Γιατί ένα Τζαμί στην Αθήνα;
... γιατί πολύ απλά είναι δεν υπάρχει.
Παρά τις συνεχείς υποσχέσεις, από όλες τις κυβερνήσεις τα
τελευταία 25 χρόνια, το «ζήτημα» του Αθηναϊκού Τεμένους παραμένει όπως φαίνεται ένα θέμα ταμπού όταν έρχεται η ώρα των
πράξεων.
Παρότι το Ελληνικό Σύνταγμα (άρθρο 13) προβλέπει την ανεμπόδιστη τέλεση των σχετικών με τη θρησκεία λατρευτικών
δράσεων, οι Μουσουλμάνοι στο θρήσκευμα Έλληνες αλλά και
μετανάστες ή επισκέπτες (πρεσβευτές, επιχειρηματίες, καθηγητές
κ.ο.κ.) θρησκευόμενοι Μουσουλμάνοι, αναγκάζονται να τελούν τα
λατρευτικά τους καθήκοντα σε ημιπαράνομους χώρους σε υπόγεια πολυκατοικιών ως πολίτες δεύτερης κατηγορίας.

Πρόσφατα μάλιστα, σε συμφωνία πάντα με τις αρμόδιες αρχές,
οι περιδιαβαίνοντες του κέντρου των Αθηνών βρέθηκαν αυτόπτες μάρτυρες στο αποκορύφωμα της σημαντικότερης για τους
Μουσουλμάνους εορτής, του Ραμαντάν, στην πλατεία Κοτζιά,
μπροστά από την νεοκλασική τριλογία της Πανεπιστημίου, στην
πλατεία Αττικής κ.α.
Είναι γεγονός πως η Αθήνα αποτελεί πλέον την μοναδική Ευρωπαϊκή πρωτεύουσα δίχως επίσημο χώρο προσευχής για τους
Μουσουλμάνους παρά τον αναμφισβήτατα μεγάλο αριθμό πολιτών που το απαιτεί, κερδίζοντας έτσι μια ακόμα αρνητική πρωτιά.
Ένα τζαμί στην Αθήνα όχι μόνο θα δικαίωνε ηθικά τους Έλληνες
πολίτες που το έχουν ανάγκη, αλλά με την εποπτεία του κράτους
(όπως ήδη προβλέπεται) θα μπορούσε να συμβάλει και στην
όσμωση των μεταναστών με την ελληνική κουλτούρα.

Ακόμη με την επιλογή ενός μετριοπαθούς και μορφωμένου
ιμάμη, θα μπορούσε να προφυλλάξει τους μετανάστες Μουσουλμάνους από μισαλλόδοξες και εξτρεμιστικές ιδέες καθώς ένα
τζαμί δεν αποτελεί μοναχά έναν χώρο προσευχής αλλά και χώρο
παιδείας και διακίνησης ιδεών.
Οι δε εκπρόσωποι των Μουσουλμάνων ζητούν ιμάμηδες που
να κατέχουν και της Ελληνικής παιδείας, όπως συμβαίνει αντιστοίχως και σε άλλες χώρες με έντονο πια Μουσουλμανικό στοιχείο.

Το Ισλάμ στην καθημερινότητά μας
... εμπεδώθηκε με την γνωστή επίθεση της 9/11/2001 στης
Η.Π.Α. από ισλαμιστές φονταμενταλιστές τρομοκράτες της οργάνωσης al-Qaeda.
Για ποικίλους λόγους, των οποίων η εξήγηση υπερβαίνει τους
στόχους αυτής της εργασίας, οι χώρες της Δύσης, κατάφεραν να
ταυτίσουν σχεδόν, στο μυαλό των πολιτών τους τη λέξη τρομοκρατία με το Ισλάμ. Οι Μουσουλμάνοι φέρονται ως απολίτιστοι
και βίαιοι σε σχέση με τον πολιτισμένο, αψεγάδιαστο και ειρηνικό
δυτικό / Χριστιανικό κόσμο.
Σαφώς μεμονωμένα περιστατικά δεν αρκούν για να χαρακτηρίσουν ένα ολόκληρο πολιτισμό πόσο μάλλον μια διαπολιτισμική
θρησκεία.

Επιπλέον, τα (λαθρο)μεταναστευτικά ρεύματα από αραβικές και
ασιατικές, κυρίως ισλαμικές χώρες, προς χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, προκαλούν αναστάτωση και ανησυχίες σε πολλούς καθώς αναμφίβολλα επιφέρουν αλλαγές στην πληθυσμιακή σύνθεση διαφόρων περιοχών, όπως αποτυπώνεται με προβληματισμό
από τα Μ.Μ.Ε. αλλά και αντι-ισλαμικά κινήματα ανά την Ευρώπη.

Όσον αφορά την Ελλάδα, και σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση της εταιρίας Public Issue, οι Έλληνες πολίτες έχουν με
διαφορά ουδέτερη προς θετική άποψη για τα σύμβολα του Ισλάμ,
ωστόσο στην διάρκεια των χρόνων φαίνονται να έχουν αλλάξει
στάση απέναντι στην ανέγερση τζαμιού στην Αθήνα και πλέον
εμφανίζονται να διαφωνούν με σχετική πλειοψηφία.

Το Ισλάμ συνεχίζει να πρωταγωνιστεί στην επικαιρότητα με
τις πρόσφατες αναταραχές στις βορειοαφρικάνικες χώρες, ξεκινώντας από την Τυνησία, την Αίγυπτο μέχρι την Λιβύη και την
Συρία, όπου τα λαϊκά στρώματα ξεσηκώνονται εναντίων των διεφθαρμένων ισοβίων καθεστώτων σε αυτές. Η Δύση, στρέφει την
ματιά της με αγωνία καθώς η εγκαθίδρυση ενός φονταμενταλιστικού καθεστώτος δεν θα βοηθούσε τις ήδη ταραγμένες σχέσης
αυτής με τον Ισλαμικό κόσμο.

Το βάθος της ενημέρωσης των συμμετεχόντων ωστόσο σε αυτή
την έρευνα, όπως προκύπτει από άλλους δείκτες, είναι αμφισβητήσιμο, οπότε γίνεται εμφανής η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση
των πολιτών προς αποτροπή φοβικών, ρατσιστικών αντανακλαστικών.

Η αρχιτεκτονική ενός τζαμιού
Το πιθανότερο είναι πως η εικόνα που έχει κανείς για ένα τζαμί,
αντιστοιχεί σε ρομαντικές, τουριστικές εικόνες από την Θράκη ή
την Τουρκία. Πολλοί επίσης θεωρούν την Τουρκία ως ταυτόσημο
του Ισλάμ, αγνοώντας πως η πλειοψηφία των Μουσουλμάνουν
στον κόσμο προέρχεται από αραβικές και σε ακόμα μεγαλύτερο
βαθμό χώρες της κεντρικής Ασίας.
Ένα τζαμί λειτουργικά έχει μια απλή απαίτηση: έναν τοίχο
κάθετα στον άξονα προς τη Μέκκα ώστε να μπορούν οι πιστοί να
κατευθύνουν την προσευχή τους προς τους Αγίους Τόπους.
Συνηθίζεται επίσης η ύπαρξη του mihrab (άμβωνας) εντός του
κτηρίου και ενός η περισσοτέρων μιναρέδων οι οποίοι χρησιμοποιούνται ως οπτικοί οδηγοί για την ύπαρξη ενός τζαμιού μέσα

στην πόλη, αλλά και για απευθύνει ο μουεζίνης το κάλεσμα της
προσευχής. Πλέον σε πολλές χώρες, Ευρωπαϊκές και μη, ο μιναρές
έχει χάει την δεύτερη αυτή λειτουργία.
Από τις ανωτέρω εικόνες, γίνεται προφανές, πως σε αντίθεση
με την Ορθόδοξη Χριστιανική πίστη για παράδειγμα, ένα τζαμί
μπορεί να προσαρμοστεί στις εκάστοτε πολιτισμικές και αρχιτεκτονικές παραδόσεις, παίρνοντας την μορφή Ρωσικής Εκκλησίας,
πλίθινου πύργου στην Αφρική ή ακόμα και παγόδας, ενώ φυσικά
υπάρχει μια πληθώρα παραδειγμάτων σύγχρονης αρχιτεκτονικής
έκφρασης.
Συνηθίζεται τα τζαμιά της διασποράς, να περιστοιχίζονται από
διάφορες πολιτιστικές λειτουργίες όπως καταστήματα, χώρους
εκδηλώσεων, βιβλιοθήκες, κ.ο.κ., συνιστώντας συγκροτήματα που
ονομάζονται Ισλαμικά Κέντρα.

Οι πιστοί Μουσουλμάνοι στην Αθήνα

Οι μετανάστες

Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των μεταναστών στην Αθήνα (νομίμων, καθώς δεν υπάρχουν στοιχεία για τους παρανόμους) προέρχονται από Ισλαμικές χώρες ενώ υπάρχει και ένας σεβαστός
αριθμός Ελλήνων Μουσουλμάνων.

Από σχετικές έρευνες, προκύπτει πως η πλειοψηφία των μεταναστών στην Αθήνα κατοικεί στο κέντρο της πόλης, από το ιστορικό κέντρο και σε όλο τον κορμό της Πατησίων.

Ακόμα και με τις μετριοπαθέστερες εκτιμήσεις, ο αριθμός
των πιστών στην Αθήνα που χρειάζονται ένα χώρο για την
καθημερινή τους προσευχή, ανέρχεται στις 100,000 .

Η ανεργία, τα μικρά και μαύρα μεροκάματα, η εκμετάλλευση
ανθρώπου από άνθρωπο, τα ναρκωτικά και η εγκληματικότητα
που παρατηρείται στο κέντρο, δημιουργούν έναν φαύλο κύκλο
εξαθλίωσης στον οποίο κυριαρχεί ο φόβος και η αγωνία.
Η ανοχή λόγω ανικανότητας των κρατικών μηχανισμών να καταπολεμήσουν την εγκληματικότητα, να ρυθμίσουν τους παράνομους μετανάστες νομιμοποιώντας τους ή προωθώντας τους στις
χώρες προέλευσης ή όπως τουλάχιστον, όπως θα όφειλαν, να
φιλοξενήσουν τους αιτούντες άσυλο μετανάστες συντηρεί αυτή

την κατάσταση.
Το όλο καθεστώς παρανομίας αποτρέπει όχι μόνο την όσμωση
των μεταναστατών με την ελληνική κουλτούρα, αφότου η πολιτεία τους αγνοεί, αλλά καθιστά δύσκολη και την αποδοχή της
πολυπολιτισμικότητας από τους Έλληνες πολίτες.

΄

Τα προβλεπόμενα...
Το υπάρχον νομικό πλαίσιο (ΦΕΚ Α 264/5–12–2006), προβλέπει
την ίδρυση ενός Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με σκοπό την εποπτεία και την διαχείριση του Τεμένους Αθηνών, η οποία θα έχει την ευθύνη επιλογής
του ιμάμη που θα λειτουργεί σε αυτό με διετή θητεία.
Παρότι έχουν δεσμευθεί οι πόροι και έχει ορισθεί ο χώρος
ανέγερσης, στον Ελαιώνα συγκεκριμένα, εκρεμμεί επ’ αορίστου η
πρόοδος των διαδικασιών επί του θέματος.
Επιπροσθέτως, η προβλεπόμενη χωρητικότητα των 500 ατόμων
είναι εμφανώς ανεπαρκής σε σύγκριση με το εκτιμώμενο δυναμικό αλλά και το πλήθος που ήδη εξυπηρετούν τα ημιεπίσημα
τζαμιά που, όπως θα περίμενε κανείς από τα προηγούμενα, πυ-

κνώνουν σε συγκέντρωση στο ιστορικό κέντρο της πόλης.
Είναι προφανές, πως ακόμα και μετά την ανέγερση του επίσημου τζαμιού, θα συνεχίσουν να λειτουργούν οι τωρινοί χώροι
προσευχής, καθώς το πρώτο δεν μπορει να επαρκεί.
Ταυτόχρονα εκρεμμεί και η υπόθεση ενός νεκτροταφείου για
τους Μουσουλμάνους των Αθηνών καθώς αυτή τη στιγμή οι αποδημήσαντες πρέπει να μεταφέρονται στην Θράκη ή το εξωτερικό.
Η πρόταση αυτής της διπλωματικής, προσπαθεί να ενισχύσει στην επίλυση αυτής της ανάγκης, με την δημιουργία
ενός χώρου προσευχής και πολιτισμού, υποστηρικτικού στο
επίσημο Τέμενος.

Τέλος, αξίζουν αναφοράς, τα δυο μοναδικά πλέον, ιστορικά
τζαμιά της πόλης:
•

το τζαμί Τζισταράκη (1759) στην πλ. Μοναστηρακίου που
λειτουργεί ως Μουσείο Λαϊκής Τέχνης

•

το Φετιχιέ Τζαμί (1456 - 1500) στην ρωμαϊκή αγορά που
χρησιμέυει ως χώρος αποθήκευσης αρχαιοτήτων.

Η επιλογή του χώρου της πρότασης
Με βάση τα ανωτέρω, ως απάντηση στις ανάγκες του κέντρου
των Αθηνών, επιλέγεται η τοποθέτηση της πρότασης εντός του
ιστορικού κέντρου, σε μια προσπάθεια θεσμοποίησης της ήδη
υπάρχουσας κατάστασης με τα πολλά, υπόγεια, τζαμιά και την
αυξημένη συγκέντρωση μεταναστών που έχουν την ανάγκη να
προσευχηθούν αλλά και να λάβουν γνώση της ελληνικής κουλτούρας.
Επιπλέον λειτουργικά, η πρόταση απευθυνόμενη εξίσου προς
τους Έλληνες Μουσουλμάνους, μέρος των οποίων κατοικεί στην
περιοχή του Γκαζιού, και τοποθετείται σε μια περιοχή εύκολα
προσβάσιμη από οποιοδήποτε σημείο του λεκανοπεδίου με την
χρήση των Μ.Μ.Μ. ή του αυτοκινήτου.

Τέλος εννοιολογικά, συμβολίζει την υπαρκτή πλέον, καλώς ή
κακώς, πολυπολιτισμικότητα της Αθήνας ενώ δείχνει προς Έλληνες και μετανάστες ταυτόχρονα πως η ίδια η πολιτεία τους αποδέχεται ως ίσους.
Συγκεκριμμένα, επιλέγεται η περιοχή της πλατείας Κουμουνδούρου, πάνω στον πολιτιστικό άξονα της Πειραιώς αλλά και της
ανερχόμενης δημιουργικά περιοχής του Μεταξουργείου.

Η ιστορία της περιοχής
Η πλατεία Ελευθερίας όπως μετονομάστηκε μετά την έξωση
του Όθωνα, περισσότερο γνωστή ως πλατεία Κουμουνδούρου,
ονομάστηκε εις μνήμη του Αλέξανδρου Κουμουνδούρου, πρωθυπουργού της χώρας στα μέσα του 19ου αιώνα λόγω θέσης της
οικίας του.
Η πλατεία εμφανίζεται ήδη στα πρώτα σχέδια των Κλεάνθη Schaubert για την Αθήνα, από όπου και πέρασε στο σχέδιο του
Klenze από το οποίο απέκτησε και το σημερικνό της σχήμα. Κατέχει συμμετρική θέση ως προς την πλατεία Κλαυθμώνος, στο
τρίγωνο Ομόνοια- Σύνταγμα - Κεραμεικός, και συνδέεται με αυτήν
με την οδό Ευριπίδου.
Αρχαιολογικά ευρήματα σε εντοπισμένα σημεία, δείχνουν πως

κάτω αυτής διέρχεται το τείχους του Χασέκη, το όριο δηλαδή της
Αθήνας επί Τουρκοκρατίας, το οποίο με τη σειρά του βρίσκεται
πάνω στα ίχνη του αρχαίου τείχους της πόλης.
Το 1875 ανεγείρεται σε αυτή, σαν όριο πάνω στον άξονα της
Πειραιώς, το Δημοτικό Βρεφοκομείο το οποίο αργότερα θα στεγάσει την Δημοτική Πινακοθήκη.
Στην τωρινή της μορφή βρίσκεται από το 2004, όπως και διαμορφώνεται από το γραφείο Παυλίδη με διαγωνισμό της Ε.Α.Χ.Α.
εν όψει των Ολυμπιακών Αγώνων.
Παρά την ανάπλαση της πλατείας, η ένωση με το υπόλοιπο
δίκτυο έργων της Ε.Α.Χ.Α. ουδέποτε πραγματοποιήθηκε.
Τις τελευταίες δεκαετίες προσελκύει μετανάστες και περιθωριακά στοιχεία και βρίσκεται πιο κοντά στον χαρακτήρα της Ομό-

νοιας όσο ποτέ άλλοτε. Η συνεχής εμπορευματική κίνηση από
τις επιχειρήσεις μεταναστών και οι κατοικίες που συνεχίζουν να
υπάρχουν γύρω της ωστόσο, συνεχίζουν να την κρατούν ζωντανή
αν και μοιάζει αποκομμένη από τον ιστό της πόλης.
Παρά την παρούσα αναιμική της κατάσταση, λόγω θέσης και
μόνο, εξακολουθεί να είναι μια από τις σημαντικότερες πλατείες
του κέντρου, με πολλές δυνατότητες ανάδειξής.
Ενδιαφέρον είναι το πως εκτός από τα άτυπα τζαμιά που προαναέρθηκαν, στην εγγύτερη περιοχή βρίσκεται η Ορθόδοξη Αρμένικη Μητρόπολη, αλλά οι οι Εβραϊκές Συναγωγές της Αθήνας,
γεγονός που ενισχύει την τοποθέτηση μιας αντίστοιχης θρησκευτικής λειτουργίας στην θέση αυτή. Επίσης σε μικρή απόσταση,
βρίσκεται το παράρτημα Ισλαμικής παραδοσιακής Τέχνης του
Μουσείου Μπενάκη.

Το οικόπεδο της πρότασης
Το οικόπεδο στο οποίο τοποθετείται η πρόταση, βρίσκεται στο
βορεινό άκρο της πλατείας, στο νεοκλασσικό τόξο απέναντι από
αυτή.
Παλαιότερα σε αυτό βρισκόταν η οικία Κουμουνδούρου ενώ
αργότερα εγκαταστάθηκε το 9ο Γυμνάσιο Αρρένων. Πλέον είναι
χωροθετημένο και λειτουργεί ως χώρος στάθμευσης.
Το μοναδικό υπάρχον κτίσμα είναι μια οικία εκλεκτιστικής ρυθμολογίας του 1900 η οποία είχε αρχικά χαρακτηριστεί εξ’ ολοκλήρου διατηρητέα, από την οποία παραμένει πλέον μόνο τμήμα της
όψης με μικρό βάθος.
Το οικόπεδο βρίσκεται στην ιδιοκτησία του εκπαιδευτικού οργανισμού Κορέλκο, οπότε μπορούμε να υποθέσουμε πως σε μια

ρεαλιστικότερη τροπή της πρότασης, θα μπορούσε να ανταλλαχθεί με κάποιο άλλο οικόπεδο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων προς ανέγερση κάποιου εκπαιδευτικού ιδρύματος.
Ο συντελεστής δόμησης και το μέγιστο ύψος, 2,00 και 11,00
αντίστοιχα, πέφτουν σε σχέση με τα όπισθεν εφαπτόμενα οικόπεδα με τις ψηλές πολυκατοικίες ώστε να υπάρχει μια ομαλή κατάβαση υψών προς το επίπεδο της πλατείας.
Στην άλλη πλευρά του τόξου της πλατείας, βρίσκονται ορισμένα διατηρητέα νεοκλασικά κτίρια, όπως και πίσω από το οικόπεδό
της πρότασης, στην οδό Σαχτούρη.

Η υλικότητα της πρότασης
Δεδομένης της αραβικής προέλευσης της ίδιας της θρησκείας,
μέσα από την έρευνα που έγινε παράλληλα της επεξεργασίας της
λύσης, επιλέχθηκε η επανάληψη γεωμετρικών σχημάτων ως εξελικτικό επακόλουθο της γεωμετρικής και φυτικής διακόσμησης της
παραδοσιακής Ισλαμικής αρχιτεκτονικής στις αραβικές χώρες.

Επίσης με αφετηρία τα mashrabiya, οι τοίχοι της υποβαθμισμένης αυλής αποτελούνται από τρεις διαφορετικές παραλλαγές μιας
δομής από τσιμεντόλιθους σε γαιώδεις αποχρώσεις. Οι παραλαγγές αυτές αφορούν την διαπερατότητα και χρησιμοποιούνται
αναλόγως του ύφους του όπισθεν χώρου, δηλαδή τα κενά πληρώνονται με πλήρεις μονάδεις ο τοίχος καλύπτει προσχώσεις, υαλότουβλα όταν περικλείει θερμαινόμενους χώρους ή απλά επιτρέπουν την διέλευση φωτός και αέρα στους υπαιθρίους.

Παραδοσιακά στοιχεία όπως τα mashrabiya, εμφανίζονται σε
μια πιο σύγχρονή εκδοχή τους στην όψη των ξενώνων αλλά και
της «εκπαιδευτικής» ενότητας τους συγκροτήματος, σε συνδυασμό με την ειλικρινή απλότητα του ανεπίχριστου σκυρόδεματος,
την πρακτική γεωμετρία των φατνωματικών πλακών από σκυρόδεμα.

Τα δάπεδα των εσωτερικών χώρων είναι βιομηχανικά ώστε η
πληροφορία της ανθρώπινης κίμακας να ανήκει στα στοιχεία των
όψεων. Στους εξωτερικούς χώρους υπάρχουν συνδυασμοί πελεκητού και ξεπλυμένου σκυροδρέματος ώστε να σηματοδοτούνται
υλικά ποιότητες κινήσεων και στάσεων, ενώ σε σημεία εντοπίζεται το νερό, αγαπητό στοιχείο διαμόρφωσης στην Ισλαμική αρχι-

τεκτονική.
Ακόμη, για τις στεγάσεις επιλέγεται οξειδωμένος χαλκός κυανοπράσινου χρώματος, που με τη σειρά του, ακόμα και μέσω του
χρώματός τους, παραπέμπει σε παραδοσιακές επικαλύψεις τρούλων και θρησκευτικών χώρων.
Τέλος, στην αγορά χρησιμοποιείται μια μεταλλική κατασκευή
κοιλοδοκών, με όψεις από κόντρα πλακέ θαλάσσης σε φυσική
σκούρα απόχρωση, και επικαλύψεις με beton και πολυκαρβονικά φύλλα δημιουργώντας ποιότητες ανοιχτού-κλειστού όπως τα
ανατολίτικα παζάρια.

Περίληψη διπλωματικής εργασίας
Η παρούσα διπλωματική αφορά στην πρόταση ενός Ισλαμικού Κέντρου στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας, συγκεκριμένα στην όψη της πλατείας Ελευθερίας ή
Κουμουνδούρου όπως είναι συνηθέστερα γνωστή.
Το Ισλάμ αποτελεί πλέον μια λέξη της καθημερινότητάς μας καθώς προβάλλεται συνεχώς μέσα από την παγκόσμια επικαιρότητα.
Η ύπαρξη ενός χώρου προσευχής για τους Μουσουλμάνους της Αθήνας είναι επιτακτική όχι μόνο για τις ανάγκες των πολλών μεταναστών αλλά και για
τους Έλληνες Μουσουλμάνους στο θρήσκευμα που το διεκδικούν επί δεκαετίες και αντιμετωπίζονται ως πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Με μετριοπαθείς υπολογισμούς, υπάρχουν στην Αθήνα τουλάχιστον 100,000 Έλληνες και νόμιμοι μετανάστες πιστοί, που έχουν την καθημερινή ανάγκη για προσευχή.
Η επίσημη, μυθική πλέον, απάντηση της πολιτείας είναι ένας χώρος προσευχής 500 ατόμων, επομένως είναι προφανές ότι ένας μόνο τέτοιος χώρος δεν
αρκεί να καλύψει τις ανάγκες των χρηστών του.
Η πλατεία Ελευθερίας επιλέγεται ως θέση της πρότασης εξαιτίας της εγγύτητας στην πύκνωση των υπαρχόντων, ημιπαρανόμων χώρων προσευχής και της
εύκολης πρόσβασης με Μ.Μ.Μ.. Συμβολικά επίσης, ως μέσο θεσμοποίησης της πολυπολιτισμικότητας που ήδη βιώνει η Αθήνα ανεπιστρεπτί.
Markaz στην αραβική, σημαίνει κέντρο, και χρησιμοποιείται για να δηλώσει και αυτό που ονομάζουμε Ισλαμικό Κέντρο, δηλαδή έναν χώρο προσευχής
(τζαμί) που περιστοιχίζεται από διάφορες κοινωνικές και πολιτιστικές χρήσεις. Στην περίπτωση της πρότασης αυτής: καταστήματα (μπαχαρικά, προϊόντα εισαγωγής, είδη λαϊκής τέχνης, καφενείο, εστιατόριο κ.α.), κινηματοθεατρική αίθουσα, χώρους περιοδικών εκθέσεων, αίθουσες σεμιναρίων, βιβλιοθήκη και έναν
ξενώνα ολίγων κλινών για μετανάστες.
Κύρια συνθετικά προβλήματα - εργαλεία αποτελούν: 1) ο προσανατολισμός προς την Μέκκα ως κύριο προαπαιτούμενο του χώρου προσευχής 2) η αποκλιμάκωση του ύψους των περιμετρικών κτιρίων και η γεφύρωση του αστικού ιστού με το επίπεδο της πλατείας 3) η αντιμετώπιση της σχέσης τεθλασμένης
οικοδομικής γραμμής με την καμπύλη πορεία του δρόμου 4) η ενσωμάτωση της διατηρητέας όψης στην πρόταση.
Η συνθετική λύση αποτελείται από τρεις ενότητες: 1) τον χώρο προσευχής, το καφενείο και τους χώρους πολιτισμού ως τεθλασμένη γραμμή εκ του αντιστοίχου ορίου του οικοπέδου, που τοποθετούνται μερικώς σε υποβάθμιση στο όπισθεν του οικοπέδου μαζί με τον απαραίτητο αύλειο χώρο προς αναζήτηση
εσωστρέφειας και αποφυγή όχλησης 2) την ψηφιοποιημένη καμπύλη της αγοράς, ένα διπλό εσωστρεφές μέτωπο καταστημάτων στο επίπεδο του δρόμου,
δημιουργώντας ένα buffer ανάμεσα στην πλατεία και το συγκρότημα 3) τους ξενώνες ως μετριοπαθή όγκο που συνομιλεί με τα απέναντι νεοκλασικά κτίρια.
Η υλικότητα παραπέμπει στα παραδοσιακά mashrabiya της αραβικής αρχιτεκτονικής, με σύγχρονες εκδοχές αυτών στις όψεις αλλά αντίστοιχα screens από
τσιμεντόλιθους που περιτειχίζουν την αυλή. Για τις στεγάσεις επιλέγεται οξειδωμένος χαλκός κυανοπράσινου χρώματος που παραπέμπει σε τρούλους θρησκευτικών χώρων.
Η πρόταση αυτής της διπλωματικής, δεν στοχεύει στο να αντικαταστήσει το επίσημο, «δρομολογημένο» τέμενος, αλλά εισάγει μια νέα χρήση, υποστηρικτική στο προηγούμενο.

Diploma project summary
This project concerns a theoretical Islamic Center located inside the historical center of downtown Athens, specifically on Eleftherias square, also known as
Koumoundrourou square.
Islam is undoubtedly a dominating term in today’s media and world news.
The very existence of a prayer hall for Athenian Muslims is not only urgent as required for the many immigrants but has also been demanded for a couple
of decades by Greek Muslims, who have been disregarded as second class citizens.
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By modest calculations at least 100.000 Greeks and legal immigrants have the need to perform their daily prayers in Athens.
The state’s, theoretical response as of yet, is prayer hall for 500 hundred people, therefore it’s quite obvious that such a space alone won’t be enough to
cover the needs of its purposed users.
Eleftherias square has been selected for this project since it’s particularly close to the existing semi-legal prayer rooms and is easily accessible by means of
public transport. It also bears a symbolic meaning, as a means of institutionalization of the already present and unavoidable multiculturalism of Athens.
Markaz in arabic, means center, and is also used to describe an Islamic Center, that is a prayer hall (essentially a mosque) surrounded by various
cultural and social activities. In this very case mini-shops (selling spices, imported goods, oriental works, a traditional coffeehouse, a restaurant e.t.c.) a
cinematheater, areas for periodical exhibitions, seminar rooms, a full blown library and a small hostel for immigrants.
The basic compositional challenges / tools were : 1) the axis and direction towards Mecca, as the single most important prerequisite of the prayer hall 2)
the transition from the higher height of the surrounding buildings towards the square’s low level 3) compromising the zigzag limits of the plot with the front
road’s curve and including the old preservable building face into the complex.
The final design is composed by three distinct clusters: 1) the prayer hall, the coffeehouse and the cultural spaces as a zigzag building form at the back
of the plot, seeking privacy along with its complimenting and below ground level exterior areas 2) the digitized curve of the double faced market, extending
along the road thus creating a buffer between the complex and the square 3) the hostel, as a modest volume in dialogue with the neoclassical buildings
across the road.
The building’s materiality refers to the traditional mashrabiya of Islamic architecture with a modern application of these alongside similar in use screens
made of concrete blocks that surround the sunk yard. Green oxidized copper is used for covering the roofs, which in turn has references to mosque domes.
This proposal does not seek to replace the already “scheduled”, official mosque bur rather to suggest a new, complimentary use.

Ευχαριστούμε εγκάρδια τους καθηγητές μας για την
συνεργασία και την υποστήριξή τους κατά την εκπόνηση αυτής της εργασίας, αλλά και τους κυρίους Ναϊμ
Ελγαντούρ και Λευτέρη Παυλίδη για την πολύτιμη
βοήθειά τους, όπως και τους συμφοιτητές και φίλους
μας για το κουράγιο και την ενίσχυση που μας χάρισαν.
Μαρία Μανουρά & Ηρακλής Παπαθεοδώρου

