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Έως το “Συστήνοντας το βράχο της Σχιστής Πέτρας”
 

     

Ξεκινώντας να παρουσιάσουμε τη διπλωματική μας εργασία θεωρούμε χρήσιμο να 
γράψουμε δυο λόγια για την πορεία μας προς την αποκρυστάλλωση του θέματός 
μας. Η πορεία αυτή υπήρξε για μας μια παιδευτική, εκπαιδευτική και ταυτόχρονα 
ψυχαναλυτική διαδικασία που μέσα στα χρόνια της ενασχόλησής μας με την 
αρχιτεκτονική αποτέλεσε, μαζί με τον καιρό της πλήρους ανάπτυξης και αποπεράτωσης 
του θέματος, την πιο πυκνή και εποικοδομητική περίοδο της εκπαιδευτικής μας 

διαδρομής.
Η διερεύνηση του θέματος ξεκινά με την επιθυμία μας να μελετήσουμε ένα κτίριο 
βιβλιοθήκης για το κέντρο της Αθήνας, επιθυμία που πιθανά συνδέεται με την ανάγκη 
μας να επεξεργαστούμε χώρους με ιδιαίτερη σχέση με το φως καθώς και τη δυναμική 

που τέτοιοι χώροι αναπτύσσουν με το περιβάλλον τους.
Σε αναζήτηση αυτού είδαμε για πρώτη φορά το λόφο της Σχιστής Πέτρας, ένα μικρό 
λόφο στους πρόποδες του Λυκαβηττού. Έμοιαζε με ένα οικοδομικό τετράγωνο 
όμοιο με τα υπόλοιπα που το περιεχόμενο του ήταν ένα κομμάτι φύσης. Η δυναμική 
αντίθεση που περιείχε ο τόπος αυτός μας ώθησε να τον δούμε καταρχήν ως ένα 
ιδιότυπο οικοδομικό τετράγωνο που θα ενέτασσε ένα κτίριο σαν αυτό που ψάχναμε.
Εκεί κάπου εμφανίζεται στην διπλωματική μας η προβληματική του ορίου, αφού 
το “οικόπεδο” αυτό έμοιαζε ήδη από την αρχή για μας να εμφανίζει την ιδιαίτερη 
δυναμική του στα όριά του, στις περιοχές επαφής του δηλαδή με το περιβάλλον του.
Πρόκειται για μια προβληματική που επανέρχεται καθώς αποτέλεσε το αντικείμενο της 
διάλεξης που εκπονήσαμε με θέμα “Το όριο στο Luis Kahn”. Εκεί είχαμε την ευκαιρία να 
παρακολουθήσουμε μέσα από το έργο του αρχιτέκτονα την πολυσήμαντη διάσταση 
που παίρνει το όριο στο αρχιτεκτονικό έργο όταν αποκτά χωρικά χαρακτηριστικά και 
κυρίως την αξία του ως διαμεσολαβητικό στοιχείο της ουσίας του αρχιτεκτονικού 

έργου στο περιβάλλον του. 
Αυτός ο τόπος εμφανίζεται ως μια ευκαιρία να επεξεργαστούμε σχέσεις ανάμεσα σε 
διαφορετικές χωρικές καταστάσεις. Αρχικά  ανάμεσα στο λόφο της Σχιστής Πέτρας 
και της πόλης που την περιβάλλει  και λίγο αργότερα τις σχέσεις  στο σύστημα Σ.Π-
Πόλη-Λυκαβηττός, ο οποίος αποτελεί κύριο στοιχείο του ευρύτερου περιβάλλοντος 

της Σχιστής Πέτρας.
Με κεντρικό στόχο τη συγκρότηση αυτής της σχέσης δουλεύουμε το χώρο της 
βιβλιοθήκης ως ένα οριακό κτιριακό στοιχείο του λόφου που ζητά να μεσολαβήσει 
ανάμεσα σ’ αυτόν και το δομημένο περιβάλλον. Η διερεύνηση του θέματος αυτού 
και οι συνθετικές μας απόπειρες οδήγησαν σταδιακά σ’ ένα χώρο με υποτυπώδεις 
διαστάσεις που όλο και συρρικνωνόταν. Ήταν ο ίδιος ο τόπος που μας αποκάλυψε 
σταδιακά τι χρειάζεται, ιεράρχησε τις απαιτήσεις μας και μας οδήγησε στο τελικό μας 

concept με διαφορετικό πρόγραμμα και χωρική συγκρότηση.
Φτάνουμε λοιπόν στο “Συστήνοντας το βράχο της Σχιστής Πέτρας” μέσα από μια 
διαδικασία ιεράρχησης και εκ βάθρων  τροποποίησης των θέλω και των δημιουργικών 
αναγκών μας, θέτοντας ως κύριο πρόταγμα το να αφουγκραστούμε τον τόπο, μια 

διαδικασία ιδιαίτερα πολύτιμη για το μέλλον μας ως δρώντες δημιουργοί.¬
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Αυτή η μεθοδολογία ανάλυσης μας 
επέτρεψε να διατηρήσουμε μια 
ισάξια σχέση τόσο με το σύνολο 
όσο και με το μέρος του συνόλου 
γεγονός που μας ακολούθησε  και 
στη συγκρότηση της πρότασης 
μας όπου μια βασική σχεδιαστική 
αρχή ήταν η κάθε επί μέρους 
παρέμβαση να διατηρεί μια σφιχτή 
σχέση με τη συνολική και να 
διέπεται από τις ίδιες αρχές.
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Προσέγγιση του θέματος σε δυο κλίμακες

Η Σχιστή Πέτρα αποτελεί στη διαδικασία διερεύνησης του θέματος ένα χωρικό στοιχείο ιδωμένο σε δύο 
διαφορετικές κλίμακες.
Αφενός την επεξεργαζόμαστε ως μέρος ενός γενικότερου συστήματος και αφετέρου ως ένα αυτοτελές 
σύστημα με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.
Στο πρώτο σκέλος διερευνούμε την αλληλεπίδραση της Σχιστής Πέτρας με το ευρύτερο περιβάλλον της 
σε επίπεδο χωρικών συστημάτων, χρήσεων γης καθώς και κυκλοφορίας και προσπελασιμότητας. Για την 
κατανόηση της αλληλεπίδρασης αυτής επεξεργαζόμαστε τα δύο βασικά συστήματα παραγωγής του χώρου, 
το φυσικό ανάγλυφο και το δομημένο περιβάλλον, οργανώνουμε τις γειτνιάζουσες  με την περιοχή μας 
χρήσεις γης και την αναλύουμε κυκλοφοριακά και σε επίπεδο προσπελασιμότητας.
Στο δεύτερο σκέλος κάνουμε zoom και παρατηρούμε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Σχιστής Πέτρας ως 
αυτόνομο σύστημα. Με μεταβατικό στοιχείο από τη μία στην άλλη κλίμακα τις προσβάσεις στο “οικόπεδο” 
και τον ιδιαίτερο χαρακτήρα τους, καταγράφουμε τα χαρακτηριστικά του αναγλύφου του, σημειώνουμε 
τις ενδιαφέρουσες οπτικές φυγές που συνδέουν περαιτέρω το λόφο με σημεία αναφοράς της πόλης, 
απομονώνουμε τις υφές και τα χρώματα του και τέλος καταγράφουμε τη σημερινή του κατάσταση.
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Ανάλυση

Α. Η Σχιστή Πέτρα στην κλίμακα της πόλης





Χάρτης ένταξης

Πρόκειται για έναν χάρτη 
που συγκροτεί ένα δίκτυο 
ελεύθερων χώρων του 
κέντρου της πόλης στο 
οποίο εντάσεται η Σχιστή 
Πέτρα και μας επιτρέπει μια 
πρώτη γνωριμία μαζί της. 
Οι ελεύθεροι χώροι του 
δικτύου έχουν διαφορετική 
απεικόνιση ανάλογα με 
το είδος τους. Η Σχιστή 
Πέτρα κατάσσεται στους 
λόφους ενώ την ίδια στιγμή 
παρατηρεί κανείς οτι έχει 
σχήμα που παραπέμπει 
στις αστικές πλατείες του 
διαγράμματος. Αυτές οι 
πληροφορίες κάνουν μια 
πρώτη νύξη σε σχέση με 
τον υβριδικό χαρακτήρα 
της Σχιστής Πέτρας που 
πραπέμπει στα δύο 
χωρικά συστήματα που θα 
αναλύσουμε στη συνέχεια.



Τα χωρικά συστήματα 

Παρατηρήσαμε ήδη ότι η Σχιστή Πέτρα είναι ένας λόφος που οριοθετείται όμως αυστηρά ως ένα τυπικό οικοδομικό τετράγωνο. Αυτό μας οδηγεί στο να 
αναδείξουμε το δύο συστήματα που δίνουν στον αστικό χώρο την σημερινή του μορφή. Πρώτο είναι το σύστημα του φυσικού αναγλύφου. Πρόκειται για ένα 
σύστημα ρευστό, με κοιλότητες και εξάρσεις ως αποτέλεσμα γεωλογικών μεταβολών μέσα στους αιώνες. Σ΄αυτό το σύστημα, όπως παρατηρούμε τόσο στους 
ιστορικούς χάρτες όσο και στην τομή των δύο λόφων η Σχιστή Πέτρα και ο Λυκαβηττός αποτελούν μια αδιάσπαστη ενότητα μέχρι και τα μέσα περίπου του 
20ου αιώνα. Τότε, με τη ραγδαία επικάθιση επί του φυσικού αναγλύφου του δεύτερου χωρικού συστήματος που είναι το δομημένο περιβάλλον, η σχέση αυτή 
ανατρέπεται ριζικά. Το αστικό δίκτυο περιχαρακώνει και τους δύο λόφους και στο εξής η σχέση τους 
διαμεσολαβείται από μια δομημένη ζώνη. Λόγω της διαφοράς στην κλίμακα και 
του αυστηρού αστικού σχήματος  η περικύκλωση της Σχιστής Πέτρας από 
το χτισμένο μοιάζει πολύ πιο ασφυκτική και η αλλοίωση του 
αναγλύφου εντονότερη. Το ότι το βίαιο πέρασμα από  το ένα 
σύστημα στο άλλο είναι περισσότερο εύληπτο στην 
κλίμακα του ανθρώπου προσδίδει στο σημείο 
αυτό έναν ιδιαίτερο δυναμισμό.
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Η μορφή των δύο συστημάτων αναπαρίσταται σε δύο μακέτες που παρατίθενται για να υπογραμμίσουν τη συγκρουσιακή σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ 
τους. Επειδή όμως καίρια παρατήρηση στην ανάλυσή μας αποτελεί η αλληλεπίδραση των δύο συστημάτων, κατασκευάζονται δύο μακέτες που απεικονίζουν 
την επιρροή του ενός συστήματος πάνω στο άλλο. Στην πρώτη μακέτα απεικονίζουμε με τρόπο αφαιρετικό τις αλλοιώσεις που π ροκαλεί η έλευση του 
χτισμένου στην περιοχή μελέτης “σκάβοντάς” το έδαφος. Η έξαρση από την άλλη που παρουσιάζει το ανάγλυφο επηρεάζει δραστικά με τη σειρά του τον 
τρόπο ανάπτυξης της πόλης. Η πόλη αναγκάζεται να ακολουθήσει το ανάγλυφο 
και να ανηφορίσει, παρατήρηση που σημειώνεται επίσης 
αφαιρετικά σε μακέτα. Συγκεκριμένα
οι δρόμοι απεικονίζονται ως 
τοιχία που “σηκώνονται”
προς τη Σχιστή Πέτρα 

και το Λυκαβηττό.        
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                      Χρήσεις γης

Στον πρώτο χάρτη απεικονίζονται οι χρήσεις γης 
στην περιοχή. Η γενική παρατήρηση είναι οτι οι 
χρήσεις κλιμακώνονται από τις υπηρεσίες, που 
εμφανίζονται κυρίως στο ιστορικό κέντρο της 
πόλης, στο εμπόριο, κυρίως  στις περιοχές του 
Κολωνακίου και των Εξαρχείων και εν τέλει στην 
κατοικία όσο πλησιάζουμε στους λόφους Σχιστή 
Πέτρα, Λυκαβηττός και Στρέφη. Η διευθέτηση 
αυτή σχετίζεται πιθανά με τα δεδομένα που 
θέτει το ανάγλυφο και εμπλουτίζει περεταίρω 
την ούτως ή άλλως πολυποίκιλη σχέση πόλης-

αναγλύφου.

 

                                                                        Eγγύτητα

Στο δεύτερο χάρτη σημειώνουμε με τη βοήθεια 
γραφικής κλίμακας την εγγύτητα μεταξύ του 
σημείου ενδιαφέροντος και σημείων αναφοράς 
του κέντρου. Σημειώνεται η τριλογία του 
Πανεπιστημίου ως αντιπροσωπευτικό σημείο του 
κεντρικού άξονα της Πανεπιστημίου, η πλατεία 
Εξαρχείων ως σημείο αναφοράς των Εξαρχείων 
και η πλατεία Κολωνακίου για την περιοχή του 
Κολωνακίου αντίστοιχα.
Με τη χρήση ενός βήματος διακοσίων  μέτρων 
μπορεί κανείς να αντιληφθεί την απόσταση της 
Σχιστής Πέτρας από τα επιλεγμένα σημεία. Τα 
συμπεράσματα σχετικά με την εγγύτητα ή την 
απόσταση των σημείων είναι ολοκληρωμένα 
όμως μόνο όταν η επεξεργασία γίνεται και στον 
τρισδιάστατο χώρο όπως βλέπουμε στη συνέχεια.
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Κυκλοφορία-Προσπελασιμότητα

Για την κατανόηση της έννοιας του “κοντά” και του “μακριά” ανέκυψε η ανάγκη 
να κατασκευάσουμε έναν τρισδιάστατο χάρτη.  Ο χάρτης υψώθηκε στο χώρο 
και πάνω του σημειώσαμε εναλλακτικές πορείες πρόσβασης του λόφου για τον 
πεζό και το αυτοκίνητο καθώς και τα τμήματα του δικτύου που είναι αναβάσεις ή 
πεζόδρομοι. Μ΄αυτό τον τρόπο προσπαθήσαμε να αναδείξουμε τις ποιότητες και 
τα χαρακτηριστικά του δικτύου που θα ήταν χρήσιμα για την περιοχή μελέτης και 
να αναπαραστήσουμε τους περιορισμούς και το χαρακτήρα των προσπελάσεων 
που η βιωματική σχέση με τον τόπο μας κατέδειξε. Στα διαγράμματα σημειώνουμε 
κωδικοποιημένα τις πορείες για τις δύο κατηγορίες χρηστών. Επίσης προστίθεται 
η παρατήρηση ό τι η Σχιστή Πέτρα, παρά τη πρώτη εντύπωση, απέχει μόλις πέντε 
δρόμους από την οδό Πανεπιστημίου και διατηρεί οπτική σχέση μαζί της μέσω 
της οδού Ομήρου.
   





Η Σχιστή Πέτρα σε zoom
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Οδός Φωκιλίδου

Οδός Διδότου 

Οδός Αναγνωστοπούλου

Οδός Ομήρου



Προσβάσεις

Αρχικό στοιχείο μελέτης της Σχιστής Πέτρας ως αυτοτελές σύστημα αποτέλεσαν οι προσβάσεις 
της. Σ΄αυτό το στάδιο μας ενδιέφερε να μελετήσουμε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε μιας 
καθώς και να απεικονίσουμε την εμπειρία τους. 
Οι τέσσερις κύριες προσβάσεις (οδοί Ομήρου, Αναγνωστοπούλου, Διδότου, Φωκιλίδου) 
παρουσιάζονται σε τομή για να αναδειχθεί το πως εξελίσσεται το ανάγλυφο κατά περίπτωση. 
Η  πρόσβαση της οδού Αναγνωστοπούλου από Κολωνάκι είναι μια σχετικά ήπια πρόσβαση 
χωρίς έντονη υψομετρική διαφορά ενώ η οδός Ομήρου από το κέντρο μια ομαλή ανηφόρα 
που εξελίσσεται σε μια έντονη ανάβαση στο τελευταίο της τμήμα που απαγορεύει την θέα της 
κατάληξης.

Η οδός Διδότου, κύρια 
πρόσβαση από Εξάρχεια 
παρουσιάζει παρόμοια με την 
Ομήρου εξέλιξη με τη διαφορά 
οτι περνά εφαπτομενικά στο 
λόφο και δεν έχει οπτική σχέση 
μαζί του μέχρι την τελευταία 
στιγμή. Τέλος η οδός Φωκιλίδου 
σχηματίζει μια ήπια λεκάνη που 
επιτρέπει μια ωραία θέα του 

λόφου από απόσταση.



Παρατηρήσεις για τον τόπο

Πολύ σημαντικές για την κατανόηση του τόπου υπήρξαν οι  παρατηρήσεις μας σε σχέση με όλα 
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του αναγλύφου της Σχιστής Πέτρας καθώς και τη φύτευσή της. Οι 
παρατηρήσεις σημειώνονται σε μια αξονομετρική απεικόνιση του λόφου η οποία συνοδεύεται από 
φωτογραφίες των σημείων ενδιαφέροντος. Οι σημειώσεις αυτές  αποτέλεσαν ισχυρές αναφορές 
κατά τη διάρκεια της συνθετικής διαδικασίας. 
Μια πρώτη παρατήρηση έχει να κάνει με τα όρια της Σχιστής Πέτρας με τους γύρω δρόμους που 
οργανώνονται με τη χρήση φραχτών, άλλοτε χαμηλών (οδός Χέρσωνος) ως στοιχεία οριοθέτησης 
και άλλοτε ψηλότερων(οδός Αναγνωστοπούλου) ως στοιχεία κυρίως αναληματικά.
 Ένα δεύτερο στοιχείο είναι οτι πρόκειται για ένα ύψωμα που χωρίζεται σ΄ένα κύριο και ένα 
συμπληρωματικό μέρος, πιθανά εξ΄αιτίας κάποιας λατόμευσης. Η διαμόρφωση αυτή έχει παράγει 
ένα πέρασμα της τάξεως των δύο μέτρων ανάμεσα στα δύο σκέλη που αποτελεί ίσως και το 
εσωτερικότερο σημείο, την καρδιά θα λέγαμε της Σχιστής Πέτρας. 
Κατά την εξέλιξη του αναγλύφου προς την κορυφή παρατηρήσαμε μια περιοχή που σχηματίζει  ένα 
επίπεδο, ένα φυσικό μπαλκόνι, μέτρια προσβάσιμο από τα βατά σημεία του λόφου. Πρόκειται για 
το ψηλότερο προσπελάσιμο σημείο του μέρους που βρίσκεται σε τέτοια θέση ώστε να επιτρέπει 
απρόσκοπτα τη θέα του λόφου της Ακρόπολης.
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Συμπληρώνοντας τις σημειώσεις σχετικά με το 
ανάγλυφο της Σχιστής Πέτρας παραθέτουμε 
μια σειρά εγκάρσιων τομών της με σκοπό να 
αναπαραστήσουμε το πως το ανάγλυφο εξελίσεται 
στο χώρο από το εμπρός στο πίσω κομμάτι. 
Τέλος σημειώνεται η φύτευση που καλύπτει αλλού 
πυκνότερα (πίσω μέρος) και αλλού αραιότερα (μπροστά 
μέρος) το λόφο. Η  ακριβής αποτύπωση των θέσεων 
των κορμών κρίθηκε ιδιαίτερα χρήσιμη καθώς τα 
δέντρα συλλειτουργούν απόλυτα με το ανάγλυφο για 
να παράξουν  φυσικές διαδρομές και χώρους στάσης  
ασκεπείς ή στεγασμένους από το φύλλωμά τους. Αυτή η 
πληροφορία, το να αφουγκραστούμε και να καταγράψουμε  
δηλαδή τη σχέση αναγλύφου-φύτευσης αποτέλεσε 
και την απαρχή των συνθετικών μας χειρονομιών.
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Οπτικές φυγές

Με τη βοήθεια ενός χάρτη απεικονίζουμε τις τρεις κύριες θέες που προσφέρονται στον περιπατητή όταν 
βρίσκεται πάνω στο λόφο. Στο μπροστά μέρος, από το φυσικό μπαλκόνι όπως είδαμε, προσφέρεται μια θέα της 
Ακρόπολης, καδραρισμένης από τα μέτωπα της οδού Ομήρου. Στεκόμενος κανείς στο πίσω μέρος του λόφου 

αφενός έχει μια καθαρή και κοντινή θέα του Λυκαβηττού καθώς επίσης και μια άποψη των Τουρκοβουνίων.



Υφές και χρώματα

Ο λόφος της Σ.Π διαθέτει πλούτο υφών και χρωμάτων που για μας αποτελούν 
αναπόσπαστο στοιχείο της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας του. Σ΄ένα φωτογραφικό διάγραμμα 
απεικονίζονται οι διάφορες υφές του μέρους οι οποίες κλιμακώνονται από τις πιο 

σκληρές υλικότητες( σκούρο ανθρακί πέτρωμα) έως τις μαλακότερες( χώμα-πράσινο).



Η Σχιστή Πέτρα σήμερα

Τα τέσσερα στιγμιότυπα που 
παραθέτουμε εδώ έχουν 
σκοπό να κάνουν ένα σχόλιο 
για τη σημερινή λειτουργία του 
μέρους ως δημοσίου χώρου 
της πόλης και ταυτόχρονα 
πνεύμονα του κέντρου. Οι 
εικόνες επίσης καταδεικνύουν 
το χαρακτήρα της 
οικειοποίησης του από τους 
τοπικούς και υπερτοπικούς του 
χρήστες. Η κακή εικόνα του 
λόφου επιτείνεται και από το 
γεγονός οτι κατά τη διάρκεια 
των βραδινών ωρών ο χώρος 

δεν φωταγωγείται.
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Πρόταση



Η πρότασή μας συμπυκνώνεται σε μια σειρά από 
παρεμβάσεις που αναπτύσσονται στο όριο της Σχιστής 
Πέτρας και συγκροτούν μία υπαίθρια διαδρομή. Ο 
περιπατητής ξεκινάει από την πόλη και καταλήγει 
στο Λυκαβηττό με ενδιάμεσο και κυρίαρχο σταθμό 
το λόφο της Σχιστής Πέτρας. Θεωρήσαμε σκόπιμο να 
δοθεί ένας θεματικός χαρακτήρας στην διαδρομή αυτή 
που θα ενισχύσει τη χρήση του, καταλήγωντας σε μία 
υπαίθρια έκθεση γλυπτικής. Ο τοίχος, στοιχείο που 
περιβάλλει το λόφο για λόγους στήριξης των χωμάτων, 
αποτελεί το βασικό συνθετικό εργαλείο. Στην πρότασή 
μας μεταλλάσεται με τρόπο που να οργανώνει κινήσεις, 
να παράγει χώρο, να συγκρατεί. Η διαμόρφωση των 
δαπέδων, τόσο στους δρόμους γύρω από το λόφο όσο 
και πάνω στο λόφο με τη μορφή μονοπατιού, συμβάλλει 
στη μετάβαση από το αστικό περιβάλλον στο φυσικό. 
Τέλος, η αλληλουχία των γλυπτών ολοκληρώνει την 
εμπειρία της Σχιστής Πέτρας.   

Κεντρική ιδέα: η διαδρομή, η χρήση, τα 
συνθετικά εργαλεία



Ο τοίχος Τα δάπεδα Τα γλυπτά

Μακέτα     1:1000 31



Στα αφαιρετικά αυτά διαγράμματα αναδεικνύεται η 
συνθετική λογική με την οποία χρησιμοποιείται το 
τοιχίο. Το τοιχίο σπάει, εισχωρεί στο χώμα, παράγει 
χώρο, αναδιπλώνεται, συγκρατεί, δημιουργεί 
επίπεδα. Κύριος στόχος ήταν να προβούμε σε 
όλες τις παραπάνω συνθετικές χειρονομίες με 
όσο το δυνατόν μεγαλύτερη οικονομία μέσων. Ο 
τοίχος αποτέλεσε το καταλληλότερο εργαλείο για 
να επιτελέσει το στόχο μας. 

Η ιδέα παίρνει μορφή



Μακέτα     1:500
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Στην πρώτη περίπτωση 
αφαιρείται το χώμα του 
“οικοπέδου” εξ’ ολοκλήρου 
και επεξεργόμαστε το 
θέμα εντελώς αστικά. 
Εκμεταλλευόμαστε το σύνολο 
του οικοπέδου αφήνοντας 
μόνο μία λωρίδα χώματος 
στο ένα ακρο. Φαίνεται κι από 
εδώ ακόμα η πρόθεση μας να 
πραγματοποιήσουμε μία αργή 
ανάβαση που να διαπερνά το 
κτίριο.  

Εδώ δημιουργούμε ένα 
σαφές ρήγμα στο οικόπεδο 
αφήνωντας το χώμα να 
χυθεί μέχρι και το μέτωπο 
του οικοπέδου. Η ανάβαση 
έρχεται σε περασιά με την οδό 
Φωκυλίδου και έχει οπτική 
σχέση με την εσωστρεφή 
αυλή που δημιουργείται. Εδώ 
προσπαθούμε να ορίσουμε 
την περιοχή επέμβασης για 
να επιτύχουμε την ελάχιστη 
αφαίρεση χώματος.

Εδώ επιχειρούμε να 
περιορίσουμε το κτισμένο 
στα δύο άκρα του οικοπέδου, 
εκεί που γειτνιάζει με 
το αστικό περιβάλλον, 
αφήνοντας μία λωρίδα 
χώματος ανάμεσα. Στο ένα 
άκρο το κτισμένο εμφανίζεται 
πιό δυναμικά απ’ ότι στο 
άλλο αλλά δημιουργείται 
πρόβλημα επικοινωνίας των 
δύο. Το χώμα και σε αυτή 
την περίπτωση φτάνει ως το 
μέτωπο του οικοπέδου για να 
παραλάβει τον περιπατητή. 

Στην περίπτωση αυτή ο 
κτιριακός όγκος αναπτύσσεται 
στο μέτωπο του οικοπέδου 
και φθίνει προς τα πίσω 
υπονοώντας τον χώρο 
υπογείως. Το χώμα καλύπτει 
το μεγαλύτερο μέρος του 
οικοπέδου εμφανίζοντας 
μόνο κάποια ίχνη κτισμένου 
που κατευθύνουν τον 
περιπατητή προς τη Σχιστή 
Πέτρα.

Η κτιριακή δομή-διερεύνηση
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Στο σημείο αυτό αναπτύσσεται μία κτιριακή δομή η οποία στεγάζει 
εργαστήρια για γλύπτες. Στο χώρο αυτό παράγονται τα γλυπτά που 
θα πλαισιώσουν την υπαίθρια διαδρομή. Θεωρούμε σκόπιμο το να 
παράγονται τα εκθέματα στον ίδιο τόπο που εκτίθενται. 

Η κτιριακή αυτή παρέμβαση οφείλει να ιδωθεί τόσο ως μέρος ενός 
συνόλου παρεμβάσεων και προσπελάσεων όσο και ως ένα σύνολο με 
μία λειτουργική πύκνωση. Από τη μία επιχειρείται ένα ακόμα δημόσιο 
πέρασμα προς τη Σχιστή Πέτρα, μέσω του οποίου ο περιπατητής 
αντιλαμβάνεται τους χώρους των εργαστηρίων και έχει τη δυνατότητα 
να εισέλθει στο κτίριο. Από την άλλη το κτίριο χώνεται στο έδαφος 
ακολουθώντας τη ροή των χωμάτων και ο χώρος εμφανίζεται σχεδόν 
υπαινικτικά. 

Το κτίριο θα πρέπει να συνομιλήσει με ένα δομημένο περιβάλλον και με 
έναν υπολειμματικό φυσικό χώρο που ασφυκτιά λόγω του πρώτου και 
επομένως να φέρει στοιχεία και των δύο. Στη συνθετική μας πρόταση 
δημιουργείται μία πρωταρχική αγκαλιά, μία χάραξη που φαίνεται να 
γεννιέται από την πόλη, η οποία χώνεται στο έδαφος και παράγει τον 
βασικό χώρο δουλειάς. Η χάραξη αυτή μετακινείται κατάτι από το όριο 
του χωμάτινου “οικοπέδου”, αφαιρείται το χώμα στο σημείο αυτό και 
αναπτύσσονται τρεις μεμονωμένοι εργαστηριακοί χώροι που έχουν 
άμεση σχέση με το επίπεδο του δρόμου. Αυτή την αγκαλιά έρχεται να 
ολοκληρώσει μία δεύτερη οριοθετώντας υπέργεια ένα πλάτωμα στην 
πορεία της ανάβασης προς το λόφο και υπόγεια όλους τους βοηθητικούς 
χώρους των εργαστηρίων. Οι δύο αυτές αγκαλιές “κλειδώνουν” σε ένα 
ψηλό κλιμακοστάσιο που εξυπηρετεί όλες τις κινήσεις. 
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 masterplan  1:200





Κάτοψη παρέμβασης οδού Αναγνωστοπούλου    1:100

Όψη παρέμβασης οδού Αναγνωστοπούλου    1:100



Το όριο του λόφου στην οδό 
Αναγνωστοπούλου “μαλακώνει”. 
Στην τελευταία παρέμβαση της 
Αναγνωστοπούλου το όριο μετατίθεται  
προς τα μέσα καθώς μία μπετονένια 
γωνιά σχηματίζει δύο επίπεδα. Το ένα 
βρίσκεται χαμηλότερα και επιτρέπει μία 
ακόμα είσοδο στο λόφο μέσα από πυκνή 
φύτευση. Ψηλότερα σχηματίζεται ένα 
πλάτωμα που αποτελεί το βασικό χώρο 
έκθεσης των γλυπτών. Μία μεταλλική 
σκάλα συνδέει τα δύο αυτά επίπεδα.   

Τομή Α-Α’         1:100

Τομή B-B’        1:100

Τομή Γ-Γ’            1:100



Έπειτα από τη μεγάλη ανάβαση της 
οδού Διδότου, ο περιπατητής ακολουθεί 
ένα τοιχίο που σπάει στην πορεία του 
για να εισχωρήσει τελικά μέσα στη 
Σχιστή Πέτρα. Ανάμεσα στα δύο πλέον 
τοιχία αναπτύσσεται μία σκάλα που σε 
κατευθύνει στο επίπεδο μιας μικρής 
πλατείας κλίμακας γειτονιάς. Η είσοδος 
στο λόφο γίνεται ομαλά με τα χώματα να 
ανεβαίνουν σταδιακά προς τα πάνω. 

Σε περασιά με την οδό Ομήρου 
τοποθετείται ένα μεταλλικό ψηλό στοιχείο 
που έχει σκοπό να προσκαλέσει τον 
περιπατητή από μακριά καθώς η Ομήρου 
επιτρέπει οπτική σχέση του λόφου από 
την οδό Πανεπιστημίου. Ενδεχομένως τη 
νύχτα να φωτίζεται στο ψηλότερο σημείο 
εν ίδει φάρου. Και πάλι δύο μπετονένια 
τοιχία παράγουν χώρο ανάμεσα τους και 
συγκεκριμένα μία γρήγορη ανάβαση στο 
λόφο.  

 Αξίζει να σημειωθεί ότι τα τοιχία στην 
κλίμακα 1:100 γίνονται ανάγλυφα. Η 
επεξεργασία τους μορφοποιείται άλλοτε 
με εξοχές και άλλοτε με έσοχες με σκοπό να 
παραλάβουν όλο τον απαραίτητο αστικό 
εξοπλισμό (καθίσματα, φωτισμός, κάδοι 
απορριμάτων, πυροσβεστικοί σταθμοί). Η 
χειρονομία αυτή συνάδει με την βασική 
αρχή μας για οικονομία κινήσεων στον 
τόπο αυτό.  

Εμπρόσθιο μέτωπο-οδός 
Αναγνωστοπούλου
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Κάτοψη δωμάτων        1:100
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Κάτοψη στο +1.00          1:100
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Κάτοψη στο +4.00         1:100
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Τομή B-B’        1:100

Τομή A-A’        1:100

Τομή Γ-Γ’        1:100



Τομή Ε-Ε’        1:100

Τομή Δ-Δ’        1:100
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χώροι εργαστηρίων

βοηθητικοί χώροι

κλιμακοστάσιο

Διάγραμμα λειτουργιών

Διάγραμμα κινήσεων
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Όψη       1:100







Κάτοψη παρέμβασης οδού Χέρσωνος        1:100

Όψη παρέμβασης οδού Χέρσωνος        1:100

Στο μέτωπο της οδού Χέρσωνος συναντάμε το ψηλότερο οριακό σημείο του λόφου σε σχέση με το επίπεδο του δρόμου (7 μέτρα). Δημιουργούμε ένα 
πέρασμα προκαλώντας την μικρότερη δυνατή αλλαγή. Το χαμηλό τοιχίο που συγκρατεί τα χώματα γυρίζει και εισέρχεται μέσα στο λόφο και σε συνδυασμό 
με ένα δεύτερο συγκροτείται μία απότομη σκάλα. Ο περιπατητής στέκεται ψηλά στο λόφο, έχει οπτική σχέση με το Λυκαβηττό και είναι αντιληπτή η συνέχεια 
προς τα εκεί. Η διαμόρφωση του δαπέδου εξυπηρετεί προς αυτή την κατεύθυνση.
 

Το όπισθεν μέτωπο-οδός Χέρσωνος



Τομή παρέμβασεων οδού Χέρσωνος και Λυκαβηττού    1:100

Κάτοψη παρέμβασης Λυκαβηττού  1:100

Η υπαίθρια διαδρομή φθάνει στο τέλος της με 
μία στοιχειώδη παρέμβαση στο Λυκαβηττό. Ο 
περιπατητής οδηγείται σε ένα υπάρχων μονοπάτι 
όπου συναντά μία σύνθεση δύο χαμηλών τοιχίων 
και μιας μεταλλικής πλατφόρμας. Σκοπός της 
παρέμβασης είναι να στρέψει το βλέμμα προς τα 
πίσω, προς το λόφο της Σχιστής Πέτρας και να 
ολοκληρωθεί έτσι η εμπειρία του περιπάτου. 

Κοιτάζοντας τη Σχιστή Πέτρα από το 
Λυκαβηττό



Όψη παρέμβασης Λυκαβηττού   1:100



Όψη παρέμβασης “μπαλκονιού”   1:100

Κάτοψη παρέμβασης “μπαλκονιού”    1:100

Προτείνεται μία δεύτερη κίνηση 
όπου ο περιπατητής καλείται 
να περάσει μέσα από το φυσικό 
πέρασμα ανάμεσα στο μεγάλο 
και στο μικρό βράχο, να συνεχίσει 
εφαπτομενικά του μεγάλου 
βράχου και να καταλήξει σε ένα 
φυσικά διαμορφωμένο μπαλκόνι 
με θέα την Ακρόπολη. 

Εμείς διευκολύνουμε την κίνηση 
αυτή με την κατασκευή μίας 
μεταλλικής πλατφόρμας η οποία 
έρχεται και ακουμπάει στο 
βράχο. Ο περιπατητής, έχοντας 
δει εποπτικά το βράχο από κάθε 
σημείο, στο τέλος ανεβαίνει πάνω 
του και ολοκληρώνεται η εμπειρία 
της Σχιστής Πέτρας.

Κοιτάζοντας την Ακρόπολη 
από τη Σχιστή Πέτρα
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Μακέτες (κλ. 1:100, 1:200)
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Μακέτες (κλ. 1:100, 1:200)




