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1. Η διπλωματική αποτελεί έρευνα σχετικά με την δυνατότητα 
συνύπαρξης χώρου γηπέδου και αστικού χώρου.
2. Η έρευνα αφορά την μετάλλαξη ενός "κλειστού” γηπέδου 
σε ανοιχτό δημόσιο χώρο.
3. Γίνεται απόπειρα να απαντηθεί το ζήτημα της μη 
απομάκρυνσης των γηπέδων από το κέντρο που θεωρείται 
σήμερα η μόνη βιώσιμη λύση.
4. Η διπλωματική προσπαθεί να λύσει την αντίφαση μεταξύ 
ενός κλειστού γηπέδου που φράζει την πρόσβαση και την 
θέα προς τον Λυκαβηττό και να συγκροτήσει γήπεδο -  
δημόσιο χώρο — πύλη προς τον Λυκαβηττό.
5. Βασικές κινήσεις.
5.1 Στο επίπεδο του εδάφους συγκροτούνται ισχυρές 
διαμπερείς προσβάσεις που σχετίζονται με χρήσεις πόλης και 
λειτουργίες που αφορούν την υγεία του σώματος και του 
πνεύματος.
5.2 Ο στίβος υψώνεται και λειτουργεί σαν στέγαστρο.
5.3 Ο χώρος συνδέεται με τον σταθμό του μετρό.
5.4 Από την πλευρά του Λυκαβηττού οι κερκίδες διακόπτονται 
από την τοπογραφία που φτάνει στο επίπεδο του 
αγωνιστικού χώρου.
5.5 Παράλληλα με την λεωφόρο Αλεξάνδρας και σε ύψος 35 
μ. διαμορφώνονται χώροι δημοσίων χρήσεων (βιβλιοθήκη, 
εστιατόριο, καφέ) και νίρ χώροι με πανοραμική θέα της 
πόλης.
5.6 Η τομή των κερκίδων σχεδιάζεται με τρόπο που 
επιτρέπει την άμεση πρόσβαση και την μέγιστη οπτική 
διείσδυση από τα γύρω όρια.
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1 .This thesis involves research investigating the potential co-existence of a football 
field and urban space.
2. A “closed” football field undergoes transformation and an open public space 
emerges.
3. There has been an effort to give solutions to the issue of not moving the football 
fields from the city centre which is currently considered the only viable plan.
4. Attempts were made to reconciliate the contradiction between a closed stadium 
which is blocking the view and access to Lycabettus hill and an open public space - 
stadium constituting a gate leading to the hill.
5. Basic
5.1. The ground level provides access from different sides to people to exercise body 
and mind.
5.2. The field is raised and functions as ceiling 
5.3 There is connection with the metro
5.4. The seats on the hill side are interrupted by the physical features reaching the 
field level.
5.5 Public use space (library, diners, coffee shops) and VIP lobbies are built along 
Alexandras Av offering panoramic view of the city.
5.6.The seat sections are designed to allow immediate access and maximal, 
unhindered vieu.
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