Η ΠΛΑΣΕΙΑ ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΑΙ Ο ΜΕΓΑΛΟ ΠΕΡΙΠΑΣΟΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΕΙ
Από τθν δεκαετία του 60 χρονολογοφνται οι πρϊτεσ προτάςεισ
ειδθμόνων για το μζλλον τθσ Ακινασ και τθν ςχζςθ του με τθν
αντιμετϊπιςθ τθσ κυκλοφορίασ λόγω και τθσ ταχφρρυκμθσ
μεταπολεμικισ τθσ ανάπτυξθσ. (Κ. Δοξιάδθσ, μελζτθ W.Smith κλπ.).
Σθν δεκαετία του 80 ξεκινοφν οι πρϊτεσ πεηοδρομιςεισ από τον .
Μάνο, το 90 με το «ςπάςιμο τθσ αςφάλτου» και το τραμ τθσ Ακινασ
από τον
Α. Σρίτςθ, μετζπειτα από τθν ΕΑΧΑ με αναπλάςεισ και
διαπλατφνςεισ πεηοδρομίων και πεηοδρομιςεισ . τθν ςυνζχεια και
μζχρι ςιμερα με τθν διενζργεια διαγωνιςμϊν και τθν εκπόνθςθ
ποικίλων ερευνθτικϊν προγραμμάτων και μελετϊν προσ τθν
κατεφκυνςθ τθσ ςταδιακισ απαλλαγισ του κζντρου τθσ πόλθσ από τθν
διαμπερι υπερτοπικι κυκλοφορία και τθσ απόδοςθσ του ςτον πεηό
,το ποδιλατο και το τραμ.
Είναι πλζον ςαφζσ ότι το ΙΧ αυτοκίνθτο και θ ςχετικι νοοτροπία για
τθν ςυνεχι και εμμονικι χριςθ του ,απουςία περιοριςμϊν (πλθν του
δακτυλίου ςτθν Ακινα ο οποίοσ ζχει από χρόνια πάψει να
αςτυνομεφεται ουςιαςτικά), ελζγχων και κυρϊςεων, το ζχει πλζον
καταςτιςει μαηί με τθν αςυδοςία των δικφκλων και τθν αδιανόθτθ
θχορρφπανςθ και επικινδυνότθτα που προκαλοφν, δυνάςτεσ των
ελλθνικϊν πόλεων και οικιςμϊν.
υνεπϊσ θ γενικι ςτόχευςθ τθσ πρωτοβουλίασ του ςθμερινοφ Διμου
Ακθναίων για τθν αντιμετϊπιςθ του κακοριςτικοφ αυτοφ
προβλιματοσ είναι φυςικό να δζχεται κατ’αρχιν τθν ςτιριξθ των
αρμοδίων επιςτθμόνων (Πολεοδόμων, υγκοινωνιολόγων,
Αρχιτεκτόνων, Κοινωνιολόγων και Κοινωνικϊν ψυχολόγων,
Περιβαλλοντολόγων, Ιςτορικϊν κλπ.) αλλά και ςθμαντικοφ μζρουσ
των πολιτϊν που γνωρίηουν και ζχουν ευαιςκθτοποιθκεί για τα
προβλιματα τθσ Ακινασ.

Ωςτόςο ο τρόποσ ςχεδιαςμοφ και υλοποίθςθσ τθσ δοκιμαςτικισ
φάςθσ των ςυγκεκριμζνων προτάςεων που φζρουν τον γενικό τίτλο
«Μεγάλοσ Περίπατοσ» αλλά και θ ανάπλαςθ τθσ πλατείασ Ομονοίασ
προκαλοφν ζνα ςχετικό προβλθματιςμό.
Όπωσ είναι γνωςτό , θ κείμενθ νομοκεςία ρθτά προβλζπει για τθν
διαμόρφωςθ μείηονοσ ςθμαςίασ δθμόςιων χϊρων ςτισ Ελλθνικζσ
πόλεισ τθν υποχρεωτικι διενζργεια Αρχιτεκτονικϊν Διαγωνιςμϊν.
τθν περίπτωςθ του «Περιπάτου», όπωσ και ςτθν προθγθκείςα τθσ
πλ. Ομονοίασ, υιοκετικθκε από τον Δ. Ακθναίων με τθν ςυναίνεςθ
των ςυναρμόδιων Τπουργείων μια πρωτόγνωρθ λογικι fast-track
χωρίσ τθν γνωςτοποίθςθ τθσ ταυτότθτασ των υπευκφνων
Αρχιτεκτόνων και Πολεοδόμων και με γενικι αιτιολόγθςθ του
κατεπείγοντοσ των παρεμβάςεων λόγω πανδθμίασ! Εκ του
αποτελζςματοσ όμωσ κρίνεται ότι και αυτι θ αφανισ ςυμμετοχι
αρμοδίων μελετθτϊν υπιρξε ιςχνι.
Εξ’ άλλου προκαλεί μεγάλθ εντφπωςθ θ ταχφτθτα λιψθσ των
ςχετικϊν αποφάςεων για νευραλγικά κζματα μεγάλθσ κλίμακασ και
ςθμαςίασ τθσ Ακινασ, όταν γνωρίηουμε πχ. ότι επί ζνα χρόνο θ ίδια
Δθμοτικι αρχι δεν προωκεί τθν υλοποίθςθ ςχετικισ πρόταςθσ τθσ
αρμόδιασ υπθρεςίασ τθσ του 5/2017, ελάχιςτθσ κλίμακασ και δαπάνθσ
ςε ςχζςθ με τον «Περίπατο». Αυτι ,με ανάλογθ λογικι, αποςκοπεί
ςτθν απαγόρευςθ τθσ διαμπεροφσ υπερτοπικισ κυκλοφορίασ από
υγγροφ και Φραντηι προσ Πειραιϊσ και Ιερά Οδό (όπωσ ίςχυε πάντα
ςτο παρελκόν) δια μζςου περιοχισ αμιγοφσ κατοικίασ του Κουκακίου,
που ζτυχε τθσ ζγκριςθσ όλων των αρμοδίων φορζων και για τθν οποία
δθμοςιεφτθκε ςχετικό ΦΕΚ προ διετίασ.
Η πρόταςθ αφορά τθν οδό Φιλοπάππου , δρόμο με πλθκϊρα
διατθρθτζων κτιρίων ςε άμεςθ ςχζςθ με τθν Διον. Αεροπαγίτου και
τον λόφο Φιλοπάππου, που ςτθρίχτθκε από τισ υπογραφζσ 135
κατοίκων και τθσ οποίασ το κόςτοσ υλοποίθςθσ αφορά τθν
τοποκζτθςθ …3-4 απαγορευτικϊν πινακίδων!
Επανερχόμενοι ςτισ παραπάνω προτάςεισ fast-track του Διμου
επιςθμαίνουμε κατ’αρχιν ότι:

1.τθν Ομόνοια (όπου το ότι ο προθγθκείσ Αρχ. Διαγωνιςμόσ του 1997
δεν ζδωςε λφςθ οφείλεται ςτον τρόπο που διενεργικθκε και τα
μεκεόρτιά του και όχι αςφαλϊσ ςτον ίδιο τον κεςμό) χάκθκε μεταξφ
άλλων για μια ακόμθ φορά θ ευκαιρία ενοποίθςισ τθσ με τον άξονα
των Ακθνάσ-3θσ επτεμβρίου που περιλαμβάνει και τισ πλατείεσ
Μοναςτθρακίου, Κοτηιά και Βικτωρίασ.
Αντίκετα θ διαμόρφωςθ οδιγθςε ςτθν δθμιουργία ενόσ ανοίκειου και
εςωςτρεφοφσ περάςματοσ διζλευςθσ λίγων πεηϊν εκατζρωκεν ενόσ
«déjà vu”προ 60 ετϊν ςιντριβανιοφ ςε ςμίκρυνςθ, αςφνδετου με τθν
πόλθ αλλά και με το πνεφμα του «Περιπάτου» που ακολοφκθςε μόλισ
μετά από ζνα μινα.
Πόρρω απζχει το τελικό αποτζλεςμα από τισ απαιτιςεισ
διαμόρφωςθσ τθσ 2θσ ςθμαντικότερθσ και ιςτορικότερθσ πλατείασ τθσ
πόλθσ ωσ τόπου ςυνάντθςθσ και παραμονισ των κατοίκων (και όχι
μόνο τθσ Ακινασ ) όλων των θλικιϊν όπωσ λειτοφργθςε επί 114
χρόνια (1846-1960) και ιδιαίτερα όταν θ επιτυχία αυτοφ του ςτόχου
αποτελεί το κφριο ηθτοφμενο του «Περιπάτου».
2. τον «Μεγάλο Περίπατο» διαπιςτϊνεται θ υλοποίθςθ ςε κλίμακα
1:1 προκαταρκτικϊν ροϊν κυκλοφοριακοφ χαρακτιρα χωρίσ
αναγνωρίςιμθ χωρικι επεξεργαςία και επίλυςθ τουσ ςε επίπεδο
Πολεοδομικοφ, Αςτικοφ και Αρχιτεκτονικοφ ςχεδιαςμοφ και ανάλογο
διάλογό τουσ με τθν πόλθ.
Οι διαγραμματικζσ υποκετικζσ ροζσ «διακοςμοφνται» με δεκάδεσ
ηαρντινιζρεσ και με πολυάρικμουσ ξενόφερτουσ φοίνικεσ που
διατάςςονται δίπλα ςτθν υφιςτάμενθ υψίκορμθ δενδροςτοιχία
βραχυχιτϊνων τθσ Μ. Βρετανίασ (που χρειάηεται ςυμπλιρωςθ) και
του Μ.Σ.. εν μζρει, για να προςδϊςουν ιδιαίτερθ ζμφαςθ. Εφλογα το
αποτζλεςμα, ςαν προκαταρκτικό δείγμα γραφισ τθσ όλθσ
πρωτοβουλίασ, προκάλεςε τθν αντίδραςθ των ειδικϊν και όχι μόνο.
Και τίκεται πλζον το ερϊτθμα του κατά πόςον μπορεί θ αποδεκτι ωσ
προσ τον γενικό τθσ ςτόχο πρωτοβουλία του Διμου, που ζχει
αποτελζςει ιδθ αντικείμενο πλειάδασ παλαιοτζρων προτάςεων, να
προωκθκεί με τθν ανάλογθ υπεφκυνθ και εμπεριςτατωμζνθ κεϊρθςθ
τθσ υλοποίθςθσ τθσ, αξιοποιϊντασ και τθν ςυςςωρευμζνθ εμπειρία
από όλα όςα προθγικθκαν.

ε ότι αφορά το νομοκετικό κενό για τθν μθ διενζργεια
Αρχιτεκτονικοφ Διαγωνιςμοφ, αυτό κα μποροφςε να αντιμετωπιςκεί
με τθν αξιοποίθςθ και επικαιροποίθςθ του 1ου βραβείου του
Διαγωνιςμοφ «Ακινα ξανά» του 2013 ςαν αφετθριακι μελζτθ,
πλαιςιουμζνου από τθν προθγθκείςα μελζτθ του Σραμ του Α.Σρίτςθ
του 1991,εφ’οςον αυτό είναι ςκόπιμο να επεκτακεί και προσ βορρά
ςτθν Πατθςίων, ωσ ςυμπλθρωματικό προσ το Μετρό μζςο ςτακερισ
τροχιάσ. Σο ςφνολο του ζργου μπορεί ςτθ ςυνζχεια να αντιμετωπιςκεί
ςαν φυςικι προζκταςθ αυτοφ του αρχικοφ πυρινα.
ε γενικζσ γραμμζσ προτείνονται μεταξφ άλλων και οι ακόλουκεσ
γενικζσ κατευκφνςεισ για τθν όλθ παρζμβαςθ:
1.Η κζςπιςθ κινιτρων για τθν προςταςία και τθν επαναφορά τθσ
κατοικίασ, που ςιμερα ζχει επικίνδυνα ςυρρικνωκεί, ςε ολόκλθρο το
Ιςτορικό Σρίγωνο Κλεάνκθ και γενικά τθν διαςφάλιςθ τθσ χρονικισ
και χωρικισ πολυλειτουργικότθτάσ του (ζμποριο, διοίκθςθ,
υπθρεςίεσ, αναψυχι κλπ.), όπωσ και των γειτονικϊν του ςυνοικιϊν
(Κολωνάκι, Νεάπολθ, Εξάρχεια, Γεράνι, Μεταξουργείο, Γκάηι κλπ.)
2.Ο ζλεγχοσ τθσ επζκταςθσ των τουριςτικϊν εγκαταςτάςεων ςτθν ίδια
περιοχι προσ αποφυγι τθσ βακμιαίασ διαμόρφωςθσ ενόσ
μονολειτουργικοφ χαρακτιρα «τουριςτικοφ χωριοφ» ςτθν καρδιά τθσ
πόλθσ με κακοριςμό τθσ ςχετικισ φζρουςασ ικανότθτασ του.
3.Η επζκταςθ του δικτφου Σράμ προσ Βορρά και θ ςφνδεςθ των
κεντρικϊν ποδθλατοδρόμων με το ευρφτερο προβλεπόμενο δίκτυο
του ΒΑΚ.
4.Η παράλλθλθ και ταχφρυκμθ προϊκθςθ τθσ νζασ γραμμισ 4 του
Μετρό, που ςτο κεντρικό τμιμα τθσ αναπτφςςεται κατά μικοσ τθσ
οδοφ Ακαδθμίασ, προσ περαιτζρω μείωςθ τθσ χριςθσ του Ι.Χ. ςτο
κζντρο τθσ πόλθσ.
5.Η αντιςτοίχθςθ των προτεινομζνων οδεφςεων πεηϊν και
ποδθλάτων με τισ αντίςτοιχεσ προβλεπόμενεσ ροζσ τοπικϊν και
υπερτοπικϊν χρθςτϊν ανά ϊρα και κατεφκυνςθ κατά τθν διάρκεια
του 24ωρου και τθν αποφυγι δθμιουργίασ αςαφϊν πλεοναςμάτων,
ιδιαίτερα ςτισ περιοχζσ που ςτεροφνται κατοικίασ (Β.Ολγασ,
Β. Αμαλίασ κλπ.)

6.Η ανάδειξθ των ςθμαντικϊν κτιρίων-τοπόςθμων τθσ περιοχισ με
ανάλογο ςχεδιαςμό τθσ παρζμβαςθσ όπωσ θ Μ. Βρετανία, το ΜΣ, θ
Σράπεηα Ελλάδοσ, θ τριλογία Χάνςεν, το Ρζξ κλπ.
7.Η διαςφάλιςθ του βιοκλιματικοφ και αειφορικοφ χαρακτιρα τθσ
ανάπλαςθσ ωσ προτφπου για όςεσ ακολουκιςουν ςτθν ςυνζχεια.
8.Η ζνταξθ οργανικϊν και λειτουργικϊν φυτεφςεων με ζμφαςθ ςτθν
Αττικι χλωρίδα με ανάλογθ κθποτεχνικι μελζτθ για τθν διαςφάλιςθ
τθσ άρρθκτθσ ςχζςθσ τθσ με τθν όλθ διαμόρφωςθ ςε ςυνδυαςμό και
με τθν παρουςία του νεροφ.
9.Η αποφυγι τθσ υπερεκτίμθςθσ των προβλεπομζνων ροϊν πεηϊν
που κα οδθγοφςε ςτθν επακόλουκθ κατάλθψθ των διατικεμζνων
διαδρομϊν και επιφανειϊν από τραπεηοκακίςματα και ςχετικζσ
κορυβϊδεισ θ μθ χριςεισ κατά μικοσ τθσ ανάπλαςθσ ,όπωσ πάγια
ςυμβαίνει ςτθν χϊρα μασ.(βλ.Δ. Αρεοπαγίτου, Μακρυγιάννθ, Πλάκα,
παραλιακό μζτωπο κλπ.) Σο αποτζλεςμα κα είναι θ καφενοποίθςθ και
τθσ ιςτορικότερθσ περιοχισ του κζντρου. Οι χριςεισ αυτζσ πρζπει να
περιοριςτοφν ςτα ιςόγεια των παρόδιων κτιρίων ςαν πρόςκετο
κίνθτρο για το ηωντάνεμα τθσ περιοχισ.
10.Γενικότερα όμωσ και καταλθκτικά, επιςθμαίνεται ότι θ πρόταςθ
πρζπει εγκαίρωσ να τεκεί υπ’όψιν όλων των ςυναρμόδιων
ςυλλογικϊν φορζων (ΣΕΕ, ΑΔΑ, ΕΠΟΧ, ΕΑ,ΕΑΕ, Ε κλπ.)
προκειμζνου να υπάρξει θ απαραίτθτθ ταχφρρυκμθ μεν αλλά
πολυφωνικι και ςυμπλθρωματικι ςυμβολι και ςφμφωνθ γνϊμθ
τουσ μζςα από μια ανοικτι διαβοφλευςθ. Αυτι κα ςυμβάλλει
κακοριςτικά ςτθν διαμόρφωςθ τθσ τελικισ μορφισ τθσ παρζμβαςθσ,
που κα κακορίςει για τισ επόμενεσ δεκαετίεσ τον χαρακτιρα και τισ
προτεραιότθτεσ τθσ πόλθσ για μια νζα και διαφορετικι Ακινα
αφιερωμζνθ ςτουσ πολίτεσ τθσ, όλων των θλικιακϊν και
ειςοδθματικϊν κατθγοριϊν.
Ακινα 27/7/2020

Για το Δ.. τθσ ΕΑΕ

O Πρόεδροσ Α.Δ.Σριποδάκθσ

