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Εισαγωγικά

Συμβολικές και συνθετικές αρχές

A. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Α1. ΑνΑλυΣη των ΣυνθΕτικων κΑι Συμβολικων Αρχων

Επιδιώκοντας να αναδειχθεί η θάλασσα ως το κυρίαρχο φυσικό στοιχείο που 
αναζωογονεί την πόλη και παίζει στρατηγικό και δυναμικό ρόλο για την αναβάθμιση 
και αναδιοργάνωση της Αθήνας, αποφασίστηκε η μετατροπή της σε βασικό στοιχείο 
σχεδιασμού. Επιπλέον, πέραν της λειτουργικής σημασίας της, η θάλασσα άλλοτε 
φουρτουνιασμένη και ταραχώδης, άλλοτε ήρεμη και γαλήνια, προσφέρει ανεξάντλητες 
εικόνες και ποιότητες ικανές να εμπνεύσουν την αρχιτεκτονική σύνθεση. Εφόσον  η 
κατασκευή τοποθετείται πάνω στην θάλασσα και περιβάλλεται από αυτήν μέχρι εκεί 
που αντιλαμβάνεται το βλέμμα, αποφασίστηκε η αναπαραγωγή στοιχείων της για την 
δημιουργία της μορφής. Έτσι το δυναμικό στοιχείο του κυματισμού θα αποτελέσει την 
βασική συμβολική αρχή. 

Απομονώνοντας ένα τυχαίο στιγμιότυπο κύματος αντιλαμβάνεται κανείς το μέγιστο 
βάθος και ύψος και όλα τα ενδιάμεσα σημεία. καθώς το κύμα μπορεί να είναι ορμητικό, 
ήπιο, με μικρό η μεγάλο ύψος, βάθος και ένταση, εναλλασσόμενο και ευέλικτο 
επιδιώκεται να  δωθεί στο στιγμιότυπο και κατ’ επέκταση στην κατασκευή όλα τα 
παραπάνω χαρακτηριστικά. με την διαδικασία αυτή που ορίζεται ως «κυματανάπλαση» 
μορφώνεται ο κυματισμός σύμφωνα με τους συμβολισμούς που επιθυμείται να 
προσδώθούν στη σύνθεση. βασική χειρονομία κατά την «κυματανάπλαση» είναι η 
κορύφωση του κύματος προς την πόλη και η σταδιακή μείωση του μέχρι την πλήρη 

η Πρόταση αφορά προσχέδια για την κατασκευή τοποσήμου επί της κεντρικής 
προβλήτας που προβλέπεται στη Ζώνη Ανάπλασης ι του Φαληρικού Όρμου Αττικής. 
η κατασκευή τοποθετείται σύμφωνα με το master plan του αρχιτέκτονα Renzo Piano 
εντός θαλάσσης, στην απόληξη του Άξονα Πολιτισμού του μητροπολιτικού Πάρκου, 
αποτελώντας υπόμνηση των παλαιών εξεδρών του Φαλήρου. ο Άξονας Πολιτισμού 
συμβολίζει τη λειτουργική και φυσική σύνδεση της πόλης με την θάλασσα η οποία 
σηματοδοτείται και κορυφώνεται με την κατασκευή τοπόσημο, που αποτελεί και το 
κυρίαρχο άνοιγμα στη θάλασσα. βασική επιδίωξη είναι η δημιουργία επί της εξέδρας 
ενός ισχυρού σημείου αναφοράς που θα λειτουργεί ως πόλος πολιτισμού, αναψυχής και 
διάδρασης, αναδεικνύοντας το Δημόσιο μητροπολιτικό Πάρκο διεθνώς και ενισχύοντας 
την ανταποδοτικότητά του. 



ιΔΕΑ-μορΦη

διαμπερότητα-συνδιάλεξη

αποδυναμωσή προς το πέλαγος. κατ’ αυτό 
τον τρόπο το κύμα ανοίγεται προς την πόλη 
και το πάρκο συμβολίζοντας την αναφορά, τη 
σύνδεση, την οπτική και ουσιαστική σχέση 
με αυτά, ενώ παράλληλα συμβολίζει την 
ζωντάνια, την ταραχή και τον παλμό της πόλης 
που διεισδύει στην θάλασσα. Αντιδιαμετρικά 
το κύμα σβήνει, συμβολίζοντας την σταδιακή 
απομάκρυνση από την πόλη, το άνοιγμα 
προς την θάλασσα και την ταύτιση με την 
γραμμή του ορίζοντα που εκφράζει την 
απεραντοσύνη, την ηρεμία και τη γαλήνη. 

Προκειμένου να τονιστεί ακόμα 
περισσότερο η σύνδεση της πόλης με 
την θάλασσα, ένας άξονας διανοίγει τον 
κυματισμό και τον διαπερνά, συμβολίζοντας 
την ανεμπόδιστη επαφή και την αμφίδρομη 
σχέση πόλης – θάλασσας. 

κύρια συνθετική αρχή της πρότασης αποτέλεσε η εκμετάλλευση της συνολικής 
επιφάνειας της εξέδρας για την κατασκευή και όχι τμήματος αυτής. Επιδιώκεται η 
κατασκευή να μην τοποθετείται πάνω σε μια βάση(εξέδρα) σαν γλυπτό, αλλά αντίθετα 
κατασκευή και βάση να αντιμετωπίζονται σαν μια ενιαία γλυπτική μορφή πάνω από 
τη θάλασσα που θα αποπνέει μια αέρινη και ανάλαφρη αίσθηση. Αυτή η πρόθεση 
υλοποιείται με την δημιουργία μιας ενιαίας επιδερμίδας σε όλη την έκταση της εξέδρας 
που αποκολλάται σταδιακά από αυτήν ακολουθώντας την «κυματανάπλαση» που 
αναλύθηκε. μάλιστα, θέλοντας να τονιστεί η ένωση βάσης και επιδερμίδας και να 
αναδει++χτούν τα σημεία όπου η επιδερμίδα αποκολλάται χρησιμοποιείται το ίδιο υλικό 
στις επιφάνειες διαχωρισμού. Συνδυάζοντας τις συνθετικές και τις συμβολικές αρχές 
που περιγράφηκαν δημιουργείται μια κυματιστή επιδερμίδα με διαφορετικές εξάρσεις 
και υποβαθμίσεις που λαμβάνει διάφορες χρήσεις και προσφέρει ποικίλες θεάσεις 
περιμετρικά της εξέδρας. η ένταση των κυματισμών, οι φυγές που δημιουργούν και 
οι χρήσεις που λαμβάνουν στο εσωτερικό και στην επιφάνειά τους, προσδιορίζονται 
από την τοπογραφία, τον προσανατολισμό, τις επιθυμητές οπτικές συνδέσεις και τους 
συμβολισμούς που αναφέρθηκαν.

 πόληορίζοντας

 πόληορίζοντας

κυματανάπλαση

στιγμιότυπο κύματος

κύμα



Συμβολικές και συνθετικές αρχές

η πλούσια περιμετρική θέαση που προσφέρει 
η «κυματανάπλαση» προς τον Φαληρικό Όρμο, 
το ανάγλυφο της πόλης και τον Αργοσαρωνικό, 
εξισορροπείται από ένα ελλειπτικό μεγάλο άνοιγμα 
σχεδόν κεντρικά στην επιφάνειά της, που λειτουργεί 
σαν αίθριο και στρέφει το βλέμμα εσωτερικά. 
Παράλληλα, εξασφαλίζεται διαμπερότητα προκειμένου 
να επιτευχθεί η οπτική, λειτουργική και συμβολική 
σχέση πόλης θάλασσας. ταυτόχρονα, καθώς 
ουσιαστική επιδίωξη είναι ο τονισμός του Άξονα 
Πολιτισμού όχι μόνο με την εισαγωγή πολιτιστικών 
χρήσεων, αλλά και εννοιολογικά, δημιουργείται μια 
ανεμπόδιστη οπτική φυγή που εντείνεται από το 
μεγάλο μήκος της προβλήτας, τους υψωμένους 
κυματισμούς και το κεκλιμένο ελλειπτικό άνοιγμα. 
ο Άξονας του Πολιτισμού ταυτίζεται με την οπτική 
φυγή και συνεχίζει προς τον ορίζοντα υποδηλώνοντας 
πως ποτέ δεν λαμβάνει τέλος. 

H σύνθεσή αποσκοπεί στην δημιουργία μορφής 
που θα ενεργοποιεί συνολικά τον χώρο φιλοξενώντας 
ποικίλες χρήσεις, χώρο εστίασης, αμφιθέατρο, χώρους 
προβολών και διάδρασης, αναψυχής, παρατήρησης, 
περιπλάνησης και αίθριο όπου θα λαμβάνουν χώρα 
δρώμενα. ο σχεδιασμένος βιοκλιματικά χώρος θα 
παραμένει ζωντανός προσφέροντας διαφορετικές 
ποιότητες κατά τη διάρκεια της ημέρας και κατ’ επέκταση 
του έτους, προσελκύοντας πολλούς ετερόκλητους 
επισκέπτες και συμβάλλοντας στην ανταποδοτικότητα 
του. το χωρικό γλυπτικό τοπίο θα εναρμονίζεται 
πλήρως στον περιβάλλοντα χώρο, αξιοποιώντας την 
προνομιακή του θέση κατά το βέλτιστο δυνατό και  θα 
ξεχωρίζει εικαστικά και αισθητικά επισφραγίζοντας την 
λειτουργία του ως κατασκευή τοπόσημο.

εξάρσεις - θεάσεις

εσωστρέφεια - διαμπερότητα

λειτουργίες

συσπειρώσεις



Α.2. ΠΕριγρΑΦη τηΣ ΠροτΑΣηΣ

Σημειολογικός χαρακτήρας – τοπόσημο 

η κυματανάπλαση είναι μία χειρονομία που απευθύνεται τόσο στην ευρύτερη 
περιοχή του Φαλήρου όσο και σε ολόκληρη την πόλη των Αθηνών στα πλαίσια της 
λογικής σχεδιασμού ενός μητροπολιτικού πάρκου. Επιδιώκοντας να αναβιώσει τον 
ρόλο των παλαιότερων φαληρικών προβλήτων, η πρόταση μετατρέπει την εξέδρα σε 
ένα σύγχρονο κέντρο στο οποίο μορφή και λειτουργία ταυτίζονται για να αποτελέσουν 
πόλο έλξης και τοπόσημο∙ την υλοποίηση της συνθήκης του βλέπειν και βλέπεσθαι.

ως βασική προϋπόθεση αυτής της συνθήκης εισάγεται η έννοια της μεγάλης 
κλίμακας στοχεύοντας σε μία στο έπακρον εκμετάλλευση της προνομιακότητας της 
θέσης της εξέδρας (η μόνη στο είδος της κατασκευή στο μέσο του Φαληρικού Όρμου). 
Έτσι, ολόκληρη η επιφάνειά της αντιμετωπίζεται ενιαία ως γλυπτό, ορατό από ξηρά 
και θάλασσα. η ενεργοποίηση του βλέμματος, οι αέρινοι κυματισμοί της επιδερμίδας, 
το παιχνίδι των φωτοσκιάσεων στην κορύφωση του άξονα πολιτισμού εξαϋλώνουν το 
συμβατικό της κατασκευής και παράγουν μία ποιητική που αφήνει χώρο για συνειρμούς 
και ονειροπόληση.

Παράλληλα, το μεγάλο μέγεθός της και αυτή η διαμόρφωσή της ως ένα σύνολο, όπου 
οι διάφορες ποιότητες χώρων και οι χρήσεις λειτουργούν συμπληρωματικά, δίνουν 
τη δυνατότητα για φιλοξενία δρώμενων μεγάλης κλίμακας, με υπερτοπικό χαρακτήρα. 
οι δύο κατεξοχήν ελκυστικές για το κοινό χρήσεις, η αναψυχή και ο πολιτισμός, 
περιλαμβάνονται στην λειτουργική ατζέντα της κυματανάπλασης, και συνδυάζονται 
έτσι ώστε η εξέδρα να γίνει μέρος της καθημερινότητας της πόλη.

γενική άποψη του τοπόσημου



Ένταξη

ο λόφος της καστέλλας λοιπόν, ο Φαληρικός Όρμος και φυσικά το πάρκο σε 
συνδυασμό με τα σημαντικά τοπόσημα της ευρύτερης περιοχής και της πόλης, όπως 
είναι το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, το ταε κβο ντο και η Ακρόπολη επιστρατεύονται 
για να θέσουν τους κανόνες πάνω στους οποίους πλάθεται αυτή η γλυπτική μορφή της 
κυματανάπλασης. 

κατ’αρχήν, η ίδια η μορφή αποτελεί μια ξεκάθαρη αναφορά στη θάλασσα. ηρεμία 
και αναταραχή είναι ποιότητες που αναπαράγονται με την ιδέα του κυματισμού. η 
επιφάνεια της εξέδρας «αναταράσσεται» για να δώσει χώρους αλλά κυρίως θεάσεις 
προς και από το τοπίο. Έτσι, η κορύφωση του κύματος στα βορειοανατολικά αποσκοπεί 
στο να γίνει αναγνώσιμος ο χώρος εστίασης από την ακτογραμμή και ταυτόχρονα να 
παρέχει εποπτεία του τοπίου στον χρήστη της εξέδρας. οι μικρότερες εξάρσεις στα 
δυτικά ανοίγουν φυγές προς την καστέλλα. 

Φαίνεται, λοιπόν, ότι το καμπύλο της μορφής, αν και συσχετίζεται με τα γειτονικά 
στάδια, την ίδια στιγμή διαφοροποιείται, καθώς έχει παραχθεί με τελείως διαφορετικές 
αρχές σχεδιασμού. Εδώ, πρόκειται για μια ανάλαφρη αέρινη χειρονομία που θέλει να 
συνδέσει την πόλη με τη θάλασσα.

τέλος, η εξέδρα, όχι μόνο συσχετίζεται με το πάρκο, αλλά λειτουργικά, μορφολογικά 
και νοηματικά, αποτελεί τη φυσική συνέχεια του άξονα πολιτισμού, μία αδιάκοπη πορεία 
προς τον ορίζοντα (με συμβολικό περιεχόμενο).

ένταξη μορφής

ανατολική όψη

Στο σχεδιασμό του κτιρίου δεν 
λήφθηκε υπ’ όψιν μόνο το κριτήριο 
της μοναδικότητας, αλλά και αυτό της 
αρμονικής ένταξης στον περιβάλλοντα 
χώρο. η λέξη τοπόσημο, άλλωστε, 
περιλαμβάνει   εκτός  από  τη  λειτουργία 
του ως σημαίνον  και την έννοια του 
τόπου. 



θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι η ανταποδοτικότητα του πάρκου εμπλουτίζεται 
σε όλες τις εκφάνσεις της, μέσω της υγιούς και συνεχώς εξελισσόμενης λειτουργίας του 
κτιρίου.

οι πολλαπλές χρήσεις του κτιρίου, που εξειδικεύονται σε χώρους εστίασης και 
ψυχαγωγίας, αίθριο πολιτιστικών δρώμενων και χώρους προβολών πολιτισμικού 
ενδιαφέροντος, αναδεικνύουν το τοπόσημο, ως πόλο πολιτιστικού, ψυχαγωγικού και 
διαδραστικού χαρακτήρα και παντρεύουν τη πολιτισμική γνώση με την ψυχαγωγία, τη 
μάθηση με την πολιτιστική αφύπνιση. οι επισκέπτες του χώρου, όσο ετερόκλητοι και αν 
είναι μεταξύ τους, θα έχουν την ευκαιρία να γίνουν μέτοχοι μιας σφαιρικής εμπειρίας, η 
οποία θα ενέχει την διασκέδαση με παιδευτικό χαρακτήρα. μπορούμε, σαφώς σε αυτό 
το σημείο, να διακρίνουμε μια «έμμεση» ανταποδοτικότητα του χώρου η οποία αφορά 
στην πολιτιστική επιμόρφωση των επισκεπτών.

Ακόμη, η εδραίωση του κτιρίου ως «πολυχώρου ποικίλων δραστηριοτήτων», 
καθιστά άμεσα απαραίτητη την ύπαρξή του, αυξάνοντας με αυτόν τον τρόπο την 
προσελκυσιμότητα της περιοχής και καθιερώνοντας το Πάρκο ως πόλο έλξης για τους 
επισκέπτες. το κτίριο – τοπόσημο, θα λάβει εύκολα το ρόλο του σήματος-κατατεθέν για 
το Πάρκο, προβάλλοντάς το σημαντικά, ως χώρο πολιτισμού και δίαυλο επικοινωνίας 
της πόλης με τη θάλασσα, αλλά και την ευρύτερη περιοχή που το φιλοξενεί.

η ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων συμβάλει στην ενεργειακή 
οικονομία, στην προστασία από την ρύπανση και την εν γένει υποβάθμιση του φυσικού 
περιβάλλοντος. η αναζήτηση και χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας όπως σε 
επόμενο κεφάλαιο διεξοδικά περιγράφεται, συνιστά σε κάθε περίπτωση μια ουσιαστική 
και εναλλακτική διέξοδο ενισχύοντας έτσι την έμμεση και άμεση ανταποδοτικότητα 
όπως αυτές παίρνουν μορφή μέσα από τη λειτουργία του κτιρίου- τοποσήμου.

Επιπροσθέτως, η αναγνωρισιμότητα και η προβολή που θα προέλθουν από τη 
συνεχή λειτουργία του ως άνω κτιρίου, θα συμβάλουν ενεργά στην μαζική προσέλκυση 
επισκεπτών και την ανάδειξη του Φαληρικού Όρμου ως αναπτυξιακού άξονα της πόλης 
με υπερτοπικό χαρακτήρα. Εξάλλου, η αξιοποίηση πολιτισμικών αγαθών προσφέρεται 
για τη δημιουργία βιώσιμων επιχειρήσεων και την εν γένει οικονομική άνθηση της 
περιοχής. η εκάστοτε επιχείρηση, αρχικά μεμονωμένα και μεταγενέστερα συλλογικά, 
θα αποτελέσει μια κυψέλη επιχειρησιακής και δημιουργικής παραγωγής που θα 
αποφέρει σημαντικά κέρδη και πρακτική συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη και ζωή.

Άλλωστε, η σύγχρονη έκφραση του αστικού πολιτισμού μπορεί να παράγει μια νέα 
οικονομική ή εμπορική ευμάρεια, πολυεπίπεδη, και σε ορισμένες περιπτώσεις ένα νέο 
τρόπο ζωής.

Ανταποδοτικότητα του Πάρκου και οικονομική αναζωογόνηση της περιοχής 



οι προτεινόμενες λειτουργίες του τοποσήμου  όπως αυτές εξειδικεύονται σε χώρους 
εστίασης, προβολών και πολιτιστικών δρώμενων χωροθετούνται με τέτοιο τρόπο 
ώστε να αναδεικνύεται  πλήρως ο χαρακτήρας και ο σκοπός που εξυπηρετούν. η 
χωροθέτησή τους πάνω στην εξέδρα, ορίζεται από το σωστό προσανατολισμό, τις 
θεάσεις, τη πρόσβαση και τις εκάστοτε λειτουργικές απαιτήσεις.

Προτεινόμενες λειτουργίες και οργάνωση του χώρου, κατά τη διάρκεια του χρόνου

Πιο συγκεκριμένα, η λειτουργία  
του εστιατορίου καταλαμβάνει το 
χώρο κάτω από τη μεγαλύτερη έξαρση 
του στεγάστρου, προκειμένου να 
εκμεταλλευτεί το μεγάλο ωφέλιμο ύψος. 
η επιλογή αυτή επιφέρει στο εσωτερικό 
ένα καθαρότερο και υγιέστερο 
περιβάλλον καθώς επιτυγχάνεται η 
άμεση και αναζωογονητική  ανακύκλωση 
του αέρα. ο προσανατολισμός του 
εστιατορίου είναι βόρειο-ανατολικός, 
που σημαίνει άρτια φωτισμένος καθόλη 
τη διάρκεια της ημέρας και πλήρως 
προστατευμένος από τον προβληματικό 
ηλιασμό του νότου και της Δύσης. κάτοψη στάθμης +5,30

εσωτερική άποψη εστιατορίου - πανοραμική θέα Φαληρικού Όρμου



η κατακόρυφη τζαμαρία που το περιβάλλει λειτουργεί αμφίδρομα. Προσφέρει 
ανεμπόδιστη θέα από το εσωτερικό προς το πάρκο, εντείνοντας την αναφορά σε αυτό,  
ενώ ταυτόχρονα καλεί τον περαστικό ή περιπατητή της περιοχής να επισκεφτεί την 
εξέδρα και τους χώρους αναψυχής της. η επιλογή της περιμετρικής τζαμαρίας δεν είναι 
μονοσήμαντα προσανατολισμένη στο πάρκο, αλλά στρέφεται και προς το κεντρικό 
αίθριο της εξέδρας όπου συμβαίνουν τα διάφορα γεγονότα πολιτιστικού ή πολιτισμικού 
ενδιαφέροντος.

η είσοδος του εστιατορίου βρίσκεται στην πλευρά του αιθρίου προκειμένου ο 
επισκέπτης να οδηγηθεί πρώτα στο κεντρικό τμήμα της εξέδρας για να αντιληφθεί 
πλήρως τη μορφή και την ιδιαίτερη γεωμετρία της. η γειτνίαση και η άμεση επικοινωνία 
των δύο χώρων επιτρέπουν την αλληλοδιείσδυση των χρήσεων και των δράσεων. 
η χωρητικότητα της σάλας ανέρχεται σε 175 θέσεις, με δυνατότητα επαύξησης, στο 
αίθριο ή στο γωνιακό μπαλκόνι, με επανατοποθετούμενα τραπεζάκια, όταν οι συνθήκες 
το επιτρέπουν.

βόρεια όψη

τομή β-β’

οι απαραίτητοι κλειστοί και 
λειτουργικοί χώροι του εστιατορίου 
(κουζίνα, WC, WC AMEA, WC 
προσωπικού, αποδυτήρια, αποθη-
κευτικός χώρος, γραφείο διοίκησης) 
χωροθετούνται μέσα στη κατασκευή 
του στεγάστρου ακολουθώντας τη 
λογική επεξεργασίας της μορφής. 



οι συνειδητά επιλεγμένες, λείες, λευκές επιφάνειες που καλύπτουν οροφή και 
πάτωμα, επιτρέπουν τις θεματικές προβολές εικόνων που ενοποιούν, χρωματίζουν, 
φωτίζουν, αντανακλούν και επισημαίνουν το χαρακτήρα του τοποσήμου επάνω στον 
άξονα του πολιτισμού. 

ο κόσμος συγκεντρώνεται στα διαμορφωμένα καθιστικά, που ορίζονται πάνω σε 
ορθοκανονικό κάναβο, προκειμένου να απολαύσει την ανεμπόδιστη θέα και τις ιδιαίτερες 
προβολές. οι παγκάδες διαφόρων μεγεθών, μεμονωμένες ή σε ομάδες, δημιουργώντας 
συσπειρώσεις, σε συνδυασμό με το σκιασμό και την επιτυχημένη προστασία από 
το νότο, ενισχύουν τη ζωτικότητα του χώρου για περισσότερες ώρες της ημέρας. 

η κυματική μορφή του 
στεγάστρου, με απλούς χειρισμούς, 
προσφέρει συνεχώς εναλλασσόμενες 
ποιότητες χώρων, με ποικιλία στο 
ύψος, στη θέα, στο φωτισμό και 
την αίσθηση, δημιουργώντας ένα 
μοναδικό εικαστικό περιβάλλον. 
το στεγασμένο τμήμα της εξέδρας 
στα δυτικά προσφέρεται για 
χώρο συγκέντρωσης, στάσης και 
ενημέρωσης για τα δρώμενα τα 
οποία λαμβάνουν χώρα σε αυτό το 
κέντρο πολιτισμού. 

τομή Α-Α’

δυτική όψη
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το ελλειπτικό αίθριο αναλαμβάνει το ρόλο του πολιτισμικού πυρήνα της εξέδρας 
και κατ’ επέκταση ολόκληρου του πάρκου. η χωροθέτησή του επάνω στον άξονα του 
πολιτισμού ενισχύει το σημαντικό αυτό ρόλο, καθώς έλκει, συγκεντρώνει και συγκρατεί 
βλέμματα κινήσεις και πυκνώσεις κόσμου και δραστηριοτήτων. η διαμπερότητα που το 
χαρακτηρίζει συμβάλει στην οπτική τουλάχιστον, νοηματική κατ’ επέκταση, ενοποίηση 
της εξέδρας με το υπόλοιπο πάρκο και στην προσέλκυση του κόσμου σε αυτό το 
ξεχωριστό και περίοπτο τοπόσημο.

η αισθητική του ελάχιστου που ακολουθείται στη σχεδίαση και τον εξοπλισμό του 
χώρου, επιτρέπει την ελεύθερη οργάνωση της «πλατείας» ανάλογα με τα εκάστοτε 
δρώμενα. οι λειτουργίες που μπορεί να φιλοξενήσει ποικίλουν, έχοντας πάντα ως 
γνώμονα τον πολιτισμό, και απευθύνονται σε άτομα από κάθε κοινωνική και οικονομική 
τάξη. μουσικές και θεατρικές παραστάσεις, εικαστικές εκθέσεις και  παρουσιάσεις 
λαμβάνουν χώρα μέσα σε αυτό το διαδραστικό περιβάλλον αναδεικνύοντας τη 
πολιτιστική ταυτότητα του χώρου. η αξιοποίηση της «πλατείας» με διάφορα δρώμενα, 
ακόμα και τη νύχτα, με τον κατάλληλο φωτισμό, σε συνδυασμό με τη λειτουργία του 
μπαρ, δύναται να αποτελέσει σημαντικό παράγοντα έλξης, διατηρώντας ζωντανή και 
φωτεινή την εξέδρα ενισχύοντας έτσι το σημαντικό της ρόλο μέσα στο πάρκο.

νότια όψη

Περιμετρικά του αιθρίου αναδι-
πλώνεται η κυματοειδής μορφή 
του στεγάστρου.το ξύλινο δάπεδο, 
και οι ομαλές καμπύλες  ενισχύουν 
την επισκεψιμότητά του ακόμα 
και στις υψηλότερες απολήξεις. η 
επικλινής μορφή που στρέφεται 
προς τον ορίζοντα και ταυτόχρονα 
συγκλίνει προς το κεντρικό αίθριο 
δημιουργεί με τον πιο φυσικό τρόπο 
ένα υπαίθριο αμφιθέατρο, μεγάλης 
χωρητικότητας, που ξεχωρίζει για τη 
μοναδικότητα της θέση του.

πολιτιστικές χρήσεις επί του στεγάστρου



η σχεδιαστική λογική της κυματανάπλασης είναι αυτή των μεγάλων χειρονομιών και της 
οικονομίας των επιμέρους στοιχείων. η σχισμή νερού, ως το μόνο στοιχείο διαμόρφωσης 
του αιθρίου, γίνεται κυρίαρχο εκφραστικό μέσο. κατευθύνει το βλέμμα και την ανθρώπινη 
αντίληψη στον ορίζοντα, συμβολίζοντας την αέναη προσπάθεια του ανθρώπου στην 
παραγωγή πολιτισμού. τα καθίσματα είναι και αυτά ελάχιστα και επιμήκη, αφήνοντας τη 
δράση να παράξει αρχιτεκτονική. Στο τελείωμα της εξέδρας, επιλέγεται να τοποθετηθεί μία 
παγκάδα, η οποία, είναι χαμηλότερη και πιο φαρδιά από τα άλλα παγκάκια, επιτρέποντας 
την αναπόληση σε ένα μέρος που αντιμετωπίζει την απεραντοσύνη της θάλασσας. τέλος, 
ο περιορισμός των στοιχείων της προβλήτας στα τελείως απαραίτητα καθίσματα και 
φωτιστικά αποτελεί συνειδητή επιλογή, καθώς οποιοδήποτε άλλο στοιχείο αποδυναμώνει 
την απλότητα της λύσης και καταστρέφει τη δυναμική του κάδρου του ορίζοντα.

Επιλογές διαμόρφωσης της εξέδρας και των επιμέρους στοιχείων της

κυκλοφορία

Όλοι οι χώροι της εξέδρας και της προβλήτας αναπτύσσονται σε ενιαίο επίπεδο 
καθιστώντας το τοπόσημο εύκολα προσβάσιμο, προωθώντας τη βιώσιμη κινητικότητα και 
από τα ΑΜΕΑ. Προβλέπεται ποδηλατόδρομος πλάτους 1.5 μέτρου καθόλο το μήκος 
της προβλήτας και σηματοδοτείται  με ξύλινη επίστρωση. Επί της εξέδρας σχεδιάζεται 
χώρος  στάθμευσης των ποδηλάτων. Παράλληλα στο ποδηλατόδρομο υπάρχει η λωρίδα 
κίνησης του Shuttle bus. για λόγους ασφάλειας των επισκεπτών στην εξέδρα, θεωρήθηκε 
απαραίτητη η αποφυγή της ελεύθερης αναστροφής του λεωφορείου και η πραγματοποίηση 
επικίνδυνων ελιγμών. Σαν αντιπρόταση, τοποθετείται μια περιστρεφόμενη πλατφόρμα 
360˚ για την αλλαγή της κατεύθυνσης του λεωφορείου, η οποία με προβλεπόμενο μηχανισμό, 
ξεκινά να περιστρέφεται. η οικονομία της κατασκευής, η ευκολία της τοποθέτησης καθώς 
και το ελάχιστο βάθος πυθμένα καθιστούν ιδανική αυτή την πρόταση.

ορίζοντας - άνοιγμα του αιθρίου προς το πέλαγος



Από την απαρχή της μορφής της πρότασής, το δομικό του σύστημα αποτέλεσε ένα 
μεγάλο πρόβλημα μιας και στον τόπο μας η κυριαρχία της ευκλείδειας γεωμετρίας στην 
αρχιτεκτονική σύνθεση αποτελεί ένα κοινό γνώρισμα. ο σχεδιασμός ενός τοπόσημου 
θα πρέπει να δημιουργήσει νέους ορίζοντες στην αρχιτεκτονική, να αποτελέσει το 
έναυσμα για μια νέα κατασκευαστική λογική η οποία σέβεται τις περιβαλλοντικές αρχές 
αλλά και τις νέες οικονομικές απαιτήσεις των καιρών μας. οι δυνατότητες που μας 
δίνει η σύγχρονη τεχνολογία δόμησης, μας επιτρέπουν να σχεδιάσουμε και εν τέλει να 
κατασκευάσουμε μορφές που άλλες εποχές θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο. 

η τεχνολογική αιχμή, αποτελεί πάντα σημάδι εξέλιξης του πολιτισμού και από την 
στιγμή που το κτίριο – τοπόσημο δομείται πάνω στον άξονα του πολιτισμού, δεν θα 
μπορούσαμε να μην συσχετίσουμε τους δυο αυτούς παράγοντες (την εξέλιξη της 
τεχνολογίας δόμησης με αυτήν του πολιτισμού).

Στέγαστρο: Έτσι, σε ό,τι αφορά στο στέγαστρο, επιλέχτηκε η παραμετροποίηση 
της μορφής του κύματος και η αναγωγή του σε γεωμετρικές συνθετικές αρχές, για 
την επίλυση της κατασκευαστικής δομής του κτιρίου. ως υλικό δόμησης προτείνεται 
η σύνθετη αντικολλητή ξυλεία με πρέσσα που καθιστά δυνατή την κάλυψη μεγάλων 
ανοιγμάτων. Παράλληλα, είναι οικονομικό και δεν επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από 

κατασκευαστική ανάλυση

κάτοψη φέροντος οργανισμού

τα καιρικά φαινόμενα εφόσον έχει 
προβλεφθεί κάποια επεξεργασία των 
μερών που συνθέτουν την αντικολλητή 
ξυλεία. 

για την ευκολία της κατασκευής 
του κτιρίου, επιλέχθηκε ένας 
κατασκευαστικός κάνναβος της 
τάξης των 1,85 μέτρων αξονικά, με 
διατομή δοκών τα 85x13 εκατοστά. 
Από το «σκανάρισμα» της επιφάνειας 
του στεγάστρου με αυτόν τον 
κάνναβο, προέκυψαν και οι μορφές 
των σύνθετων δοκών. η λογική 
αντιμετώπισης της κατασκευής, 
είναι ένα αυτοφερόμενο στέγαστρο 
που υποστηρίζεται από μεταλλικά 
υποστυλώματα κυκλικής διατομής. 

παραμετροποίηση  κατασκευαστικών αρχών



Στην εσωτερική πλευρά του στεγάστρου (αίθριο), η κατασκευή κλείνει με διπλό 
προεντεταμένο φύλλο plywood ώστε να πλαισιώσει το κενό υπόλοιπό της. Στην 
εξωτερική πλευρά του, τοποθετείται μια μεταλλική - τριγωνικής μορφής - απόληξη, με 
σύνθετη κατασκευή από γαλβανισμένη  λαμαρίνα. Εσωτερικά, υπάρχει ένα ενιαίο στο 
μήκος του, συρματόσκοινο, ώστε να δέσει την κατασκευή περιμετρικά και τέλος να την 
αγκυρώσει στο οπλισμένο σκυρόδεμα.

η όλη κατασκευαστική δομή, οι ενιαίες επιφάνειες και κυρίως το τελείωμα της 
εξωτερικής πλευράς του στο οποίο απομειώνεται μέχρι να μηδενίσει, προσδίδει στο 
στέγαστρο μια ελαφριά αίσθηση κάνοντας το να φαίνεται ότι «αιωρείται».

Επιπλέον στήριξη προκύπτει από το ίδιο το στέγαστρο, αφού υπάρχουν σημεία όπου 
αυτό κατεβαίνει και ακουμπάει στην πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος, αγκυρώνοντας 
την κατασκευή στην επιφάνεια της εξέδρας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, προστίθεται 
ένας νέος φορέας που φέρει την καμπυλόμορφη διατομή, ο οποίος ενοποιείται 
κατασκευαστικά με τον υπερκείμενο, δημιουργώντας έναν αυτοτελή φορέα. τα 
μεταλλικά υποστυλώματα υποστήριξης, έχουν διατομή 30 εκατοστών και τοποθετούνται 
στον προτεινόμενο κάναβο της εξέδρας (από τα δεδομένα του διαγωνισμού), ώστε να 
υπάρχει η ελάχιστη καταπόνηση του φέροντος οργανισμού της.

η κατασκευή καλύπτεται στην άνω 
επιφάνειά της με ξύλινο δάπεδο (deck) 
παράγοντας ένα ευχάριστο αποτέλεσμα, 
τόσο στην όψη όσο και στην γενικότερη 
αίσθηση που απορρέει το κτίριο. κάτω από 
την τελική επιφάνεια υπάρχουν 2 στρώσεις 
ανθυγρών προεντεταμένων φύλλων plywood 
καθώς και μια διπλή στρώση μεμβράνης 
στεγανοποίησης. Στην κάτω επιφάνεια, η 
κατασκευή καλύπτεται επίσης με μια στρώση 
ανθυγρών plywood, αλλά ως τελική επικάλυψη 
τοποθετούνται ανθυγρές επίσης γυψοσανίδες 
πάχους d=15 χιλιοστών. Σκοπός της χρήσης 
αυτού του υλικού, είναι η ενιαία καθαρή, 
λευκή επιφάνεια, με αφανείς αρμούς ώστε 
να μπορούν να γίνονται ψηφιακές προβολές 
πολιτιστικού περιεχομένου. 

κατασκευαστική λεπτομέρεια οροφής



Δάπεδα: Σε ό,τι αφορά, τώρα, στις τελικές επιφάνειες της πρότασης, αυτές 
καλύπτονται με δύο υλικά. βιομηχανικό δάπεδο από την μια και ξύλινες τάβλες από 
την άλλη, με τα κατάλληλα υποστρώματα σε κάθε περίπτωση. Επιπλέον, στον χώρο 
του εστιατορίου, τοποθετούνται στο δάπεδο σωλήνες θέρμανσης / ψύξης όπου 
επικοινωνούν με τον χώρο εγκατάστασης της γεωθερμικής αντλίας θερμότητας 
(γεωθερμικό σύστημα) κάτω από το επίπεδο της πλάκας σκυροδέματος (εντός των 
ορίων του προτεινόμενου χώρου εγκαταστάσεων). 

Υαλοστάσια: Επίσης, σχετικά με την τζαμαρία του εστιατορίου, αυτή κλείνει 
περιμετρικά με διπλό υαλοστάσιο, κουφώματα αλουμινίου στην ανώτερη και κατώτατη 
στάθμη, θερμοδιακοπτόμενα προφίλ για ενίσχυση της θερμομονωτικής ικανότητάς 
τους, ενώ η υπόλοιπη επιφάνεια του υαλοστασίου, μένει καθαρή από κουφώματα ώστε 
να δημιουργηθεί μια ενιαία όψη χωρίς διακοπές στην θέαση προς τον φαληρικό όρμο. 
το υαλοστάσιο αποτελείται από υαλοπετάσματα μεγέθους 2 μέτρων πλάτος x 3 μέτρων 
ύψους, με ενδιάμεση στήριξη από κάθετο υαλοπέτασμα πλάτους 15 εκατοστών για την 
ενίσχυση του και αντοχή στις ανεμοπιέσεις.

Διαχείριση νερού: τέλος, ένα 
ακόμη κατασκευαστικό θέμα, αυτό της 
διαχείρισης του νερού, αποκτά μεγάλη 
σημασία, λόγω της τοποθέτησης του 
κτιρίου άνω της επιφάνειας της θάλασσας. 
Έτσι, η απομάκρυνση του νερού γίνεται 
με ένα περιμετρικό του αιθρίου αυλάκι 
συλλογής νερού, το οποίο κατασκευάζεται 
από γαλβανισμένη λαμαρίνα d=8mm 
και καλύπτεται με ανοξείδωτη εσχάρα.  
μέρος της ευρύτερης σύνθεσης της 
πρότασης, αποτελεί και μια «σχισμή» 
νερού, η οποία με συνεχή ροή θαλασσινού 
νερού (κυκλική ανατροφοδοτούμενη 
αντλία από την θάλασσα), τονίζει την θέα 
προς τον ορίζοντα.

κατασκευαστική λεπτομέρεια

λεπτομέρειες δαπέδων



Ενεργειακή Ανάλυση – Προσέγγιση του κλειστού χώρου (εστιατόριο): 
η αναζήτηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, συνιστούν ουσιαστική εναλλακτική 

λύση στα ορυκτά καύσιμα, τόσο για την οικονομία που προσφέρουν, όσο και για τη 
μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 

η αξιοποίηση του γεωθερμικού συστήματος, θεωρήθηκε ως η ιδανικότερη, 
οικονομικότερη και ευκολότερη λύση για μια τέτοια κατασκευή πάνω από την θάλασσα. 
τα γεωθερμικά συστήματα αξιοποιούν την σταθερή θερμοκρασία, η οποία υπάρχει στο 
έδαφος, αντικαθιστώντας πλήρως τη χρήση πετρελαίου ή άλλου καυσίμου. Σε σύγκριση 
με τα παραδοσιακά καύσιμα, η Ψύξη και η θέρμανση ενός κτιρίου που χρησιμοποιεί 
γεωθερμικό Σύστημα είναι μέχρι και 75% οικονομικότερη (δηλαδή, λειτουργία με 

βιοκλιματική προσέγγιση διαγράμματα σκιασμού

η περιβαλλοντική προσέγγιση για τον 
σχεδιασμό του κτιρίου – τοπόσημου, κρίθηκε 
σημαντική από την αρχή της σύνθεσης. βασικός 
στόχος του βιοκλιματικού σχεδιασμού του 
κτιρίου τοπόσημου καθώς και των εσωτερικών 
λειτουργικών του χώρων, είναι η βελτίωση του 
μικροκλίματος ώστε να επιτευχτεί και να διευρυνθεί 
η περιοχή θερμικής άνεσης των χρηστών καθ’ όλη 
τη διάρκεια του έτους.

η επιλογή στη μορφή του κτιρίου – τοπόσημου, 
βασίστηκε κυρίως στην αύξηση του προσφερόμενου 
σκιασμένου χώρου, μιας και η περιοχή στην οποία 
αναφέρεται είναι από τις πλέον δυσμενείς όσον 
αφορά τις περιβαλλοντικές συνθήκες. η επιλογή 
του αιθρίου με τον προσανατολισμό βορρά 
– νότου, καθιστά τις «εσωτερικές» συνθήκες 
κατάλληλες για την προστασία των επισκεπτών τις 
ηλιόλουστες και ζεστές μέρες του καλοκαιριού. η 
μορφή του στεγάστρου προσφέρει επίσης ιδανικές 
συνθήκες και όσον αφορά τον εσωτερικό αερισμό 
τις ζεστές ώρες, αξιοποιώντας στο έπακρο τους 
βόρειο-δυτικούς επικρατούντες ανέμους της 
περιοχής.

χειμερινό
ηλιοστάσιο

εαρινή 
ισημερία

θερινό 
ηλιοστάσιο



ετήσιο κόστος μικρότερο από το μισό αντίστοιχο κόστος πετρελαίου και με τη χρήση 
μόνο μίας συσκευής για θέρμανση και ψύξη). H αρχή του γεωθερμικού κλιματισμού 
(θέρμανση - Ψύξη) βασίζεται στο γεγονός ότι λίγα μέτρα κάτω από την επιφάνεια της 
γης, η θερμοκρασία του εδάφους είναι σταθερή στους 12 - 14° C. 

Σε αυτή την αρχή της θερμοδυναμικής βασίζεται η χρήση των γεωθερμικών 
εναλλακτών, που κατά μια έννοια “μεταφέρουν”, με τη βοήθεια της αντλίας θερμότητας, 
τους 14° C του εδάφους μέσα στο σπίτι μας καταναλώνοντας έτσι την ελάχιστη δυνατή 
ηλεκτρική ενέργεια. κατά ανάλογο τρόπο, το χειμώνα το γεωθερμικό σύστημα καλείται 
να ανυψώσει τους 12 - 14° C του εδάφους μέχρι τους 20 - 22° C για να ζεστάνει 
το χώρο μας. η οικονομία και εδώ είναι τεράστια σε σχέση με μία συμβατική αντλία 
θερμότητας αέρα.

η αξιοποίηση του προτεινόμενου χώρου κάτω από την στάθμη +5.00, για την 
εγκατάσταση μιας γεωθερμικής Αντλίας θερμότητας είναι ιδανική, μιας και οι απαιτήσεις 
σε χώρους είναι μικρές, εφόσον δεν χρειάζεται χώρος για λεβητοστάσια, καμινάδες 
και δεξαμενές καυσίμων. Από αυτή την λύση, προκύπτει ένα υπόλοιπο του δυνατού 
χώρου, όπου εκεί δημιουργείται μια δεξαμενή συγκέντρωσης των νερών της βροχής, 
που μπορεί να χρησιμοποιείται στον καθαρισμό των υαλοστασίων και των επιφανειών 
(ξύλινο deck, βιομηχανικό δάπεδο), ώστε να βοηθά στην ορθολογική διαχείριση των 
διαθέσιμων φυσικών πόρων.

Αναλυτικά ανά εποχή (για τον κλειστό χώρο του εστιατορίου)

Χειμώνας:
η θέρμανση του κλειστού ζωτικού χώρου του εστιατορίου, λόγω του 

μεγάλου εσωτερικού ύψους, γίνεται με ενδοδαπέδια θέρμανση (ενέργεια 
αντλείται από το γεωθερμικό σύστημα που προαναφέρθηκε, με οικονομία 
που φτάνει έως το 40% τον χειμώνα), ώστε να προκαλείται θερμική άνεση 
στο εσωτερικού του κτιρίου κυρίως στο επίπεδο κίνησης των επισκεπτών. 

το στέγαστρο έχει 
μικρές οπές στην κάτω 
του επιφάνεια μέσα στο 
περίγραμμα του κτιριακού 
όγκου. Στον εξωτερικό χώρο 
και πάλι στην κάτω επιφάνεια, 
υπάρχουν ορισμένες 
μεγαλύτερες οπές, όπου 
καλύπτονται με ειδικό καπάκι.  



η επιλογή του ξύλινου φέροντος οργανισμού, προσφέρει εκτός των άλλων, επαρκή 
μάζα για τη συλλογή και απορρόφηση της ηλιακής θερμότητας, καθώς και την αναγκαία 
θερμική αδράνεια για την απορρόφηση των διακυμάνσεων της θερμοκρασίας, χάρη 
στον επαρκή «κενό» χώρο μεταξύ των πληρώσεων της κατασκευής. Αυτό σημαίνει ότι 
όλη η ηλιακή θερμότητα που συλλέγεται και απορροφάται, αποδίδεται στο εσωτερικό 
του εστιατορίου.

ο φυσικός αερισμός του χώρου, επιτυγχάνεται χάρη στα ειδικά ανοιγόμενα τζάμια 
που υπάρχουν κατά μήκος της τζαμαρία. 

Έχει προβλεφθεί επίσης κλειστός χώρος με ανεμοφράκτη για την είσοδο στον χώρο 
εστίασης ώστε να αποφεύγεται η είσοδος του έντονου ανέμου καθώς και η άμεση 
διαφυγή της εσωτερικής θερμοκρασίας.

Καλοκαίρι:
Αντίστοιχα, κατά 

τους θερινούς μήνες 
όπου οι απαιτήσεις για 
ψύξη του χώρου είναι 
μεγάλες, το γεωθερμικό 
σύστημα θεωρείται το 
πλέον οικονομικό. η ψύξη 
επιτυγχάνεται αντίστοιχα 
στο επίπεδο κίνησης των 
επισκεπτών. το καλοκαίρι, το 
υγρό που κυκλοφορεί στον 
γεωεναλλάκτη, απομακρύνει 
τη θερμότητα από το κτίριο 
και μέσω του αγωγού την 
αποδίδει στο πιο δροσερό 
έδαφος, εξασφαλίζοντας 
ομοιόμορφη θέρμανση ή 
δροσισμό, χωρίς να χρειάζεται να αυξομειωθεί δραματικά η θερμοκρασία του νερού που 
κυκλοφορεί μέσα στους σωλήνες. Επιπλέον αποδίδεται χαμηλότερη θερμοκρασία στο 
εσωτερικό του χώρου λόγω του ότι εκπέμπεται ψυχρό ρεύμα αέρα από το ενδοδαπέδιο 
σύστημα. ο θερμός αέρας που παραμένει στο εσωτερικό, συγκεντρώνεται ψηλότερα 
όπου και διώχνεται χάρη στο φυσικό αερισμό.

μηχανικός υποβοηθούμενος αερισμός λειτουργεί κυρίως στα μέσα του καλοκαιριού 
όπου οι πνέοντες άνεμοι είναι περισσότερο ασθενείς. 

ΔιΑγρΑμμΑ κΑτΑνομηΣ ΑΕριων μΑΖων



το στέγαστρο, τους θερινούς μήνες, λειτουργεί αντίστροφα σε σχέση με τους 
χειμερινούς. τα καπάκια από τις εξωτερικές οπές ανοίγουν (μηχανικά) και ο αέρας 
επιτρέπεται να κυκλοφορήσει στο εσωτερικό του, διώχνοντας την εσωτερική 
θερμοκρασία που έχει συγκεντρωθεί στο στέγαστρο. 

το υλικό του ξύλου από μόνο του εξάλλου προσφέρει ιδανικές συνθήκες τόσο στο 
εσωτερικό του όσο και στην επιφάνεια αυτού που λειτουργεί σαν χώρος αναψυχής και 
δράσεων.

Διαμόρφωση όψεων
Παράλληλα με αυτές τις προβλέψεις, ειδική μέριμνα έχει ληφθεί για τις όψεις, ώστε 

να βοηθούν το κατά δύναμιν στη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης:
1. Στην Ανατολική όψη τοποθετείται και ο πλέον ζωτικός χώρος της εστίασης, ο 

οποίος ορίζεται με ένα ελαφρύ καμπυλόμορφο υαλοστάσιο αφήνοντας ανεμπόδιστη την 
θέα προς το Φάληρο. Αυτό το υαλοστάσιο, μετατρέπεται σε έναν «τοίχο νερού», επάνω 
στον οποίο εξακοντίζονται σταγονίδια νερού τα οποία εξατμίζονται, με αποτέλεσμα να 
μειώνεται η επιφανειακή θερμοκρασία του γυαλιού και να περιορίζεται η ακτινοβολία 
θερμότητας μέσα στον χώρο. 

2. η νότια όψη του χώρου εστίασης, προστατεύεται καθόλη την διάρκεια  των 
μεσημεριανών ωρών κατά τους θερινού μήνες, μιας και εκείνες οι ώρες είναι και οι 
πλέον δυσμενείς, αφήνοντας αντίστοιχα τον χειμερινό ήλιο να διεισδύσει στο εσωτερικό 
του κτιρίου και να το θερμάνει.

3. η Δυτική όψη, έχοντας υποστεί μια υποχώρηση ως προς το στέγαστρο, 
προστατεύεται από τον έντονο και ίσως «ενοχλητικό» δυτικό ήλιο κατά τις απογευματινές 
ώρες.

4. η βόρεια όψη του κτιρίου, έχει την μικρότερη επιφάνεια υαλοστασίου συγκριτικά 
με την Δυτική και Ανατολική ώστε να αποτρέψει τυχόν απώλειες τις εσωτερικής 
θερμότητας. γίνεται αντιληπτό ότι πρόθεση του σχεδιασμού, είναι η ανεμπόδιστη θέαση 
προς την πόλη, με αποτέλεσμα να τίθενται εξαρχής ορισμένα συνθετικά προβλήματα 
βιοκλιματικών αρχών.

Σημειώνεται τέλος ότι για την εφαρμογή του γεωθερμικού συστήματος, προτείνεται 
η αξιοποίηση του ενδεικτικού χώρου κάτω από την στάθμη +5.00, για την εγκατάσταση 
μιας γεωθερμικής Αντλίας θερμότητας, μιας και οι απαιτήσεις σε χώρους είναι 
μικρές και εφόσον δεν χρειάζεται χώρος για λεβητοστάσια, καμινάδες και δεξαμενές 
καυσίμων. Από αυτή την επιλογή, προκύπτει ένα υπόλοιπο του δυνατού χώρου, όπου 
εκεί δημιουργείται μια δεξαμενή συγκέντρωσης των νερών της βροχής, που μπορεί να 
χρησιμοποιείται στον καθαρισμό των υαλοστασίων και των επιφανειών (ξύλινο deck, 
βιομηχανικό δάπεδο), ώστε να βοηθά στην ορθολογική διαχείριση των διαθέσιμων 
φυσικών πόρων.



η κυματανάπλαση είναι μια ιδέα που, όπως δηλώνει και το όνομά της, εμπνέεται 
από το κύμα, μια μορφή χαρακτηριστική της θάλασσας σε μία περιοχή που ορίζεται 
από αυτήν, και το πλάθει έτσι ώστε να δημιουργήσει μία κυριολεκτική και μεταφορική 
ιστορία για τη σχέση πόλης και θάλασσας με άξονα  τον πολιτισμό.

Έχοντας για βασική συνθετική αρχή την ενιαία αντιμετώπιση της επιφάνειας της 
εξέδρας, ως τη μέγιστη δυνατή εκμετάλλευση της προνομιακής της θέσης, η πρότασή 
καταλήγει σε μία επιδερμίδα που αποκολλάται σταδιακά από αυτήν και αναδιπλώνεται 
σε σημεία, δημιουργώντας εξάρσεις που αποκαλύπτουν χώρους προσδιορισμένους 
από την τοπογραφία, τον προσανατολισμό και τις επιθυμητές οπτικές συνδέσεις. το 
αποτέλεσμα είναι μία εξαϋλωμένη κατασκευή, ένας ανάλαφρος κυματισμός ανάμεσα 
στην ηρεμία του ορίζοντα και την αναταραχή της πόλης, που βρίσκει την ισορροπία 
του στην εσωστρέφεια αλλά ταυτόχρονα και στη διαμπερότητα  του  ελλειπτικού 
ανοίγματος. Αυτό, που αποτελεί των πυρήνα της σύνθεσης,  στήνεται ως συνέχεια του 
Άξονα Πολιτισμού του πάρκου, αφιερώνοντας του την φυγή του ορίζοντα, δηλαδή το 
συμβολικό  άτερμον τελείωμα. 

Στο ιδιαίτερο γλυπτικό τοπίο, φιλοξενούνται χώροι εστίασης, προβολών, 
καλλιτεχνικών δρώμενων και περιπάτου που αρθρώνονται γύρω από το αίθριο 
και λειτουργούν μαζί με αυτό, με έναν ελεύθερο τρόπο που προσφέρει ευελιξία και 
πολλαπλότητα, για να προσελκύσει ένα ευρύ κοινό όλες τις ώρες της ημέρας, σύμφωνα 
με τη λογική σχεδιασμού ενός μητροπολιτικού πάρκου.

για την επίτευξη της θερμικής άνεσης των χρηστών, η βιοκλιματική προσέγγιση 
είναι βασική επιδίωξη της ιδέας, ως έκφραση της σύγχρονη πολιτιστικής ανάγκη για 
αειφορία. Προτείνεται, λοιπόν, το γεωθερμικό σύστημα για τη θέρμανση-ψύξη του 
κλειστού χώρου εστίασης, όχι μόνο ως το πιο οικολογικά ωφέλιμο αλλά και οικονομικά 
βέλτιστο από αντίστοιχα συμβατικά συστήματα. Στην κατεύθυνση της τεχνολογίας και 
της οικονομίας, εντάσσεται και η επιλογή της κατασκευής από σύνθετη αντικολλητή 
ξυλεία με πρέσσα βάσει ενός κατασκευαστικού-δομικού καννάβου.

Έτσι, η κυματανάπλαση από άποψη μορφής, λειτουργίας και κατασκευής έχει 
σχεδιαστεί για να αποτελέσει τη φυσική και νοηματική κατάληξη του Άξονα Πολιτισμού∙ 
ένα τοπόσημο για το Πάρκο, την ευρύτερη περιοχή και την πόλη.

Περίληψη



The “wave reformation” is an idea which, as denoted by its name is inspired by the 
wave, a form characteristic of the sea in an area which is defined by it, and shapes 
it in such a manner so as to create a literal and figurative history for the relationship 
between the city and the sea, with civilization as its axis.

Having as a basic compositional principle for the uniform treatment of the platform,  
the maximum possible utilization of its advantageous position, our proposal culminates 
in an epidermis which gradually peels off from it and folds in certain locations, creating 
protrusions which reveal spaces which are defined by the topography, the orientation 
and the visual connections desired. The result is a transcendental construction, a light 
wave between the calmness of the horizon and the tulmut of the city, which finds its 
balance in the introversion and simultaneous perforation of the elliptical opening.  This, 
which is the essence of our composition, is constructed as a continuation of the Cul-
trual Axis of the park, dedicating to it the escape of the horizon, meaning the symbolical 
endless finish. 

This special sculpted scenery, hosts catering establishments, screenings, artistic 
happenings and walks which are centered around the open space and function in 
tandem with it, in a free flowing manner which offers flexibility and multiple purposes, 
in order to attract a wide audience at all hours of the day, according to the design phi-
losophy for a metropolitan park.

In order to achieve the thermal comfort of the users, the bioclimactic approach is a 
basic goal of our idea, as an expression of the contemporary cultural need for sustain-
able development. Therefore, it is suggested that a geothermal system is employed 
for the heating- cooling of the enclosed location for the catering services, not only as 
the most ecologicaly beneficial, but as the most fiscally advantageous when compared 
to relevant conventional systems. In that direction of technology and economy is also 
employed the selection of the construction of composite pressed plywood based on a 
construction- structural grid.

Thus, the “wave reformation” in regards to form, function and construction has been 
designed to constitute the physical and thematical ending of the Cultural Axis -a water 
mark- for the Park, the wider region and the city.
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