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ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ 
 

Η παρούσα εργασία συντάχθηκε από ομάδα εργασίας Αρχιτεκτόνων και Πολιτικών 

Μηχανικών, η οποία συστήθηκε με απόφαση της Δ.Ε. του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας, 

κατόπιν αιτήματος της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και 

Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδος - Παράρτημα Αγρινίου με αντικείμενο τους τρόπους 

ανάδειξης και εξωραϊσμού του Μνημείου των 120 εκτελεσμένων τη Μεγάλη Παρασκευή 

του 1944, το οποίο βρίσκεται στο Αγρίνιο, στην περιοχή της Αγίας Τριάδας λαμβάνοντας 

υπόψη την υπ΄αριθμ. 130/2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου με θέμα: 

«Εκτέλεση εργασιών για την αναδιαμόρφωση του μνημείου στον τόπο θυσίας των 120 

εκτελεσθέντων»  και τον εντοπισμό προβλημάτων που σχετίζονται με τα υφιστάμενα 

υλικά, τη λειτουργικότητα και τις ελλείψεις που εντοπίζονται στον χώρο.  

Με την παρούσα εργασία, μετά την περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης, τον 

εντοπισμό προβλημάτων λειτουργικότητας, προσβάσεων - φωτισμού και ανάδειξης 

αυτού καθαυτού του γεγονότος της εκτέλεσης των 120,  προτείνονται μια σειρά 

επεμβάσεων για τη βελτίωση του χώρου στο σύνολό του, με διατήρηση κατά το δυνατόν 

των αρχιτεκτονικών στοιχείων που μπορούν να διατηρηθούν, αλλά ταυτόχρονα 

ενσωματώνοντας νέα σύγχρονα στοιχεία με σκοπό  την  ανάδειξη του μνημείου και της 

σημασίας του στην Ιστορία του Τόπου.  

1. ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

1.1 Το ιστορικό γεγονός.   

 

Η Μεγάλη Παρασκευή του 1944 αποτελεί την τραγικότερη στιγμή στη νεότερη 

ιστορία της πόλης του Αγρινίου και ταυτόχρονα ένα από τα πιο χαρακτηριστικά 

παραδείγματα της Ναζιστικής κτηνωδίας την περίοδο της γερμανικής κατοχής.  Τα 

γεγονότα της Μεγάλης Παρασκευής αποτελούν την κορύφωση των ομαδικών εκτελέσεων 

που πραγματοποιήθηκαν από τα στρατεύματα των Δυνάμεων κατοχής στην ευρύτερη 

περιοχή ως αντίποινα για την επίθεση του Ελληνικού Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού, 

στην αμαξοστοιχία των Σιδηρόδρομων Βορειοδυτικής Ελλάδος (Σ.Β.Δ.Ε).  
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 Η επίθεση του Ε.Λ.Α.Σ. πραγματοποιήθηκε στις 9 Απριλίου του 1944 στην 

αμαξοστοιχία που εξυπηρετούσε μετακινήσεις των γερμανικών δυνάμεων προς την 

περιοχή του Αγρινίου  λίγο βορειότερα του χωριού Σταμνά. Η επίθεση στέφθηκε με 

απόλυτη επιτυχία και επέφερε σημαντικές φθορές και απώλειες στο γερμανικό 

στράτευμα.  

 

Οι δυνάμεις κατοχής όμως, πιστές στην πάγια τακτική τους των αντιποίνων,  σε 

συνεργασία με τα Τάγματα Ασφαλείας υπό την διοίκηση  του ταγματάρχη Γ. Τολιόπουλου, 

προχώρησαν σε μαζικές συλλήψεις ατόμων υπόπτων για αντιστασιακή δράση ή 

θεωρουμένων φίλα προσκείμενων στους αντάρτες του Ε.Λ.Α.Σ., γεμίζοντας τις φυλακές 

της Αγίας Τριάδας με 450 αγωνιστείς. Το πρώτο αντίποινο ήταν η εκτέλεση στις 11 

Απριλίου,  11 αντιστασιακών πατριωτών στη Μεγάλη Χώρα ή Ζαπάντι Αγρινίου που 

μετέφεραν εφόδια του Ελληνικού Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού.   

 

Το μεγαλύτερο χτύπημα όμως οι Γερμανοί το επεφύλασσαν για το Αγρίνιο. 

Ξημερώματα της 14ης Απριλίου και ανήμερα της Μεγάλης Παρασκευής εκτελέστηκαν δι΄ 

απαγχονισμού από τους φανοστάτες της κεντρικής πλατείας οι Πάνος Σούλος, Χρήστος 

Σαλάκος και Αβραάμ Αναστασιάδης, οι οποίοι είχαν συλληφθεί για την αντιστασιακή τους 

δράση. Στη συνέχεια επελέγησαν 117 επιπλέον κρατούμενοι από τη φυλακή της Αγίας 

Τριάδας, οι οποίοι οδηγήθηκαν ανά δεκάδες στο εκτελεστικό απόσπασμα στον περίβολο 

του νεκροταφείου του ναού. Οι εκτελεσθέντες, ανάμεσα στους οποίους βρισκόταν και η 

Κατίνα Χατζάρα, η μόνη γυναίκα, καθώς και οι τρεις απαγχονισθέντες, θάφτηκαν το 

Μεγάλο Σάββατο σε ομαδικό τάφο που είχε σκαφτεί επί τούτου σε παρακείμενο οικόπεδο.  

 

1.2 Το χρονικό της κατασκευής του Μνημείου 

 

Η πρώτη προσπάθεια απόδοσης τιμών στους 120 εκτελεσθέντες έγινε από το 

δήμαρχο Τάσο Παναγόπουλο, ο οποίος στα μέσα της δεκαετίας του 1960 ετέλεσε 

μνημόσυνο στη μνήμη των νεκρών ηρώων και πρότεινε τη δημιουργία μνημείου. 

Ακολουθούν όμως, τα χρόνια της δικτατορίας και το θέμα αποσιωπάται για δυο δεκαετίες 

για να επανέλθει στην επικαιρότητα τη δεκαετία του 1980 από το δήμαρχο Στέλιο 

Τσιτσιμελή όπου Ανατολικά της αγίας Τριάδας, και κοντά στο χώρο των εκτελέσεων,  
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τελείται επίσημο μνημόσυνο για τους 120  εκτελεσθέντες. Στη συνέχεια  σε ελεύθερο 

χώρο κοντά στον ναό της Αγίας Τριάδας, ανεγείρεται το  Μνημείο των 120.  

Η αρχιτεκτονική μελέτη διαμόρφωσης του χώρου και τα συμβολικά αρχιτεκτονικά 

στοιχεία του, βασίστηκε σε πρόταση του αρχιτέκτονα Κώστα Παππά. Η τελική 

διαμόρφωση του χώρου δεν αποδόθηκε όπως σχεδιάστηκε αρχικά και ορισμένα στοιχεία 

της αρχικής πρότασης παραλείφθηκαν στη φάση της κατασκευής.  

Στη σημερνή του μορφή, ο δημόσιος χώρος ορθογωνίου σχήματος διαστάσεων 24 

μ. x 34 μ. ευρισκόμενος μεταξύ ενός κεντριού οδικού άξονα, την οδό Ρήγα Φεραίου και 

ενός δικτύου πεζοδρόμων, διαμορφώνεται σε διάφορα επίπεδα, που επικοινωνούν 

μεταξύ τους με μεγάλα και φαρδιά σκαλοπάτια. Η όλη σύνθεση βασίζεται σε 

προσπελάσεις από δυτικά και ανατολικά  και κυρίως από την πλευρά του πεζοδρόμου 

Αποστόλου Παύλου. Στο κεντρικό επίπεδο δημιουργείται μια κεκλιμένη «πλάτη" από 

στοιχεία ανεπίχριστου σκυροδέματος, στην νοτιοανατολική εσωτερική γωνία της οποίας 

ορθώνεται μια οξυκόρυφη σπειροειδής σύνθεση από μάρμαρο και μέταλλο. Μέσα στο 

χώρο πρασίνου νότια του κεντρικού επιπέδου βρίσκονται τρία ανισοϋψή τόξα από 

οπλισμένο σκυρόδεμα σε γραμμική παράθεση, τα οποία στην αρχική τους μορφή ήταν 

ανοικτά, και με μεταγενέστερη «αισθητική» παρέμβαση έκλεισαν με επιχρισμένη 

οπτοπλινθοδομή. 

Η διαφοροποίηση των βατών από τους μη βατούς χώρου πρασίνου, γίνεται   από 

ανισόπεδα στηθαία οπλισμένου σκυροδέματος πρισματικής διατομής με κλίση προς το 

μέρος του πρασίνου και  με στρογγυλέματα στις γωνίες. Τα βατά τμήματα του χώρου 

έχουν επιστρωθεί με λευκόχρωμο μωσαϊκό.  

2. Ο ΜΝΗΜΕΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ 

 

Η υφιστάμενη κατάσταση  

 

Η Ομάδα Εργασίας του Τμήματος Αιτωλοακαρνανίας Τεχνικού Επιμελητηρίου 

Ελλάδος, μετά από αυτοψία στο χώρο του Μνημείου, κατάγραψε τα παρακάτω 

λειτουργικά και κατασκευαστικά προβλήματα. 
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2.1 Λειτουργικά προβλήματα 

 

- Η οργάνωση του χώρου ουσιαστικά στρέφει τα νώτα της στην οδό  Ρήγα Φεραίου. 

Παρά τις προσπελάσεις από τα δυτικά και βόρεια του χώρου, η ολική διαμορφωτή είναι 

δυσπρόσιτη και ταυτόχρονα απρόσωπη από τους περαστικούς του κεντρικού δρόμου. 

Είναι επίσης εμφανής η δημιουργία μονοπατιών στο χώρο πρασίνου από νεαρούς κυρίως 

χρήστες του χώρου στη νοτιοδυτικά και νοτιοανατολική γωνία, παρά την ύπαρξη 

στηθαίων.  

 

Εικόνα 1: Άποψη της πλατείας των 120 από ΝΔ και την οδό Ρήγα Φεραίου. Διακρίνεται το μονοπάτι που έχει 
ανοιχτεί από τους νεαρούς χρήστες 
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2.2  Προβλήματα κατασκευής.  

 

- Το μωσαϊκό δάπεδο παρουσιάζει ρηγματώσεις σε όλο το εύρος κάλυψης  

- Εκτενείς φθορές στον χρωματισμό των στηθαίων έχουν ως αποτέλεσμα την 

αποκάλυψη του σκυροδέματος.   

 

Εικόνα 2: Ρηγματώσεις και φθορές στα στηθαία 
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2.3  Κατασκευαστικές αστοχίες της σπειροειδούς σύνθεσης 

 

- Η  «υλοποίηση» της σπείρας ήταν 

εξαρχής προβληματική, διότι 

υπήρχαν και αντικειμενικές 

δυσκολίες στην υλοποίηση της, 

και ιδιαίτερα στην αλλαγή κλίσεων 

των επιπέδων της σπείρας. Εξ 

αυτού του γεγονότος η  επένδυση 

της βάσης παρουσιάζει 

εκτεταμένες αποκολλήσεις 

μαρμάρων.  

- Η μεταλλική απόληξη της σπείρας 

από ανοξείδωτη λαμαρίνα 

παρουσιάζει επίσης φθορές και 

κακοτεχνίες.  

 

 

 

2.4  Η προβληματική κατάσταση της τοξοστοιχίας. 

 

Στην  αρχική αρχιτεκτονική σύνθεση, η τοξοστοιχία αποτελούσε το χώρο στον οποίο 

θα αναγράφονταν το χρονικό της εκτέλεσης και πιθανόν τα ονόματα των 

εκτελεσθέντων. Αντ΄ αυτού, όπως προαναφέρθηκε, το χτίσιμο με επιχρισμένη 

οπτοπλινθοδομή των ανοιγμάτων των τόξων, υποβάθμισε αισθητικά το σύνολο, 

χωρίς να θεραπεύσει τα προβλήματα τα οποία υποτίθεται ότι κλήθηκε να 

θεραπεύσει. 

Εικόνα 3: Άποψη της μνημειακής σπείρας 
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Εικόνα 4: Άποψη της τοξοστοιχίας 

 

 

2.5 Βανδαλισμοί 

 

- Σχεδόν όλες οι επιφάνειες του 

μνημειακού χώρου έχουν 

καλυφθεί με γκράφιτι.  

- Ο χώρος όπως μαρτυρά και το 

φωτογραφικό υλικό έχει 

μετατραπεί σε χώρο απόρριψης 

απορριμμάτων.  

 

Εικόνα 5: Άποψη των τόξων όπου φαίνεται η μετατροπή του μνημειακού χώρου σε χώρο απόρριψης 
απορριμάτων. 
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 2.6 Λειτουργικές ελλείψεις 

 

 Στα παραπάνω προβλήματα έρχονται να προστεθούν και μια σειρά ελλείψεων που 

αφορούν στο μνημείο αυτό καθαυτό και στη διαμόρφωση του χώρου. 

 

2.6.1 Ελλείψεις του Μνημειακού χώρου 

 

Παρά το γεγονός ότι υποτίθεται ότι πρόκειται για μνημείο αφιερωμένο στους 120 

εκτελεσθέντες, δεν υπάρχει καμία αναφορά στα ιστορικά  γεγονότα, με αποτέλεσμα να 

μην μπορεί κάποιος επισκέπτης να αντιληφθεί ότι πρόκειται για χώρο μνημείου και το 

σημαντικότερο για χώρο εκτέλεσης και θυσίας.  

Είναι επίσης εντυπωσιακή η εκκωφαντική απουσία των ονομάτων των 120 

εκτελεσθέντων, που θα αποτελούσε την απόδοση ελαχίστου φόρου τιμής στους ήρωες. 

 

2.6.2 Λειτουργικές ελλείψεις του χώρου. 

 

- Η απουσία στοιχειώδους φωτισμού ανάδειξης του χώρου.  

- Η έλλειψη καθιστικών  στον μνημειακό χώρο. 

- Η αδυναμία πρόσβασης ατόμων με κινητικά προβλήματα και ειδικές ανάγκες 

στο χώρο του Μνημείου λόγω έλλειψης ραμπών.  
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3. ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
   

3.1 Οι επιλογές ανάπλασης 
 

Η ομάδα εργασίας που συστάθηκε με σκοπό την ανάδειξη και τον εξωραϊσμό του 

Μνημείου των 120 εκτελεσθέντων της Μεγάλης Παρασκευής, συζήτησε επί της αρχής τις 

δυο επιλογές που παρουσιάζονται σχετικές με την ανάπλαση του χώρου:  

α. Την ολοσχερή αποξήλωση και επανασχεδιασμό του με πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος και 

β. την προκήρυξη αρχιτεκτονικού και καλλιτεχνικού διαγωνισμού. 

Παρότι και οι δυο προσεγγίσεις είναι δόκιμες, εν τούτοις η Ο.Ε. πιστεύει ότι είναι 

πολύ πιο κοστοβόρες από την προσπάθεια αναβάθμισης της υφιστάμενης κατάστασης. 

Αφετέρου δε, η διεύρυνση του θέματος σε επίπεδο πανελλήνιας πρόσκλησης, θα 

κατέληγε σε χρονοβόρες διαδικασίες και ενδεχομένως σε καλλιτεχνικές λύσεις που θα 

απαιτούσαν  πολύ μεγάλους προϋπολογισμούς, χωρίς όμως να αποκλείεται να 

ακολουθηθούν οι παραπάνω διαδικασίες με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Για τους λόγους αυτούς προτείνονται μια σειρά από ήπιες επεμβάσεις που μπορούν 

να πραγματοποιηθούν με χαμηλό προϋπολογισμό και άμεσα στο χώρο όπως είναι 

διαμορφωμένος σήμερα.  

 

3.2 Η ανάπλαση – βελτίωση της υφιστάμενης κατάστασης 

 

Η κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο χώρος σήμερα αποτέλεσε αντικείμενο εντόνου 

προβληματισμού για τα μέλη της ομάδας εργασίας. Ο προβληματισμός επικεντρώθηκε 

κυρίως στην διατήρηση ή μη των δυο αρχιτεκτονικών στοιχείων, δηλαδή της σπείρας και 

της τοξοστοιχίας. 

Για τη μεν τοξοστοιχία, η θέση της ομάδας είναι η πλήρης καθαίρεση της, καθόσον 

ούτε στην αρχική της μορφή αλλά ούτε και στην μεταγενέστερη εκδοχή της συνέβαλε καθ΄ 

οιονδήποτε τρόπο στην έννοια της μνήμης. Σε συνδυασμό δε με την αρχική κακή 
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κατασκευή, η υφιστάμενη κατάσταση αποτελεί μια κακοτεχνία η οποία πρέπει να 

απαλειφθεί. 

Για τη δε σπείρα, ο προβληματισμός ήταν εξίσου έντονος, μιας και πρόκειται κατά 

κάποιον τρόπο για γλυπτή σύνθεση, παρά την κακότεχνη ερμηνεία της και την φθορά 

των υλικών κατασκευής. 

Με τα δεδομένα και τα επιχειρήματα που θα αναπτυχθούν παρακάτω, η Ο.Ε.  

πιστεύει ότι η μορφή της δεν συνάδει με την τελική πρόταση, και δεν μπορεί να απoτελεί 

συστατικό στοιχείο της ανάδειξης των 120. Για το λόγο αυτό, σεβόμενη την αρχιτεκτονική 

και καλλιτεχνική δημιουργία, προτείνει την προσεκτική μεταφορά της σε διαφορετική θέση 

και σε διαφορετικό περιεχόμενο (context) όπως θα περιγραφεί παρακάτω. 

 

 3.3 Ο τρόπος ανάδειξης του Μνημείου. 

 

Η Ο.Ε. πιστεύει ότι ο χώρος πρέπει να είναι αναγνώσιμος από τους χρήστες και 

τους επισκέπτες. Να γίνεται αντιληπτή άμεσα τόσο η ιερότητα του χώρου όσο και η 

αναφορά στους εκτελεσθέντες. Για το λόγο αυτό προτείνεται η αναγραφή όλων των 

ονομάτων των αγωνιστών.   

Πιο συγκεκριμένα, για το χώρο αναγραφής των ονομάτων προτείνεται η 

ανακατασκευή των δυο  κεκλιμένων επιφανειών από οπλισμένο σκυρόδεμα οι οποίες 

σήμερα είναι ανισοϋψείς και στρεβλές, και η μετατροπή τους σε δυο επιφάνειες ενιαίας 

κλίσης και μέχρις ύψους 1,40 μ. Η κλίση μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ 45ο-60ο. Στην 

ανώτατη ζώνη αυτών των υπό ορθή γωνία συγκλινουσών επιφανειών θα τοποθετηθούν 

πλάκες ενιαίων διαστάσεων πάνω στις οποίες θα έχουν γραφεί να ονόματα των 120.  

Επειδή το μνημείο αναφέρεται τόσο στους τρεις απαγχονισμένους αγωνιστές  της 

κεντρικής πλατείας όσο και στους εκτελεσθεντες στο χώρο της Αγίας Τριάδας, προτείνεται 

μια μικρή διαφοροποίηση στον τρόπο αναγραφής των ονομάτων, η οποία έχει και 

χρονολογική σημασία. 

Στην πρώτη από αριστερά πλάκα θα γραφούν τα ονόματα των τριών 

απαγχονισμένων (Χρήστος Σαλάκος, Παναγιώτης Σούλος, Αβραάμ Αναστασιάδης) με 

αναφορά στην ημέρα εκτέλεσης της 14ης Απριλίου, Μεγάλη Παρασκευή 1944.  
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Στη συνέχεια θα γίνεται μνεία των εκτελεσθέντων στην Αγία Τριάδα με αλφαβητική 

σειρά, και με μόνη διαφοροποίηση του ονόματος της Κατίνας Χατζάρα., ως μόνης 

γυναίκας μεταξύ 119 ανδρών.  

Η επιλογή του υλικού κατασκευής των πλακών πρέπει να είναι τέτοια που να 

εγγυάται την κατά το δυνατόν αφθαρσία, αλλά και την επαναφορά στην αρχική κατάσταση 

σε περίπτωση βανδαλισμών με spray. Για το υλικό κατασκευής των πλακών προτείνονται 

οι παρακάτω λύσεις:   

- Κατασκευή από πλάκες μαύρου χάλυβα πάχους τουλάχιστον 20 mm. Στην 

περίπτωση αυτή τα γράμματα θα είναι εγχάρακτα και μέχρι βάθους  6-8 mm με 

τεχνολογία laser.  

 

                   Εικόνα 6: Τα ονόματα των φονευθέντων στο ground zero στις  9/11/2001 στη Νέα Υόρκη. 

 

- την κατασκευή από χυτευμένες πλάκες ορείχαλκου με εσώγλυφα γράμματα. 

Η εμπειρία από βανδαλισμούς μπρούτζινων αγαλμάτων και μνημείων στην πόλη 

έχει αποδείξει ότι μπορεί να γίνει επιτυχής ανάταξη της μορφής, και ότι υπάρχει 

η τεχνογνωσία για τεχνική παλαίωση των ορειχάλκινων επιφανειών  των 

γλυπτών. 

 

- εναλλακτικά προτείνεται η κατασκευή τους από πλάκες σκουρόχρωμου γρανίτη 

με εγχάρακτα γράμματα από παντογράφο.   
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Εικόνα 7: Ονόματα πεσόντων σε πλάκα μαύρου γρανίτη χαραγμένα με παντογράφο 

 

Ανταποκρινόμενοι στο αίτημα των Αντιστασιακών Οργανώσεων δια την 

ενσωμάτωση τριών ποιημάτων, ενός του Γιάννη Ρίτσου , ενός του Πάνου Χατζόπουλου 

και ενός του Σωκράτη Κυλάφη, στη μνήμη των 120, προτείνουμε τη τοποθέτηση δυο 

πλακών, μια στο αριστερό άκρο και μία στο δεξί άκρο της ζώνης με τα ονόματα των 120, 

ίδιου υλικού και πλάτους με τις πλάκες των ονομάτων, όπου θα αναγράφονται τα 

παρακάτω αποσπάσματα ποιημάτων:  

Aπό το ποίημα του Γιάννη Ρίτσου «Αναστάσιμο Μνημόσυνο» οι στίχοι: 

«Κι' είταν Παρασκευή Μεγάλη, 14 του Απρίλη, 

 Σκάφτηκαν τάφοι και στους τάφους δε χωρούσαν οι λεβέντες 

Κι' είταν το Αγρίνι ολάκερο ένας Επιτάφιος μ' όλα του τα κεριά σβησμένα, 

Και οι κρεμασμένοι σάλευαν σαν καβαλάρηδες του ανέμου.  

'Αϊ, μανάδες Αγρινιώτισσες,  
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Το αίμα των παιδιώνε σας βγαίνει πάνω απ’ το μαύρο 

Κόκκινο της θυσίας, της αγρύπνιας κόκκινο, 

Κόκκινο της αυγής και της ελπίδας, 

Το κόκκινο της λευτεριάς, κόκκινο κατακόκκινο» 

 

από το ποίημα του Πάνου Χατζόπουλου «120» οι στίχοι: 

 «Κι οι κιοτήδες δίνανε χώμα και νερό 

Στο μισερό κι απάνθρωπον οχτρό» 

 

Και από το ποίημα του Σωκράτη Κυλάφη «Θυσία» : 

«’Κείνη τη Μεγάλη Παρασκευή του ‘44 

Η Λευτεριά 

Λάβαινε το αγρινιώτικο κανίσκι της» 

 

Προτείνεται επίσης η τοποθέτηση πινακίδας όπου θα αναγράφεται σύντομο και 

περιεκτικό ιστορικό του γεγονότος στο οποίο είναι αφιερωμένο το μνημείο,  οι διαταγές 

εκτέλεσης στα Γερμανικά και στα Ελληνικά καθώς επίσης ότι η εκτέλεση έγινε από τους 

Γερμανούς SS και τους ντόπιους συνεργάτες τους, όπως προβλέπει η απόφαση του 

Δημοτικού συμβουλίου. 

 

3.4 Λειτουργικές επεμβάσεις στο χώρο 

 

Για την βελτίωση των προσβάσεων στο ανώτατο επίπεδο με την αναγραφή των 

ονομάτων των 120, προτείνονται οι ακόλουθες επεμβάσεις. 

- Η κατασκευή κλίμακας ανόδου στο χώρο της πλατείας από την οδό Ρήγα 

Φεραίου και από την νοτιοδυτική γωνία. Για το σκοπό αυτό, διαχωρίζεται ο 

χώρος πρασίνου με την κατασκευή στηθαίων εκατέρωθεν της κλίμακας, με 

παράλληλη καθαίρεση τμήματος του  υφιστάμενου περιμετρικού στηθαίου.  
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- Την μετατροπή του μεγάλου πλατύσκαλου στη βορειοανατολική γωνία του 

χώρου και από την οδό Αποστόλου Παύλου σε ενιαίου πλάτους ράμπα, για την 

πρόσβαση ατόμων με κινητικές δυσκολίες.  

 

3.5 Αναμόρφωση των υλικών επίστρωσης 

 

Προτείνεται η αντικατάσταση του 

μωσαϊκού δαπέδου από ορθογώνιες πλάκες 

μαρμάρου Καβάλας χρώματος λευκού και 

γκρι σε εναλλαγή και τοποθετημένες 

διαγωνίως με τη φορά τους κάθετη στη 

διαγώνιο των επιφανειών αναγραφής των 

ονομάτων των 120.  

Παράλληλα θα αντικατασταθούν και τα 

σκαλοπάτια από ενιαίου πάχους γκρίζου 

μαρμάρου Καβάλας, διατομής τουλάχιστον 

0,30Χ0,18 μ. 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 8: Επίστρωση δαπέδων με χρήση 
λωρίδων μαρμάρων δυο χρωματισμών: 
υπόλευκο-γκρι. Για την προκειμένη περίπτωση 
προτείνεται η επιλογή μαρμάρου Καβάλας ή 
Κοζάνης, που ανταποκρίνεται στις συγκεκριμένες 
επιλογές. 
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3.6 Επένδυση στηθαίων 

 

Προτείνεται η επένδυση των 

κεκλιμένων στηθαίων με πέτρινες πλάκες 

μεγάλων διαστάσεων και πάχους 

τουλάχιστον 0,10 μ. από την περιοχή του 

Θέρμου, χρώματος λευκού ή υπόλευκου. Η 

τοποθέτηση θα είναι τέτοιας μορφής, ώστε 

το καπάκι επένδυσης να μην εξέχει και να 

ακολουθεί την κλίση των στηθαίων. 

 

 

 

3.7 Σταθερός εξοπλισμός   

 

Ο χώρος σήμερα είναι αφιλόξενος και δεν 

προσφέρεται για ανάπαυση και στάση λόγω 

έλλειψης καθιστικών. Προτείνεται η 

τοποθέτηση γραμμικών καθιστικών – 

παγκακίων  με ενσωματωμένο φωτισμό led.  

Ακόμη, πρέπει να τοποθετηθούν κάλαθοι 

αχρήστων συναφούς σχεδιασμού με το 

κάθισμα. 

 

Εικόνα 10: Παγκάκι με βάση από χυτό –
ανεπίχριστο σκυρόδεμα και κάθισμα από γραμμικά 
στοιχεία από ξύλο iroko και ενσωματωμένο 
φωτισμό led κάτω από το κάθισμα και περιμετρικά. 

Εικόνα 9: Πλάκες πέτρας Θέρμου 
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3.8 Φωτισμός 

 

Ο πενιχρός υφιστάμενος φωτισμός 

είναι εντελώς ελλιπής και ακατάλληλος και 

δεν συνάδει με την σπουδαιότητα του χώρου. 

Προτείνεται η αντικατάσταση των 

υφισταμένων φωτιστικών σωμάτων με τα 

προτεινόμενα, όπως φαίνονται στη 

συνημμένη εικόνα.  

 

 

Εικόνα 11: Προτεινόμενα Φωτιστικά Σώματα 

 

 

3.9 Στοιχεία νερού 

 

 Το νερού είναι συστατικό στοιχείο, και ενέχει και συμβολική σημασία του τόπου, 

τόσο της πολεμικής σύγκρουσης (Σταμνά), όσο και του χώρου του μαρτυρίου (Το 

Αγρίνιο ως χώρος μεταξύ 4 λιμνών) . Για το λόγο αυτό προτείνεται η κατασκευή 

στοιχείων νερού σε δυο ζώνες, μία στο νότιο σκέλος της γωνίας των ονομάτων των 120, 

και μια από την απέναντι θέση, όπως φαίνεται στο συνημμένο σκαρίφημα.  

Στη βορειοανατολική δε άκρη του στοιχείου νερού, προτείνεται η επανατοποθέτηση 

της σπείρας, μετά την καθολική ανακατασκευή της.  

 

3.10 Πράσινο 

Προτείνεται η συντήρηση και η βελτίωση του υφιστάμενου πρασίνου 
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Εικόνα 12: Κάτοψη μνημειακού χώρου 

 

3.11 Σχεδιαστικά διαγράμματα 
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Εικόνα 13: Τομή μνημειακού χώρου 


