστικό του τόπου, την υδροφορία, 

η οποία γίνεται έμμεσα αντιληπτή παρά την απουσία επιφανειακού νερού. Δύο πλατάνια στο κέντρο 

της πλατείας, μία κρήνη και ορισμένες μεμονωμένες λεύκες λειτουργούν ως μάρτυρες του υπόγειου 

νερού της πλατείας, το οποίο αντλείται μέσω γεώτρησης.  

Βασική σχεδιαστική πρόθεση τίθεται η επανερμηνεία και ανάδειξη της πλατείας Λαμπράκη ως 

υδάτινης πηγής. Οι πηγές αποτελούν σημαντική ένδειξη της υδροφορίας μιας περιοχής, ενώ συνδέονται 

στενά με τον κύκλο του νερού στη φύση. Τα νερά των βροχών διεισδύουν στο υπέδαφος όπου 

συγκεντρώνονται σε υπόγειους ταμιευτήρες και στη συνέχεια βρίσκουν διέξοδο στην επιφάνεια μέσω 

των πηγών. Από αυτές τις αλλεπάλληλες κινήσεις και μεταμορφώσεις του νερού που συνθέτουν τον 

αέναο κύκλό του, προκύπτουν οι σχεδιαστικές στρατηγικές για τον επανασχεδιασμό της πλατείας.  

Τα πλατάνια και η κρήνη παραμένουν τα κεντρικά σημεία της πλατείας, μάρτυρες της αόρατης 

ταυτότητας του τόπου. Μέσω ενός συστήματος ανακυκλοφορίας, το νερό αναβλύζει αδιάκοπα, ρέει και 

συγκεντρώνεται σε μία “λεκάνη απορροής” στη θέση της σημερινής εισόδου επί του woonerf της 

Κωστή Παλαμά, διαμορφώνοντας ένα υδάτινο κατώφλι. Από την άλλη, το δάπεδο της πλατείας 

σχεδιάζεται ως υποδομή, στην οποία επιτελούνται διαφορετικές φάσεις του κύκλου του νερού. Ανοιχτά 

κανάλια για τη συλλογή των ομβρίων οργανώνονται σε αυστηρό κάνναβο ο οποίος καταλαμβάνει 

ολόκληρη την επιφάνεια της πλατείας. Πάνω σε αυτόν οργανώνονται σκληρές και μαλακές επιφάνειες, 

διάστασης 5x5μ.. οι οποίες προκύπτουν κατά κύριο λόγο από την διατήρηση των υφιστάμενων πεύκων 

και λεύκων. Τα σκληρά τμήματα, εξασφαλίζουν χώρους κίνησης, στάσης και αστικού εξοπλισμού. Από 

τα ανοιχτά κανάλια, το νερό των ομβρίων οδηγείται  είτε σε επιφάνειες που λιμνάζει και σταδιακά 

εξατμίζεται, είτε στις μαλακές χωμάτινες επιφάνειες όπου απορροφάται, υπογειοποιείται και 

τροφοδοτεί τον υδροφόρο ορίζοντα για να  αναβλύσει από την πηγή.  
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Το ξέφωτο - Πλατεία Ελευθερίας 

 Παρότι συνιστά τον πυρήνα της περιοχής επέμβασης και περιβάλλεται από χρήσεις 

υγειονομικού ενδιαφέροντος, η πλατεία Ελευθερίας, τμήμα του Πευκώνα του παρελθόντος, 

παρουσιάζει μία έντονη εσωστρέφεια. Σε αυτό συντελεί η κλειστή οριοθέτησή της από πεύκα, 

κυπαρίσσια οριζοντιόκλαδα και υπερυψωμένα πρανή, τα οποία την αποκόπτουν τόσο χωρικά, όσο και 

οπτικά από τις περιμετρικές οδούς ήπιας κυκλοφορίας. Ανακαλύπτοντας τις εισόδους για την πλατεία, 

πραγματοποιείται η μετάβαση σε έναν κεντρικό, κυκλικό ανοιχτό χώρο, ο οποίος όντας 

περικυκλωμένος από την ψηλή, δασώδη βλάστηση, δημιουργεί μία ατμόσφαιρα ξέφωτου. Ξέφωτο 

ονομάζεται ένα άνοιγμα στη συνεχή υψηλή βλάστηση,  μία σχετικά μικρή περιοχή του δάσους, στην 

οποία δεν υπάρχουν καθόλου ή σχεδόν καθόλου δέντρα.  

Οι σχεδιαστικές στρατηγικές για τη συγκεκριμένη πλατεία διαμορφώνονται με πρόθεση  την 

επαναδιαπραγμάτευση των παραπάνω ορίων και την μετατροπή τους σε διαπερατά φίλτρα.  Στόχος 

είναι η επίτευξη ισχυρότερων συνδέσεων με το δίκτυο δημόσιων χώρων της περιοχής χωρίς να χαθεί η 

εσωστρεφής ατμόσφαιρά της. Τέλος, λαμβάνεται υπόψη η εγκεκριμένη πρόταση της παιδικής χαράς, η 

οποία βρίσκεται ήδη σε διαδικασία υλοποίησης.  

Βάσει των παραπάνω συνθετικών επιλογών, ο κυκλικός χώρος στο κέντρο της πλατείας 

διατηρείται και σχεδιάζεται κενός, αντιπροσωπεύοντας το ξέφωτο. Τα υπερυψωμένα πρανή 

αφαιρούνται, χωρίς όμως να ξεριζώνονται τα υφιστάμενα δέντρα, και αντικαθίστανται από μία σειρά 

ομόκεντρων αλλεπάλληλων ανοιχτών ορίων-φίλτρων που οριοθετούν το ξέφωτο, ευνοώντας την 

αντίληψη της ύπαρξής του. Τέτοια είναι νέες ψηλές φυτεύσεις, λωρίδες φυσικού εδάφους, στέγαστρα 

για την οργάνωση των υφιστάμενων τραπεζοκαθισμάτων των καταστημάτων και τη διαμόρφωση 

υπαίθριων εκθέσεων. Επιπλέον, στην περίμετρο του κεντρικού κενού, διαμορφώνονται κερκίδες 

προκειμένου να διατηρηθεί η χρήση του αμφιθεάτρου που υπάρχει σήμερα στο εσωτερικό της πλατείας 

Ελευθερίας.  

Η όαση - Πλατεία Ηρώων 1821 

Η πλατεία Ηρώων 1821 αποτελεί τμήμα της Πεδιάδας, ενώ και σε αυτή υπάρχει γεώτρηση για 

την άρδευση της γύρω περιοχής. Στη συγκεκριμένη πλατεία, η συνύπαρξη των στοιχείων της 

υδροφορίας και της καλλιέργειας στο σύγχρονο “άγονο” αστικό περιβάλλον χρησιμοποιούνται ως 

χωρικές στρατηγικές για τη σύνθεση ενός νέου τοπίου  όασης.  Ως όαση ορίζεται η γόνιμη, λόγω της 
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παρουσίας του νερού,  εδαφική έκταση μέσα σε μία έρημο, με αποτέλεσμα να καθίσταται κατάλληλος 

τόπος για καλλιέργεια τροφής και ανθρώπινη κατοίκηση.  

Υπό αυτό το πρίσμα, οι σχεδιαστικές χειρονομίες έχουν ως στόχο την επανάκτηση της 

ταυτότητας της πλατεία Ηρώων ως τόπου παραγωγής, για την οποία απαραίτητη είναι η ύπαρξη νερού. 

Ως εκ τούτου, στο κέντρο της πλατείας, τοποθετείται μία υδάτινη επιφάνεια, εκατέρωθεν της οποίας 

οργανώνονται μικρής κλίμακας εκτάσεις αστικών καλλιεργειών. Μεταξύ τους δημιουργούνται θύλακες 

στους οποίους είτε αναδιατάσσονται οι υφιστάμενες λειτουργίες της πλατείας (παιδική χαρά, όργανα 

γυμναστικής), είτε δημιουργούνται σημεία συνάντησης με τραπεζοκαθίσματα.   

Η αυλή - Ανοιχτός χώρος στη συμβολή των οδών Σοφούλη και Σπετσών 

 Σε αντίθεση με τους δύο προηγούμενους, ο συγκεκριμένος δημόσιος χώρος παρουσιάζει μία 

διαφορετική κλίμακα, που προσεγγίζει αυτήν της αυλής, ενώ δημιουργεί την ατμόσφαιρα μίας 

ενδιάμεσης μετάβασης μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού. Αυτό εντείνεται επίσης, από την ύπαρξη της  

εισόδου ιδιωτικής κατοικίας, που συνιστά το ένα εκ των δύο μετώπων που ορίζουν το ‘πάρκο τσέπης’ 

(pocket park).Λόγω της ύπαρξης ψηλών πεύκων, ο χώρος είναι αρκετά σκιερός και έχει παραμείνει το 

φυσικό έδαφος.   

Πρόθεση είναι η πραγματοποίηση ήπιων επεμβάσεων, που σχετίζονται τόσο με την επαναφορά 

στοιχείων μνήμης του παρελθόντος όσο και με την ενσωμάτωση γεωμετριών και υλικοτήτων που 

εντείνουν την ατμόσφαιρα της αυλής. Βάση αυτών, διατηρείται εξ ‘ολοκλήρου η υφιστάμενη φύτευση, 

ενώ προστίθενται σε αυτή τρεις αμυγδαλιές, με σκοπό την επανασύνδεση της μνήμης με τον παλιό 

Αμυγδαλεώνα της ευρύτερης περιοχής. Αφήνοντας επαρκή χώρο για τους κορμούς των δέντρων, στο 

φυσικό έδαφος στρώνονται ακανόνιστες πλάκες σχιστόλιθου. Οι αρμοί που αφήνονται μεταξύ τους 

δημιουργούν χώρο για την μεσαία φύτευση, αλλά και τα αγριόχορτα/λουλούδια που χωρίς ανθρώπινη 

πρόθεση εμφανίζονται.   

 

 

Εικ. 4. Διάγραμμα: 

Πυρήνες                

 Εικ. 5. Διάγραμμα: 

Νέα Τοπία 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%B4%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%82
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             Δίκτυο οδών ήπιας κυκλοφορίας  

Το δίκτυο οδών ήπιας κυκλοφορίας επανασχεδιάζεται ως ένα ευέλικτο σύστημα αποτελούμενο 

από διακριτούς χώρους ροής, στάσης, συνάντησης, εκπαίδευσης, ανάπτυξης οικοσυστημάτων χλωρίδας 

και πανίδας και επαναπροσδιορισμού των τεχνικών υποδομών  πόλης. Καθένας από αυτούς ορίζεται 

από διαφορετικές υλικότητες, με αποτέλεσμα να προκύπτει ένα μωσαϊκό δαπέδων και λειτουργιών, το 

οποίο μπορεί εύκολα να προσαρμόζεται στις εκάστοτε ανάγκες.  Πιο συγκεκριμένα, διακρίνονται οι 

εξής ζώνες: 

1) Ζώνη κίνησης: Συνιστά τον κοινό χώρο διέλευσης οχημάτων, πεζών, ΑΜΕΑ, ποδηλάτων. Το πλάτος 

της είναι κατ’ ελάχιστον 3,70μ. και τοποθετείται στο μεσαίο τμήμα της οδού ήπια κυκλοφορίας.    

2) Κανάλι συλλογής ομβρίων υδάτων: Πρόκειται για μία ανοιχτή τάφρο διαστάσεων 0,30 x 0,40 μ.,  η 

οποία διατρέχει σχεδόν ολόκληρο το μήκος των woonerfs. Τοποθετείται περίπου στο μέσο του πλάτους 

τους, υποδεικνύει την κίνηση των αυτοκινήτων και καλύπτεται με μεταλλική σχάρα από οξειδωμένο 

χάλυβα. Εκατέρωθέν της διαμορφώνονται κλίσεις τουλάχιστον 2% για τη συλλογή των ομβρίων, τα 

οποία οδηγούνται σε ένα ιεραρχημένο σύστημα συγκράτησης, απομάκρυνσης ρύπων και απορρόφησης.  

3) Θύλακες: Χώροι στάσης ή δραστηριότητας, στους οποίους τοποθετούνται καθίσματα, γλυπτά ή 

παιχνίδια.  

4) Στάθμευση αυτοκινήτων: Καθορισμένοι χώροι, με σκοπό την εξασφάλιση ελεύθερης επιφάνειας για 

τις υπόλοιπες λειτουργίες και την παρεμπόδιση κατάληψης της από σταθμευμένα αυτοκίνητα. 

5) Ζώνη λειτουργιών: Χώροι τοποθέτησης αστικού εξοπλισμού κάδων σύμμεικτων απορριμμάτων, 

ανακύκλωσης, κομποστοποίησης και στάθμευσης ποδηλάτων. 

6) Ζώνη φυτεύσεων : Επιφάνειες ψηλής και μεσαίας φύτευσης, στις οποίες τοποθετούνται κατασκευές 

βιοποικιλότητας. 

7) Κήποι της βροχής : Πρόκειται για λεκάνες κατακράτησης των ομβρίων, ο πυθμένας των οποίων 

επιστρώνεται με στρώσεις αδρανών και φυτεύεται με υδροχαρή είδη. Δημιουργείται έτσι ένα φίλτρο 

καθαρισμού των μολυσμένων ομβρίων προτού απορροφηθούν και φτάσουν στο υδροφόρο ορίζοντα.  
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Δρόμοι 

Ο επανασχεδιασμός των δρόμων στόχο έχει την εξασφάλιση μεγαλύτερου πεζοδρομίου όπου 

αυτό είναι δυνατό και εξασφάλιση της απαιτούμενης, σύμφωνα με τις σύγχρονες προδιαγραφές, 

ελεύθερης ζώνης πλάτους 1.5 μέτρων. 

 

β.2 Εκπλήρωση των στόχων του Διαγωνισμού 

Οι δύο βασικοί στόχοι του Διαγωνισμού είναι η ανάδειξη της ταυτότητας του Νέου Ψυχικού 

και της σύζευξής του με τα άλλα δύο προάστια του ενοποιημένου Δήμου, τα οποία είναι η Φιλοθέη και 

το Παλαιό Ψυχικό. Ως προς τον πρώτο στόχο, η παρούσα πρόταση επικεντρώνεται σε αλληλένδετες 

σχέσεις ιστορικών, πολιτιστικών και γεωμορφολογικών στοιχείων του τόπου. Από αυτές, αλλά και 

μέσω της προσωπικής χωρικής εμπειρίας, αντλούνται συγκεκριμένες σχεδιαστικές αφορμές (το 

τοπωνύμιο και η υδροφορία), οι οποίες  όντας στενά συνδεδεμένες με το παρελθόν, το παρόν, την 

ατμόσφαιρα και την αόρατη δυναμική του τόπου, προσδιορίζουν αναπόφευκτα την ιδιαίτερη 

φυσιογνωμία και την ταυτότητά του.  

Το εγχείρημα ανάδειξης της ταυτότητας του Νέου Ψυχικού, χρησιμοποιώντας στρατηγικές 

τοπίου συνδέεται άμεσα με την εκπλήρωση και του δεύτερου στόχου του Διαγωνισμού. Η βλάστηση 

και το νερό αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά και των άλλων δύο προαστίων του Δήμου. Ο οικισμός 

του Παλαιού Ψυχικού, σχεδιάστηκε από τον Αλέξανδρο Νικολούδη με πρότυπο το μοντέλο της 

κηπούπολης του Howard, ενσωματώνοντας σχήματα και χαράξεις των αγγλικών και των γαλλικών 

κήπων, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων μέσω της 

πρασίνου.  

Από την άλλη, τα προτεινόμενα συστήματα νερού μπορούν να δημιουργήσουν με τον 

Ποδονίφτη της Φιλοθέης ένα ενιαίο δίκτυο θυλάκων κοινωνικής συναναστροφής και ανάκτησης 

βιοποικιλότητας, το οποίο να διατρέχει το σύνολο του Δήμου. Η πρόθεση του Δήμου για επανάχρηση 

του Αδριάνειου Υδραγωγείου και τοπική αυτάρκεια υδάτινων πόρων αναπόφευκτα δημιουργεί αφορμές 

για ένα τέτοιο εγχείρημα.  

 

β.3 Ένταξη των προτεινόμενων επεμβάσεων στη φυσιογνωμία του Νέου Ψυχικού και της 

ευρύτερης περιοχής του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού 



ΝP15279231 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ 
 

 

11 

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις εντάσσονται πλήρως στη φυσιογνωμία τόσο του Δήμου 

Ψυχικού όσο και της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού. Παρά τις διαφορετικές 

συνθήκες κάτω από τις οποίες αναπτύχθηκε το Νέο Ψυχικό σε σχέση με τα άλλα δύο προάστια, το 

σύνολο του Δήμου χαρακτηρίζεται από εσωστρέφεια, έντονη παρουσία πρασίνου και σημαντικά 

δείγματα τέχνης και αρχιτεκτονικής. Οι νέες παρεμβάσεις δημιουργούν νέα σημεία τέχνης, 

βιοποικιλότητας, βλάστησης και νερού που εντείνουν ακόμη περισσότερο τον εν λόγω χαρακτήρα του 

Δήμου. Ακόμη, δημιουργούν αφορμές για ενιαία πολυλειτουργικά δίκτυα μέσω των woonerfs στα οποία 

συνδυάζονται όλα τα παραπάνω συστήματα, δημιουργώντας νέες αστικές οικολογίες. 

 

β.4 Συσχετισμός με τα τοπικά στοιχεία 

 Όπως αναλύθηκε και παραπάνω, όλες οι παρεμβάσεις συνδέονται με συγκεκριμένες 

υλικότητες, αφηγήσεις και ατμόσφαιρες του τόπου. Η άντληση σχεδιαστικών προθέσεων από τα 

τοπωνύμια του παρελθόντος, την ύπαρξη του νερού στο υπέδαφος, την επαναφορά της καλλιεργήσιμης 

γης, την διατήρηση και την ενίσχυση της υφιστάμενης φύτευσης προκύπτει από αρχές συσχέτισης με 

τα τοπικά στοιχεία. Με άλλα λόγια, οι περιορισμοί και οι ποιότητες της υφιστάμενης κατάστασης 

αποτέλεσαν σημεία εκκίνησης για το σύνολο των σχεδιαστικών αποφάσεων.  

 

β.5 Βιοκλιματική προσέγγιση  

Τόσο οι προθέσεις όσο και οι σχεδιαστικές στρατηγικές της πρότασης διατρέχονται από 

βιοκλιματικές προσεγγίσεις, στοχεύοντας σε ένα βιώσιμο δίκτυο δημόσιων χώρων, ικανών να 

ανταπεξέλθουν στις ποικίλες περιβαλλοντικές προκλήσεις της εποχής μας. Στο πλαίσιο αυτό, οι 

πράσινες και μπλε υποδομές συνιστούν βασική στρατηγική επαναπροσδιορισμού των δικτύων-

υποδομών της πόλης με σκοπό τη διαχείριση ακραίων φαινομένων, τη βελτίωση του μικροκλίματος, 

την προώθηση της βιοποικιλότητας, την κυκλική οικονομία.  

Στη συγκεκριμένη πρόταση δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στη διαχείριση ακραίων φαινομένων 

βροχόπτωσης, τα οποία τα τελευταία χρόνια γίνονται ολοένα και συχνότερα. Στις περιπτώσεις αυτές, 

τα κλειστά συστήματα αγωγών συλλογής ομβρίων αδυνατούν να ανταποκριθούν στην ποσότητα και 

την ταχύτητα του νερού με αποτέλεσμα οι κλειστοί αγωγοί να φράζουν ή να σπάνε. Από την άλλη, το 

βρόχινο νερό που μεταφέρουν παρουσιάζει υψηλά επίπεδα ρύπανσης, καθώς προτού καταλήξει σε 
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αυτούς έχει διέλθει από πολλαπλές αστικές επιφάνειες. Στόχος της πρότασης είναι η εξασφάλιση χώρου 

και χρόνου για το νερό, μέσω ενός ανοικτού δικτύου καναλιών, κήπων της βροχής, μαλακών και 

σκληρών επιφανειών που είτε του προσφέρουν διόδους στον υδροφόρο ορίζοντα είτε το συγκρατούν 

σημειακά, προκειμένου να μην επιβαρύνονται τα δίκτυα ροής. Η προτεινόμενη διαχείριση των ομβρίων 

πέραν της ανταπόκρισης σε ακραίες βροχοπτώσεις ή κατά τους μήνες που οι βροχοπτώσεις είναι πιο 

έντονες. και της τροφοδότησης του υδροφόρου ορίζοντα και των επιφανειών πρασίνου αποσκοπεί στη 

δημιουργία σημειακών οικοσυστημάτων για τη συγκέντρωση πτηνών και εντόμων. Η διαχείριση του 

νερού επιδιώκει να φέρει τους χρήστες σε επαφή με τον κύκλο του νερού έχοντας εκπαιδευτικό στόχο 

και επενδύοντας παράλληλα στην κατανόηση της λειτουργίας των προτεινόμενων συστημάτων κίνησης 

και συλλογής. Υπό το πρίσμα των παραπάνω βιώσιμων λογικών, στόχος είναι η μείωση των σκληρών, 

μη διαπερατών από το νερό επιφανειών, και η αντικατάστασή τους με υλικά που απορροφούν και 

φιλτράρουν το νερό.  

Ακόμη, η παρουσία υδάτινων επιφανειών στους αστικούς χώρους δρουν ευεργετικά στην 

αντιμετώπιση του φαινομένου της αστικής θερμικής νησίδας. Αυτό αναφέρεται και ως φαινόμενο της 

όασης, δηλαδή η δημιουργία ενός τοπικού μικροκλίματος που είναι ψυχρότερο από την γύρω ξηρή 

περιοχή λόγω της εξάτμισης ή της εξατμισοδιαπνοής μιας πηγής νερού. Στη ρύθμιση του μικροκλίματος 

συμβάλλουν και οι προτεινόμενες ψηλές φυτεύσεις, καθώς δημιουργούν φυσικά στέγαστρα 

ηλιοπροστασίας.  

Άλλη μία στρατηγική βιοκλιματικού σχεδιασμού που διέπει την πρόταση είναι η ενσωμάτωση 

αστικών καλλιεργειών στην πλατεία Ηρώων 1821. Αφενός προσφέρουν δραστηριότητες δημιουργικής 

ενασχόλησης και επανασύνδεσης με τη γη, αφετέρου συμβάλλουν σημαντικά στη ζητούμενη κυκλική 

οικονομία. Τμήμα των οργανικών αποβλήτων που παράγονται τοπικά, μετατρέπονται σε compost και 

επαναχρησιμοποιούνται σαν λίπασμα για τις καλλιέργειες. 

 

β.6 Κυκλοφοριακές παρεμβάσεις 

Με σκοπό την ευρύτερη ενίσχυση της βιώσιμης κινητικότητας αλλά και την αναβάθμιση της 

ποιότητας ζωής στην περιοχή, δίνεται προτεραιότητα σε ήπια μέσα μεταφοράς και πρωτίστως, στην 

κίνηση των πεζών. Ειδικότερα, για την επίτευξη των απαιτούμενων κυκλοφοριακών παρεμβάσεων που 

έχουν ως άξονα την ήπιας μορφής μετακίνηση, ενισχύονται σημαντικά οι υποδομές (πλάτη 

πεζοδρομίων, οδοστρώματος κτλ.). Ταυτόχρονα, ενισχύεται και επαναπροσδιορίζεται το υφιστάμενο 
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δίκτυο οδών ήπιας κυκλοφορίας αλλά και αναπτύσσεται σημειακά ένας νέος αμιγής πεζόδρομος (από 

Γ. Παπασπύρου έως Θεμιστοκλέους). Ειδικότερα, προτείνεται η μετατροπή σε οδούς ήπιας 

κυκλοφορίας των εξής οδών: 

- Θεμ. Σοφούλη, από την οδό Σπετσών έως την 25ης Μαρτίου 

- Ρ. Φεραίου, από την 25ης Μαρτίου έως την Παπαφλέσσα, από την Μπουμπουλίνας έως τη 

Νικηταρά 

- Καραϊσκάκη, από τη Ρ.  Φεραίου έως την Αθ. Διάκου 

- Αθ. Διάκου, από την Καραϊσκάκη έως την Υψηλάντου 

- Υψηλάντου, από την Αθ. Διάκου έως τη Ρ. Φεραίου 

- Πατριάρχου Γρηγορίου Ε, από την Ρ. Φεραίου έως την Ξάνθου 

Η μετατροπή των οδικών αξόνων σε οδούς μειωμένης ταχύτητας συνοδεύεται από τις 

απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις (οδεύσεις/κατευθύνσεις κίνησης), διοχετεύοντας τον 

κυκλοφοριακό φόρτο προς τους κύριους οδικούς άξονες, τη Λ.Κηφισίας, τη Λ.Μεσογείων και την οδό 

25ης Μαρτίου. Βασικός στόχος αυτής της παρέμβασης είναι η επίτευξη, κατά το δυνατό,  απρόσκοπτης 

κίνησης οχημάτων, αλλά και πεζών.  

Ο συνδυασμός όλων των παραπάνω ενισχύει σημαντικά την ανάπτυξη διαδρομών πεζής 

μετακίνησης αλλά και ποδηλάτων, ενώ ταυτόχρονα αναπτύσσονται ελεγχόμενες θέσεις στάθμευσης 

οχημάτων και ποδηλάτων, αντίστοιχα, στις ζώνες του δικτύου. Το σύνολο των παρεμβάσεων έχουν 

πραγματοποιηθεί με γνώμονα την εύκολη πρόσβαση και κινητικότητα όλων, συμπεριλαμβανομένων 

των εμποδιζόμενων ατόμων και των ΑμΕΑ. 

 

β.7 Αρχιτεκτονικές παρεμβάσεις 

Δάπεδα / Πλακοστρώσεις 

Αναφορικά με τις αρχιτεκτονικές παρεμβάσεις, προτείνονται διάφορα είδη δαπέδων αλλά και 

υλικών, σε αντιστοιχία με τη λειτουργία του χώρου στον οποίο εντοπίζονται. Βασική στόχευση είναι η 

συνθετική συνέχεια όλων των παρεμβάσεων, η βιοκλιματική αναβάθμιση της περιοχής με χρήση 

ψυχρών υλικών και αύξηση της αίσθησης  του πρασίνου στην περιοχή μελέτης. Ειδικότερα 

προτείνονται τα εξής: 
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- Στους χώρους στάθμευσης του δικτύου ήπιας κυκλοφορίας τοποθετείται διαπερατό σύμπλεγμα 

κυβολίθων, δηλαδή κυβόλιθοι με ‘πράσινους’ αρμούς, με σκοπό την ταυτόχρονη εξυπηρέτηση μια 

βασικής λειτουργίας αλλά και ενίσχυσης του πρασίνου.  

- Στους χώρους λειτουργιών στα woonerfs προτείνεται η χρήση σταθεροποιημένου δαπέδου 

χαλικιού σε κυψελοειδές πλέγμα. Ένα υλικό το οποίο προσδίδει σταθερότητα για τις επιμέρους 

δραστηριότητες που πραγματοποιούνται σε αυτούς τους χώρους αλλά και ασφάλεια και σταθερότητα 

στην πάροδο του χρόνου. Είναι υδατοπερατό και σε περίπτωση βροχής έχει τη δυνατότητα να 

απορροφάει τα βρόχινα νερά. 

- Στους θύλακες προτείνεται η τοποθέτηση πλακών σκυροδέματος (διαστάσεων 60*150εκ) 

- Οι χώροι κίνησης επενδύονται με κυβόλιθους γκρι χρώματος (διαστάσεων 10*10 εκ.)  

- Στα σημεία διασταύρωσης των woonerfs με το δρόμο, υπάρχουν εναλλαγές άσπρου και γκρι 

χρώματος στους κυβόλιθους (διαστάσεων 10*10 εκ), με βασικό στόχο την ευκρινή και εύκολη 

μετάβαση των πεζών/οχημάτων από και προς τμήμα του δικτύου ήπιας κυκλοφορίας. 

- Κατά μήκος όλων των πεζοδρομίων τα οποία επενδύονται με πλάκες σκυροδέματος (30*30 εκ., 

κράσπεδο σκυροδέματος 20*150*10εκ), τοποθετούνται ράμπες και λωρίδα όδευσης τυφλών 

(διαστάσεων 30/40 εκ.), ώστε να επιτρέπεται η απρόσκοπτη μετακίνηση των ΑμΕΑ και των 

εμποδιζόμενων ατόμων στο σύνολο της περιοχής μελέτης.  

-  Οι χώροι φύτευσης ενισχύονται με κηπευτικό χώμα σε βάθος, τουλάχιστον ενός μέτρου. 

- Ακανόνιστες πλάκες σχιστόλιθου τοποθετούνται στο πάρκο τσέπης. 

 

Παρεμβάσεις μικρής κλίμακας 

Επιπλέον, στο σύνολο της περιοχής μελέτης προτείνονται πολυάριθμες παρεμβάσεις μικρής 

κλίμακας που σχετίζονται με τον αστικό εξοπλισμό. Ειδικότερα, προτείνονται οι ακόλουθες: 

α. καθίσματα εξωτερικού χώρου 

Ποικίλα καθίσματα εξωτερικού χώρου προτείνονται εντός των θυλάκων στα δίκτυα ήπιας μετακίνησης. 

Συγκεκριμένα στους χώρους στάσης εντοπίζονται καθίσματα ενός και δύο θέσεων, καθίσματα που 

συνοδεύονται με τραπέζι με ξύλινο κάθισμα, αλλά και καθίσματα σε συνδυασμό με γλάστρα/φύτευση. 
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Ακόμη, καθίσματα εξωτερικού χώρου παρατηρούνται σε όλες τις πλατείες της περιοχής μελέτης σε 

αναλογία με τη συνθετική προσέγγιση και τις λειτουργίες της καθεμιάς. Καθίσματα με ξύλινο κάθισμα 

2 θέσεων προτείνονται στις πλατείες Ηρώων και στον ανοιχτό χώρο στη συμβολή Θεμ. Σοφούλη και 

Σπετσών, ενώ καθιστικός εξοπλισμός από σκυρόδεμα τοποθετείται σε χώρους με σκληρότερα δάπεδα, 

όπως αυτά των πλατειών Γρ. Λαμπράκη και Ελευθερίας. Επίσης, στην πλατεία Ελευθερίας 

τοποθετούνται μεμονωμένα μεταλλικά καθίσματα με ξύλινο κάθισμα τα οποία μπορούν να 

μετακινούνται σύμφωνα με  τη διάθεση των χρηστών του χώρου. 

β. φωτιστικά σώματα 

Υψηλά φωτιστικά σώματα αποτελούν τον κύριο φωτισμό της περιοχής μελέτης και τοποθετούνται ανά 

20,00 μ. στις πλατείες αλλά και κατά μήκος των οδικών αξόνων. Η διαφορά τους έγκειται στο γεγονός 

πως στις πλατείας το φως διαχέεται προς όλες τις κατευθύνσεις.  Χαμηλότερου ύψους φωτιστικά 

τοποθετούνται στα woonerfs ανά 12,00-14,00 μ. Γραμμικοί φωτισμοί τοποθετούνται στους δημόσιους 

χώρους, όπως στις κερκίδες της πλατείας Ελευθερίας, στα κεντρικά παγκάκια της πλατείας Ηρώων 

1821.  

γ. εξοπλισμός παιδικής χαράς και όργανα γυμναστικής 

Οι υφιστάμενες λειτουργίες στην πλατεία Ηρώων 1821 αναδιατάσσονται, δημιουργώντας με αυτόν τον 

τρόπο θύλακες όπου τοποθετούνται παιχνίδια παιδικής χαράς αλλά και όργανα γυμναστικής ενηλίκων. 

δ. γλυπτά δημόσιου χώρου 

Ο δημόσιος χώρος επαναπροσδιορίζεται και τμήματα αυτού λειτουργούν ως ανοιχτοί μουσειακού χώροι 

μόνιμων ή περιοδικών εκθέσεων στους οποίους εκτίθενται γλυπτά. Οι χώροι αυτοί παρατηρούνται στις 

ζώνες λειτουργιών του δικτύου ήπιας κυκλοφορίας αλλά και στο χώρο κάτω από το στέγαστρο στην 

πλατεία Ελευθερίας. 

ε. παιχνίδια  

Στις ζώνες λειτουργιών των woonerfs τοποθετούνται διάφορα παιχνίδια, όπου οι χρήστες μικρότερης 

ηλικίας μπορούν να χρησιμοποιήσουν, μετατρέποντας το δίκτυο ήπιας κυκλοφορίας σημειακά, σε 

χώρους στάσης, παιχνιδιού και αναψυχής.  

στ. κατασκευές βιοποικιλότητας - φωλιά (σπίτι) πτηνών και μελισσών/εντόμων 
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Στις λειτουργικές ζώνες των αξόνων ήπιας κυκλοφορίας κατασκευές βιοποικιλότητας που θα 

λειτουργήσει βοηθητικά στη σίτιση και τη στέγαση πτηνών αλλά και μελισσών και άλλων εντόμων. Ο 

εξοπλισμός αυτός θα ενισχύσει τη βιοποικιλότητα στις ζώνες και θα λειτουργήσει συνεργατικά με τις 

φυτεύσεις. 

ζ. στέγαστρα 

Στην πλατεία Ελευθερίας τοποθετούνται μεταλλικά στέγαστρα με ξύλινες επιφάνειες σε αρμονία με τις 

συνθετικές αρχές της πλατείας, τα οποία λειτουργούν ως υπαίθριοι εκθεσιακοί χώροι αλλά και ως 

εξοπλισμός σκίασης. 

η) κάδοι απορριμμάτων 

Το σύστημα αποκομιδής των απορριμμάτων επαναπροσδιορίζεται στο σύνολο της περιοχής, όπου 

τοποθετούνται 2 τετράδες μεταλλικών κάδων διαφορετικού μεγέθους. Η τετράδα μεγαλύτερου 

μεγέθους συλλέγει σύμμεικτα, γυαλί, μέταλλο και χαρτί και τοποθετείται κυρίως, πλησίον των πλατειών 

αλλά και αξόνων υψηλής κυκλοφορίας, όπως η Λ.Μεσογείων, ενώ σε αυτή του μικρότερου μεγέθους, 

συλλέγονται σύμμεικτα, χαρτί, μέταλλο και οργανικά απορρίμματα. Κατά συνέπεια, τα τελευταία 

τοποθετούνται σε οικοδομικά τετράγωνα με κυρίαρχη χρήση, αυτή της κατοικίας. Στο σύνολό τους, οι 

κάδοι τοποθετούνται σε ειδικά διαμορφωμένα και οριοθετημένα σημεία, διατηρώντας τις ελεύθερες 

οδεύσεις και σε πλήρη εναρμόνιση με τις τεχνικές προδιαγραφές του ‘Σχεδιάζοντας για όλους’’. 

θ) θέσεις στάθμευσης ποδηλάτων 

Στη ζώνη λειτουργιών του δικτύου ήπιας μετακίνησης τοποθετούνται τετράδες μεταλλικών σταθερών 

βάσεων στάθμευσης ποδηλάτων, ενδυναμώνοντας την εικόνα του ποδηλάτου στην περιοχή μελέτης, 

ενώ ταυτόχρονα προτρέπουν τους χρήστες να χρησιμοποιήσουν ήπια μέσα μετακίνησης. 

ι) μεταλλικές σχάρες 

Στο σύνολο της πρότασης και κατά μήκος όλων των πεζοδρομίων τοποθετούνται μεταλλικές σχάρες 

(διαστάσεων 100*100 εκ) σε όλα τα δέντρα. Οι σχάρες βοηθούν στην προστασία των ριζών και των 

κορμών των δέντρων που αναπτύσσονται σε αστικά περιβάλλοντα και συμβάλλουν στην ενσωμάτωσή 

τους  χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανησυχίας για τυχόν προβλήματα στον κορμό του ή την αποστράγγιση 

του σκυροδέματος.  
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γ. Περιγραφή επεμβάσεων 

γ.1 Κάτοψη των πλατειών Γρηγορίου Λαμπράκη και Ελευθερίας, του ανοιχτού 

χώρου στη συμβολή των οδών Θ. Σοφούλη και Σπετσών, τμήματος της οδού Κωστή 

Παλαμά από την οδό Ολυμπιονικών έως την οδό Θεμιστοκλέους  

 

 

 

 

Εικ. 6. Κάτοψη πλατείας Γρ.Λαμπράκη, τμήματος οδού 

Κ.Παλαμά, πλατείας Ελευθερίας και pocket park 

 

Στο τμήμα δρόμου της Κωστή Παλαμά από την Ολυμπιονικών έως τη Μαντζάρου έχει 

πραγματοποιηθεί επέκταση του πλάτους του πεζοδρομίου για καλύτερη διέλευση των πεζών και των 

ΑΜΕΑ. Το δάπεδο έχει αντικατασταθεί με νέες πλάκες και έχει σχεδιαστεί λωρίδα κίνησης τυφλών 

πλάτους 0,30μ. Τα υφιστάμενα δέντρα, η πλειονότητα των οποίων είναι κυπαρίσσια, έχουν διατηρηθεί 

και ενισχυθεί με νέα δέντρα του ίδιου είδους  για να δημιουργηθεί ο ζητούμενος όγκος-φίλτρο ως προς 

την Λεωφόρο Κηφισίας. Τέλος, έχουν διατηρηθεί οι θέσεις παρόδιας στάθμευσης εκατέρωθεν του 

δρόμου. Στη συνέχεια, ο δρόμος μετατρέπεται σε οδό ήπιας κυκλοφορίας μέχρι την οδό Παπασπύρου. 

Σε αυτή τοποθετούνται έξι θύλακες με καθιστικά, ένας με παιχνίδι και ένας με γλυπτό, ενώ βασικό 

σημασιοδότησης τους πέραν του δαπέδου τους, είναι το δέντρο της δαμασκηνιάς. Ως προς την υπόλοιπη 

φύτευση, παραμένουν τα υφιστάμενα δέντρα και συμπληρώνονται προκειμένου να δημιουργήσουν 

ενιαία γραμμικά σύνολα. Ως προς τη στάθμευση των αυτοκινήτων, τοποθετούνται 23 θέσεις τόσο 

κάθετα όσο και οριζόντια. Οι λειτουργικές ζώνες συμπληρωματικούς χώρους των θυλάκων, με κάδους 

και θέσεις στάθμευσης ποδηλάτων. Τα φρεάτια παροχής νερού παραμένουν ως έχουν, ενώ για τη 

συλλογή των ομβρίων τοποθετείται νέα τάφρος στη ζώνης κίνησης. Τέλος, το τμήμα της Κωστή 

Παλαμά από την Παπασπύρου έως την Θεμιστοκλέους μετατρέπεται από οδό ήπιας κυκλοφορίας σε 

πεζόδρομο προκειμένου να αποτραπεί η άμεση σύνδεση του αυτοκινήτου από τη Λεωφόρο Κηφισίας 

μέχρι την 25ης Μαρτίου.  
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Εικ. 7. Τομή τμήματος woonerf Κ.Παλαμά 

 

Στα περιμετρικά woonerf της πλατείας Ελευθερίας, Παπασπύρου και Δροσίνη,  οι θύλακες σε 

σχέση με την είσοδο της παιδικής χαράς και τους κήπους της βροχής.  Η οδός Θεμιστοκλέους παραμένει 

woonerf και από το νότιο τμήμα του ξεκινά το δεύτερο τμήμα του συστήματος  συλλογής ομβρίων από 

την πλατεία Ελευθερίας προς την Ηρώων.  

 Εικ. 8. πλατεία Ελευθερίας 

Η κύρια είσοδος της πλατείας Ελευθερίας πραγματοποιείται από τον πεζόδρομο και γίνεται 

αντιληπτή από την χαρακτηριστική πλακόστρωση και από την αλλαγή της γεωμετρίας της σε σχέση με 

αυτή των οδών ήπιας κυκλοφορίας. Σε προέκταση αυτής, υπάρχει μία δευτερεύουσα στη συμβολή των 

οδών Δροσίνη και Θεμιστοκλέους, υποδεικνύοντας την ύπαρξη ενός άλλου πυρήνα, της Αυλής. 

Διατηρούνται οι υφιστάμενες φυτεύσεις, και συμπληρώνονται νέες στο νοτιοανατολικό  τμήμα της 

πλατείας, παραπέμποντας στην ψηλή, πυκνή φύτευση του ξέφωτου. Περιμετρικά της, τοποθετούνται 

θέσεις στάθμευσης, τρεις εκ των οποίων προορίζονται για ΑΜΕΑ.  

Εικ. 9. πλατεία Γρ. Λαμπράκη 
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Η κύρια είσοδος της πλατείας Λαμπράκη σηματοδοτείται  από την  ροή της κρήνης που οδηγεί 

στο κεντρικό σημείο της, τα πλατάνια. Πέραν των επιφανειών νερού και των υφιστάμενων ψηλών 

φυτεύσεων, από το σκληρό ομοιογενές δάπεδο απουσιάζουν λειτουργίες, αφήνοντας στον χρήστη την 

επιλογή για τους τρόπους οικειοποίησης του χώρου.  

Εικ. 10. Πάρκο τσέπης 

Ο ανοιχτός χώρος στη συμβολή των οδών Θεμιστοκλή Σοφούλη και Σπετσών, το υφιστάμενο 

pocket - park επανασχεδιάζεται, βάση της ιδέας της Αυλής. Διατηρείται εξ ’ολοκλήρου η υφιστάμενη 

φύτευση, ενώ προστίθενται σε αυτή τρεις αμυγδαλιές, με σκοπό τη επανασύνδεση της μνήμης με τον 

παλιό Αμυγδαλεώνα της ευρύτερης περιοχής. Αφήνοντας επαρκή χώρο για τους κορμούς των δέντρων, 

στο φυσικό έδαφος στρώνονται ακανόνιστες πλάκες σχιστόλιθου. Οι αρμοί που αφήνονται μεταξύ τους 

δημιουργούν χώρο για την μεσαία φύτευση, αλλά και τα αγριόχορτα/λουλούδια που χωρίς ανθρώπινη 

πρόθεση εμφανίζονται.   

 

        γ.2 Κατόψεις τμήματος των οδών Κωστή Παλαμά και Θεμιστοκλή Σοφούλη από τη 

Θεμιστοκλέους έως την οδό 25ης Μαρτίου   

 

 

 

Εικ. 11. Κάτοψη τμήματος οδού Κ. Παλαμά και Θ. Σοφούλη 

 

Η Θεμιστοκλή Σοφούλη μετατρέπεται από δρόμο σε οδό ήπιας κυκλοφορίας και αλλάζει η 

κατευθυνση της προκειμένου η είσοδο με το αυτοκίνητο να πραγματοποιείται μόνο από την Κωστή 

Παλαμά. Είναι πιο στενή σε σχέση την Κωστή Παλαμά, εξυπηρετώντας λιγότερες ζώνες στο πλάτος 
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της. Σε αυτή τοποθετούνται τέσσερις θύλακες με καθιστικά, ένας με παιχνίδι και δύο με γλυπτά, ενώ 

βασικό σημασιοδότησης τους είναι κι εδώ το δέντρο της δαμασκηνιάς. Ως προς την υπόλοιπη φύτευση, 

παραμένουν τα υφιστάμενα δέντρα και συμπληρώνονται προκειμένου να δημιουργήσουν ενιαία 

γραμμικά σύνολα. Ως προς τη στάθμευση των αυτοκινήτων, τοποθετούνται 16 θέσεις τόσο κάθετα όσο 

και οριζόντια. Οι λειτουργικές ζώνες συμπληρωματικούς χώρους των θυλάκων, με κάδους και θέσεις 

στάθμευσης ποδηλάτων. Τα φρεάτια παροχής νερού παραμένουν ως έχουν, ενώ για τη συλλογή των 

ομβρίων τοποθετείται νέα τάφρος στη ζώνης κίνησης. 

 

 

Εικ. 12. Τομή οδού Θ. Σοφούλη 

 

 

 

Η Κωστή Παλαμά από δρόμος διπλής κατεύθυνσης μετατρέπεται σε μονής, και συγκεκριμένα 

με κατεύθυνση από την 25ης Μαρτίου προς την πλατεία Ελευθερίας όπου συναντά τον πεζόδρομο και 

αναγκαστικά εκτρέπεται βόρεια προς την Τζαβέλλα. Τα πεζοδρόμια διαπλατύνονται.  Δεν 

τοποθετούνται νέα δέντρα γιατί οι θέσεις των υφιστάμενων δε διευκολύνουν τη δημιουργία της 

απαιτούμενη ελεύθερης ζώνης 1,50 μ. 

γ.3 Κάτοψη πλατείας Ηρώων 1821 και τμημάτων οδού Ρήγα Φεραίου από 

25ης Μαρτίου έως Πατριάρχου Γρηγορίου Ε’, Αθανασίου Διάκου από Γεωργίου 

Καραϊσκάκη έως Υψηλάντου, Πατριάρχου Γρηγορίου Ε’ από Ρήγα Φεραίου έως 

Ξάνθου και Ξάνθου από Πατριάρχου Γρηγορίου Ε’ έως Μπουμπουλίνας 
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Εικ. 13. Κάτοψη πλ. Ηρώων 1821 τμημάτων οδού 

Ρ.Φεραίου, Α.Διάκου, Πατριάρχου Γρ.Ε΄και Ξάνθου  

 

 

 

 

Το woonerf  Ρήγα Φεραίου επεκτείνεται μέχρι την 25ης Μαρτίου. Το κατώφλι του 

διαμορφώνεται ως ένα δωμάτιο με ελιές. Οι δαμασκηνιές, όπως έχει προαναφερθεί σηματοδοτούν τους 

θύλακες, οι οποίοι είναι δέκα μέχρι την οδό Μπουμπουλινας. Στο ίδιο τμήμα βρίσκονται 25 θέσεις 

στάθμευσης, ενώ έξω από το Αθλητικό Κέντρο τοποθετούνται δύο θέσεις ΑΜΕΑ.  

Εικ.14.  πλ. Ηρώων 1821 

Κεντρικό στοιχείο της πλατείας είναι μια μεγάλη επιφάνεια νερού, η οποία ενθαρρύνει το 

παιχνίδι, δημιουργώντας μία συνέχεια με τη λειτουργία της παιδικής χαράς. Αυτή περικλείεται από 

καλλιέργειες, οι οποίες επαναλαμβάνονται και στο δυτικό τμήμα της πλατείας, στο οποίο 

ενσωματώνονται άλλοι δύο οριοθετημένοι χώροι εκγύμνασης και συνάντησης. Στα τμήματα των 

καλλιεργειών τοποθετούνται δύο λυόμενες κατασκευές αποθήκευσης του απαραίτητου εξοπλισμού και 

των εργαλείων.  
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Η Πατριάρχου Γρηγορίου Ε’ εξαιτίας του μικρού πλάτους και της εισχώρησης τμήματος του 

Αθλητικού Κέντρου σε αυτή της σε woonerf, με όλα τα επιμέρους χαρακτηριστικά των προηγούμενων 

που έχουν αναλυθεί.   

 

 

 

 

Εικ. 15. τομή οδού Ξάνθου 

 

Η οδός Ξάνθου από Πατριάρχου Γρηγορίου Ε’ μέχρι Μπουμπουλίνας  έχει κατεύθυνση προς 

τη Μεσογειων και παρόδια στάθμευση και στις δυο πλευρές. Τα πεζοδρόμια διαπλατύνθηκαν όσο ήταν 

δυνατόν και τοποθετήθηκε ζώνη διέλευσης τυφλών και τοποθετήθηκαν ράμπες στις γωνίες των 

πεζοδρομίων Τα υφιστάμενα δέντρα δεν επιτρέπουν τη δημιουργία της απαιτούμενης ελεύθερης ζώνης 

1,50 μ. και για το λόγο αυτό δεν προστέθηκαν νέα σαν συνέχεια του άξονά τους.  

         γ.4. Κάτοψη οδού Μεσογείων κατά μήκος του ΟΤ 165 και τμήματος του ΟΤ 

166 και της οδού Νικολάου Παρίτση από Μεσογείων έως Μπουμπουλίνας 

 

Εικ. 16. κάτοψη λεωφόρου Μεσογείων και οδού Παρίτση 

     Σε αυτό το τμήμα της Λεωφόρου Μεσογείων κατά μήκος του πεζοδρομίου, στην εξωτερική του 

πλευρά τοποθετούνται ανά 10 μέτρα γιακαράντες, προκειμένου να δημιουργήσουν ένα τοπόσημο της 

Αθήνας, με το χαρακτηριστικό τους χρώμα, κατά την ταχεία διέλευση των αυτοκινήτων. Στην άκρη του 
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πεζοδρομίου τοποθετούνται κολωνάκια ανά 1,5 μετρό προκειμένου να εμποδίσουν την αυθαίρετη 

στάθμευση οχημάτων. Η επιφάνεια αντικαθίσταται με νέα δαπεδόστρωση και τοποθετείται λωρίδα 

τυφλών 40 εκ. που συνδέεται με τις ράμπες των διαβάσεων. Η στάση λεωφορείου αντικαθίσταται με 

νέα γυάλινης κατασκευής για τη μείωση των εγκληματικών ενεργειών σε τέτοιους χώρους.  

Η κατεύθυνση της οδού Παρίτση παραμένει, καθώς και η παρόδια στάθμευση εκατέρωθεν. 

Παρ’ όλα αυτά, ήταν επιτρεπτή η διαπλάτυνση του πεζοδρομίου και η οργάνωσή του με τον εξής τρόπο: 

τοποθέτηση δέντρων 50 εκ. από το κράσπεδο του πεζοδρομίου, αφήνοντας ελεύθερο χώρο 1,50 μ. στην 

εσωτερική του πλευρά και τοποθετώντας λωρίδα τυφλών πλάτους 30 εκ., τουλάχιστον 50 πόντους από 

την υφιστάμενη μάντρα.  

       γ.5. Κάτοψη οδού Μεσογείων κατά μήκος τμήματος του ΟΤ166 και κατά 

μήκος των ΟΤ 173 και ΟΤ174 και των οδών Ρήγα Φεραίου, Ξάνθου και Τζαβέλλα 

(έως τα διοικητικά όρια του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού) από Μεσογείων έως 

Μπουμπουλίνας 

  

 

Εικ. 17. κάτοψη λεωφόρου Μεσογείων, οδού Ρ Φεραίου, Ξάνθου και 

Τζαβέλλα 

  

 

Κατά μήκος των  ΟΤ 166 και ΟΤ 173 τα χαρακτηριστικά της οδού  Μεσογείων είναι ίδια με το ΟΤ 165 

και τμήμα του ΟΤ166. Αντίθετα, στο ΟΤ 174, λόγω του μεγαλύτερου πλάτους του πεζοδρομίου, 

τοποθετούνται 4 θέσεις σταθμεύσεις, προκειμένου να εξαλειφθεί το φαινόμενο της άναρχης 

στάθμευσης πάνω σε αυτό. 

Στις καθέτους της Μεσογείων, Ρήγα Φεραίου και Ξάνθου, έχει πραγματοποιηθεί η επιτρεπτή 

δια πλάτυνση του πεζοδρομίου βάσει του πλάτους του δρόμου και η οργάνωσή τους με τον εξής τρόπο: 

τοποθέτηση δέντρων 50 εκ. από το κράσπεδο του πεζοδρομίου, αφήνοντας ελεύθερο χώρο 1,50 μ. στην 

εσωτερική του πλευρά και τοποθετώντας λωρίδα τυφλών πλάτους 30 εκ., τουλάχιστον 50 πόντους από 
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την υφιστάμενη μάντρα. Στην οδό Τζαβέλλα δεν έχει πραγματοποιηθεί αλλαγή στα επιμέρους πλάτη, 

καθώς η κυκλοφοριακή συμφόρηση δεν το επιτρέπει. Ο δρόμος αυτός παραμένει διπλής κατεύθυνσης, 

από τον οποίο διέρχονται λεωφορεία. Ως αποτέλεσμα, η παρέμβαση που προτείνεται η αντικατάσταση 

της δαπεδόστρωσης και η προσθήκη λωρίδας τυφλών 30 εκ. Τέλος δεν τοποθετούνται νέα δέντρα καθώς 

ήδη τα υπάρχοντα δεν επιτρέπουν την ελεύθερη ζώνη 1,50 μ.   
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