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Η διπλωματική αυτή εργασία προσπαθεί να επέμβει στο  κενό που δημιούργησαν η  
κλίμακα και οι αυξημένες ανάγκες ενός μεγάλου νεκροταφείου στο κέντρο της πόλης. Ο 
χώρος στο οποίο αναπτύσσεται η επέμβαση βρίσκεται ακριβώς δίπλα από το Α' Κοιμητήριο 
Αθηνών επί της οδού Ηλιουπόλεως, στη σημερινή θέση ενός μικρού συνοικιακού πάρκου. Ο 
χώρος αυτός επιλέγεται , κατά κύριο λόγο, εξαιτίας της πλεονεκτικής του εγγύτητας με το Α' 
Κοιμητήριο.  

Οι εγκαταστάσεις υποστήριξης, ο ναός, η αγορά και το νεκροταφείο τοποθετούνται βάσει 
ενός  τελετουργικού άξονα, ο οποίος ορίζεται από μια υπερβολική σκάλα και έναν 
υπόστεγο χώρο. Με την κλίση του προσπαθεί  ελαφρώς να αυτονομηθεί από το περιβάλλον 
του. Σε αυτό συντελεί και η σύνθεση καθ' ύψος των χρήσεων, η οποία κρύβει και εμφανίζει 
επιλεκτικά στιγμές της τελετής στη πόλη. 

Η μικρή αγορά αποτελείται από μαγαζιά τα οποία σχετίζονται με τις ταφικές τελετές και 
που μέχρι σήμερα βρίσκονται έξω από το κοιμητήριο, στην ευρύτερη περιοχή. Ο ναός, στο 
κεντρικό κομμάτι της σύνθεσης, λειτουργεί ως το μεταβατικό στοιχείο από την αγορά στο 
νεκροταφείο και αντίστροφα, ενώ λειτουργεί και ως ενοριακός. Στο τέλος της πορείας 
βρίσκεται ένας στεγασμένος χώρος με κρήνες. Όλος ο χώρος έξω από τη πορεία 
χρησιμοποιείται ως επέκταση των χώρων ταφής.   
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This diploma project tries to cover the extra requirements of a big scale cemetery in the 
centre of Athens. The project is designed in a site, by the existing cemetery, on Ilioupoleos 
Av., where now lies a small local park.  The site is selected due to its proximity to the Central 
Cemetery. 
All supportive facilities, the temple, the stores and the cemetery, are placed according to a 
ceremonial axis, which is defined by a super staircase and a pavilion.  By the inclination tries 
to be separated of its surroundings. This concept is also supported by the height variation of 
the different functions, which hides and reveals, on the same time, moments of the 
ceremony to the city. 
The stores accommodate functions related to the burial ceremony, which now are located 
around the Central Cemetery. The church in the central part of the composition, functions as 
a transitional element between the market to the cemetery and back, as well as  a parochial 
temple. At the end of the ceremonial axis lies a pavilion of fountains. All the other space is 
used as an expansion of the burial area.  
    


























































