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ΘΕΜΑ:      ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΦΙΛΟΠΑΠΠΟΥ – ΚΟΙΛΗΣ ΚΑΙ  
∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΓΛΥΠΤΙΚΗΣ 



Α. ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

   
Οι  δρόµοι , οι  πλατείες και  οι  κοινόχρηστοι  υπαίθριοι  χώροι  δεν είναι  το κενό υπόλοιπο 
ανάµεσα στα κτήρια, ούτε το περίσσευµα ανάµεσα στα οικοδοµικά τετράγωνα. Ο ελεύθερος, 
ανάµεσα στα κτήρια, χώρος κίνησης, συνάντησης, συνάθροισης και επικοινωνίας είναι  η 
αρχιτεκτονική έκφραση  της κοινότητας και  της συλλογικής ταυτότητας, του δηµοσίου. 
  
Ο σχεδιασµός λοιπόν για τη πόλη δεν είναι µόνο σχεδιασµός των κτηρίων. Είναι κατεξοχήν και 
σχεδιασµός του δηµόσιου χώρου και του φυσικού τοπίου. Η γεωµετρία, η σύνταξη, η διαµόρφωση 
και ο εξοπλισµός των δρόµων, των πλατειών και των κοινοχρήστων υπαίθριων χώρων συγκροτούν 
ταυτόχρονα ένα ξεχωριστό αντικείµενο συνθετικής επέµβασης, αλλά και το πλαίσιο µέσα στο 
οποίο γεννιέται, οργανώνεται και συντονίζεται η αρχιτεκτονική επιµέρους οικοδοµών.  Με το 
πέρασµα  του χρόνου οι  ελεύθεροι χώροι γίνονται φορείς όχι µόνο της παρούσας κοινότητας 
ανθρώπων και κτισµάτων αλλά και σηµείο αναφοράς της συλλογικής µνήµης. Γίνονται έτσι 
αλληλένδετοι µε την συνείδηση της πόλης. 
 
Ο σχεδιασµός του δηµόσιου χώρου έχει δύο βασικές ιδιαιτερότητες. 
Από την µία µεριά καλούµαστε να παράγουµε ένα σύνθετο αποτέλεσµα µεγάλης εµβέλειας µέσα 
από την διάταξη απλών σχετικά στοιχείων διαφόρων κατηγοριών. Τονίζεται έτσι το πρόβληµα του 
συντονισµού και της σύνθεσης ανάµεσα στις κλίµακες του σχεδιασµού.  
 
Από την άλλη µεριά καλούµαστε να διαµορφώσουµε τον χώρο έτσι ώστε να επιτρέπει ένα 
µεταβαλλόµενο και ανοικτό συνδυασµό χρήσεων, και όχι να ανταποκριθούµε σε ένα εκ των 
προτέρων περιορισµένο λειτουργικό πρόγραµµα. Τονίζεται η δυνατότητα της αρχιτεκτονικής να 
γεννάει λειτουργία και όχι µόνο να ανταποκρίνεται σε αυτήν. 
 
 
Β. ΤΟ ΑΜΕΣΟ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 
Το µάθηµα  αυτό οργανώνεται  και  για ένα επιπρόσθετο λόγο. 
Σε πολλές ελληνικές πόλεις, η ανεπάρκεια υπαίθριων χώρων είναι πρόδηλη και δηµιουργεί 
προβλήµατα που εκφράζονται µε οξύτητα. Τα τελευταία χρόνια έχει ξεκινήσει µία προσπάθεια 
διαµόρφωσης πλατειών, πεζοδρόµων και εν γένει υπαιθρίων χώρων µεγάλης κλίµακας. Οι ως 
σήµερα παρεµβάσεις, ο σχεδιασµός τέτοιων χώρων και η υλοποίηση µεµονωµένων έργων, δεν 
έχουν πάντα καταφέρει να συγκροτήσουν καινούργια σηµεία αναφοράς µέσα στην πόλη, να 
προωθήσουν µία νέα αντίληψη για το σχεδιασµό της, και να επηρεάσουν την καθηµερινή ζωή των 
κατοίκων. 
Κατά την περίοδο των Ολυµπιακών Αγώνων στην Αθήνα άρχισε η εφαρµογή του Προγράµµατος 
Ενοποίησης των Αρχαιολογικών Χώρων, που αναµένεται να αναβαθµίσει και να αναδείξει του 
Αρχαιολογικούς Χώρους σε µια χωρική ενότητα, πλην όµως το πρόγραµµα αυτό έχει ανασταλεί. 
 
 
Γ. ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 
 
Μεθοδολογικά, η µελέτη των χαρακτηριστικών και της ουσίας των υπαιθρίων κοινοχρήστων 
χώρων, θα µπορούσε να αναφέρεται σε τρία επίπεδα προσέγγισης: 
     Επίπεδο πρώτο:  ∆οµικό - Λειτουργικό 
     Επίπεδο δεύτερο:  Σηµασιολογικό - Συµβολικό 
     Επίπεδο τρίτο:  Συγκρότηση - Σύσταση και Μορφή του χώρου:  

Η ουσία του κενού.  
                                                             



Η αναλυτική επεξεργασία των τριών αυτών επιπέδων, θα µπορούσε να γίνει µέσα από µία σειρά 
ερωτηµάτων, τα οποία αποτελούν το µέσον για την κατανόηση της ουσίας του αντικειµένου 
"υπαίθριος κοινόχρηστος χώρος" της Πόλης. 
 

Επίπεδο Πρώτο: ∆οµικό - Λειτουργικό 
 
Αφορά κυρίως τις λειτουργίες ενός συγκεκριµένου υπαίθριου χώρου όπως και  την σχέση του µε 
τους υπόλοιπους χώρους της πόλης: 
• Πως συσχετίζεται ένας δεδοµένος υπαίθριος χώρος µε το άµεσο περιβάλλον του; Ποιες σχέσεις 

µπορεί να διαπιστωθούν µεταξύ του χώρου αυτού και του πολεοδοµικού  ιστού; 
• Πως συσχετίζεται ο χώρος  αυτός µε τον ευρύτερο χώρο της Πόλης; 
• Ποιοι είναι οι όροι συνέχειας που διέπουν αυτές τις  σχέσεις; 
• Ποια η σηµασία και ο ρόλος των διαφόρων λειτουργιών της άµεσης περιοχής σε σχέση µε την 

πυκνότητα χρήσης ενός συγκεκριµένου χώρου; 
• Ποιοι θα µπορούσαν να είναι οι επιθυµητοί χρήστες αυτού  του χώρου; 

1. Οι κάτοικοι του άµεσου περιβάλλοντος; 
2. Οι εργαζόµενοι στους χώρους και κτήρια γύρω από  αυτόν; 
3. Οι τυχαίοι περαστικοί; 
4. Αλλοι; 
5. Αυτοί που δεν έχουν άµεση-τοπική συσχέτιση µε τον  συγκεκριµένο χώρο αλλά κύρια 

υπερτοπική;                                                                
• Τι µπορεί να συµβαίνει σε έναν ελεύθερο κοινόχρηστο χώρο; και ποιες δραστηριότητες θα 

µπορούσαν να αναπτυχθούν εκεί: 
1. Συναθροίσεις, ή συγκεντρώσεις µικρών οµάδων ή µαζικές. 
2. Οργανωµένες, ή όχι κοινωνικές δραστηριότητες, ή λειτουργίες. 
3. Τυχαίες ή απρόβλεπτες συναντήσεις - κινήσεις - δράσεις - στάσεις. 
4. Κοινωνικές συγκρούσεις. 
5. Πως µετασχηµατίζεται ο ίδιος χώρος στην διάρκεια - στον χρόνο. 
6. Υπάρχει ή όχι µονοσήµαντη αντιστοιχία µεταξύ χώρου και δραστηριότητας – 

λειτουργίας; 
7. Πως µετασχηµατίζεται ο δηµόσιος χώρος µέσα από τις συνεχείς παρεµβάσεις των 

χρηστών/τριών. 
 
Επίπεδο ∆εύτερο: Σηµασιολογικό - Συµβολικό 
 
• Τι µπορεί να «σηµαίνει», είτε µε την έννοια ότι αποδίδει σηµασία, είτε ότι φέρει νόηµα, ένας 

υπαίθριος κοινόχρηστος χώρος µέσα στην Πόλη; 
• Υπάρχει και ποια είναι η συµβολική διάστασή του; 
• Μπορεί ο χώρος καθ’ εαυτός να λειτουργήσει σαν αναφορά σε κάποιο γεγονός; ∆ηλαδή ως 

Μνηµείο; 
• Υπάρχουν µνήµες αποτυπωµένες σε στοιχεία του χώρου, ή µνήµες γεγονότων, που 

αναφέρονται στον χώρο αυτό; 
• Μπορεί η συµβολική διάσταση του χώρου να επηρεάσει είτε την συχνότητα χρήσης του, είτε 

την σχέση του µε τους  άλλους χώρους της Πόλης; 
• Μπορεί ο χώρος καθ’ εαυτός να αποτελέσει για τον πολίτη αντικείµενο συνειδητής ή 

ασυνείδητης γνώσης σε αντίθεση µε το επιδερµικό πλαίσιο κάποιας πληροφόρησης ή εντολών; 
• Ποια είναι η πολιτισµική σηµασία του δηµόσιου χώρου; 
 
 
 



Επίπεδο τρίτο: Συγκρότηση - Σύσταση - Μορφή του χώρου 
 
• Τι είναι ο ελεύθερος χώρος καθ’ εαυτός; 
• Υπάρχει ο χώρος αυτός ως ένα συγκεκριµένο πραγµατικό «αντικείµενο», ανεξάρτητα και πέρα 

από τις πιο πάνω επί µέρους δραστηριότητες και λειτουργίες; 
• Πως οριοθετείται αυτός ο χώρος; 
• Υπάρχει διαφορά ανάµεσα στον χώρο αυτό και τα κτίσµατα, αντικείµενα και χώρους που τον 

περιβάλλουν, ή πρόκειται για το ίδιο ακριβώς πράγµα; 
• Τι συµβαίνει µε τη µοναδική "αίσθησης του κενού", που µας  υποβάλλει: Εκφράζει απλά την 

απουσία και το κενό ανάµεσα στις δοµηµένες µάζες των κτισµάτων, ή αντίθετα  ένα θετικό 
στοιχείο καθ’ εαυτό; 

• Εχει µορφή αυτό το «κενό»; και πως η µορφή αυτή θα µπορούσε να ορισθεί και περιγραφεί;  
 
  Tα ερωτήµατα, που προηγήθηκαν εκθέτουν τον προβληµατισµό, το εύρος και  την κλίµακα των 
ζητηµάτων που αφορούν τον ∆ηµόσιο Χώρο. 
 
Απαντήσεις σε οποιαδήποτε από τα ερωτήµατα αυτά πιστεύουµε ότι θα ήταν δυνατό να 
δοθούν µέσα από την διαδικασία του αρχιτεκτονικού σχεδιασµού του υπαίθριου κοινόχρηστου 
χώρου. 
 
Στα πλαίσια της τοποθέτησης αυτής όµως, η ίδια η διατύπωσή τους, στόχο έχει να διαγράψει 
ορισµένα συγκεκριµένα στοιχεία του δηµοσίου χώρου, τα οποία προσεγγίζουν την ουσία του. Έτσι, 
θα µπορούσε να υποστηριχθεί ότι: 

1. Ο υπαίθριος κοινόχρηστος χώρος αποτελεί την συνεκτική  ύλη της Πόλης. 
2. Ο δηµόσιος χώρος της Πόλης είναι ενιαίος, και χαρακτηρίζεται από συνέχεια. 
3. Ο υπαίθριος κοινόχρηστος χώρος είναι ο χώρος της κίνησης και του απρόβλεπτου, σε 

αντιδιαστολή µε τα κτήρια που συγκροτούν το σταθερό τµήµα της πόλης. 
4. Ο δρόµος αποτελεί το εργαλείο αντίληψης και συνοχής της πόλης. 
5. Ο υπαίθριος κοινόχρηστος χώρος - η πλατεία και ο δρόµος - προσδιορίζει έναν χώρο 

θεσµοποιηµένης ή αθεσµοποίητης  ανταλλαγής ή ακόµα έναν χώρο πολιτικό, µε το να 
προκαλεί ένα διαρκώς µεταβαλλόµενο σύστηµα επαφών ή προσεγγίσεων και 
αποτροπών, που συνεχώς µετασχηµατίζεται. 

6. Στον ∆ηµόσιο Χώρο εκδηλώνεται, παίρνει µορφή και εµπλουτίζεται η κοινωνία µέσα 
από την πρόκληση νέων σχέσεων.                                                                      

7. Το φαινοµενικά άµορφο κενό του υπαίθριου κοινόχρηστου χώρου, στην ουσία έχει πολύ 
συγκεκριµένη µορφή, που διαµορφώνεται ανάλογα µε τον τρόπο που συνδυάζονται τα 
επί µέρους χωρο-χρονικά συστατικά του, όπως και τα γεγονότα και νοήµατα που τον 
φορτίζουν. Είναι δηλαδή το κενό αυτό, ο τόπος και ο φορέας συµπύκνωσης γεγονότων 
και  νοηµάτων. 

8. Ο υπαίθριος κοινόχρηστος χώρος είναι το υλικό µε το οποίο διατυπώνεται ο χρόνος, είτε 
σαν σηµάδι της ιστορίας, είτε σαν αέναη κίνηση. 

9. Ο δηµόσιος χώρος είναι ένα πολιτιστικό γεγονός καθ΄ εαυτό, και όχι απλά το 
περιβάλλον ή το πλαίσιο για την ανάπτυξη  κάποιων πολιτισµικών ή άλλων 
δραστηριοτήτων. 

10. Στους υπαίθριους κοινόχρηστους χώρους εντάσσονται και οι Αρχαιολογικοί Χώροι και 
το Τοπίο που συµµετέχουν µε τον ιδιαίτερο χαρακτήρα τους σε όλο τον παραπάνω 
προβληµατισµό. 

 
 
 
 



 
∆. ΤΟ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 
Γενικότερο αντικείµενο αυτού του µαθήµατος, όπως φαίνεται από την ευρύτερη εννοιολογική 
προσέγγιση που προηγήθηκε, αποτελεί η διερεύνηση και ο σχεδιασµός του υπαίθριου 
κοινοχρήστου χώρου της πόλης και του φυσικού τοπίου: η διερεύνηση και η σχεδιαστική 
προσέγγιση του δηµόσιου χαρακτήρα των υπαίθριων αστικών χώρων και µαζί της η διερεύνηση και 
η σχεδιαστική προσέγγιση της συλλογικής, συνείδησης και µνήµης. 
 
Ειδικότερα, συγκεκριµένο αντικείµενο, του µαθήµατος για το εξάµηνο αυτό, αποτελεί η Ανάδειξη 
του Χώρου – Τοπίου του Φιλοπάππου – Κοίλης και η διαµόρφωση υπαίθριας Έκθεσης 
Γλυπτικής. 
 

Ε. ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ 
 
Το Ιστορικό Τοπίο του λόφου Φιλοπάππου, του λόφου Νυµφών και της Κοίλης είναι άµεσα 
συνδεδεµένο µε το νόηµα και την ιστορική εξέλιξη της πόλης της Αθήνας και του αντίστοιχου 
πολιτισµού. 
Οι χώροι αυτοί ανήκουν στο πλέγµα του µεγάλου συνόλου αρχαιολογικών και υπαίθριων χώρων 
που προβλέπεται να αποτελέσουν µια χωρική ενότητα µέσω της Ενοποίησης των Αρχαιολογικών 
Χώρων που αρχίζουν από το Παναθηναϊκό Στάδιο και φθάνουν έως την Ιερά Οδό. 
Στα πλαίσια αυτού του προγράµµατος έχει ήδη πραγµατοποιηθεί η πεζοδρόµηση της ∆ιον. 
Αρεοπαγίτου και η πεζοδρόµηση της Απ. Παύλου, ενώ η διαµόρφωση των άλλων περιοχών δεν 
έχει ακόµα προχωρήσει. 
 
Η ευρύτερη περιοχή αποτελεί ένα παλίµψηστο της Ιστορίας, κρύβοντας στα ιστορικά της στρώµατα 
δείγµα ζωής και πολιτισµού διαφορετικών εποχών, από την αρχαιότητα µέχρι σήµερα. 
Η αρχαία Κοίλη, (ή Κοιλίς) υπήρξε Αττικός ∆ήµος που πήρε το όνοµά του από την κοιλότητα που 
σχηµατίζεται δυτικά της Πνύκας, όπου περνούσε η Κοίλη Οδός. 
Είναι η κοιλάδα µεταξύ των δυτικών  κλιτύων  των λόφων Φιλοπάππου (Μουσών), Πνύκας και 
Νυµφών, από την οποία ξεκινούσαν κατά την αρχαιότητα τα Μακρά Τείχη και η Πειραϊκή Οδός. 
Στην ίδια περιοχή υπήρχαν επίσης οι δήµοι Μελίτης και Κολυττού. 
Κατά την αρχαιότητα (5ος αιώνας), η περιοχή των λόφων Νυµφών, Μουσών και η περιοχή της 
Κοίλης ήταν περιοχές κατοικίας που περιλαµβάνονταν στις εντός του Θεµιστόκλειου τείχους 
περιοχές,  όπου ευρίσκονταν οι αφετηρίες των Μακρών Τειχών και η οδός προς Πειραιά. Η κοίτη 
της οδού ήταν διαµορφωµένη πάνω στον ασβεστολιθικό βράχο, µε λαξευµένες τροχιές για την 
ασφαλή κίνηση των αµαξών. Στη µέση περίπου της διαδροµής υπήρχε µεγάλη Αγορά. 
Υπάρχουν ακόµα τα λαξεύµατα στους βράχους για τη θεµελίωση των τοίχων των αρχαίων οικιών, 
καταστηµάτων, ιερών, δεξαµενών, κλιµάκων, πλατειών, δρόµων  και τάφων, στους οποίους 
πιθανολογείται ότι περιλαµβάνονται και οι τάφοι του Κίµωνα, του Μιλτιάδη και του Θουκυδίδη. 
 
Στα 330 π.Χ. ένα νέο τείχος, το ∆ιατείχισµα που κτίσθηκε για να προστατεύσει την πόλη από τον 
επερχόµενο Μακεδονικό κίνδυνο, χωροθετήθηκε στις κορυφογραµµές των τριών λόφων και δίχασε 
τον πολεοδοµικό ιστό του ∆ήµου που σταδιακά οδηγήθηκε σε παρακµή, ενώ παράλληλα 
αναπτύχθηκε το νεκροταφείο που επεκτάθηκε στον οικιστικό χώρο. 
Στα Ρωµαϊκά χρόνια και µετά την καταστροφή των Μακρών Τειχών από τον Σύλλα (86 π.Χ.), η 
περιοχή των λόφων ερηµώθηκε πλήρως.  
Στον λόφο των Μουσών ζήτησε να ταφεί ο Γάϊος-Ιούλιος Φιλόπαππος (72 µΧ.) και έκτισε το 
µνηµείο  που κυριαρχεί στο τοπίο. 



Το Θεµιστόκλειο Τείχος και το ∆ιατείχισµα εξακολουθούσαν να παίζουν ρόλο στην προστασία της 
πόλης λόγω της στρατηγικής σηµασίας της περιοχής που µεταξύ 9ου και 12ου αιώνα αρχίζει να 
αποκτά αγροτικό χαρακτήρα. 
Από τον λόφο του Φιλοπάππου, το 1687 τα κανόνια του Μοροζίνι βοµβάρδισαν και ανατίναξαν τον 
Παρθενώνα, στα πλαίσια του Τουρκο-Ενετικού πολέµου. 
Οι ανασκαφές στην περιοχή άρχισαν από το 1803 και έφεραν στο φως το Ιερό του ∆ιός Υψίστου, 
ένα σύνθετο υδροδοτικό σύστηµα, η Κρήνη «Καλλιρρόης», το µνηµειώδες συγκρότηµα της 
Πνύκας, το ∆ιατείχισµα, τις «Φυλακές του Σωκράτη», τα Κιµώνεια Μνήµατα, το Ιερό της Μητρός, 
το Ιερό το Πανός κ.α. 
 
Το 1833, την εποχή της ίδρυσης της Αθήνας ως νέας πρωτεύουσας του Ελληνικού Κράτους, η 
περιοχή αυτή ήταν παντελώς απογυµνωµένη από κτίσµατα και το κτίριο του Αστεροσκοπείου (Θ. 
Χάνσεν, 1842), µε την βυζαντινή µικρή εκκλησία της Αγ. Μαρίνας και τον Αγ. ∆ηµήτριο 
Λουµπαρδιάρη ήταν τα µοναδικά κτίσµατα. 
Στη νότια πλευρά του λόφου του Φιλοπάππου υπάρχουν τα υπολείµµατα λατοµείων τα οποία 
λειτούργησαν µέχρι το 1840, οπότε και απαγορεύθηκε η εξόρυξη µαρµάρων για να µην 
τραυµατισθεί το αρχαιολογικό τοπίο. 
Τα λατοµεία αυτά και τα πιθανά ερείπια στους λόφους αποτέλεσαν πηγή οικοδοµικού υλικού για 
την ανοικοδόµηση της γύρω περιοχής που σταδιακά µετατρεπόταν σε περιοχή κατοικίας, µε 
αλλοίωση του φυσικού τοπίου και του χαρακτήρα της ευρύτερης περιοχής, καθώς η Οδός Πειραιώς 
εξελισσόταν σε άξονα βιοµηχανίας. 
Ήδη από το 1908 οι λόφοι αυτοί αποτελούσαν νησίδα ελεύθερων χώρων µέσα στον οικιστικό ιστό. 
Μετά την Μικρασιατική καταστροφή (1922) κτίσθηκαν στην νότια πλευρά του λόφου προσφυγικές 
κατοικίες (Πέτρινα) για την στέγαση προσφύγων, ενώ αναπτύχθηκε και ο «αυθαίρετος» 
προσφυγικός συνοικισµός Ασυρµάτου που χτίσθηκε πάνω στα αρχαία λαξεύµατα και σήµερα δεν 
υφίσταται.. 
Το 1939 το τοπίο των αρχαιολογικών αυτών χώρων της Κοίλης τραυµατίσθηκε βάναυσα µε 
εκβραχισµούς για την δηµιουργία υπαίθριου θεάτρου (θέατρο Μπαστιά) καταστρέφοντας πλήθος 
αρχαίων ερειπίων που δεν είχαν ακόµη ανασκαφεί. Οι εργασίες του θεάτρου σταµάτησαν µετά από 
έντονες διαµαρτυρίες. Το θέατρο αυτό δεν ολοκληρώθηκε και δεν λειτούργησε ποτέ, ενώ 
κατεδαφίστηκε το 2000. 
 
Μεταπολεµικά στην περιοχή κατασκευάσθηκε και δεύτερο θέατρο το οποίο χρησιµοποιήθηκε για 
τις παραστάσεις του Συγκροτήµατος Ελληνικών Χορών της ∆. Στράτου.  
Το 1955 άρχισε η διαµόρφωση των Χώρων της Ακρόπολης και του Φιλοπάππου από τον ∆. 
Πικιώνη µε σκοπό την ανάδειξη των αρχαιολογικών αυτών χώρων, που καταγράφηκε ως ένα από 
τα σηµαντικότερα Νεοελληνικά αρχιτεκτονικά έργα του 20ου αιώνα. 
Το 1965 στο ανατολικό µέρος του λόφου Φιλοπάππου οργανώθηκε από τον Γ. Κανδύλη διεθνής 
Biennale Γλυπτικής µε έργα κυρίως Μοντέρνας Τέχνης, γεγονός µεγάλης σηµασίας για την εποχή. 
 
Πρόσφατα, στην περιοχή της Κοίλης άρχισαν εργασίες καθαρισµού και ανασκαφών που 
προχώρησαν στην αποκάλυψη µέρους της αρχαίας Πειραϊκής Οδού. Εκτός των διαµορφώσεων του 
∆. Πικιώνη, οι αρχαιολογικοί αυτοί χώροι δεν είναι και τόσο γνωστοί στο κοινό και δεν έχουν 
ενταχθεί στην καθηµερινή ζωή και εµπειρία των κατοίκων.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
ΣΤ.   ΤΟ ΘΕΜΑ 
 
Α. Θεωρείται επιθυµητό να αναδειχθεί ο συνολικός χώρος µε πιθανές διαδροµές, σηµεία στάσης, 

σήµανση κ.λπ., µικρής κλίµακας, µε απόλυτο σεβασµό στον χαρακτήρα του χώρου. Ο στόχος 
αυτών των επεµβάσεων θα είναι η επισκεψιµότητα και η αναγνώριση των σηµαντικών τόπων 
και στοιχείων του συνολικού χώρου και η σχέση τους µε το ευρύτερο φυσικό και αρχαιολογικό 
περιβάλλον. 

 
Β. Οργάνωση χώρου υπαίθριας γλυπτικής  έκθεσης είτε σε συνδυασµό µε το υπαίθριο θέατρο της 

∆. Στράτου, είτε στον χώρο των παλαιών Λατοµείων, είτε κατά µήκος διαδροµών ή σε σηµεία 
στάσης. 

 
Γ. Η γενική διαµόρφωση και οι επιµέρους επεξεργασίες θα αποτελούν µια ενότητα µε συνολική 

λογική σύνθεσης. Οι επεµβάσεις θα είναι διακριτικές, ίσως και αναστρέψιµου χαρακτήρα, όπως 
αρµόζει σε ιστορικό χώρο. 

 
 
 
 
Ζ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 
Κατά την πρόοδο επεξεργασίας: 
 
• Σε πρώτη φάση θα πρέπει να γίνει από τους σπουδαστές αναγνώριση του ιδιαίτερου χαρακτήρα 

του χώρου και του τοπίου και η συσχέτισή του µε το άµεσο και ευρύτερο περιβάλλον, η 
καταγραφή του µε διάφορες τεχνικές (σκίτσα, φωτογραφίες, video, κ.λπ.), καθώς και σύνθετες 
κριτικές παρατηρήσεις που αφορούν σε φυσικά και τεχνητά στοιχεία του χώρου, είδος και 
οργάνωση πρασίνου, λειτουργίες του χώρου, δυνατότητες κλπ.. 

 
• Αυτή η εργασία θα αποτελέσει τη βάση για την επιλογή των βασικών συσχετίσεων του λόφου 

µε τον ευρύτερο χώρο της πόλης και συγκριµένα µε το διαµορφωµένο άξονα ∆ιον. 
Αρεοπαγίτου και Απ. Παύλου καθώς και µε τις περιοχές Μακρυγιάννη, Κουκάκη, Πετραλώνων 
και Θησείου και του είδους των επεµβάσεων που θα προταθούν  σε συγκεκριµένα σηµεία του 
χώρου. 

 
• Πρώτη προσέγγιση του θέµατος σε κλίµακα 1:2000 και 1:1000. 
 
• ∆ιερεύνηση και επεξεργασία των επί µέρους διαµορφώσεων και της υπαίθριας έκθεσης σε 

κλίµακες 1:200 – 1:100 µε στοιχεία που θα προκύψουν από την γενική χωροθέτηση, όπως 
στέγαστρα, καθιστικά, πλακοστρώσεις, κ.λ.π. ενώ ορισµένα από αυτά µπορούν να µελετηθούν 
σε κλίµακα 1:50. 

 
• ∆ιαλέξεις, εισηγήσεις είτε σχετικά µε το θέµα είτε ευρύτερου ενδιαφέροντος, θα γίνουν από 

µέλη ∆ΕΠ ή επισκέπτες οµιλητές. 


