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Tα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν 
τις απόψεις των συντακτών τους.

Oι επίσηµες θέσεις του ΣA∆AΣ και των άλλων
Συλλόγων Αρχιτεκτόνων δηµοσιεύονται στη

στήλη ∆ραστηριότητες του συλλόγου.
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Επιθυµία του Συλλόγου είναι, να αξιοποιήσει τις απόψεις όλων των συναδέλφων µέσα από τις σελίδες του περιοδικού.
Είναι δυνατόν, όλες οι συνεργασίες που θα αποστέλλονται στο περιοδικό, είτε υπό µορφή παρουσιάσεων έργων, θέσε-
ων και επιστολών να καταχωρούνται στις σελίδες του.
H Σ.Ε. ενηµερώνει όλους τους συναδέλφους που επιθυµούν να αποστείλουν υλικό, να τηρούν τις αναγκαίες τεχνικές
προδιαγραφές που ισχύουν για το περιοδικό. 
Κάθε συνάδελφος που εκδηλώνει την πρόθεσή του για αρθρογραφία στα προγραµµατισµένα αφιερώµατα πρέπει να
αποστέλει πρώτα ενηµερωτική περίληψη του άρθρου του.
Τα κείµενα πρέπει να είναι αποθηκευµένα σε δισκέτα και να συνοδεύονται από PRINT-OUT και φωτογραφικό υλικό. για
άρθρα αφιερωµάτων η έκτασή τους πρέπει να κυµαίνεται από 1000-1200 λέξεις (συµπεριλαµβανοµένων των παραπο-
µπών ή των σηµειώσεων), για άρθρα επικαίρων 700 λέξεις και για επιστολές 400 λέξεις.
Είναι απαραίτητη προϋπόθεση για περαιτέρω επεξεργασία από τη Σ.Ε. το υλικό να αποστέλλεται µόνο στη Γραµµατεία
του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση των βιβλίων για βιβλιοπαρουσίαση.
Θα είναι πολύ χρήσιµο για όλους το περιοδικό να ∆ΙΑΒΑΖΕΤΑΙ και να ασκείται κριτική για το περιεχόµενο και την εµφά-
νισή του από όλους τους συναδέλφους.
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Π.Κ. Κουµουνδούρος, «“Πράσινο” Mall, Λυρική και 

Βιβλιοθήκη για την ελίτ, “Πράσινος” Λόφος µε υπαίθριες

βιντεοθόνες για τον λαό»

Π.Κ. Κουµουνδούρος, «Πρώην αεροδρόµιο και παραλία

Ελληνικού: Όλα “πράσινα” χωρίς πράσινο!!!»
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“Πρότυπους τύπους τριών κατοικιών 65, 80 και 95m2 για

αποκατάσταση των πυρόπληκτων κατοικιών, µετά τις

εκτεταµένες πυκαγιές του Αυγούστου 2007”»
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«∆ηµαρχιακό Μέγαρο ∆ήµου Ιωαννιτών»

«Ανάπλαση Πλατείας Ηρώων ∆ήµου Ελευσίνας» 

Α. Κλειδωνάς, «Θεσµός/Ξεπεσµός»

Ι. ∆ρούγα, «Προτάσεις της Επιτροπής Αρχιτεκτονικών

∆ιαγωνισµών του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ» 

Μ. Καλυβιώτη, «µικρός-Μεγάλος Αρχιτέκτονας»

«Αποκατάσταση και νέα χρήση του Ανατολικού Νεωρίου, 

της ∆εξαµενής ΖΑΝΕ και της Αποθήκης Άλατος στο λιµάνι

του Ηρακλείου Κρήτης»
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Το κτήριο συγκροτείται πάνω σε δύο τεθλασµένους άξονες οι

οποίοι δεν παρακολουθούν τα όρια του οικοπέδου, αντίθετα

τοποθετούνται ελεύθερα, απαντώντας µε διαφορετικό κάθε

φορά τρόπο στο ποικιλόµορφο γειτονικό περιβάλλον µε τα

ιδιαίτερα φυσικά, αστικά και ιστορικά χαρακτηριστικά. Το

εξωτερικό περίγραµµα των αξόνων αποτελεί και το σκληρό

όριο του κτηρίου. Μεταξύ των δύο αυτών γραµµών διαµορφώ-

νονται δύο πλατείες σε διαφορετικές στάθµες. Η µία είναι ο

κεντρικός υπαίθριος χώρος-είσοδος στο ∆ηµαρχείο και η δεύ-

τερη µικρότερη εσωτερική πλατεία-αίθριο συγχρόνως αποτε-

λεί στάση πάνω στην κίνηση που συνδέει την κεντρική πλα-

τεία του κτηρίου µε το κέντρο της πόλης. Επιπλέον η κίνηση

αυτή γεφυρώνει την υφιστάµενη υψοµετρική διαφορά

µεταξύ του κέντρου της πόλης και της βασικής στάθµης του

οικοπέδου στην οποία βρίσκεται η µεγάλη πλατεία εισόδου

στο ∆ηµαρχείο και στην αίθουσα πολλαπλών δραστηριοτή-

των. Βασική συνθετική επιλογή ήταν η διατήρηση του φυσι-

κού πρανούς και η τοποθέτηση της µεγάλης µάζας του κτη-

ρίου αντιστικτικά προς αυτόν. Στην περιοχή του πρανούς

τοποθετείται ηµιυπόσκαφη η αίθουσα πολλαπλών δραστηριο-

τήτων µε φυσικό φωτισµό από την οροφή-δάπεδο της πλα-

τείας δηµιουργώντας έναν εσωτερικό χώρο µε µυσταγωγικό

χαρακτήρα. 

Η λειτουργική οργάνωση του κτηρίου γίνεται µε το σύστηµα

των γραµµικών πτερύγων.

Το προτεινόµενο κατασκευαστικό σύστηµα είναι αυτό της

δοκού επί στύλου. Τα βασικά υλικά είναι: εµφανές άβαφο

σκυρόδεµα και ανεπίχριστος τσιµεντόλιθος.
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Ανάπλαση Πλατείας Ηρώων 
∆ήµου Ελευσίνας



«Το Χωράφι της ∆ήµητρας»

«Το Χωράφι της ∆ήµητρας» µεταφέρει, µε όρους αρχιτεκτονι-

κούς, την εικόνα ενός εύφορου αγρού µέσα στον αστικό ιστό

της Ελευσίνας. Η πλατεία που προτείνεται, είναι η κατασκευή

αυτού του «καλλιεργηµένου» αστικού τοπίου. Η αλληγορία,

αναφέρεται τόσο στο µυθολογικό και ιστορικό παρελθόν της

Ελευσίνας, όσο και στις σύγχρονες πρωτοβουλίες της πόλης,

για την ανακύκλωση και την προστασία του περιβάλλοντος.

«Το Χωράφι της ∆ήµητρας» επιχειρεί έναν συγκερασµό του

αρχαίου και του σύγχρονου, του φυσικού και του χτισµένου,

του µόνιµου και του εναλλασσόµενου. Σε αυτήν την πρόταση

πρωταγωνιστικό ρόλο παίζει η φύτευση µε την εναλλαγή των

εποχών που συµβολίζει. 

Προτεινόµενη αρχιτεκτονική λύση
Η πλατεία Ηρώων είναι ο κεντρικός δηµόσιος χώρος της σύγ-

χρονης Ελευσίνας και ταυτόχρονα, σηµατοδοτεί την είσοδο

στο αρχαίο ιερό. Το αρχαίο ίχνος της Ιεράς Οδού διασχίζει δια-

γώνια την πλατεία. Οι συνυπάρχουσες γεωµετρίες, του αρ-

χαίου δρόµου και της νέας πολεοδοµικής χάραξης, συναντι-
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ούνται στο σώµα της πλατείας.  Η πρόταση διαπλέκει τις δύο

αυτές χαράξεις. 

Η νέα πλατεία και οι περιβάλλοντες πεζόδροµοι αντιµετωπί-

ζονται ως ενιαίος χώρος, µε ενιαίο δάπεδο. Στον χώρο αυτό

σχηµατίζεται η εικόνα ενός χωραφιού, που αναφέρεται στον

µύθο της ∆ήµητρας και της Περσεφόνης, τον κύκλο των επο-

χών, την καλλιέργεια της γης, την αναπαραγωγή και την ανα-

κύκλωση. Ταυτόχρονα, ορίζεται µία συγκεκριµένη γεωµετρία.

Το χωράφι είναι ένας χώρος µε σαφή γεωµετρία, τόσο εξ

αιτίας των ορίων ιδιοκτησίας όσο και από την κατεύθυνση της

όργωσής του. Όµως, ο όγκος και η µορφή του µεταλλάσσεται

ρυθµικά µε τις εποχές του χρόνου, αλλά και από τυχαία γεγο-

νότα (κατεύθυνση του ανέµου). Η προτεινόµενη λύση έχει ως

αφετηρία την αέναη και τυχαία µεταβαλλόµενη γεωµετρία

του χωραφιού. 

Συνθετικά στοιχεία
1. χάραξη 

Το βασικό σύστηµα χάραξης του δαπέδου της πλατείας, οργα-

νώνεται πάνω σε δύο κατευθύνσεις µε απόκλιση 10 µοιρών η

Μελετητές:
Κωνσταντίνος Γρίβας, Έρση Ιωαννίδου, 

Ρενάτα Μεθενίτη, Γιώργος Παρασκευόπουλος, αρχιτέκτονες

µία από την άλλη, που είναι κάθετες στους άξονες των δύο

τµηµάτων της Ιεράς Οδού εκατέρωθεν της πλατείας. Το απο-

τέλεσµα της πλοκής των δύο κατευθύνσεων, παράγει την

εντύπωση του «οργωµένου-καλλιεργηµένου» δαπέδου. 

2. ανάγλυφο

Ο κεντρικός χώρος της πλατείας επανακαθορίζεται από ένα

τετράγωνο, που αποσπάται από το ενιαίο επίπεδο, µε τη δηµι-

ουργία ήπιου ανάγλυφου στην περίµετρό του. Η δηµιουργία

του ανάγλυφου ορίζει σαφέστερα το νοητό κέντρο της πλα-

τείας, πραγµατοποιώντας ένα «κοίλωµα», και αποκλείοντας

διακριτικά την πρόσβαση των οχηµάτων. 

3. εξοπλισµός

Ο εξοπλισµός ορίζεται και αυτός από τη βασική χάραξη της

πλατείας και περιλαµβάνει καθίσµατα, φωτιστικά και σηµεία

ανακύκλωσης. Αυτά προκύπτουν από την αναδίπλωση των

υλικών της δαπεδόστρωσης στην τρίτη διάστασή τους.

4. νερό

Το υδάτινο στοιχείο εµφανίζεται σε σηµεία ψεκασµού και σε

ανοιχτά γραµµικά κανάλια, βελτιώνοντας κατά τους θερινούς

µήνες το µικροκλίµα της πλατείας. Στην είσοδο του αρχαιολο-

γικού χώρου, διαµορφώνεται κρήνη.

5. φύτευση 

Η επιλογή της φύτευσης έγινε τόσο για συµβολικούς όσο και

για πρακτικούς λόγους. Πρόθεση είναι η δηµιουργία ενός

τοπίου που: α) εντείνει το παιχνίδι της αλλαγής των εποχών

και κάνει φανερό τον κύκλο της φύσης µέσα από την ίδια τη

µεταβολή των φυτών, και β) χρησιµοποιεί γηγενή φυτά της

Αττικής που σχετίζονται µε τη µυθολογία και τον πολιτισµό

του τόπου.  Η προτεινόµενη φύτευση απαιτεί ελάχιστη φρο-

ντίδα, δίνοντας σηµασία στην περιβαλλοντική ευαισθησία.  

Τα είδη φύτευσης που προτείνονται περιλαµβάνουν στάχυα,

βολβώδη, φρύγανα, αγριολούλούδα και οπωροφόρα δέντρα.

Ένας κύκλος µε στάχυα, τοποθετείται έκκεντρα πάνω στον

άξονα της Ιεράς Οδού σηµαίνοντας την είσοδο στην πλατεία. 

Και τα πέντε στοιχεία που συνθέτουν την πλατεία –χάραξη,

ανάγλυφο, εξοπλισµός, νερό και φύτευση– προκύπτουν από

κοινές συνθετικές αρχές και έχουν ενιαία λογική ανάπτυξης,

αυτή που καθορίζει τη δηµιουργία του «καλλιεργηµένου αστι-

κού τοπίου» της πλατείας: «Το Χωράφι της ∆ήµητρας».



Η ιδέα βασίζεται στη διαπίστωση, τον συντονισµό και την

εµβάθυνση της αντίστιξης της σύγχρονης µε την αρχαία πόλη. 

Βασική αρχή της πρότασης είναι η επαναφορά και ανάδειξη

προηγούµενων στρωµάτων της πόλης που κρίνονται σηµα-

ντικά και ικανά να µεταφερθούν ως αντιπρόσωποι της εποχής

τους στο σήµερα. 

Η σύγχρονη πλατεία δεν κτίζεται. Υλοποιείται µε τοποθέτηση

ένθετων προκατασκευασµένων µονάδων προσθετικά στο

δεδοµένο αστικό υπόστρωµα. Θα αποτελέσει ένα «ξένο»

στοιχείο-εργαστήριο διερεύνησης του παλίµψηστου που ταυ-

τόχρονα εισάγει νέες παραµέτρους στον δηµόσιο χώρο.

∆ύναται να λειτουργήσει σαν εφήµερο επίπεδο που µελλο-

ντικά θα αποµακρυνθεί ή να ενσωµατωθεί στο παλίµψηστο

και να αποτελέσει µέρος του. 

Το νέο επίπεδο πραγµατοποιεί την επικοινωνία µεταξύ των

επιπέδων της ιστορίας της πόλης µε την παράλειψη ή µετέ-

πειτα αποµάκρυνση των µονάδων που το αποτελούν.

Με την παράλειψη µονάδων η υπάρχουσα φύτευση βρίσκει

τον χώρο για να αναπτυχθεί ενώ µε την αποµάκρυνση µονά-

δων ο χώρος ανασκάπτεται τµηµατικά ανοίγοντας παράθυρα

στην ιστορία της πόλης. Τα ευρήµατα καταγράφονται κωδικο-

ποιούνται και εκτίθενται.

Νέα παράµετρος του τόπου γίνεται το τεχνολογικό φως, που

γεννιέται από το επίπεδο. Το κέντρο βάρους µετατοπίζεται

από τον αρχαιολογικό χώρο που λούζεται µε φώς την ηµέρα

στη σύγχρονη πλατεία το βράδυ.

Ο δηµιουργικός φωτισµός του χώρου είναι µεταβλητής από-

χρωσης και προγραµµατίζεται µε βάση τον χρόνο

οπτικοποιώντας στον δηµόσιο χώρο την έννοια της εποχικής

αλλαγής. 

Ο διαδραστικός φωτισµός τοποθετεί τον χρήστη στο κέντρο

της δράσης. Με τη χρήση αισθητήρων επαφής αυξάνεται η
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Η ιδιαιτερότητα, που χαρακτηρίζει αυτήν την πλατεία, είναι

ακριβώς η σχέση της µε τον αρχαιολογικό χώρο, ορατό και µη

ορατό.

Οι επικράτειες, της αρχαίας και της νέας πόλης, είναι απόλυτα

οριοθετηµένες. Επιχειρούµε να αναδείξουµε την αµφισβή-

τηση αυτής της απολυτότητας, µε την ταυτόχρονη παρουσία

τους, τη διείσδυση και συνύπαρξή τους.  

Η πρόταση διαπραγµατεύεται δύο έννοιες, που αποτελούν

συστατικά στοιχεία του τόπου. 

Το ιδεατό, που αντιστοιχεί στον αρχαίο κόσµο, τους µύθους

και την ιστορία. Το πραγµατικό, που αντιστοιχεί στην καθηµε-

ρινότητα της σύγχρονης πόλης, έννοιες που διαπλέκονται

στον χώρο, επικαλύπτοντας η µια την άλλη. 

∆ύο σαφείς σχεδιαστικές χειρονοµίες αποδίδουν και οπτικο-

ποιούν, ως συµβολικές εκφράσεις µε πολλαπλές αναγνώσεις,

τις δύο έννοιες.

Μια «άυλη» ιδανική ευθεία αντιστοιχεί στην Ιερά Οδό, στο

καταληκτικό τµήµα της. Το «άυλο» συµβολίζεται ως µια χωµά-

τινη λωρίδα, που διαφοροποιείται και οριοθετείται από το

πλακόστρωτο της καθηµερινής πόλης. Η αρχή της σηµατοδο-

τείται από µια συµβολική γλυπτική σύνθεση. Λεπτές και ευκί-

νητες µεταλλικές ράβδοι µε φωτεινές κορυφές, αναδύονται

από γραµµικές ρηγµατώσεις του πλακόστρωτου, συµβολί-

ζουν τις καλλιέργειες των δηµητριακών. Η απόληξη της περι-

βάλλεται από γραµµικούς σχηµατισµούς πραγµατικής καλ-

λιέργειας. 

Μια «αιωρούµενη» τετράγωνη πλατεία, από υπερυψωµένες

σκληρές πλάκες µεγάλων διαστάσεων, αντιστοιχεί στην

έννοια της σύγχρονης πραγµατικότητας, µε τα χαρακτηρι-

στικά της απόλυτης υλικότητας, αλλά και του εφήµερου και

της προσωρινότητας, υπονοώντας και οριοθετώντας την αντί-

ληψη του «κάτω», είτε µε την έννοια της επιχωµένης αρχαιό-

τητας, είτε µε την έννοια του Άδη. Μια σειρά από επιµήκη

φώτα δαπέδου, σαν πεσµένες δάδες, σηµατοδοτούν την

πορεία της Ιεράς Οδού και συµβολίζουν, ίσως, τις δάδες της

τελευταίας τελετουργίας.

Μελετητές:
Μπούκη Μπαµπάλου-Νουκάκη, 

Αντώνης Νουκάκης, αρχιτέκτονες

Συνεργάτης:
Γιάννης Καραχάλιος, αρχιτέκτων

ένταση φωτισµού αναλογικά µε το πλήθος επαφών. Έτσι

εγγράφεται η παρουσία η η απουσία επισκεπτών και το εφή-

µερο ίχνος γίνεται σηµαίνον χαρακτηριστικό του τόπου.

Η νέα πλατεία ενσωµατώνει, καταγράφει και κωδικοποιεί µε

σύγχρονούς όρους σαν ένας ζωντανός οργανισµός – µια

µηχανή. Ως σύγχρονο ανάλογο της µυθολογικής µύησης εισά-

γονται η τεχνολογία, η αρχαιολογία, και η διάδραση. Η γνώση

αναδύεται συστηµατικά από το παλίµψηστο επαναφέροντας τον

αρχαίο µύθο. Η διάδραση του επισκέπτη µε το φως είναι το παι-

χνίδι µε το µυστήριο και η λύση του.

Μελετητές:
Ααρών Κοέν, Ελισάβετ Πλαΐνη, αρχιτέκτονες

Σύµβουλος φυτοτεχνίας:
Βίκυ Γροσοµανίδη, γεωπόνος



Πκατεία Ηρώων Ελευσίνας – Το ανοιχτό Τελεστήριο

...Το περιεχόµενο της τελετής τής µύησης παραµένει άγνωστο.

Γνωρίζουµε µόνο ότι µέσα στο Τελεστήριο γινόταν κάποια ανα-

παράσταση, τα δρώµενα(…), ακούγονταν µυστικές φράσεις, τα

λεγόµενα, και αποκαλύπτονταν τα ιερά, τα δεικνύµενα...

Ελευσίνα, Καλλιόπη Πρέκα-Αλεξανδρή

Η πλατεία ως ανοιχτό Τελεστήριο δρώµενων, λεγόµενων και

δυκνείµενων του ∆ήµου. Ενότητα  τριών πλατειών: α. Πλατεία

Φοινίκων, 23.40x15.00m ή 13x5 άκαινες, ως πολεοδοµικό

Πρόπυλο. β. Πλατεία Εισόδου, στο τέλος της Ιεράς Οδού,

12.00x7.20m ή 4x4 άκαινες, ως αρχαιολογικό Επίπυλο. γ.

Πλατεία Ηρώων, ως ανοιχτό Τελεστήριο. 51.00x50.4m ή 17x28

άκαινες, σχεδόν όσο –και µε ελάχιστη απόκλιση διεύθυνσης–

το περίκλειστο Πεισιστράτειο Τελεστήριο του Ικτίνου.

Εκτός όλων των απαραίτητων στοιχείων της πλατείας [κρή-

νες…] τοποθετείται, αξονικά και απέναντι από το ανακαινιζό-

µενο ηρώο, διαδραστική κοινοτική οθόνη. Πίσω από την

οθόνη, στην ελεύθερη επιφάνεια εδάφους 30.00x1.8m ή

10x1 άκαινες, µικρά παιδιά µε τα σχολεία τους, µπορούν να

φυτεύουν και να θερίζουν, συµβολικά στάχυα. Η πλατεία

περιβάλλεται από σχάρα απορροής οµβρίων ως σχάρα καθαρ-

νει ανάµεσα στα ανοίγµατα της εσχάρας, δηµιουργώντας µια

νέα επιφάνεια. Στα σηµεία που υπάρχουν αρχαία, το σιτάρι

µεγαλώνει πιο περιορισµένα. Έτσι στην επιφάνεια των στα-

χυών εµφανίζονται ίχνη από το αρχαίο υπέδαφος, µε κυριό-

τερο το ίχνος της Ιεράς Οδού. Οι περαστικοί, αλλά και οι δρα-

στηριότητες της πόλης δηµιουργούν και εκείνα ίχνη, καθώς

περνούν µέσα από την πλατεία και πατούν τα στάχυα. Την

επόµενη χρονιά, από τους σπόρους τα στάχυα αναβλασταί-

νουν, και ο κύκλος συνεχίζεται.

Η Ιερά Οδός, µέχρι τα όρια του αρχαιολογικού χώρου ο οποίος

ορίζεται από φύτευση κληµαταριάς, σηµατοδοτείται από

γραµµική φύτευση ελιών, οι οποίες δίνουν συγκεκριµένο

χαρακτήρα στον χώρο χωρίς να απαιτούν άλλες παρεµβάσεις. 
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Η Ελευσίνα ήταν ο τόπος της Μητέρας Γης. Της φύσης, της

γεωργίας, των κύκλων τους µέσα στον χρόνο. 

Από έντονα αγροτικό στις αρχές του περασµένου αιώνα, το

τοπίο της Ελευσίνας έχει πια γίνει βιοµηχανικό και µετα-βιο-

µηχανικό. Το ίδιο τοπίο που ενσάρκωνε τον µύθο, τώρα έχει

σβηστεί. 

Στην πλατεία Ηρώων, στην είσοδο του αρχαιολογικού χώρου

και πάνω στον ιστορικό άξονα της Ιεράς Οδού, επαναφέρουµε

τον συµβολισµό του ιστορικού αγροτικού τοπίου. Το σιτάρι,

αντιπροσωπευτικό στοιχείο του κύκλου ζωής της αγροτικής

φύσης, γίνεται η επιφάνεια πάνω στην οποία εγγράφεται η

ζωή της πόλης.

Ο χώρος της πλατείαςς ανασκάπτεται. Η ιστορία που κρύβεται

κάτω από το πλακόστρωτο βγαίνει στην επιφάνεια. Στη συνέ-

χεια ο χώρος καλύπτεται από µια µεταλλική εσχάρα, η οποία

αποτελεί το νέο δάπεδο για τη ζωή της πόλης. Το έδαφος

κάτω από την εσχάρα σπέρνεται µε σιτάρι. Το σιτάρι µεγαλώ-

Μελετητής:
Γραφείο «Παράξενοι Ελκυστές»

Εµµανουήλ Κολοκυθάς, αρχιτέκτων

Συνεργάτες:
Λεωνίδας Οικονόµου, αρχιτέκτων

Οµάδα εργασίας:
Νίκος Μπαραµπούτης, µηχανολόγος µηχ.

Σπύρος Κοσυβάς, Σταύρος Καλλιγράφος, αρχιτέκτονες

Καλλισθένη Κρασάκη, σχεδιάστριαΜελετητές:
Θωµάς ∆οξιάδης, Αγγελική Μαθιουδάκη, 

Τερψιθέα Κρεµάλη, Ελένη Ψυλλάκη, Ήρα Φοντερτάν,

∆ιονυσία Λιβέρη, αρχιτέκτονες

Βασιλική ∆ρούγα, τοπογράφος µηχ.

Αριστείδης Πέτρου, Μαρίνα Αντσακλή, φοιτητές αρχιτεκτονικής

µών. Το σύνολο φωτίζεται από ενδοδαπέδια σώµατα και

µεταλλικούς «πυρσούς». 

∆οµικό στοιχείο της επίλυσής µας είναι η άκαινα. Παράγωγη

µονάδα του ποδός, βασικής µονάδας µέτρησης κατά τους

αρχαίους χρόνους όπου 1 άκαινα=10 πόδες, η άκαινα είναι

σαν να λέµε η τρίµετρη. Πρόκειται για ορθογώνιες ή πλάγιες

παραλληλόγραµµες πλάκες από λευκό betόn 3.00x1.80x

0.17m, µε στρόγγυλα κωνικά πέλµατα ύψους 0.26 και διαµέ-

τρου 0.27m, που «κουµπώνουν» η µια δίπλα στην άλλη. Μελ-

λοντικές ανασκαφές θα είναι ορατές και θα συνυπάρχουν µε

τις άκαινες. Η µεταξύ ακαινών και ακανόνιστης οικοδοµικής

γραµµής επιφάνεια συµπληρώνεται µε λευκό betόn.
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συµπληρώνουν ειδικά καλυµµένα µε βατό τζάµι και αναδειγ-

µένα µε νυχτερινό φωτισµό ανασκαφικά σκάµµατα, που σαν

οπές παρατήρησης στο στρώµα του χρόνου, αποκαλύπτουν το

δάπεδο της αρχαίας Ιεράς Οδού σε έναν κάναβο που θυµίζει

αρχαιολογική ανασκαφή. Επιµέρους στοιχεία της πρότασης

είναι η διαµόρφωση γωνίας στάσης αξιοποιώντας την υφιστά-

µενη αναπτυγµένη φύτευση µε ειδικά σχεδιασµένα καθιστικά

τα οποία ξαναβρίσκονται στον πεζόδροµο της Ιεράς Οδού, η

είσοδος του αρχαιολογικού χώρου και του χώρου του ναού

του Αγίου Ζαχαρία και το ηρώον.
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Βασικοί άξονες της πρότασης είναι η διατήρηση της πλατείας

ως κενού χώρου, ελεύθερου δοχείου δραστηριοτήτων, καµβά

δηµοσίων δρώµενων και η εισαγωγή θέµατος-αναφοράς στον

αστικό χώρο. 

Η κεντρική θέση στην πόλη, η ύπαρξη µη οχληρών χρήσεων

και ήπιου δοµηµένου περιβάλλοντος και η γειτνίαση µε τον

αρχαιολογικό χώρο αποτέλεσαν στοιχεία άξια ανάδειξης και

αξιοποίησης. Χαρακτηριστικές για τον χώρο δραστηριότητες

του αρχαίου παρελθόντος, αποτυπωµένες και φανταστικές

µνήµες, προτάθηκε να βρουν µνεία-αναφορά στον αστικό

χώρο και να αποτελέσουν τη βασική ιδέα για τον σχεδιασµό

της πλατείας. Ως αντικείµενο αναφοράς στη σχετική µε τον

χώρο αρχαιότητα επιλέχθηκε η ποµπή των προσκυνητών και

µυστών προς την είσοδο της πόλης που συνέρεαν στο τελευ-

ταίο αυτό σηµείο της Ιεράς Οδού κατά πλήθη σε ακανόνιστες

πυκνώσεις και αραιώσεις. Ως φορέας της αναφοράς επιλέ-

χθηκε ο αστικός εξοπλισµός του χώρου µε καλύτερο εκφρα-

στή τα φωτιστικά τα οποία γίνονται αντικείµενο ιδιαίτερου

σχεδιασµού κα παρατίθενται σε µία χαλαρή ακολουθία κατά

µήκος της Ιεράς Οδού προς την είσοδο του αρχαιολογικού

χώρου και συνεχίζουν µέσα σε αυτόν, διασχίζοντας την πλα-

τεία σε ανάλογες πυκνώσεις και αραιώσεις. Την εικόνα
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Μελετητές:
Ειρήνη Φρεζάδου, αρχιτέκτων-πολεοδόµος

∆ηµήτρης Ζούπας, αρχιτέκτων

Συνεργάτες:
Γιώργος Κουφάκης, αρχιτέκτων

Βασίλης Ζούπας, φοιτητής πολιτικός µηχ.

Ελευσίς = έλευσις του Νοός για τους µυηµένους του αρχαίου

κόσµου στην κατά-νόηση του κύκλου της ζωής και του θανάτου.

Σήµερα, µία πόλη αιωρούµενη ανάµεσα στον αρχαίο µύθο και

τη σκληρή σύγχρονη πραγµατικότητα. Μία πόλη σε µετά-

βαση, που αναζητά τη σύνδεση του χθες µε το σήµερα και

µέσα από αυτήν µία νέα ταυτότητα. Αυτή είναι και η κεντρική

ιδέα της πρότασής µας για τη διαµόρφωση της πλατείας

Ηρώων, να αντιµετωπισθεί δηλαδή σαν ένας συνδετικός κρί-

κος, µία άρθρωση ανάµεσα στο χθες και στο σήµερα, ανάµεσα

στον σύγχρονο πολεοδοµικό ιστό, τον νοητό άξονα της Ιεράς

Οδού και τον παρακείµενο αρχαιολογικό χώρο 

Η πρόταση χρησιµοποιεί την ιστορική ασυνέχεια που χαρα-

κτηρίζει την πλατεία, σαν συνθετικό υλικό. ∆ιασπάται η

έννοια της κεντρικής διάταξης ,η πλατεία οργανώνεται γύρω

από τον συνθετικά κυρίαρχο άξονα της Ιεράς Οδού (τοµή-

αρχαιολογικό σκάµµα ,καλυµµένο µε γυαλί και φωτισµένο τη

νύχτα)ο οποίος δηλώνει πορεία, κατεύθυνση, κατά την έννοια

της αρχαίας ποµπής, µε τερµατικό στοιχείο τη νέα διαµορφω-

µένη είσοδο του αρχαιολογικού χώρου. 

Η διπολικότητα, θεµελιώδης φιλοσοφικός όρος και µέρος του

αντικειµένου της µύησης των Ελευσίνιων µυστηρίων ,αποτε-

λεί επίσης δοµικό στοιχείο της πρότασης.

Παρελθόν-µέλλον, φως-σκότος, ζωή-θάνατος, χθόνιο-ουρά-

νιο, ζεύγη αντιθέτων και αλληλοσυµπληρωµένων εννοιών βρί-

σκουν την τρισδιάστατη ερµηνεία τους στον φυσικό σχεδια-

σµό της πλατείας µέσω του στοιχείου της ράµπας. Προτείνο-

νται 13 ράµπες, 3 ανόδου και 10 καθόδου, παράλληλες προς

τον άξονα της Ιεράς Οδού και κατεύθυνση προς την είσοδο

του αρχαιολογικού χώρου. Οι 10 κατιούσες συµβολίζουν την

κάθοδο της Κόρης στον Άδη, το παρελθόν, το σκότος, τον

θάνατο και οι 3 ανόδου συµβολίζουν το µέλλον, το φως, τη

ζωή και τον επίγειο κόσµο.

Σε όλες τις ράµπες καθόδου χρησιµοποιείται ο ήχος σαν υπό-

µνηση του υποβλητικού, χθόνιου χαρακτήρα των Ελευσίνιων

µυστηρίων.

Μελετητές:
Νικόλαος ∆ουράµπεης, Ευτυχία Ηλιοπούλου, 

Γεώργιος Τζορµπατζίδης, αρχιτέκτονες



συναναστροφής. Ο επισκέπτης του αρχαιολογικού χώρου βρί-

σκει έναν άνετο χώρο στάσης και ξεκούρασης, µε οπτικές φυ-

γές προς τα µνηµεία που την περιβάλλουν. Η φύτευση διεισ-

δύει στην πλατεία µε έναν τρόπο σχεδόν φυσικό παρόλο που

διατηρεί την αυστηρή γραµµική και επιµήκη χάραξη προσφέ-

ροντας δροσιά, σκιασµό αλλά και µια φυσική οριοθέτηση της

πλατείας. Οι συστοιχίες των δέντρων κατά µήκος της Ιεράς

Οδού τονίζουν τον άξονά της, ενώ οι πίδακες µε νερό προσδί-

δουν µια ευχάριστη διάθεση στον επισκέπτη.
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«Γραµµική» αποτύπωση ιστορικού ίχνους

Η πρότασή µας έχει στόχο την ανάδειξη του αρχαιολογικού

περιπάτου και τη «γραµµική» αποτύπωση της ιστορίας της

πορείας των Ελευσίνιων Μυστηρίων. Μιας πορείας όχι κατ’

ανάγκη ευθύγραµµης αλλά που διαγράφεται από την κίνηση

του περιπατητή, µια τεθλασµένη ροή, µια ρευστή κυκλοφο-

ρία. Περιγράφουµε έναν περίπατο µε ιστορία αιώνων µε τη

βοήθεια νέων εργαλείων και συνοδοιπόρο τη µνήµη. Οι χαρά-

ξεις στο έδαφος έχουν την κατεύθυνση της Ιεράς Οδού, και

ακολουθώντας παράλληλες πορείες διαχέονται στην πλατεία

Ηρώων Πολυτεχνείου, η οποία γίνεται το προαύλιο του αρχαι-

ολογικού χώρου και του Ναού του Αγ. Ζαχαρία. 

Ο περίπατος αυτός υλοποιείται µε την τοποθέτηση γραµµικών

τεθλασµένων λωρίδων από λευκό µάρµαρο στο έδαφος,

θραύσµατα του παρελθόντος, παραποµπές στον παρακείµενο

αρχαιολογικό χώρο. Κοµµάτια του ιστού της πόλης, στρώµατα

της ιστορίας τα οποία αποτυπώνουν το ίχνος του δρόµου,

µέσα από µια «χορογραφηµένη» κίνηση ανθρώπων. Ανάµεσα

σ’ αυτές τις µαρµάρινες ροές διεισδύουν πλακόστρωτες επι-

φάνειες από κυβόλιθο, ακολουθώντας και αυτές τον άξονα

της Ιεράς Οδού. ∆ιατηρούµε ελεύθερο τον οπτικό άξονα συµ-

βάλλοντας στη βιωσιµότητα της πλατείας ως δηµόσιου αστι-

κού υπαίθριου χώρου. Η πλατεία µετατρέπεται σε µια ενό-

τητα υπερτοπικού χαρακτήρα, σε προαύλιο όλων αυτών των

δραστηριοτήτων που την περιβάλλουν, γίνεται «ζωτικός χώ-

ρος», τόπος ιστορικής µνήµης αλλά και σύγχρονης κοινωνικής

Μελετητές:
Κωνσταντίνα Κρίκου, Παναγιώτα Λουκάκου, 

Τζίνα Σωτηροπούλου, αρχιτέκτονες

Μελετητές:
Σίµος Βαµβακίδης, 

Κωνσταντίνος Χρυσός, αρχιτέκτονες

Η πρόταση µας για την πλατεία Ηρώων, βασίζεται στη σύν-

θεση δύο λειτουργικών κάνναβων, από την ανάγνωση του

χώρου, σ’ ένα «∆ίχτυ – ∆ίκτυο», το οποίο ενηµερώνεται από

την αλληλεπίδραση µεταξύ των υφιστάµενων κινήσεων και

των προτεινόµενων λειτουργιών. Η πρότασή µας επιδιώκει τη

χρήση του χώρου από επισκέπτες καθ’ όλη τη διάρκεια της

ηµέρας καθώς και στην άµεση σύνδεση της εισόδου του

αρχαιολογικού χώρου µε την πλατεία και τον πεζόδροµο της

Ιεράς Οδού, δυο στοιχείων που µέχρι σήµερα είναι ασύνδετα.

Προγραµµατικά αυτό επιτυγχάνεται µε την ενδυνάµωση των

υφιστάµενων χρήσεων, τη βελτίωση των προσβάσεων και την

προσθήκη νέων λειτουργιών; όπως ένας υπαίθριος χώρος

εφήµερων εκδηλώσεων, ένας στεγασµένος χώρος ενοικίασης

ποδηλάτων και ένα info box. Ταυτόχρονα, οπές ανοίγονται στο

έδαφος όπου αποκαλύπτουν ευρήµατα, δηµιουργώντας έτσι

µια υπαίθρια αρχαιολογική έκθεση.

Μορφολογικά αντιµετωπίζεται σαν µια gestalt αρχιτεκτονική

χειρονοµία, όπου αποφεύγεται η απλή παράθεση επιµέρους

ετερόκλητων στοιχείων (πλάτωµα/φύτευση/παγκάκι )αλλά

προτείνεται η σύνθεση τους σε έναν δηµόσιο χώρο, που λει-

τουργεί σαν ένα οργανικό σύνολο.

∆ηµιουργούµε έτσι, ένα τεχνητό τοπίο –landscape– το οποίο

προσαρµόζεται στις «δυναµικές» της πλατείας και παράγει

αρµονικές µεταβάσεις ανάµεσα στα σηµεία της. Ένα τοπίο

που δηµιουργεί προϋποθέσεις για κινήσεις διαφορετικών

ταχυτήτων, είτε µε τα πόδια είτε µε ποδήλατο, αλλά και τµήµα

του οποίου λειτουργεί σαν χώρος εκτόνωσης για παιχνίδι

όπως skateboard/πατίνια.

Στα άκρα το τοπίο-επιφάνεια ανασηκώνεται για να παραλάβει

τις νέες λειτουργίες. Έτσι δηµιουργούνται µορφολογικές και

λειτουργικές εξάρσεις στην περίµετρο της πλατείας, που την

ενώνουν οµαλά µε τον ιστό της πόλης, τόσο ογκοπλαστικά

όσο και λειτουργικά.
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