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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

«ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ 

«ΣΗΜΕΡΑ» ΜΙΑ ΟΙΚΟ-ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΣΤΟ ΒΟΤΑΝΙΚΟ» 

 

Η πόλη του σήμερα είναι ιδιαίτερα ευάλωτη στις ανθρώπινες δραστηριότητες 

και την κλιματική αλλαγή. Χρειάζεται μια βιώσιμη και οργανωμένη πολεοδομία, 

ικανή να αντιμετωπίσει τις περιβαλλοντικές, κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις 

του μέλλοντος. 

Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία θέτει σε αντιπαράθεση τις σημειακές 

επεμβάσεις σε κεντρικές περιοχές πόλεων, αναγνωρίζοντας και αναλύοντας τα 

φαινόμενα του εξευγενισμού, του κοινωνικού αποκλεισμού και τη βία ως φαινόμενα 

με άμεση επιρροή σε όλα τα επίπεδα ανάγνωσης του ιστού της πόλης. Στον αντίποδα, 

προτείνεται μια διαφορετική προσέγγιση, με κεντρικό άξονα τις βιοκλιματικές αρχές 

σχεδιασμού. Προσεγγίζοντας την κλίμακα της γειτονιάς, και συγκεκριμένα την 

κεντρική περιοχή του Προφήτη Δανιήλ στο Βοτανικό, τόσο στο σχεδιασμό όσο και 

στην πρακτική, μας δίνεται η επιλογή της αναγνώρισης των πολυδιάστατων στοιχείων 

του συνόλου και μέσω αυτών της δημιουργίας αστικών μοντέλων, ευέλικτων και 

ικανών να συνομιλούν με τις συνεχώς μεταβαλλόμενες κοινωνικές ανάγκες, 

προσεγγίζοντας  το κάθε φορά χωρικά και χρονικά  διαφορετικό παρόν. 

 
 
 
 
 

Λέξεις  - Κλειδιά 

«βιοκλιματική γειτονιά, αστική ανάπλαση, ήπια κινητικότητα, δημόσιος χώρος» 
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ABSTRACT 

 

« ALTERNATIVE APPROACH IN REFORMING THE CITY OF TODAY – AN 

ECO – QUARTIER IN VOTANIKOS  

 

The city today is particularly vulnerable to human activities and climate change. 

A sustainable and fully organized urban planning should be able to cope with 

environmental, social and economic challenges of the future. 

 This thesis brings into confrontation point operations in central city areas, 

recognizing and analyzing the effects of refining, social exclusion and violence as 

phenomena with a direct influence at all levels in the development process of the city 

and as a different aspect of this development, an alternative approach, with the central 

axis of bioclimatic design. Approaching the neighbourhood, and in particular the 

central region of Prophet Daniel in Votanikos, both in planning and practice, we have 

the option of recognizing the multidimensional data set and through the creation of 

urban patterns, flexible and able to confabulate and interact with the constantly 

changing social needs, approaching spatially the present, as well as the future.  

 
 

 

 

 

 

Keywords  

«Bioclimatic neighbourhood, urban regeneration, mild mobility, public space» 
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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η πόλη του σήμερα είναι ιδιαίτερα ευάλωτη στις ανθρώπινες δραστηριότητες 

και την κλιματική αλλαγή. Χρειάζεται μια βιώσιμη και οργανωμένη πολεοδομία, 

αλλά και νέες πολιτικές προσεγγίσεις για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τις 

περιβαλλοντικές, κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις του μέλλοντος. Οι κινήσεις 

που γίνονται συνήθως αποτελούν σημειακές επεμβάσεις, αγνοώντας την 

αλληλεπίδραση των στοιχείων του συνόλου της αστικής πραγματικότητας. 

Η γειτονιά, οργανικά ενσωματωμένη στον αστικό ιστό, είναι στην ουσία το 

πιο προσιτό επίπεδο της πόλης για τη ζωή των κατοίκων, τόπος συγκέντρωσης της 

οικογενειακής, κοινωνικής και οικονομικής ζωής, σε συνεχή διάλογο με τα στοιχεία 

της φυσικής και κοινωνικοοικονομικής πραγματικότητας του όλου. Συνεπώς, 

προσεγγίζοντας την κλίμακα της γειτονιάς, τόσο στο σχεδιασμό όσο και στην 

πρακτική, μας δίνεται η επιλογή της αναγνώρισης των πολυδιάστατων στοιχείων του 

συνόλου και μέσω αυτών της δημιουργίας αστικών μοτίβων, ευέλικτων και ικανών να 

συνομιλούν με τις συνεχώς μεταβαλλόμενες κοινωνικές ανάγκες, προσεγγίζοντας  

κάθε φορά το χωρικά και χρονικά  διαφορετικό παρόν. 

Πέρα από το κάθε μοντέλο σχεδιασμού. κρίνεται σκόπιμη η άντληση 

εμπειρίας από τη φιλοσοφία δόμησης της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής. Η βαθύτερη 

και ενδελεχής μελέτη μπορεί αφενός να βελτιώσει την υπάρχουσα τεχνογνωσία γύρω 

από τη μεθοδολογία προστασίας τους και αφετέρου να αποτελέσει ένα καλό εργαλείο 

για την εξοικονόμηση ενέργειας αλλά και μοχλό ανάπτυξης ενός αειφόρου 

πολεοδομικού σχεδιασμού χωρίς ευρύτερες επιπτώσεις. 

Σε μια πιο εύπλαστη κλίμακα λοιπόν, προτείνεται η προσπάθεια σύνθεσης 

μιας μεθοδολογίας ολοκληρωμένου σχεδιασμού βιοκλιματικής γειτονιάς, ικανής για 

μετασχηματισμό και συνεχή αντίληψη των χωρικών, περιβαλλοντικών, κοινωνικών 

και οικονομικών διαστάσεων αυτού του συγκεκριμένου κάθε φορά, σε χώρο και 

χρόνο, μετασχηματισμού. Θέτοντας στο στόχαστρο μια περιοχή του αστικού κέντρου 

των Αθηνών θα γίνει προσπάθεια προσέγγισης των προβλημάτων, των δυνατοτήτων 

και περιορισμών εντός και εκτός χωρικών ορίων γειτονιάς, με σκοπό την 

ολοκληρωμένη πρόταση μεθοδολογίας σχεδιασμού της βιοκλιματικής γειτονιάς.  
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Θέτοντας σε αντιπαράθεση το φαινόμενο του εξευγενισμού και τις 

δυνατότητες μιας εν δυνάμει βιοκλιματικής πολεοδομίας, η παρούσα εργασία θα 

προσεγγίσει διαφορετικούς τρόπους ανάπλασης και μετασχηματισμού του ιστού της 

πόλης, αναλύοντας τις επιπτώσεις σε χωρικό, κοινωνικό, οικονομικό και 

περιβαλλοντικό επίπεδο.  

Με τη βοήθεια της επιτόπιας έρευνας δίνεται η δυνατότητα μελέτης της 

ανθρώπινης αντίληψης για τη μορφή της πόλης, την οποία ακολουθεί ο βιοκλιματικός 

σχεδιασμός ως εργαλείο περιβαλλοντικού, χωρικού, κοινωνικού και οικονομικού 

μετασχηματισμού. Η κατανόηση συμπεριφορών, προτύπων και αναγκών μπορεί να 

μας οδηγήσει στη συγκρότηση ενός ευέλικτου και αποτελεσματικού συστήματος 

διαχείρισης και προγραμματισμού που να επιτρέπει το σχεδιασμό βιοκλιματικής 

γειτονιάς προσαρμοσμένο κάθε φορά σε συγκεκριμένες τοπικές ανάγκες. 

 

1.1 ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

 

q Η αρχιτεκτονική και η πολεοδομία αποτελούν εργαλεία ικανά 

για κοινωνικό και οικονομικό μετασχηματισμό. 

 

q Η γειτονιά, κατανοώντας μεταβαλλόμενες συμπεριφορές, 

αποτελεί πεδίο σχεδιασμού, ικανό να επηρεάζει χωρικά, 

περιβαλλοντικά, πολιτικά και οικονομικά, σύμφωνα με  τις κάθε 

φορά συγκεκριμένες στο χώρο και χρόνο, κοινωνικές ανάγκες. 

Στόχος της παρούσας μελέτης είναι η προσέγγιση του βιοκλιματικού σχεδιασμού ως 

εργαλείο ικανό να μετασχηματίζει χωρικές ενότητες και εν συνεχεία, τον ιστό της 

πόλης, αναβαθμίζοντας την ποιότητα ζωής, και αποτρέποντας την κάθε είδους 

υποβάθμιση της γειτονιάς, αναβαθμίζοντας το υφιστάμενο χωρικό, κοινωνικό, 

οικονομικό και περιβαλλοντικό επίπεδο της βιώσιμης πλέον πόλης.  
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1.2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΈΡΕΥΝΑΣ 

Αντικείμενο της έρευνας είναι η μελέτη της ανθρώπινης αντίληψης για την 

μορφή της πόλης, και ο βιοκλιματικός σχεδιασμός ως εργαλείο περιβαλλοντικού, 

χωρικού, κοινωνικού και οικονομικού μετασχηματισμού. 

Σκοπός της έρευνας είναι η σύνθεση μιας μεθοδολογίας που να επιτρέπει τον 

ολοκληρωμένο σχεδιασμό βιοκλιματικής γειτονιάς.  

1.3 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΈΡΕΥΝΑΣ 

Ο χώρος, σαν επίπεδο, φαίνεται πως είναι σε διαρκή αλληλεπίδραση και 

αλληλεξάρτηση με την κοινωνική, οικονομική και κυρίως περιβαλλοντική διάσταση 

της περιβάλλουσας πραγματικότητας της πόλης του «σήμερα». Σημειακές 

επεμβάσεις, στην προσπάθεια να διορθώσουν καταστάσεις και να οργανώσουν τον 

αστικό ιστό, βρίσκονται αντιμέτωπες με επιπτώσεις που κανείς δε μπόρεσε να 

προβλέψει. Η κατάσταση σήμερα έχει φτάσει στο σημείο να γίνεται ξεκάθαρο πως τα 

πάντα αλληλεπιδρούν και συνεργούν για τη σωστή λειτουργία του συστήματος. 

Κρίνεται αναγκαία μια ολοκληρωμένη προσέγγιση των προβλημάτων και η εισαγωγή 

της αρχής της πρόληψης στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. 

 Η πόλη, αρχικά σε χωρικό επίπεδο, με όλες τις αλληλεξαρτήσεις της με τα 

στοιχεία που συνθέτουν την πραγματικότητα που βιώνουμε, υπόκειται συνεχώς σε 

αναπλάσεις και τροποποιήσεις, οι οποίες αντί να λύνουν προβλήματα, απλά τα 

μεταθέτουν σταδιακά, πλάθοντας εικονικά αναβαθμισμένες περιοχές. Μια 

διαφορετική προσέγγιση είναι η αντιμετώπιση του προβλήματος ολιστικά, δηλαδή με 

διεπιστημονική προσέγγιση όλων των πιθανών διαστάσεων ενός αναπτυσσόμενου 

προβλήματος1. 

Η παρούσα εργασία θέτει σε αντιπαράθεση τις σημειακές επεμβάσεις σε 

κεντρικές περιοχές πόλεων, αναγνωρίζοντας και αναλύοντας τα φαινόμενα του 

εξευγενισμού, του κοινωνικού αποκλεισμού και τη βία ως φαινόμενα με άμεση 

επιρροή σε όλα τα επίπεδα ανάγνωσης του ιστού της πόλης. Στον αντίποδα, 

προτείνεται μια διαφορετική προσέγγιση, με κεντρικό άξονα τις βιοκλιματικές αρχές 

                                                 
1 Ρόκος, Δ., (1998), Η διεπιστημονικότητα στην ολοκληρωμένη προσέγγιση και ανάλυση της ενότητας της 
φυσικής και κοινωνικοοικονομικής πραγματικότητας, στό: Νούτσος Π. (επιμ.), (1998), Φιλοσοφία, 
Επιστήμες και Πολιτική, Εκδόσεις Τυπωθήτω - Γ.Δαρδανός, Αθήνα, σ. 403-437 
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σχεδιασμού. Μέσα από την ανάλυση των βασικών αρχών και διερεύνηση της 

διεθνούς βιβλιογραφίας, θα γίνει κωδικοποίηση στρατηγικής σχεδιασμού και 

αναβάθμισης, πλησιάζοντας στη κλίμακα της γειτονιάς, ως εργαλείο εύπλαστο στην 

σύνθεση και οργάνωση του συστήματος της πόλης. 

Επιλέχθηκε μια «προβληματική» κεντρική περιοχή, και συγκεκριμένα η 

γειτονιά του Προφήτη Δανιήλ, κοντά στο κέντρο2 της πόλης, σύμφωνα με 

συγκεκριμένα κριτήρια, που αφορούν την κοινωνικοοικονομική θέση στον αστικό 

ιστό, με σκοπό την εφαρμογή της στρατηγικής σχεδιασμού, την ανατροφοδότηση, 

αναγνώριση συνδεόμενων παραμέτρων και τελικά, τον επανασχεδιασμό και σύνθεση 

μιας μεθοδολογίας που να επιτρέπει τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό βιοκλιματικής 

γειτονιάς. Διερευνάται ο βιοκλιματικός σχεδιασμός ως εργαλείο ικανό να 

μετασχηματίζει χωρικές ενότητες και εν συνεχεία, τον ιστό της πόλης, 

αναβαθμίζοντας την ποιότητα ζωής, και αποτρέποντας την κάθε είδους υποβάθμιση 

της γειτονιάς, αναβαθμίζοντας το υφιστάμενο χωρικό, κοινωνικό, οικονομικό και 

περιβαλλοντικό επίπεδο της βιώσιμης πλέον πόλης 

  

1.4 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ  

Η οργάνωση της διπλωματικής εργασίας γίνεται σε τέσσερις (4) ενότητες με 

σκοπό την καλύτερη ανάλυση των σχετικών παραμέτρων. Κάθε ενότητα 

πραγματεύεται έννοιες και πρακτικές, οι οποίες εν κατακλείδι θα κριθούν εάν είναι 

ικανές να οδηγήσουν στην αντιμετώπιση των αρχικών υποθέσεων εργασίας.  

Η πρώτη ενότητα της εργασίας, αφορά τις αναπλάσεις κεντρικών περιοχών 

και τις επιπτώσεις αυτών σε χωρικό, κοινωνικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό 

επίπεδο. Προσεγγίζοντας τη μόδα του «σήμερα», θα γίνει ανάλυση φαινομένων όπως 

ο εξευγενισμός και ο κοινωνικός αποκλεισμός, τα οποία κάνουν έντονη τη παρουσία 

τους, τακτοποιώντας το αστικό «γίγνεσθαι», αναδιαρθρώνοντας την πόλη. 

Η δεύτερη ενότητα κεφαλαίων θα προσεγγίσει την έννοια της γειτονιάς και τη 

σημασία αυτής στη διαδικασία του ολοκληρωμένου σχεδιασμού, αναλαμβάνοντας 

                                                 
2 Η πλατεία της Ομονοίας θεωρείται το κέντρο της Αθήνας  
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την ευθύνη καταγραφής μιας κεντρικής ιδέας για την αναβάθμιση και την 

ανασυγκρότηση του συνόλου. Με σκοπό τη χάραξη πορείας προς την ανασύσταση 

μιας πόλης με επίκεντρο την πολυλειτουργική γειτονιά, κρίνεται απαραίτητη η 

ανάγνωση της πόλης και η καταγραφή των προβλημάτων του συνόλου αλλά και του 

εκάστοτε κυττάρου, η κωδικοποίηση των εργαλείων σχεδιασμού και η κατανόηση της 

πραγματικότητας και της αλληλεπίδρασης και αλληλεξάρτησης με όλα τα 

συνδεόμενα στοιχεία.  

Στην τρίτη ενότητα θα γίνει προσπάθεια προσέγγισης και ανάλυσης των 

παραγόντων που δύνανται να μας οδηγήσουν σε μια στρατηγική σχεδιασμού για μια 

περιβαλλοντικά βιώσιμη αστική ανασυγκρότηση, αναλύοντας έννοιες σχετικές με 

βιοκλιματικό σχεδιασμό κτηρίων και αστικών ελεύθερων χώρων, καθώς επίσης και 

πρακτικές ιδέες για την ενεργειακή ανακαίνιση υφιστάμενου κτηριακού αποθέματος, 

καθώς αυτό αποτελεί το μεγαλύτερο ποσοστό των Ελληνικών, και όχι μόνο, πόλεων. 

Τέλος, στην τέταρτη ενότητα, έπειτα από καταγραφή, ανάλυση αρχών και 

σκιαγράφηση μιας αρχικής μεθοδολογίας σχεδιασμού, θα γίνει πρόταση αναβάθμισης 

για τη γειτονιά του Προφήτη Δανιήλ, με σκοπό την ανασυγκρότηση της περιοχής και 

της κριτικής προσέγγισης του σχεδιασμού της σε μια πιο εύπλαστη κλίμακα, θέτοντας 

στο στόχαστρο μια ιδέα, ικανή να προκαλέσει αρκετές συζητήσεις σχετικά με το 

μετασχηματισμό της πόλης.  
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2 ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΜΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΠΟΛΗΣ 

Το 1960, ο Kevin Lynch, στο βιβλίο του «Image of the city» (Η Εικόνα της 

Πόλης), αναζητά μια θεωρητική βάση να ενοποιήσει τις σύγχρονες τάσεις  για 

ανάδειξη της τοπικής ταυτότητας και προσπαθεί να βασισθεί στα εμπειρικά δεδομένα 

του σχηματισμού της δημόσιας εικόνας του συνόλου. 

Μέσα από ποικίλες ανθρωπιστικές προσεγγίσεις και έρευνες, έχει αποδειχθεί 

«ο ρόλος και η σημασία της αναγνωσιμότητας και της διαύγειας της μορφής της πόλης, 

ως μέσο εξύψωσης της οπτικής, αισθητικής και σημασιολογικής της αξίας»3. Κατά 

καιρούς γεννώνται ερωτήματα σχετικά με τη ρύπανση, την πυκνότητα της πόλης, τις 

αποστάσεις μεταξύ κατοικίας και εργασίας, την κλίμακα αλλά και τον κοινωνικό 

ρόλο της πολεοδομίας. Στον 21ο αιώνα που διανύουμε, όντας μάρτυρες των συνεχώς 

μεταβαλλόμενων συνθηκών λειτουργίας της κοινωνίας, υπάρχει κίνδυνος 

αναπαραγωγής διακρίσεων, της κατασπατάλησης πόρων, της αδιαφορίας και πιθανόν 

της απομόνωσης.  Οι πόλεις του «σήμερα», αν και αποτελούν το κέντρο κοινωνικής, 

πολιτιστικής και κυρίως οικονομικής «ανάπτυξης», αντιμετωπίζουν προβλήματα, τα 

οποία συνεχώς διογκώνονται, καθώς υπάρχει αδυναμία παρατήρησης. Έτσι η 

«ανάπτυξη» συνδέεται άμεσα με την ταχύτατη οικονομική αναπροσαρμογή, την 

ανεργία, τις περιβαλλοντικές συνθήκες, την κυκλοφοριακή συμφόρηση, τη φτώχεια, 

τις κακές συνθήκες στέγασης και την εγκληματικότητα.  

Η μελλοντική ανάπτυξη των πόλεων διαρθρώνεται γύρω από διαφορετικά 

στοιχεία σε σχέση με το παρελθόν. Το περιβάλλον και οι καλύτερες συνθήκες 

ποιότητας ζωής εξελίσσονται σε ολοένα σημαντικότερους παράγοντες που 

επηρεάζουν τη καθημερινή δραστηριότητα του ανθρώπου. Οι πόλεις αντιμετωπίζουν 

την πρόκληση της συνεχούς προσαρμογής στις γρήγορες μεταβολές στον οικονομικό 

τομέα. Η παρούσα ανάπτυξη των συνεχώς νέων οικονομικών ευκαιριών εντείνει τις 

κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες, διευρύνοντας τον κοινωνικό αποκλεισμό, 

δημιουργώντας ομάδες, εκδιωγμένες από το χωροταξικό διαχωρισμό σε περιοχές με 

ανεπαρκή μέσα.  

                                                 
3 Καραβασίλη-Χόνδρου Μ., (1999), Κτήρια για ένα πράσινο κόσμο, Ε.Μ.Π., Ευώνυμος Οικολογική 
Βιβλιοθήκη, Αθήνα, σ.55 
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2.1 Η ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΩΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ Η «ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ»; 

Στις πόλεις  

που ακόμα δε κτίσαμε 

σ’ αυτές που όλοι  

ονειρευόμαστε να ζήσουμε 

 

Η ανάπλαση ως μέσο άσκησης στεγαστικής πολιτικής, ιδίως σε 

υποβαθμισμένες περιοχές του κέντρου, εμπεριέχει σημαντικά στοιχεία, αν αποσκοπεί 

στην αντικατάσταση ή αναβάθμιση του ευρύτερου οικιστικού αποθέματος. Αν 

αντίθετα χρησιμοποιείται σε περιορισμένο βαθμό και έκταση, οι μεταβολές που 

επιφέρει στο κοινωνικό περιβάλλον είναι σε μεγάλο βαθμό αρνητικές.  

Οι σημειακές επεμβάσεις για παράδειγμα σε ένα μόνο οικοδομικό τετράγωνο 

σε κάθε περιοχή, αντί να επηρεάσουν θετικά την περιοχή παρέμβασης, όπως μπορεί 

να φανεί εκ πρώτης όψεως, υποβαθμίζουν σε μια συνολική θεώρηση τόσο την ίδια 

περιοχή όσο και τον ευρύτερο χώρο, αφού διατηρούν και οξύνουν το διχασμό 

ανάμεσα σε υποβαθμισμένες ζώνες και δυναμικές ή κοινωνικά εξελίξιμες περιοχές. 

Οι αναπλάσεις ως μέσο στεγαστικής πολιτικής μπορούν να περιορίσουν ή να 

ανακόψουν τις τάσεις και να διατηρήσουν τη συνοχή του κοινωνικού ιστού των 

υποβαθμισμένων περιοχών.  

Οι πρωταρχικές ανάγκες στέγασης των κατοίκων της μεταπολεμικής Αθήνας 

οδήγησαν σε μια έκρηξη της οικοδομικής και εμπορικής δραστηριότητας. Η έκρηξη 

αυτή εμπεριείχε σε σημαντικό βαθμό στοιχεία αναρχίας και έλλειψη στρατηγικού 

σχεδιασμού, ο οποίος σε ορισμένες περιπτώσεις προϋπήρχε αλλά δεν ανταποκρινόταν 

στις πραγματικές ανάγκες όπως αυτές είχαν διαμορφωθεί. Το γεγονός αυτό σε 

συνδυασμό με την έλλειψη πολιτικής βούλησης οδήγησε στη δημιουργία ζωνών 

δραστηριοτήτων που διαμορφώθηκαν αυθαίρετα με καταστρατηγήσεις κανονισμών 

και χωρίς τις προαπαιτούμενες υποδομές υποστήριξης.  

Το αποτέλεσμα ήταν η βαθμιαία κοινωνική και περιβαλλοντική υποβάθμιση, 

η μείωση της οικονομικής και αντικειμενικής αξίας, η συγκέντρωση περιθωριακών 

στοιχείων, η αύξηση της εγκληματικότητας και η περαιτέρω συγκέντρωση 

δραστηριοτήτων υψηλής όχλησης. Η παράλληλη εγκατάλειψη από τον κρατικό 

μηχανισμό ενέτεινε την απομόνωση και την απαξίωση.  
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Είναι προφανές από τα παραπάνω ότι οι περιοχές αυτές ήρθαν αντιμέτωπες με 

σημαντικότατα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα, τα οποία 

απαιτούσαν άμεση αντιμετώπιση. Βασική παραδοχή βέβαια ήταν ότι ο φορέας 

υλοποίησης, δηλαδή το κράτος, θα χρηματοδοτούσε τις εργασίες ανάπλασης και 

αναβάθμισης.  Η κατακόρυφη (φαινομενική) άνοδος του βιοτικού επιπέδου του 

Έλληνα, κατά τα τελευταία τουλάχιστον είκοσι (20) έτη, η άνοδος των επιμέρους 

κοινωνικοοικονομικών δεικτών που αφορούν στην καταναλωτική ικανότητα της 

πολυπληθούς μεσαίας τάξης, ο πολεοδομικός κορεσμός περιοχών της πόλης των 

Αθηνών, που παραδοσιακά συγκέντρωναν μέχρι σήμερα το μεγαλύτερο όγκο των 

συναφών δραστηριοτήτων και η συγκέντρωση των οικονομικών πόρων στις 

προαναφερθείσες περιοχές, με άμεση συνέπεια τον «αποκλεισμό» στα όρια της 

«γκετοποίησης» άλλων περιοχών, έχουν δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες για 

την ανάπλαση των υποβαθμισμένων περιοχών.  

Η ανάπλαση μιας περιοχής έχει πολύπλευρους στόχους και κατευθύνσεις που 

αφορούν τόσο στην αξιοποίηση του ίδιου του χώρου, στην επαναξιολόγηση των 

κελυφών και των χρήσεών τους αλλά και στην προσφορά περιβάλλοντος, υψηλής 

αισθητικής στάθμης, στους χρήστες. Τα προβλήματα υποβάθμισης αστικών 

περιοχών, καθώς και η αντιμετώπιση αυτών, διαφέρουν σημαντικά από χώρα σε 

χώρα, από περιοχή σε περιοχή, από γειτονιά σε γειτονιά και εξαρτώνται από τα 

ιδιαίτερα κοινωνικά και οικιστικά χαρακτηριστικά κάθε χωρικής ενότητας.  

Η διεθνής πρακτική καθώς και η εμπειρία της Αθήνας μετά τους Ολυμπιακούς 

Αγώνες του 2004, παρουσιάζει ολόκληρες περιοχές οι οποίες άλλαξαν χρήση και από 

την περιβαλλοντική και κοινωνικοοικονομική υποβάθμιση και ανέχεια, 

μετατράπηκαν σε πόλους έλξης και ψυχαγωγίας. Χαρακτηριστικά παραδείγματα 

αποτελούν οι συνοικίες του Ψυρρή, του Κεραμεικού και το Γκάζι στο πλαίσιο του 

σχεδιασμού αναβάθμισης και ανάδειξης των εν λόγω περιοχών και του ιστορικού 

κέντρου. Το ερώτημα που δημιουργείται αφορά τα λειτουργικά στοιχεία της 

αντικειμενικής πραγματικότητας τα οποία ήταν ικανά να οδηγήσουν κάθε περιοχή 

εξαρχής στην υποβάθμιση, ώστε να προκύψει η ανάγκη για κάποιας μορφής 

ανάπλαση, με σκοπό την αναβάθμιση. Είναι αντιληπτό πως μια υποβαθμισμένη 

περιοχή, συμφέρει οικονομικά. Έτσι, είναι πιθανό κάποιος ιδιώτης να κινηθεί προς 

μια επενδυτική κίνηση, αποδεσμεύοντας το κράτος από το οικονομικό αδιέξοδο.  
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Είναι γνωστό ότι μετά το τέλος του Β΄ Παγκόσμιου Πόλεμου οι περισσότερες 

Ευρωπαϊκές πόλεις είχαν υποστεί τεράστιας κλίμακας καταστροφές. Εκείνες οι 

καταστροφές στάθηκαν η αφορμή για την ανανέωση του πολεοδομικού ιστού των 

ίδιων αυτών πόλεων, την πολεοδομική ανάπλαση των κατεστραμμένων εκτάσεων, 

που εδώ είχε τη μορφή της ριζικής ανάπλασης του δομημένου περιβάλλοντος στις 

συγκεκριμένες θέσεις. Η συνολική όμως διαδικασία της πολεοδομικής ανάπλασης δε 

σταματά εδώ, αλλά συνεχίζεται κάτω από τις συνεχείς πιέσεις που αντιμετωπίζουν οι 

μεγάλες πόλεις στο να ανταποκριθούν στις μεταβολές των κοινωνικο – οικονομικών 

δεδομένων4.  

Μετά τη ριζική ανακαίνιση των ετών ΄50 - ΄70 με τις σαρωτικές και μεγάλης 

κλίμακας επεμβάσεις, η πολιτική που ακολουθείται γενικά σήμερα είναι των «μικρών 

βημάτων», ή αλλιώς «ήπιων επεμβάσεων».  

Τα τελευταία χρόνια γίνεται ολοένα και πιο επιτακτική η ανάγκη για 

«ποιότητα ζωής» στα κέντρα των πόλεων που επιβάλλει την αναβάθμισή τους. Στην 

πόλη της Αθήνας, οι στόχοι αυτής της αναβάθμισης καθορίζονται από το Ρυθμιστικό 

Σχέδιο της Αθήνας (Ν. 1515/85)5, έπειτα δε εξειδικεύονται από το Γενικό 

Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.), και συνοπτικά είναι οι ακόλουθοι:  

ð Έλεγχος των χρήσεων και της εγκατάστασης νέων κεντρικών 

λειτουργιών  

ð Τόνωση και αναβάθμιση της κατοικίας  

ð Κυκλοφοριακή οργάνωση – αποσυμφόρηση  

ð Ενοποίηση ιστορικών και αρχαιολογικών χώρων – δημιουργία δικτύου 

χώρων πρασίνου και αναψυχής  

ð Η αναβάθμιση των δυτικών περιοχών του κέντρου.  

Οι μικρές ασήμαντες μεμονωμένες προσπάθειες ανάπλασης, οι οποίες 

καταγράφονται, δείχνουν απουσία ολοκληρωμένης αντιμετώπισης και κρατικού 

ελεγκτικού μηχανισμού παρέμβασης, έχοντας ως αποτέλεσμα σύμφωνα με την 

εμπειρία, αλλά και τα παραπάνω συμπεράσματα, τον κοινωνικό αποκλεισμό και την 

περιθωριοποίηση, αλλά και άλλες επιπτώσεις άμεσα συνδεδεμένες με την 

τακτοποίηση των κοινωνικών ομάδων. 

                                                 
4 Καρύδης Δ., (1990), Ανάγνωση Πολεοδομίας, Η κοινωνική σημασία των χωρικών μορφών , 
Εκδόσεις Συμμετρία, Αθήνα 
5 Και το νέο ΡΣΑ (2009) 
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Είναι επιτακτική η ανάγκη ενός νέου μοντέλου ανάπτυξης, ικανού να 

ανατρέψει την κατάσταση και να συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας που 

επηρεάζει την καθημερινή ζωή και την ευημερία των ανθρώπων, έχοντας κοινό στόχο 

τη βιώσιμη πόλη, και σε πιο ανθρώπινη κλίμακα, τη βιώσιμη γειτονιά, η οποία 

λειτουργεί ως κύτταρο, που μαζί με τα «άλλα» κύτταρα της πόλης, συλλειτουργούν 

με τελικό αποδέκτη το σύνολο του οργανισμού. 

Η ιδεολογία της ολοκληρωμένης ανάπτυξης συμβάλλει στην επιστροφή στο 

κοινωνικό πρόσωπο της πολεοδομίας και αυτό που ωθεί το μελετητή σε κάθε 

περίπτωση στην αναζήτηση μιας βιώσιμης πολεοδομίας με βιοκλιματικές αρχές σε 

επίπεδο σχεδιασμού. Με σκοπό τη δημιουργία μεθοδολογίας αντιμετώπισης 

προβλημάτων και αναβάθμισης περιοχών αστικών κέντρων, κρίνεται απαραίτητη η 

ανάλυση συνδεόμενων εννοιών, όπως του «κοινωνικού αποκλεισμού» και του 

«χωρικού διαχωρισμού», έννοιες άμεσα συνδεόμενες με την αστική υποβάθμιση.  

2.2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ –  ΧΩΡΙΚΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ 

Τα τελευταία χρόνια, η Ελλάδα έχει γίνει προορισμός μεγάλου αριθμού 

μεταναστών, πυροδοτώντας μια σειρά μελετών ως προς τις δημογραφικές, κοινωνικές 

και οικονομικές συνέπειες του φαινομένου στη χώρα μας. Σήμερα, περίπου ένα 

εκατομμύριο μετανάστες κατοικούν στη χώρα6, σε αντίθεση με τους περίπου πενήντα 

χιλιάδες το 1991. Όσον αφορά τη χωρική διάσταση της μετανάστευσης, έχει 

επισημανθεί η γενική τάση των μεταναστών να συγκεντρώνονται σε μητροπολιτικές 

και εν γένει αστικές περιοχές, όπως για παράδειγμα η Αθήνα, στις οποίες υπάρχουν 

αυξημένες ευκαιρίες απασχόλησης7. Σε πιο μικρό επίπεδο, παρατηρείται 

συγκέντρωση των μεταναστών στα κέντρα των πόλεων, τα οποία εξυπηρετούνται από 

πυκνό δίκτυο συγκοινωνιών και όπου υπάρχει διαθέσιμο στεγαστικό απόθεμα 

χαμηλού κόστους, λόγω παλαιότητας. Λόγω οικονομικού θέματος, η κατάσταση των 

κτηρίων και του ευρύτερου περιβάλλοντος των εν λόγω περιοχών διατηρείται στην 

                                                 
6 Από την απογραφή του 2001, προέκυψε ότι ο πληθυσμός των μεταναστών ανέρχεται σε 797.000 
ανθρώπους, περίπου το 7,3% του συνολικού πληθυσμού (Αρβανιτίδης Π., Σκούρας Δ., Μετανάστες και 
Πρότυπα χωροθέτησης τους στο Π.Σ. Αθηνών, Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων, Γ’ 
Πανελλήνιο Συνέδριο Διεθνούς Πολιτικής Οικονομίας, 16-18 Μαΐου 2008) 
7 Rovolis A., Tragaki A., (2006) “Ethnic characteristics and geographical distribution of immigrants in 
Greece”, European Urban and Regional Studies, στο: Αρβανιτίδης Π., Σκούρας Δ., Μετανάστες και 
Πρότυπα χωροθέτησης τους στο Π.Σ. Αθηνών, Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων, Γ’ 
Πανελλήνιο Συνέδριο Διεθνούς Πολιτικής Οικονομίας, 16-18 Μαΐου 2008 
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καλύτερη περίπτωση στην ίδια χαμηλής ποιότητας κατάσταση ή χειροτερεύει, με 

αποτέλεσμα την υποβάθμιση της περιοχής, σε επίπεδο οικιστικού και φυσικού 

περιβάλλοντος, η οποία σε συνδυασμό με την εισαγωγή μιας νέας ομάδας ατόμων, με 

διαφορετικά χαρακτηριστικά, τείνουν να διαχωρίσουν χωρικά την περιοχή και εν 

τέλει να απομονώσουν και κοινωνικά το συγκεκριμένο κύτταρο του συνόλου.  

Το δομημένο τοπίο της πόλης αλλάζει και αυτό επιδρά στις σχέσεις των 

ανθρώπων. Προκαλούνται διαφοροποιήσεις στη χωρική κατανομή μεταξύ 

πληθυσμιακών ομάδων (όπως «ντόπιοι» και «ξένοι»), όσον αφορά τις σχέσεις των 

ομάδων. Παρατηρείται συχνά να εμφανίζουν κοινωνικά όρια, τα οποία διογκώνονται, 

καθώς δεν υπάρχει κατάλληλη επικοινωνιακή πολιτική να διαμορφώσει το επίπεδο 

της καθημερινότητας. Ο διαχωρισμός λοιπόν αλλάζει τις σχέσεις μεταξύ ανθρώπων 

που κατοικούν στην ίδια περιοχή, το χρόνο ηρεμίας, τους όρους καθαριότητας, το 

αίσθημα της σιγουριάς και της ασφάλειας, δημιουργώντας έτσι ένα γενικότερο 

αίσθημα αταξίας. Ο επανασχεδιασμός, από την πλευρά των υπευθύνων, υπό τη μορφή 

αναπλάσεων, δημιουργεί μια κίνηση ανθρώπων και σχέσεων ιδιοκτησίας, αλλά και 

νέους αποκλεισμούς.  

Από μια διαφορετική και πιο αντικειμενική σκοπιά των γεγονότων, μπορεί να 

ειπωθεί πως μια ανάπλαση προκαλεί (χωρίς απαραίτητα να αποτελεί στόχο) μια 

χωρική αναδιάταξη των οικονομικά «αδύναμων». Σημαντικό παράδειγμα αποτελεί 

το ιστορικό κέντρο της Αθήνας, το οποίο σήμερα λειτουργεί με όρους 

ανταγωνιστικής οικονομικής ανάπτυξης σε βάρος της κοινωνικής ανάπτυξης, κάτι 

που αποδιάρθρωσε τη γειτονιά και τις σχέσεις που την συνέθεταν.  

Σε αυτή τη νέα ανθρωπογεωγραφία της πόλης της Αθήνας, φαίνεται να 

χωρίζεται ξανά σε καλές και κακές περιοχές, μέσα από ένα νοητό όριο-άξονα που 

καθορίζεται από πεζοδρόμους, πλατείες και εμπορικά κέντρα. Πίσω από τα όρια, 

υπάρχουν αρκετά δίκτυα, παράνομα και μη, τα οποία αλλάζουν την καθημερινότητα 

του πολίτη. «Στην πραγματικότητα αυτό που συμβαίνει είναι ένα κενό άτυπων κανόνων 

κοινωνικής συμβίωσης, καθώς η αποδιάρθρωση των παλιών κοινωνικών σχέσεων, οι 

αλλαγές στον πληθυσμό και στις χρήσεις γης αποδιάρθρωσαν το λεγόμενο άτυπο 
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κοινωνικό έλεγχο, που ασκούσε η γειτονιά»8. Σε αυτό το κενό εμφανίζεται ο 

κοινωνικός αποκλεισμός και η εσωστρέφεια που οδηγεί τους ανθρώπους να 

ενδιαφέρονται για την προστασία της περιουσίας τους και όχι την προστασία της 

γειτονιάς τους. Γίνεται αντιληπτό, ότι μια τέτοια αντιμετώπιση της καθημερινότητας 

έχει ως άμεση συνέπεια την υποβάθμιση, όχι μόνο σε χωρικό και κοινωνικό επίπεδο, 

αλλά πλέον και σε περιβαλλοντικό επίπεδο. Στο σημείο αυτό, φαίνεται λίγο πιο 

ξεκάθαρα η σχέση κοινωνίας και φυσικού περιβάλλοντος, καθώς υπάρχει μια 

αλληλεπίδραση και αλληλεξάρτηση, στο γενικότερο πλαίσιο της πολυδιάστατης 

έννοιας της βιώσιμης ανάπτυξης. Έτσι, η κοινωνία αντικατοπτρίζεται στην 

ποιότητα του χώρου που μας περιβάλλει. Ο κοινωνικός αποκλεισμός όπου 

συμβαίνει συνεπάγεται άμεσα ή έμμεσα την υποβάθμιση της ποιότητας του 

περιβάλλοντος, όπως αυτό ερμηνεύεται σε κάθε συγκεκριμένο χωροχρόνο.  

Το περιβάλλον μιας πόλης λοιπόν συσχετίζεται και με την εγκληματική 

συμπεριφορά, και αυτό είναι προϊόν έρευνας που ξεκινά από το 19ο αιώνα. Σύμφωνα 

με  το μοντέλο των πέντε ομόκεντρων ζωνών των Park, Burgess και McKenzie, οι 

συνοικίες με τα υψηλότερα ποσοστά εγκληματικότητας συγκεντρώνονται στο 

εμπορικό κέντρο της πόλης, παρά τη μεγάλη κινητικότητα του πληθυσμού9. Με το 

μοντέλο αυτό συμφωνεί και η πρωτοποριακή έρευνα των Shaw και McKay, ενώ οι 

ίδιοι θεμελιώνουν το συσχετισμό της εγκληματικότητας με τη γεωγραφική κατανομή 

της, μέσα από την έννοια της κοινωνικής αποδιοργάνωσης10. 

Η έννοια της αποδιοργάνωσης συνδέεται με την αδυναμία της κοινότητας να 

μεταδώσει τις κοινές αξίες στους κατοίκους της και να διατηρήσει ενεργούς 

κοινωνικούς ελέγχους11, δηλαδή να διατηρήσει την «ικανότητα της κοινωνίας να 

αυτορυθμίζεται επί τη βάσει αρχών και αξιών που η ίδια έχει θέσει» 12. Όπως τα φυτά 

και τα ζώα δεν μπορούν να επιβιώσουν σωστά, αν δεν διαθέτουν τον απαιτούμενο 

ζωτικό χώρο, έτσι και οι άνθρωποι δεν μπορούν να συμβιώσουν αρμονικά μέσα στο 

                                                 
8 Βιδάλη Σ., Κοινωνικός αποκλεισμός και εγκληματικότητα στο κέντρο της Αθήνας, Εισήγηση στην 
συζήτηση Όψεις κοινωνικού αποκλεισμού στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας, υποβάθμιση, ρατσισμός, 
καταστολή των «χωρίς φωνή», στο πλαίσιο του 13ου αντιρατσιστικού φεστιβάλ, 06/07/2008 
9 Μοδινός Μ., οπ.απ., σ.88 
10 Ο όρος κοινωνική αποδιοργάνωση χρησιμοποιήθηκε πρώτα από τους Thomas W.I. και Znaniecki F. 
το 1920 
11 Sampson R.J., Grovew W.B., 1989, Community Structure and Crime: Testing Social-
Disorganization Theory, American Journal of Sociology 94(4), σ.777 στο: Μπακιρλή Ε., Νέοι και βια 
στη σύγχρονη κοινωνία: μια οικολογική ανάλυση του φαινομένου των συμμοριών ανηλίκων 
(διαθέσιμο στο: www.thearthofcrime.gr)  
12 Λαμπροπούλου Ε., 1994, Κοινωνικός Έλεγχος του Εγκλήματος, εκδ.Παπαζήσης, Αθήνα, σ.19 
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περιβάλλον τους, όταν οι κοινωνικές ομάδες στις οποίες ανήκουν, βρίσκονται 

εγκατεστημένες σε περιβαλλοντικά υποβαθμισμένες περιοχές. 

Οι εμπειρικές προσεγγίσεις συμφωνούν ότι στις σύγχρονες πόλεις τα 

κοινωνικά προβλήματα αυξάνουν έντονα, μέσα από την υποβάθμιση της ποιότητας 

ζωής13. Και όταν μιλάμε για ποιότητα ζωής, αυτή μεταφράζεται με όρους του 

φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος όπως: η ανισοκατανομή χρήσης γης, η 

μεγάλη πληθυσμιακή πυκνότητα και πυκνοκατοίκηση, ο αρχιτεκτονικός και  

πολεοδομικός σχεδιασμός των σύγχρονων οικιστικών συγκροτημάτων.  

Ο κοινωνικός διαχωρισμός στην Αθήνα είναι λιγότερο έντονος από ότι στις 

περισσότερες δυτικοευρωπαϊκές και αμερικάνικες μεγαλουπόλεις14. Όμως, η 

κατάσταση στην Αθήνα είναι σύνθετη. Από την δεκαετία του 1980 και μετά, η 

εμπορευματοποίηση της πρόσβασης στην κατοικία, εν μέρει, ελευθέρωσε το 

δυναμικό του κοινωνικού διαχωρισμού δημιουργώντας νέα, σχετικά αμιγή κοινωνικά 

προάστια για τα υψηλότερα κοινωνικά στρώματα, με τον κάθετο διαχωρισμό μεσαίων 

στρωμάτων και λαϊκών εργατικών κατηγοριών στο κέντρο της πόλης και την 

περιθωριοποίηση και περαιτέρω υποβάθμιση των παραδοσιακών περιοχών 

κατοικίας15. Έτσι, έχουμε την ανάπτυξη προαστίων, νοτίων και βορείων, δυτικών και 

ανατολικών, μια διαδικασία που εντείνει τον κοινωνικό διαχωρισμό, παράγοντας 

περιοχές κοινωνικής ομοιογένειας. Οι δυτικές συνοικίες, με τις εργατικές περιοχές 

κατοικίας χαρακτηρίζονται από τη δεκαετία του ΄70 από σταθερότητα όσον αφορά 

την επαγγελματική τους σύσταση, κάτι το οποίο συμβαδίζει με τη σταδιακή μείωση 

των εργατικών κατηγοριών στο σύνολο της πόλης. Το κέντρο της Αθήνας, και κυρίως 

στις πυκνοδομημένες περιοχές γύρω από αυτό, είναι η περιοχή που παρουσιάζει τις 

μεγαλύτερες μεταβολές, όπως απομάκρυνση σημαντικού τμήματος υψηλών και 

μεσαίων επαγγελματικών κατηγοριών, εισροή νέων κατοίκων χαμηλού εισοδήματος, 

σε μεγάλο βαθμό οικονομικών μεταναστών και εμφάνιση μιας έντονης κάθετης 

κοινωνικής διαφοροποίησης. 

Η κοινωνική διαίρεση της πόλης δε συμπίπτει κατ’ ανάγκη με τη χωρική 

κατανομή των στοιχείων που υπονομεύει τη βιωσιμότητα της. Αν και σαν έννοια η 

βιωσιμότητα στην πόλη παρουσιάζεται αδιαίρετη, η αντίληψη ως προς την 

αντιμετώπιση των προβλημάτων παρουσιάζει κοινωνική διαφοροποίηση. Στα λαϊκά 
                                                 
13 Ζαραφωνίτου Χ., (1995), Εμπειρική Εγκληματολογία, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, σ.152 
14 Μαλουτάς Θ., Οικονόμου Δ., (1992), Κοινωνική δομή και Πολεοδομική οργάνωση στην Αθήνα, εκδ. 
Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη 
15 Μοδινός Μ. (επιμ.), (2000), Η Βιώσιμη Πόλη, εκδ. Στοχαστής/ΔΙΠΕ, Α’ έκδοση, Αθήνα, σ.96 
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στρώματα πρωταρχικό ρόλο κατείχε η εξασφάλιση στέγης, ανεξάρτητα από τις 

επιπτώσεις στη «βιωσιμότητα» της πόλης. Για τα μεσαία και υψηλότερα στρώματα 

κυριάρχησε η λογική της περιουσιακής αναβάθμισης στο στεγαστικό τομέα με την 

εκμετάλλευση μηχανισμών (αντιπαροχή) και νέων ευκαιριών (αύξηση συντελεστή 

δόμησης), η οποία λειτούργησε αθροιστικά  και ιδιαίτερα για τις περιοχές γύρω από 

το κέντρο. 

Η κοινωνική αναδιοργάνωση ως μέσο ανάπλασης και «τακτοποίησης», 

φαίνεται να διαμορφώνει κενά και πλήρη μέσα στην πόλη, στα οποία τοποθετούνται 

αδύναμες  και δυνατές, αντίστοιχα, ομάδες. Η οργάνωση της πόλης αποτελεί μια 

πολυδιάστατη και σύνθετη διαδικασία, συνεπώς πριν την επέμβαση, η πόλη οφείλει 

να γνωρίζει τις πιθανές επιπτώσεις στο σύνολο και όχι απλά στο συντακτικό κενό της. 

Απουσία πρόληψης οδηγεί σε φαινόμενα όπως αυτό του χωρικού και κοινωνικού 

αποκλεισμού, και η αδυναμία αντιμετώπισης δίνει ώθηση σε περαιτέρω αλυσιδωτές 

αντιδράσεις.  

2.3 ΕΞΕΥΓΕΝΙΣΜΟΣ Η GENTRIFICATION 

Ένα φαινόμενο του αιώνα μας που εντείνει τον κοινωνικό διαχωρισμό είναι ο 

εξευγενισμός. Τι είναι όμως ο εξευγενισμός;  

  Είναι μια διαδικασία κατά την οποία οι φτωχές εργατοσυνοικίες στο κέντρο 

της πόλης, αφού υποβαθμιστούν αρκετά (βλ. κεφάλαιο χωρικού και κοινωνικού 

διαχωρισμού) έως τα δεδομένα της αγοράς γης να μειωθούν, ανακαινίζονται μέσω 

της εισροής του ιδιωτικού κεφαλαίου και τους «μεσαίας τάξης» αγοραστές και 

ενοικιαστές ακινήτων. Η λέξη «ανάπλαση» ακούγεται αρκετά και οι γειτονιές 

ξαναφτιάχνονται αισθητικά, ανεβάζοντας την αξία της γης. Έτσι θίγονται 

αναπόφευκτα τα φτωχά και ευάλωτα στρώματα του πληθυσμού. Ανώδυνες 

περιγραφές του φαινομένου περιλαμβάνουν τους όρους «ανακύκλωση της γειτονιάς», 

«αναβάθμιση», «αναγέννηση», καθώς επίσης εκμοντερνισμός ή ανανέωση. Στην 

Αυστραλία, ο όρος επικράτησε και ως trendification. Στην πραγματικότητα αυτό που 

συμβαίνει είναι  η κατάληψη των πόλεων από νέα αστικά στρώματα. 

Ο εξευγενισμός είναι μια αμφισβητούμενη έννοια, καθώς εξαρτάται σε ποια 

κοινωνική ομάδα ανήκει κανείς. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης καθώς και οι 

επωφελούμενη από το φαινόμενο, προβάλλουν τον εξευγενισμό ως μια ανανεωτική 

διαδικασία της πόλης ανεξάρτητα από τις κοινωνικές επιπτώσεις. Όμως, δεν έχει 
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Εικόνα 1(α,β) : Les Halles – ο εξευγενισμός του 
εμπορικού κέντρου (www.trussel.com/maig,  
www.flickr.com/photos/meteorry) 

μόνο οικονομικό αλλά κοινωνικό και πολιτιστικό περιεχόμενο, καθώς ανατρέπει 

αξίες, συμβολισμούς και ερμηνείες που αφορούν το χώρο, και την ταυτότητα της 

κάθε «αναπλασθέντας» περιοχής. Έρχεται σε αντιπαράθεση με το στόχο της βιώσιμης 

ανάπτυξης, καθώς δε φαίνεται να υπάρχει κοινό συμφέρον. 

Η λέξη δημιουργήθηκε από την 

κοινωνιολόγο Ruth Glass στο Λονδίνο το 

1964. Αρκετά παραδείγματα εξωραϊσμού 

(ή εξευγενισμού όπως συνηθίζεται να 

λέγεται) υπάρχουν αν κάποιος ανατρέξει 

σε ιστορικά στοιχεία, με αξιόλογη 

περίπτωση αυτή του Παρισιού, όπου η 

κατεδάφιση και ανακατασκευή αρκετών 

τετραγώνων των Les Halles, κάθε άλλο 

παρά προσέφεραν στην λειτουργία της 

πόλης. Αντίθετα, τροποποίησαν 

σημαντικά τη συλλογική μνήμη της 

πόλης. Ο εξευγενισμός αναδιανέμει αξίες 

γης και ακινήτων στο χώρο της πόλης και 

οδηγεί σε κοινωνικές αναδιατάξεις. Οι 

παλιοί κάτοικοι απωθούνται από τους 

μηχανισμούς της αγοράς, καθώς επίσης 

και οι οικονομικά ασθενέστεροι, οι οποίοι 

δε δύνανται να αντέξουν τις 

αναδιαρθρώσεις.  

Εφόσον, μιλάμε για νέους κατοίκους σε ήδη υπάρχουσες περιοχές εργατικής 

κατοικίας, αυτό που περιγράφεται συχνά (και συγχέεται στη βιβλιογραφία με τον 

εξευγενισμό) ως loft living, πιθανό να μην εμπίπτει στον ορισμό του εξευγενισμού. 

Στην περίπτωση αυτή, έχουμε μια αντικατάσταση χρήσης, από μια χαμηλότερη σε 

κάποια υψηλότερη, από αποθήκες ή εργοστάσια σε lofts για τους νέους αστούς. 

Τέλος, εκεί που οι κοινωνικές τάξεις δεν έχουν αντικατασταθεί αλλά συνυπάρχουν 

είναι δύσκολο να μιλάμε για εξευγενισμό, του οποίου η εκδίωξη είναι βασικό 

συστατικό στοιχείο. Και αυτή η αντίφαση μπορεί να γεφυρωθεί από τις θεωρίες που 
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θα δούμε παρακάτω, θεωρίες που βλέπουν την συνύπαρξη διαφορετικών τάξεων ως 

ένα πρώτο στάδιο στην πορεία προς τον εξευγενισμό. 

Ο Neil Smith σε μια σειρά από έρευνες πεδίου διατυπώνει τη θεωρία του rent 

gap, του κενού που δημιουργείται ανάμεσα σε ένα επιθυμητό για τον ιδιοκτήτη 

ενοίκιο και στο πραγματικό που μπορεί να εισπράξει. Η εξήγηση για το «κενό 

γαιοπροσόδου» (rent gap), προήλθε από το έργο του Harvey για την άνιση ανάπτυξη 

και τα κυκλώματα συσσώρευσης του κεφαλαίου16. Σύμφωνα με τον Smith, τα 

φαινόμενα gentrification αποτελούν μια σύγχρονη έκφραση της άνισης αστικής 

ανάπτυξης, όπου μέσα από τη σταδιακή αναπροσαρμογή των σχέσεων κέντρου πόλης 

και περιφέρειας καθίσταται οικονομικά πιο προσοδοφόρα μία επένδυση στο 

κατασκευασμένο περιβάλλον του κέντρου της πόλης17. Για τον Redfern18, η 

τεχνολογική εξέλιξη που έκανε δυνατή την ανακαίνιση αποτελεί σημαντικό 

παράγοντα που διευκόλυνε τον εξευγενισμό σε συγκεκριμένη ιστορική στιγμή.  Η L. 

Bondi εισάγοντας και τη διάσταση του φύλου στην όλη συζήτηση, θεωρεί την 

αύξηση των γυναικών στο χώρο της εργασίας σημαντικό παράγοντα του 

εξευγενισμού19. Οι γυναίκες έχουν ανάγκη τις υπηρεσίες που τους παρέχει η πόλη και 

εγκαταλείπουν τα προάστια για το κέντρο.  

Οι πρώτοι εξευγενιστές (gentrifiers) έχουν μέτρια εισοδήματα αλλά ένα 

µεγάλο πολιτιστικό κεφάλαιο20. Απουσία υλικού κεφαλαίου η εξευγενισμένη γειτονιά 

γίνεται ο προνομιακός χώρος για το lifestyle τους και τους δίνει τη δυνατότητα να 

ξεχωρίσουν. Αντίθετα με τα εύπορα μεσαία στρώματα που ξεχωρίζουν μέσα από τις 

καταναλωτικές τους συνήθειες, αυτή η ομάδα ξεχωρίζει από το δικό τους τρόπο ζωής 

στον οποίο ταιριάζουν και οι ανακαινίσεις ιστορικών κτιρίων. Αφού η περιοχή έχει 

αλλάξει χαρακτήρα, τότε εισέρχονται και οι εύπορες τάξεις με το χαρακτηριστικό 

καταναλωτικό τρόπο ζωής. Οι μικρές ιδιοκτησίες της Αθήνας γίνεται αντιληπτό πως 

παρουσιάζουν διαφορετική ποιότητα από τις μεγάλες ιδιοκτησίες του Λονδίνου. 

                                                 
16 Μουκούλης Π., (2008), Φαινόμενα Gentrification στην Αθήνα; Διερεύνηση των Χωρικών, 
Λειτουργικών και Κοινωνικών Αναδιαρθρώσεων και Σύγκριση με τη Διεθνή Εμπειρία, Εθνικό Μετσόβιο 
Πολυτεχνείο,  Δ.Π.Μ.Σ. Πολεοδομίας-Χωροταξίας, Αθήνα, σ. 18   
17 Smith, N., (1982), Gentrification and Uneven Development, Economic Geography, Vol. 58, σ.139-
155 
18 Redfern, P.A., (1997), A New Look at Gentrification: 1. Gentrification and domestic technologies 
στο: Environment and Planning A, σ.1275-1296 
19 Bondi, L., (1999), Gender Class and gentrification: enriching the debate στο: Environment and 
Planning D: Society and Space, σ. 261-282 
20 Bridge, G., (2001), Bourdieu, rational action and the time-space strategy of gentrification στο: 
Transactions of the Institute of British Geographers, σ. 205-216 
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Καθώς ο εξευγενισμός βασίζεται σε μεταβολές των τιμών της γης που έχουν ως 

επακόλουθο την αύξηση των ενοικίων, είναι επόμενο οι μεταβολές να μην είναι τόσο 

ραγδαίες όταν οι κάτοικοι δεν είναι άμεσα εξαρτημένοι από αυτά. Στο σημείο αυτό, ο 

βαθμός της κρατικής παρέμβασης κάθε χώρας αποτελεί κομβικό σημείο για τις 

μεταβολές τόσο του δομημένου περιβάλλοντος όσο και της κοινωνικής σύνθεσης της 

πόλης. 

Γνωστό ελληνικό και μάλιστα αθηναϊκό παράδειγμα είναι αυτό του 

εξευγενισμού της περιοχής του Ψυρρή, της Πλάκας και στο Μοναστηράκι (έστω 

περιμετρικά). Η δημιουργία κενών μέσω της απομάκρυνσης οχλουσών χρήσεων, 

εκτός από την «εξυγίανση» των περιοχών δημιουργεί και τις προϋποθέσεις και 

κυρίως το χώρο για την επέκταση άλλων περισσότερο δυναμικών και επικερδών 

δραστηριοτήτων, οι οποίες είτε «ασφυκτιούν» στα στενά όρια των εδραιωμένων 

εμπορικών περιοχών του κέντρου, είτε επιδιώκουν μέσα από την εγκατάστασή τους 

σε περιοχές διαφορετικές «από τη «νόρμα» και τον «κανόνα», να προβάλλουν ένα 

εναλλακτικό και avant-garde πρόσωπο»21. Σε ένα γενικό πλαίσιο, μπορεί να ειπωθεί 

πως άλλαξε η κοινωνική δομή των περιοχών, καθώς, λόγω των «αλλαγών», οι παλιοί 

κάτοικοι χαμηλών εισοδημάτων δεν ήταν δυνατόν να ακολουθήσουν την άνοδο των 

τιμών και εγκατέλειψαν. Όσοι είχαν ιδιοκτησίες, εγκλωβίστηκαν μέσα σε μια «άλλη» 

περιοχή η οποία απέκτησε έναν εντελώς διαφορετικό χαρακτήρα. Πολλές galleries 

απέρριψαν τις παραδοσιακές καλλιτεχνικές «πιάτσες» του Κολωνακίου και του 

εμπορικού τριγώνου και επέλεξαν ως τόπο εγκατάστασης τους παλιά βιοτεχνικά-

βιομηχανικά κτήρια στην περιοχή του Ψυρρή και στο Μεταξουργείο22. Οι κινήσεις 

αυτές, συνέβαλαν στην αναβάθμιση των περιοχών αυτών και με τη σειρά τους 

εκτόπισαν όλο και περισσότερες από τις παραδοσιακές δραστηριότητες που κάποτε 

άνθισαν εκεί. Χαρακτηριστικά, σήμερα, κάποιος μπορεί να πει με βεβαιότητα πως η 

Ερμού αποτελεί ένα από τους εμπορικότερους δρόμους παγκοσμίως, έχοντας 

εκτοπίσει τους μικρούς εμπόρους και τις παραδοσιακές χρήσεις, όχι μόνο στο δρόμο 

αλλά και στην ευρύτερη γειτονιά. 

                                                 
21 Μουκούλης Π., (2008),  Φαινόμενα Gentrification στην Αθήνα; Διερεύνηση των Χωρικών, 
Λειτουργικών και Κοινωνικών Αναδιαρθρώσεων και Σύγκριση με τη Διεθνή Εμπειρία, Εθνικό Μετσόβιο 
Πολυτεχνείο,  Δ.Π.Μ.Σ. Πολεοδομίας-Χωροταξίας, Αθήνα, σ. 39 
22 Β. Βαϊμάκη και Ν. Πηλίδου (2006), εφημερίδα Athens Voice, Στο… ΣΟΧΟ της τέχνης (εκθειάζεται 
ως καινοτόμος, η πρωτοβουλία ορισμένων galleries να αφήσουν το Κολωνάκι και να εγκατασταθούν 
περιμετρικά της περιοχής του Ψυρρή) 
 



Έλλη Α. Καλοκαιρινού - Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π. 

 31 

Στη πόλη που υπό το πρόσχημα ενός δυναμικού εξωραϊσμού, προτείνεται ο 

«εξορκισμός» των παλιών της χρήσεων που θυμίζουν την παλιά της υποβάθμιση, 

ακυρώνεται η μνήμη της και ουσιαστικά χαρίζεται στις δυνάμεις της αγοράς η 

ανεξέλεγκτη διαμόρφωση της. Σήμερα στην ατζέντα των κινημάτων, των πολιτών και 

των οργανωμένων συλλογικοτήτων υπάρχει αυτό που λέει ο Castells στο έργο του «Η 

πόλη των αποκάτω» (1983), 

Η εξασφάλιση μιας πόλης που οργανώνεται γύρω από την αξία χρήσης, 

την αναζήτηση πολιτιστικής ταυτότητας, την προβολή της αποκέντρωσης και της 

αυτοδιαχείρισης για μια ελεύθερη πόλη. 

Όπως το τοποθέτησε ο Peter Marcuse (1991): «Το αντίθετο του εξευγενισμού 

δεν είναι η κατάρρευση και η εγκατάλειψη – από-εξευγενισμός – αλλά ο 

εκδημοκρατισμός της κατοικίας». Και εκδημοκρατισμός της κατοικίας δεν είναι οι 

αναπλάσεις χρήσιμες για το Real Estate, αλλά οι κοινωνικά χρήσιμες αναπλάσεις 

για τους κατοίκους της πόλης. Η αρχιτεκτονική δυστυχώς, με αρχικό σκοπό τη 

μορφολογία, συχνά αγνοεί και τους χρήστες και τον τρόπο που εγγράφεται η κάθε 

επέμβαση στο τοπίο με αποτέλεσμα να προκύπτουν συχνά προτάσεις τύπου επιβολής 

με μοιραία αποτελέσματα στη ζωή των ανθρώπων και μάλιστα των φτωχών. Τα πεδία 

της επιστημονικής μελέτης του χώρου, της αρχιτεκτονικής και της πολεοδομίας, 

υπηρετούν συχνά τις κυρίαρχες απόψεις για το σχεδιασμό τον πόλεων, την κατοικία 

των ανθρώπων, το δημόσιο χώρο και το περιβάλλον. 

Αντί λοιπόν για αναπλάσεις που στοχεύουν στη διαχείριση της εγκλωβισμένης 

υπεραξίας των κεντρικών περιοχών από τους επενδυτές, ο πολεοδομικός σχεδιασμός 

μπορεί να ακολουθήσει τις αρχές της «ήπιας αστικής ανάπλασης», δηλαδή της 

διατήρησης μεγάλου τμήματος του κτηριακού αποθέματος, της βελτίωσης του 

υπάρχοντος αστικού ιστού και της χωροθέτησης εκείνων των δραστηριοτήτων 

που εξυπηρετούν τις ανάγκες των κατοίκων της γειτονιάς. 
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2.4 ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ – ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Σήμερα, αλλά και στη  μεταπολεμική Ελλάδα, σε αρκετές περιπτώσεις 

αναπλάσεων καταγράφονται αποτυχημένα αποτελέσματα για συγκεκριμένες ομάδες 

ανθρώπων, επειδή απουσιάζει η περιβαλλοντική διάσταση της πολεοδομικής 

πολιτικής, Πέρα από τις αλληλοεξαρτώμενες παραμέτρους που επηρεάζουν τις 

επεμβάσεις στην πόλη, τα βασικά προβλήματα23, καταγράφονται ως ακολούθως: 

§ Χωρικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις του μοντέλου ανάπτυξης 

§ Καταστροφή οικιστικού αποθέματος και αρχιτεκτονικού χαρακτήρα πόλεων 

§ Ποσοτική και ποιοτική σπατάλη γης για οικιστική ανάπτυξη 

§ Υποβαθμισμένες συνθήκες στον αστικό χώρο και αλλοίωση της υπαίθρου 

§ Ρύπανση και υποβάθμιση του περιβάλλοντος 

§ Αδυναμία μηχανισμών εφαρμογής του σχεδιασμού και των περιβαλλοντικών 

μέτρων πρόληψης 

 

Εάν δεν κατανοήσουμε αυτά τα 

προβλήματα, σαφώς δε μπορούμε να 

οδηγηθούμε στην επίλυση τους, πόσο 

μάλλον στην προσέγγιση των 

αλληλεξαρτήσεων τους. Οι επιπτώσεις 

αφορούν τον αστικό χώρο, τις συνθήκες 

ζωής στην πόλη του σήμερα, καθώς 

επίσης το φυσικό περιβάλλον και όλους 

τους περιβαλλοντικούς αποδέκτες, δηλαδή 

υδάτινους πόρους, έδαφος και άλλα. Οι 

επιπτώσεις επεκτείνονται πλέον και εκτός φαντασιακών συνόρων της πόλης, καθώς 

εάν το περιβάλλον ορίζεται σε σχέση με το σύνολο των στοιχείων που συνθέτουν την 

πραγματική πραγματικότητα μας, γίνεται αυτομάτως αντιληπτό, πως ένα κύτταρο, και 

εν τη προκειμένη, μια πόλη, λειτουργεί συμπληρωματικά με τα υπόλοιπα κύτταρα, 

και συνολικά χαρακτηρίζουν το «σήμερα».  

 Η μεγάλη αύξηση του πληθυσμού στη μεταπολεμική Ελλάδα, με άμεση 

συνέπεια τη καταστροφή του κτηριακού αποθέματος και την οικοδόμηση νέων 

                                                 
23 Μοδινός Μ. (επιμ.), (2000), οπ.απ, σ.47-70 

Εικόνα 2: Διαμαρτυρίες σχετικά με την 
υποβάθμιση της ποιότητας ζωής  
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κτιρίων σε ελεύθερα οικόπεδα, είχε ως αποτέλεσμα την ύπαρξη λειτουργικών 

προβλημάτων στο παλαιό απόθεμα, που προέκυψε από την προσπάθεια αύξησης 

του κτηριακού όγκου, ενώ διευκολύνθηκε το θεσμικό πλαίσιο της αντιπαροχής. Η 

καταπάτηση ήταν τεράστια σε σχέση με την προσπάθεια διατήρησης ποσοστού του 

κτηριακού – πολιτιστικού πλούτου με αποτέλεσμα να εξαφανιστούν ιστορικά κέντρα 

και να υποβαθμιστεί  η ελληνική πόλη. 

Υπήρξε ανάγκη επέκτασης της πόλης, η οποία όμως λόγω της ταχύτητας 

διόγκωσης του ανθρώπινου όγκου εντός των αστικών συνόρων, δεν ήταν εφικτό 

χρονικά να γίνει οργανωμένα και σωστά σχεδιασμένα. Έτσι, όσον αφορά την 

ποσοτική πλευρά, υπήρξε σπατάλη γης με αύξηση του Σ.Δ., κατά συνέπεια αύξηση 

της χωρητικότητας της πόλης και καταπάτηση παραπάνω γης από αυτή που 

χρειαζόταν για τις πραγματικές ανάγκες του πληθυσμού. Μεγάλης σημασίας είναι η 

ποιοτική πλευρά, η οποία μεταφράζεται στο είδος του υπαίθριου χώρου το οποίο 

μετατρέπεται σε αστικό. Λόγω της παράνομης κατάτμησης οικοπέδων και της 

αυθαίρετης δόμησης, δεν υπήρχε έλεγχος και σίγουρα επιλογή για το είδος. Κάποιες 

περιοχές οι οποίες όφειλαν να παραμείνουν αγροτικές, χωρίς σκέψη (λόγω απουσίας 

ολοκληρωμένου σχεδιαστικού πλάνου) μετατράπηκαν σε αστικές λόγω της 

καταπάτησης γης. 

Η οικιστική ανάπτυξη συνέβη σε περιοχές που ήταν ήδη δομημένες με ή 

χωρίς σχέδιο. Η ύπαρξη πολλών κτισμάτων  σε συνδυασμό με την κατακερματισμένη 

ιδιοκτησία γης είχαν σαν συνέπεια πολύ σοβαρές δεσμεύσεις όσον αφορά την 

ποιότητα του ρυμοτομικού σχεδίου, τη χωροθέτηση και το μέγεθος των 

κοινόχρηστων χώρων, το κόστος της εφαρμογής του σχεδίου και της κατασκευής των 

απαραίτητων υποδομών. Γίνεται σαφές πως με όλη την πληθυσμιακή συμπύκνωση 

εντός των κέντρων (με ότι αυτό συνεπάγεται) και την ταυτόχρονη αστική επέκταση, 

οι επιπτώσεις δεν περιορίσθηκαν σε τοπικό επίπεδο (ρύπανση αέρα στις πόλεις) αλλά 

επεκτάθηκαν σε υπερ-τοπικό (ρύπανση εδάφους και υδάτινων αποδεκτών) και 

παγκόσμιο (όξινη βροχή, φαινόμενο θερμοκηπίου). Η ελληνική πολεοδομική 

πολιτική είναι καθυστερημένη σε αυτόν τον τομέα. Υπάρχει μακρύς κατάλογος 

κοινοτικών οδηγιών, η Ελλάδα όμως είναι αδύναμη όσον αφορά την ύπαρξη 

νομοθετικού πλαισίου προστασίας περιβάλλοντος. Είναι δυνατό να υπάρξει μια πόλη 

με ισορροπία εισροών-εκροών; Εάν αυτό είναι συζητήσιμο, ενδιαφέρον προκαλεί το 

αποτέλεσμα που θα είχαμε σε μια τέλεια περίπτωση όσον αφορά ένα αστικό κέντρο, 

και συγκεκριμένα μια πόλη σαν Αθήνα. 
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3 ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΜΕ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ  

Στόχος της βιώσιμης ανάπτυξης είναι μία καλύτερη ποιότητα ζωή για όλους 

τους πολίτες τόσο για αυτούς που ζουν και δουλεύουν σήμερα όσο και για τις 

επόμενες γενεές. Η ταύτιση της ανάπτυξης μόνο με την οικονομική μεγέθυνση δεν 

μπορεί πλέον να προσφέρει σύγχρονες λύσεις. Η μεγέθυνση ή διόγκωση έχει 

οδηγήσει σε σημαντικές ανισότητες, που αν και είναι οικονομικές, μεταφράζονται σε 

κοινωνικό και χωρικό αποκλεισμό, δημιουργώντας εντάσεις με πλήθος επιπτώσεων 

σε διάφορα επίπεδα της ζωής. 

Η έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης24 αλλά και η αναγκαιότητα λήψης 

συγκεκριμένων αποφάσεων και υλοποίησης σχετικών πολιτικών, δράσεων και 

µέτρων, γίνεται ολοένα περισσότερο αποδεκτή. Η εξειδίκευση των στόχων και των 

στρατηγικών της βιώσιμης ανάπτυξης δεν μπορεί να είναι ίδια για όλες τις χώρες ή σε 

τοπική κλίμακα, ίδια για κάθε γειτονιά. 

Στην προσπάθεια αποτύπωσης της σημερινής Ελληνικής πραγματικότητας 

διαπιστώνεται ότι τόσο το κοινωνικό όσο και το φυσικό περιβάλλον δέχονται πιέσεις 

οι οποίες προέρχονται από την ανθρώπινη δραστηριότητα και σχετίζονται με τους 

οικονομικούς ρυθμούς. Γίνεται επιτακτική η ανάγκη εναλλακτικής προσέγγισης του 

σχεδιασμού της πόλης, ξεκινώντας από την εύπλαστη κλίμακα της γειτονιάς. 

3.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

Η έννοια της γειτονιάς είναι μια αρκετά φορτισμένη έννοια. Για ορισμένους, 

όπως νεαρά ή γηραιότερα άτομα, φαίνεται μια αυτονόητη πραγματικότητα, οικεία και 

σπιτική, που εξυπηρετεί καθημερινές ανάγκες και μια κοινότητα κοινών εμπειριών 

και  αμοιβαίας υποστήριξης. Για άλλους, όμως, η ιδέα φαίνεται λίγο παλαιωμένη υπό 

το πρίσμα του σύγχρονου τρόπου ζωής.  

                                                 
24 Η βιώσιμη ανάπτυξη, παρά το ότι έχει τις ρίζες της στον 18o  αιώνα και κυρίως στις επιστήμες της 
βιολογίας και της γεωπονίας, εμφανίστηκε και εγκαθιδρύθηκε σαν επιστημονικός όρος μόλις την 
δεκαετία του ’90. Έναυσμα για την καθιέρωση του όρου με τις κοινωνικές, οικονομικές, 
περιβαλλοντικές του πτυχές ήταν η έκθεση της επιτροπής G. H. Brundtland στον ΟΗΕ το 1991. Στην 
έκθεση αυτή αναφέρεται ότι βιώσιμη ανάπτυξη είναι η ανάπτυξη η οποία ικανοποιεί τις ανάγκες του 
παρόντος χωρίς να θέτει σε κίνδυνο την ικανότητα των μελλοντικών γενεών να ικανοποιήσουν τις 
δικές τους ανάγκες.  
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Η σημασία της γειτονιάς στο παρελθόν, γινόταν αντιληπτή με όρους που 

βασίζονταν κατά πολύ στη μονιμότητα, τη στατικότητα, τον οικείο χαρακτήρα και 

τον εντοπισμό πραγμάτων και καταστάσεων. Οι χώροι συγκέντρωσης του πληθυσμού 

της ήταν συγκεκριμένοι αστικοί κοινόχρηστοι τόποι, όπως το καφενείο, η πλατεία και 

η αγορά. Μέσα από το πέρασμα της ιστορίας, η έννοια της αυτονομίας, δηλαδή της 

αυτοδιάθεσης αποτελούσε μια λέξη - κλειδί για τον ορισμό της γειτονιάς.  Έχασε 

σταδιακά το νόημα, στη διαδικασία της  βιομηχανικής πόλης25, αρχικά στο επίπεδο 

των χρήσεων και των παραγωγικών διαδικασιών και στη συνέχεια στο επίπεδο των 

κοινωνικών και διαπροσωπικών σχέσεων.  

Στα μέσα του αιώνα που διανύουμε, αριθμούνται κάποιες αποτυχημένες 

απόπειρες σχεδιασμού σε χωρικό επίπεδο γειτονιάς, οι οποίες είχαν σαν αποτέλεσμα 

την απομόνωση, την εξάντληση και τέλος της φθορά. Κάτι τέτοιο οδήγησε στη 

γρήγορη απομυθοποίηση της ιδέας, όμως παράλληλα έφερε στην επιφάνεια την 

ιδιαιτερότητα, η οποία όφειλε να ενσωματώνεται κάθε φορά στο παιχνίδι της 

«τακτοποίησης» επιπέδων. Φαίνεται αντί της ολοκληρωμένης ιδέας, κάποιοι 

αποφεύγουν την προσέγγιση έστω και ίχνους κοινοτικού σχεδιασμού ακόμα και όταν 

οι πολιτικοί κάνουν λόγο για την «τοπική κοινότητα». Έτσι, η σύγχυση μεταξύ 

εννοιών προκαλεί δυσκολία στην επίτευξη ενός απώτερου στόχου. Υπάρχει ένα 

ναρκοπέδιο από αποκλίνουσες ερμηνείες, συνεπώς σημασίας είναι η αποσαφήνιση 

των λέξεων – εννοιών «γειτονιά» και «κοινότητα». 

Ως «γειτονιά» ορίζεται  μια κατοικημένη περιοχή ή περιοχή μικτής χρήσης, 

γύρω από τον οποίο οι άνθρωποι μπορούν εύκολα να κινούνται με τα πόδια. Η 

κλίμακα είναι προσανατολισμένη σε αυτήν του πεζού και αφορά μια οριοθετημένη 

χωρικά περιοχή. Δεν επικεντρώνεται αναγκαστικά σε τοπικές εγκαταστάσεις, αλλά 

στην ταυτότητα και την αξία που την χαρακτηρίζουν στο σύνολό της. Η «κοινότητα» 

σαν έννοια είναι διαφορετική.  Πρόκειται για μια κοινωνική θητεία που δεν σημαίνει 

απαραίτητα «τοπικό». Αφορά ένα δίκτυο ατόμων με κοινά συμφέροντα και 

προσδοκίες αμοιβαίας αναγνώρισης, στήριξης και φιλίας.  

                                                 

25 Η ανάπτυξη της βιομηχανίας τονίζει την ατομική κατανάλωση εις βάρος της συνεργασίας, την 
κινητικότητα αντί σταθερότητας, του Διαδικτύου και όχι την αλληλεπίδραση γειτονίας. 
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Η κρίση της γειτονιάς σήμερα είναι εμφανής και σχετίζεται ιδιαίτερα με την 

αδυναμία επαναπροσδιορισμού του ρόλου και του χαρακτήρα της στα πλαίσια των 

νέων κοινωνικο-χωρικών δεδομένων που δημιουργούν οι τεχνολογικές εξελίξεις.  Εάν 

κάποιος αναζητήσει τη σημασία της γειτονιάς στις σύγχρονες κοινωνίες, γίνεται 

αντιληπτή ως μεταβατικό στοιχείο ανάμεσα στην κατοικία και την πόλη, έχοντας 

ρόλο κυρίως ενοποιητικό. Τα συστατικά της στοιχεία, που αποδίδονται βάσει του 

τόπου, των πιθανών κινήσεων, των γεγονότων και των σχέσεων26, που αναπτύσσονται 

σε αυτή, είναι εξ ορισμού ρευστά και δυναμικά. Ο υποκειμενικός χαρακτήρας 

αντίληψης της γειτονιάς, συνιστούν τον ενδιάμεσο χαρακτήρα και την ασταθή 

υπόστασή της, που κινείται ανάμεσα στο ιδιωτικό και το δημόσιο, το οικείο και το 

ξένο, το εντοπισμένο και το αφηρημένο. Υπάρχει αόριστα ως κόμβος πιθανών 

διαδρομών, αλλά και ως αγκυρωμένη σε έναν τόπο. Η δομή της είναι ασταθής, με 

πολλαπλές δυνατότητες εξέλιξης και μεταβολής. Αποτελείται από άπειρα δίκτυα 

ανθρώπων, μηχανών και υποδομών, επιθυμιών και λειτουργιών που συνδέονται, 

μπλέκονται και διαχέονται με ασαφή αρχή και τέλος, δημιουργώντας κενά και 

συγκρούσεις.  

Αξίζει να γίνεται διάκριση μεταξύ των διαφόρων πτυχών της γειτονιάς. 

Πρώτον, υπάρχει η λειτουργική γειτονιά μέσα στην οποία η τοπικότητα θεωρείται 

ως η βάση για τη ζωή και ίσως για την εκπαίδευση, το εμπόριο και τις λοιπές 

δραστηριότητες. Απουσία αυτών των τοπικών δραστηριοτήτων, θεωρείται από 

κατοίκους και κυβέρνηση, ως ένα κοινωνικό και ταυτόχρονα περιβαλλοντικό 

πρόβλημα. Η δεύτερη άποψη είναι η γειτονιά να θεωρηθεί ως αισθητική εμπειρία 

και τρίτον, υπάρχει η γειτονιά ως θέση για την κοινότητα. Μια κοινότητα γίνεται 

από ανθρώπους, οι οποίοι συχνά ανήκουν σε διαφορετικές «παρατάξεις» με 

διαφορετικά ενδιαφέροντα και αναπτύσσεται σε τοπικό επίπεδο, δίνοντας την 

αίσθηση του τοπικού δικτύου και της αμοιβαίας υποστήριξης.  

Από τα παραπάνω αξίζει να συγκρατήσει κανείς την έννοια της τοπικότητας, 

και της ανάγκης δημιουργίας ενός τοπικού δικτύου το οποίο δύναται να λειτουργήσει 

ως ανεξάρτητο. Η πραγματικότητα είναι ότι και οι τρεις προοπτικές είναι κρίσιμης 

σημασίας για τη μετάβαση προς την κατεύθυνση ενός πιο αειφόρου πρότυπου ζωής. 

Ο σύγχρονος άνθρωπος οφείλει να διεκδικήσει το χώρο του και να επανακτήσει τη 
                                                 
26 Θέση επηρεασμένη από τον Bernard Tschumi, ο οποίος ορίζει τρία στοιχεία της αρχιτεκτονικής ως : 
χώρο, κίνηση, γεγονός (περιοδικό ΜΕΤΑΠΟΛΙΣ, (2001), τεύχος 2, Aθήνα: METAPOLIS PRESS, 
σελ.278) 
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σχέση με αυτό, σχέση που μπορεί να γίνει καλύτερα αντιληπτή σε μια κλίμακα, 

μικρότερη από αυτή της πόλης. 

3.2 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ 

Οι γειτονιές στις περισσότερες πόλεις της χώρας μας έχουν σήμερα 

εξαφανιστεί. Η εξαφάνιση αυτή στα αστικά κέντρα και στις μικρές και φτωχιές 

συνοικίες οφείλεται κυρίως στην αντιπαροχή και τις άπειρες πολυκατοικίες που 

ξεπετάχτηκαν τα τελευταία χρόνια, σε συνδυασμό με το συνεχές οικοδομικό 

σύστημα, με συνέπεια την αλλοίωση του πολεοδομικού ιστού και την ανατροπή της 

στενής και αρμονικής σύνδεσης των δημόσιων με τους ιδιωτικούς χώρους που 

ευνοούσαν τη δημιουργία της γειτονιάς. 

Από την άλλη μεριά η αυθαίρετη επέκταση του ιστού προς τα ήσυχα 

προάστια, δεν ευνοούν τη γειτονιά όσον αφορά τη ζωτικότητα και την ποικιλία της. Η 

μονολειτουργικότητα και η αυστηρή κατηγοριοποίηση των χρήσεων γης, το γνωστό 

zoning, οδηγούν σε πολεοδομικές ενότητες αμιγούς κατοικίας, ενότητες γενικής 

κατοικίας, πολεοδομικών κέντρων, επαγγελματικών εγκαταστάσεων και όχι σε πόλεις 

με την παραδοσιακή έννοια τους, όπου οι  γειτονιές περικλείουν το ιστορικό κέντρο.  

Για τη δημιουργία, επανασυγκρότηση-επανάκτηση της γειτονιάς 

είναι αναγκαία η θεσμοθέτηση της πολυλειτουργικότητας, δηλαδή της 

δημιουργίας μεικτών συμβατών, δηλαδή αρμονικά διαρθρωμένων, 

χρήσεων γης, όπου ο πολίτης στη γειτονιά του θα έχει τη δυνατότητα να 

διαβιώνει, να εργάζεται και να διασκεδάζει και συνεπώς να αποφεύγει 

άσκοπες μετακινήσεις27.  

Το όραμα της πόλης του 21ου αιώνα είναι, σύμφωνα με τις γενικές κατευθύνσεις της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, η επιστροφή στη γειτονιά. Υπάρχει ανάγκη συστηματικής 

πολιτικής κίνησης και συνεργασίας με τους ανθρώπους, άμεσους αποδέκτες. Η 

συμμετοχή των πολιτών στη διαμόρφωση της γειτονιάς τους οφείλει να είναι 

ουσιαστική με δικαίωμα ψήφου, όχι απλά διοικητική, δηλαδή δικαίωμα 

διαμαρτυρίας. Από τη γειτονιά πρέπει να ξεκινάει ο σχεδιασμός, δηλαδή πρέπει να 

                                                 
27 Χριστοφιλόπουλος Δ., (2006), Προτάσεις βελτίωσης του περιβάλλοντος, Κυριακάτικη 
Ελευθεροτυπία, 23/07/2006 
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προκύψει ο συμμετοχικός σχεδιασμός. Η αυστηρή κατηγοριοποίηση των χρήσεων 

γης δεν παρέχει την ευχέρεια στην πολιτεία να δημιουργήσει γειτονιές με πολλαπλές 

συμβατές χρήσεις.  

Σύμφωνα με το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ), μια περιοχή συγκεκριμένης 

μονολειτουργικότητας (π.χ. αμιγής κατοικία) δεν μπορεί να μετατραπεί σε άλλη 

μονολειτουργική χρήση γης (π.χ. γενική κατοικία). «Πρέπει λοιπόν να παρασχεθεί από 

το Σύνταγμα η δυνατότητα στον κοινό νομοθέτη να ορίζει στις πόλεις τις χρήσεις γης 

και τους όρους δόμησης, δηλαδή η δυνατότητα να μετατρέπει, κατά την κρίση του, τις 

μονολειτουργικές χρήσεις σε συμβατές πολυλειτουργικές χρήσεις γης, όπου αυτό είναι 

απαραίτητο»28. Όμως πάντα υπάρχει ο κίνδυνος κακής εφαρμογής της ρύθμισης 

αυτής με ανάμειξη και μη συμβατών χρήσεων γης.  

Ο στόχος είναι πόλεις με καλό φυσικό περιβάλλον και παράλληλη 

ικανοποίηση των κοινωνικών και οικονομικών αναγκών των πολιτών, ο οποίος 

συμβαδίζει με αντίστοιχο της βιώσιμης ανάπτυξης καθώς προστάζει, ιδιαίτερα όσον 

αφορά τις πόλεις, όχι μόνον τη βιωσιμότητα του φυσικού περιβάλλοντος, αλλά και 

την ικανοποίηση των κοινωνικοοικονομικών αναγκών των ανθρώπων. Οι 

επιστήμονες οφείλουν να σχεδιάζουν πόλεις που θα εξασφαλίζουν όχι μόνον καλό 

φυσικό περιβάλλον αλλά θα ικανοποιούν και τις άλλες ανάγκες των πολιτών, δηλαδή 

την αντιμετώπιση της ανεργίας και τη δημιουργία επαρκών ευκαιριών απασχόλησης, 

την ενσωμάτωση των λειτουργικών και των κοινωνικών ομάδων στον αστικό ιστό, 

καθώς επίσης την καταπολέμηση κοινωνικού διαχωρισμού και άλλα. Η ποιότητα 

ζωής στις πόλεις δεν ταυτίζεται μόνον με τη φυσική διαβίωση των πολιτών αλλά και 

με την ισορροπία και αρμονία μεταξύ φυσικού περιβάλλοντος και 

κοινωνικοοικονομικού «γίγνεσθαι». 

 

 

 

 

                                                 
28 Χριστοφιλόπουλος Δ., οπ.απ. 
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3.3 Η ΙΔΕΑ ΤΩΝ ECO-QUARTIERS Η ECO-VILLAGES 

Το υπουργείο Οικολογίας Ενέργειας, Βιώσιμης Ανάπτυξης και Χωροταξίας 

της Γαλλίας, πρότεινε το πρόγραμμα Grenelle de l'environnement που ξεκίνησε το 

Μάιο του 2007. Το πρόγραμμα έχει σαν στόχο να αποτελέσει ένα συμβόλαιο, μια 

δέσμευση ανάμεσα στο γαλλικό κράτος και τους αντιπροσώπους τους, σε όλα τα 

επίπεδα δημόσιας διοίκησης, με τους πολίτες με κύριο άξονα την οικολογία και την 

αειφόρο ανάπτυξη και διαχείριση του χώρου. 

Η δέσμευση αυτή ενσωματώθηκε στο άρθρο 7 του νομοσχεδίου για το 

πρόγραμμα της Grenelle, το οποίο προέβλεπε ότι το κράτος θα προωθήσει την 

εφαρμογή σε οικισμούς, εθελοντικών προγραμμάτων τα οποία θα ενσωματώνουν 

στόχους σχετικά με ενέργεια, αρχιτεκτονική και τόνωση της κοινωνίας, προτείνοντας 

έτσι την ανακαίνιση των υφιστάμενων κτιρίων, την ανάπτυξη των μεταφορών και την 

εξοικονόμηση της ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη συγχρόνως περιβάλλον, οικονομία 

και κοινωνία. Για να ορισθεί ο χώρος πραγματοποίησης των πιθανών éco-quartiers 

και οι βασικές αρχές του συμβολαίου πραγματοποιήθηκαν πολλές ομιλίες, πολιτικές 

συναντήσεις, polls μέσω διαδικτύου, με συμμετοχή των πολιτών. 

Δυο χρόνια μετά την ιδέα των eco-quartiers, το πρόγραμμα έχει 

σχηματοποιηθεί σε σχέδιο νόμου με 45 άρθρα με μέτρα και δράσεις για την 

προστασία του περιβάλλοντος. Τα eco-quartiers πληρούν όλες τις προϋποθέσεις για 

μια βιώσιμη συνοικία σύμφωνα με τις διατάξεις του προγράμματος.  

Ποιες είναι όμως οι βασικές αρχές ενός τέτοιου προγράμματος;  

 Η απάντηση βρίσκεται σε σημεία σχετικά με τον τρόπο σκέψης, με τη 

ολοκληρωμένη διαχείριση της αστικής διόγκωσης, την οργάνωση των μετακινήσεων 

με σκοπό τη χωροθέτηση ενός éco-quartier και το σχεδιασμό μιας συγκροτημένης 

πλέον κοινωνίας με αναδιατύπωση της κατοικίας, οργάνωση και σωστή 

διακυβέρνηση. Όλα τα παραπάνω σημεία σαφώς και έχουν ακουστεί αρκετά, όμως η 

πραγματοποίηση ενός éco-quartier είναι η σύνδεση πλήθους προβληματικών  

κοινωνικών, λειτουργικών, οικονομικών, περιβαλλοντικών γύρω από την επιστροφή 

στις θεμελιώδεις αρχές της πολεοδομίας και της αρχιτεκτονικής:  

 

Να ζούμε καλύτερα, και να ζούμε καλύτερα όλοι μαζί. 
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Σύμφωνα με τους ερευνητές29, για να πετύχει ένα τέτοιο πρόγραμμα με στόχο τη 

βιώσιμη κοινωνία, καταρχήν πρέπει να στοχεύσει προς: 

ð Την κατανόηση της διόγκωσης των αστικών κέντρων και των προβλημάτων 

διαχείρισης του χώρου.  

ð Τον επαναπροσδιορισμό της διαχείρισης της γης, του νερού, του αέρα και 

των απορριμμάτων.  

ð Την προστασία του περιβάλλοντος, των φυσικών πόρων και της 

βιοποικιλότητας. 

ð Τον επανασχεδιασμό των δικτύων του δομημένου χώρου για εξοικονόμηση 

ενέργειας  

ð Την τοποθέτηση των εννοιών οικονομία - αυτονομία σε όλα τα επίπεδα του 

προγραμματισμού - σχεδιασμού – κατασκευής - λειτουργίας. 

 

Το θέμα της αστικής διόγκωσης είναι ευρέως γνωστό. Καθημερινά ο κάτοικος 

της μεγαλούπολης γίνεται σιωπηλός μάρτυρας της επέκτασης εκτός των ορίων, 

καταναλώνοντας εκτάσεις, τροποποιώντας το φυσικό τοπίο και σαφώς την ποιότητα 

ζωής. Όλο το κλίμα λειτουργεί συμπληρωματικά, έτσι η επέκταση του αστικού 

κέντρου, απλά συνεπάγεται επέκταση των προβλημάτων στις νέες περιοχές 

ενδιαφέροντος, καθώς κάθε νέα συνοικία χρειάζεται νέα δίκτυα, τα οποία 

δημιουργούν έντονες κατατμήσεις στο χώρο και τη συνέχεια του. Έτσι τα éco-

quartiers στηρίζουν την επαναχρησιμοποίηση υπαρχόντων βιομηχανικών ζωνών ή 

λιμανιών και τροποποίηση της χρήσης σε κατοικία, καθώς επίσης την αποκατάσταση 

του κέντρου των πόλεων και των υπαρχόντων συνοικιών.  

Στον τομέα των μετακινήσεων, η λογική ενός éco-quartier βασίζεται στη 

δημιουργία ενός πόλου με αναμεμειγμένες χρήσεις οπότε περιορίζονται οι 

μετακινήσεις στο εσωτερικό της συνοικίας. Για αυτές τις μετακινήσεις προτιμώνται 

ήπια μέσα και αποφεύγεται τις περισσότερες φορές η χρήση του αυτοκινήτου. Η 

διασύνδεση της συνοικίας με την πόλη γίνεται με τη χρήση καλά οργανωμένων 

μέσων μεταφοράς φιλικών προς το περιβάλλον, αλλά και με τον αποτελεσματικό 

σχεδιασμό του οδικού δικτύου. Μπορεί να τροφοδοτηθούν κάποια μέσα με ενέργεια 

που παράγεται στη συνοικία. 

                                                 
29 Καραχάλιος Α., Από τις ψηφιακές πόλεις στα eco-quartiers, στο: www.urenio.gr (15/05/2009) 
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Η δημιουργία ενός éco-quartier αποτελεί μία οργανωμένη στρατηγική 

επέμβασης σε έναν υφιστάμενο χώρο. Η χωροθέτηση του πρέπει να συνάδει με τις 

χρήσεις γης σύμφωνα με το γενικό χωροταξικό σχέδιο της περιοχής. Έτσι, η 

ανάπτυξη του éco-quartier συμβάλλει στη γενικότερη βιώσιμη ανάπτυξη του χώρου 

γύρω από αυτό, παρόλα αυτά πρέπει να εντάσσεται σε ένα ευρύτερο κάδρο 

στρατηγικών αειφόρου ανάπτυξης. Οφείλει να είναι αυτόνομο κύτταρο, σε διάφορα 

επίπεδα, στηρίζοντας παράλληλα τις λειτουργίες της πόλης, συμπληρώνοντας έτσι τη 

φυσική συνέχεια της. 

Πέρα από τη χωροθέτηση, ένα eco-quartier  πρέπει να οργανώνεται με μικτές 

λειτουργίες και χρήσεις, προκειμένου να επιτευχθεί η αίσθηση της γειτονίας 

(ασφάλεια- κοινωνικές σχέσεις) και να περιοριστούν οι μετακινήσεις, σε ένα 

συνδετήριο δημόσιο χώρο ανάμεσα στους κατοίκους. 

Σε ένα γενικό πλαίσιο, στόχος των éco-quartiers και του σχετικού 

προγράμματος είναι η δημιουργία αυτόνομων χωριών μέσα στις πόλεις, 

δημιουργώντας νέες σχέσεις μεταξύ ανθρώπων, μεταξύ δημόσιου – ιδιωτικού χώρου, 

μεταξύ δομημένου και φυσικού περιβάλλοντος, αναδιατυπώνοντας μια πράσινη 

λογική σε όλα τα επίπεδα χρήσης και λειτουργίας. 

Κανείς δε μπορεί να εγγυηθεί την επιτυχία της ιδέας αυτής, καθώς είναι 

ακόμα σε αρχικό στάδιο ανατροφοδότησης (feedback). Προϋπόθεση αποτελεί η 

συμμετοχή των κατοίκων, η συνεχής εξέλιξη και ανταλλαγή εμπειριών και γνώσεων 

μεταξύ κατοίκων και υπεύθυνων φορέων, η συνεχής αξιολόγηση των στρατηγικών 

και την ανάλυση των αποτελεσμάτων, με σκοπό τον επανασχεδιασμό με καλύτερα 

αποτελέσματα για το κοινό καλό. 

Υπάρχουν αρκετά παραδείγματα 

éco-quartiers στην Ευρώπη, με 

γνωστότερο όλων το Ολυμπιακό χωριό 

του 2012 στο Λονδίνο, το Beddington 

Zero Enery Development ή αλλιώς 

BedZED30. Πρόκειται, για μια απόφαση 

της βρετανικής κυβέρνησης να εκφράσει 

έμπρακτα το ενδιαφέρον της για την 

εξοικονόμηση ενέργειας από τον κτηριακό 

                                                 
30 Ζαβιτσάνου Γ., (2006), Η βιοκλιματική γειτονιά του Λονδίνου, στο: ΟΙΚΟ καθημερινής, 11-02-2006 

Εικόνα 3: BedZED γειτονιά (Ζαβιτσάνου Γ., Η 
βιοκλιματική γειτονιά του Λονδίνου, ΟΙΚΟ 
καθημερινής, 11-02-06) 
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τομέα προωθώντας παράλληλα φοροαπαλλαγές για όσους ιδιοκτήτες προτιμούν τα 

βιοκλιματικά σπίτια. Πρόκειται για ενεργειακά αυτόνομες κατοικίες όπου οι διπλοί 

τοίχοι, τα ενισχυμένα πατώματα, οι φυτεμένες στέγες και ο σωστός προσανατολισμός 

μείωσαν κατά 90% τις ανάγκες για θέρμανση σε σχέση με τα συμβατικά σπίτια. Το 

προφίλ της «πράσινης» συνοικίας δεν εξαντλείται όμως στο επίπεδο των υλικών και 

των τεχνολογικών μέσων για την εξοικονόμηση της ενέργειας. Ο περιορισμός 

αναγκών μετακίνησης, η προώθηση των μέσων μαζικής μεταφοράς και οι 

εναλλακτικές λύσεις για τον περιορισμό χρήσης ιδιωτικών οχημάτων αποτέλεσαν 

βασικές αρχές στο σχεδιασμό της. Αυτό σημαίνει ότι δημιουργήθηκαν γραμμές στα 

μέσα μαζικής μεταφοράς για να εξυπηρετούν τη συνοικία όλη την ημέρα, ότι 

λειτουργεί σύστημα αυτοκινήτων κοινής χρήσης31 και ότι στη γειτονιά υπάρχουν 

πολλά καταστήματα, καφετέριες ώστε να μη χρειάζεται να μετακινηθούν οι 

κάτοικοι γι' αυτά. Εννοείται ότι υπάρχει δίκτυο ανακύκλωσης όχι μόνο για τα υλικά 

συσκευασίας αλλά και για την παραγωγή κομπόστ, δηλαδή λιπάσματος που 

προκύπτει από την επεξεργασία των οργανικών απορριμμάτων από την κουζίνα και 

τον κήπο κάθε σπιτιού. 

Το παραπάνω παράδειγμα αφορά 

τη δημιουργία μιας νέας γειτονιάς. Κάτι 

τέτοιο δίνει τη δυνατότητα σχεδιασμού 

εκ νέου βιοκλιματικών σπιτιών, 

προσθέτοντας το στοιχείο της βιώσιμης 

κοινωνίας. Μεγαλύτερο ενδιαφέρον 

ίσως προκαλεί η ανανέωση μιας ήδη 

υπάρχουσας αστικής περιοχής, όπως η 

περίπτωση του Quartier Vesterbro, στην 

Κοπεγχάγη. Στην ευρύτερη πυκνή 

περιοχή κατοικούσαν παλαιότερα κυρίως φοιτητές, μετανάστες, συνταξιούχοι και 

άνεργοι. Αναπόφευκτα, η γειτονιά δεν άργησε να μετατραπεί σε γκέτο με έντονη 

διακίνηση ναρκωτικών και τα επίπεδα της εγκληματικότητας και της ανεργίας να 

εκτοξεύονται (20%, διπλάσιο του εθνικού μέσου όρου)32. Το 1990, στη πόλη της 

Κοπεγχάγης, δημιουργήθηκε μια ομάδα εργασίας στο πλαίσιο του Υπουργείου 
                                                 
31 τα οποία μπορεί να παίρνει ο καθένας με βάση ένα σύστημα πόντων 
32 Ministere de l ecologie, de l energie, du development durable et de l amenagement du territoire  
(Υπουργείο Οικολογίας Ενέργειας, Βιώσιμης Ανάπτυξης και Χωροταξίας) στο:  
 http://www.ecoquartiers.developpement-durable.gouv.fr/ (8/06/2009) 

Εικόνα 4: Γειτονιά Vesterbro, Κοπεγχάγη 
http://www.ecoquartiers.developpement-
durable.gouv.fr 
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Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Υδάτων, ώστε να αντικατοπτρίζει την εφαρμογή ενός 

σχεδίου αστικής ανάπλασης για την οικολογική παλιά συνοικία Vesterbro. Το 2001, 

τέθηκαν οι στόχοι της αειφόρου ανάπτυξης και μετά το πέρας της έρευνας, 

αποφασίστηκε από την κυβέρνηση, η ανανέωση των αστικών περιοχών και η 

βελτίωση της στέγασης. Ακολουθήθηκε μια πολιτική εστιασμένη στην επανάχρηση 

παλαιών κτισμάτων και στην κατασκευή νέων, η αρχιτεκτονική των οποίων θα 

εντασσόταν στη γειτονιά σύμφωνα με τα σημερινά χωρικά πρότυπα ποιότητας33. 

 

3.4 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ 

Πριν από μερικές δεκαετίες, το «ελληνικό όνειρο» της αστυφιλίας βρισκόταν 

στο ζενίθ του και οι άνθρωποι της υπαίθρου πουλούσαν όσο-όσο την περιουσία τους 

για να μετοικήσουν στα μεγάλα αστικά κέντρα. Σήμερα, πολλοί από όσους 

εξακολουθούν να ζουν στην επαρχία «κρυφοκοιτάζουν» προς τα μεγάλα αστικά 

κέντρα, μακαρίζοντας όλους εμάς που στριμωχνόμαστε σε διαμερίσματα χωρίς 

ηχομόνωση και περνάμε τις ώρες μας ψάχνοντας για μια θέση παρκινγκ. Χωρίς 

οργανωμένο σχέδιο αποκέντρωσης, οι άνθρωποι θα συνεχίζουν να ψάχνουν για μια 

καλύτερη ζωή στις πόλεις και το ερώτημα που εγείρεται αυτόματα είναι το εξής: 

 Πώς μπορούμε να τις κάνουμε πιο βιώσιμες για όλους εμάς; 

 Με στρατηγικές για περισσότερο βιώσιμες πόλεις, βασισμένες όχι μόνο στις ανάγκες 

του παρόντος, αλλά και σε αυτές που πρόκειται να εμφανιστούν στο μέλλον. Μπορεί 

το αποτέλεσμα να μην είναι πάντα θεαματικό, σίγουρα όμως συμβάλλει στη βελτίωση 

των συνθηκών που επικρατούν στα αστικά κέντρα. 

Με αφορμή την πετρελαϊκή κρίση του 1975, ένας μικρός οικισμός στην 

Καλιφόρνια, το Village Homes, αποφάσισε να μετατραπεί σε «οικολογική πόλη».  

Σχεδιασμένος από τον αρχιτέκτονα Μάικλ Κορμπέτ, ο οικισμός αυτός βασίστηκε στις 

αρχές αξιοποίησης της ηλιακής ενέργειας, της μείωσης του οικογενειακού 

προϋπολογισμού και της ενίσχυσης του αισθήματος της κοινοτικής ζωής34. Μπήκε σε 

εφαρμογή η ιδέα του εμπνευστή ότι η βιοκλιματική αρχιτεκτονική, η φυσική 

διαμόρφωση των ελεύθερων χώρων, η δημιουργία φιλικών προς το χρήστη 

πεζόδρομων και η καλλιέργεια οπωροφόρων δέντρων στη θέση των 

                                                 
33 αρκετά παλιά κτήρια δε διέθεταν μπάνιο 
34 Corbett M. & J., Designing Sustainable Communities - Learning from Village Homes, Island Press, 
Canada, 1999 
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καλλωπιστικών, θα δημιουργούσε καλύτερες προϋποθέσεις για τη μείωση των 

σύγχρονων κοινωνικών ασθενειών, όπως η εγκληματικότητα και κοινωνική 

αποξένωση.  Η ιδέα του όλου σχεδιασμού ήταν συνάρτηση συλλογικής βούλησης 

των ανθρώπων, θέμα κουλτούρας και επιλογών. 

Αρκετά παραδείγματα ανά τον κόσμο επιβεβαιώνουν ότι με πολιτική 

βούληση, καλό συμμετοχικό και ολοκληρωμένο σχεδιασμό και με την ανάλογη 

καθοδήγηση από την πλευρά της τοπικής αυτοδιοίκησης, οι σημερινοί όροι μπορούν 

να ανατραπούν ακόμα και εντός των συνόρων της πόλης.   

Στη Στοκχόλμη έχει δημιουργηθεί μία νέα αστική συνοικία, το Hammarby 

Sjaastad. Εκεί εφαρμόζεται το σύστημα του «κυκλικού αστικού μεταβολισμού» 

(circular urban metabolism), χάρη στο οποίο το Hammarby χαρακτηρίζεται ως 

«οικολογική συνοικία». Τα πάντα ανακυκλώνονται προσφέροντας ενέργεια, ενώ έχει 

ληφθεί υπόψη και ο πολεοδομικός σχεδιασμός. Ένα εκτεταμένο δίκτυο για πεζούς και 

ποδήλατα, σε συνδυασμό με το μετρό και τα αυτοκίνητα κοινής χρήσης, έχουν 

μειώσει σημαντικά τις εκπομπές ρύπων από τις μετακινήσεις.  

Αν και η Κίνα κάθε άλλο παρά να καυχιέται μπορεί για την περιβαλλοντική 

της πολιτική, έχει και αυτή να επιδείξει φωτεινές εξαιρέσεις, όπως είναι η παράκτια 

πόλη Rizhao των 3 εκατομμυρίων κατοίκων που βρίσκεται στο βόρειο τμήμα της 

χώρας. Το όνομά της σημαίνει «ηλιόλουστη πόλη»35 και αυτή την ιδιότητά της 

εκμεταλλεύτηκαν οι αρμόδιοι φορείς, καλύπτοντας με ηλιακούς συλλέκτες τις στέγες 

και τους τοίχους σχεδόν όλων των κατοικιών των κεντρικών συνοικιών (σε ποσοστό 

που αγγίζει το 99% των κτισμάτων). Η τόσο διαδεδομένη χρήση της ηλιακής 

ενέργειας έχει μειώσει αισθητά τις εκπομπές ρύπων συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην 

ποιοτική αναβάθμιση του περιβάλλοντος της πόλης. Στα έμμεσα οφέλη 

συγκαταλέγεται η ανοδική τάση των ξένων επενδύσεων, με την προσέλευση 

κεφαλαίων στον τομέα του τουρισμού. 

Γίνεται αντιληπτό πως η αποκατάσταση μιας ήδη υπάρχουσας γειτονιάς είναι 

πολύ πιο αργή χρονικά από το σχεδιασμό και τη γέννηση μιας νέας γειτονιάς, καθώς 

σε ένα ήδη υπάρχουν σκηνικό, υπάρχουν περιορισμοί. Ο ερευνητής οφείλει να 

ξεχωρίσει τις δυνατότητες, σε χωρικό, κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο καθώς και 

τα προβλήματα, με σκοπό τις προτάσεις για τον επανασχεδιασμό. Πέρα από την 

                                                 
35 Φούντα Α., (2009), Μικρές ιστορίες για καλύτερες πόλεις, περιοδικό ΒΗΤΑ, Απρίλιος 2008, σ. στο: 
www.vita.gr (3/05/2009) 
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χωρική και κοινωνική αποκατάσταση μιας γειτονιάς, χωρίς οργανωμένο σχέδιο 

αποκέντρωσης, οι άνθρωποι θα συνεχίζουν να ψάχνουν για μια καλύτερη ζωή στα 

αστικά κέντρα που σήμερα, αποτελούν το βασικό πεδίο όπου ξετυλίγεται και 

καθορίζεται η πορεία και το μέλλον μας. Οι οικο-γειτονιές πλέον οφείλουν να 

συνθέτουν κάθε πόλη, ούτος ώστε να ενσωματωθούν στο νέο τρόπο σκέψης των 

ανθρώπων κάθε μεγαλούπολης. 

3.5 ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΟΙΚΟ-ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ  

Οι μεσογειακές πόλεις σήμερα είναι ιδιαίτερα ευάλωτες στις ανθρώπινες 

δραστηριότητες και την κλιματική αλλαγή και χρειάζονται μια βιώσιμη και 

οργανωμένη πολεοδομία, αλλά και νέες πολιτικές προσεγγίσεις και κινητοποίηση των 

πολιτών για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις περιβαλλοντικές, κοινωνικές και 

οικονομικές προκλήσεις του μέλλοντος. Από τα παραπάνω έχει γνωστοποιηθεί η ιδέα 

της οικο-γειτονιάς, η οποία φαίνεται πως σιωπηλά έχει ξεκινήσει εδώ και τριάντα 

χρόνια. Με πρωτοβουλία του Υπουργείου Οικολογίας Ενέργειας, Βιώσιμης 

Ανάπτυξης και Χωροταξίας της Γαλλίας πριν από μερικά χρόνια, η ιδέα άρχισε να 

προωθείται στην Ευρώπη, φθάνοντας στο σημείο τα τελευταία δυο χρόνια, οι 

επιστήμονες να συζητούν πιο αναλυτικά σχετικά με τα προβλήματα που 

αντιμετωπίζει το δομημένο περιβάλλον, τα αστικά κέντρα και οι γειτονιές στη 

Μεσόγειο κάτω από την ομπρέλα ενός προγράμματος με συγκεκριμένο όνομα και 

συγκεκριμένους στόχους και προοπτικές. Στην Αθήνα, το 2008, παρουσιάσθηκαν 

πολιτικές, καλές πρακτικές και πρωτοβουλίες από διάφορες χώρες για να βελτιωθεί η 

ποιότητα ζωής και να γίνουν βιώσιμες οι μεσογειακές πόλεις, στο πλαίσιο ενός 

συνεδρίου σχετικά με τις οικολογικές γειτονιές στη Μεσόγειο. Έγινε ανταλλαγή 

εμπειριών από εφαρμοσμένες πρακτικές σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες από 

παρεμβάσεις για «οικολογικές γειτονιές» και αποφασίστηκε η δημιουργία ενός 

μόνιμου δικτύου συνεργαζόμενων φορέων, που θα προωθούν συστηματικά τις 

Οικολογικές Γειτονιές στη Μεσόγειο36, τόσο σε επίπεδο σχεδιασμού και πολιτικών, 

όσο και σε επίπεδο εφαρμογής. Το νέο διεθνές Ευρω-Μεσογειακό δίκτυο 

«Μεσογειακές Οικολογικές Γειτονιές - Med Eco-Quartiers» ιδρύθηκε με την 

                                                 

36 Δίκτυο Μεσόγειος SOS, στο: http://www.medsos.gr/medsos (15/05/2009) 
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παράλληλη υπογραφή της «Χάρτας για τις Οικολογικές Γειτονιές της Μεσογείου». 

Τονίστηκε η σημασία των οργανωμένων παρεμβάσεων για τις βιώσιμες πόλεις, που 

ξεκινάνε από την κλίμακα της γειτονιάς, που είναι μια σημαντική μονάδα, τόσο για 

το σχεδιασμό, όσο και για την πρακτική. Η γειτονιά, οργανικά ενσωματωμένη στον 

αστικό ιστό, είναι στην ουσία το πιο προσιτό επίπεδο της πόλης για τη ζωή των 

κατοίκων, τόπος συγκέντρωσης της οικογενειακής, κοινωνικής και οικονομικής ζωής. 

Υπάρχει ανάγκη διαμόρφωσης ενός μακροχρόνιου οράματος για την πόλη, σε 

συμφωνία με τους κατοίκους και το σύνολο των διαφόρων κοινωνικών εταίρων, 

καθώς και συγκρότησης ενός αποτελεσματικού συστήματος διαχείρισης και 

προγραμματισμού, που να είναι διαφανές Η γειτονιά, οργανικά ενσωματωμένη στον 

αστικό ιστό, είναι στην ουσία το πιο προσιτό επίπεδο της πόλης για τη ζωή των 

κατοίκων, τόπος συγκέντρωσης της οικογενειακής, κοινωνικής και οικονομικής ζωής. 

και προσαρμοσμένο στις τοπικές ανάγκες. Ο οικολογικός αστικός σχεδιασμός, οι 

«πράσινες» μεταφορές, η ενεργειακή απόδοση στα κτήρια και τους οικισμούς, η 

ορθολογική διαχείριση πόρων και αποβλήτων, η μείωση της κατανάλωσης νερού και 

η ανακύκλωσή του, δύνανται να αποτελέσουν μεθοδολογικά εργαλεία για τον 

αειφόρο σχεδιασμό των πόλεων, τη βιοκλιματική αρχιτεκτονική και την οικολογική 

δόμηση. 

Παρακάτω θα γίνει μια πιο αναλυτική αναφορά των γενικών αρχών που 

συνθέτουν τη Χάρτα για τις οικο-γειτονιές, και μια προσπάθεια κωδικοποίησης των 

βασικών σημείων, με σκοπό τη διαμόρφωση μεθοδολογίας ολοκληρωμένου αστικού 

σχεδιασμού σε επίπεδο γειτονιάς. 

 

3.5.1 ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΠΟΛΗΣ - «ΧΑΡΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ» 

Η Χάρτα για τις Οικολογικές Γειτονιές στη Μεσόγειο αποτελεί μια 

προσπάθεια καταγραφής των χαρακτηριστικών της βιώσιμης πόλης, η οποία έχει 

επίκεντρο τη γειτονιά, τη μονάδα αυτή που συνθέτει το σύνολο της τοπικής ζωής, 

ικανοποιώντας τις ανάγκες της καθημερινής ζωής σε κάθε παρόν. Θέτοντας ως στόχο 

τη «βιώσιμη πόλη», ο ερευνητής είναι υποχρεωμένος, πέραν από το επίπεδο του 

καθαρού χωρικού σχεδιασμού, να διαπραγματευθεί ζητήματα της καθημερινότητας 

όπως ζητήματα ελεύθερου χρόνου και εργασίας, οικειοποίησης και χρήσης του 
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δημοσίου χώρου, βελτίωσης των κυκλοφοριακών συνθηκών, επανασύστασης της 

γειτονιάς, μείωση της ρύπανσης και του θορύβου, ανασυγκρότηση της φύσης μέσα 

στην πόλη και ακόμη ζητήματα αισθητικής, πολιτισμού και κοινωνικής δικαιοσύνης 

τα οποία αν και ακούγονται λιγότερο «καθημερινά», είναι «διεκδικήσιμα» σε 

καθημερινή βάση. 

 Υπό το φως των θεαματικών εξελίξεων των τελευταίων δεκαετιών, θα είχε 

νόημα να αναρωτηθεί κανείς αν η σύγχρονη πόλη, η εξαρτώμενη από τόσες 

εξωτερικές παραμέτρους και επηρεάζουσα τόσες άλλες, μπορεί να καταστεί βιώσιμη. 

Με άλλα λόγια, σκόπιμο είναι, εν συνεχεία της ανάλυσης, να τεθεί το ερώτημα εάν 

ένα ανοικτό σύστημα σαν τη σημερινή πόλη μπορεί να φτάσει σε ένα σημείο δυναμικής 

ισορροπίας, με ελαχιστοποιημένες εισροές και εκροές και κατά πόσο ένα τέτοιο 

κομβικό σημείο οφείλεται στις τροποποιήσεις που μπορεί να επιφέρει η Χάρτα ως 

μεθοδολογικό εργαλείο χωρικού, οικονομικού, κοινωνικού και περιβαλλοντικού 

σχεδιασμού ή μετασχηματισμού.  

Απέναντι στις νέες προκλήσεις, η πολεοδομία και η αρχιτεκτονική διατηρούν 

έναν ουσιαστικό ρόλο, ο οποίος αφορά τις πόλεις του αύριο και τη μετατροπή τους σε 

πρότυπα κέντρα βιώσιμων πρακτικών συνύπαρξης γύρω από τη Μεσόγειο. Σύμφωνα 

με τις γενικές αρχές της Χάρτας για τις Οικολογικές Γειτονιές στη Μεσόγειο37, η 

κάλυψη χωρικών επιπέδων οφείλει να γίνεται με έναν ολοκληρωμένο τρόπο, δηλαδή 

ο αστικός, ο αγροτικός και ο δασικός τομέας να αντιμετωπίζονται ως ένα ζωντανό και 

αλληλοεξαρτώμενο σύνολο, δηλαδή τείνει προς ένα συστημικό μοντέλο επιστημονικής 

έρευνας και σχεδιασμού. Οδεύοντας προς μια μεσογειακή βιώσιμη πολεοδομία38, ο 

σχεδιασμός οφείλει να έχει επίκεντρο τη γειτονιά. Η κλίμακα της γειτονιάς μοιάζει 

να είναι μια σημαντική μονάδα, τόσο για το σχεδιασμό όσο και για την πρακτική. 

Οργανικά ενσωματωμένη στον αστικό ιστό, είναι στην ουσία το πιο προσιτό επίπεδο 

της πόλης για τη ζωή των κατοίκων, τόπος συγκέντρωσης της οικογενειακής, 

κοινωνικής και οικονομικής ζωής.  

Ως βασική επιχειρησιακή αρχή, η ΧΟΓΜ περιγράφει πολυ-λειτουργικές 

γειτονιές, μέσα στις οποίες αλληλεπιδρούν κατοικία, οικονομική δραστηριότητα, 

ψυχαγωγία και υπηρεσίες, όχι διαχωρισμένες χρήσεις. Προωθείται η κοινωνική 

ανάμειξη των γειτονιών και η αναζωογόνηση αυτών που χαρακτηρίζονται 

                                                 
37 Για λόγους συντομίας από το σημείο αυτό θα αναφέρεται ως ΧΟΓΜ 
38 Μεσογειακή επειδή η Χάρτα αφορά σε πρώτη φάση τη Μεσόγειο 
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υποβαθμισμένες39, με σκοπό την αποφυγή του κοινωνικού αποκλεισμού ή της 

γκετοποίησης. 

Σε πολεοδομικό επίπεδο, κάθε κέλυφος οφείλει να ακολουθεί ένα 

αποτελεσματικό σύστημα διαχείρισης και προγραμματισμού το οποίο θα είναι 

ξεκάθαρο και «διαφανές», με σκοπό την ευελιξία τους στις κάθε φορά συγκεκριμένες 

ανάγκες της εκάστοτε κοινωνίας. Δημιουργείται έτσι ένα μακροπρόθεσμο όραμα για 

την πόλη, σε συμφωνία με τους κατοίκους που τη βιώνουν. Γίνεται λόγος για μια 

ελεγχόμενη πολεοδομία, η οποία, λαμβάνοντας υπόψη κριτήρια δημόσιας ωφέλειας, 

πολιτισμικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων και οικονομικής 

βιωσιμότητας, δύναται να διαμορφώνει εναλλακτικά σενάρια, προσδιορίζοντας έτσι, 

ύστερα από ανατροφοδότηση και επανασχεδιασμό, ένα συνολικό σχέδιο για την πόλη 

που μπορεί να εφαρμοστεί με έναν ολοκληρωμένο και εξελικτικό τρόπο.  

Η βιώσιμη πόλη οφείλει να διατηρεί τη πυκνότητα της πόλης ώστε να 

αποφευχθεί η επέκταση που καταβροχθίζει τον περιαστικό χώρο και απαιτεί νέα 

δίκτυα υποδομών. Οι μελετητές οφείλουν να επινοήσουν πολεοδομικές μορφές 

προσαρμοσμένες στις καινούργιες ανάγκες των κατοίκων και να φροντίζουν τη 

βλάστηση και την πρόσβαση στη Φύση, ως ουσιαστικό στοιχείο για την ποιότητα της 

ζωής στην πόλη. Με σκοπό να διατηρηθούν τα ποιοτικά στοιχεία κάθε γειτονιάς και 

να είναι ικανά να καθορίζουν τη ταυτότητα κάθε τόπου, ο σχεδιασμός πρέπει να 

ενσωματώνει την παραδοσιακή τεχνογνωσία και τα τοπικά υλικά, συσχετίζοντας 

τα με τις καινοτόμες τεχνολογίες. Η συγκεκριμένη αρχή πιθανό να φαντάζει ξένη, 

όταν η μελέτη αφορά κεντρική περιοχή μιας πόλης, και συγκεκριμένα της Αθήνας. 

Εδώ γίνεται εισαγωγή εννοιών όπως αυτή της επανα-χρησιμοποίησης υλικών40 και 

της ιδέας της τοποθέτησης καινοτόμων νέων υλικών με παραδοσιακό τρόπο και με 

γνώση των βιοκλιματικών πλεονεκτημάτων που προστάζει η παραδοσιακή 

αρχιτεκτονική. Με τον τρόπο αυτό, δίνεται η δυνατότητα προστασίας και 

αξιοποίησης της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς, τοποθετώντας την 

αντιμέτωπη (όχι αντίπαλη), και σε συνεχή διάλογο με ένα μεταλλασσόμενο αστικό 

τοπίο.  

Από τα παραπάνω σημεία, λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των 

περιβαλλοντικών παραγόντων (κλίμα, ακουστικό περιβάλλον, υγεία, διαχείριση των 

φυσικών και ανθρωπογενών κινδύνων), φαίνεται ότι ανοίγει πλέον ο δρόμος για νέα 

                                                 
39 Χαρακτηρισμός που κρύβει νοήματα και γεννά προβληματικές ως προς τη μετάφρασή του 
40 One man s truss is another’s treasure  
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μοντέλα παραγωγής και χρήσης δομικών υλικών, τα οποία θα είναι ικανά να 

μειώνουν την κατανάλωση και τη ρύπανση. Με άλλα λόγια, η ΧΟΓΜ προωθεί 

κελύφη και στο σύνολό τους, πόλεις, με μέγιστη ενεργειακή αυτονομία με σκοπό τη 

συνεχή και ελεγχόμενη μείωση του οικολογικού αποτυπώματος.  Τέλος, στο σκηνικό 

της βιώσιμης πόλης θα μειωθούν οι άσκοπες μετακινήσεις, υποστηρίζοντας έτσι τις 

ήπιες μετακινήσεις και τη μαζική συγκοινωνία. Πέραν από κάθε γειτονιά ή πόλη 

στο σύνολό της, σκόπιμο είναι να αποτυπωθεί πως τίποτα δεν είναι πιθανό να αλλάξει 

εάν ο ίδιος ο κάτοικος της πόλης δεν υιοθετήσει ένα νέο τρόπο σκέψης, ώστε να 

θελήσει να βιώσει την πόλη του και μετά να διατηρήσει τη βιώσιμη πόλη. Η 

διατήρηση έγκειται στη σωστή διαχείριση των φυσικών πόρων, των στερεών 

αποβλήτων, την εξοικονόμηση ενέργειας, τη βιώσιμη πολεοδομία με σκοπό το φρένο 

στην αστική επέκταση, προστατεύοντας την καλλιεργήσιμη γη από τη ρύπανση και 

τις λοιπές επιπτώσεις.  

Οδεύοντας πλέον, προς Οικογειτονιές στη Μεσόγειο, πέρα από τις βασικές 

επιχειρησιακές αρχές που συγκροτούν το εγχείρημα και για την προσπάθεια 

εκτόξευσης σε περιφερειακή κλίμακα, υπάρχει αναγκαιότητα για:  

ð Πρωτοβουλίες, μεθόδους και εργαλεία που μπορούν να μεταφερθούν και να τα 

οικειοποιηθούν και άλλοι φορείς στην περιφέρεια της Μεσογείου. 

ð Δείκτες που θα επιτρέπουν τη διαχείριση και την αξιολόγηση των 

πολεοδομικών προγραμμάτων και των βιώσιμων κατασκευών. 

ð Πιλοτικά προγράμματα για τη διαχείριση αυτής της προσέγγισης στην περιοχή. 

ð Ανάπτυξη των τοπικών δεξιοτήτων, προωθώντας την κατάρτιση και τον 

επαγγελματισμό των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων. 

ð Ανάπτυξη τρόπων ανταλλαγής εμπειρίας και στρατηγικών συμμαχιών ανάμεσα 

σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς στην υπηρεσία της βιώσιμης πόλης στη 

Μεσόγειο, και συγκεκριμένα στο πλαίσιο ενός μόνιμου δικτύου «Οικο-

γειτονιών»  

ð Πρόσκληση των γειτονικών κρατών να εφαρμόσουν μια πραγματική 

στρατηγική βιώσιμης αστικής ανάπτυξης που να βασίζεται στις παραπάνω 

αρχές.  

Η σύγχρονη πόλη οφείλει να γίνει βιώσιμη για τους σημερινούς κατοίκους της και 

αειφόρος για τις επόμενες γενιές και αυτό δύναται να γίνει επιστρέφοντας στην 
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κλίμακα της γειτονιάς και αποδίδοντας σημασία στις χρήσεις, στους δημόσιους 

χώρους, στις σχέσεις των ανθρώπων μεταξύ του καθώς επίσης ανθρώπου και χώρου, 

και τέλος, εισάγοντας έννοιες όπως ήπια κινητικότητα και πολυλειτουργικότητα.  

 

 

3.6 Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ Α-ΚΤΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 

 

«Δημόσιος Χώρος είναι αυτός που πρωτίστως ενθαρρύνει την 

ελεύθερη ανταλλαγή, την κοινωνική, όχι όμως την οικονομική 

ανταλλαγή, την ελεύθερη κοινωνία – επικοινωνία, μεταξύ 

αγνώστων. Ο δημόσιος χώρος είναι ο τύπος της ευσταθούς ή 

ασταθούς ισορροπίας μεταξύ τάξης και αταξίας της 

μεταβαλλόμενης οργάνωσης των αντιθέσεων»41. 

 

Από τον ορισμό αυτό αντιλαμβάνεται κανείς ότι ο συμβολισμός και το νόημα 

στο δημόσιο χώρο έπεται, δεν έρχεται ως προϋπόθεση, για να επιβεβαιώσει, να 

υπογραμμίσει και να ενισχύσει ή απλά να εκφράσει αυτή ακριβώς την ανταλλαγή και 

την ελεύθερη κοινωνία. Ο ίδιος αυτός ορισμός αποκλείει ή έστω διακρίνει, την 

ιδιωτική / ιδιοτελή ανταλλαγή, συναλλαγή από την επικοινωνία των προσώπων, 

τόπος της οποίας είναι ακριβώς ο δημόσιος χώρος 

Οι πλατείες και γενικά οι δημόσιοι υπαίθριοι χώροι στον αστικό ιστό της 

Αθήνας έχουν πολλαπλή σημασία. Δεν έχουν μόνο κοινωνικό, πολιτιστικό, 

ψυχαγωγικό ή αισθητικό ρόλο να παίξουν, αποτελούν χώρους διαφυγής του κόσμου 

σε περίπτωση σεισμού αλλά και ανανέωσης του αέρα της πόλης. 

Οι πόλεις είναι μεν ζωντανές οντότητες που πρέπει να μπορούν να 

προσαρμόζονται εύκολα στις νέες απαιτήσεις αλλά πρέπει από την άλλη να μπορούν 

να διατηρούν τον προσωπικό τους χαρακτήρα, δηλαδή να είναι αναγνωρίσιμες στο 

χρόνο και να μη χάνουν την ταυτότητα τους. Έτσι, εκεί που δεν συντρέχουν 

σημαντικοί λόγοι για τη ριζική μεταβολή τους, οι δημόσιοι υπαίθριοι χώροι οφείλουν 

να διατηρούν τη φυσιογνωμία τους. Σύμφωνα με τον Κ. Δεκαβάλλα, «για να 

                                                 
41 Πανέτσος Γ., (2002), Δημόσιοι υπαίθριοι χώροι: Στόχοι για τον 21ο αιώνα, Πρακτικά 10ου 
Αρχιτεκτονικού Πανελλήνιου Συνεδρίου, ΤΕΕ, Αθήνα 
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ανατραπεί αυτή η κατάσταση πρέπει ο δημόσιος υπαίθριος χώρος να ανακτήσει τη 

σημασία του, την αξιοπρέπεια του, την αρχιτεκτονική του οντότητα και την αυτοτέλεια 

του, πρέπει να πάψει να είναι υποχείριο της κάθε κρατικής υπηρεσίας, δημοτικής αρχής 

και δημόσια επιχείρησης. Πρέπει επίσης να αφεθεί στα χέρια έμπειρων πολεοδόμων και 

αρχιτεκτόνων που με την παιδεία και την επιστημονική κατάρτιση τους είναι σε θέση να 

συλλάβουν την πολυπλοκότητα των πολεοδομικών φαινομένων, να τα αναλύσουν, να τα 

αξιολογήσουν και να δώσουν τις κατευθύνσεις για τα έργα που πρέπει να γίνουν. Πρέπει 

να πάψει ο δημόσιος υπαίθριος χώρος να θεωρείται ότι είναι διαθέσιμος για να 

καλύψει κάθε είδους ανάγκη της πόλης, ξένης προς τον πρωταρχικό προορισμό του»42. 

Κατά τον Abbi Laugier «ο δρόμος, η πλατεία, το οικοδομικό τετράγωνο είναι 

τα συντακτικά στοιχεία της πόλης ενώ, η αυλή, ο ακάλυπτος χώρος, ο δρόμος, η 

πλατεία, ο δημόσιος κήπος, οι ακάλυπτοι χώροι είναι τα συντακτικά κενά της». Η 

άποψη αυτή τυγχάνει σήμερα της γενικότερης αποδοχής των διαφόρων επιστημόνων 

(αρχιτεκτόνων, πολεοδόμων, κοινωνιολόγων). Στην Ελλάδα, η ανάγκη προστασίας 

της μορφής της πόλης, των συντακτικών της στοιχείων και της συνέχειας των 

συντακτικών της κενών, και κατά συνέπεια των δημόσιων υπαίθριων χώρων έχει 

αγνοηθεί σε μεγάλο βαθμό, τουλάχιστον μέχρι σήμερα, λόγω της μη κατανόησης της 

ιδιαίτερης σημασίας των δημόσιων υπαίθριων χώρων για την πόλη και των άνθρωπο 

αλλά και της μη εφαρμογής ολοκληρωμένου αστικού σχεδιασμού. 

Η Αθήνα, από την πρώτη χάραξη της πόλης, διαμορφώθηκε σύμφωνα με τις 

επιταγές της αλόγιστης οικοδόμησης και της απουσίας ολοκληρωμένου σχεδιασμού 

με κοινό στόχο. Έτσι, φτάνοντας στον 21ο αιώνα, ενδιαφέρον εμφανίζεται όσον 

αφορά την αντίληψη του μέσου Αθηναίου για τον ελεύθερο χώρο. Ιδιαίτερης 

σημασίας είναι ότι ακόμα και ένα αδόμητο ιδιωτικό οικόπεδο, το οποίο για κάποιο 

λόγο βρίσκεται μέσα σε μια πυκνοδομημένη περιοχή, θεωρείται πνεύμονας της 

πόλης. Σε έρευνα πεδίου του Ε.Μ.Π.43 όσον αφορά τους πράσινους χώρους της 

πόλης, σε ερώτηση σχετικά με το εάν υπάρχει πράσινο κοντά σε κατοικία, μεγάλο 

ποσοστό απάντησε «ναι», χαρακτηρίζοντας ως «πράσινη περιοχή» την ενδιάμεση 

νησίδα δύο διευθύνσεων κεντρικού δρόμου κυκλοφορίας. Υπάρχει μια σύγχυση όσον 

αφορά τα αστικά κενά, δηλαδή στο Α-κτιστο και το Α-δόμητο περιβάλλον, και ίσως 

                                                 
42 Γιακοπούλου Σ., (2006),  Βιώσιμοι Δημόσιοι υπαίθριοι χώροι-Πλατείες, Σπουδαστική Εργασία στο 
πλαίσιο του μαθήματος «Περιβαλλοντικές συνιστώσες του σχεδιασμού και της οικιστικής ανάπτυξης» 
- Δ.Π.Μ.Σ. – Σχεδιασμός Χώρου, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 
43 Σημειώσεις 2ου εξαμήνου, στο πλαίσιο του μαθήματος «Οικονομική του Περιβάλλοντος», Δ.Π.Μ.Σ. 
– Περιβάλλον και Ανάπτυξη,  ΕΜΠ, 2008  
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κάποιος πρέπει να αναζητήσει τα αίτια αυτής της παρανόησης στην ταυτότητα της 

σημερινής πόλης, όπου κυριαρχούν τα πρότυπα της παγκοσμιοποίησης. Η ταχύτητα  

των κινήσεων  και των αλλαγών, σε συνδυασμό με την ιδιαίτερη σημασία που έχουμε 

προσδώσει στον ιδιωτικό χώρο εργασίας και κατοικίας, σαν στοιχεία έχουν κλέψει 

κάτι από την ποιότητα της ζωής. Ο άνθρωπος δε βιώνει πλέον τον ελεύθερο χώρο 

ακόμα και εκεί που υπάρχει. Δεν περπατάει στο δρόμο του, δε κοινωνικοποιείται και 

δε γίνεται κομμάτι της γειτονιάς του.  

Η παρουσία των υπαίθριων χώρων στην πόλη αποτελεί ένα σημαντικό 

εργαλείο πρόληψης και αντιμετώπισης των δυσμενών φαινομένων περιβαλλοντικής 

υποβάθμισης, αλλά όχι μόνο. Η προσφορά των ελεύθερων και πράσινων αστικών 

χώρων είναι αρκετά πιο σύνθετη και εμφανής σε πολλά επίπεδα. 

Σε μια προσπάθεια κωδικοποίησης 

της σημασίας των αδόμητων αστικών 

χώρων, το πρώτο στοιχείο αφορά τη 

συμβολή στις φυσικές διεργασίες, σε 

επίπεδο καθαρής φυσιολογίας και εν γένει 

την εξυγίανση του αστικού 

περιβάλλοντος. Οι υπαίθριοι χώροι 

συμβάλλουν στην απορρύπανση της 

ατμόσφαιρας, ενώ παράλληλα 

λειτουργούν ως ρυθμιστές του 

μικροκλίματος, όντας ικανοί να αποτελούν 

μέσο ελέγχου της αστικής ανάπτυξης. Οι ελεύθεροι χώροι της πόλης σχετίζονται με 

την πρωτογενή ανάγκη του ανθρώπου για επαφή με τη φύση ενώ ταυτόχρονα 

αποτελούν συλλογικούς χώρους δημόσιας δραστηριότητας και επικοινωνίας. Με 

αυτόν τον τρόπο συμβάλλουν στο κοινωνικό, ψυχολογικό και αισθητικό επίπεδο με 

διάφορους τρόπους, η ανάλυση των οποίων δεν είναι αντικείμενο της συγκεκριμένης 

έρευνας. Ενδεικτικά αναφέρεται πως συμβάλλουν στην ομαλότερη ψυχοσωματική 

ανάπτυξη των κατοίκων, παρέχοντας τη δυνατότητα κοινωνικοποίησης των ατόμων 

αλλά και κατανόησης του περιβάλλοντος και του προσανατολισμού μέσα στον ιστό 

της πόλης. 

Τέλος οι ελεύθεροι χώροι συμβάλλουν σε οικονομικό επίπεδο, καθώς 

συνεπάγονται πολλαπλά οικονομικά οφέλη, όπως εξοικονόμηση ενέργειας, χρημάτων 

και χρόνου για διορθωτικές παρεμβάσεις στην ποιότητα του αστικού περιβάλλοντος, 

Εικόνα 5: Η απαξίωση του ελεύθερου χώρου - 
http://vlemma.wordpress.com/2008/fryktoria-
street-art 
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καθώς επίσης αύξηση της παραγωγικότητας του ενεργού πληθυσμού με τη βελτίωση 

συνθηκών εργασίας και την καλύτερη αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου. 

 

3.7   ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ 

ΧΩΡΟΥΣ    

Η ελληνική νομοθεσία προστατεύει τους ελεύθερους αστικούς χώρους 

πρασίνου ως πολύτιμο κοινό αγαθό που χρήζει απόλυτης προστασίας από κάθε 

αλλαγή χρήσης και από κάθε εκμετάλλευση που αντίκειται στον κοινωφελή τους 

χαρακτήρα. Κυριότερο θεσμικό εργαλείο προστασίας των ελεύθερων χώρων 

πρασίνου είναι η δασική και η πολεοδομική νομοθεσία. Συγκεκριμένα ο νόμος 

998/1979 για «Προστασία δασών και δασικών εκτάσεων» και όσον αφορά την 

πολεοδομική νομοθεσία, ο Νόμος 1515/1982 (Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας), όπως 

συμπληρώθηκε με τον Νόμο 2052/1992, αποτελεί νόμο - πλαίσιο για τον 

πολεοδομικό και αστικό σχεδιασμό.  

Εδώ πρέπει επίσης να τονιστεί ότι 

οι ελεύθεροι κοινόχρηστοι χώροι 

προστατεύονται και από την συνταγματικά 

κατοχυρωμένη αρχή του ισοζυγίου των 

κοινοχρήστων χώρων που έχουν ενταχθεί 

σε σχέδιο πόλης44, γεγονός που σημαίνει 

ότι επιτρέπεται η αναδιάρθρωσή τους 

μόνον όταν η συνολική επιφάνειά 

παραμένει η ίδια ή αυξάνεται. 

Συνταγματικά κατοχυρωμένη είναι και η αρχή του πολεοδομικού κεκτημένου, 

δηλαδή της μη χειροτέρευσης του οικιστικού περιβάλλοντος, όπως οι αρχές αυτές 

έχουν διαπλασθεί και ερμηνευθεί από το ΣτΕ.  

                                                 
44 Ενδεικτικά αναφέρονται οι αποφάσεις ΣτΕ 866/2001, 2242/1994, 1976/1991, 10/1988 Ολομέλειας, 
1159/1988 και 2587/1992. Η τελευταία, αναφέρει ότι «Επειδή, ούτως έχουσα η ως άνω πολεοδομική 
ρύθμισις, ήτοι μετατρέπουσα χώρον χαρακτηριζόμενον δια του αναθεωρημένου σχεδίου, ως 
κοινόχρηστον εις εν μέρει οικοδομήσιμον, αντίκειται εις τον εκ του άρθρου 24 παρ. 2 του Συντάγματος 
και των αρχών προστασίας του οικιστικού περιβάλλοντος και βελτιώσεως των όρων διαβιώσεως 
συναγομένον θεμελιώδη κανόνα, ότι κατά την τροποποίησιν εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων δεν 
επιτρέπεται κατ' αρχήν η μείωσις κοινοχρήστων χώρων (βλ. ΠΕ 442/91). Και ναι μεν είναι δυνατή η 
αναδιάταξις των χώρων αυτών δια πολεοδομικούς λόγους, πλην όμως το καθαρόν ποσοστόν των 
κοινοχρήστων χώρων δέον, αν δεν αυξάνεται, να παραμένει τουλάχιστον εις το αυτό ποσοστόν, 
γεγονός το οποίον δεν προκύπτει εκ του φακέλου ότι συμβαίνει εις την προκειμένην περίπτωσιν.» 

Εικόνα 6: Η καταπάτηση του ελεύθερου 
χώρου από αυτοκίνητα είναι σύνηθες 
φαινόμενο στα κέντρα των πόλεων 
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Στην Αθήνα, πόλη που δικαίως συχνά χαρακτηρίζεται από τους ίδιους τους 

κατοίκους της ως αφιλόξενη, οι κοινόχρηστοι χώροι πρασίνου είναι ελάχιστοι και 

επομένως εξαιρετικά πολύτιμοι. Η μητροπολιτική περιοχή της Αθήνας φιλοξενεί 

λίγους αλλά σημαντικούς χώρους πρασίνου, δυστυχώς όμως οι περισσότεροι, 

υφίστανται συνεχείς και σημαντικές πιέσεις υποβάθμισης, όπως, παραχωρήσεις σε 

ιδιώτες, αλλαγή χρήσης, ανεξέλεγκτη εμπορευματοποίηση από τους ΟΤΑ που τους 

διαχειρίζονται προς κάλυψη ταμειακών τους αναγκών και με τρόπο μη συμβατό προς 

τον χαρακτήρα τους, και άλλα. 

Η απουσία δημόσιων χώρων κοινωνικοποίησης και ελεύθερων πράσινων 

χώρων, σε συνδυασμό με την έντονη ιδιωτικοποίηση που εξελίσσεται στις 

μεγαλουπόλεις, αναμφισβήτητα επιφέρει σταδιακή υποβάθμιση της ποιότητας 

αστικού περιβάλλοντος. Έμμεση συνέπεια της διαδικασίας είναι η απαξίωση του 

θεσμού της γειτονιάς, που παλαιότερα λειτουργούσε ως συνδετικός κρίκος για τη 

λειτουργία της κοινωνίας. 

Έλλειψη δημοσίων χώρων 

μεταφράζεται σε απουσία συντακτικών 

στοιχείων της κάθε πόλης, κάτι που 

συνεπάγεται την ασυνέχεια των 

συντακτικών κενών. Εάν ο κάθε πολίτης 

δεν κατανοήσει την ιδιαίτερη σημασία των 

δημόσιων χώρων για την πόλη και τον 

άνθρωπο τότε δε θα αντιληφθεί την 

ανάγκη εφαρμογής ολοκληρωμένου 

αστικού σχεδιασμού. Κενά οικόπεδα εντός 

του ιστού της πόλης, δεν αποτελούν ελεύθερο χώρο. Αποτελούν το Α-δόμητο, το 

οποίο για να αποκτήσει χαρακτήρα και ταυτότητα στο σύνολο της πόλης, οφείλει να 

ενσωματωθεί στο σχεδιασμό ως ξεχωριστό στοιχείο και να λειτουργήσει παράλληλα 

με τα υπόλοιπα, με σκοπό στοιχεία και κενά να συντάσσουν σε κάθε συγκεκριμένο 

χώρο και χρόνο, μια λειτουργική πραγματικότητα. 

Κάποιες φορές η έλλειψη συνέχειας δε συνεπάγεται την απουσία χώρου. Εάν 

κάποιος ταξιδέψει στην ιστορία του ελεύθερου χώρου στην Ευρώπη, έρχεται 

αντιμέτωπος με εξαίρετα παραδείγματα, όπως αυτό της Κοπεγχάγης. Όταν 

αναφέρεται η Κοπεγχάγη σαν πόλη, πάντα προκαλεί ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

εξαιτίας της κουλτούρα της. Ποιος θα πίστευε ότι παλαιότερα ήταν μια πόλη, οι 

Εικόνα 7 Έντονη «ιδιωτικοποίηση» 
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άνθρωποι της οποίας, δεν περπατούσαν και δεν επικοινωνούσαν. Υπήρχαν άπειρα 

αυτοκίνητα και ατέλειωτοι χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων. Όμως, όταν άρχισαν να 

μετατρέπονται σε πλατείες, συνειδητοποίησαν ότι δεν είχαν παράδοση στην 

κοινωνική ζωή επειδή δεν υπήρχαν οι κατάλληλοι χώροι που να επιτρέπουν τις 

συναναστροφές45. Το τέχνασμα στην Κοπεγχάγη ήταν ότι όλο το εγχείρημα έγινε 

σταδιακά. Δεν υπήρξε ποτέ ένα μεγάλο σχέδιο για να απομακρυνθούν μονομιάς τα 

αυτοκίνητα και να αναγκαστούν όλοι να περπατάνε. Κάθε χρόνο, γινόταν μικρά 

βήματα, έτσι ώστε σταδιακά να συνειδητοποιηθεί ότι απλά έτσι έπρεπε να γίνει. 

Σήμερα, το περπάτημα στους δημόσιους υπαίθριους χώρους αποτελεί μέρος της 

κουλτούρας της πόλης. Μπορεί κανείς να οδηγήσει στην πόλη, αλλά όχι μέσα από 

την πόλη. Μπορεί κάποιος να κινηθεί μέσα στην πόλη ως κάτοικος ή για τη μεταφορά 

εμπορευμάτων, αλλά κατά κανόνα στην Κοπεγχάγη όλοι περπατάνε. Επιπλέον, η 

ποιότητα των χώρων βελτιώνεται όσο περνάνε τα χρόνια. 

Όταν γίνεται λόγος για αναπλάσεις, δεν είναι απαραίτητο να αφορούν μεγάλα 

και δαπανηρά έργα. Σημαντικές αλλαγές στο περιβάλλον και στην ποιότητα ζωής 

μπορούν να προκύψουν από μικρής κλίμακας παρεμβάσεων στον καθημερινό 

υπαίθριο χώρο της πόλης. Οι αλλαγές ξεκινούν από τον άμεσο περίγυρο της 

κατοικίας που είναι ο δρόμος. Κατά τον D. Appleyard, ο δρόμος θα πρέπει να 

αποτελεί έναν ενιαίο βιώσιμο χώρο. Η έννοια της βιωσιμότητας του δημόσιου χώρου 

είναι διπλή. Αφενός μεν αναφέρεται στη δυνατότητα χρήσης και οικειοποίησής του 

από τους κατοίκους, τη δυνατότητα να συμπεριλάβει την κοινωνική ζωή, αφετέρου 

στη βελτίωση των συνθηκών του περιβάλλοντος. Απαιτεί βέβαια ρυθμίσεις στη 

κυκλοφορία και στάθμευση των οχημάτων. Οι λίγες μέχρι σήμερα εφαρμογές των 

δρόμων ήπιας κυκλοφορίας, όπως στο δήμο Νέου Ψυχικού και της Φιλοθέης, 

ανεξάρτητα από τις όποιες επιμέρους αντιρρήσεις για την διαμόρφωση και 

κατασκευή τους, δείχνουν ότι υπάρχουν δυνατότητες επανασχεδιασμού και 

οργάνωσης περιβαλλοντικών ενοτήτων στον ιστό της πόλης και συνδέσεων τους με 

τους υπαίθριους χώρους μεγαλύτερης  κλίμακας.  

Οι ελεύθεροι χώροι, βρίσκονται στο στόχαστρο της κακώς εννοούμενης 

«αξιοποίησης» και του εκσυγχρονισμού. Οι περιπτώσεις υποβάθμισής τους είναι 

πλέον τόσες, ώστε τείνουν να γίνουν κανόνας, εθίζοντας παράλληλα τους κατοίκους 

                                                 
45 ΓιακοπούλουΣ., οπ.απ. 
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της πόλης στην ιδέα πως τίποτα δεν μπορεί να ανακόψει την πορεία εξαθλίωσης της 

ποιότητας ζωής στις ελληνικές μεγαλουπόλεις. 

Σχετικά με αυτή την αντίληψη μπορεί να ειπωθεί ότι: 

 

 

«Η πρόθεση να αποδοθεί ο χώρος στο σύνολο μέσω της αποσύνδεσης του 

από το άτομο, λειτούργησε τελικά ενάντια στους ίδιους της τους στόχους. 

Γιατί αγνόησε όλες τις ενδιάμεσες μορφές ιδιοποίησης του χώρου, που 

ανταποκρίνονται σε εκείνους τους μεταβατικούς, ενδιάμεσους, κοινωνικούς 

σχηματισμούς οι οποίοι τελικά επιτρέπουν την συγκρότηση των ατόμων στο 

σύνολο. Ο χώρος που θα αποδιδόταν στο σύνολο κατέληξε να μην ανήκει σε 

κανέναν...» (Τζ. Κοσμάκη). 

 

Η προσέγγιση των προβλημάτων της πόλης μπορεί να γίνει με προσεκτικές 

πολεοδομικές παρεμβάσεις μικρής κλίμακας και με εύστοχες και 

«προσωποποιημένες» αναβαθμίσεις του αστικού χώρου. Ανάπλαση δεν σημαίνει 

εξαφανίζω ότι υπάρχει, ισοπεδώνω τη συλλογική μνήμη και την ιστορία. Ανάπλαση 

σημαίνει ενισχύω την ιστορική φυσιογνωμία, αναδεικνύω ένα τόπο, διευκολύνω την 

επανάκτηση από τους κατοίκους.  

Υπάρχει ακόμα διέξοδος στην άσκηση μιας πολεοδομικής πολιτικής που δεν 

θα πρέπει να επιστρατεύεται βασικές αρχές, κοινά πλέον αποδεκτές για την βελτίωση 

του συνόλου των ευρωπαϊκών πόλεων, 

όπως είναι η στροφή στις ήπιες 

αναπλάσεις και όχι στις συνεχείς 

επεκτάσεις του σχεδίου πόλης, στα μέσα 

μαζικής μεταφοράς και όχι στο 

αυτοκίνητο, στην προστασία των 

ανοικτών χώρων και όχι στην 

οικοπεδοποίηση τους στη διαφύλαξη του 

δημοσίου χαρακτήρα της πόλης.  

 

 

 

 

Εικόνα 8: Η προβληματική έννοια της 
ανάπλασης (κέντρο της Αθήνας) 
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4 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ 

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ 

Υπάρχει η ανάγκη για μια εναλλακτική προσέγγιση στον πολεοδομικό και 

αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, η οποία μπορεί να εστιάζει πάνω σε βιοκλιματικά 

ζητήματα με στόχο στις αστικές γειτονιές. Το παρόν κεφάλαιο πραγματεύεται σε 

γενικό πλαίσιο τη στρατηγική για μια περιβαλλοντικά βιώσιμη αστική 

ανασυγκρότηση.  

Τα τελευταία χρόνια έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στο διάλογο κτηρίων και 

υπαίθριων χώρων, με σκοπό τη δημιουργία αστικών μοτίβων, ικανών να 

προσεγγίζουν τις κάθε φορά νέες κοινωνικές ανάγκες για ένα διαφορετικό μέλλον. Το 

βιώσιμο δομημένο περιβάλλον φαίνεται ότι αποτελεί μία από τις κύριες 

προτεραιότητες για όλες τις Ευρωπαϊκές πόλεις στον 21ο αιώνα. Είναι γεγονός ότι 

κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, αρκετές πόλεις έχουν συμπεριληφθεί σε 

αστικές ανασυγκροτήσεις μέσα από μια νέα αναπτυξιακή άποψη, με περιβαλλοντικές, 

χωρικές, κοινωνικές και οικονομικές διαστάσεις.  

Ο υψηλής ποιότητας σχεδιασμός που πραγματοποιείται μέσα από την 

καλύτερη δυνατή κατανόηση του χαρακτήρα της συγκεκριμένης περιοχής ενθαρρύνει 

την ανασυγκρότηση και έρχεται να αλληλοσυμπληρωθεί με μια πιο βιώσιμη 

πολεοδομική στρατηγική. Σχηματίζεται η ανάγκη για μια ανάπτυξη μεθοδολογιών, 

στις διαδικασίες αστικής ανασυγκρότησης, με εμπλοκή του βιοκλιματικού 

σχεδιασμού, ως αναπτυξιακό εργαλείο το οποίο οφείλει να είναι το κλειδί για να 

ξαναανακαλυφτεί το νόημα και η ταυτότητα του δομημένου περιβάλλοντος. Ωστόσο, 

για να προσδιοριστούν καλύτερες αναπτυξιακές προτάσεις για την κάθε φορά 

συγκεκριμένη πραγματική πραγματικότητα, σχεδιαστικές παρεμβάσεις, είναι 

απαραίτητη η ανάγνωση και μετάφραση της υφιστάμενης κατάστασης (αναπτυξιακή 

χαρτογράφηση) της υπό μελέτη περιοχής. Μια καλή κατανόηση του τοπικού 

χαρακτήρα είναι ουσιώδης για τον σχεδιασμό. Ορισμένα αποτελούν θέματα μιας 

απλής παρατήρησης, ενώ άλλα αποτελούν ζητήματα που πρέπει να μελετηθούν από 

«ειδικούς» μελετητές.  
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Οι χώροι σε μια πόλη πρέπει να είναι ελκυστικοί και να λειτουργούν σε 

συνεργασία με το δομημένο περιβάλλον, με άλλα λόγια πρέπει να υπάρχει μια 

ισορροπία μεταξύ κτιστού και α-κτιστου. Είναι σημαντικό να αναγνωριστεί και να 

εκτιμηθεί ο χαρακτήρας της περιοχής όπως το τοπογραφικό ανάγλυφο και το 

υφιστάμενο κτηριακό απόθεμα, τον χαρακτήρα και την ποιότητα της περιοχής όσον 

αφορά τους υπαίθριους χώρους. Εν συντομία αυτό μπορεί να περιγραφεί από: 

ð Την τοπογραφία 

ð Τους υπαίθριους πράσινους χώρους: φυσικό και αστικό τοπίο 

ð Τα υφιστάμενα χαρακτηριστικά του μικροκλίματος  

 

Όσον αφορά την αναπτυξιακή διαδικασία, για να επιτευχθεί ανάπτυξη, οι 

προτάσεις θα πρέπει να είναι ολοκληρωμένες και θα πρέπει να συνδέονται με τις 

πραγματικές ανάγκες και τη συμπεριφορά της κοινωνικής ζωής της κάθε γειτονιάς, 

ως μέρος της ολοκληρωμένης σχεδιαστικής διαδικασίας.   

Το θέμα της πυκνότητας εμφανίζεται πολλές φορές στο επίκεντρο 

συζητήσεων. Εξαρτάται από το κοινωνικό και αστικό περιβάλλον, τη σχέση μεταξύ 

της κατοικίας και την απασχόληση και τη γειτνίαση με τις υπηρεσίες. Δεν αρκεί να 

ειπωθεί για μια περιοχή ή γειτονιά, το ότι την χαρακτηρίζει η πυκνότητα και έχει 

ελλείψεις σε σχέση με αυτή την πυκνότητα. Είναι μια χωρική οργάνωση που 

ανταποκρίνεται σε μια κοινωνική και πολιτική βούληση και θα πρέπει να συζητηθεί. 

Αξίζει να μελετάται το ποια είναι βιώσιμη πυκνότητα και η ικανότητα αυτής να 

αποδίδει νόημα σε δημόσιους χώρους και να αποκαλύπτει την ταυτότητα και τη 

ζωτικότητα της γειτονιάς. Η ευθύνη των τοπικών κυβερνήσεων στον ορισμό και την 

αποδοχή είναι κρίσιμη. 

Για τη βελτίωση μιας περιοχής πρέπει να εμφανιστεί στο επίκεντρο ένα εύρος 

κοινωνικών και τοπικών πολιτισμικών αναγκών της υφιστάμενης πολεοδομικής 

κατάστασης. Πρέπει να εξετασθεί το πολιτιστικό υπόβαθρο της περιοχής. Όλα τα 

υπόλοιπα χαρακτηριστικά που συνιστούν τον αστικό ιστό πρέπει να ληφθούν υπ’ όψη 

ως εξής: 

ð Ανάλυση της ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος 

ð Χαρακτήρας και ποικιλία των χώρων 

ð Ταυτότητα και αναγνωσιμότητα των δομικών συνθηκών. 

Η καλή κατανόηση της ανάλυσης της περιοχής μελέτης πρέπει να αναγνωρίζει 

τις δυνατότητές της για επανασχεδιασμό όπως: 
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ð Οι γειτονιές να γίνουν περισσότερο βιώσιμες 

ð Οι περιοχές – πυρήνες να ξεχωρίζουν  

ð Τα υφιστάμενα κτήρια να αποκατασταθούν και να γίνει επανάχρηση 

ð Συγκεκριμένες περιοχές να βελτιωθούν περιβαλλοντικά 

Ο ρόλος της ανάλυσης της περιοχής είναι θεμελιώδης για τον αστικό ιστό 

όσον αφορά τους κανονισμούς, τα κτήρια και τους χώρους. Την ίδια στιγμή, ένα 

ευρύτερο αστικό περιβάλλον πρέπει να λαμβάνεται υπ’ όψη.  

Τα τελευταία χρόνια, ο πολεοδομικός σχεδιασμός που βασίζεται σε 

βιοκλιματικούς παράγοντες, έχει γίνει ο καταλύτης για τη δημιουργία και αναβάθμιση 

συγκεκριμένων περιοχών. Ωστόσο, είναι ουσιώδες να στοχεύσει σε μια υψηλή 

ποιότητα περιβάλλοντος για περισσότερο «ζωντανές» πόλεις. 

Η πρόθεση του καλού αστικού σχεδιασμού, με στόχο την εκτίμηση του 

χαρακτήρα της περιοχής, είναι να οργανώσει τη γειτονιά, συνδέοντας την με την 

ευρύτερη περιοχή της πόλης. 

Μια μορφή ανάπτυξης, που αναδύεται μέσα από μια ευαίσθητη σχεδιαστική 

διαδικασία, μπορεί να είναι μια απάντηση στο πως μια συγκεκριμένη ιδέα μπορεί να 

ανταποκριθεί στις κοινωνικές, τεχνολογικές και οικονομικές εξελίξεις. Οι αρχές μιας 

βιώσιμης βιοκλιματικής  πολεοδομίας, βασισμένες σε ένα τέτοιο συστημικό πλάνο 

οφείλουν να ωθήσουν περιοχές να επανακτήσουν την ταυτότητά τους και την 

κοινωνική δομή τους μέσα από ιδιαίτερα μοτίβα ανάπτυξης. Για να οριστούν 

καλύτεροι ιδιωτικοί και δημόσιοι χώροι προσδίδοντας ποιότητα στο αστικό 

περιβάλλον, για να προωθηθεί η προσβασιμότητα από και προς την περιοχή, 

ολοκληρώνοντας τις χρήσεις γης και την δημόσια συγκοινωνία, για να προωθηθεί η 

καλή αναγνωσιμότητα και προσαρμοστικότητα του αστικού μοτίβου, για τη 

δημιουργία πιο ελκυστικών περιοχών μέσω της ανάμειξης των χρήσεων που 

ανταποκρίνονται άψογα στις ανάγκες της τοπικής κοινότητας.  

Η καλή σχέση μεταξύ των κτηρίων σε ένα δρόμο και η επίδραση των κτηρίων 

στους δημόσιους χώρους μπορούν να συμβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση του 

χώρου και συνεπώς στη δημιουργία ξεκάθαρων και ιδιαίτερων δημόσιων και 

ιδιωτικών χώρων. Οι καλοσχεδιασμένοι δρόμοι με ασφαλές και άνετο περιβάλλον, 

κάνουν τις περιοχές περισσότερο ελκυστικές. Με την επιτυχία του δημόσιου χώρου, 

διευρύνεται η επιρροή σε μια ποικιλία χώρων με αντίκτυπο στην τοπική οικονομική, 

κοινωνική και πολιτιστική διάσταση της γειτονιάς.  
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Ο καλός πολεοδομικός σχεδιασμός μπορεί να συμβάλλει στη σωστή 

χωροθέτηση και λειτουργία των κτηρίων, από τα οποία σημαντικά κτήρια, 

αρχιτεκτονικής και πολιτιστικής σημασίας μπορούν να αποτελέσουν κομβικά 

σημεία ταυτότητας.  

Η εισαγωγή βιοκλιματικών ζητημάτων στη διαδικασία του πολεοδομικού 

σχεδιασμού αποτελεί μία σημαντική συμβολή στην αναζωογόνηση μιας περιοχής και 

γίνεται αντιληπτή ως κάτι περισσότερο από την ενθάρρυνση μιας όψης της ανάπτυξης 

που στερείται προηγούμενης εμπειρίας. Μέσω της ανασυγκρότησης, η οποία θέτει 

στο επίκεντρο της κάθε συζήτησης τη μέγιστη αξιοποίηση των υπαίθριων χώρων 

ανάμεσα στα κτηριακά κελύφη, που μπορούν να αποτελέσουν πλεονέκτημα για το 

υπόλοιπο της πόλης, οι παρεμβάσεις σε περισσότερο τοπικό επίπεδο (μικρότερης 

κλίμακας) θα μπορούσαν να αναληφθούν καλύτερα46. 

Ο περιβαλλοντικά βιώσιμος σχεδιασμός μπορεί, να οδηγήσει σε περαιτέρω 

οφέλη με  τη δημιουργία διασυνδεδεμένου δικτύου πράσινων και ανοιχτών χώρων, 

με στόχο την επίτευξη στρατηγικών για τους υπαίθριους και τους δημόσιους χώρους. 

Η διασύνδεση μπορεί να ενθαρρύνει την κίνηση από τον ένα χώρο στον άλλο, 

δημιουργώντας ένα δίκτυο πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων με μια συνεχή σχεδόν 

κάλυψη από βλάστηση.  

Η δημιουργία «πράσινων αστικών διαδρόμων»47 χρησιμεύει σε μια 

ολοκλήρωση της αναδόμησης του αδόμητου χώρου της πόλης, παρέχοντας «συνεχείς 

πράσινους χώρους» και διατηρώντας φυσικές συνδέσεις μεταξύ των ανοιχτών 

υπαίθριων χώρων οι οποίοι δύνανται να επιτρέψουν την κίνηση πεζών και ποδηλάτων 

μέσα στον ιστό της περιοχής. 

Όταν γίνεται λόγος για μια περιοχή εντός του κέντρου μιας πόλης  και 

μάλιστα, εντός ενός μητροπολιτικού κέντρου όπως αυτό της Αθήνας, είναι δύσκολο 

να γίνεται συζήτηση γύρω από την ενίσχυση του φυσικού τοπίου, καθώς πλέον δεν 

υπάρχει αυτή η ποιότητα.  Η αποτελεσματική παροχή σκιασμού, φυσικού αερισμού 

και δυνατής πράσινης οπτικής σύγκρουσης μπορεί να δημιουργήσει βιώσιμους, 

ανθρώπινης κλίμακας, χώρους. Επιπροσθέτως συνεπάγεται οφέλη όσον αφορά το 

δροσισμό, το φυσικό αερισμό και φωτισμό, τη μείωση της ηχητικής μόλυνσης και τη 

βελτίωση των επιπέδων της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. 
                                                 
46 Ψυλλίδης Α., Προσεγγίζοντας έναν περιβαλλοντικά βιώσιμο πολεοδομικό σχεδιασμό, στο: 
http://www.archive.gr (10/06/09) 
47 Ψυλλίδης Α., Ορισμός των βιοκλιματικών ζητημάτων στη διαδικασία σχεδιασμού, στο: 
http://www.archive.gr (10/06/09) 
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Τα κύρια στοιχεία που πρέπει να ληφθούν υπ’ όψη όταν γίνεται προσπάθεια 

υιοθέτησης βιοκλιματικών ζητημάτων στον σχεδιασμό είναι τα ακόλουθα: 

ð Οργάνωση και αποδοτική χρήση του χώρου 

ð Προσανατολισμός 

ð Τοπογραφία 

ð Περιβαλλοντικός έλεγχος της δόμησης των κτιρίων: χρήση «ψυχρών» 

υλικών 

Ο προσανατολισμός, τόσο όσον αφορά την περιοχή όσο και το κάθε κτίριο 

χωριστά, μπορεί να έχει επιρροή στις αποστάσεις μεταξύ των κτηρίων. Τα μεγάλα 

κτήρια πρέπει να προσανατολιστούν με τέτοιο τρόπο που να αποφεύγεται ο 

υπερβολικός σκιασμός των δημόσιων χώρων και των κήπων των κατοικιών. 

Επιπλέον, μέσω ενός κατάλληλου προσανατολισμού, θα είναι δυνατό να 

αποκομιστούν τα οφέλη της φυσικής θέρμανσης και δροσισμού καθώς επίσης και 

ηλιασμός κατά τη διάρκεια της ημέρας. Οι νότια προσανατολισμένες όψεις 

αποκομίζουν περισσότερα ηλιακά κέρδη.  

Τουλάχιστον τέσσερα βασικά σημεία48 πρέπει να ληφθούν υπόψη για την 

ενίσχυση της ελκυστικότητας των πόλεων: 

1. οι μεταφορές 

2. η προσβασιμότητα και η κινητικότητα 

3. η πρόσβαση στις υπηρεσίες και στις υποδομές 

4. το φυσικό περιβάλλον και ο πολιτιστικός τομέας 

Αναλυτικά σχετικά με τις μεταφορές, καθώς επίσης την προσβασιμότητα 

και την κινητικότητα, ορισμένες προτεινόμενες κατευθύνσεις μπορούν να 

θεωρηθούν: 

ð Η βιώσιμη αστική κινητικότητα απαιτεί τη βέλτιστη χρήση του 

συνόλου των υποδομών των μεταφορών, τη συνεργασία μεταξύ των 

διάφορων τρόπων μεταφοράς και την προώθηση της χρήσης των 

λιγότερο ρυπογόνων τρόπων μεταφοράς. 

ð Είναι σημαντικό οι δημόσιες μεταφορές να καταστούν προσιτές, να 

βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα και η λειτουργία τους και να 

συνδεθούν οι διάφοροι τρόποι μεταφοράς μεταξύ τους.  
                                                 
48Σύμφωνα με την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Πολιτική συνοχής και πόλεις: η συμβολή 
των πόλεων και των πολεοδομικών συγκροτημάτων στην ανάπτυξη και την απασχόληση στις περιφέρειες, 
Βρυξέλλες, 13/07/2006, σελ. 5-7, στο: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/consultation/urban/com_2006_0385_el.pdf 
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ð Οι πόλεις πρέπει, στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης και 

στο μέτρο του δυνατού, να ενθαρρύνουν τη χρήση του ποδηλάτου, της 

πεζοπορίας και των εναλλακτικών «ήπιων» μορφών μεταφοράς. 

ð Κατά το σχεδιασμό των μεταφορών πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα 

άτομα χωρίς αυτοκίνητο ή τα οποία δεν γνωρίζουν να οδηγούν (ιδίως 

οι ηλικιωμένοι, οι νέοι και τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα).  

 

Όσον αφορά την πρόσβαση στις υπηρεσίες, οι κατευθύνσεις αναλύονται ως εξής: 

ð Μια πόλη πρέπει να επενδύει σε σύγχρονες, αποτελεσματικές και 

προσιτές σε όλους υπηρεσίες, οι οποίες να είναι εύκολα προσβάσιμες 

ηλεκτρονικά.  

ð Είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί η πρόσβαση στις υπηρεσίες και την 

πληροφορία, στους πολίτες που κατοικούν σε υποβαθμισμένες 

περιοχές της πόλης.  

ð Επίσης, ορισμένες ομάδες, όπως οι μετανάστες και οι μειονεκτούσες 

ομάδες, χρειάζονται βοήθεια για να χρησιμοποιήσουν την υγειονομική 

περίθαλψη και τις κοινωνικές υπηρεσίες.  

 

Ορισμένες προτεινόμενες κατευθύνσεις για το φυσικό περιβάλλον είναι: 

ð Με την ανακαίνιση των εγκαταλελειμμένων κτηρίων ή εκτάσεων και 

την ανάπλαση των δημόσιων χώρων μπορεί να βελτιωθεί η ποιότητα 

των υπηρεσιών και να αναβαθμιστούν οι αντίστοιχες περιοχές, 

επιτρέποντας παράλληλα να αποφευχθεί η χρήση ελεύθερων 

εκτάσεων. 

ð Επενδύσεις με σκοπό τη συμφωνία με την κοινοτική νομοθεσία 

σχετικά με την ποιότητα του αέρα, την επεξεργασία των λυμάτων, τη 

διαχείριση των αποβλήτων, την υδροδότηση και το θόρυβο. 

ð Ενεργός διαχείριση της κυκλοφοριακής συμφόρησης, της ζήτησης 

μεταφορών και των δικτύων δημόσιων μέσων μεταφοράς, ώστε να 

βελτιωθεί η ποιότητα του αέρα, να μειωθεί ο θόρυβος και να 

προωθηθεί η φυσική δραστηριότητα. 

ð Αποτελεσματική χρήση της ενέργειας στις αστικές περιοχές. Οι 

δημοτικές αρχές διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στον αστικό 
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σχεδιασμό, στους δημοτικούς κανονισμούς και στις δημόσιες 

συμβάσεις. 

Τέλος, σύμφωνα πάντα με την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (βλ. 

υποσημείωση 44) και την Πολιτική συνοχής και πόλεις, στον τομέα του πολιτισμού,  

προτεινόμενες κατευθύνσεις για μια ολοκληρωμένη στρατηγική για τη βιώσιμη 

ανασυγκρότηση μιας περιοχής είναι: 

ð Οι πόλεις, μέσω μιας βιώσιμης πολιτιστικής πολιτικής, πρέπει να 

προωθούν ένα ζωντανό πολιτισμό. Η υποδομή σε συνδυασμό με ένα 

πρόγραμμα πολιτιστικών δραστηριοτήτων - που απευθύνονται επίσης 

στους νέους καθιστά τις πόλεις πιο ελκυστικές για τους πολίτες, τις 

επιχειρήσεις, τους εργαζομένους (ιδίως τους μετακινούμενους 

εργαζομένους και εκείνους με υψηλά προσόντα) και τους επισκέπτες.  

ð Μια ενεργός πολιτιστική πολιτική αποτελεί πολύτιμο εργαλείο για τη 

δημιουργία συνδέσμων ανάμεσα στους πληθυσμούς διαφορετικής 

προέλευσης και για την ενίσχυση της ένταξης των μεταναστών και των 

νεοφερμένων στην πόλη. 

 

4.1 ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΌΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ 

Η συνεχής αύξηση του πληθυσμού σε παγκόσμια κλίμακα σε συνάρτηση με 

τις μετακινήσεις του για την αναζήτηση καλύτερων όρων διαβίωσης, δημιούργησαν 

πυρήνες συγκέντρωσης. Αυτή η εσωτερική μετανάστευση προς τα αστικά κέντρα 

συνήθως, λειτούργησε ανά τα χρόνια αθροιστικά με τις μετακινήσεις των προσφύγων 

και οικονομικών μεταναστών από τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες, γεγονός που 

αποδεικνύει μια ξαφνική πληθυσμιακή διόγκωση η οποία, στην περίπτωση της 

Ελλάδας και κυρίως της Αθήνας (ως βασικό αναπτυξιακό κέντρο), δεν ήταν δυνατό 

να αντιμετωπιστεί, λόγω έλλειψης ολοκληρωμένου πολεοδομικού σχεδιασμού. Έτσι, 

συνέπεια των παραπάνω, όπως αναγνωρίζεται και σήμερα, είναι η, σε αρκετές 

περιπτώσεις, ανεξέλεγκτη επέκταση του αστικού χώρου και η πύκνωση της ήδη 

δομημένης περιοχής, με σκοπό την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών. Όσες 

προσπάθειες για συνδυασμό  της αποκέντρωσης και του σχεδιασμού έγιναν στο 

παρελθόν, δεν απέδωσαν.   
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Η στέγαση δημιούργησε περιοχές οι οποίες χαρακτηρίζονταν από χρήσεις γης. 

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι χρήσεις γης πρέπει να καθορίζονται στα 

πολεοδομικά σχέδια διαφόρων κατηγοριών, ποικίλων επιπέδων, Ειδικότερα, οι 

αστικές χρήσεις οριοθετούνται κυρίως στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) με 

βάση το ν.1338/1983 (μαζί με τις τροποποιήσεις του).  

Στην περίπτωση της περιοχής μελέτης, του Προφήτη Δανιήλ, η γενική 

πολεοδομική λειτουργία που έχει επικρατήσει είναι «γενική κατοικία». Σε αυτήν 

επιτρέπεται49:  

ð Κατοικία 

ð Ξενοδοχεία μέχρι 100 κλινών και ξενώνες 

ð Εμπορικά καταστήματα (με εξαίρεση τις υπεραγορές και τα 

πολυκαταστήματα)  

ð Γραφεία, τράπεζες, ασφάλειες, οργανισμοί 

ð Κτήρια εκπαίδευσης 

ð Εστιατόρια 

ð Αναψυκτήρια 

ð Θρησκευτικοί χώροι 

ð Κτήρια κοινωνικής πρόνοιας 

ð Επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης 

ð Πρατήρια βενζίνης 

ð Αθλητικές εγκαταστάσεις 

ð Κτήρια, γήπεδα στάθμευσης 

ð Πολιτιστικά κτήρια (και εν γένει πολιτιστικές εγκαταστάσεις) 

Η απόλυτη ελευθερία «ανάπτυξης» μιας από τις παραπάνω χρήσεις μέσα στην 

περιοχή στην οποία καθορίζεται μια γενική χρήση ενέχει τον κίνδυνο να 

εγκαταλειφθεί στην περιοχή η γενική χρήση, που είναι και η επιδιωκόμενη για την 

ορθή λειτουργία της πόλης, και να επικρατήσει η άλλη. Στην περίπτωση αυτή, εάν σε 

μια περιοχή, επικρατεί ως γενική χρήση η κατοικία, φαίνεται ότι σε κάποιες 

περιπτώσεις μπορεί ακόμα και να εξαφανιστεί. Ενώ οι λοιπές χρήσεις, θεωρητικά δεν 

είναι όχλουσες, στην πραγματικότητα δημιουργείται μια πολύπλοκη συνύπαρξη, που 

                                                 
49 Δομική Ενημέρωση, τ.Δ’, σ. 110 
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μόνο με μεγάλο κόστος και συστηματικά προγράμματα ανάπλασης θα μπορούσε να 

αντιμετωπιστεί. Το θέμα της συνύπαρξης μη συμβατών λειτουργιών σε ένα ενιαίο 

πλαίσιο, σε επίπεδο πόλης, αναφέρεται στο Π.Δ. από 23.2.1987 (ΦΕΚ 166Δ) όπου 

στο άρθρο 11 αυτού του διατάγματος αναφέρεται πως «…από την πολεοδομική μελέτη 

είναι δυνατόν ορισμένες από τις χρήσεις γης που επιτρέπονται, σύμφωνα με τα 

παραπάνω άρθρα, να απαγορεύονται ή να επιτρέπονται με όρους και προϋποθέσεις ή 

να αφορούν τμήματα οικοδομικών τετραγώνων ή οικοπέδων, ή και ορόφους 

κτηρίων»50. Στο σημείο αυτό γίνεται αντιληπτό πως η γενική χρήση που ορίζεται στην 

περιοχή, δύναται να εξασφαλίζει μια ελάχιστη παρουσία, ενώ από την άλλη μεριά οι 

λοιπές χρήσεις να μην ξεπερνούν, η καθεμία ή όλες μαζί, ένα μέγιστο γι αυτές όριο. 

Το εγχείρημα αυτό έχει λειτουργήσει σε διάφορες πόλεις του εξωτερικού, όπου 

θεσμοθετούνται ποσοστά, μέγιστα για τις λοιπές χρήσεις και ελάχιστα για τη γενική 

χρήση51. Η δυσκολία μιας τέτοιας ρύθμισης έγκειται στην πιθανή ιδιαιτερότητα της 

επικρατούσας χρήσης ως προς τη χωρική επέκταση, έτσι ώστε να μην υπάρξει ο 

λειτουργικός και χωρικός κορεσμός. Είναι λογικό, ότι η κλίμακα μελέτης αποτελεί 

σημαντικό παράγοντα διαμόρφωσης των επικείμενων προτάσεων καθώς, αρκετές 

φορές ο χώρος αναφοράς μπορεί να αναφέρεται σε ένα συγκεκριμένο οικοδομικό 

τετράγωνο (Ο.Τ.). Ο κορεσμός σε αυτήν την περίπτωση ενός Ο.Τ. ως προς μια ή 

περισσότερες «λοιπές» χρήσεις οφείλει να συνεπάγεται την απαγόρευση 

εγκατάστασης νέων αυτού του είδους. Γίνεται σαφές πως για να λειτουργήσει η 

παραπάνω ρύθμιση, χρειάζεται συμπληρωματικός φορέας συνεχούς καταγραφής 

και ελέγχου των ποσοστών των διαφορετικών χρήσεων, μια υπηρεσία 

παρατήρησης και αξιολόγησης των αλλαγών στην περιοχή, η οποία θα στηρίζει την 

τοπική αυτοδιοίκηση. Έτσι, αυτό το αστικό παρατηρητήριο52 θα μπορεί να 

αξιοποιήσει τα υπάρχοντα πολεοδομικά εργαλεία που παρέχονται από την ισχύουσα 

νομοθεσία, να παρέχει την ενημέρωση της τοπικής αρχής για τις εξελίξεις όσον 

αφορά τις χρήσεις (και άλλα), δίνοντας έτσι τη δυνατότητα να για ευέλικτο 

στρατηγικό σχεδιασμό. Παραδείγματος χάριν, όπου μια χρήση μπορεί να ξεπερνάει 

το όριο ανάπτυξης, να «κλειδώνεται» και να εμφανίζονται κίνητρα εναλλακτικής 

χωροθέτησης ή ακόμα εναλλακτικής λειτουργίας με σκοπό πάντα την συστημική 
                                                 
50 Κοσμάκη Π., (1999), Σχεδιασμός, Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις και Μέθοδοι Εκτίμησης τους, τόμος 
Α, Σχεδιασμός Πόλεων και Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις, Πάτρα, σ.189 
51 Κοσμάκη Π., (1999), οπ.απ. 
52 Βαλεριάνου Κ., Παναγιωτάτου Ε., (2006), Παρατηρώντας τον Πειραιά…, εκδόσεις LEVELart, 
Ε.Μ.Π., Αθήνα, σ.17-22 στο: http://www.ntua.gr/arch/spacereg/books/index.htm (11/09/2009) 
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ανάπτυξη της κάθε γειτονιάς, εάν θελήσουμε να ενσωματώσουμε την εκάστοτε 

μελέτη σε αυτήν την εύπλαστη κλίμακα. 

Πέρα από τις χρήσεις γης οι οποίες διαμορφώνουν το χαρακτήρα της 

περιοχής, υπάρχει το θέμα των όρων δόμησης κάθε περιοχής. Ενώ οι χρήσεις γης 

περιγράφουν το πώς χρησιμοποιείται η επιφάνεια της γης, οι όροι δόμησης 

(συντελεστής δόμησης, συντελεστής κάλυψης, επιτρεπόμενο ύψος, αποστάσεις 

κτηρίων κ.α.) προσδιορίζουν την πυκνότητα δόμησης αλλά και τις σχέσεις των 

κτηρίων μεταξύ τους και με τον υπαίθριο χώρο. Τα δύο παραπάνω στοιχεία 

αποτελούν ένα πλαίσιο κανόνων για την ανάπτυξη του αστικού χώρου.  

Η ανάπτυξη του αστικού περιβάλλοντος συνοδεύεται από μια σειρά 

επιπτώσεων στο φυσικό περιβάλλον, που πιο συγκεκριμένα αφορούν την αλλοίωση, 

τη ρύπανση και την καταπάτηση των φυσικών περιοχών. Εάν θελήσει κανείς να 

περιορίσει τα λεγόμενα, σε επίπεδο ιστού πόλης, φαίνεται ότι οι όροι δόμησης και η, 

κατά καιρούς, τροποποίηση αυτών, ενοχοποιούνται σε σημαντικό βαθμό για την 

υποβάθμιση της ποιότητας ζωής. Τα μεγάλα ύψη, η εκτεταμένη δόμηση σε 

συνδυασμό με την ένταση δραστηριοτήτων και την απουσία σχεδιασμού, έχουν 

δημιουργήσει αστικά κέντρα που χαρακτηρίζονται από απουσία ελεύθερου (πράσινου 

ή δημόσιου) χώρου, ελεύθερου χρόνου (λόγω μετακινήσεων) και ρύπανση που 

επεκτείνεται σε ατμοσφαιρική, ηχητική αλλά και αισθητική. Παρατηρείται δηλαδή 

μια στενή  αλληλεπίδραση και αλληλεξάρτηση μεταξύ της επέκτασης της πόλης και 

της επιδείνωσης των περιβαλλοντικών συνθηκών.    

 Στα αστικά κέντρα οι κάτοικοι έχουν κατορθώσει να επιδρούν στο γενικότερο 

κλίμα της κάθε περιοχής, και εν γένει στο σύνολο της πόλης. Εάν κάποιος 

παρατηρήσει την κατάσταση από «μακριά», ίσως και να αντιληφθεί αυτό το 

«φαινόμενο της πεταλούδας», δηλαδή μια διαφορετική εκδοχή αυτού που περιέγραψε 

αρχικά ο μετεωρολόγος Λόρενζ ως  μια ευαίσθητη πλέον εξάρτηση του συνόλου από 

τις αρχικές συνθήκες ενός συστήματος. Έτσι ο άνθρωπος, μέσα από τις δυνατότητες 

που απολαμβάνει, είναι σε θέση να δημιουργεί φράγματα που εμποδίζουν τη 

διέλευση των ανέμων, συνεπώς την ανανέωση της ατμόσφαιρας. Λόγω των υλικών 

που χρησιμοποιούνται στον αιώνα που διανύουμε, κατασκευάζονται σκληρές 

επιφάνειες, δρόμοι, κτήρια, όπου τη νύχτα εκπέμπουν τη θερμότητα που 

αποθηκεύουν όλη την ημέρα, με αποτέλεσμα, πέρα από τα καθημερινά προβλήματα 
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και τη διόγκωση των αναγκών, να παρατηρούνται φαινόμενα μεγαλύτερης εμβέλειας 

και επιπτώσεων, όπως πλημμύρες, καύσωνες, θερμικές νησίδες, που ακολουθούνται 

από υψηλούς δείκτες ατμοσφαιρικής ρύπανσης.  

Οι μελετητές οφείλουν να ενσωματώσουν περιβαλλοντικούς παράγοντες στο 

σχεδιασμό των χρήσεων γης και των όρων δόμησης. Υπάρχουν αρκετοί παράγοντες 

του φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος, οι οποίοι πρέπει να είναι συμβατοί. Το 

δομημένο περιβάλλον χρειάζεται να πληροί ορισμένους στοιχειώδεις όρους για την 

κάλυψη των αναγκών διαβίωσης των ανθρώπων. Οι ρυθμίσεις των χρήσεων, τα 

δίκτυα υποδομών και οι όροι δόμησης που θεσπίστηκαν σταδιακά από τα μέσα του 

19ου αιώνα, φαίνεται να είναι ένα βήμα πίσω όσον αφορά τις εξελίξεις. Πιο 

συγκεκριμένα, οι παράγοντες53 του οικιστικού ή δομημένου περιβάλλοντος μπορούν 

να κατηγοριοποιηθούν σε: 

ð Βιολογικούς, οι οποίοι σχετίζονται με την υγεία των 

ανθρώπων, την ασφάλεια και τη στοιχειώδη άνεση τους 

ð Κοινωνικούς, οι οποίοι αφορούν την πρόσβαση σε δημόσιους 

χώρους και υπηρεσίες, την πυκνότητα αστικού περιβάλλοντος, 

την πολυμορφία ιστού πόλης, καθώς επίσης την 

πολυλειτουργικότητα και επικοινωνία 

ð Πολιτισμικούς, οι οποίοι στοχεύουν στη διατήρηση των 

στοιχείων της ιστορίας, την ανάδειξη της ταυτότητας, στην 

αναγνωσιμότητα και τη δυνατότητα έκφρασης διαφορετικών 

πολιτισμικών προτύπων 

4.2 ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ  

  Το περιβάλλον και η σχέση του με τον άνθρωπο έχει απασχολήσει τον αρχαίο 

Ελληνικό πολιτισμό έτσι όπως φαίνεται από τη μελέτη των αρχαίων κειμένων. Η 

πορεία του ήλιου και η επιρροή του στα κτήρια είχε εξεταστεί και περιγραφεί με 

τέτοια ενδελέχεια όπου θα μπορούσε κανείς να πει ότι η περιγραφή αποτελεί οδηγίες 

                                                 

53 θα αναλυθούν παρακάτω σε επίπεδο της μελέτης περίπτωσης 
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κατασκευής. Ο Σωκράτης μιλάει για «...σπίτια που κοιτάζουν προς τον νότο, όπου ο 

ήλιος διαπερνάει το χαγιάτι το χειμώνα, ενώ το καλοκαίρι ο ήλιος βρίσκεται ακριβώς 

πάνω από τα κεφάλια μας και τη στέγη έτσι ώστε έχουμε σκιά».  

Η αρχιτεκτονική της κατοικίας που σήμερα θα ονομάζαμε βιοκλιματική, στην αρχαία 

Ελλάδα ήταν απλά ο λογικός τρόπος να κτίζει κανείς.  

Στις μέρες μας, συχνά προωθείται η χρήση παραδοσιακών υλικών, που 

χρησιμοποιούνταν παλαιότερα στις κατασκευές, ως οικολογική επιλογή. Το κριτήριο 

του παραδοσιακού υλικού, μολονότι δεν είναι πάντα αξιόπιστο, είναι ως ένα βαθμό 

αιτιολογημένο και είναι δυνατόν να χρησιμεύσει ως ένα, αλλά όχι μοναδικό, κριτήριο 

οικολογικής επιλογής. Οι παραδοσιακές κατασκευές περιέχουν τη μελέτη γενεών 

μαστόρων, οι οποίοι έχουν μελετήσει και τις πρώτες ύλες,  αλλά και το τοπικό κλίμα. 

Έτσι, παρατηρώντας τις παραδοσιακές κατασκευές, έχουμε κατά κανόνα έτοιμες 

μελέτες που αναφέρονται στη θερμική συμπεριφορά του κτηρίου και στην οικολογική 

συμπεριφορά των υλικών. Ο παραδοσιακός μάστορας, δεν είχε την πολυτέλεια της 

σπατάλης ενέργειας.  

Στο σύνολο της ελληνικής παραδοσιακής αρχιτεκτονικής, γίνεται αντιληπτή η 

αξιοποίηση και η ενσωμάτωση, στην κατασκευή των οικισμών και των κτηρίων, των 

στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος, δηλαδή τη μορφολογία εδάφους, τις 

κλιματικές συνθήκες, τον προσανατολισμό, τη βλάστηση και άλλα. Με τον τρόπο 

αυτό, ο τεχνίτης μπορούσε να εξασφαλίσει τις μέγιστες συνθήκες άνεσης στο 

εσωτερικό τόσο των κτηρίων όσο και στο σύνολο των οικισμών.  Η αξιοποίηση των 

στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος κατά τον παραδοσιακό σχεδιασμό προέκυψε 

ως επίλυση αντίστοιχων αναγκών, δεδομένης της έλλειψης των σημερινών μέσων 

τεχνολογίας, ενώ ταυτόχρονα φανερώνει τη βαθιά γνώση των περιορισμών και των 

δυνατοτήτων του φυσικού περιβάλλοντος - αποτέλεσμα της μακραίωνης συμβίωσης 

των τοπικών κοινωνιών με τη φύση.  

Η ανάγνωση της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής του τόπου οφείλει να γίνει 

πριν τον σχεδιασμό και την κατασκευή στον τόπο αυτό. Τα οικολογικά κριτήρια, 

πολλές φορές, βρίσκονται κρυμμένα μέσα της. Για να αντιληφθούμε το πόσο 

επηρεάζει τα κτήρια ο περιβάλλοντας χώρος τους, αρκεί να ανατρέξουμε στους 

παλιούς παραδοσιακούς οικισμούς και στα οικοδομήματα, που χτίστηκαν από απλούς 

ανθρώπους, χωρίς καμία εξειδικευμένη μελέτη από μηχανικό. οι οποίοι επέλεξαν τη 

θέση του οικισμού τους, την τυπολογία και την μορφολογία των κτισμάτων τους, 

εναρμονισμένα με το φυσικό περιβάλλον. Έλαβαν υπόψη τους την κατεύθυνση των 
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ανέμων, την κίνηση του ηλίου, το ανάγλυφο και το είδος του εδάφους. Η βλάστηση 

παίζει καθοριστικό ρόλο και επηρεάζει τόσο το κτίριο, όσο και τον περιβάλλοντα 

χώρο ανάλογα με τη φύση και τη θέση των φυτών και των δένδρων. Δηλαδή 

παρατηρούμε μία σχεδόν τέλεια περιβαλλοντική απόκριση της παραδοσιακής 

αρχιτεκτονικής. Η αρχιτεκτονική έρχεται να προτείνει μια νέα αντίληψη περί του 

οικοδομείν, αξιοποιώντας τα τέσσερα, κατά τον Αριστοτέλη, στοιχεία της φύσης, 

δηλαδή τον αέρα, τον ήλιο, το νερό και τη γη, με τελικό στόχο τη βελτίωση της 

καθημερινής ποιότητας ζωής 

Στις σύγχρονες πόλεις και τους οικισμούς, ο σχεδιασμός, τις περισσότερες 

φορές, έχει πραγματοποιηθεί με τελείως διαφορετικά κριτήρια, από αυτά του 

βιοκλιματικού σχεδιασμού της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής. Οι περισσότερες 

σύγχρονες ελληνικές πόλεις απέκτησαν σχέδιο την εποχή του μεσοπολέμου, όπου 

«κυριαρχούσε η ιδεολογία του γερμανικού ορθολογισμού, δηλαδή της απόλυτης 

γεωμετρίας»54.  

«Ο Le Corbusier υποστήριζε ότι οι παλιές πόλεις σχεδιάστηκαν από το γάιδαρο, 

ενώ οι σύγχρονες πόλεις πρέπει να σχεδιάζονται από τον άνθρωπο, που είναι όν 

νοήμον και γεωμετρικό. Σήμερα αμφισβητείται αν καλύτερες πόλεις σχεδίασε ο 

άνθρωπος ή ο γάιδαρος. Δεν πρέπει να λησμονούμε ότι η περίοδος που σχεδιάστηκαν οι 

σύγχρονες ελληνικές πόλεις ήταν περίοδος πολιτικά και κοινωνικά δύσκολη»55. Έτσι τα 

κριτήρια ήταν συνήθως κριτήρια αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα έκτακτης αντιμετώπισης αποτελεί η μικρασιατική καταστροφή, κατά την 

οποία παρατηρήθηκε ταυτόχρονη είσοδος των προσφύγων και έλλειψη πόρων για τις 

απαραίτητες υποδομές που απαιτούσε η αντιμετώπιση αυτής της κίνησης.  

Γίνεται αντιληπτό πως βιώνουμε τις συνέπειες του μη ολοκληρωμένου 

σχεδιασμού ή όπως συνηθίζεται να αναφέρεται, των βιαστικών και σημειακών 

επεμβάσεων. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις περιοχών, ακόμα και ολόκληρων πόλεων, 

που ο σχεδιασμός γίνεται «κατόπιν εορτής». Αυτό σημαίνει ότι πρώτα διαμορφώνεται 

μια κατάσταση, εμφανίζονται δυσλειτουργίες, και κατόπιν αυτού, γίνεται επιτακτική 

η ανάγκη για σχεδιασμό, ο οποίος θα λύσει πρόχειρα τα προβλήματα που έχουν 

δημιουργηθεί. Εάν ο ολοκληρωμένος σχεδιασμός προϋπήρχε, τότε ίσως αρκετά 

κριτήρια να είχαν ενσωματωθεί στους στόχους της συνολικής πρότασης και να μην 
                                                 
54 Κατσιμίγας Κ., (2005), Βασικές αρχές βιοκλιματικού σχεδιασμού του περιβάλλοντος τα κτήρια, 
ιδιωτικού και δημόσιου χώρου, Ημερίδα « Βιοκλιματικός Σχεδιασμός κτηρίων και περιβάλλοντα 
χώρου», ΤΕΕ Θράκης, Κομοτηνή, 12 Νοεμβρίου 
55 Κατσιμίγας Κ., οπ.απ. 
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απαιτούσαν γρήγορες μονοδιάστατες επεμβάσεις, μόνο στα «σημεία»  που  

εμφανίστηκαν προβλήματα. 

Στις μέρες μας οι πόλεις μπορούν και σχεδιάζονται με διαφορετικά κριτήρια. 

Από το 1992, με τη Συνθήκη του Aalborg, οι πόλεις πλέον πρέπει να σχεδιάζονται με 

κριτήρια που να στοχεύουν σε βασικά στοιχεία της πραγματικότητας, και μέσω 

άλλων, στην προστασία του περιβάλλοντος. Ωστόσο και στον υφιστάμενο 

πολεοδομικό ιστό μπορούν να γίνουν παρεμβάσεις και προς αυτήν την κατεύθυνση. 

Αυτό μπορεί να γίνει με μελέτες κατά την αντικατάσταση ή την επαναχρησιμοποίηση 

των κελυφών αλλά και με μία διαφορετική αντιμετώπιση του περιβάλλοντος χώρου. 

Σε επόμενο κεφάλαιο της παρούσας μελέτης, θα αναλυθούν οι βασικές αρχές 

του βιοκλιματικού σχεδιασμού σε επίπεδο δομημένου και κυρίως αδόμητου χώρου, οι 

οποίες είναι ικανές να διαμορφώσουν τον κεντρικό άξονα της μεθοδολογίας για το 

μετασχηματισμό της πόλης σε επίπεδο προϋπάρχουσας γειτονιάς, η οποία δύναται 

ευέλικτα να διαμορφώνεται ανάλογα με την κάθε φορά συγκεκριμένη σε χώρο και 

χρόνο περιοχή, με όλες τις αλληλεπιδράσεις και αλληλεξαρτήσεις με τα στοιχεία της 

περιβάλλουσας πραγματικότητας. 

 

4.3 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ   

Κάθε πόλη περικλείει ένα δυναμικό σε δημόσιους υπαίθριους χώρους που 

κατά καιρούς ενεργοποιείται. Συνήθως όμως καταπατείται, και στις ελάχιστες 

περιπτώσεις όπου αξιοποιείται, η πιθανή αύξηση υπολείπεται της αύξησης του 

πληθυσμού και των επεκτάσεων της πόλης. Οι υφιστάμενοι υπαίθριοι χώροι μιας 

περιοχής αποτελούν δείκτη ποιότητας του περιβάλλοντός της. Είναι όμως άνισα 

κατανεμημένοι στα σύγχρονα πολεοδομικά συγκροτήματα.  

Οι υπαίθριοι χώροι δέχονται συχνά ανακατατάξεις από τις μεγαλύτερης 

κλίμακας παρεμβάσεις. Αναβαθμίζονται και αυξάνουν, ή υποβαθμίζονται και 

περιορίζονται, ανάλογα με το ρόλο και τη θέση που κατέχει η περιοχή τους στους 

διάφορους μετασχηματισμούς της πόλης. Βασικά χαρακτηριστικά τους όπως ο 

χαρακτήρας, η χρήση, η εικόνα, αλλάζουν ανάλογα. 

Ο περιβαλλοντικός σχεδιασμός των αδόμητων χώρων αποτελεί ένα τεράστιο 

αντικείμενο, για το οποίο θα έπρεπε να αφιερωθεί ολόκληρη μελέτη, προκειμένου να 

αναφερθούν στοιχειωδώς οι αρχές του. Στην παρούσα εργασία, θα συνοψιστούν οι 
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βασικές αρχές σχεδιασμού του υπαίθριου αστικού χώρου σε συνδυασμό με κάποια 

βιοκλιματικά στοιχεία που κρίνονται ικανά να ωφελήσουν την παρέμβαση σε κτήρια 

υφιστάμενης γειτονιάς, με σκοπό την ενσωμάτωση τους στην επικείμενη πρόταση για 

την περίπτωση του Προφήτη Δανιήλ, αλλά και την καταγραφή μεθοδολογίας με 

σκοπό την ευέλικτη μετατροπή κάθε κεντρικής γειτονιάς.  

  Αντικείμενα του περιβαλλοντικού αστικού σχεδιασμού αποτελούν οι δρόμοι 

και οι συνδεόμενοι με αυτούς δημόσιοι υπαίθριοι χώροι, καθώς και το οικοδομικό 

τετράγωνο που περιλαμβάνει κτήρια και ιδιωτικούς ή κοινόχρηστους χώρους.  

Οι τομείς του περιβαλλοντικού αστικού σχεδιασμού, πιο συγκεκριμένα είναι : 

ð Οι μετακινήσεις  

ð Οι δραστηριότητες και οι χρήσεις γης 

ð Το κτηριακό δυναμικό 

ð Οι υποδομές 

ð Οι υπαίθριοι χώροι 

Μπορούν να γίνουν αρκετές συγκροτημένες παρεμβάσεις σε δρόμους όπως 

αποκλειστικές πεζοδρομήσεις, επαναπροσδιορισμός δραστηριοτήτων και χρήσεων 

γης με απαγορεύσεις ή ποσοστώσεις. Στο κτηριακό δυναμικό μπορούν να 

καθοριστούν τα όρια του κτισμένου χώρου, όπως οι πρασιές και οι ελεύθεροι χώροι, 

και να πραγματοποιηθούν αναπλάσεις με προσθήκες στοιχείων που να στοχεύουν 

στην εξοικονόμηση ενέργειας και την θερμική άνεση των χώρων. Στον τομέα των 

υποδομών, πρώτιστης σημασίας είναι η διαχείριση των όμβριων υδάτων και των 

αστικών λυμάτων καθώς και η αποκομιδή των απορριμμάτων. Τέλος, στους 

υπαίθριους χώρους μπορούν να σχεδιαστούν ή να επανασχεδιαστούν οι υφιστάμενοι 

ιδιωτικοί ακάλυπτοι χώροι, να αξιοποιηθούν τα κενά οικόπεδα και να ενοποιηθούν 

και να επανασχεδιαστούν οι εσωτερικοί ακάλυπτοι χώροι των οικοδομικών 

τετραγώνων. 

Ο ηλιασμός και η σκίαση είναι στοιχεία που συμπληρώνουν τις βασικές 

βιοκλιματικές αρχές της αρχιτεκτονικής σύνθεσης, ενώ ιδιαίτερης σημασίας είναι ο 

ενδιάμεσος μεταβατικός χώρος (buffer space). Ο χώρος αυτός λειτουργεί ως φίλτρο 

για την ατμοσφαιρική ρύπανση, το θόρυβο και κάθε είδους όχληση. Τέτοιοι χώροι 

μπορεί να είναι τα προκήπια56, ακόμα και οι εξώστες των οικοδομών. Όταν δεν 

υφίσταται τέτοια δυνατότητα, τη λειτουργία του ενδιάμεσου χώρου καλείται να 

                                                 
56 Οι γνωστές πρασιές 
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καλύψει ο δημόσιος χώρος, που στην προκείμενη περίπτωση γίνεται με ευθύνη του 

οικείου δήμου.  

Ο σχεδιασμός και η διαμόρφωση των ανοιχτών χώρων όταν αυτοί είναι 

ιδιωτικοί είναι ευθύνη του μελετητή μηχανικού και του ιδιοκτήτη. Όταν οι χώροι 

είναι δημόσιοι, την ευθύνη φέρει ο εκάστοτε Δήμος. Ο σχεδιασμός αυτός 

περιλαμβάνει την κατασκευή τεχνητών στοιχείων όπως περιφράξεις, τοιχοποιίες, 

επιστρώσεις, εξοπλισμούς, κατασκευές στοιχείων νερού και φυτεύσεις.  

Υπάρχει μια αμφίδρομη σχέση μεταξύ των ενεργειακών ιδιοτήτων των 

κτηρίων και των υπαίθριων χώρων. «Για να ανταποκριθούν με ευαισθησία τα κτήρια 

στο περιβάλλον τους, πρέπει καταρχήν να εξασφαλιστεί η ύπαρξη ενός ευρύτερου, 

φιλικού και βιώσιμου περιβάλλοντος γύρω από αυτά.»57. Αντιστρόφως, για να 

ανταποκριθούν οι ελεύθεροι χώροι της πόλης στις ανθρώπινες ανάγκες για ποιοτικό 

περιβάλλον, προϋποτίθεται ότι η ανάπτυξη του δομημένου περιβάλλοντος, θα 

περικλείει αρχές της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής ούτως ώστε, να μην επιβαρύνεται 

αλόγιστα το αστικό περιβάλλον. Αναφερόμενοι, σε μια πόλη σαν την Αθήνα, μια 

τέτοια μεθοδολογία καθίσταται αναγκαία.  

Οι αστικοί υπαίθριοι χώροι αποτελούν δημόσιους κοινωνικούς χώρους όταν 

ανταποκρίνονται στα πρότυπα δημόσιας ζωής των κατοίκων, στις ανάγκες 

βιοκλιματικού σχεδιασμού και στη λειτουργία της φύσης μέσα στην πόλη. Βασική 

αρχή στο σχεδιασμό βιώσιμων υπαίθριων χώρων είναι η δυνατότητα συγκέντρωσης 

της κίνησης των πεζών. Τα δίκτυα τους πρέπει να αποτελούνται από περιοχές κίνησης 

και περιοχές στάσης. Για να λειτουργήσουν ως κοινωνικοί χώροι, οι ελεύθεροι 

αστικοί χώροι, πρέπει να είναι αναγνώσιμοι, να παρέχουν δυνατότητα ανάπτυξης 

φυσικών στοιχείων και να διαμορφώνουν ένα ικανοποιητικό και άνετο μικρο-

περιβάλλον. «Βασικές προϋποθέσεις για την επιτυχή διαμόρφωση τέτοιων χώρων και 

τη βιωσιμότητα τους, είναι η προσαρμογή τους στον φυσικό / εδαφικό ανάγλυφο, και η 

ενσωμάτωση φυσικών στοιχείων.»58  

«Οι συνθήκες ζέστης και ρύπανσης που αναπτύσσονται σε συνδυασμό με τη 

χαμηλή ταχύτητα του ανέμου, δημιουργούν έλλειψη άνεσης στον εξωτερικό χώρο, και 

οδηγούν σε μεγάλη κατανάλωση ενέργειας στα κτήρια. Επομένως, πρέπει κάθε δομικό 

                                                 
57 Πολυχρονόπουλος Δ., (2002), Η ενσωμάτωση των βιοκλιματικών αρχών στον σχεδιασμό, σημειώσεις 
3ου εξαμήνου, στο πλαίσιο του  «Περιβάλλον και Σχεδιασμός του Χώρου»,  ΕΜΠ, σελ. 67. 
58 Κοσμάκη Π., Λουκόπουλος Δ., Στρουσοπούλου Ε., Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων και 
Ανοιχτών Χώρων. Αρχές Οικολογικού Σχεδιασμού, τόμος Β΄, Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, 
σελ.145. 
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στοιχείο του υπαίθριου χώρου, από τη βλάστηση μέχρι τα υλικά επίστρωσης και τον 

αστικό εξοπλισμό να λειτουργεί διεποχικά κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Βέβαια, 

από τα τέσσερα κύρια μικροκλιματικά στοιχεία που επιδρούν στη ροή της ενέργειας από 

το εξωτερικό περιβάλλον στο ανθρώπινο σώμα, μόνο η ηλιακή ακτινοβολία και ο 

άνεμος είναι ελεγχόμενα σε σημαντικό βαθμό. Η θερμοκρασία του αέρα και η σχετική 

υγρασία, δύσκολα μπορούν να μεταβληθούν μέσα από τον σχεδιασμό»59. 

Με προκλητικά απούσα την πολιτεία από κάθε έννοια σχεδιασμού ή έστω 

προβληματισμού για τη μελλοντική δομή της πόλης, καθώς και του επιθυμητού 

επιπέδου ζωής των κατοίκων της, οι περιβαλλοντικοί δείκτες σταδιακά αλλά 

αμείλικτα επιδεινώνονται. Η άποψη αυτή δεν αποτελεί απόρροια κάποιας μελέτης, 

καθώς γίνεται πλέον αντιληπτό από την καθημερινότητα του ανθρώπου.  Επανέρχεται 

στο προσκήνιο η ανάγκη εφαρμογής μιας συγκροτημένης πολιτικής η οποία αφορά τη 

διάσωση των τελευταίων κοινόχρηστων χώρων, σε επίπεδο γειτονιάς, με στόχο τη 

δημιουργία ενός εκτεταμένου δικτύου κοινόχρηστου και πρασίνου ελεύθερου χώρου, 

σε επίπεδο μητροπολιτικής Αθήνας και την ταυτόχρονη αναβάθμιση του παλαιού 

κτηριακού αποθέματος. 

 

4.3.1 ΜΕΘΟΔΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΜΙΚΡΟΚΛΙΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΟΔΟΥΣ  

 Η Αθήνα έχει χάσει σε μεγάλο βαθμό την σχέση της με τη φύση και το τοπίο 

γενικότερα. Η ιδιαίτερα αυξημένη παραγωγή ανθρωπογενούς θερμότητας, λόγω της 

υπερ-συγκέντρωσης στα αστικά κέντρα, σε συνδυασμό με τη μείωση του πράσινου 

και την αύξηση της αστικοποίησης, αλλά και της αστικής διόγκωσης, έχουν συμβάλει 

σε μια δραματική αλλαγή του μικροκλίματος της Αθήνας. Το έλλειμμα και η 

ανισοκατανομή συνθετικών στοιχείων της πόλης, όπως το πράσινο, οι δημόσιοι 

ελεύθεροι χώροι και δόμησης, υποβαθμίζει την ποιότητα ζωής και δημιουργεί 

κοινωνικές ανισότητες και αναμφισβήτητα, επιπτώσεις υγείας. 

                                                 
59 Πολυχρονόπουλος Δ., [sic] Η ένταξη βιοκλιματικών αρχών στον αστικό σχεδιασμό. Ο έλεγχος του 
ηλιασμού και σκιασμού στον αστικό ιστό, Διδακτορική Διατριβή, ΕΜΠ, 2002, σελ. 43 
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Δύο είναι τα φαινόμενα που 

συντελούν κυρίως στην μεταβολή της 

θερμικής και αεροδυναμικής 

συμπεριφοράς των πόλεων, της θερμικής 

νησίδας και της αστικής χαράδρας. Το 

φαινόμενο της θερμικής νησίδας (urban 

heat island) είναι το φαινόμενο κατά το 

οποίο η θερμοκρασία στο κέντρο μιας 

πόλης είναι μεγαλύτερη απ' αυτή της 

περιοχής που το περιβάλλει. Έχει 

διαπιστωθεί ότι η ένταση του φαινομένου 

της θερμικής νησίδας σε μεγάλες πόλεις όπως η Αθήνα, μπορεί να φτάσει τους 10-12° 

C. Η αστική θερμονησίδα μπορεί να εγκλωβίσει ρύπους σε συνδυασμό με την 

απουσία κυκλοφορίας αέρα, αυξάνοντας έτσι την ατμοσφαιρική ρύπανση του 

κέντρου. Το φαινόμενο της αστικής χαράδρας (urban canyon) αφορά τη μείωση της 

ταχύτητας και την αλλαγή της διεύθυνσης του ανέμου, καθώς και την θερμοκρασιακή 

στρωμάτωση του αέρα στους δρόμους των πόλεων60. Αποκτά διαφορετικά 

χαρακτηριστικά ανάλογα με το ύψος των κτιρίων, το πλάτος των δρόμων και πώς 

                                                 
60 Διεπιστημονικό Ινστιτούτο Περιβαλλοντικών Ερευνών (ΔΙΠΕ), ΥΠΕΧΩΔΕ Διεύθυνση Οικιστικής 
Πολιτικής και Κατοικίας, «Οικολογική Δόμηση», εκ. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα, 2000, σελ.20. 

Εικόνα 9: Μεταβολή της θερμοκρασίας σε μια πόλη και το φαινόμενο της θερμικής νησίδας – η 
καμπύλη περιγράφει τη χωρική μεταβολή της θερμοκρασίας στην πόλη - Διεπιστημονικό 
Ινστιτούτο Περιβαλλοντικών Ερευνών (ΔΙΠΕ), ΥΠΕΧΩΔΕ 2000, σελ.20 
 

Εικόνα 10: Ροή ανέμου σε αστικό δρόμο ως 
συνάρτηση του μέσου ύψους των κτηρίων 
Διεπιστημονικό Ινστιτούτο Περιβαλλοντικών 
Ερευνών (ΔΙΠΕ), ΥΠΕΧΩΔΕ 2000, σελ.20 
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αυτά τα δύο γεωμετρικά χαρακτηριστικά συνδυάζονται μεταξύ τους, στο πλαίσιο της 

πολυπλοκότητας της πόλης και της πυκνότητας της61.  

Για την αντιμετώπιση των παραπάνω αστικών φαινομένων, είναι επιτακτική η 

ανάγκη σύστασης μιας στρατηγικής μεθοδολογίας που αφορά τη βελτίωση του 

μικροκλίματος των αστικών οδών και κατ’επέκταση του συνόλου, η οποία δύναται 

ευέλικτα να διαμορφώνεται ανάλογα με τις ανάγκες κάθε περιοχής ή διαφορετικά 

στην περίπτωση που αναλύεται, μιας γειτονιάς με χωρικά και όχι διοικητικά όρια, 

ώστε σε κάθε συγκεκριμένο χωροχρόνο, να στοχεύει σε προβλήματα που αφορούν 

την πραγματική πραγματικότητα.  Μεταξύ των διάφορων μεθοδολογιών που 

εφαρμόζονται για τη βελτίωση του μικροκλίματος, η επικρατέστερη είναι αυτή που 

χρησιμοποιήθηκε, όπως προσάρμοσε σε σχετική έρευνα η Ali- Toudert Fazia62, όπου 

η θερμική άνεση επηρεάζεται από τους διάφορους πιθανούς συνδυασμούς της 

αναλογίας ύψους κτηρίων – πλάτους οδών, του προσανατολισμού των οδών και της 

χρήσης βλάστησης. 

Στην πρόσφατη Χάρτα Πρασίνου της Αθήνας63, γίνεται αναφορά στο θερμικό 

ισοζύγιο της πόλης και στη θερμική νησίδα, και αναλύονται διάφορες αρχές και 

στόχοι. Άξιο αναφοράς είναι το σημείο όπου καταγράφονται οι τεχνικές που βοηθούν 

την βελτίωση του μικροκλίματος στην πόλη. Έτσι, κρίνονται αναγκαία, 

 
ð H αύξηση του Αστικού Πράσινου  

ð Η χρήση ψυχρών Υλικών  

ð Η μείωση της Ανθρωπογενούς θερμότητας  

ð Την χρήση ψυχρών πηγών για την απόρριψη της πλεονάζουσας 

θερμότητας.  

ð Κατάλληλη διάταξη και χρήση των ελεύθερων χώρων με 

χρήση σκίασης, αερισμού, κλπ  

                                                 
61Μαϊνα Α., (2006), Δημιουργία Δικτύων Κυκλοφορίας Πεζών στην πόλη και η συμβολή τους στην 
ποιότητα του αστικού περιβάλλοντος. η περίπτωση της περιοχής Δουργουτίου στον Νέο Κόσμο. 
Δ.Π.Μ.Σ., Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. Ε.Μ.Π. Αρχιτεκτονική – Σχεδιασμός Χώρου, Αθήνα, 
σ.11 
62 Fazia, Ali-Toudert, (2005), Dependence of outdoor thermal comfort on street design in hot and dry 
climate, Dissertation Berichte des Meteorologischen Institutes der Universität Freiburg, Nr. 15, 
Freiburg 
63 Χάρτα Πρασίνου της Αθήνας, (2008), Δήμος Αθηναίων 
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Τέτοιες δράσεις απαιτούν μια συνολική στρατηγική βελτίωσης του μικροκλίματος 

στην πόλη που όμως προϋποθέτει ένα ολοκληρωμένο επιστημονικό σχέδιο όπου κάθε 

μέτρο έχει μελετηθεί και αξιολογηθεί. Εμπειρικές και αποσπασματικές παρεμβάσεις 

τοπικού χαρακτήρα, χωρίς ολοκληρωμένη διάσταση, ελάχιστα συνεισφέρουν έστω 

και αν φαινομενικά είναι προς την ορθή κατεύθυνση. 

Η κύρια και σημαντική συνεισφορά της βλάστησης είναι η βελτίωση των 

μικροκλιματικών συνθηκών της πόλης και κατ’ επέκταση η βελτίωση του κλίματος. 

Μετρήσεις τις θερμοκρασίας έχουν δείξει μέχρι και 2,8˚ C διαφορά μεταξύ του 

δομημένου κέντρου και υπαίθριου χώρου64. Ειδικότερα η βλάστηση βελτιώνει το 

αστικό κλίμα  ως εξής65.  

ð Με την διαπνοή τα φυτά δημιουργούν αυξημένες συνθήκες υγρασίας στην 

ατμόσφαιρα που ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες μπορεί να φτάσει το 5-8 

% δημιουργώντας  ένα ευχάριστο δροσερό περιβάλλον 

ð Λόγω της διάχυσης της ηλιακής ακτινοβολίας από το φύλλωμα των δένδρων 

έχουμε βελτίωση του φωτεινού καθεστώτος της περιοχής 

ð Ανανεώνει συνεχώς το οξυγόνο της ατμόσφαιρας 

ð Προστατεύει από τον άνεμο και μειώνει τους κινδύνους παγετού σε μια 

περιοχή. Τα φυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να εμποδίσουν, να 

φιλτράρουν και να οδηγήσουν τη ροή του αέρα επηρεάζοντας έτσι τον αερισμό. 

ð Έχει χαμηλή θερμοχωρητικότητα και θερμική αγωγιμότητα και απορροφά πολύ 

μικρότερη θερμότητα κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών66 

ð Με την σκίαση αυξάνεται η θερμική άνεση μέσα στις πόλεις 

 

 

 

 

 

 

                                                 
64 Heisler, G.M, (1990), Mean wind speed below building height in residential nneighbourhoods with 
different tree density, ASHRAE. Translation, vol. 96, σ. 1389-1396, στο: Τζώρτζη Τ. N., Σαρίκου Σ., 
(2006), Ενοποίηση και σχεδιασμός μικρών αστικών χώρων με βιοκλιματικές συνθήκες, 8ο Εθνικό 
Συνέδριο για τις ήπιες μορφές ενέργειας, Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής, Θεσσαλονίκη 
65 Ντάφης Σ., (2001), Δασοκομία πόλεων, Εκδόσεις Art of text, Θεσσαλονίκη 
66 Georgi N.J., Sarikou S., (2005), The usage of Nature friendly materials in Urban Public Spaces, 
Jour. WSEAS Transaction, Vol.1(2), στο: Τζώρτζη Τ. N., Σαρίκου Σ., (2006), οπ.απ. 
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4.3.2 ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ  

Η ανάπλαση ενός υφιστάμενου 

ανοιχτού χώρου ή ο σχεδιασμός ενός νέου 

εξασφαλίζουν την ευκαιρία για βελτίωση 

των συνθηκών άνεσης στον υπαίθριο 

χώρο. Εμφανίζεται πληθώρα λύσεων 

ικανών να αντιμετωπίσουν χωρικά 

προβλήματα τα οποία σχετίζονται με την 

τοπική μορφολογία, το κλίμα και την 

αισθητική φύση της κάθε σχεδιαστικής 

πρότασης. Ανεξάρτητα από την ποικιλία 

των λύσεων, υπάρχουν συγκεκριμένα 

σημεία στα οποία ο μελετητής οφείλει να 

σταθεί, ώστε να επιτύχει την επίλυση, η 

οποία μεταφράζεται στην παροχή ενός 

ελκυστικού και άνετου περιβάλλοντος.  

Βασικό θέμα στη διαδικασία 

σχεδιασμού είναι η χρήση του ανοιχτού 

χώρου. Όσον αφορά τη θερινή περίοδο, 

για την επίτευξη της άνεσης είναι απαραίτητος ο έλεγχος της θερμοκρασίας. Η 

σκίαση είναι ο πιο καθοριστικός παράγοντας για τον έλεγχο της θερμοκρασίας και 

σημαντική παράμετρος οπτικής άνεσης. Προτείνεται ανά περίπτωση, να 

χρησιμοποιηθούν σκίαστρα ή διαφορετικοί τύποι βλάστησης, ανάλογα με την 

επιθυμητή μορφή σκιάς. Κατακόρυφα ή κεκλιμένα στοιχεία σκίασης όπως τοίχοι, 

πετάσματα ή θάμνοι τοποθετούνται κυρίως στη δυτική πλευρά του οικοπέδου67. 

Παρόμοιο αποτέλεσμα μπορεί να επιτευχθεί με δέντρα, με το πλεονέκτημα του 

δροσισμού του αέρα, χωρίς να εμποδίζει την έκθεση στο χειμερινό ήλιο. Οριζόντια 

σκίαστρα, υπό μορφή πέργκολας δύνανται να παρέχουν σκιά για αρκετές ώρες, 

ακόμα και σε επιμήκεις πεζόδρομους ή μονοπάτια.  

                                                 
67 Νικολοπούλου Ι. (επιμ.), Σχεδιασμός Υπαίθριων Αστικών Χώρων με Βιοκλιματικά Κριτήρια - 
RUROS, ΚΑΠΕ, Αθήνα, 2004, σ.37 

Εικόνα 12 Φυλλοβόλα δέντρα προσφέρουν σκιά 
το καλοκαίρι ενώ το χειμώνα επιτρέπουν τον 
ηλιασμό του χώρου.  
(Νικολοπούλου Ι. (επιμ.), οπ.απ) 

Εικόνα 11 Στοές κατά μήκος πεζοδρόμων 
παρέχουν σκιά και προστασία από τη βροχή.  
(Νικολοπούλου Ι. (επιμ.), Σχεδιασμός Υπαίθριων 
Αστικών Χώρων με Βιοκλιματικά Κριτήρια - 
RUROS, ΚΑΠΕ, Αθήνα, 2004, σ.37) 
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Η κατεύθυνση των ανέμων (Wind 

channelling) το καλοκαίρι προς τον χώρο 

είναι σημαντική για την απαγωγή της 

θερμότητας από τον ανοιχτό χώρο68.  

Τα υλικά των επιφανειών 

αποτελούν σημαντικό παράγοντα. Ανοιχτά 

χρώματα και ανακλαστικές επιφάνειες 

μπορεί να αποτρέψουν την υπερθέρμανση 

των επιφανειών, αλλά μπορεί να 

δημιουργήσουν ανάκλαση της θερμότητας 

προς τους χρήστες του χώρου και τις επιφάνειες των γύρω κτιρίων69. Αντιθέτως, 

σκουρόχρωμες επιφάνειες τείνουν να υπερθερμανθούν, όταν εκτεθούν στην ηλιακή 

ακτινοβολία. Η επικάλυψη επιφανειών με βλάστηση όχι μόνο εμποδίζει τις 

ανακλάσεις, αλλά και συνεισφέρει στο δροσισμό του αέρα μέσω 

εξατμισοδιαπνοής.  

Σχετικά με τον περιορισμό του θορύβου η βλάστηση μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ως φράγμα ήχου, παράλληλα με τη χρήση της για σκίαση ή 

προστασία από τον άνεμο. Βυθισμένοι ανοιχτοί χώροι είναι επίσης αποτελεσματικοί 

στη μείωση του θορύβου.  Συνοψίζοντας, δεν υπάρχουν μονοσήμαντα μέτρα, καθώς 

κάθε λύση προς μια κατεύθυνση επηρεάζει άλλες παραμέτρους άνεσης. Η 

σχεδιαστική πρόταση θα πρέπει να έχει μια συνδυαστική ολοκληρωμένη μορφή 

λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παραμέτρους άνεσης και τα ειδικά μορφολογικά και 

κλιματικά χαρακτηριστικά της τοποθεσίας.. 

4.4 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΗΡΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ 

Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τα κτήρια αποτελείται από: 

ð Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (Ο Νόμος που θέτει το γενικό 

πλαίσιο για την παραγωγή του δομημένου περιβάλλοντος). 

ð Κτηριοδομικός Κανονισμός (Αναφέρεται στην κατασκευή των 

δομικών έργων. Αποτελεί ενεργοποίηση του Άρθρου 26 του ΓΟΚ με 

Υπουργική Απόφαση). 

                                                 
68 Νικολοπούλου Ι.(επιμ.), οπ.απ. 
69 Νικολοπούλου Ι.(επιμ.), οπ.απ. 

Εικόνα 13 Δέντρα με πυκνά φυλλώματα μπορούν 
να λειτουργήσουν ως ανεμοφράγματα το χειμώνα 
(Νικολοπούλου Ι. (επιμ.), οπ.απ.) 
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ð Κανονισμός Θερμομόνωσης (Ο πρώτος Κανονισμός σε θέματα 

θερμικών απαιτήσεων των κτιρίων, που εισήχθη με Προεδρικό 

διάταγμα το 1979). 

ð Κοινή Υπουργική Απόφαση ΚΥΑ 21475/4707/98 (Αποτελεί 

συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Κοινοτικής Οδηγίας SAVE 

93/76/ΕΕ, η οποία στοχεύει στον περιορισμό των εκπομπών CO2 με τη 

βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων). 

Οι παραπάνω κανονισμοί και αποφάσεις 

λειτουργούν συνδυαστικά με τη νέα 

οδηγία 2002/91/ΕΚ σχετικά με την 

ενεργειακή πιστοποίηση των κτηρίων. Η 

οδηγία αυτής έρχεται με στόχο την 

ενεργειακή ανακαίνιση μεγάλου ποσοστού 

του κτηριακού αποθέματος, ιδιαίτερα των 

Αθηνών. Όταν αναφέρεται ο όρος 

ενεργειακή ανακαίνιση70, αφορά τεχνικές 

λύσεις αναβάθμισης / ανακαίνισης κτιρίων 

και περιβάλλοντα χώρου, διαδικασίες 

λήψης αποφάσεων και πιθανή 

χρηματοδότηση για την επίτευξη των 

παραπάνω.  

Πιο συγκεκριμένα, οι τεχνικές λύσεις αναβάθμισης / ανακαίνισης κτιρίων και 

περιβάλλοντα χώρου αφορούν: 

ð Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, θερμομόνωση, αποκατάσταση 

του κτηριακού κελύφους 

ð Σκίαση, αερισμός, λύσεις φυσικού δροσισμού 

ð Βελτίωση μικροκλίματος και περιβάλλοντα χώρου 

ð Ανακαίνιση των εγκαταστάσεων θέρμανσης και όλων των 

ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) συστημάτων 

ð Εφαρμογή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και νέων υλικών 

 
                                                 
70 Τζανακάκη Ε.,(2008), Μεθοδολογία Ενεργειακής Αναβάθμισης της Κοινωνικής Κατοικίας, Τμήμα 
Κτιρίων – Διεύθυνση Ενεργειακής Αποδοτικότητας, Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, στο: 
συνέδριο Νέες Ενεργειακές Τεχνολογίες στα κτίρια, Αθήνα, 12/06/08 
 

Διάγραμμα 1: Μόνωση στα κτήρια 
Τζανακάκη Ε., (2008), Μεθοδολογία Ενεργειακής 
Αναβάθμισης της Κοινωνικής Κατοικίας, Τμήμα 
Κτιρίων – Διεύθυνση Ενεργειακής Αποδοτικότητας, 
Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, στο: 
συνέδριο Νέες Ενεργειακές Τεχνολογίες στα κτίρια, 
Αθήνα, 12/06/08 



Έλλη Α. Καλοκαιρινού - Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π. 

 80 

Οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων αφορούν τη διαθέσιμη πληροφορία, τους 

οικονομικούς πόρους, τις δυνατότητες χρηματοδότησης (επενδυτική ικανότητα 

ιδιοκτήτη, επιδοτήσεις – επιχορηγήσεις), την αποδοχή τεχνικών λύσεων και τη 

συμφωνία ενοίκων/ιδιοκτητών. 

Πιο συγκεκριμένα, τα βασικά προβλήματα που καταγράφονται σχετικά με την 

υπάρχουσα υποδομή και ιδιαιτέρως με τα παλαιά κελύφη είναι: 

ð Ελλιπής θερμομόνωση του κελύφους 

ð Κακή κατάσταση των πλαισίων ανοιγμάτων 

ð Ανεπαρκής σκιασμός 

ð Υλικά που αποθηκεύουν θερμότητα 

ð Απουσία φύτευσης 

ð Έλλειψη έγκαιρων επιδοτήσεων  

Στην σύγχρονη εποχή, όπου οι κτηριακές κατασκευές είναι περισσότερο 

σύνθετες και ελαφρότερες από τα παραδοσιακά πέτρινα κτίρια του παρελθόντος, την 

προστασία από τις θερμικές μεταβολές ανέλαβαν τα διάφορα τεχνητά συστήματα 

ελέγχου, όπως η κεντρική θέρμανση και ο κλιματισμός. Η κατανάλωση ενέργειας για 

τη λειτουργία τους δεν αποτελούσε πρόβλημα, μέχρι την Ενεργειακή Κρίση. Οι 

ενεργειακές πηγές, πιο συγκεκριμένα το πετρέλαιο, έπαψαν να είναι φτηνές, 

αναδεικνύοντας τη μεγάλη σημασία της θερμομόνωσης στην εξοικονόμηση 

ενέργειας.  

Όλα τα κτίρια που κατασκευάστηκαν στην Ελλάδα μετά το 1980 είναι 

μονωμένα βάσει του Κανονισμού Θερμομόνωσης, όμως σχεδόν όλα τα κτίρια που 

έχουν κατασκευαστεί πριν από αυτή τη χρονολογία-σταθμό για την κατασκευή 

(σχεδόν το 82% των κτιρίων στην Ελλάδα) δεν έχουν μόνωση. «Η αναλογία 

κατανάλωσης ενέργειας (και του κόστους της φυσικά) για τις ανάγκες θέρμανσης-ψύξης 

μεταξύ κτιρίων με και χωρίς μόνωση είναι 1 προς 3»71. 

 

                                                 
71 Γενική Γραμματεία Υπουργείου Ανάπτυξης, Τομέας Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, Εξοικονόμηση 
και Ορθολογική Χρήση Ενέργειας στο: 
 http://www.cres.gr/energy-saving/enimerosi_thermomonosi.htm (10/07/09) 
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Τα κουφώματα έχουν σημαντικό ρόλο στην ενεργειακή κατανάλωση για 

θέρμανση και ψύξη των χώρων, και εν τέλει στη θερμική άνεση του χώρου, γιατί από 

αυτά μεταφέρεται μεγάλη ποσότητα ενέργειας. Το χειμώνα χάνεται θερμότητα από 

μέσα προς τα έξω, ενώ το καλοκαίρι εισέρχεται θερμότητα από το ζεστό εξωτερικό 

περιβάλλον. Η διαδικασία αυτή μπορεί να ελαχιστοποιηθεί με τη χρήση κατάλληλα 

κατασκευασμένων, ενεργειακά αποδοτικών παραθύρων. Τα παράθυρα αυτά, 

σύμφωνα με μελέτη του ΚΑΠΕ (Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας) θα πρέπει 

να έχουν υαλοπίνακες και κουφώματα με καλές θερμομονωτικές ιδιότητες και επί 

πλέον, θα πρέπει να είναι αεροστεγανά, ώστε να εμποδίζουν τη διαφυγή θερμότητας 

από χαραμάδες, οι οποίες μπορεί να επιφέρουν σημαντικές απώλειες θερμότητας, 

όπως παρατηρείται σε κτήρια κακής κατασκευής ή παλαιά. 

Για τα παλαιά κτήρια, κτισμένα εν γένει πριν το 1979, η αντικατάσταση των 

μονών υαλοπινάκων με διπλούς, με πιθανή αντικατάσταση και των κουφωμάτων, 

αποτελεί μια σημαντική τεχνική εξοικονόμησης ενέργειας. Η αντικατάσταση των 

παλιών παραθύρων με νέα, ενεργειακά αποδοτικά με διπλά τζάμια, αν και έχει κάποιο 

κόστος, μπορεί να ανατρέψει κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό την κακή ενεργειακή 

απόδοση του κτιρίου, με πολλαπλά οφέλη, ενεργειακά-περιβαλλοντικά και 

οικονομικά.  

Διάγραμμα 2: Κατανάλωση ενέργειας σε κτίρια με μονά και διπλά τζάμια 
ΚΑΠΕ, Έργο Double Glazing in Southern Countries XVII/4.1031/99-33, Τελική Έκθεση, 
Δεκέμβριος 2000, Πρόγραμμα SAVE, της DG XVII-Γενικής Διεύθυνσης για την Ενέργεια, της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο: Γενική Γραμματεία Υπουργείου Ανάπτυξης, Τομέας Ενέργειας και 
Φυσικών Πόρων, Εξοικονόμηση και Ορθολογική Χρήση Ενέργειας στο: 
 http://www.cres.gr/energy-saving/enimerosi_thermomonosi.htm 
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Κρίνεται αναγκαία, ως αρχικό στάδιο μεθοδολογικού σχεδιασμού και 

υλοποίησης πρότασης αναβάθμισης αστικού κυττάρου, η: 

ð Διερεύνηση των κατάλληλων οικονομικά αποδοτικών τεχνικών 

λύσεων για κάθε περιοχή 

ð Διερεύνηση και προώθηση των κατάλληλων χρηματοδοτικών 

σχημάτων ανάλογα με τις επικρατούσες θεσμικές και οικονομικές 

συνθήκες 

ð Συζήτηση με τους εμπλεκόμενους κοινωνικούς φορείς και 

καταγραφή των μη τεχνολογικών εμποδίων και των ευκαιριών 

ενεργειακής ανακαίνισης 

ð Ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση όλων των κοινωνικών φορέων 

ð Μηχανισμός προώθησης τεχνικών λύσεων και ελέγχου υλοποίησης 

Υπάρχουν ακόμα αρκετά εμπόδια όσον αφορά την ενεργειακή ανακαίνιση 

των κτηρίων, τα οποία σχετίζονται με την απουσία επαρκών θεσμικών και 

οικονομικών κίνητρων.  Δεν υπάρχουν σημαντικές φοροαπαλλαγές, επιδοτήσεις, 

επιχορηγήσεις ή ειδικά δάνεια, έτσι οι ιδιοκτήτες ή οι ένοικοι των κατοικιών δεν 

θέλουν ή δεν μπορούν να επενδύσουν στην ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας 

τους, καθώς δεν γνωρίζουν τα τεχνικά και οικονομικά οφέλη που μπορεί να 

προκύψουν από αυτή. Οι ιδιοκτήτες περιμένουν από την Πολιτεία (Κεντρική και 

Τοπική Διοίκηση) να τους χρηματοδοτήσει ως και 100%, ενώ η χρηματοδότηση από 

τρίτους ακόμα είναι δύσκολη λόγω του  ιδιοκτησιακού/θεσμικού καθεστώτος σε 

πολυκατοικίες και συγκροτήματα κατοικιών. Υπάρχει γενική δυσπιστία ως προς την 

ιδιωτική διαχείριση κεντρικών ενεργειακών συστημάτων. 

Προοπτικές διαφαίνονται με την νέα Οδηγία 2002/91/ΕΚ για την 

Ενεργειακή Απόδοση των Κτηρίων και η διαδικασία  ενεργειακής επιθεώρησης 

αναμένεται να δώσει ώθηση στην ενεργειακή βελτίωση όλων των κτηρίων.  

Οι Δημοτικές Αρχές μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο με την οικονομική 

και θεσμική υποστήριξη της Πολιτείας.  Τα νομικά εμπόδια δεν είναι προσωρινά 

προβλήματα, απλά δεν έχει γίνει η κατάλληλη έρευνα σε αυτό το τομέα, είναι ένα 

θέμα το οποίο πρέπει να λυθεί στο μέλλον. Πρέπει να νομιμοποιηθεί η ανακαίνιση 
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και η ενσωμάτωση της στα ενεργειακά κριτήρια όπως μια συνηθισμένη διαδικασία, 

καθώς τώρα απαιτείται άδεια72. 

Για την καταστολή των εμποδίων, είναι απαραίτητο να υπάρχει καλή 

διαχείριση για την ενεργειακή αποκατάσταση των κατοικιών, πρέπει να γίνει 

εκπαίδευση και κατάρτιση του τεχνικού προσωπικού και τέλος, πρέπει να υπάρχει 

επικοινωνία με τους ενοίκους ή ιδιοκτήτες για να ενημερωθούν για τις διαδικασίες 

που πρέπει ακολουθηθούν, ώστε η ενεργειακή αναβάθμιση να μη φαντάζει ως μια 

πολύπλοκη και μακρινή διαδικασία, που έχει ως στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας 

ζωής.  

Ανακεφαλαιώνοντας, γίνεται λόγος για δύο σημεία επέμβασης, όσον αφορά 

τα κτήρια: 

1. Μόνωση 

2. Κουφώματα 

τα οποία, με τα κατάλληλα θεσμικά και οικονομικά κίνητρα, διαβούλευση, 

εκπαίδευση και κατάρτιση προσωπικού, και τέλος, ενημέρωση του αποδέκτη και 

ενσωμάτωση του στο συμμετοχικό σχεδιασμό, να τροποποιηθούν κατάλληλα και με  

απλά βήματα, να καταγραφεί αναβάθμιση του παλαιού κτηριακού αποθέματος, 

δηλαδή επίτευξη θερμικής άνεσης στο εσωτερικό δομημένο περιβάλλον της γειτονιάς 

και σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας. 

4.5 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  

Η Αθήνα δεν είναι από τις πόλεις που σχεδιάστηκαν, αλλά από αυτές που 

προέκυψαν μέσα από αποσπασματικές και ασυντόνιστες ιδιωτικές πρωτοβουλίες. 

Κάποτε έλειπε η συγκοινωνιακή δομή και γι’ αυτό η πόλη υποχρεώθηκε σε ανάπτυξη 

γύρω από το κέντρο. Έτσι τα μονώροφα και διώροφα νεοκλασικά αντικαταστάθηκαν 

από  φτηνές πολυκατοικίες για να χωρέσουν όλοι. Αργότερα όμως η πόλη άρχισε να 

επεκτείνεται και η τεχνολογική εξέλιξη να δίνει ώθηση σε αυτή την επέκταση. Είναι 

μια πόλη ζωντανή και ταυτόχρονα παράλυτη από την υπερφόρτωση του οδικού 

δικτύου της. Η κινητικότητα των κατοίκων της είναι μικρότερη από αυτή άλλων 

ευρωπαϊκών πόλεων, μικρές ταχύτητες και μεγάλη σπατάλη χρόνου. Η δυσκολία 

προσπέλασης έχει υποβαθμίσει την γειτονιά και σαφέστατα το κέντρο και τη μνήμη 

                                                 
72 Οποιουδήποτε τύπου ανακαίνιση κτηρίου απαιτεί έκδοση οικοδομικής αδείας, όπου το κόστος 
διαμορφώνεται ανάλογα με το μέγεθος της επέμβασης.  
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της πόλης. Σε αρκετές ευρωπαϊκές πόλεις, το περπάτημα και το ποδήλατο κερδίζουν 

τη μάχη απέναντι στο αυτοκίνητο και το δίκυκλο.   

Το ζητούμενο είναι η Αθήνα να αποκτήσει ένα ήπιο και φιλόξενο αστικό 

περιβάλλον αλλά συγχρόνως να γίνει πιο δραστήρια και πιο δυναμική. Η ελληνική 

οικονομία μόλις τώρα αρχίζει να κάνει τα πρώτα σταθερά βήματα στο πλαίσιο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό δεν έχει ακόμα φανεί στις χρήσεις γης και στις 

πολεοδομικές επιρροές73. Με εξαίρεση τις συνεχείς επεκτάσεις της κατοικίας στα 

προάστια, είναι φυσικό η αδράνεια του κτισμένου περιβάλλοντος να μην έχει 

επιτρέψει ακόμη στην πόλη να αναπαράγει δίκτυα για τα διαρκώς μεταβαλλόμενα 

δεδομένα της Αθήνας.  Έτσι, δημιουργείται ερώτημα σχετικό με τις απαραίτητες 

προϋποθέσεις και πολιτικές σχεδιασμού, ώστε να συμβαδίζουν οι ταχείες και πυκνές 

ροές ανθρώπων και εμπορευμάτων με το περπάτημα, το ποδήλατο και τον καθαρό 

αέρα. 

 Στόχος είναι η βιώσιμη κινητικότητα, στην οποία ανήκουν πιο φιλικοί, στον 

άνθρωπο, τρόποι μεταφοράς. Φαίνεται πως υπάρχει ανάγκη για μια πιο συνδυαστική 

λειτουργία όσον αφορά το κέντρο της πόλης, δυναμικών ροών και ήπιας 

κυκλοφορίας. Έτσι προστάζεται μια ιεράρχηση του οδικού δικτύου ώστε να 

υποχρεώνονται οι ροές να αναπτύσσονται μόνο στις αρτηρίες που είναι οι μόνες 

κατάλληλες λόγω ικανότητας να τις εξυπηρετούν. Παράλληλα, καθώς 

δημιουργούνται θύλακες ήπιας κυκλοφορίας εντός του δικτύου των παραπάνω 

αρτηριών, ο βιώσιμος πλέον πολεοδομικός σχεδιασμός οφείλει να θωρακίσει αυτούς, 

χαράσσοντας  νέες περιοχές χωρίς διαμπερείς ροές, με περιορισμένη ταχύτητα 

αυτοκινήτου και μέσω διαδικασιών, γειτονιές πιο φιλικές στον κάτοικο εξαιτίας της 

κλίμακας, της ασφάλειας και της αντοχής στις χρονικές μεταβολές.  

«Ο κυκλοφοριακός σχεδιασμός είναι αλληλένδετος με τον πολεοδομικό και οι 

δυο τους συνδέονται με μια αμφίδρομη σχέση με τις κοινωνικές παραμέτρους της 

πόλης, την κοινωνική της οργάνωση»74. Είναι το σύστημα μεταφορών που οφείλει να 

εξυπηρετεί τις ανάγκες της πόλης και όχι το αντίστροφο, αν και τις τελευταίες 

δεκαετίες φαίνεται πως οι πόλεις έχουν παραχωρήσει πολύ χώρο από το φυσικό και 

αστικό περιβάλλον για να αναπτυχθούν συγκοινωνιακά έργα (τα οποία είναι 

                                                 
73 Βλαστός Θ., Από μια κορεσμένη κυκλοφοριακά σε μια ελεύθερη Αθήνα, εικόνες ουτοπίας, στο: 
Τσέτσης Σ.(επιμ.), (2003), Ένα μέλλον για την Αθήνα. Σε αναζήτηση πολιτικών αστικής επανοργάνωσης 
του πολεοδομικού συγκροτήματος της πρωτεύουσας, εκδόσεις Παπαζήση, ενότητα 12, Αθήνα, σ.439 
74 Κοσμάκη Π., (1999), Σχεδιασμός, Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις και Μέθοδοι Εκτίμησης τους, τόμος 
Α, Σχεδιασμός Πόλεων και Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις, Πάτρα, σ.247 
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αναγκαία λόγω της νέας και ταχείας αστικής επέκτασης). Οφείλει να γίνει εκ νέου 

ιεράρχηση αξιών και να δοθεί προτεραιότητα πλέον στις ποιότητες στην κλίμακα της 

γειτονιάς. 

Σε κάθε βήμα σχεδιασμού, αναγκαία είναι η συμμετοχή του πολίτη. Για να 

ενδιαφερθεί όμως ο κάτοικος για την πόλη του πρέπει να τη γνωρίζει, να 

καταλαβαίνει τους κανόνες της ανάπτυξής της και να βρίσκονται στο προσκήνιο όσοι 

έχουν μεγάλα συμφέροντα σε αυτήν. Χρειάζεται μια συλλογική μικρή κλίμακα που 

θα λειτουργεί ως σημείο αναφοράς στο πολεοδομικό επίπεδο. Αυτή δεν είναι άλλη 

από το χώρο που περιβάλλει το σπίτι του, που είναι η γειτονιά του. Σε αυτό το χώρο 

θεωρητικά ζει περισσότερο, ενδεχομένως τον συνδέει μια προσωπική ιστορία, είναι 

πιθανότερο να βρίσκεται εκεί το σχολείο των παιδιών, ο φούρνος και το μπακάλικο, 

το πάρκο και η εκκλησία. Οι βιωμένες γειτονιές αποτελούν κύτταρα του 

πολεοδομικού οργανισμού, και είναι ικανές να επαναφέρουν τη μεγάλη αξία του 

τόπου, μια ιδεολογική αξία η οποία αναγνωρίζει στοιχεία του κοινωνικο-οικονομικού 

και πολιτικού συστήματος παραγωγής του κτισμένου χώρου καθώς και της 

ανθρώπινης αλυσίδας των ανθρώπινων και κοινωνικών σχέσεων και των μορφών 

εργασίας ως στοιχείων που δομούν τη φυσιογνωμία της πόλης75. 

 Στους δρόμους της γειτονιάς, οι συνθήκες ζωής πρέπει να είναι ανθρώπινες, 

φιλικές, να γεννούν ευκαιρίες για κοινωνική επαφή. Δεν πρέπει να υπάρχουν 

διαμπερείς ροές. Έμμεσα ο ορισμός των γειτονιών θέτει τις βάσεις του 

κυκλοφοριακού σχεδίου. Οι διαμπερείς ροές πρέπει να περιορίζονται στις 

περιμέτρους των γειτονιών, ώστε τα αυτοκίνητα να προτιμούν αυτήν τη διαδρομή και 

να μην εισχωρούν στο εσωτερικό του κυττάρου, διαταράσσοντας τη λειτουργία του. 

Το ζήτημα είναι τα σημεία ενδιαφέροντος για τα αυτοκίνητα να βρίσκονται πάνω σε 

αυτές τις περιμετρικές ροές, ώστε να μπορεί να υπάρχει σωστή λειτουργία, χωρίς 

«απρόοπτα».  

Συγχρόνως στο εσωτερικό της γειτονιάς, οι δρόμοι, σημειακά τουλάχιστον, θα 

διαθέτουν τέτοια μορφή που θα αποκλείει τις υψηλές ταχύτητες και την αυθαίρετη 

στάθμευση76.  Ως προς το σύστημα των μονοδρομήσεων, χωρίς να αποκλείει την 

                                                 
75 Στεφάνου Ι., Η φυσιογνωμία της Αθήνας στο: Τσέτσης Στ.(επιμ.), (2003), Ένα μέλλον για την Αθήνα. 
Σε αναζήτηση πολιτικών αστικής επανοργάνωσης του πολεοδομικού συγκροτήματος της πρωτεύουσας, 
εκδόσεις Παπαζήση, ενότητα 12, Αθήνα σ. 297-303 
76 Εδώ και μερικές δεκαετίες υπάρχει στο σχεδιασμό η λογική της κυκλοφοριακής κυψέλης, της 
«ζώνης 30» (μέγιστη ταχύτητα τα 30 χλμ/ώρα), της περιοχής τοπικής κυκλοφορίας - Βλαστός Θ., 
(2009), Η ανθρώπινη κλίμακα στον κυκλοφοριακό σχεδιασμό στην εποχή της παγκοσμιοποίησης των 
μεταφορών, σ.3, στο: www.podilates.gr (20/06/2009) 
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προσπέλαση της οποιασδήποτε θέσης, θα υποχρεώνει σε συνεχείς αλλαγές 

κατεύθυνσης, που δεν είναι ανεκτές από τις διαμπερείς ροές. Πρόκειται για 

παρεμβάσεις στην αρχιτεκτονική του δρόμου. Στη γειτονιά, με αυτές τις 

συγκοινωνιακές και κατασκευαστικές προϋποθέσεις, θα επικρατούν συνθήκες ήπιας 

κυκλοφορίας, τοπικού χαρακτήρα. 

Τα μέσα και οι τρόποι μετακίνησης είναι πολλοί. Άλλοι βρίσκονται κοντά 

στην ανθρώπινη κλίμακα, άλλοι όχι. Είναι προφανές ότι το περπάτημα είναι η 

μετακίνηση εκείνη που δεν παρεμβάλλει, στο βωμό της ταχύτητας, το οποιοδήποτε 

εμπόδιο στο μετακινούμενο για την επαφή του με τις λεπτομέρειες του αστικού 

χώρου και με τους άλλους χρήστες του δρόμου.  Το ποδήλατο είναι πολύ κοντά στο 

περπάτημα. Είναι ένα όχημα χωρίς όγκο, ελαφρύ, γίνεται ένα με το σώμα του 

αναβάτη του. Ο ποδηλάτης είναι, όπως και ο πεζός, απόλυτα ελεύθερος στις επιλογές 

του. Η ταχύτητά του είναι μικρή και δεν εμποδίζει την άμεση επαφή του με το 

δημόσιο χώρο. Η ειδική υποδομή για το ποδήλατο είναι ένας στενός, συχνά 

χρωματιστός διάδρομος, που στολίζει το δρόμο. Το ποδήλατο αποτελεί το μέσο και 

συνεπώς  οι ποδηλατοδρόμοι ανήκουν στις πολιτικές ανάπλασης. Όταν ο πεζός 

μπορεί να κυκλοφορεί άνετα, ευχάριστα και με ασφάλεια γιατί η πόλη είναι 

ελκυστική και το αξίζει, τότε εμφανίζεται και ο ποδηλάτης. Η παρουσία του είναι ένα 

αλάνθαστο κριτήριο ποιότητας για το αστικό περιβάλλον77.  

Σε αρκετές χώρες της Ευρώπης, υπάρχουν διαμορφωμένες πολιτικές σχετικά 

με το ποδήλατο, έτσι η ιδέα προωθείται στο πλαίσιο των γενικότερων πολιτικών για 

τη βιώσιμη κινητικότητα. Οι συνθήκες που ευνοούν την κίνηση του ποδηλάτου 

ταυτίζονται με τις συνθήκες που θα χαρακτήριζαν τη βιώσιμη πόλη: μικρές ταχύτητες 

αυτοκινήτων, καθαρός αέρας, χαμηλά επίπεδα θορύβου, όμορφο οδικό περιβάλλον, 

συστηματικά συντηρούμενο αστικό δάπεδο, επαρκής εξοπλισμός σήμανσης και 

πληροφόρησης. Πρόκειται για χαρακτηριστικά εκείνης της πόλης που για τη 

λειτουργία της θα δώσει μεγάλο ρόλο στις συλλογικές μεταφορές, στο περπάτημα και 

το ποδήλατο.  

Η δημόσια συγκοινωνία (λεωφορεία, μετρό, τραμ κ.α.) αντιπροσωπεύει τη 

βασική λύση για πόλεις που η ρίζα των προβλημάτων τους είναι η έλλειψη χώρου78. 

Είναι επίσης ένα εργαλείο που στηρίζεται σε συλλογικές συμπεριφορές και ενισχύει 
                                                 
77 Είναι χαρακτηριστικό ότι οι σημαντικές πεζοδρομήσεις που έγιναν στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας  
(Δ. Αρεοπαγίτου, Ερμού κλπ.) προσήλκυσαν ποδηλάτες, παρόλο που η Εταιρεία Ενοποίησης 
Αρχαιολογικών Χώρων αρνήθηκε πεισματικά να τους συμπεριλάβει στους σχεδιασμούς της.  
78 Βλαστός Θ., (2009), οπ.απ. 
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την κοινωνικότητα της πόλης. Ωστόσο δεν προάγει την ανθρώπινη κλίμακα, καθώς 

στην πλειοψηφία των περιπτώσεων γίνεται λόγος για ογκώδη οχήματα. Ανεξαρτήτως 

αυτού όμως, η δημόσια συγκοινωνία είναι αναγκαία και μπορεί να εξυπηρετήσει 

μεγάλο πληθυσμιακό όγκο συγχρόνως. 

   Η δημιουργία περιοχών ήπιας κυκλοφορίας, οι αναπλάσεις και η ενίσχυση 

της δημόσιας συγκοινωνίας δεν έχουν νόημα αν δεν ανήκουν σε μια ολοκληρωμένη 

πολιτική που θα περιλαμβάνει ειδικές συνιστώσες για τον άνθρωπο και το ποδήλατο, 

όπως κατασκευή ειδικών λωρίδων, εκστρατείες ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης με 

σκοπό τη βελτίωση της εικόνας της πόλης, την εγκατάσταση κατάλληλης σήμανσης, 

καθώς επίσης τον ορθό σχεδιασμό των στάσεων της δημόσιας συγκοινωνίας ώστε να 

ευνοείται η συνδυασμένη χρήση της από πεζούς και ποδηλάτες. 
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5 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ  -  ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΦΗΤΗ ΔΑΝΙΗΛ 

 Το κέντρο της Αθήνας μπορεί να απαξιώθηκε ως τόπος κατοικίας στη 

διάρκεια των δεκαετιών του ’80 και του ’90, καθώς σημαντικός αριθμός νοικοκυριών 

της ανερχόμενης τότε μεσαίας τάξης μετακινήθηκε προς τα προάστια, αναζητώντας 

καλύτερους όρους διαβίωσης, αλλά σήμερα όμως δείχνει να ανακάμπτει. H πληθώρα 

επιλογών τόσο από επαγγελματικής άποψης αλλά και σε ό,τι αφορά τη ψυχαγωγία σε 

συνδυασμό με τα συγκοινωνιακά έργα που πραγματοποιήθηκαν, περιόρισαν αισθητά 

τον χρόνο μετακίνησης και τη χρήση του αυτοκινήτου διευρύνοντας γεωγραφικά το 

κέντρο. Υπάρχει μια τάση επιστροφής προς το κέντρο, το οποίο κατά παράδοση 

προσφέρει μεγάλη ποικιλία κατοικιών, ανάλογα με το βαλάντιο καθενός. 

Εδώ και χρόνια, έχει παρατηρηθεί μια έντονη επενδυτική δραστηριότητα σε 

διάφορες περιοχές, όπως είναι η Πλάκα, του Ψυρρή, το Θησείο, η περιοχή γύρω από 

την Ακρόπολη κ.ά., η οποία κλιμακώθηκε με την έναρξη λειτουργίας του Μετρό, τις 

εργασίες για την ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων και τα υπόλοιπα έργα 

ανάπλασης.  

Η αρχική απαξίωση βρίσκει τα 

αίτια στην ατμοσφαιρική ρύπανση, την 

έλλειψη χώρων πρασίνου και στο 

κυκλοφοριακό πρόβλημα της Αθήνας. 

Αυτή η τάση για επιστροφή, σε 

συνδυασμό με τα εργαλεία των 

αναπλάσεων με σκοπό την αναφερόμενη 

αναβάθμιση οδήγησε στην επιλογή για 

μελέτη μιας περιοχής η οποία τοποθετείται 

δυτικά του κέντρου των Αθηνών, ανάμεσα 

σε περιοχές οι οποίες έχουν υποστεί την 

«ανάπλαση» με σκοπό την «ανάπτυξη».  

Η περιοχή του Προφήτη Δανιήλ, παραμένει περιέργως στην απαξίωση, αν και 

βρίσκεται σε κομβικό χωρικό σημείο. Έχει υποστεί μεγάλη υποβάθμιση, όπως και 

αρκετές περιοχές του κέντρου στην «προ ανάπλασης» χρονική περίοδο και αναμένει 

Εικόνα 14: Στην περιοχή συνυπάρχει ο 
πολιτισμός και ο χωρικός διαχωρισμός – 
ανάγκη για ισορροπία σε όλα τα 
αναπτυξιακά επίπεδα  
(Στο κολάζ απεικονίζεται η ανάγκη 
ισορροπίας μεταξύ της υποβάθμισης και της 
ανάπτυξης) 
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υπομονετικά μια κίνηση. Τα τελευταία χρόνια φαίνεται φως, αλλά οι κινήσεις που 

γίνονται φαίνεται πως δεν αφορούν όλο το χωρικό και κοινωνικό επίπεδο της 

περιοχής ή της γειτονιάς. Αφορμή για την επιλογή της συγκεκριμένης περιοχής 

αποτέλεσε η συνύπαρξη της υποβάθμισης με τα ίχνη του loft living, η οποία 

καταγράφηκε έπειτα από πλήθος επισκέψεων. Στα πρόθυρα του επικείμενου 

εξευγενισμού, η παρούσα διπλωματική εργασία κρίνει σκόπιμη την πρόταση μιας 

εναλλακτικής προσέγγισης του όρου «ανάπλαση», υπό τη μορφή της κοινωνικής 

αναδόμησης, η οποία στοχεύει στον ολοκληρωμένο σχεδιασμό της πόλης και στον 

επαναπροσδιορισμό της σχέσης ανθρώπων και περιβάλλοντος.  

5.1 ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ 

Αν και απέχει μόλις τρία 

χιλιόμετρα από το Σύνταγμα, ο Βοτανικός 

σήμερα διεκδικεί με αξιώσεις τον τίτλο 

της πιο υποβαθμισμένης περιοχής της 

Αθήνας. Τα προεδρικά διατάγματα για την 

ανάπλαση της περιοχής έχουν ψηφιστεί 

από το 1995, αλλά η εικόνα που εμφανίζει 

σήμερα η περιοχή δε διαφοροποιείται. 

Όπως διαπιστώνει η περιβαλλοντική 

προμελέτη της εταιρείας ειδικού σκοπού 

που συνέστησε ο Δήμος Αθηναίων «Διπλή Ανάπλαση Α.Ε.», «η περιοχή εμφανίζει 

μια άναρχη εικόνα στην οποία κυριαρχούν τα σκουπίδια, η μόλυνση και εγκατάλειψη». 

Η μέχρι σήμερα κατάσταση χαρακτηρίζεται από πληθυσμιακή και παραγωγική 

εγκατάλειψη, έλλειψη ή/και ακαταλληλότητα βασικών αστικών υποδομών και 

υπηρεσιών, κοινωνικό διαχωρισμό, περιβαλλοντική υποβάθμιση και επιδείνωση των 

συνθηκών και της ποιότητας ζωής των γύρω περιοχών.  

Ο Βοτανικός, ανήκει, μαζί με την περιοχή της Ακρόπολης, των Πετραλώνων 

και του Ρουφ, στο 3ο δημοτικό διαμέρισμα του Δήμου Αθηναίων, το οποίο 

συγκριτικά με τα υπόλοιπα (στο σύνολό τους είναι επτά) καταλαμβάνει μεγάλη 

έκταση (6.053 στρ.) στο σύνολο του, ενώ παράλληλα παρατηρείται χαμηλή 

Εικόνα 15: Η περιοχή του Προφήτη Δανιήλ 
(επεξεργασία χάρτη - Google Earth) 
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πληθυσμιακή πυκνότητα (9,05 κάτοικοι ανά στρέμμα)79. Αυτό οφείλεται στη 

συσσώρευση κενών κελυφών παλαιών βιομηχανιών και αποθηκών, καθώς και στην 

ύπαρξη μεταφορικών εταιρειών στην περιοχή του Βοτανικού. 

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει ένα έντονο ενδιαφέρον σχετικά με αναπλάσεις 

περιοχών γύρω από το κέντρο των Αθηνών με ιδιαίτερη προτίμηση το εμπορικό 

τρίγωνο και τις περιοχές εκτόνωσης αυτού. Ο Αθηναίος έγινε μάρτυρας της 

«αναβάθμισης» της περιοχής του Ψυρρή, της Πλάκας καθώς επίσης στο Γκάζι και το 

Μεταξουργείο. Η περιοχή του Βοτανικού φαίνεται ότι είχε κρυφθεί καλά πίσω από 

τις γραμμές του τραίνου. Υπήρξε αυτό το «όριο» που μας φώναζε πως η πόλη είναι 

μέχρι εκεί, μέχρι που εμφανίστηκε μια νέα πρόταση ανάπλασης και ήρθε να 

ολοκληρώσει ένα δεύτερο «τρίγωνο» της ευρύτερης περιοχής των Αθηνών. Στη μία 

γωνία βρίσκεται το λαϊκό Γκαζοχώρι, που πλέον έχει μεταμορφωθεί σε κέντρο του 

πολιτισμού και της αναψυχής,  στη δεύτερη το Μεταξουργείο, όπου έχει μεταφερθεί η 

κατοικία και τέλος, εμφανίζεται ο Ελαιώνας ως εμπορικός προορισμός. Φαίνεται πως 

κάποιος το είχε μελετήσει αρκετά, χρόνια πριν, και τώρα τείνει προς την ολοκλήρωση 

της ολοκληρωμένης πρότασης που δεν έγινε ποτέ.  

Στη μετάβαση από τη μια γωνία του νέου τριγώνου ενδιαφέροντος, στην άλλη 

υπάρχουν σαφή όρια, τα οποία δεν επιτρέπουν στο σύνολο να λειτουργήσει ως 

σύστημα, όχι λόγω μεγέθους ορίων ή ευκρίνειας, μα πιθανόν λόγω αδιαφορίας ή 

ακόμα και άγνοιας της ιδιαίτερης συνδετικής σημασίας τους. Το όριο ενός χώρου 

ορίζει το σχήμα του και το σχήμα διαμορφώνει τη συγκεκριμένη μορφή του, ανάλογα 

με τη διευθέτηση που κάνει ο άνθρωπος σ’ αυτόν. Ο Heidegger αναφέρει ότι: «Ο 

χώρος της ανθρώπινης κατοικίας είναι ουσιαστικά αυτό που κατάφερε ο άνθρωπος να 

εισάγει μέσα στο όριο του….το όριο δεν είναι αυτό που κάτι σταματά, αλλά είναι αυτό 

απ’ όπου κάτι αρχίζει να υπάρχει.»80. Έτσι λοιπόν, πέρα από τα σαφή όρια των 

γραμμών του τραίνου, στο πέρασμα, υπάρχει μια «γειτονιά» η οποία δεν υπάρχει σε 

καμία μελέτη ανάπλασης, αναβάθμισης ή αναζωογόνησης, η περιοχή του Προφήτη 

Δανιήλ. Το όνομα σημαίνει «ο Θεός κρίνει». 

 

 

                                                 
79 Επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξης Δήμου Αθηναίων 2007-2010, Ιούνιος 2008 
80 Heidegger M., (1971), Poetry, Language, Though, Albert Hofstadter, Νέα Υόρκη 
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5.2 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ – ΣΤΟΧΟΣ Η ΓΕΙΤΟΝΙΑ 

Θέτοντας στο στόχαστρο μια περιοχή του κέντρου της Αθήνας, υπάρχει 

κίνδυνος δυσπιστίας όσον αφορά το στόχο της επέμβασης και φυσικά, το αποτέλεσμα 

αυτής. Κατά καιρούς, περιοχές υποβαθμίζονται και ως δια μαγείας επανέρχονται από 

τη σκιά της πόλης στη μόδα. Θύματα αυτής της εύπλαστης κατάστασης, όπως 

αναλύθηκε παραπάνω, είναι δυο κατηγορίες ανθρώπων, οι αδύναμοι και οι 

«υποστηρικτές» της κάθε μόδας. Οι αδύναμοι γίνονται θύματα των επιχειρήσεων 

«σκούπα», και οι «υποστηρικτές» θύματα του ρεύματος της εποχής. Ο χώρος μπορεί 

να πλάθεται σε συνεχή βάση, όμως έχει φτάσει στο σημείο ακόμα και αυτός να μένει 

κατά περίπτωση «αχαρακτήριστος» και «απροσδιόριστος». Άδειος από 

δραστηριότητες και ανθρώπους, σημαίνει δίχως χαρακτήρα, και απουσία αυτού, 

δίχως λόγο κάποιος να προσδιορίσει όρια και ταυτότητα.  

Σε μια εποχή, όπου η επέκταση της πόλης γίνεται με ιλιγγιώδεις ρυθμούς,  

οφείλουμε να επαναπροσδιορίσουμε τη σχέση μας με το χώρο και το τοπίο της πόλης, 

αξιοποιώντας κάθε γωνιά αυτής με τον καλύτερο τρόπο, αναβαθμίζοντας τη ποιότητα 

ζωής σε χωρικό, κοινωνικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό επίπεδο. Χρειάζεται μια 

ισορροπία μεταξύ των διαστάσεων της ανάπτυξης, και για να επιτευχθεί αυτή 

οφείλουμε, πέρα από την πρόληψη, να προσεγγίζουμε τα προβλήματα σε μια πιο 

ανθρώπινη κλίμακα, αυτή της γειτονιάς. Η κλίμακα αυτή, στο σύνολό της, αφορά την 

πόλη, με τη διαφορά της ενσωμάτωσης της συμμετοχής του κατοίκου στη διαδικασία 

πρόβλεψης, διαβούλευσης, σχεδιασμού, πρότασης και επανασχεδιασμού κάθε 

αστικού κυττάρου. 

Η πρόταση επιχειρεί να συνδέσει και να ενδυναμώσει τα κατακερματισμένα 

κύτταρα της αστικής περιοχής με σκοπό να μπορούν να συνδυαστούν, αποτελώντας 

μια ευρύτερη σύνθεση η οποία να γεφυρώνει τις αντικρουόμενες συνθήκες διαβίωσης 

αυτής της περιοχής και να συμβάλλει στην διατήρηση του χαρακτήρα της. Η γειτονιά 

του Προφήτη Δανιήλ μπορεί να αποτελέσει ένα éco-quartier, και σύμφωνα με την 

Χάρτα για τις Οικογειτονιές της Μεσογείου, να έχει κάποια χαρακτηριστικά τα οποία 

θα της επιτρέπουν να αντιμετωπίζει ευέλικτα τις συνεχείς εναλλαγές της 

αντικειμενικής πραγματικότητας του χωρικού συνόλου της. Σύμφωνα με τη ΧΟΓΜ, 

επίκεντρο του σχεδιασμού μας οφείλει να είναι η γειτονιά ως μια εύπλαστη κλίμακα, 

η οποία αντιλαμβάνεται διαρκώς τις πραγματικές ανάγκες και τους στόχους των 
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κατοίκων. Διατηρώντας την πυκνότητα της πόλης μέσω μιας ελεγχόμενης 

πολεοδομίας, στόχος μας είναι να δημιουργηθεί μια πολυλειτουργική γειτονιά η 

οποία θα εξυπηρετεί τις τοπικές ανάγκες και θα αποτελεί συμπληρωματικό κύτταρο 

του κέντρου της Αθήνας. Βασικά χαρακτηριστικά της είναι οι ήπιες μετακινήσεις, οι 

οποίες εκφράζονται με συνεχείς εναλλαγές κατεύθυνσης και συνδυαστική λειτουργία 

δυναμικών ροών και ήπιας κυκλοφορίας. Έγινε λόγος για την αναβάθμιση του 

κτηριακού αποθέματος. Με την ορθή τροποποίηση των όρων δόμησης και των 

χρήσεων γης, με ποσοστά στο σύνολο των χρήσεων, και με αξιοποίηση των αρχών 

της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής και πολεοδομίας, στόχος είναι κάθε κύτταρο, και 

εν προκειμένω, της γειτονιάς του Προφήτη Δανιήλ, να αντιληφθεί τις δυνατότητες 

της περιοχής και να αποδοθεί ο χαρακτήρας και η σημασία που αρμόζει στο σύστημα 

μιας πόλης.  

Το εγχείρημα είναι μικρής κλίμακας. Όμως, με μια γρήγορη επισκόπηση της 

βιβλιογραφίας, γίνεται αντιληπτό πως αναμένονται αποτελέσματα και σε μεγαλύτερη 

κλίμακα, όπως το πρόγραμμα NEW YORK 203081, που αποτελεί ολοκληρωμένη 

προσπάθεια μιας ολόκληρης πόλης να κινηθεί προς μια βιώσιμη ανάπτυξη σε όλα τα 

επίπεδα.  

Παρακάτω, έπειτα από καταγραφή και ανάλυση της περιοχής επέμβασης, θα 

γίνει προσέγγιση του ολοκληρωμένου σχεδιασμού με συγκεκριμένες προτάσεις, 

σύμφωνα με τα παραπάνω στοιχεία που προκύπτουν.  

5.3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

Η περιοχή του Προφήτη Δανιήλ βρίσκεται τρία (3) χιλιόμετρα από την 

Ομόνοια, δυτικά του κέντρου της Αθήνας. Οριοθετείται από μεγάλους οδικούς άξονες 

όπως τη Λεωφόρο Αθηνών από βορρά, τη Λεωφόρο Κωνσταντινουπόλεως στα 

ανατολικά και την Ιερά Οδό στα νότια, ενώ από την δυτική πλευρά, όριο αποτελεί το 

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μια μεταβατική ζώνη (buffer space) ο Προφήτης 

Δανιήλ, βρίσκεται λοιπόν ανάμεσα σε περιοχές με διαφοροποιημένες διεκδικήσεις 

(αστική συνοικία στο Μεταξουργείο, χώροι διασκέδασης στο Γκάζι, πράσινο και 

εκπαίδευση σε Βοτανικό Κήπο και Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, αντίστοιχα) 

παραλαμβάνοντας στοιχεία από όλες, με αποτέλεσμα την δημιουργία αντιθετικών 

σχέσεων και εντάσεων. 

                                                 
81 Πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα στο www.nyc.gov/planyc2030 (19/07/2009) 
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Κυρίαρχη χρήση στην περιοχή, χωρίς να υπάρχει περιορισμός σε αυτό τον 

τομέα, είναι σήμερα η κατοικία με μεγάλο αριθμό συνεργείων, μηχανουργείων και 

άλλων χρήσεων περί το αυτοκίνητο, να συγκεντρώνονται στο ισόγειο των κτισμάτων. 

Είναι μια πυκνοδομημένη συνοικία, αλλά όχι πυκνοκατοικημένη, η οποία τείνει να 

αποκτήσει όλο και περισσότερους χώρους με χρήσεις πολιτισμού και ψυχαγωγίας, 

ακολουθώντας τις τάσεις από τις γειτονικές περιοχές του Μεταξουργείου και του 

Γκαζοχωρίου. Οι ελεύθεροι χώροι περιορίζονται στα λίγα κενά οικόπεδα, που κάποια 

ίσως προέρχονται από απαλλοτριώσεις, ενώ υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις σε 

υποδομή υπηρεσιών και κοινόχρηστων λειτουργιών επιπέδου γειτονιάς. Στην περιοχή 

κατοικούν κυρίως παλιοί κάτοικοι μεγάλης ηλικίας, οικονομικοί μετανάστες και 

λιγοστοί φοιτητές του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο βρίσκεται σε 

μικρή απόσταση από την περιοχή.  

Αρκετά από τα κτίσματα παρουσιάζουν μια εικόνα εγκατάλειψης. Τμήμα της 

συνοικίας του Προφήτη Δανιήλ, αποτελεί η ενότητα των μεγάλων οικοδομικών 

τετραγώνων, ή αλλιώς η «ζώνη μετάβασης» μεταξύ της οδού Σπύρου Πάτση και του 

Γεωπονικού Πανεπιστημίου η οποία λόγω ιδιαίτερης «ταυτότητας» δε θα μας 

απασχολήσει πολύ στην παρούσα μελέτη περίπτωσης. Στην ζώνη αυτή, υπάρχουν 

σήμερα χρήσεις βιοτεχνίας και ελαφριάς βιομηχανίας μεταφορικών εταιριών, 

αποθηκών και συνεργείων σε πρόχειρες κατασκευές. 

Η έρευνα θα κινηθεί γύρω από την περιοχή η οποία χωρικά οριοθετείται από 

τέσσερις μεγάλους οδικούς άξονες που εξυπηρετούν καθημερινά χιλιάδες 

αυτοκίνητα. Συγκεκριμένα τα όρια για τα οποία γίνεται λόγος είναι η λεωφόρος 

Αθηνών (ή Καβάλας), η λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως, η Ιερά Οδός και η Σπύρου 

Πάτση. Αν σταθεί κανείς στο ρόλο αυτών των αρτηριών στην οργάνωση του όλου 

συστήματος της πόλης, μιας πόλης που ως κοινωνικός πυκνωτής, αναπαρίσταται και 

καταγράφεται γεωγραφικά με ορισμένα κάθε φορά κοινωνικά χαρακτηριστικά 

 Εικόνα 16 Το μέτωπο της μεταβατικής ζώνης – στο βάθος διακρίνεται ο χώρος του  Γεωπονικού 
Πανεπιστήμιου Αθηνών 
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ανάλογα των συγκεκριμένων ιστορικών τάσεων στο χώρο, θα παρατηρήσει πως έχουν 

αξία. Έτσι, η λεωφόρος Αθηνών αποτελεί τη βασική αρτηρία σύνδεσης (είσοδος – 

έξοδος) του λεκανοπεδίου με την Πελοπόννησο, ενώ η παράλληλη σε αυτή Ιερά Οδός 

έχει ιστορική κυρίως αξία, καθώς ήταν δρόμος των Αρχαϊκών χρόνων, ο οποίος 

συνέδεε την πόλη των Αθηνών με το Θριάσιο Πεδίο, στο οποίο μία φορά το χρόνο 

τελούνταν τα Ελευσίνια μυστήρια. Οι δύο κάθετες στις παραπάνω οδούς, 

Κωνσταντινουπόλεως και Σπ. Πάτση, έχουν αποκτήσει πιο πρόσφατη σημασία, 

καθώς η πρώτη κινείται παράλληλα με το τραίνο και η δεύτερη συγκεντρώνει όλα τα 

καταστήματα ανταλλακτικών αυτοκινήτων. Αυτά τα όρια λοιπόν δημιουργούν μια 

σύγχυση στο σύνολο της κοινής γνώμης, η οποία φαίνεται να έρχεται σε 

αντιπαράθεση με τα λεγόμενα του Heidegger, όσον αφορά την έννοια των ορίων. Για 

κάποιους σε αυτά τα όρια,  ίσως σταματάει η Αθήνα. 

Αξίζει κάποιος να αποτολμήσει όμως να ταχθεί υπέρ της άποψης του 

Γερμανού φιλοσόφου, ο οποίος ξεκινώντας από το κορυφαίο Πλατωνικό ερώτημα «τί 

ποτε βούλεσθαι σημαίνειν όποταν όν φθέγγησθε», δηλαδή «τι εννοούμε όταν λέμε ον»82 

προσπάθησε να εξετάσει την έννοια του όντος προσδιορίζοντας κατ’ αρχήν την 

ανθρώπινη ύπαρξη, το υποκείμενο δηλαδή που καλείται να κατανοήσει αυτήν την 

έννοια. Οι άνθρωποι έχουν την τάση να «προσπερνούν» το νόημα του Είναι κι αυτό 

τους «εγκλωβίζει» σε μια αντίληψη των πραγμάτων μέσα από «πρίσματα» ή 

«φακούς» που τους απομακρύνουν από την ουσία του.  

Εκτός από το ενδιαφέρον που μπορεί να προκύψει από μια φιλοσοφική 

συζήτηση, γίνεται επιτακτική η ανάγκη της αναπτυξιακής χαρτογράφησης της 

περιοχής μελέτης, με σκοπό την απελευθέρωση και την  αντίληψη της ύπαρξης «πέρα 

από τα όρια» όπου δηλαδή «κάτι αρχίζει να υπάρχει». Η συγκεκριμένη περιοχή, για 

κάποιο μυστήριο λόγο, φαίνεται να απουσιάζει από κάθε έρευνα που σχετίζεται με 

την ευρύτερη περιοχή. Έτσι, για τις ανάγκες της ανάλυσης, έγινε λεπτομερής 

καταγραφή των οικοδομικών τετραγώνων όσον αφορά την κατάσταση κτηρίων, τον 

αριθμό και το μέγεθός τους, τις χρήσεις και την χωρική οργάνωσή τους (βλ. 

παράρτημα Ι).  Γίνεται αντιληπτό, ότι μια απλή καταγραφή δεν προσφέρει τίποτα σε 

επίπεδο έρευνας, καθώς κρίνεται αναγκαία η επεξεργασία των δεδομένων και κατόπιν 

η εξαγωγή συμπερασμάτων ανάλογα με το σκοπό της μελέτης. 

                                                 
82 Βικιπαίδεια (Μάρτιν Χάιντέγκερ) 
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Μια ήσυχη και εγκαταλελειμμένη παλαιά γειτονιά, λόγω της απουσίας 

ανθρώπων ή λόγω απουσίας κοινωνικότητας; Και αν όντως ισχύει το δεύτερο, που 

πραγματικά οφείλεται;  

Σε αντίθεση με την κινητικότητα που χαρακτηρίζει την κατάσταση έξω από τα 

«όρια» της περιοχής, εντός αυτής, υπάρχει μια α-κινησία. Έτσι αυτά τα όρια γίνονται 

ακόμα πιο έντονα, καθώς δεν υπάρχει μεταβατική ζώνη.  Η απουσία αυτού του 

στοιχείου στην οργάνωση του χώρου λειτουργεί υπέρ της υποβάθμισης του πυρήνα 

επειδή λειτουργεί σε συνδυασμό με την έλλειψη κοινόχρηστων χώρων, ικανών να 

παραλάβουν την ένταση της πόλης. Με σκοπό την ανάλυση των στοιχείων της 

περιοχής θα περιγραφεί χωρικά από έξω προς τα μέσα, και  θα γίνει προσπάθεια 

καταγραφής των δυνατοτήτων της περιοχής, των προβλημάτων και των περιορισμών, 

πριν από την τελική πρόταση. 

Σε αρχικό επίπεδο ανάλυσης, η περιοχή εντός των προαναφερθέντων ορίων 

είναι επίπεδη, με έντονα προβλήματα λόγω τοπογραφίας. Η Λεωφόρος Αθηνών 

αποτελεί την είσοδο, και χαρακτηρίζεται από την εισροή πλήθους οχημάτων εντός 

της πρωτεύουσας. Εάν θελήσει κάποιος να εισέλθει στην περιοχή λοιπόν από το 

Βορρά, θα συναντήσει το μοναδικό δημόσιο χώρο, δηλαδή την μικρή πλατεία της 

εκκλησίας, στην οποία βρίσκονται τα λίγα δέντρα κάτω από τα οποία τις Κυριακές οι 

κάτοικοι μπορούν να επικοινωνήσουν. Σε επίπεδο χρήσης, επί της λεωφόρου δε 

βρίσκει κανείς κατοικία, όπως είναι και λογικό, ενώ συναντά σνακ μπαρ, συνεργεία 

και εγκαταλελειμμένα μικρά κτήρια στο σημείο κάτω από τη γέφυρα της Λεωφόρου 

Κωνσταντινουπόλεως. Κατά μήκος αυτής της λεωφόρου, υπάρχει μεγάλη 

ανομοιομορφία, όσον αφορά το ύψος των κτιρίων, καθώς συναντά κανείς μεγάλου 

Εικόνα 17 : Το μέτωπο της περιοχής από την Λεωφόρο Κωνσταντινουπόλεως 
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όγκου και χωρητικότητας πολυκατοικίες, αλλά και αρκετά διώροφα κελύφη, μεγάλης 

κάλυψης, η χρήση των οποίων ποικίλλει. 

Επί της ιστορικής Ιεράς Οδού, η οικοδόμηση είναι μικρή. Η χρήση των 

κτηρίων είναι κυρίως γραφεία, εμπορικά καταστήματα και αποθήκες. Τα 

εγκαταλελειμμένα κτήρια δεν απουσιάζουν ούτε από αυτή την όψη της πόλης. 

Ολοκληρώνοντας την κυκλική κίνηση, βρίσκεται η οδός Σπύρου Πάτση, η οποία 

αποτελεί τη μοναδική από τις τέσσερις που περικλείουν την περιοχή του Προφήτη 

Δανιήλ, με σαφή χαρακτήρα, και συγκεκριμένο εμπορικό χαρακτήρα. Κατά μήκος 

αυτής της οδού, υπάρχει μια λογική χρήσεων γης, καθώς στα ισόγεια βρίσκονται 

καταστήματα ανταλλακτικών (λιανικό εμπόριο) ενώ στους ορόφους κατοικίες, με 

ελάχιστες εξαιρέσεις.  

5.3.1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
83 

Η πόλη της Αθήνας είναι μια πόλη με ιστορία 3.500 χρόνων, τα σημάδια της 

οποίας είναι ορατά στη σύγχρονη πόλη. Από το 1947, η κυβέρνηση όντας 

υποχρεωμένη να υποδεχτεί τα κύματα της εσωτερικής μετανάστευσης και να 

αντιμετωπίσει τις αυξημένες ανάγκες σε κατοικία, πήρε μέτρα για την τόνωση της 

οικοδομικής δραστηριότητας. Οι επιπτώσεις της αυξημένης ανάγκης για κατοίκηση 

γίνονται αντιληπτές και στην εν λόγω περιοχή, καθώς γίνεται λόγος για μια περιοχή 

εργατική και φτωχή, η οποία χαρακτηρίζεται από την απουσία δημόσιου χώρου, 

έχοντας χάσει πλήρως την κλίμακα και την κοινωνικότητα της γειτονιάς. Βασικό 

στοιχείο στο σύνολο, αποτελούν τα κτήρια που χαρακτηρίζονται από την αίσθηση της 

εγκατάλειψης (Χάρτης 1 – βλ. παράρτημα ΙΙ), μερικά από τα οποία έχουν 

ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά από άποψη αρχιτεκτονικής μορφολογίας. Αυτά τα 

                                                 
83 Δεδομένα: Καταγραφή Πεδίου 2009 

Εικόνα 18 : Το μέτωπο της περιοχής από την Ιερά Οδό 



Έλλη Α. Καλοκαιρινού - Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π. 

 97 

άδεια  κελύφη συνυπάρχουν με την χρήση της κατοικίας (Χάρτης 2 – βλ. παράρτημα 

ΙΙ).  

Οι κατοικίες, μικρότερης 

κλίμακας, πυκνώνουν όσο κάποιος 

προχωράει προς το εσωτερικό της 

περιοχής, κάτι που είναι λογικό 

λόγω της όχλησης που δημιουργείται 

στις μεγάλες λεωφόρους. Ένα 

χαρακτηριστικό των κτισμάτων, 

ιδιαίτερα που φιλοξενούν τη χρήση 

της κατοικίας, η οποία 

καταγράφεται, είναι η παλαιότητα 

της κατασκευής. Τα άδεια κελύφη 

της περιοχής, συνεργούν με τα 

υπόλοιπα παλαιά και ασυντήρητα 

κτήρια. Η περιοχή μελέτης 

αποτέλεσε περιοχή κατοικίας 

χαμηλόμισθων84 οι οποίοι δε 

διέθεταν τα χρήματα για επισκευές. 

Έτσι απουσία επιδοτήσεων, κάποιοι 

που είχαν τη δυνατότητα έφυγαν από 

την περιοχή και κάποιοι παρέμειναν 

να κατοικούν υπό τις νέες συνθήκες. 

Στο σκηνικό προστέθηκαν οι νέοι κάτοικοι, πλήθος των οποίων κατοικεί πλέον σε 

κελύφη τα οποία μοιάζουν ξεχασμένα.  Σε αρκετά από αυτά μένουν αλλοδαποί 

ενοικιαστές οι οποίοι «ανακυκλώνονται» και συνεπώς δεν έχουν όφελος (ή νομίζουν 

ότι δεν έχουν όφελος) από την επισκευή του κτιρίου. Έτσι με τα χρόνια η κατάσταση 

απλά επιδεινώνεται, και υποβαθμίζεται το σύνολο.  

Από την επιτόπια έρευνα που έγινε, καταγράφηκαν κάποια συνεργεία (Χάρτης 

3 – βλ. παράρτημα ΙΙ) κυρίως αυτοκινήτων, διαπίστωση η οποία προκαλεί έντονες 

αντιδράσεις των παλαιών κατοίκων. Αυτό είναι ιδιαίτερου ενδιαφέροντος καθώς στο 

                                                 
84 Βλ. Χάρτη 17 - Παράρτημα ΙΙ 

Χάρτης 1: Ερείπια – Κενά Οικόπεδα      
(Δεδομένα: Καταγραφή Πεδίου 2009) 

Χάρτης 2: Κατοικίες – Μονοκατοικίες  
(Δεδομένα: Καταγραφή Πεδίου 2009) 
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σύνολο της καταγραφής δεν καλύπτουν μεγάλη έκταση, όπως για παράδειγμα το 

εμπόριο γύρω από τα ανταλλακτικά, ενώ  σε αντίθεση με αυτά, είναι πιο άναρχα 

δομημένα στο χώρο και μπλεγμένα εντός της χρήσης της κατοικίας.  

Έτσι τα συνεργεία, ως 

μεμονωμένη χρήση, μπορεί να ειπωθεί 

πως είναι περιορισμένη. Αξίζει να 

παρατηρηθεί το αποτέλεσμα 

επεξεργασίας δεδομένων σχετικών με 

το σύνολο κάποιων άλλων χρήσεων, 

όπως τα συνεργεία σε συνδυασμό με 

τις αποθήκες (Χάρτης 4 – βλ. 

παράρτημα ΙΙ) ή τα κενά οικόπεδα 

με τα εγκαταλελειμμένα κτήρια 

(Χάρτης 1 – βλ. παράρτημα). Το 

σύνολο αυτών των χρήσεων καλύπτει 

σαφώς μεγαλύτερη έκταση και δεν 

είναι περιορισμένο σε μια ζώνη αλλά 

επεκτείνονται σε όλες τις διευθύνσεις 

της περιοχής, και περιέργως είναι 

αποτύπωμα μιας προηγούμενης 

περιόδου που χαρακτηρίζεται από τη 

διάχυση των εν λόγω χρήσεων στο 

εσωτερικό γειτονιών λόγω 

κορεσμού/υψηλών τιμών στους 

άξονες (Σπύρου Πάτση). Έτσι, γίνεται 

αντιληπτό ότι το σύνολο αυτών των 

χρήσεων συμβάλλει σημαντικά στην 

υποβάθμιση του συνόλου. 

Χρήση η οποία μπορεί να 

χαρακτηρίσει την περιοχή είναι το 

λιανικό εμπόριο (Χάρτης 5 – βλ. 

παράρτημα), το οποίο λειτουργεί 

Χάρτης 3: Συνεργεία 
(Δεδομένα: Καταγραφή Πεδίου 2009) 
 

Χάρτης 4: Συνεργεία, Αποθήκες 
(Δεδομένα: Καταγραφή Πεδίου 2009) 
 

 Χάρτης 1: Καταστήματα Λιανικού Εμπορίου 
(Δεδομένα: Καταγραφή Πεδίου 2009) 
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κυρίως κατά μήκος της Σπύρου Πάτση. Στον τομέα του λιανικού εμπορίου, συναντάει 

κανείς κυρίως ανταλλακτικά αυτοκινήτων, καθώς και κάποια άλλα καταστήματα, τα 

οποία παράλληλα λειτουργούν με τις αποθήκες τους στο εσωτερικό της περιοχής. 

Υπάρχει μια οργάνωση όσον αφορά την ανάπτυξη αυτής της χρήσης στην περιοχή, 

αλλά υπάρχουν μεγάλες ελλείψεις σε επίπεδο εμπορίου τοπικού χαρακτήρα, δηλαδή 

που να εξυπηρετεί τις ανάγκες της γειτονιάς. Γίνεται λόγος για μια περιοχή που 

συγκεκριμένα οργανώνεται σε τριανταπέντε (35) οικοδομικά τετράγωνα και καλύπτει 

αρκετά στρέμματα επιφάνειας. Σε αυτή την έκταση, άξιο παρατήρησης είναι πως 

υπάρχει μόνο ένα (1) καταγεγραμμένο κατάστημα ψιλικών (βλ. Χάρτη 5) και 

παράλληλα ειδών καθημερινής 

ανάγκης. Το πιο ενδιαφέρον είναι πως 

όσο και να ψάξει κανείς για ένα 

φαρμακείο, θα οδηγηθεί εκτός ορίων 

για να ικανοποιήσει τις ανάγκες του. 

Σε επίπεδο χρήσεων, υπάρχουν 

ελλείψεις και στον τομέα της υγείας 

αλλά των καθημερινών αναγκών, όπως 

για παράδειγμα φούρνοι ή 

οπωροπωλεία. Είναι εύκολο να 

αντιληφτεί κανείς πως τα παραπάνω συνεπάγονται και ευρύτερες ελλείψεις σε 

επίπεδο διοίκησης, εκπαίδευσης και υπηρεσιών. Πιθανό να προϋπήρχαν κάποιες 

χρήσεις καθώς στην περιοχή βρίσκονται αρκετά άδεια καταστήματα (Χάρτης 6 – βλ. 

παράρτημα ΙΙ)  χωρίς στοιχεία για το ιστορικό τους.  

Το περίγραμμα του ιστού της 

περιοχής αν και ξεχασμένο, είναι σε 

θέση να κάνει διάλογο με την 

πραγματικότητα, μέσα από την οποία 

μπορούν να αναδυθούν κάποια 

συμπεράσματα όσον αφορά το 

χαρακτήρα και τη ταυτότητα του 

χώρου στο χρόνο. Αν κάποιος 

παρατηρήσει τα περιμετρικά όρια της 

εν λόγω γειτονιάς, καταγράφει είτε 

Χάρτης 2: Άδεια καταστήματα  
(Δεδομένα: Καταγραφή Πεδίου 2009) 
 

Χάρτης 3: Κτήρια έως δυο ορόφων  
(Δεδομένα: Καταγραφή Πεδίου 2009) 
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μεγάλα διάσπαρτα κτίσματα  (από ανατολικής, νότιας και βόρειας πλευράς) είτε 

συμπαγή κτίσματα (από δυτικής πλευράς). Από την επεξεργασία δεδομένων, 

προκύπτει πως η περιοχή είναι χαμηλού ύψους, καθώς τα περισσότερα κτίσματα είναι 

έως δυο (2) ορόφων (βλ. Χάρτη 7 – βλ. παράρτημα ΙΙ), κάτι που μαρτυρά πως κάποτε 

υπήρχε μια κλίμακα πιο κοντά σε αυτή του ανθρώπου. Τα κτίσματα τα οποία 

ξεφεύγουν σε ύψος (βλ. Χάρτη 8 – παράρτημα ΙΙ), περιορίζονται σε αριθμό και 

παρατηρεί κανείς πως είναι καινούργιες κατασκευές, κάτι το οποίο δικαιολογείται 

από τους όρους δόμησης της περιοχής, σύμφωνα με την ισχύουσα πολεοδομική 

νομοθεσία (συντελεστής δόμησης 3, ύψος 27 μέτρα σύμφωνα με το ΓΟΚ/2000, 

σύστημα συνεχές, κάλυψη 70%). 

Εκτός από την εγκατάλειψη, 

την εκτόξευση του ύψους έστω και 

σημειακά, την απουσία υποδομών 

και υπηρεσιών, και σε συνολικό 

επίπεδο την εμπλοκή όχλουσων 

χρήσεων και λειτουργιών, 

παρατηρείται σημαντική ρύπανση 

σε διάφορα επίπεδα, στοιχείο που σε 

συνδυασμό με την ήρεμη 

τοπογραφία (επίπεδη περιοχή) και 

την απουσία μέριμνας, αποδυναμώνει ακόμη περισσότερο την ενότητα της γειτονιάς, 

και εντείνει την υποβάθμιση. Η υπάρχουσα κατάσταση σε σχέση με το ακουστικό 

περιβάλλον, έχει αποτυπωθεί στους χάρτες θορύβου του ΥΠΕΧΩΔΕ. Σύμφωνα με 

αυτούς, σε πολλές κεντρικές οδικές αρτηρίες η στάθμη του θορύβου υπερβαίνει κατά 

πολύ το θεσμοθετημένο όριο των 67 Db. Επιπρόσθετα, λόγω του περιμετρικού ορίου 

των λεωφόρων, γίνεται αντιληπτό πως όταν υπάρχει μεγάλη κινητικότητα οχημάτων, 

αυτό συνεπάγεται ατμοσφαιρική ρύπανση. 

Ένας τομέας που φαίνεται να έχει τάσεις για ανάπτυξη είναι αυτός του 

πολιτισμού. Ζωντανό κύτταρο δημιουργίας, δράσης, και επικοινωνίας αποτελεί το 

περίφημο εργοστάσιο παραγωγής ζωικού μεταξιού Αθηναϊς, το οποίο  

μεταμορφώθηκε τα τελευταία χρόνια, σ' ένα πρωτοποριακό πολυχώρο συνεδρίων, 

πολιτισμού και ποιοτικής ψυχαγωγίας, ο οποίος με την ενοποίηση των ιστορικών 

Χάρτης 4: Κτήρια 7-8 ορόφων  
(Δεδομένα: Καταγραφή Πεδίου 2009) 
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χώρων της Αθήνας βρέθηκε ξανά στο 

επίκεντρο. Λίγα μέτρα πιο πέρα, σε παλιό 

εργοστάσιο αυτοκινήτων (ένα από τα 

πρώτα που έκαναν την εμφάνισή τους 

στην πόλη μας), ενώ κατά την περίοδο του 

πολέμου χρησιμοποιήθηκε από το στρατό 

σαν αποθήκη υλικού, φιλοξενείται το 

«οδός Κασσάνδρας», χώρος διασκέδασης 

και  διαφόρων εκδηλώσεων. Στη συνολική 

επιφάνεια της περιοχής εμφανίζονται 

θεατρικές και μουσικές σκηνές σε παλιά 

μηχανουργεία και αποθήκες, γεγονός που 

αποδεικνύει την τάση της εποχής για 

ανάπτυξη στον τομέα του πολιτισμού. Σε γενικές γραμμές όμως, δεν υπάρχει χώρος 

αναψυχής των ανθρώπων της γειτονιάς, στοιχείο που σε συνδυασμό με την απουσία 

δημόσιων χώρων λειτουργεί κατά της κοινωνικής συναναστροφής. 

Από άποψη δημόσιων χώρων και 

χώρων πρασίνου, όπως προαναφέρθηκε, 

τα πράγματα είναι σε άθλια κατάσταση, 

καθώς για το σύνολο της περιοχής 

υπάρχουν τέσσερα δέντρα στο δημόσιο 

προαύλιο της εκκλησίας του Προφήτη 

Δανιήλ, ο οποίος βρίσκεται δίπλα στην 

λεωφόρο Αθηνών. Βρίσκεται ένα επίπεδο 

πιο χαμηλά από το δρόμο και σε καμία 

περίπτωση, όπως είναι η κατάσταση 

σήμερα, αυτό το πράσινο δεν είναι αρκετό 

για να λειτουργήσει ως «πνεύμονας» ή ως 

ασπίδα στην κάθε μορφής ρύπανση της 

πόλης.  Επίσης, πράσινος δημόσιος χώρος 

µπορεί να θεωρηθεί η νησίδα της 

Λεωφόρου Κωνσταντινουπόλεως η οποία 

αν και είναι διαμορφωμένη με παγκάκια Εικόνα 20 : Το προαύλιο του Προφήτη 
Δανιήλ Μεταξουργείου 

Εικόνα 21 : Η νησίδα της λεωφόρου 
Κωνσταντινουπόλεως 

Εικόνα 19: Ο πολυχώρος Αθηναϊς, παλιό 
εργοστάσιο, στη συμβολή των οδών Καστοριάς 
και Κορυτσάς 
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και βλάστηση, δεν εμπνέει ασφάλεια ούτε ηρεμία.  

Συγκεκριμένα, στην Αθήνα αναλογεί το μικρότερο ποσοστό πρασίνου ανά 

κάτοικο, είναι τελευταία στην παγκόσμια κατάταξη. Ενώ ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός 

Περιβάλλοντος περιγράφει ως «ανεκτή» την αναλογία δέκα (10) τετραγωνικών 

μέτρων πρασίνου ανά κάτοικο, η Αθήνα εδώ και τρεις δεκαετίες προσφέρει μόλις 2,5  

τετραγωνικά μέτρα «ανάσας» σε κάθε έναν από τους κατοίκους της85. Στην εν λόγω 

περιοχή, δεν ισχύει ούτε αυτό, καθώς σε λιγότερο από 100 στρέμματα86 έχουμε μισό 

στρέμμα που αποτελεί χώρο πρασίνου και ταυτόχρονα χώρο επικοινωνίας και 

συναναστροφής. Με ένα πρόχειρο υπολογισμό (σύμφωνα με τον αριθμό κατοικιών), 

μπορεί να ειπωθεί ότι στην περιοχή κατοικούν περίπου 100087 κάτοικοι, αυτό 

συνεπάγεται σύμφωνα με τα σταθερότυπα των 2,5 τετραγωνικών ανά κάτοικο, πως 

θα έπρεπε να υπάρχουν τουλάχιστον 2,5 στρέμματα πρασίνου, και πρόσθετοι 

δημόσιοι χώροι. Σύμφωνα με το «ανεκτό» όριο των 10 τμ πράσινο ανά κάτοικο, που 

προσδιορίζει ο  Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος αλλά και ο Παγκόσμιος 

Οργανισμός Υγείας, θα έπρεπε ενδεικτικά να δεσμευτούν 10 στρέμματα πρασίνου, 

αλλά στη δεδομένη στιγμή φαντάζει αδύνατο. Υπάρχει δυνατότητα σε αυτόν το 

τομέα, καθώς στο σύνολο υπάρχουν κάποια άδεια οικόπεδα αναξιοποίητα, μεγάλο 

ποσοστό των οποίων έχει καταπατηθεί για εκμετάλλευση θέσεων στάθμευσης. Έτσι, 

ως πρωταρχικός σκοπός θεωρείται η δέσμευση κάποιων οικοπέδων μέσω του θεσμού 

της απαλλοτρίωσης, η αποκατάσταση πρασίνου και η οργάνωση χώρων 

κοινωνικότητας και δημιουργίας. 

Η περιοχή μελέτης κατέχει στρατηγική θέση, καθώς βρίσκεται στο κέντρο της 

Αθήνας αλλά και εκτός δακτυλίου, έτσι συνεπάγεται γρήγορη πρόσβαση μέσω της 

Εθνικής Οδού και της Αττικής Οδού στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος και μέσω 

της Εθνικής Οδού στο λιμάνι του Πειραιά. Αυτά τα χαρακτηριστικά, στην εποχή της 

ταχύτητας και της τεχνολογίας, αποτελούν βασικό στόχο για κάποιους ανθρώπους 

στην αναζήτηση χώρου εργασίας και κατοικίας. Αν και δεν αρκούν τα παραπάνω, για 

μια περιοχή να θεωρηθεί ελκυστική, φαίνεται πως ξαφνικά έχει εμφανιστεί η νέα 

                                                 
85 Καϊναδάς Η., Τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία , 
02/12/2007 στο: www.econ3.gr – Σχετικό Άρθρο για «Πράσινες Ταράτσες» (28/08/2009) 
86 88 στρέμματα ΕΚΚΕ-ΕΣΥΕ, 2005, Πανόραμα Απογραφικών Δεδομένων 1991-2001 
87  Ο μόνιμος πληθυσμός είναι 884 άτομα (ΕΚΚΕ-ΕΣΥΕ, 2005, Πανόραμα Απογραφικών Δεδομένων 
1991-2001)  - ο υπολογισμός είναι ενδεικτικός 
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πρόταση των lofts, όχι μόνο στη συγκεκριμένη περιοχή αλλά και στην ευρύτερη 

περιοχή της Αθήνας, κίνηση που μαρτυρά τη μόδα της εποχής. Στο χώρο του 

Αθηναϊς, δόθηκε άδεια επέκτασης καθ΄ύψος για τη δημιουργία κατοικιών ύψηλών 

προδιαγραφών, τη στιγμή όπου η υπόλοιπη περιοχή φαίνεται να έχει σημαντικές 

ελλείψεις σε επίπεδο υποδομών, και πιο συγκεκριμένα σε επίπεδο κατασκευών, 

δικτύων αποχέτευσης ομβρίων υδάτων, οδικού δικτύου, πεζοδρόμων και δημόσιων 

χώρων αλλά και υπηρεσιών. 

Η κίνηση της οικιστικής ανάπτυξης μέσω της κατασκευής loft τα οποία 

απευθύνονται σε συγκεκριμένο κοινό, συνδέεται με το φαινόμενο του εξευγενισμού, 

το οποίο αναλύθηκε παραπάνω. Είναι μια κίνηση η οποία κάθε άλλο παρά ανάπτυξη 

μπορεί να θεωρηθεί καθώς σε συστημικό επίπεδο ανάλυσης θα εντείνει τον κοινωνικό 

διαχωρισμό και θα σκεπάζει απλά τα προβλήματα με μοντέρνες επιφανειακές ιδέες 

και σημειακές επεμβάσεις, οι οποίες θα εγκλιστούν εντός των ορίων της 

ιδιωτικότητας.  

Υπάρχει άραγε εναλλακτική προσεγγιστική οδός, θέτοντας ως κοινό στόχο 

τον χωρικό, κοινωνικό, περιβαλλοντικό μετασχηματισμό και κατεπέκταση 

οικονομικό αδιέξοδο της περιοχής, επιστρέφοντας στην κλίμακα της γειτονιάς;  

 Κατόπιν της παραπάνω ανάλυσης της περιοχής, κρίνεται σκόπιμη η 

κωδικοποίηση των προβλημάτων, περιορισμών και των δυνατοτήτων της περιοχής σε 

πρώτο στάδιο, με σκοπό τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό πρότασης για την αναβάθμιση 

της περιοχής. Σημαντικό πρόβλημα παρατηρείται στο επίπεδο συνεργασίας 

χρήσεων, διανομής χώρου και διατήρησης της φυσιογνωμίας της πόλης. 

Τα βασικά προβλήματα που καταγράφονται είναι: 

ð Απουσία διαμορφωμένων κοινόχρηστων χώρων και χώρων κίνησης 

ή/και συναναστροφής πεζών 

ð Απουσία χώρων πρασίνου 

ð Υποβαθμισμένη κατάσταση κτηρίων 

ð Πλήθος άδειων κελυφών που υποβαθμίζουν το σύνολο 

ð Άδεια αναξιοποίητα καταστήματα με έτοιμες υποδομές 
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ð Συσσώρευση συνεργείων και εμπλοκή μη συμβατών χρήσεων και 

λειτουργιών στο εσωτερικό της κατοικίας  

ð Απουσία δικτύων, υποδομών και υπηρεσιών 

ð Ατμοσφαιρική, ηχητική και αισθητική ρύπανση 

ð Καταπάτηση οικοπέδων για στάθμευση 

ð Απουσία πολιτικής χρήσης γης 

Οι δυνατότητες της περιοχής αφορούν: 

ð Απαλλοτρίωση κενών οικοπέδων 

ð Επανάχρηση άδειων καταστημάτων και παλαιών κελυφών με 

διαφορετικές χρήσεις 

ð Πεζοδρόμηση τμήματος περιοχής 

ð Χωρική Οργάνωση χρήσεων 

ð Επανασχεδιασμός δημόσιων χώρων 

ð Ανάπτυξη σε επίπεδο γειτονιάς λόγω χωρικής κλίμακας 

Ενώ υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί όπως: 

ð Μεγάλοι οδικοί άξονες – όρια της περιοχής (ανάγκη μετάβασης) 

ð Όχλουσες χρήσεις οι οποίες προϋπάρχουν και χαρακτηρίζουν την 

περιοχή μελέτης 

ð Υπάρχον κτηριακό απόθεμα 

5.4 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Η αναγνώριση των στοιχείων της πολεοδομικής οργάνωσης βασίστηκε σε επί 

τόπου παρατήρηση στο σύνολο της περιοχής και κατόπιν σε καταγραφή των 

παρατηρήσεων σε χάρτες, οι οποίοι αποτέλεσαν και το κύριο υλικό για την ανάλυση 

των χαρακτηριστικών της περιοχής. 

Τα χαρακτηριστικά αξιολογούνται βάσει ορισμένων κριτηρίων που αφορούν 

τη διαμόρφωση του πολεοδομικού ιστού. Τα κριτήρια αυτά καταγράφονται ως εξής: 

ð Η συνεκτικότητα των λειτουργιών του αστικού χώρου 

ð Η κατανομή των κοινόχρηστων εξυπηρετήσεων και των άλλων 

λειτουργιών, ως προς τις ομάδες που ζουν και κινούνται στην περιοχή 
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ð Οι δυνατότητες και η δυναμική εξέλιξης του πολεοδομικού ιστού 

 

Κύριος στόχος είναι ο προσδιορισμός των χώρων που θα μπορούσαν να 

αποκτήσουν κοινόχρηστο χαρακτήρα, να υποδεχθούν πράσινο και να 

διαμορφωθούν κατάλληλα ώστε να ενσωματωθούν στη βιώσιμη πραγματικότητα των 

κατοίκων της γειτονιάς, όπου σε συνδυασμό με την αναβάθμιση του κτηριακού 

αποθέματος, θα μπορέσουν να αναδιαμορφώσουν τον ιστό της γειτονιάς, και να 

αποτελέσουν εργαλεία ικανά να σταθούν σε διάλογο με τη μόδα της εποχής, ήτοι τις 

αναπλάσεις με στόχο την οικονομική αναβάθμιση, αγνοώντας τους δείκτες της 

κοινωνικής και περιβαλλοντικής ποιότητας ζωής. 

Στην προσπάθεια ομαδοποίησης των χαρακτηριστικών της πολεοδομικής 

οργάνωσης, θα γίνει χρήση των χαρτών που προέκυψαν από την καταγραφή της 

περιοχής του Προφήτη Δανιήλ (βλ. παράρτημα ΙΙ), σε συνδυασμό με τα 

χαρακτηριστικά της κοινωνικής και οικονομικής οργάνωσης.  

5.4.1 ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΤΗΡΙΩΝ – ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

Με επιτόπια έρευνα, έγινε 

προσπάθεια εκτίμησης της χρονικής 

περιόδου κατασκευής των κτισμάτων, με 

βάση τα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά 

και τον τρόπο κατασκευής τους. 

Παράλληλα καταγράφηκε και το πιθανό 

αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον τους. 

Στην περιοχή υφίστανται αρκετά 

μονώροφα και διώροφα κτίσματα τα οποία 

έχουν κατασκευαστεί προ του 1985, χωρίς 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον, τα οποία λόγω 

παλαιότητας έχουν υποστεί αρκετές 

φθορές, με αποτέλεσμα την υποβάθμιση 

του εσωτερικού περιβάλλοντος 

κατοίκησης, με την ταυτόχρονη αισθητική 

και περιβαλλοντική υποβάθμιση του 

περιβάλλοντος χώρου.  
Εικόνα 22 (α,β): Μεγάλη ανομοιομορφία όσον 
αφορά την κατάσταση των κτηρίων 
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Όλα τα κτίρια που 

κατασκευάστηκαν στην Ελλάδα 

μετά το 1980 είναι μονωμένα βάσει 

του Κανονισμού Θερμομόνωσης. 

Είναι προφανές ότι όλες οι 

οικοδομές (και κυρίως οι ιδιωτικές 

καθόσον σε δημόσια κτίρια 

επιβάλλονταν κάποιες προδιαγραφές 

θερμομόνωσης) που έχουν 

κατασκευαστεί μέχρι και το έτος 

1979 (σχεδόν το 82% των κτιρίων 

στην Ελλάδα88) δεν έχουν την κατάλληλη θερμομόνωση που επιβάλλεται από τον 

κανονισμό και η μόνη πιθανότητα να έχει εφαρμοστεί κάποια μορφή θερμομόνωσης 

επαφιόταν στην τεχνογνωσία των μηχανικών και εργοληπτών που τις ανέγειραν και 

στις οικονομικές δυνατότητες των ιδιοκτητών εφόσον κάποια θερμομόνωση 

προτεινόταν να εφαρμοστεί από τους κατασκευαστές. 

Υπάρχουν αρκετά κτήρια μετά το 

1980, τα οποία, αν και θεωρητικά 

κατασκευάστηκαν σύμφωνα με τον 

ισχύοντα κανονισμό θερμομόνωσης, δεν 

παύουν να έχουν απώλειες λόγω των 

ξύλινων κουφωμάτων και των μονών 

τζαμιών που χρησιμοποιούνταν ακόμα και 

μετά το 1990. Αδυναμία εξοικονόμησης 

ενέργειας συνεπάγεται ρύπανση, έξοδα 

λόγω κατανάλωσης και φυσικά χαμηλό 

δείκτη θερμικής άνεσης.  

Κάποιες μονοκατοικίες (υφίστανται περίπου 25 στο σύνολο της περιοχής 

μελέτης) με μικρές εσωτερικές αυλές έχουν νεοκλασικά στοιχεία (σε επίπεδο 

μορφολογίας), οκτώ (8) από τις οποίες μπορούν να προταθούν στο Υπουργείο 

                                                 
88 Γενική Γραμματεία Υπουργείου Ανάπτυξης, Τομέας Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, Εξοικονόμηση 
και Ορθολογική Χρήση Ενέργειας στο: 
 http://www.cres.gr/energy-saving/enimerosi_thermomonosi.htm (10/07/09) 

Εικόνα 23: Ενδεικτικό κτήριο αξιόλογης 
αρχιτεκτονικής μορφής 

Χάρτης 5: Προτεινόμενα Διατηρητέα Κτήρια 
    (Δεδομένα: Καταγραφή Πεδίου 2009) 
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Πολιτισμού ώστε να καταγραφούν ως διατηρητέα (Χάρτης 9 – βλ. παράρτημα ΙΙ), 

πριν καταστραφούν ολοκληρωτικά. Τα κτίρια αυτά σαφώς διατηρούνται ανέπαφα 

όσον αφορά την πρόταση. Επιπρόσθετα, γίνεται προσπάθεια ενσωμάτωσης του 

χαρακτήρα και της ιστορικής μνήμης τους στον ολοκληρωμένο σχεδιασμό.  

Υφίστανται βέβαια και παλαιά ερειπωμένα, όχι πάντα ιδιαίτερης 

αρχιτεκτονικής αξίας κτίσματα, τα οποία σημειώνονται στον αντίστοιχο χάρτη (βλ. 

Χάρτη 1). Κάποια παλαιά κτίσματα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος και ιστορίας έχουν 

αναδιαμορφωθεί και επαναλειτουργήσει με νέες χρήσεις, κυρίως σχετικές με τον 

πολιτισμό και την αναψυχή. 

Το κτηριακό πάζλ της περιοχής έρχονται να ολοκληρώσουν  τα νεόδμητα, τα 

οποία αν και είναι κατασκευασμένα με θερμομόνωση και διπλά τζάμια σε 

θερμοδιακοπτόμενα κουφώματα αλουμινίου, φαίνεται να αδιαφορούν για την γύρω 

περιοχή και για κάποιο λόγο να έχουν σχεδιαστεί με διαφορετικούς όρους δόμησης 

που έχουν απογειώσει το ύψος και τα ποσοστά δόμησης, σε μια εποχή που το πράσινο 

φαίνεται μόνο με μεγεθυντικούς φακούς και όλοι παραπονιούνται για την 

τσιμεντοποίηση της πρωτεύουσας.  

 

5.4.2 ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ  

Σύμφωνα με το γενικό πολεοδομικό σχέδιο, η περιοχή μελέτης 

χαρακτηρίζεται ως γενικής κατοικίας. Αυτό μεταφράζεται σε συνύπαρξη αρκετών 

πιθανότατα μη συμβατών χρήσεων, όπως για παράδειγμα κατοικία και επαγγελματικά 

εργαστήρια χαμηλής όχλησης. Όπως έχει προαναφερθεί, η απόλυτη ελευθερία 

«ανάπτυξης» μιας από τις παραπάνω χρήσης μέσα στην περιοχή στην οποία 

καθορίζεται μια γενική χρήση ενέχει τον κίνδυνο να εγκαταλειφθεί στην περιοχή η 

γενική χρήση, που είναι και η επιδιωκόμενη για την ορθή λειτουργία της πόλης, και 

να επικρατήσει η άλλη. Στην περίπτωση αυτή, εάν θεωρήσουμε ότι στην περιοχή, 

επικρατεί ως γενική χρήση η κατοικία, φαίνεται πως σε περιπτώσεις έχει εγκλωβιστεί 

σε μια πολύπλοκη συνύπαρξη κυρίως με τα συνεργεία αυτοκινήτων και λιγότερο από 

το λιανικό εμπόριο ανταλλακτικών. 

  Το θέμα της συνύπαρξης μη συμβατών λειτουργιών σε ένα ενιαίο πλαίσιο, σε 

επίπεδο πόλης, αναφέρεται στο προεδρικό διάταγμα (Π.Δ.) από 23.2.1987 (ΦΕΚ 

166Δ) όπου στο άρθρο 11 αυτού του διατάγματος αναφέρεται πως «…από την 
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πολεοδομική μελέτη είναι δυνατόν ορισμένες από τις χρήσεις γης που επιτρέπονται, 

σύμφωνα με τα παραπάνω άρθρα, να απαγορεύονται ή να επιτρέπονται με όρους και 

προϋποθέσεις ή να αφορούν τμήματα οικοδομικών τετραγώνων ή οικοπέδων, ή και 

ορόφους κτιρίων»89.  

Στο σημείο αυτό γίνεται αντιληπτό ότι η γενική χρήση που ορίζεται στην 

περιοχή, δύναται να εξασφαλίζει μια ελάχιστη παρουσία, ενώ από την άλλη μεριά οι 

λοιπές χρήσεις να μην ξεπερνούν, η καθεμία ή όλες μαζί, ένα μέγιστο όριο. Στο 

εξωτερικό είθισται να θεσμοθετούνται ποσοστά, μέγιστα για τις λοιπές χρήσεις και 

ελάχιστα για τη γενική χρήση90. Η δυσκολία μιας τέτοιας ρύθμισης έγκειται στην 

πιθανή ιδιαιτερότητα της επικρατούσας χρήσης ώστε να μην υπάρξει ο λειτουργικός 

και χωρικός κορεσμός.  

Στην περιοχή μελέτης λοιπόν, 

σύμφωνα με την παραπάνω ανάλυση, κύρια 

χρήση θεωρούμε την κατοικία. Οι 

περισσότεροι όροφοι χρησιμοποιούνται 

αποκλειστικά για κατοικία, με ελάχιστες 

εξαιρέσεις, ενώ στα ισόγεια συνυπάρχουν 

χρήσεις λιανικού εμπορίου, αποθηκών, 

συνεργείων και λοιπών χρήσεων. Σε 

διώροφες κατασκευές συνήθως 

παρατηρείται αποκλειστικά κατοικία ή  

αποκλειστικά άλλη χρήση. Στους 

αντίστοιχους χάρτες σημειώνονται με 

λεπτομέρεια όλες οι χρήσεις της περιοχής, 

τα άδεια οικόπεδα και οι λοιπές χρήσεις, 

στοιχεία που θα φανούν ιδιαιτέρως χρήσιμα 

στο στάδιο της πρότασης.  

Αξίζει να αναφερθεί πως στο σύνολο 

της γειτονιάς του Προφήτη Δανιήλ, δεν 

υπάρχει καμία οργάνωση όσον αφορά την 

οργάνωση των χρήσεων ώστε να μην 

                                                 
89 Κοσμάκη Π., (1999), Σχεδιασμός, Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις και Μέθοδοι Εκτίμησης τους, τόμος 
Α, Σχεδιασμός Πόλεων και Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις, Πάτρα, σ.189 
90 Κοσμάκη Π., (1999), οπ.απ. 

Εικόνα 24 (α,β,γ): Χωρική οργάνωση των 
συνεργείων και εμπορίου ανταλλακτικών 



Έλλη Α. Καλοκαιρινού - Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π. 

 109 

μπλέκονται πολύ μη συμβατές χρήσεις. Η διαπίστωση αυτή δεν τάσσεται υπέρ του 

zoning καθώς χωρίζοντας σε αυστηρές κατηγορίες την περιοχή, θα υπάρχει ο 

κίνδυνος του χωρικού αποκλεισμού. Όμως, μια καλύτερη οργάνωση των χρήσεων 

πιθανότατα να αναβάθμιζε το χαρακτήρα της περιοχής. Ενδεικτικά προτείνεται σε 

πρώτο στάδιο, η χωρική οργάνωση των συνεργείων κοντά στους μεγάλους οδικούς 

άξονες με σκοπό την αποφυγή της άσκοπης κίνησης των «επισκεπτών» εντός της 

περιοχής. Συγκεκριμένα, κρίνεται σκόπιμη η χωροθέτηση της χρήσης του συνεργείου 

στις κάθετες στην Κωνσταντινουπόλεως, οδούς, ώστε να μην αλλάξει η φυσιογνωμία 

του δρόμου αλλά να υπάρχει γρήγορη πρόσβαση στη χρήση αυτή, χωρίς να ρυπαίνει 

ή να ενοχλεί το εσωτερικό της γειτονιάς. 

Σε επόμενο στάδιο, τα 

καταστήματα λιανικού εμπορίου οφείλουν 

να διατηρηθούν κατά μήκος της οδού 

Σπύρου Πάτση, καθώς είναι πλέον γνωστή 

εμπορική οδός που χαρακτηρίζει την 

ευρύτερη περιοχή, και όποια υπάρχουν 

εντός της περιοχής να μεταφερθούν κοντά 

στα υπόλοιπα, με περιθώριο ενός 

οικοδομικού τετραγώνου. Με αυτές τις 

κινήσεις, διαμορφώνεται ένα πεδίο 

σχεδιασμού ελεύθερο σε κάθε πρόταση, 

με βασικό σκοπό την αναβάθμιση της 

γειτονιάς σε χωρικό, κοινωνικό, 

οικονομικό και περιβαλλοντικό επίπεδο, 

χρησιμοποιώντας ως μοναδικό εργαλείο 

τις αρχές μιας βιοκλιματικής πολεοδομίας, 

που εκτός από τα περιβαλλοντικά στοιχεία 

του χωρικού σχεδιασμού, εμπλέκει και 

επαναχωροθέτηση χρήσεων με σκοπό τη 

σωστή οργάνωση του χώρου σε επίπεδο γειτονιάς  

Αξίζει να εστιάσουμε σε ένα στοιχείο της χωρικής οργάνωσης που φαίνεται 

να αποτελεί κανόνα, στην ανάγνωση κάθε περιοχής των αστικών κέντρων. Όπως 

προαναφέρθηκε, υπάρχουν μόνο δυο (2) πεζόδρομοι, στην οδό Πέλλης και τμήμα της 

οδού Ναούσης, κατά μήκος των οποίων αναπτύσσονται χρήσεις συμβατές μεταξύ 

Εικόνα 25 Απουσία πεζοδρομίων 

Εικόνα 26 Κατοικίες που θυμίζουν την παλιά 
γειτονιά του πεζοδρόμου της οδού Πέλλης – ενώ 
κατοικούνται, φαίνονται ερειπωμένα 
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τους, αφήνοντας εκτός τυχόν χρήσεις χαμηλής όχλησης. Συνεπώς, φαίνεται πως ένα 

δίκτυο μικρών πεζοδρόμων εντός μιας γειτονιάς είναι ικανό να τονώσει την κατοικία 

και πιθανώς τις χρήσεις πολιτισμού, αναψυχής και υπηρεσιών ή εμπορίου τοπικού 

χαρακτήρα για να υποστηρίξει το ευρύτερο δίκτυο εμπορίου ή άλλο. Το στοιχείο 

αυτό, μαζί με τα πλεονεκτήματα των πεζοδρόμων, τα οποία αναλύθηκαν σε 

παραπάνω κεφάλαιο, κρίνονται απαραίτητα στοιχεία που θα επηρεάσουν την 

πρόταση σχεδιασμού για την περιοχή. 

Η περιοχή έχει σημαντικές 

ελλείψεις σε επίπεδο υποδομών, και 

συγκεκριμένα σε επίπεδο τοπικού 

εμπορίου, δικτύων αποχέτευσης και 

αποκομιδής απορριμμάτων, κατάστασης 

κτηριακού αποθέματος, δημοσίων και 

ιδιωτικών υπηρεσιών, υγείας και 

πρόνοιας. Η απουσία δημόσιων κτηρίων 

και υπηρεσιών αποτελεί στοιχείο 

απουσίας κοινωνικής συναναστροφής. Τα 

τελευταία χρόνια φαίνεται πως γίνεται μια προσπάθεια τόνωσης του πολιτισμού και 

της αναψυχής, επεμβάσεις οι οποίες επειδή είναι μεμονωμένες, αγνοώντας το άμεσο 

περιβάλλον, δεν προσφέρουν τίποτα στην αναβάθμιση της περιοχής. Αντιθέτως, αυτό 

που επιτυγχάνουν είναι να επισημαίνουν τις διαφοροποιήσεις και να υποβαθμίζουν 

όποια στοιχεία δεν είναι ικανά να ακολουθήσουν το ρεύμα της εποχής. Στο σημείο 

αυτό εμφανίζονται οι «έξυπνοι» και οι «επιχειρηματίες» οι οποίοι φαίνονται 

πρόθυμοι να «αναβαθμίσουν» την περιοχή τοποθετώντας ξένα, σε σχέση με την 

περιοχή, κατασκευάσματα, τα οποία αφορούν και στοχεύουν σε συγκεκριμένο 

ποσοστό του πληθυσμού. Ο σχεδιασμός της κάθε γειτονιάς των αστικών κέντρων 

οφείλει να συμπορεύεται με τον χαρακτήρα της κάθε περιοχής. Έτσι, για την 

ανάπλαση γειτονιάς πρέπει να αναγνωρίζονται οι δυνατότητες, και οι προτάσεις να 

«πατάνε» πάνω σε αυτές με σκοπό να τις αναδείξουν και όχι να τις αφανίσουν.  

Η ιδέα των πεζοδρόμων θα αναλυθεί σε ακόλουθο κεφάλαιο (βλ. κεφ.4.5 - Ο 

ρόλος της κινητικότητα , κεφ.6.3 - Ήπια κινητικότητα). Στο σημείο αυτό, κρίνεται 

απαραίτητη η χωροθέτηση δημόσιων υπηρεσιών αλλά και υπηρεσιών που αφορούν 

τις καθημερινές ανάγκες της τοπικής κοινωνίας, όπως φαρμακείο και ψιλικά, καθώς 

Εικόνα 27: Απουσία υποδομών – Δίκτυα και 
υπηρεσίες έχουν ανάγκη αναβάθμισης 
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επίσης χώροι συνάθροισης νέων και μεγαλυτέρων, με σκοπό τη συμμετοχή των 

πολιτών στο κοινωνικό γίγνεσθαι.  

5.4.3 ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ – ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ – ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ  

Η ρυμοτομική οργάνωση της περιοχής μπορεί να χαρακτηρισθεί  εν μέρει ως 

οργανωμένη,  πλησιάζοντας σε στοιχεία το ιπποδάμειο σύστημα, όντας τμήμα ενός 

γενικότερου διαγωνίου συστήματος με δυνατά κέντρα.  

Η περιοχή του Προφήτη Δανιήλ, την οποία προσεγγίζει η παρούσα 

διπλωματική εργασία ορίζεται σαφώς από τέσσερις μεγάλους και με χαρακτήρα 

οδικούς άξονες. Κύριο χαρακτηριστικό της περιοχής είναι ότι η Λεωφόρος Αθηνών 

που διατρέχει τον Α-Δ άξονα, αποτελεί κύριο οδικό δίκτυο για τη σύνδεση της 

Αθήνας με τις εθνικές οδούς. Επίσης, η Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως και η Ιερά 

Οδός αποτελούν διπλής κατεύθυνσης οδούς μεγάλης υπερτοπικής σημασίας ενώ η 

Σπύρου Πάτση χαρακτηρίζεται δευτερεύουσα οδός, που στηρίζει το εμπόριο και 

οδηγεί την κίνηση προς την λεωφόρο Αθηνών. Και οι τέσσερις αποτελούν μεγάλους 

δρόμους ( >20 μέτρων) με νησίδα στη μέση, με μεγάλη καθημερινή κίνηση, κυρίως 

τις καθημερινές.  Υπάρχουν διαμπερείς κινήσεις εντός της περιοχής, χάραξη που 

επιτρέπει την ανάπτυξη μεγάλων ταχυτήτων και τη χρήση των εντός γειτονιάς 

δρόμων για άσκοπη κίνηση. Τα οικοδομικά τετράγωνα που συνθέτουν οι οδοί, είναι 

μεγάλα σε κάλυψη, ενώ σε περιπτώσεις αποκαλύπτουν παρατημένους εσωτερικούς 

κήπους οι οποίοι καταπατώνται από αυτοκίνητα ή σκουπίδια και παλιοσίδερα. Όσο 

πλησιάζει κάποιος στην εκκλησία του Προφήτη, φαίνεται οι οδοί να περιπλέκονται 

λίγο, δίνοντας τη δυνατότητα ενδυνάμωσης της γειτονιάς σε συγκεκριμένα 

τετράγωνα. 

Σε επίπεδο μέσων μαζικής 

μεταφοράς, υπάρχει στάση λεωφορείου 

επί της Λεωφόρου Αθηνών, η οποία 

εξυπηρετεί πέντε (5) γραμμές προς 

διάφορες κατευθύνσεις, καθώς επίσης 

και στην Ιερά Οδό που συνδέει με τα 

δυτικά προάστια. Τέλος, υπάρχει 

σύνδεση με το σταθμό του μετρό του 

Κεραμεικού σε μικρή απόσταση. 

Εικόνα 28: Η στάση στη Λεωφόρο Αθηνών που 
εξυπηρετεί πέντε γραμμές λεωφορείου  
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Εντός της περιοχής δεν καταγράφεται σημαντική κίνηση πεζών ή 

αυτοκινήτων, γεγονός που δε διαφοροποιείται σημαντικά τα σαββατοκύριακα. 

Χρειάζεται μια τόνωση σε επίπεδο κυκλοφορίας, με απώτερο σκοπό οι κάτοικοι να 

μπορέσουν να βιώσουν τη γειτονιά τους και να επανακτήσουν τη σχέση τους με τον 

α-προσδιόριστο δημόσιο χώρο. 

 

5.4.4 ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ – ΚΑΛΥΨΗΣ, 

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ – ΥΨΗ 

Ο γενικός συντελεστής δόμησης 

της περιοχής σύμφωνα με τη Διεύθυνση 

Πολεοδομίας Αθηνών είναι 3,0. Αυτό 

σημαίνει ότι το ύψος της οικοδομής 

μπορεί να φτάσει τα 27,00 μέτρα, δηλαδή 

περίπου 8-9 ορόφους. Ύστερα από την 

καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης 

της περιοχής, και όπως απεικονίζεται 

στους χάρτες επεξεργασίας των στοιχείων 

της καταγραφής (βλ. παράρτημα), το 

μεγαλύτερο ποσοστό (πάνω από το 70%) 

της περιοχής αριθμούν δυο ορόφους, 

μικρότερο ποσοστό τρείς (3) έως  έξι (6) 

και καταγράφονται μόλις εννέα (9) 

κτίσματα που έχουν πάνω από επτά (7) 

ορόφους. Συμπέρασμα της παραπάνω 

κατάστασης είναι ότι η περιοχή διατηρεί 

τα παλαιά κτίσματά της, και φαίνεται πως 

τα τελευταία χρόνια έχει ξεκινήσει η 

ανοικοδόμηση, πιθανότατα εξαιτίας της 

ανάπτυξης των γύρω περιοχών του 

Μεταξουργείου και του Γκαζιού. 

Υπάρχει μεγάλη ανομοιομορφία όσον αφορά το δομημένο περιβάλλον της 

περιοχής και οι καινούργιες οικοδομές, ενώ δύνανται να συμμορφώσουν την 

Εικόνα 29 Ανομοιομορφία δόμησης  

Εικόνα 30 Οι νέες οικοδομές δε φτιάχνουν την 
κατάσταση  
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κατάσταση, έρχονται και αποδιοργανώνουν εντελώς την κατάσταση. Σίγουρα τίθεται 

το θέμα της πυκνότητας της πόλης, αλλά όταν σε μια περιοχή επικρατεί το διώροφο 

κτίσμα, σημαίνει πως κάποτε ο συντελεστής δόμησης ήταν πολύ μικρότερος91, 

συνεπώς αποτελεί απορία πως εκτοξεύτηκε στα ύψη και ήτοι στο να επιτρέπει τα 27 

μέτρα οικοδομής. Όταν γίνεται λόγος για μια περιοχή που χαρακτηρίζεται από κάποια 

στοιχεία (χαμηλό ύψος) οι θεσμοθέτες οφείλουν να προστατεύσουν αυτό το 

χαρακτήρα και να αναζητήσουν τους δείκτες μιας βιώσιμης πυκνότητας92 της 

περιοχής. 

Η περιοχή μελέτης έχει αρκετά 

άδεια οικόπεδα και αρκετά ερείπια τα 

οποία μπορούν είτε να απαλλοτριωθούν, 

είτε να χτιστούν εκ νέου, για να 

αντιμετωπίσουν τις ανάγκες κατοίκησης. 

Για να πετύχει η ανάπτυξη, χωρίς να 

καταστραφεί η περιοχή, ο συντελεστής 

δόμησης οφείλει να είναι σε επίπεδο που 

να επιτρέπει το συγκροτημένο και 

ολοκληρωμένο σχεδιασμό με στόχο την αναβάθμιση του συνόλου της περιοχής. Έτσι, 

για την συγκεκριμένη περιοχή, η οποία έχει ακόμα περιθώριο οικοδόμησης και 

τροποποίησης της υφιστάμενης κατάστασης, προτείνεται η σημαντική μείωση του 

συντελεστή δόμησης, δηλαδή από 3,0 σε 2,0. Μια τέτοια κίνηση θα περιορίσει το 

ύψος των οικοδομών στα 21,00 μέτρα, δηλαδή στους έξι (6) συνολικούς ορόφους 

κτηρίου. Με τον περιορισμό του ύψους, σε συνδυασμό με την κάλυψη που ισχύει 

(70%), δίνει τη δυνατότητα στην περιοχή να αξιοποιήσει βιοκλιματικά 

χαρακτηριστικά και να τα ενσωματώσει πλέον στο σχεδιασμό δομημένου και 

αδόμητου περιβάλλοντος. Έτσι, συγκρατώντας το ύψος σε χαμηλότερα επίπεδα, ο 

άνεμος κινείται καλύτερα, αποδυναμώνοντας το φαινόμενο της αστικής νησίδας. Η 

αστική χαράδρα μπορεί να αντιμετωπιστεί πιο συγκεκριμένα, με το σωστό σχεδιασμό 

των οδών με σκοπό την βελτίωση του μικροκλίματος. Γίνεται σαφές πως δεν είναι 

δυνατόν «αύριο» να μειωθεί ο Σ. Δ. καθώς αυτό θα προκαλέσει τρομερές 

                                                 
91 Πιθανότατα 0,4 όπου παλαιότερα επέτρεπε 11μέτρα ύψος οικοδομής, Τώρα, ο Σ.Δ. ίσος με 0,4 
επιτρέπει 10 μέτρα, ενώ το 0,8 , 13 μέτρα. 
92 Ο καθορισμός της πυκνότητας θα πρέπει να προκύπτει από το επιθυμητό και οικο-λογικά επιτρεπτό 
οικιστικό μέγεθος κάθε πόλης, ώστε να αποφευχθεί η καταστροφή εκτεταμένων φυσικών πόρων και η 
υποβάθμιση. 

Εικόνα 31 Ξεχασμένος ελεύθερος ιδιωτικός χώρος  
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αντιπαραθέσεις. Όμως, γίνεται να περιορισθεί το ύψος ανά ζώνες και σε συνδυασμό 

με την ιδέα του «ιδεατού» στερεού να συγκρατηθεί η δόμηση σε λογικά επίπεδα. 

Το σύστημα δόμησης είναι συνεχές χωρίς πρασιά ή εξαιρέσεις στον κανόνα. 

Ακόμα και στα παλαιότερα κτίσματα, φαίνεται πως το κτίσμα τοποθετείται στο 

δρόμο, αφήνοντας ελεύθερο ιδιωτικό χώρο πίσω από την οικοδομή, ο οποίος 

συνήθως παραμένει παραμελημένος. Θα είχε ενδιαφέρον μια πρόταση που θα 

ανάγκαζε την σύνδεση των εσωτερικών ελεύθερων χώρων με τους νέους 

δημόσιους χώρους κοινωνικής συναναστροφής και πρασίνου.  

Εντός της περιοχής υπάρχουν 

δρόμοι με διάφορα πλάτη. Οι πιο 

κεντρικοί, όπως η οδός Καστοριάς, οδός 

Χαλκιδικής και οδός Κορυτσάς, 

καλύπτουν δέκα (10) μέτρα ενώ εντός των 

οικοδομικών τετραγώνων καταγράφονται 

μικρότερες όπως η οδός Βεροίας με οκτώ 

(8) μέτρα πλάτος και η οδός Φιλιούντος 

με πέντε (5) μέτρα πλάτος. Σε συνδυασμό 

με την πρόταση για ήπια κινητικότητα και 

δημιουργία κοινόχρηστων χώρων, κρίνεται σκόπιμη η επιλογή των δρόμων που είναι 

πάνω από δέκα (10) μέτρα πλάτος και ο σχεδιασμός του με τρόπο τέτοιο ώστε το 

ωφέλιμο πλάτος του δρόμου να μειωθεί στα έξι (6) μέτρα και τα υπόλοιπα τέσσερα 

(4) να αποτελέσουν δημόσια προκήπια ή περιθώριο για διαπλάτυνση του δημόσιου 

πεζοδρομίου (όπου κατά περιπτώσεις σημειώνεται απουσία αυτού).  
 

5.4.5  ΑΔΟΜΗΤΟΙ ΧΩΡΟΙ – 

ΑΚΑΛΥΠΤΟΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ  

ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ  

Στην πλειοψηφία τους τα οικοδομικά 

τετράγωνα είναι περίκλειστα με 

ακανόνιστους ακάλυπτους οι οποίοι σήμερα 

έχουν βοηθητική χρήση, ενώ μερικές φορές 

είναι άναρχα φυτεμένοι ή αυθαίρετα 

δομημένοι. Οι ακάλυπτοι αυτοί μπορούν 

Εικόνα 32: Ανάγκη για διαπλάτυνση πεζοδρομίου 

Διάγραμμα 3 Περιγράμματα ακάλυπτων  
ιδιωτικών χώρων (Δεδομένα: Καταγραφή  
Πεδίου 2009) 
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σύμφωνα με τις διαστάσεις τους να ομαδοποιηθούν στους εξής τύπους: 

ð Παράλληλης μορφής μικρών διαστάσεων.  

Ουσιαστικά, οι ακάλυπτοι αυτής της διάταξης αποτελούν φωταγωγούς και δεν 

επιδέχονται φύτευση, ούτε μπορούν να φιλοξενήσουν χρήσεις.  

ð Παράλληλης μορφής ή παράλληλης με διακλαδώσεις, μέτριας 

διάστασης, οι οποίοι επιδέχονται περιορισμένη φύτευση. 

ð Τραπεζοειδούς ή τετράγωνης διάταξης, πολλοί από αυτούς επιδέχονται 

εκτεταμένη φύτευση και μπορούν να φιλοξενήσουν χρήσεις όπως 

καθιστικά. 

ð Ακανόνιστης χάραξης, οι οποίοι απλά προέκυψαν από την κατανομή 

οικοπέδων και δύνανται να φυτευτούν ή να τα φιλοξενήσουν χρήσεις. 

Σε κάποιες από τις περιπτώσεις, οι 

ακάλυπτοι έχουν στενά περάσματα 

εισόδους-εξόδους προς τις οδούς και τα 

πεζοδρόμια. Περάσματα συναντά επίσης 

κανείς από εσωτερικά οικόπεδα προς τις 

οδούς και τους κοινόχρηστους χώρους, τα 

οποία πιθανότατα εγκλωβίστηκαν στο 

εσωτερικό του οικοδομικού τετραγώνου 

έπειτα από διαχωρισμό μεγαλύτερου 

οικοπέδου. 

Στην πλειοψηφία των ακάλυπτων 

χώρων παρατηρείται απουσία φύτευσης 

και συνεπώς βλάστησης. Σημαντική είναι 

η απουσία φύτευσης στα δώματα και τις όψεις των κτισμάτων. Ελπίδες γεννά η 

πρόταση για δημιουργία πράσινου τοίχου σε μια από τις όψεις του κτηρίου Αθηναϊς 

Lofts, η οποία θα είναι σε άμεση επαφή με τον υπαίθριο χώρο που θα διαμορφωθεί 

επί της οδού Βουρμπιάνης ή Ζήνωνος Κιτιέως. Σύμφωνα με τις επιτόπιες 

συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν σε κατοίκους της οδού, φαίνεται πως υπάρχει 

δυσπιστία όσον αφορά το σκοπό του έργου και το κατά πόσο θα ολοκληρωθεί και θα 

είναι προσπελάσιμο στον κόσμο της περιοχής.  

  

Εικόνα 33: Ο πράσινος τοίχος που θα γίνει σε 
συνδυασμό με πλατεία στο Αθηναϊς Lofts – 
φωτορεαλιστική απεικόνιση της πρότασης 
(http://www.athinais.com.gr/ 
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5.4.6 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ  ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥΣ 

ΧΩΡΟΥΣ 

Στην άμεση περίμετρο της περιοχής μελέτης δεν υπάρχει πάρκο ή άλσος 

μητροπολιτικού επιπέδου. Αξίζει να σημειωθεί όμως ότι υπάρχει ο χώρος του 

Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, που όμως ενώ είναι σε μικρή απόσταση, 

βρίσκεται αποκομμένο λόγω των χρήσεων ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο και την οδό 

Σπύρου Πάτση. Οι κάτοικοι της περιοχής περιγράφουν την Ακαδημία Πλάτωνος ως 

το μοναδικό χώρο χαλάρωσης κοντά στην γειτονιά τους. 

Καταγράφεται μια πλατεία σε επαφή με την εκκλησία – χώρο μάζωξης των 

κατοίκων, του Προφήτη Δανιήλ. Όπως αναφέρθηκε στην καταγραφή της περιοχής, 

εκεί βρίσκονται τέσσερα (4) μόνο δέντρα, όπου είναι και τα μοναδικά της περιοχής. 

Το δάπεδο αποτελείται σκληρές σκουρόχρωμες επιφάνειες, κατασκευασμένες από 

υλικά τα οποία προκαλούν γνωστά προβλήματα93. Είναι δυνατόν να γίνει καλύτερη 

εκμετάλλευση του χώρου με τη φύτευση δένδρων που να είναι προσαρμοσμένα στο 

μικροκλίμα της περιοχής και έχουν αντοχή στη ρύπανση, καθώς ο εν λόγω χώρος 

τάσσεται κατά μήκος της λεωφόρου Αθηνών, όπου καθημερινά διέρχεται μεγάλος 

κυκλοφοριακός όγκος.  

Στους δυο πεζοδρόμους, το 

πράσινο αναπτύσσεται σε παρτέρια και 

σημειακά κατά μήκος του πεζοδρόμου.  

Περιλαμβάνει μικρά δένδρα σε 

δενδροστοιχία τα οποία όμως σε καμία 

περίπτωση δε μπορούν να θεωρηθούν ως 

ικανό πράσινο για την περιοχή. Παρόλο 

που οι χρήσεις κατά μήκος των 

πεζοδρόμων δεν είναι έντονες, τα φυτά 

είναι αρκετά ταλαιπωρημένα και 

διψασμένα. Χρειάζεται να φυτευτούν δένδρα και θάμνοι που να είναι 

προσαρμοσμένοι στο μικροκλίμα και στην ρύπανση της γύρω περιοχής, τα οποία θα 

χρειάζονται μικρή φροντίδα. Πρέπει να επιλεγούν είδη δένδρων που να εξασφαλίζουν 

σκίαση των χώρων ανάπαυσης κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. 

                                                 
93 Δηλαδή υλικά τα οποία απορροφούν και συγκρατούν την ακτινοβολία. Ενδεικτικά, οι θερμοκρασίες 
στις σκουρόχρωμες επιφάνειες, το καλοκαίρι φτάνει τους 70ο C. 

Εικόνα 34: Φύτευση σε πεζόδρομο της 
περιοχής του Προφήτη 
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5.4.7 ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 

Στην περιοχή μελέτης κυριαρχούν μεγάλης κάλυψης οικοδομικοί όγκοι. Οι 

ιδιωτικές ακάλυπτες επιφάνειες (ενοποιημένες ή συχνότερα κατακερματισμένες) 

καλύπτουν θεωρητικά το 30% των οικοδομικών τετραγώνων από το οποίο τα 2/3 

αυτού σύμφωνα με τον ισχύοντα οικοδομικό κανονισμό οφείλει να είναι φυτεμένο. 

Το ελάχιστο μέγεθος ακαλύπτου κάθε οικοδομικού τετραγώνου, δεν εξασφαλίζει 

ικανοποιητικές συνθήκες μικροκλίματος (ανεπαρκής αερισμός) και επάρκειας 

εδάφους για την ανάπτυξη βιώσιμου πρασίνου. 

Το πρόβλημα επιτείνεται με τις εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης λειτουργιών του 

κτηρίου που διεκδικούν μια θέση στον ακάλυπτο. Συχνή είναι εξάλλου η μετατροπή 

τους σε χώρο στάθμευσης, αποθηκευτικό χώρο ή σε κατοικία με ανάπτυξη 

αυθαιρέτου κατασκευής. 

Πλην μεμονωμένων εξαιρέσεων, όπου υπάρχει πράσινο, δεν έχει 

δημιουργηθεί με γνώμονα κηποτεχνικά κριτήρια, αλλά μάλλον είναι αποτέλεσμα 

τυχαίων επιλογών που αγνοούν τις μακροχρόνιες επιπτώσεις στο περιβάλλον των 

ακαλύπτων. Έτσι η συχνή παρουσία αειθαλών δένδρων σε μικρούς ιδιωτικούς 

ακάλυπτους, περιορίζει τον ηλιασμό και φωτισμό των κατώτερων ορόφων των 

κτηρίων. Η συχνή εγκατάλειψη και η ελλιπής συντήρηση των χώρων αυτών, 

ιδιαίτερα σε πολυκατοικίες που εμπλέκονται πολλοί ιδιοκτήτες, τους καθιστά μη 

ελκυστικούς και οδηγεί τελικά, εκτός των άλλων, στην αισθητική υποβάθμιση τους. 

Σε παλαιά κτίσματα, ίσως εγκαταλελειμμένα, συχνή είναι η μετατροπή των αυλών σε 

χώρους εναπόθεσης απορριμμάτων που αποτελούν εστίες ρύπανσης για τους γύρω 

χώρους και γενικά για την ευρύτερη περιοχή.  
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5.4.8 ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ  

Σύμφωνα με την πολεοδομική ανάλυση της περιοχής και τη καταγραφή των 

στοιχείων της αντικειμενικής πραγματικότητας της γειτονιάς, προκύπτουν 

δυνατότητες παρέμβασης με στόχο: 

ð Την δημιουργία και αναβάθμιση των χώρων πρασίνου  

ð Τη σύνδεση των χώρων πρασίνου για τη δημιουργία δικτύου διαδρόμων 

το οποίο θα συνδέεται με τις γύρω περιοχές 

ð Την δημιουργία νέων ελεύθερων χώρων και τη λειτουργική ένταξη των 

μέχρι τώρα μη χρησιμοποιούμενων ελεύθερων χώρων στον πολεοδομικό 

ιστό και την αξιοποίηση τους για υπαίθριες χρήσεις περιπάτου, ανάπαυσης 

και αναψυχής 

ð Την αναβάθμιση του κτηριακού αποθέματος 

ð Την επανάκτηση του βιωμένου χώρου 

ð Τη συνέχεια του αστικού ιστού 

Οι δυνατότητες παρέμβασης αφορούν το κτηριακό απόθεμα και τον περιβάλλοντα 

χώρο και είναι αναλυτικά οι εξής: 

ð Ανάδειξη των αδιαμόρφωτων ακάλυπτων χώρων (ικανών διαστάσεων) 

των οικοδομικών τετραγώνων  

ð Λειτουργική ένταξη των ελεύθερων χώρων και αξιοποίηση 

ð Σύνδεση χώρων πρασίνου για δημιουργία δικτύου διαδρόμων 

ð Δημιουργία συνδετήριων περασμάτων, τα οποία «κόβουν» τα Ο.Τ. 

προσεγγίζοντας την ανθρώπινη κλίμακα  

ð Δημιουργία δρόμων ήπιας κυκλοφορίας ή και δικτύου πεζοδρόμων 

ð Επανασχεδιασμός αδόμητου χώρου με βιοκλιματικά χαρακτηριστικά 

ð Αξιοποίηση ελεύθερων οικοπέδων 

ð Δημιουργία υπαίθριων χώρων πρασίνου σε οικόπεδα με ερειπωμένα ή 

εγκαταλελειμμένα κτήρια και πιθανή σύνδεση μεταξύ τους 

ð Φύτευση δωμάτων των νέων οικοδομών και όσων παλαιών το 

επιτρέπει η κατασκευή τους 

ð Βελτίωση ποιότητας πρασίνου στους υπάρχοντες πεζοδρόμους 

ð Χρήση ψυχρών υλικών στη διαμόρφωση 

ð Κατάλληλη διάταξη και χρήση των ελεύθερων χώρων με χρήση 

σκίασης, αερισμού, κλπ  
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5.4.9 ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

Επόμενο στάδιο έπειτα από την καταγραφή των δυνατοτήτων της παρέμβασης 

και πριν την αναλυτική παρουσίαση της ολοκληρωμένης πρότασης σχεδιασμού για τη 

γειτονιά του Προφήτη Δανιήλ, σύμφωνα με τη μεθοδολογία που αναλύθηκε σε 

προηγούμενα κεφάλαια, είναι η επιγραμματική αναφορά των πιθανών σημείων 

επέμβασης για τη ζώνη μετάβασης, τα οποία αφορούν: 

ð Απαλλοτρίωση κάποιων κτισμάτων και πρόχειρων κατασκευών στην 

μεταβατική ζώνη, δίνοντας στους ιδιοκτήτες κίνητρα για 

εκμετάλλευση των ιδιοκτησιών τους. 

ð Σύνδεση της ζώνης με την γειτονιά και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο 

Αθηνών μέσω ανοιχτού υπαίθριου χώρου πλατείας και επανάχρηση 

κάποιων από τα κτίσματα που ήδη υπάρχουν εκεί. 

ð Διάνοιξη της οδού Τζανή κατά μήκος του ανατολικού ορίου του 

Πανεπιστημίου. 

Όσον αφορά τη περιοχή μελέτης, τα στοιχεία παρέμβασης αφορούν: 

ð Δημιουργία δικτύου δρόμων και αστικών τετραγώνων ανάλογης 

κλίμακας με τη γειτονιά, με χρήσεις εμπορίου, υπηρεσιών στο ισόγειο, 

κατοικίας και γραφείων στους ορόφους. 

ð Ενίσχυση της κατοικίας με νέες κατασκευές. Δημιουργία χώρων 

διαμονής και υποστήριξης των φοιτητών.  

ð Διατήρηση των χρήσεων εμπορίου στα μέτωπα της οδού Σπύρου 

Πάτση,, διαμόρφωση και εμπλουτισμός του δρόμου με στοά και 

συστοιχίες δένδρων. 

ð Αναβάθμιση και επανάχρηση κτηριακού αποθέματος. 

ð Περιορισμό ύψους ανά ζώνες και οργάνωση συγγενών χρήσεων.  

ð Ενοποίηση ακαλύπτων με κοινόχρηστους περιπάτους και δυνατότητα 

στάθμευσης. Αυτό προϋποθέτει τη λήψη κανονιστικών μέτρων που θα 

επιτρέπουν την κοινή χρήση. 

ð Δημιουργία κομβικών σημείων συνάθροισης και επικοινωνίας. 
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5.4.10 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

Μετά την καταγραφή στοιχείων των πολεοδομικών και μορφολογικών 

δεδομένων της περιοχής μελέτης, κάθε οικοδομικό τετράγωνο ερευνήθηκε ως προς 

τις δυνατότητες παρέμβασης, σε σχέση με το σύνολο της περιοχής και κατ’ επέκταση, 

της πόλης, με κριτήρια: 

ð την απόδοση των προτεινόμενων μέτρων σε σχέση με τους αρχικούς 

στόχους 

ð την αδιατάρακτη λειτουργία της περιοχής 

ð την αξιοποίηση των χωρικών δυνατοτήτων 

ð την ενίσχυση της κοινωνικότητας των δημοσίων χώρων 

ð το «εφικτό» της πρότασης 

 

Στο σύνολο της περιοχής, καταγράφτηκε η απουσία βιωμένου ελεύθερου 

χώρου, κοινωνικότητας των ανθρώπων της χωρικής γειτονιάς και υποβάθμιση της 

ποιότητας κατοίκησης και ζωής.  Κρίνεται αναγκαίος ο πολεοδομικός σχεδιασμός με 

βάση τις αρχές του βιοκλιματισμού, ενώ παράλληλα η πολιτεία οφείλει να οδεύει 

προς μια ενιαία αντιμετώπιση της πόλης. Το χαρακτηριστικό των ημερών πέραν από 

την απουσία του χώρου, είναι  η απουσία του ελεύθερου χρόνου. Φαίνεται πως τα 

δυο αυτά στοιχεία σχετίζονται μεταξύ τους, κάτω από το πλαίσιο της εποχής της 

ταχύτητας και όπως προαναφέρθηκε, της ιδιωτικοποίησης. Ο άνθρωπος σπαταλά το 

χρόνο του σε διαδρομές και σε εικονικές ανάγκες που του επιβάλλονται λόγω μόδας, 

και έτσι, δεν προλαβαίνει να βιώσει το χώρο του ή ακόμα, δε βρίσκει ενδιαφέρον σε 

αυτό. Ο σχεδιαστής πολεοδόμος ή αρχιτέκτονας οφείλει να επαναπροσδιορίσει αυτή 

τη σχέση και με τους κατάλληλους μηχανισμούς, να επανατοποθετήσει τα ανθρώπινα 

«πιόνια» στη φυσική ροή του «σχεδιαστικού παιχνιδιού».  

Οι προτάσεις παρέμβασης θα αφορούν το υπάρχον κτηριακό απόθεμα, τον 

επανασχεδιασμό του αδόμητου χώρου σε συνδυασμό με μια ελεγχόμενη κινητικότητα 

και θα γίνει προσπάθεια σχολιασμού σε χωρικό, κοινωνικό, οικονομικό και 

περιβαλλοντικό επίπεδο, με σκοπό την ανατροφοδότηση και τον επανασχεδιασμό.  

Τέλος, η νέα μεθοδολογική προσέγγιση σχεδιασμού της γειτονιάς με βάση τις αρχές 

του βιοκλιματικού πολεοδομικού σχεδιασμού αλλά και των διεργασιών αναβάθμισης 

κελυφών, θα τεθεί σε συνεχή διάλογο με το ρεύμα του εξευγενισμού, το οποίο 

εμφανίζεται και σήμερα ως εργαλείο τοπικής ανάπλασης.  
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Η κατανόηση συμπεριφορών, προτύπων και αναγκών μπορεί να μας οδηγήσει 

στη συγκρότηση ενός ευέλικτου και αποτελεσματικού συστήματος διαχείρισης και 

προγραμματισμού που να επιτρέπει το σχεδιασμό βιοκλιματικής γειτονιάς 

προσαρμοσμένο κάθε φορά σε συγκεκριμένες τοπικές ανάγκες, αναγνωρίζοντας ένα 

νέο εργαλείο περιβαλλοντικού, χωρικού, κοινωνικού και οικονομικού 

μετασχηματισμού, με επίκεντρο τη γειτονιά. 
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6 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ  

Ακολουθεί αναλυτική παρουσίαση των προτάσεων παρέμβασης με στόχο την 

αναβάθμιση της κεντρικής γειτονιάς του Προφήτη Δανιήλ. Οι προτάσεις έχουν 

οργανωθεί σύμφωνα με τα παρακάτω σημεία: 

ð Αναβάθμιση του κτηριακού αποθέματος 

ð Οργάνωση χρήσεων γης και συντελεστή δόμησης 

ð Ήπια κινητικότητα 

ð Δημόσιος  χώρος και κοινωνικότητα 

Στη συνέχεια να γίνει σύνοψη και αξιολόγηση των προτάσεων ως προς τους 

στόχους της έρευνας και τις αρχικές υποθέσεις εργασίας. 

6.1 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΗΡΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ 

Στη συγκεκριμένη μελέτη περίπτωσης, γίνεται σαφές πως αντιμετωπίζουμε 

μια περιοχή με υπάρχοντα ιστό και υφιστάμενο περίγραμμα κελυφών. Στόχος είναι η 

δημιουργία ενός μηχανισμού παρέμβασης υπό τη μορφή μεθοδολογίας σχεδιασμού, 

ικανού να εφαρμόζεται και σε άλλες «προβληματικές» περιοχές κάθε αστικού 

κέντρου. Οι περισσότερες από τις εν λόγω περιοχές, είναι πυκνοδομημένες και 

ποσοστό αυτών, καλύπτεται από εγκαταλελειμμένα κτίσματα. Δε θα είχε αντίκρισμα 

μια πρόταση η οποία θα ανέλυε τον επανασχεδιασμό των κελυφών, αλλά μια 

επέμβαση ικανή να αναβαθμίσει την υπάρχουσα υποδομή, τροποποιώντας τη γειτονιά 

σε κοινωνικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό επίπεδο. 

Όσον αφορά τα υφιστάμενα κτήρια της περιοχής, αλλά και κάθε περιοχής, 

έχει γίνει ανάλυση πολιτικής παρέμβασης η οποία αφορά κυρίως τις μονώσεις και την 

αντικατάσταση κουφωμάτων, ύστερα από τη θέσπιση κατάλληλων θεσμικών και 

οικονομικών κινήτρων με παράλληλη ενημέρωση των κατοίκων για τις δυνατότητες 

και τις προοπτικές. Η επέμβαση στα κελύφη, έχει άμεση επιρροή τόσο στον 

εσωτερικό τους χώρο, όσο και στον περιβάλλοντα χώρο των κτηρίων, συνεπώς 

δύναται να αναβαθμίσει την ποιότητα του εσωτερικού αέρα και την αισθητική 

απόδοση των κτηρίων, να ελαττώσει τις απώλειες άρα και τη ρύπανση λόγω 

κατανάλωσης με άνοδο του σχετικού δείκτη θερμικής άνεσης. Επιτυγχάνοντας 



Έλλη Α. Καλοκαιρινού - Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π. 

 123 

ευχάριστο εσωτερικό χώρο, αλλάζει η διάθεση των ανθρώπων που κατοικούν στη 

γειτονιά, αλλά και η υγεία τους, καθώς παύουν να κατοικούν μέσα σε «άρρωστα 

κτήρια»94. 

Τα τελευταία χρόνια γίνεται 

σημαντική προσπάθεια σχεδιασμού και 

επέμβασης στον αστικό ιστό, ώστε να 

καλυφθούν οι σύγχρονες ανάγκες και 

απαιτήσεις για να αναβαθμιστεί η 

ποιότητα ζωής στην πόλη. Η κάθετη 

ανάπτυξη και εκμετάλλευση των 

ελεύθερων χώρων στις πόλεις, καθώς και 

η ανάγκη για περισσότερο πράσινο, 

οδηγούν σιωπηλά στη δημιουργία μιας 

πράσινης πόλης πάνω από την πόλη μας.  

Ο λόγος γίνεται για τις πράσινες στέγες95 ή ταρατσόκηποι ή φυτεμένα δώματα, όπου 

αποτελούν πλέον τρόπο μόνωσης κτηρίων υφιστάμενων ή νέων. Προσφέρουν 

αισθητικά, οικολογικά και λειτουργικά πλεονεκτήματα και αποτελούν μια σύγχρονη 

εφαρμογή περιβαλλοντικού σχεδιασμού με σημαντικά τεχνοοικονομικά οφέλη. 

Παράλληλα, βελτιώνουν το μικροκλίμα των αστικών περιοχών, μειώνουν την 

ηχορύπανση, τη σκόνη και το νέφος, ενισχύουν και προστατεύουν τη μόνωση του 

δώματος και δημιουργούν φυσικό περιβάλλον για την αστική χλωρίδα και πανίδα. 

Υπάρχει πλήθος εφαρμογών στο διεθνή χώρο, αλλά δυστυχώς στην Ελλάδα, η 

ιδέα του φυτεμένου δώματος βρίσκεται σε εμβρυακό στάδιο. Σε πολλά ευρωπαϊκά 

κράτη εφαρμόζονται ειδικά προγράμματα επιδοτήσεων για τέτοιου είδους 

κατασκευές, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα, όχι όμως και στην 

Ελλάδα. Στη χώρα μας υπάρχει απουσία ενημέρωσης και νομοθεσίας σχετικά με 

αυτές, κάτι που αποδεικνύεται από την περιορισμένη εφαρμογή τους. 

Όπως προαναφέρθηκε στην ανάλυση και καταγραφή της περιοχής μελέτης, 

υπάρχουν κάποια ενδιαφέροντα κτίσματα από άποψη αρχιτεκτονικής μορφολογίας. 
                                                 
94 Σχετικά με το σύνδρομο του άρρωστου κτηρίου βλ. Έλλη Α. Καλοκαιρινού, (2008), Το σύνδρομο 
του άρρωστου κτηρίου, Σπουδαστική Εργασία στο πλαίσιο του μαθήματος «Εισαγωγή στις επιστήμες 
της Ανάπτυξης και του Περιβάλλοντος», Δ.Π.Μ.Σ. – Περιβάλλον και Ανάπτυξη, Ε.Μ.Π., Αθήνα 
95 Καλοκαιρινού Έ., Μανωλοπούλου Α., (2008), Μια πράσινη πόλη πάνω από την πόλη μας, 
Σπουδαστική Εργασία στο πλαίσιο του μαθήματος «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας», Δ.Π.Μ.Σ. –
Περιβάλλον και Ανάπτυξη, Ε.Μ.Π., Μέτσοβο 
 

Εικόνα 35: Το πρώτο φυτεμένο δώμα -
Δεκαπέντε ή είκοσι εκατοστά γης   
 [Le Corbusier, Ένα Μικρό Σπίτι (1923), 
μτφρ. Δ.Αντωνακάκης, Libro Ε.Π.Ε., Αθήνα, 
1998, σ.41] 
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Ύστερα από αναζήτηση στα αρχεία του Υπουργείου Πολιτισμού, αποδεικνύεται πως 

η πολιτεία δεν έχει αξιολογήσει κανένα κτήριο εντός της συγκεκριμένης γειτονιάς. Σε 

τέτοιες περιπτώσεις, ο ρόλος της πολιτείας είναι καθοριστικός. Δίνοντας το έναυσμα 

και τα εργαλεία για ανακατασκευή αξιόλογων κτηρίων, αποκτά ενδιαφέρον και 

πολιτιστική αξία ο χώρος σε άμεση επαφή με αυτά. Με τις απαραίτητες επιδοτήσεις 

και φοροαπαλλαγές, κάποιοι ιδιοκτήτες ενδέχεται να κάνουν σοβαρές κινήσεις για 

την περιουσία τους. Αξιόλογα κτήρια στο χώρο προτείνεται να αποκτήσουν χρήσεις 

πέραν της κατοικίας, δηλαδή χρήση υπηρεσιών που εξυπηρετούν τη γειτονιά, 

πολιτισμού και αναψυχής ή ψυχαγωγίας, με σκοπό την πρόσκληση του κόσμου να τα 

βιώσουν, καθιστώντας την ιδιαίτερη ταυτότητα τους, στοιχείο της καθημερινής 

πραγματικότητας τους.  

Όλα τα παραπάνω μπορούν να 

λειτουργήσουν με τη συνεργασία του 

κράτους και των πολιτών. Το κράτος από 

τη μεριά του οφείλει να προσφέρει 

ενημέρωση και κίνητρα, όμως οι πολίτες 

οφείλουν με τη σειρά τους να 

συμμετέχουν στο κάθε εγχείρημα. Στο 

σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί πως 

κατεγράφησαν αρκετά σημεία αυθαίρετης 

δόμησης πρόχειρων κατασκευών, στοιχείο που οφείλει να εξαφανιστεί από τον ιστό 

της πόλης με τη βοήθεια μιας υπεύθυνης υπηρεσίας Αυθαιρέτων. 

Μεγαλύτερη έμφαση θα δοθεί στον πολεοδομικό σχεδιασμό, την τόνωση της 

κοινωνικότητας και την αναβάθμιση της ποιότητας και της άνεσης, με σκοπό την 

αναβάθμιση της γειτονιάς, ως ένα αστικό κύτταρο, όπου στο σύνολο συνθέτουν την 

πόλη.  

 

6.2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΔΟΜΗΣΗΣ 

 Οι χρήσεις γης και οι όροι δόμησης συναποτελούν ένα πλαίσιο κανόνων για 

την ανάπτυξη του αστικού χώρου. Το υπόβαθρο αυτής της ανάπτυξης προσδιορίζεται 

από την οριοθέτηση του ιδιωτικού και του δημόσιου χώρου, τους τύπους ιδιοκτησίας 

της γης και την οργάνωση της οικοδομικής δραστηριότητας. Στην αναλυτική 

Εικόνα 36: Η συνέχεια της αυθαίρετης επέκτασης 
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καταγραφή της περιοχής εμφανίζονται αρκετές χρήσεις, κάποιες από τις οποίες 

χαρακτηρίζονται μη συμβατές, προκαλώντας δυσλειτουργίες στο επίπεδο της 

γειτονιάς.  Ως κυρίαρχη χρήση, η οποία καταγράφεται σε όλο το μήκος και πλάτος 

του ευρύτερου χωρικού επιπέδου, είναι η κατοικία (βλ. πίνακας – παράρτημα Ι, 

χάρτη 2 - παράρτημα ΙΙ). Σε μια περιήγηση στην περιοχή, κάποιος ενδέχεται να 

παρατηρήσει περισσότερο τα συνεργεία αυτοκινήτων και τα καταστήματα εμπορίου 

ανταλλακτικών. Αυτό συμβαίνει καθώς αυτές οι χρήσεις βρίσκονται στα ισόγεια των 

πολυκατοικιών, και ενώ κατατάσσονται στις ειδικές όχλουσες χρήσεις, φαίνεται πως 

δυσχεραίνουν την καθημερινότητα των υπόλοιπων κατοίκων, καθώς πέραν από την 

αισθητική, ατμοσφαιρική και ηχητική ρύπανση που προκαλούν, τις ώρες που 

παραμένουν κλειστά, υποβαθμίζουν σημαντικά την περιβάλλουσα πραγματικότητα. 

Έτσι, η χρήση αυτή έρχεται σε σύγκρουση με τη κατοικία και επιπροσθέτως, 

εμποδίζει την ανάπτυξη του εμπορίου ή άλλων λειτουργιών περί τον πολιτισμό και τη 

ψυχαγωγία.  

Τα μεν συνεργεία, αν και σε μικρό αριθμό, βρίσκονται διασκορπισμένα στον 

ιστό96, ενώ τα δε μαγαζιά ανταλλακτικών, πιο οργανωμένα κατά μήκους της οδού 

Σπύρου Πάτση. Τα συνεργεία αποτελούν σημαντικό οικονομικό πόρο για την περιοχή 

και σε μεγάλο βαθμό, εδώ και χρόνια, χαρακτηρίζουν αυτό το κύτταρο της πόλης. Σε 

καμία περίπτωση, η πρόταση παρέμβασης δε προτείνει την απομάκρυνση τους, 

καθώς κάτι τέτοιο θα μετα-χωροθετούσε το «πρόβλημα» σε κάποιο άλλο κύτταρο της 

Αθήνας. Έμφαση όμως πρέπει να δοθεί στις λειτουργικές ανάγκες των 

δραστηριοτήτων της κοινωνίας και τις ελλείψεις όσον αφορά τοπικές ανάγκες και 

υπηρεσίες υποστήριξης, με σκοπό την αναβάθμιση της γειτονιάς.  

Η χρήση του συνεργείου οφείλει να οργανωθεί κοντά σε κεντρικούς άξονες, 

και κυρίως στους κάθετους δρόμους της Λεωφόρου Κωνσταντινουπόλεως (ήδη 

υπάρχουν κάποια, τα οποία λειτουργούν) όπου είναι εύκολα προσβάσιμοι χωρίς να 

εμπλέκουν τα υπόλοιπα οικοδομικά τετράγωνα της γειτονιάς ή στον παράδρομο της 

Λεωφόρου Αθηνών, κάτω από τη γέφυρα. Ο παράδρομος λειτουργεί ως συνδετήρια 

οδός προς την Λεωφόρο Κωνσταντινουπόλεως και επίσης, φιλοξενεί παλαιά 

κτίσματα αποθηκών ή εγκαταλελειμμένων υπηρεσιών. Η τοποθεσία αυτή πλεονεκτεί 

και μειονεκτεί, σε σχέση με την υπόλοιπη περιοχή, καθώς, βρίσκεται σε σημείο (κάτω 

από τη γέφυρα που οδηγεί τη Λεωφόρο Αθηνών προς το κέντρο της Αθήνας) που δε 

                                                 
96 Η χρήση των συνεργείων αναπτύσσεται στο ισόγειο, ενώ η κατοικία έχει οριζόντια και κυρίως 
κατακόρυφη ανάπτυξη 
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μπορεί να αναπτυχτεί κάποια άλλη χρήση, όπως κατοικίας ή υπηρεσιών, ενώ 

αποτελεί πέρασμα και εξυπηρετεί καθημερινά αρκετά αυτοκίνητα. 

Τα συνεργεία και το εμπόριο ανταλλακτικών, χωρικά περιορίζονται σε 

ισόγειους χώρους, με μικρές εξαιρέσεις όπου μπορεί να εμπλέκουν υπόγειο97 ή 

ημιόροφο (υπό μορφή αποθηκευτικού βοηθητικού χώρου). Αυτό που γίνεται 

αντιληπτό είναι πως οι χώροι που αναλύονται, ακολουθούν συγκεκριμένο συνήθως 

ωράριο εργασίας. Έτσι, μετά το πέρας αυτού, κλείνουν, η γειτονιά ηρεμεί, και 

τονώνεται η χρήση της κατοικίας των ορόφων. Τις ώρες λειτουργίας των 

καταστημάτων της  οδού Σπύρου Πάτση, επικρατεί μια έντονη κινητικότητα και 

σαφώς φασαρία. Ένας τρόπος απομόνωσης των ελαφρώς όχλουσων ισόγειων 

χρήσεων από την κατοικία των ορόφων, είναι η δημιουργία στοών οι οποίες 

αποτελούν το ενδιάμεσο στάδιο. Αφενός δημιουργούν σκίαση και προστασία, και 

αφετέρου προεκτείνουν το οπτικό πεδίο από τη μεριά της κατοικίας (βλ. Εικόνα 11).  

 Έχει γίνει λόγος, έστω και ενδεικτικά, σχετικά με το μέτωπο 

Κωνσταντινουπόλεως, Αθηνών και Σπύρου Πάτση  Στην Ιερά Οδό, τα δεδομένα 

αλλάζουν ελαφρώς. Ο συγκεκριμένος δρόμος φιλοξενεί κατά μεγάλο μήκος του, 

χρήση εμπορίου, διασκέδασης και γραφείων ή υπηρεσιών. Στο σημείο από 

Κωνσταντινουπόλεως έως Σπύρου Πάτση, υπάρχουν κυρίως εμπορικές 

δραστηριότητες (καταστήματα εξαρτημάτων, υπολογιστών κ.α.) και αποθηκευτικοί 

χώροι. Η πρόταση θεωρεί πως ο δρόμος αυτός οφείλει να παραλάβει χρήσεις σχετικές 

με υπερ-τοπικό εμπόριο, υπηρεσίες, γραφεία και επιχειρήσεις που χρειάζονται χώρο, 

στάθμευση και διαφήμιση. Οι συγκεκριμένες χρήσεις την ημέρα δημιουργούν ένα 

μέτωπο προστασίας της γειτονιάς, ενώ το βράδυ την προστατεύουν από την κίνηση.  

Σε αρκετά σημεία βρίσκονται αποθήκες, οι οποίες λειτουργούν ή είναι 

παρατημένες. Η διάκριση μεταξύ των δύο δεν ήταν ιδιαιτέρως απλή, καθώς δεν 

υπήρχε δυνατότητα πρόσβασης στο εσωτερικό, φυσικά ή οπτικά. Παρόλαυτα, η 

αποθήκη ως χρήση είναι αναγκαία, όμως, από την άλλη, αισθητικά δεν είναι καλή. 

Κάποιες παρατημένες, μέσα στα χρόνια, τροποποιήθηκαν σε χώρους πολιτισμού 

όπως εναλλακτικές σκηνές ή θέατρα (θέατρο βαφείο, σκηνή αυλαία). Στην 

προσπάθεια αναβάθμισης της περιοχής, κρίνεται σκόπιμο να αξιοποιηθούν τυχόν 

παρατημένοι χώροι, οι οποίοι έχουν τις δυνατότητες ώστε να φιλοξενήσουν τέτοιους 

χώρους πολιτισμού. Στο σημείο αυτό οφείλει να τονισθεί πως σε καμία περίπτωση δε 

                                                 
97 Ελάχιστα κτήρια της περιοχής έχουν υπόγειο χώρο (16 στον αριθμό) – βλ. χάρτης 14 – παράρτημα ΙΙ 
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προτείνεται κάθε αποθήκη ή κάθε χώρος να γίνει θέατρο. Στο σύνολο της κάθε 

πρότασης, μετά από εκτεταμένη έρευνα, θα προτείνονται ποσοστά σχετικά με τις 

χρήσεις, ικανά να λειτουργήσουν συνδυαστικά για το καλό του αστικού ιστού. 

Έχουν τροποποιηθεί τα τέσσερα 

μέτωπα με ήπιες προτάσεις. Οδεύοντας 

προς το κέντρο της γειτονιάς, η κατοικία 

γίνεται πιο έντονη, διαπίστωση που δίνει 

τη δυνατότητα στη χρήση αυτή να 

χαρακτηρίσει την «καρδιά».  Η χρήση της 

κατοικίας πλέον βρίσκεται προστατευμένη 

και λειτουργεί συμπληρωματικά με τις 

υπόλοιπες χρήσεις. Όταν τα καταστήματα 

λειτουργούν, δεν μένει τμήμα γειτονιάς 

χωρίς να λειτουργεί. Εντός αυτής της 

χρήσης, αναγνωρίζονται ελλείψεις όσον 

αφορά βασικές τοπικές ανάγκες, όπως 

φαρμακεία, μανάβικα, τράπεζες και άλλες 

υπηρεσίες. Προτείνεται, έπειτα από την καταγραφή των άδειων καταστημάτων, η 

επανάχρηση αυτών για την εξυπηρέτηση των παραπάνω και σε συνδυασμό με το 

δίκτυο πεζοδρόμων, το οποίο θα αναλυθεί παρακάτω, η λειτουργία μικρής τοπικής 

αγοράς, με την προϋπόθεση ότι οι άνθρωποι θα κινούνται ελεύθερα μέσα σε αυτή, για 

τις ανάγκες της καθημερινότητας.  

Η γενική χρήση που ορίζεται στην περιοχή, δύναται να εξασφαλίζει μια 

ελάχιστη παρουσία θέτοντας ένα ποσοστό χρήσης άνω του 50%, ενώ από την άλλη 

μεριά οι λοιπές χρήσεις οφείλουν να μην ξεπερνούν, η καθεμία ή όλες μαζί, ένα 

μέγιστο όριο. Ο κίνδυνος εμφάνισης λειτουργικού ή/και χωρικού κορεσμού υπάρχει 

σε κάθε στάδιο οργάνωσης των χρήσεων και έτσι απαιτείται ξεχωριστή μελέτη για 

τον προσδιορισμό αυτών των ποσοστών σύμφωνα με τα στοιχεία της κάθε περιοχής..   

Ο συντελεστής δόμησης στην περιοχή είναι αρκετά υψηλός με συνέπεια να 

επιτρέπει την ανέγερση κτισμάτων έως και εννέα ορόφων με αποτέλεσμα η σχέση του 

ύψους των κτηρίων με το πλάτος των δρόμων να είναι δυσμενής. Επιπλέον δεν 

υπάρχουν χώροι πρασίνου και η δόμηση είναι συνεχής και κατά τόπους πυκνή. Η 

Εικόνα 37(α,β): Επανάχρηση παλαιών 
αποθηκών και μηχανουργείων για τον 
πολιτισμό 
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Χάρτης Α: Περιορισμός Συντελεστού Δομήσεως  
  

πρόταση σαφώς σχετίζεται με  τον περιορισμό του συντελεστή98, έστω σε επίπεδο 

ύψους99, το οποίο οφείλει να γίνει σε ζώνες, ανάλογα με την περιοχή και την χρήση. 

Ενδεικτικά, προτείνεται μεγαλύτερος Σ.Δ. επί της Ιεράς Οδού (2,4 δηλαδή 24 μέτρα), 

καθώς γίνεται λόγος για μεγάλο πλάτος, και 2,0 δηλαδή 21 μέτρα στο μέτωπο της 

Κωνσταντινουπόλεως και της Σπύρου 

Πάτση και οργανωμένη χαμηλή 

δόμηση (1,2 δηλαδή 16 μέτρα) εντός 

της περιοχής. Αν και η Λεωφόρος 

Αθηνών αποτελεί μεγάλη οδό, 

προτείνεται Σ.Δ. 2,0 λόγω της 

ιδιομορφίας (γέφυρα Αθηνών-

Κωνσταντινουπόλεως). Η φιλοσοφία 

επέμβασης στο συντελεστή δόμησης 

σχετίζεται με τα πλάτη των δρόμων 

και τις δυνατότητες που προσφέρουν ή τους περιορισμούς που έχουν. Έτσι, ενώ η 

Ιερά Οδός είναι αρκετά μεγάλος δρόμος και η Σπύρου Πάτση μικρότερη, εντός 

γειτονιάς, οι δρόμοι είναι αρκετά μικροί με αποτέλεσμα τα ψηλά κτήρια να 

δημιουργούν προβλήματα εξαερισμού και σκιασμού, ανάλογα με τον 

προσανατολισμό του κάθε οικοπέδου. Επιπρόσθετα, στο σύνολο της παρέμβασης, θα 

υπάρχει καλύτερη κίνηση του ανέμου με ευρύτερο αποτέλεσμα την εκτόνωση των 

ρύπων και της θερμότητας, καταπολεμώντας εν μέρει το φαινόμενο της θερμικής 

αστικής νησίδας. 

 

6.3 ΗΠΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Η διατύπωση κάποιων προτάσεων παραμένει σε επίπεδο αρχών και έχει 

διαγραμματικό χαρακτήρα. Σχεδιάζονται κινήσεις στο εσωτερικό που θα συμβάλουν 

στην αποκατάσταση της συνοχής, όπως συσπείρωση συγγενών χρήσεων και 

δημιουργία δικτύων κυκλοφορίας πεζών που θα συνδέσουν επιμέρους ενότητες. 

Γενικότερα, στο εσωτερικό προτείνεται: 

                                                 
98 Σχετική πρόταση σημαντικής μείωσης του Σ.Δ. παρουσιάστηκε από το ΥΠ.Ε.ΧΩ.Δ.Ε. σχετικά με το 
νέο ρυθμιστικό σχέδιο με σκοπό να ελεγθεί η πυκνότητα ορισμένων περιοχών ( Στο σχέδιο 250.000 
στρέμματα σε Ανατολική, Βορειοανατολική, Νοτιοανατολική Αττική, www.in.gr/news - 14/04/09) 
99 Περιορισμός δόμησης εντός ιδεατού στερεού, με ανώτατο όριο ύψους π.χ. 21 μέτρα  
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ð Ιεράρχηση της πρόσβασης από τους δρόμους ταχείας κυκλοφορίας και 

εξόδου από το εσωτερικό προς αυτές, ώστε να ενισχυθεί η συνοχή της 

περιοχής. 

ð Απλοποίηση του εσωτερικού δικτύου κυκλοφορίας των ΙΧ με 

μονοδρομήσεις οδών ειδικά στην περιοχή της οργανωμένης κατοικίας. 

ð Επανασχεδιασμός των ελεύθερων χώρων της οργανωμένης δόμησης 

με 

§ πεζοδρομήσεις και δημιουργία δικτύου περιπάτου. 

§ πρόβλεψη χώρων στάσης και συγκέντρωσης στο εσωτερικό 

των τετραγώνων. 

Πιο αναλυτικά, επανασχεδιάζεται η κίνηση εντός της γειτονιάς, στοχεύοντας: 

ð Στην ποιότητα του αστικού περιβάλλοντος. 

ð Στην αισθητική της πόλης 

ð Στην ψυχολογία των πολιτών 

Έτσι, όπως απεικονίζεται συγκεκριμένα και στο χάρτη της πρότασης (βλ. 

χάρτης Δ - Παράρτημα ΙΙ), η κίνηση του αυτοκινήτου περιορίζεται αρκετά, χωρίς να 

υπάρχει κίνδυνος για δημιουργία προβλημάτων. Η κίνηση που περιγράφεται, 

εξυπηρετεί όλα τα συνεργεία, σύμφωνα με τη νέα χωροθέτηση, αλλά και άλλες 

χρήσεις που βρίσκονται πιο κεντρικά, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα ανάπτυξης 

ταχυτήτων, άσκοπης κίνησης και συνωστισμού.  

Οι εναλλακτικές κινήσεις των οχημάτων είναι: 

ð Λεωφόρος Αθηνών – Καστοριάς – Κορυτσάς – Χαλκιδικής – Καρυών 

– Κωνσταντινουπόλεως 

ð Λεωφόρος Αθηνών – Χαλκιδικής – Καρυών – Κωνσταντινουπόλεως 

ð Ιερά Οδός – Καστοριάς – Αγίου Όρους – Σπύρου Πάτση 

ð Σπύρου Πάτση – Κορυτσάς – Σερβιών 

ð Κωνσταντινουπόλεως – Χαλκιδικής – Καρυών – 

Κωνσταντινουπόλεως 

ð Κωνσταντινουπόλεως – Αγίου Όρους – Χαλκιδικής – Ιερά Οδός 

Οι παραπάνω προτεινόμενες κινήσεις, μπορούν να λειτουργήσουν μόνο 

συμπληρωματικά με τα εναλλακτικά δίκτυα κίνησης πεζών και τον επανασχεδιασμό 

των ελεύθερων υπαίθριων χώρων.  
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Χάρτης Β: Κυκλοφορία Πεζών – Αυτοκινήτων  
 (Επεξεργασία στοιχείων με GIS ) 

Από την επεξεργασία των 

στοιχείων καταγραφής, φάνηκαν 

συγκεκριμένα άδεια οικόπεδα, 

κάποια από τα οποία μπορούν να 

απαλλοτριωθούν και να 

αξιοποιηθούν με σκοπό τη 

δημιουργία δημοσίου χώρου 

συναναστροφής των κατοίκων της 

γειτονιάς του Προφήτη Δανιήλ. Στο 

σύνολο της περιοχής προτείνεται 

πεζοδρόμηση αρκετών οδών μικρής οδικής κινητικότητας, που στο σύνολο τους 

εξυπηρετούν τους κατοίκους. Η φιλοσοφία επέμβασης αφορά το μέγεθος των 

οικοδομικών τετραγώνων. Έτσι, ενώ έχουμε μικρότερα τετράγωνα με αρκετούς 

δρόμους κίνησης να τα κόβουν στη μέση, αποτρέποντας την ενοποίηση, προτείνεται η 

πεζοδρόμηση των ενδιάμεσων οδών, με σκοπό την εικονική  δημιουργία μεγάλων 

Ο.Τ. εντός των οποίων ο πεζός δύναται να κινείται ελεύθερα, αλληλεπιδρώντας κάθε 

φορά με το φυσικό και δομημένο περιβάλλον και τους υπόλοιπους κατοίκους 

(αναλυτικά βλ. Χάρτη Α, Γ - Παράρτημα ΙΙ).  

Με την προτεινόμενη επέμβαση, τίθεται το θέμα της στάθμευσης των 

κατοίκων. Στην παρούσα φάση, η στάθμευση περιορίζεται στις θέσεις που υπάρχουν 

στο δρόμο.  Έτσι, οι πεζόδρομοι οφείλουν να γίνουν με πρόβλεψη για κάποιες θέσεις 

των κατοίκων με ειδική άδεια πρόσβασης στο χώρο. Για τους επισκέπτες της 

περιοχής, θα δημιουργηθούν δύο χώροι στάθμευσης, η πρώτη στη συμβολή των οδών 

Χαλκιδικής και Αγίου Όρους, όπου υπάρχει ελεύθερο οικόπεδο, το οποίο 

χρησιμοποιείται για στάθμευση από γνωστό χώρο εκδηλώσεων (Οδός Κασσάνδρας), 

και η δεύτερη σε ελεύθερο χώρο επί της Λεωφόρου Αθηνών, όπου επίσης ύστερα από 

την καταγραφή, φαίνεται πως καταπατείται από αυτοκίνητα. Οι συγκεκριμένοι χώροι, 

μπορούν να λειτουργήσουν με οργανωμένο τρόπο ώστε να εξυπηρετούν τους 

επισκέπτες της γειτονιάς.  

Ίσως το πιο σημαντικό είναι ότι οι παραπάνω προτάσεις, βοηθούν στο να 

γεφυρωθεί η διαφορά κλίμακας ανάμεσα στον άνθρωπο και το κτισμένο 

δυναμικό της πόλης. Την καθιστούν έτσι περισσότερο προσιτή και βοηθούν στο να 

γίνουν μεγαλύτερα κομμάτια της αντιληπτά ως σύνολο. 
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Συνοψίζοντας, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η αποκατάσταση ενός 

ανθρώπινου περιβάλλοντος στο δρόμο, ώστε να υπάρχει μια ήπια κινητικότητα 

κοντά στην κλίμακα της γειτονιάς, με σκοπό πλέον την κοινωνική αποκατάσταση, και 

κατ΄επέκταση την οικονομική αλληλεπίδραση και τη ρύθμιση του μικροκλίματος. 

Ταυτίζεται λοιπόν με περιορισμό του αυτοκινήτου και του μηχανοκίνητου δίκυκλου 

και υλοποιείται με δύο παράλληλες πολιτικές: η πρώτη είναι η συγκέντρωση των 

μεγάλων ροών αποκλειστικά σε ένα δίκτυο αρτηριών, πολιτική που συνεπάγεται 

ότι απελευθερώνεται το υπόλοιπο δίκτυο των δρόμων και δημιουργούνται ανάμεσα 

στις αρτηρίες θύλακες ήπιας κυκλοφορίας. Η δεύτερη πολιτική είναι η θωράκιση 

των δρόμων κάθε κατηγορίας, αρτηριών και τοπικών απέναντι στις παράνομες 

συμπεριφορές των οδηγών. Θωράκιση σημαίνει σύμφωνα με το Θ. Βλαστό100, φαρδιά 

πεζοδρόμια με κράσπεδα/εμπόδια για το αυτοκίνητο, λωρίδες επίσης προστατευμένες 

για το ποδήλατο και τη δημόσια συγκοινωνία, διάδρομοι για το αυτοκίνητο με 

οριζόντιες και κατακόρυφες καμπύλες που αποκλείουν υπέρβαση των ορίων 

ταχύτητας. 

 

6.4 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤΗΤΑ 

Όταν το επίπεδο χωρικού σχεδιασμού αντικατοπτρίζει την πραγματική 

ανθρώπινη κλίμακα, γίνεται πιο έντονο το αίσθημα της ασφάλειας. Με άλλα λόγια, οι 

άνθρωποι αισθάνονται ότι ανήκουν σε μια πραγματική γειτονιά και όχι σε 

συσσωμάτωση  κτηρίων και χώρων που δεν έχουν προσωπική ή κοινωνική σημασία. 

Δόμηση και ανοιχτοί χώροι, φυσικές και τεχνικές συνιστώσες της πόλης λειτουργούν 

συμπληρωματικά και ανταγωνιστικά.  Το αστικό περιβάλλον αποτελεί στόχο της 

παρέμβασης ενώ βρίσκεται σε συνεχή αλληλεπίδραση με το φυσικό. Στο αστικό 

περιβάλλον ανήκουν ο άνθρωπος, οι κοινωνικές δομές και σχέσεις και η ποιότητα 

ζωής. Ο Ισπανός φιλόσοφος Ortega Y. Gasset αναφέρεται στη γένεση των πόλεων ως 

εξής: «Στις πρωτόγονες κοινωνίες, όταν δεν υπήρχαν ούτε πόλεις ούτε χωριά, οι 

άνθρωποι μετέφεραν τα πενιχρά τους προϊόντα σε ορισμένους τόπους όπου τα 

αντάλλασσαν μεταξύ τους. Αυτοί οι χώροι σιγά – σιγά περιφράχτηκαν και αργότερα 

άρχισαν ορισμένοι να εγκαθίστανται μόνιμα γύρω τους. Έτσι ξεκίνησαν να φτιάχνονται 

                                                 
100 Βλαστός Θ.,  Προς μια βιώσιμη πρωτεύουσα – Το στοίχημα της Αρχιτεκτονικής, κεφάλαιο 5, 
σημειώσεις από Εργαστήριο Αστικού Περιβάλλοντος, Αθήνα 
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Χάρτης Γ: Οργάνωση Χρήσεων Περιοχής  

οι πόλεις γύρω από τον κεντρικό ελεύθερο χώρο της ανταλλαγής ή της αγοράς. Ως εκ 

τούτου, πόλη δίχως κεντρική πλατεία ή αγορά δεν είναι πόλη»101. 

Ανατρέχοντας στην Ευρωπαϊκή Ιστορία διαπιστώνεται ότι πλήθος από  

σημαντικά γεγονότα συνέβησαν σε δημόσιους υπαίθριους χώρους όπως η αγορά των 

Αθηνών, οι πλατείες και οι κεντρικοί δρόμοι των ιστορικών πόλεων σε όλη την 

Ευρώπη. Συνεπώς, μπορεί να ειπωθεί πως «ο δημόσιος υπαίθριος χώρος υπήρξε 

καθοριστικός για τον ευρωπαϊκό πολιτισμό»102.Ίσως, όμως, μια από τις πιο σημαντικές 

δραστηριότητες της πόλης , να είναι το να παρατηρεί κανείς τους άλλους ανθρώπους, 

κάτι που γίνεται με τις αργές μετακινήσεις και τις στάσεις μέσα στην πόλη. Φαίνεται 

ότι το περπάτημα αποτελεί από μόνο του μια κοινωνική δραστηριότητα. Όταν 

υπάρχει η δυνατότητα να περπατά κανείς μέσα στην πόλη υπάρχει ελευθερία κίνησης. 

Ο δημόσιος υπαίθριος χώρος προσφέρει το απρόβλεπτο και την έκπληξη. 

Με τη δημιουργία δικτύου πεζοδρόμων, ο κάτοικος κινείται εντός των 

οικοδομικών τετραγώνων και βιώνει τη γειτονιά, ενώ σε σημεία στάσης που 

δημιουργούνται με τη δημιουργία δημόσιου ελεύθερου χώρου, του δίνεται η 

δυνατότητα να παρατηρήσει και να αποτελέσει αναπόσπαστο κομμάτι της συνολικής 

πραγματικότητας της γειτονιάς. Ιδιαιτέρως στη ζώνη οργανωμένης δόμησης εντός 

ορίων και μετώπων των μεγάλων δρόμων, οι πεζοδρομήσεις γίνονται πιο έντονες (βλ. 

Χάρτη Γ – Παράρτημα ΙΙ).  

Πέραν από τις μικρές ήπιες 

επεμβάσεις, οι οποίες όμως 

κρίνονται ικανές να τροποποιήσουν 

το χαρακτήρα της περιοχής και να 

την αναβαθμίσουν σε όλα τα 

επίπεδα, προτείνεται η δημιουργία 

σημείου συνάντησης (meeting point) 

εντός της γειτονιάς, δηλαδή σημείων 

που αποτελούν «σταθμό» για 

κατοίκους και επισκέπτες. 

Συγκεκριμένα, στην παρούσα χρονική στιγμή, μπορεί να ειπωθεί πως τέτοιο σημείο 

συνάθροισης και αλληλεπίδρασης είναι η πλατεία του Προφήτη Δανιήλ. Έτσι, 

                                                 
101 Γιακοπούλου  Σ., οπ.απ., σ.3 
102 Γιακοπούλου Σ., οπ.απ., σ.4 
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προτείνεται τόνωση της ταυτότητας και επανασχεδιασμός της με σκοπό να 

αποτελέσει ικανό φράγμα για τη Λεωφόρο Αθηνών και προστασία των κατοίκων. 

Πέραν τούτου, προτείνεται τόνωση του ιδιαίτερου χαρακτήρα του πολυχώρου 

Αθηναϊς με την πεζοδρόμηση τμήματος της οδού Καστοριάς, διάνοιξη δημοσίου 

χώρου με την απαλλοτρίωση ή δέσμευση των οικοπέδων απέναντι από το κτίσμα του 

πολυχώρου, ενοποίηση με ακάλυπτο χώρο πολυκατοικιών του αντίστοιχου 

οικοδομικού τετραγώνου και άλλες συμπληρωματικές επεμβάσεις στο άμεσο αλλά 

και ευρύτερο δομημένο και αδόμητο περιβάλλον της γειτονιάς. Τέλος, λόγω του 

ιδιαίτερου χαρακτήρα της οδού Μελενίκου103 προτείνεται να δοθεί κίνητρο για τη 

δημιουργία ενός δρόμου που εξυπηρετεί τις καθημερινές ανάγκες της γειτονιάς. 

Δημιουργώντας δυο κομβικά σημεία εντός γειτονιάς, τα οποία συνδέονται με 

το δίκτυο πεζοδρόμων και με σημεία στάσης και ενίσχυσης της κοινωνικότητας, 

καταπολεμάται η ιδιωτικοποίηση και δίνεται νόημα στις ροές των ανθρώπων. Κατά  

μήκος αυτών των κινήσεων, προτείνεται να αναπτυχθούν χρήσεις υπηρεσιών και 

εμπορίου, σε υπάρχοντα άδεια καταστήματα ή άλλους χώρους, οι οποίες αφορούν την 

εξυπηρέτηση κυρίως των αναγκών των κατοίκων και εργαζομένων εντός χωρικών 

ορίων, και λειτουργούν συμπληρωματικά με το κέντρο της Αθήνας το οποίο 

βρίσκεται στα τρία χιλιόμετρα και η πρόσβαση γίνεται είτε με λεωφορείο είτε με 

μετρό.  

Τα περιγράμματα  είναι αυτά που συνδέουν αλλά και διαχωρίζουν κάθε 

μορφή από το περιβάλλον της. Έτσι, σχεδιάζοντας το περίγραμμα του ιστού της 

πόλης στη συγκεκριμένη περιοχή ενδιαφέροντος, παρατηρούνται μεγάλες 

διακυμάνσεις και καμία οργάνωση όσον αφορά τη δόμηση. Μετά από μια πρόταση 

παρέμβασης, έρχεται το στάδιο της μελέτης εφαρμογής κατά το οποίο καταγράφονται 

όλες οι λεπτομέρειες σχετικά με το σημείο επέμβασης. Στο σημείο αυτό δε κρίνεται 

σκόπιμο να σχεδιαστούν σε μεγάλη κλίμακα λεπτομέρειες σχετικές με πεζοδρόμους, 

συγκεκριμένη φύτευση και διαχωρισμοί υλικών και επιφανειών.  

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι προτείνονται φαρδιά πεζοδρόμια με 

κράσπεδα/εμπόδια, λωρίδες προστατευμένες για το ποδήλατο, διάδρομοι για το 

αυτοκίνητο με οριζόντιες και κατακόρυφες καμπύλες που αποκλείουν υπέρβαση των 

ορίων, ενσωμάτωση στοιχείων φύτευσης και στέγαστρα σε απάντηση της 

ενδεχόμενης όχλησης και ρύπανσης, αποφυγή συσπείρωσης παρόμοιων χρήσεων και 

                                                 
103 Στη συγκεκριμένη οδό σημειώνεται πλήθος αξιόλογων κτηρίων τα οποία προτείνονται ως αξιόλογα 
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εν γένει, διατήρηση της ταυτότητας της περιοχής ως αυτοτελές κύτταρο μέσα στη 

συνέχεια της πόλης. 

6.5 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ-ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ 

Σε μια προσπάθεια σύνοψης, η παρούσα πρόταση κάνει λόγο για: 

ð Περιορισμό ύψους μέσω του Σ.Δ. και του ιδεατού στερεού, ανά ζώνες  

ð Αναβάθμιση κτηριακού αποθέματος και πρόταση στο Υπουργείο 

Πολιτισμού για χαρακτηρισμό διατηρητέων 

ð Οργάνωση συγγενών χρήσεων (συνεργεία, καταστήματα 

ανταλλακτικών) με στόχο τον περιορισμό του θορύβου και της 

ρύπανσης. 

ð Ενοποίηση ακαλύπτων χώρων με κοινόχρηστους περιπάτους και 

δυνατότητα στάθμευσης. Αυτό προϋποθέτει την λήψη κανονιστικών 

μέτρων που θα επιτρέπουν την κοινή χρήση. 

ð Δημιουργία δικτύου δρόμων και αστικών τετραγώνων ανάλογης 

κλίμακας με τη γειτονιά, με χρήσεις εμπορίου, υπηρεσιών στο ισόγειο, 

κατοικίας και γραφείων στους ορόφους. 

ð Διατήρηση των χρήσεων εμπορίου στα μέτωπα της οδού Σπύρου 

Πάτση, διαμόρφωση και εμπλουτισμός του δρόμου με στοά και 

συστοιχίες δένδρων. 

ð Δημιουργία κομβικών σημείων συνάθροισης και επικοινωνίας 

§ Κέντρο πολιτισμού γύρω από τον πολυχώρο Αθηναϊς 

§ Κέντρο συνάθροισης γειτονιάς στον Προφήτη Δανιήλ 

ð Χωροθέτηση χρήσεων που εξυπηρετούν τοπικές ανάγκες με σκοπό τη 

δημιουργία πολυλειτουργικής γειτονιάς  

§ Τοπική αγορά κατά μήκος της οδού Μελενίκου 

ð Επανάχρηση κελυφών για πολιτισμό, αναψυχή και υπηρεσίες 

ð Σχεδιασμός δημοσίων χώρων και οδών σύμφωνα με τις βιοκλιματικές 

αρχές σχεδιασμού 

ð Μηχανισμός ελέγχου και συμμετοχή πολιτών 
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6.6 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

Όπως τονίστηκε από την αρχή της μελέτης σκοπός ήταν η  δημιουργία ενός 

μηχανισμού παρέμβασης υπό τη μορφή μεθοδολογίας σχεδιασμού, ικανού να 

εφαρμόζεται και σε άλλες «προβληματικές» περιοχές κατοικίας ή άλλης κυρίαρχης 

χρήσης κάθε αστικού κέντρου.  

Σε σχέση με τα κριτήρια που τέθηκαν εξαρχής, η παρέμβαση που προτείνεται: 

ð Είναι εφικτή γιατί δε διαταράσσει τα δεδομένα του οικιστικού ιστού  

ð Δεν απαιτεί σημαντικό οικονομικό κόστος  

ð Αυξάνει σημαντικά το πράσινο 

ð Δε διαταράσσει τις πολεοδομικές λειτουργίες της περιοχής, αντίθετα 

τις ενισχύει (αύξηση χώρων κίνησης των πεζών και της εμπορικότητας 

της περιοχής, αναβάθμιση της ποιότητας ζωής, κ.α.) 

ð Ενισχύει την κοινωνικότητα στους δημοσίους χώρους, δημιουργώντας 

χώρους πρασίνου, με χρήση περιπάτου, συνάθροισης κοινού και 

δραστηριοτήτων 

ð Αξιοποιεί τις δυνατότητες της περιοχής αφού χρησιμοποιεί τον 

υπάρχοντα αστικό ιστό και ενισχύει το ρόλο του ως τοπικότητα αλλά 

και ως συμπληρωματικό κεφάλαιο του κέντρου της πόλης 

 

Σε επίπεδο ποιοτικών ωφελειών, η πρόταση της μελέτης: 

ð Συνδέει μέσω πράσινων διαδρόμων τμήματα της περιοχής με σκοπό να 

αποτελέσουν συνεκτικό ιστό στην υπάρχουσα περιοχή 

ð Δημιουργεί δίκτυα πεζών με διαδρομές στη γειτονιά  

ð Συμβάλλει στη μείωση των ρύπων σε διάφορα επίπεδα και στη 

βελτίωση της ποιότητας κατοίκησης 

ð Δημιουργεί καλύτερες βιοκλιματικές συνθήκες διαβίωσης των 

κατοίκων λόγω φύτευσης (σκίαση, δροσισμός, απορρόφηση ήχων, 

έλεγχο βορινών ανέμων και θερμικών προσόδων)  

ð Αναβαθμίζει την υπάρχουσα κτηριακή υποδομή, ενισχύοντας τις 

παλιές κατασκευές 

ð Χρησιμοποιεί φυτεμένα δώματα των μεγάλων κτηρίων, για την 

αύξηση του πρασίνου  
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ð Εντάσσει στη λειτουργία του αστικού ιστού τους αδόμητους και 

απαλλοτριωμένους χώρους, χωροθετώντας νέες χρήσεις  

ð Βελτιώνει τη ποιότητα ζωής των κατοίκων και των εργαζομένων στα 

κτήρια, αφού το περιβάλλον αναβαθμίζεται σημαντικά. 

 

Σε ποσοτικό επίπεδο, σε αρχική καταμέτρηση, έγινε αναφορά σε τέσσερα δέντρα 

εντός της περιοχής (συν κάποια πολύ μικρά). Από μια σύντομη περιήγηση της 

βιβλιογραφίας, φαίνεται ότι υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις που περιγράφουν 

μετρήσιμα πορίσματα από πραγματοποιούμενες μελέτες. Έτσι, σύμφωνα με έρευνες 

στη Γερμανία, μια επιφάνεια φυλλώματος104 ίση με 25 τετραγωνικά μέτρα, μπορεί 

κατά τη διάρκεια μιας ηλιόλουστης μέρας, να καλύψει τις ανάγκες ενός ανθρώπου σε 

οξυγόνο105. Η ανάπτυξη του πρασίνου σε συνδυασμό με την δημιουργία ανοικτού 

αξιοποιήσιμου χώρου, βελτιώνει σημαντικά τη σύνθεση της ατμόσφαιρας. Πέραν της 

ικανοποίησης σε πράσινο, από κοινωνικής και πολεοδομικής απόψεως, επιτυγχάνεται 

σαφής θετική επιρροή των βιοκλιματικών δεικτών της περιοχής, στόχος που αποτελεί 

μια από τις βασικές επιδιώξεις της παρούσας έρευνας. 

6.7 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΧΩΡΙΚΟ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

Από τα παραπάνω, γίνεται αντιληπτό ότι η εναλλακτική προσέγγιση της 

ανάπλασης της περιοχής μελέτης, έχει θετικά αποτελέσματα σε ποιοτικό αλλά και σε 

ποσοτικό επίπεδο. Έχοντας θέσει εξαρχής υποθέσεις εργασίας σχετικές με το χωρικό, 

κοινωνικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό επίπεδο των αναπλάσεων, κρίνεται 

απαραίτητη η αξιολόγηση των προτάσεων σε ένα ευρύτερο πλαίσιο.  

Κάθε περιοχή αποτελείται από χωρικά όρια εντός του περιγράμματος της 

πόλης, τα οποία εξαρτώνται ανά περίπτωση από τα στοιχεία της πραγματικότητας τα 

οποία εξετάζονται. Έτσι, κάνοντας λόγο για το χωρικό επίπεδο μιας ανάπλασης και 

συγκεκριμένα της περιοχής του Προφήτη Δανιήλ, γίνεται μια οργάνωση σε επίπεδο 

χρήσεων χωρίς την τροποποίηση της ρυμοτομίας αλλά με διάνοιξη των ορίων για ένα 

συνεχή διάλογο της γειτονιάς με τα υπόλοιπα κύτταρα της πόλης.  

                                                 
104 Το άθροισμα δηλαδή, της άνω επιφάνειας όλων των φύλλων του δέντρου 
105 Ντάφης Σ., (1989), Δασοκομία πόλεων, Εκδόσεις Art of Text, Θεσσαλονίκη 
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Σε κοινωνικό επίπεδο, η περιοχή φαίνεται ότι δημιουργεί χώρους 

συναναστροφής και κίνησης, διατηρώντας την πυκνότητα του αστικού περιβάλλοντος 

και την πολυμορφία της πόλης, προσφέροντας πρόσβαση σε κάθε άτομο σε δημόσιο 

χώρο και υπηρεσίες.  Αυτή η ελεύθερη πρόσβαση και κοινωνικοποίηση είναι ικανή 

για συμβολή σε οικονομικό και πολιτιστικό επίπεδο.  

Τέλος, με την ανακαίνιση των εγκαταλελειμμένων κτηρίων ή εκτάσεων και 

την ανάπλαση των δημόσιων χώρων μπορεί να βελτιωθεί η ποιότητα των υπηρεσιών 

και να αναβαθμιστούν οι αντίστοιχες περιοχές, επιτρέποντας επενδύσεις και ζήτηση. 

Η διαχείριση της συμφόρησης και των δικτύων, δύναται να βελτιώσει την ποιότητα 

του αέρα, να μειώσει το θόρυβο και να προωθήσει τη φυσική δραστηριότητα. 

Όλα τα παραπάνω έχουν επέκταση στους βιολογικούς παράγοντες του 

δομημένου περιβάλλοντος, δηλαδή στην υγεία των ανθρώπων και την άνεση καθώς 

επίσης και σε κοινωνικούς και πολιτιστικούς, οι οποίοι αναλύθηκαν παραπάνω, 

επιστρέφοντας στην πόλη την αναγνωσιμότητα που της αρμόζει. 

 

6.8 ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΗΜΑΤΟΣ  

Η παραπάνω πρόταση, περιλαμβάνει δυσκολίες, ποιοτικές και ποσοτικές. Οι 

αντικειμενικές παράμετροι που κάποιος αντιμετωπίζει σε τέτοιες παρεμβάσεις είναι: 

ð Το ισχύον Ελληνικό ιδιοκτησιακό καθεστώς 

ð Τη δυνατότητα ελεγχόμενης ιδιωτικής παρέμβασης με κίνητρα 

ð Την ανάγκη διατήρησης της ποιότητας των παρεμβάσεων 

ð Την εκπαίδευση και τη συμμετοχή πολιτών 

 

Η ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με την ιδιοκτησία, δυσχεραίνει σημαντικά την 

κοινή αντιμετώπιση σε θέματα ακαλύπτων, ελεύθερων χώρων, ακόμα και δρόμων και 

πεζοδρομίων. Η τοπική αυτοδιοίκηση θα μπορούσε, εφόσον κατείχε τη σχετική 

αρμοδιότητα, να πραγματοποιεί τοπικά προγράμματα σχετικά με αυτή την 

κατεύθυνση.  

Η πρόταση περιλαμβάνει αρκετά οικόπεδα ή ακόμα και εγκαταλελειμμένα 

κτίσματα, τα οποία καλό είναι να απαλλοτριωθούν για να λειτουργήσει καλύτερα η 
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γειτονιά σε όλα τα επίπεδα. Έτσι, αναγνωρίζεται μεγάλη δαπάνη, σύμφωνα με την 

ισχύουσα νομοθεσία. Θα μπορούσαν να δοθούν κίνητρα σε ιδιώτες, είτε να 

αναβαθμίσουν το πράσινο και το υπάρχον κτίσμα, είτε να ανταλλάξουν το υπάρχον 

οικόπεδο με κάποιο σε άλλη περιοχή, ώστε το δικό τους να αποδίδεται χωρίς ζημία 

στο κράτος106.  

Στα σημερινά αστικά κέντρα, η 

φύλαξη των χώρων πρασίνου και η 

διατήρηση τους αποτελούν σημαντικούς 

παράγοντες στην διαδικασία λήψης 

αποφάσεων. Αρκετοί δήμοι δεν 

κατασκευάζουν πράσινο καθώς η 

συντήρηση απαιτεί χρόνο, χρήμα και 

φυσικά ειδικευμένο προσωπικό. Στις 

περιπτώσεις των φυτεμένων ακαλύπτων, 

οι εσωτερικού χώροι θα πρέπει σε επίπεδο οικοδομικού τετραγώνου να ελέγχονται 

από τους ίδιους τους κατοίκους, και πιθανόν, από κάποιο μηχανισμό ελέγχου υπό 

μορφή ετήσιας αυτοψίας.  

Όσο για το δημόσιο πράσινο, οφείλει να αποτελεί αντικείμενο συνεργασίας 

ιδιωτών και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, πάντα με τα απαραίτητα κίνητρα, ενίσχυσης ή 

φοροαπαλλαγής. 

Τέλος, σημαντικό είναι να απευθυνόμαστε σε πολίτες που κατανοούν τα 

θέματα ανάπτυξης και διαφύλαξης του πρασίνου, αξιολόγησης του ρόλου του 

δημόσιου χώρου, αξιοποίησης της υπάρχουσας κτηριακής υποδομής και τόνωσης της 

κοινωνικότητας και της επικοινωνίας  των κατοίκων της κάθε γειτονιάς, με σεβασμό 

στον άνθρωπο και τη σχέση του με το περιβάλλον. Χρειάζεται συνεργασία προς την 

κατεύθυνση αυτή των μέσων μαζικής ενημέρωσης, της πολιτείας, της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης και λοιπών φορέων. 

 

 

 

                                                 
106 Σχετικό παράδειγμα αποτελεί  ο πρώην χώρος στάθμευσης στην Ζωοδόχου Πηγής και Ναυαρίνου, 
ιδιοκτησίας Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Μόλις μαθεύτηκε ότι το ΤΕΕ είχε σαν σκοπό να δώσει 
οκταώροφο ύψος στο οικόπεδο, οι κάτοικοι ξήλωσαν μια τσιμεντένια στρώση και φύτεψαν ότι βρήκαν 
πρόχειρο. Έτσι, με τις σχετικές διαδικασίες με το Δήμο Αθηναίων, έγινε ανταλλαγή του οικοπέδου 
αυτού με αντίστοιχο σε άλλη περιοχή. 

Εικόνα 38 Ο πρώην χώρος στάθμευσης στην 
Ζωοδόχου Πηγής και Ναυαρίνου, ιδιοκτησίας 
Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος το οποίο 
πλέον αποτελεί δημόσιο χώρο 
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7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Τα τελευταία χρόνια παρατηρούνται φαινόμενα αστικών αναπλάσεων και 

εξευγενισμού σε πολλές πόλεις, ενώ η διατήρηση αστικών κέντρων έχει γίνει μια από 

τις κυρίαρχες αναπτυξιακές πολιτικές σε αστικό επίπεδο με άμεσα αλλά και έμμεσα 

αναπτυξιακά προσδόκιμα. Η Αθήνα έχει γευθεί αρκετές χωρικές τακτοποιήσεις οι 

οποίες όμως δεν έχουν σταθεί ικανές να λύσουν τα φαινομενικά προβλήματα που 

καταγράφονται ανά περίπτωση, και κατ’επέκταση, αυτά που αντιπροσωπεύουν την 

πραγματικότητα. Οι σημειακές επεμβάσεις μεταθέτουν τα προβλήματα χωρικά, 

έχοντας βραχυπρόθεσμες ή/και μακροπρόθεσμες συμπληρωματικές επιπτώσεις στα 

υπόλοιπα επίπεδα ανάλυσης. 

Στόχος είναι η αναβάθμιση των κέντρων των πόλεων σε χωρικό και 

οικονομικό επίπεδο, εισάγοντας στο προσκήνιο την κοινωνική και περιβαλλοντική 

διάσταση του ολοκληρωμένου σχεδιασμού. Σύμφωνα με την παραπάνω ανάλυση, 

προτείνεται μια εναλλακτική προσέγγιση ανασυγκρότησης της πόλης μέσω ενός 

ολοκληρωμένου σχεδιασμού στην πιο εύπλαστη κλίμακα της γειτονιάς, εισάγοντας 

την έννοια της βιοκλιματικής πολεοδομίας. Μια μεθοδολογία η οποία δύναται να 

αποτελέσει εργαλείο ικανό για μετασχηματισμό, με απαραίτητη προϋπόθεση τη 

συνεχή αντίληψη των χωρικών, περιβαλλοντικών, κοινωνικών και οικονομικών 

διαστάσεων αυτού του συγκεκριμένου κάθε φορά, σε χώρο και χρόνο, 

μετασχηματισμού.  

Έγινε επιλογή περιοχής του δυτικού κέντρου, η οποία ενώ βιώνει την 

υποβάθμιση και την απαξίωση, εμφανίζει τα πρώτα σημάδια σημειακού 

ενδιαφέροντος και επένδυσης. Με τη χαμηλή αξία γης, έχει δημιουργηθεί ένα πεδίο 

έτοιμο να υποδεχθεί τους λεγόμενους «εξευγενιστές». Έγινε προσπάθεια προσέγγισης 

των προβλημάτων, των δυνατοτήτων και των περιορισμών εντός και εκτός χωρικών 

ορίων γειτονιάς, με σκοπό την ολοκληρωμένη πρόταση. 

Μέσα από την ανάλυση των éco-quartier και της Χάρτας για τις Οικογειτονιές 

της Μεσογείου, προτάθηκε στρατηγική για μια περιβαλλοντικά βιώσιμη 

ανασυγκρότηση του κέντρου, με επίκεντρο την εύπλαστη κλίμακα της γειτονιάς 

λόγω της αμεσότητας, αλλά και της αμοιβαίας υποστήριξης που προσφέρει, με σκοπό 

τον επαναπροσδιορισμό του ρόλου της και της αποκατάστασης της σχέσης του 
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κατοίκου με το δομημένο και α-δόμητο περιβάλλον, αναδιατυπώνοντας μια πράσινη 

και βιώσιμη λογική σε όλα τα επίπεδα χρήσης και λειτουργίας. 

 Οι προτάσεις για την περιοχή μελέτης του Προφήτη Δανιήλ αντιμετωπίζουν 

τη γειτονιά ως αναπόσπαστο κύτταρο της πόλης, δίχως χωρικά όρια, η οποία 

ενσωματώνει χρήσεις και λειτουργίες ικανές να αποτελέσει ανεξάρτητο πυρήνα, 

συμπληρωματικού χαρακτήρα για το κοντινό κέντρο των Αθηνών. Αφορούν το 

κτηριακό απόθεμα, την οργάνωση χρήσεων, τον περιορισμό της δόμησης και της 

επέκτασης της πόλης, την κινητικότητα και κυρίως την ανάκτηση του χώρου. Η 

κατανόηση των προβλημάτων, των δυνατοτήτων και των περιορισμών κάθε 

περιοχής μπορεί να οδηγήσει σε ορθή μεθοδολογία σχεδιασμού πλέον, με στόχο την 

ταυτόχρονη χωρική, κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική ανάπτυξη των 

κέντρων και την αναβάθμιση των κυττάρων που την απαρτίζουν.  

 Στην αρχή της διπλωματικής εργασίας τέθηκαν κάποιες υποθέσεις εργασίας 

σχετικές με την ικανότητα της γειτονιάς να μετασχηματίζεται μέσω εργαλείων όπως η 

αρχιτεκτονική και η πολεοδομία, τα οποία ενώ υπάρχουν, απαιτούν σωστής χρήση με 

σκοπό τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό. Σύμφωνα με την παραπάνω ανάλυση, ο 

βιοκλιματικός σχεδιασμός δύναται να αποτελέσει ικανό εργαλείο μετασχηματισμού 

χωρικών ενοτήτων και εν συνεχεία, τον ιστό της πόλης, αναβαθμίζοντας την ποιότητα 

ζωής, και αποτρέποντας την κάθε είδους υποβάθμιση της γειτονιάς, αναβαθμίζοντας 

το υφιστάμενο χωρικό, κοινωνικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό επίπεδο της 

βιώσιμης πλέον πόλης. Ο πολιτισμός, η αρχιτεκτονική, μαζί με τον πολεοδομικό 

σχεδιασμό, σύμφωνα με την ανάλυση και την μελέτη περίπτωσης, αφορούν στοιχεία 

της πραγματικότητας κάθε γειτονιάς, και μπορούν να ευνοούν σχέσεις, 

συναναστροφές και να αναδεικνύουν την ενότητα «χώρος-κίνηση-γεγονός» του B. 

Tschumi107.  

Γίνεται λόγος για μια βιοκλιματική πολεοδομία, η οποία ενσωματώνει στο 

σχεδιασμό αλληλεπιδρώντα κύτταρα, και όχι πιθανές σημειακές αρχιτεκτονικές 

προτάσεις, οι οποίες δεν είναι ικανές να λειτουργήσουν για το «όλον». 

Δημιουργώντας ένα περιβαλλοντικά βιώσιμο σκηνικό για την κοινωνία, δίνεται 

ώθηση στην οικονομία. Όλα έχουν ως εναρκτήριο «ον» τον άνθρωπο και ως 

«γεγονός» την επικοινωνία και την ανάπτυξη μέσω αυτής της συναναστροφής και της 

                                                 
107 Βλ. υποσημείωση 23 - Θέση επηρεασμένη από τον Bernard Tschumi, ο οποίος ορίζει τρία στοιχεία 
της αρχιτεκτονικής ως : χώρο, κίνηση, γεγονός 
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συναλλαγής, στο χωρικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό πλαίσιο μιας κοινωνίας, 

που οφείλει να εξελίσσεται με ευέλικτους ρυθμούς, παρόμοιους με αυτούς της 

τεχνολογίας.  Έτσι, διαμορφώνοντας το χώρο, δίνεται λόγος για την κίνηση  του 

ανθρώπου ως ον με σκοπό το γεγονός και τελικό στόχο «our common future»108, 

δηλαδή το κοινό μας μέλλον.  

Η παραπάνω πρόταση στοχεύει σε βιώσιμες γειτονιές, στο πλαίσιο της 

ολοκληρωμένης αξιοβίωτης ανάπτυξης, όπου η ανάπτυξη είναι ταυτόχρονα οικονομική, 

κοινωνική, τεχνική/τεχνολογική, πολιτική και πολιτισμική, σε διαλεκτική αρμονία και 

με σεβασμό στο φυσικό και πολιτισμικό περιβάλλον, όπου ο άνθρωπος αποτελεί 

αναπόσπαστο κομμάτ109ι,  με την ενίσχυση των πράσινων κοινωνικών ζωνών της 

περιοχής ενδιαφέροντος, τη δημιουργία πυρήνων, καθώς επίσης και στην 

ενδυνάμωση κενών κυττάρων μέσω της επανάχρησης. Πέραν της ικανοποίησης σε 

πράσινο, από κοινωνικής και πολεοδομικής απόψεως, επιτυγχάνεται σαφής θετική 

επιρροή των βιοκλιματικών δεικτών της περιοχής, στόχος που αποτελεί μια από 

τις βασικές επιδιώξεις της παρούσας έρευνας. Η επανάχρηση αξιόλογων κελυφών 

δύναται να αναζογωνήσει τα νεκρά κύτταρα της πόλης και τονώσει τον πολιτισμό 

καθώς και τη συλλογική μνήμη, ώστε να λειτουργήσει ως τροφή για τη συμμετοχή 

στα δρώμενα. 

Η πρόληψη και η ενημέρωση σε συνδυασμό με ήπιες ολοκληρωμένες 

επεμβάσεις σε γειτονιές, πιθανόν αφορούν το ξεκίνημα κάθε στρατηγικής μελέτης. 

Βασικό στοιχείο της υλοποίησης εντός του πλαισίου και των κατευθύνσεων που 

διατυπώθηκαν παραπάνω είναι η αφύπνιση και η ενσωμάτωση της επιθυμίας των 

ίδιων των πολιτών και η ενεργή συμμετοχή τους στην προσπάθεια. Εξίσου αναγκαία 

είναι η υποστήριξη των προσπαθειών από τον κρατικό μηχανισμό και κυρίως φορείς 

που μπορούν να καθοδηγήσουν τη διαδικασία του σχεδιασμού με την τεχνογνωσία 

και την έρευνα.  

Η αστική ανασυγκρότηση με την εμπλοκή των αρχών της βιοκλιματικής 

αποτελεί εναλλακτική πρόταση προσέγγισης του αστικού σχεδιασμού. Υπάρχει 

ανάγκη κοινωνικά χρήσιμων αναπλάσεων για τους κατοίκους της πόλης, με στόχο 
                                                 
108 Βλ. σχετικά Brundtland G.H., (1987), Our Common Future, εκδόσεις Oxford University Press, 
Oxford 
109 Ρόκος Δ.(επιμ.), (2005), Περιβάλλον και Ανάπτυξη: Διαλεκτικές Σχέσεις και Διεπιστημονικές 
Προσεγγίσεις, Εναλλακτικές Εκδόσεις, Αθήνα, σ. 27 
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την επαναφορά της σχέσης κοινωνίας και περιβάλλοντος. Η κοινωνία 

αντικατοπτρίζεται κάθε στιγμή στην ποιότητα του χώρου, έτσι η απόδοση αυτού 

οφείλει να είναι ολοκληρωμένη και πλήρης σε όλα τα αναπτυξιακά επίπεδα. Πέραν 

από το πολεοδομικό σχεδιασμό, απαιτείται έρευνα σε πειραματικό επίπεδο. Μέχρι 

τώρα, η επιστημονική κοινότητα ακολουθεί το δρόμο της ανάλυσης και διαπίστωσης 

των προβλημάτων της πόλης. Το επόμενο στάδιο αφορά την άμεση εφαρμογή 

στρατηγικού σχεδιασμού εμπλέκοντας πιλοτικές εφαρμογές σε επίπεδο κτηριακών 

υλικών, πολεοδομικού σχεδιασμού και εν τέλει κοινωνικού και περιβαλλοντικού 

μετασχηματισμού. Στο σημείο αυτό γίνεται επιτακτική η ανάγκη δημιουργίας ενός 

μόνιμου δικτύου συνεργαζόμενων φορέων που να παρακολουθεί τις εξελίξεις των 

εναλλακτικών προσεγγίσεων και τη συνεχή ανατροφοδότηση και αλληλεπίδραση με 

τους ενεργούς πολίτες του «συμμετοχικού» πλέον σχεδιασμού. 

Έτσι, μοιράζονται εξαρχής όλα τα «χαρτιά στο τραπέζι» των πολυδιάστατων  

διακανονισμών, της απαραίτητης διαβούλευσης και τελικά, του ολοκληρωμένου 

σχεδιασμού. Κάθε πρόταση δύναται να ενσωματώνει όλα τα στοιχεία που συνθέτουν 

την πραγματικότητα του κάθε κυττάρου στο σύνολο της πόλης, εντοπίζοντας τις 

αλληλεξαρτήσεις και τις αλληλεπιδράσεις σε χωρικό, κοινωνικό, οικονομικό και 

περιβαλλοντικό επίπεδο, μετασχηματίζοντας έτσι αντιλήψεις, σχέσεις και 

αναπτυξιακά δεδομένα, και εν τέλει την πόλη. 

Η παραπάνω πρόταση κρίνεται ικανή να αντιμετωπίσει τα προβλήματα της 

πόλης τα οποία κατεγράφησαν στην αρχή της εργασίας. Το μοντέλο που 

περιγράφεται, σχετίζεται ισοδύναμα με το χωρικό, το κοινωνικό, το οικονομικό και 

το περιβαλλοντικό επίπεδο ανάπτυξης, έτσι δύναται να προλαμβάνει τις επιπτώσεις 

εφαρμογής του, κάνοντας εναλλακτικά σενάρια.   Η αναδιοργάνωση της κάθε 

περιοχής έχει ως αποτέλεσμα την διατήρηση και αποκατάσταση του οικιστικού 

αποθέματος και περαιτέρω την ανάδειξη της ταυτότητας και της μνήμης των 

περιοχών, κατά συνέπεια του χαρακτήρα και της αρχιτεκτονικής των πόλεων. Με το 

χειρισμό της οικιστικής ανάπτυξης αποτρέπεται η ποσοτική αλλά και η ποιοτική 

σπατάλη της γης, αναβαθμίζοντας σε πραγματικά επίπεδα τις συνθήκες διαβίωσης 

του αστικού χώρου, δίνοντας τη δυνατότητα στην κοινωνία του σήμερα να 

αναδομηθεί και να επανακτίσει τη δυνατότητα να αυτορυθμίζεται ανάλογα με τις 

απαιτήσεις. Κάθε αστική ανασυγκρότηση οφείλει να στοχεύει στο περιβάλλον, 
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αστικό ή φυσικό, εμφανίζοντας πλέον μηχανισμούς εφαρμογής του σχεδιασμού και 

των περιβαλλοντικών μέτρων πρόληψης. 
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8 ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ 

 

Η ανάπλαση των υποβαθμισμένων συνοικιών της Αθήνας απαιτεί τη 

δημιουργία ζήτησης από τη μεσαία αθηναϊκή οικογένεια. Η επιστροφή στο κέντρο 

των ατάκτως αποχωρούντων αθηναϊκών οικογενειών προϋποθέτει ένα νέο 

περιβάλλον διαβίωσης, χώρους πρασίνου, αξιόπιστα δίκτυα και υπηρεσίες, καθώς και 

μέσα μαζικής μεταφοράς. Για να ξαναγίνει όμως το κέντρο «μόδα» για την αθηναϊκή 

οικογένεια πιθανόν απαιτούνται μια σειρά μεταρρυθμίσεων, προϊόν μιας νέας 

αποτελεσματικής διοίκησης και ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού, που θα 

συγκινήσουν την επενδυτική κοινότητα. Η λογική της ανάπτυξης εξευγενισμένων 

περιοχών «εντός ορίων» δεν είναι ικανή να λειτουργήσει χωρίς την υποστήριξη μιας 

γειτονιάς, πολυλειτουργικής αλλά και συμπληρωματικής του κέντρου κάθε πόλης. 

Η πρόταση παρέμβασης που αναλύθηκε στην παρούσα έρευνα προσεγγίζει 

τον όρο «ανάπλαση» από τη σκοπιά μιας βιοκλιματικής πολεοδομίας η οποία πλέον 

διαφαίνεται ότι αποτελεί εργαλείο κοινωνικού και οικονομικού μετασχηματισμού της 

πόλης, στοχεύοντας στην αρκετά εύπλαστη κλίμακα της γειτονιάς η οποία 

κατανοώντας μεταβαλλόμενες συμπεριφορές, αποτελεί πεδίο σχεδιασμού, ικανό να 

επηρεάζει χωρικά, περιβαλλοντικά, πολιτικά και οικονομικά, σύμφωνα με  τις κάθε 

φορά συγκεκριμένες στο χώρο και χρόνο, κοινωνικές ανάγκες. 

Η περιοχή του Προφήτη Δανιήλ ίσως αποτελεί ένα μικρό κύτταρο της πόλης 

των Αθηνών, που ακόμα κάποιοι ελπίζουν πως θα γίνει μια ζωντανή πόλη. Η 

προσέγγιση του βιοκλιματικού σχεδιασμού ως εργαλείο για το μετασχηματισμό 

χωρικών ενοτήτων και κατά συνέπεια, σε μια άλλη κλίμακα, του ιστού της πόλης, 

αποτρέπει την  κάθε είδους υποβάθμιση και στοχεύει στο κάθε φορά συγκεκριμένο 

υφιστάμενο χωρικό, κοινωνικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό επίπεδο, 

αναβαθμίζοντας την ποιότητα ζωής. 

Οι παραπάνω προτάσεις, σύμφωνα με τη στρατηγική μεθοδολογία 

σχεδιασμού είναι ενδεικτικές και αποτελούν μόνο την αρχή ενός προβληματισμού 

σχετικά με την αντιμετώπιση των δεδομένων κάθε περίπτωσης. Έγινε καταγραφή, 

ανάλυση μιας περιοχής, κωδικοποίηση των δυνατοτήτων, προβλημάτων και 

περιορισμών και εν συνεχεία διατύπωση μιας ολοκληρωμένης πρότασης παρέμβασης, 
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θέτοντας εξ αρχής βιώσιμους στόχους. Επόμενο στάδιο είναι η ανατροφοδότηση και 

ο επανασχεδιασμός, αναλύοντας πλέον με λεπτομέρεια κάθε οικοδομικό τετράγωνο 

σε σχέση με τον ιστό της πόλης, με σκοπό την επίτευξη των βέλτιστων σεναρίων 

ανασυγκρότησης του συνόλου των αστικών κέντρων. Η σύνθεση μιας μεθοδολογίας 

δεν εμφανίζει τις λύσεις. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ενημέρωση και διάθεση 

των πολιτών, η αφύπνιση του κρατικού μηχανισμού και η προσαρμογή της πρότασης 

κάθε φορά σε συγκεκριμένα στοιχεία της αντικειμενικής πραγματικότητας του 

εκάστοτε κεφαλαίου της πόλης.  
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Πανελλήνιο Συνέδριο Διεθνούς Πολιτικής Οικονομίας, 16-18 Μαϊου 2008 

§ Αρβανιτίδης Π., Σκούρας Δ., Μετανάστες και Πρότυπα χωροθέτησης τους 

στο Π.Σ. Αθηνών, Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων, Γ’ Πανελλήνιο 

Συνέδριο Διεθνούς Πολιτικής Οικονομίας, 16-18 Μαϊου 2008 
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§ Αρβανιτίδης Π., Σκούρας Δ.,(2008), Μετανάστες και Πρότυπα χωροθέτησης 

τους στο Π.Σ. Αθηνών, Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων, Γ’ 

Πανελλήνιο Συνέδριο Διεθνούς Πολιτικής Οικονομίας, 16-18 Μαϊου 2008 

§ Βιδάλη Σ., (2008), Κοινωνικός αποκλεισμός και εγκληματικότητα στο κέντρο 

της Αθήνας, εισήγηση στην συζήτηση Όψεις κοινωνικού αποκλεισμού στο 

ιστορικό κέντρο της Αθήνας, υποβάθμιση, ρατσισμός, καταστολή των «χωρίς 

φωνή», στο πλαίσιο του 13ου αντιρατσιστικού φεστιβάλ, 06/07/2008 

§ Κατσιμίγας Κ., (2005), Βασικές αρχές βιοκλιματικού σχεδιασμού του 

περιβάλλοντος τα κτήρια, ιδιωτικού και δημόσιου χώρου, Ημερίδα « 

Βιοκλιματικός Σχεδιασμός κτηρίων και περιβάλλοντα χώρου», ΤΕΕ Θράκης, 

Κομοτηνή, 12 Νοεμβρίου 

§ Κωστούλα Σ., (2001), Η Συμβολή της Ελληνικής Παραδοσιακής 

Αρχιτεκτονικής στο Σύγχρονο Βιοκλιματικό Σχέδιο στην Ελλάδα, δημοσίευση 

στο 2ο Διεπιστημονικό Συνέδριο του Μετσόβιου Κέντρου Διεπιστημονικής 

Έρευνας (ΜΕ.Κ.Δ.Ε) του Ε.Μ.Π. στο Μέτσοβο 

§ Πανέτσος Γ., (2002), Δημόσιοι υπαίθριοι χώροι: Στόχοι για τον 21ο αιώνα, 

Πρακτικά 10ου Αρχιτεκτονικού Πανελλήνιου Συνεδρίου, ΤΕΕ, Αθήνα 

§ Πολυχρονόπουλος Δ., (2002), Η ενσωμάτωση των βιοκλιματικών αρχών στον 

σχεδιασμό, σημειώσεις 3ου εξαμήνου, στο πλαίσιο του «Περιβάλλον και 

Σχεδιασμός του Χώρου»,  ΕΜΠ 

§ Τζανακάκη Ε., (2008), Μεθοδολογία Ενεργειακής Αναβάθμισης της 

Κοινωνικής Κατοικίας, Τμήμα Κτιρίων – Διεύθυνση Ενεργειακής 

Αποδοτικότητας, Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, στο: συνέδριο Νέες 

Ενεργειακές Τεχνολογίες στα κτίρια, Αθήνα, 12/06/08 

§ Τζώρτζη Τ. N., Σαρίκου Σ., (2006), Ενοποίηση και σχεδιασμός μικρών 

αστικών χώρων με βιοκλιματικές συνθήκες, 8ο Εθνικό Συνέδριο για τις ήπιες 

μορφές ενέργειας, Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής, Θεσσαλονίκη 

§ Χριστοφιλόπουλος Δ., (2002), Προτάσεις βελτίωσης του περιβάλλοντος, 

Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία, 23/07/2006 
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ΑΔΗΜΟΣΙΕΥΤΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

§ Γιακοπούλου Σ., (2006), Βιώσιμοι Δημόσιοι υπαίθριοι χώροι-Πλατείες, 

Σπουδαστική Εργασία στο πλαίσιο του μαθήματος «Περιβαλλοντικές 

συνιστώσες του σχεδιασμού και της οικιστικής ανάπτυξης» - Δ.Π.Μ.Σ. – 

Σχεδιασμός Χώρου Ε.Μ.Π., Αθήνα 

§ Δορκωφύκη Φ., Τσαγκαρόπουλος Δ., (2004), Δυνατότητες αξιοποίησης 

ελεύθερων και δομημένων επιφανειών για την αύξηση του πρασίνου σε πυκνό 

αστικό ιστό – Μελέτη περίπτωσης: Η περιοχή των Πατησίων, Διπλωματική 

εργασία στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών 

«Περιβαλλοντικός σχεδιασμός πόλεων και κτηρίων», Ε.Α.Π., Πάτρα 

§ Καλοκαιρινού Έ., (2008), Το σύνδρομο του άρρωστου κτηρίου, Σπουδαστική 

Εργασία στο πλαίσιο του μαθήματος «Εισαγωγή στις επιστήμες της 

ανάπτυξης και του περιβάλλοντος», Δ.Π.Μ.Σ. –Περιβάλλον και Ανάπτυξη, 

Ε.Μ.Π., Αθήνα 

§ Καλοκαιρινού Έ., Μανωλοπούλου Α., (2008), Μια πράσινη πόλη πάνω από 

την πόλη μας, Σπουδαστική Εργασία στο πλαίσιο του μαθήματος 

«Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας», Δ.Π.Μ.Σ. –Περιβάλλον και Ανάπτυξη, 

Ε.Μ.Π., Μέτσοβο 

§ Μουκούλης Π., (2008), Φαινόμενα Gentrification στην Αθήνα; Διερεύνηση 

των Χωρικών, Λειτουργικών και Κοινωνικών Αναδιαρθρώσεων και Σύγκριση 

με τη Διεθνή Εμπειρία, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο,  Δ.Π.Μ.Σ. 

Πολεοδομίας-Χωροταξίας, Ε.Μ.Π., Αθήνα 

§ Μάϊνα Α., (2006), Δημιουργία. Δικτύων Κυκλοφορίας Πεζών στην πόλη και η 

συμβολή τους στην ποιότητα του αστικού περιβάλλοντος - η περίπτωση της 

περιοχής Δουργουτίου στον Νέο Κόσμο, Δ.Π.Μ.Σ., Αρχιτεκτονική – 

Σχεδιασμός Χώρου, Ε.Μ.Π., Αθήνα 

§ Πολυχρονόπουλος Δ., (2002), Η ένταξη βιοκλιματικών αρχών στον αστικό 

σχεδιασμό. Ο έλεγχος του ηλιασμού και σκιασμού στον αστικό ιστό, 

Διδακτορική Διατριβή, Ε.Μ.Π., Αθήνα 
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ΒΙΒΛΙΑ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ 

§ Βαλεριάνου Κ., Παναγιωτάτου Ε., (2006), Παρατηρώντας τον 

Πειραιά…,εκδόσεις LEVELart, Ε.Μ.Π., Αθήνα, σ.17-22 στο: 

http://www.ntua.gr/arch/spacereg/books/index.htm (11/09/2009) 

§ Barton H., (2000), Sustainable Communities – The potenrial of Eco-

neighborhoods, Εκδόσεις Eartscan, London 

ΆΡΘΡΑ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ 

§ http://www.cres.gr/energy-saving/enimerosi_thermomonosi.htm (10/07/09) 

§ Ministere de l ecologie, de l energie, du development durable et de l 

amenagement du territoire  (Υπουργείο οικολογίας, της ενέργειας, και της 

αειφόρου ανάπτυξης και διαχείρισης του εδάφους) στο: 

http://www.ecoquartiers.developpement-durable.gouv.fr/ (8/06/2009) 

§ Sampson R.J., Grovew W.B., (1989), Community Structure and Crime: 

Testing Social-Disorganization Theory, American Journal of Sociology στο: 

Μπακιρλή Ε., Νέοι και βια στη σύγχρονη κοινωνία: μια οικολογική ανάλυση 

του φαινομένου των συμμοριών ανηλίκων στο: www.thearthofcrime.gr 

(17/06/2009) 

§ Βλαστός Θ., (2009), Η ανθρώπινη κλίμακα στον κυκλοφοριακό σχεδιασμό 

στην εποχή της παγκοσμιοποίησης των μεταφορών στο: www.podilates.gr 

(20/06/2009) 

§ Βλαστός Θ.,  Προς μια βιώσιμη πρωτεύουσα – Το στοίχημα της 

Αρχιτεκτονικής, κεφάλαιο 5, σημειώσεις από Εργαστήριο Αστικού 

Περιβάλλοντος, Αθήνα www.courses.arch.ntua.gr/fsr/110182/kef.5.pdf  

(28/07/2009) 

§ Διερευνώντας τη βιοκλιματική οικιστική παράδοση, Βασικές αρχές 

παραδοσιακής κυκλαδίτικης αρχιτεκτονικής: 

http://www.medsos.gr/content/view/243/ 

§ Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Πολιτική συνοχής και πόλεις: η 

συμβολή των πόλεων και των πολεοδομικών συγκροτημάτων στην ανάπτυξη και 

την απασχόληση στις περιφέρειες, Βρυξέλλες, 13/07/2006, στο: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/consultation/urban/com_2006_0385_el.pdf 
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§ Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Πολιτική συνοχής και πόλεις: η 

συμβολή των πόλεων και των πολεοδομικών συγκροτημάτων στην ανάπτυξη 

και την απασχόληση στις περιφέρειες, Βρυξέλλες, 13/07/2006, σελ.5-7, στο: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/consultation/urban/com_2006_0385_el.pdf 

§ Καραχάλιος Α.,, Από τις ψηφιακές πόλεις στα eco-quartiers, στο: 

www.urenio.gr (15/05/2009) 

§ Φούντα Α., (2009), Μικρές ιστορίες για καλύτερες πόλεις, περιοδικό ΒΗΤΑ, 

Απρίλιος 2008, σ. στο: www.vita.gr (3/05/2009) 

§ Ψυλλίδης Α., Ορισμός των βιοκλιματικών ζητημάτων στη διαδικασία 

σχεδιασμού, στο: http://www.archive.gr (10/06/09) 

§ Ψυλλίδης Α., Προσεγγίζοντας έναν περιβαλλοντικά βιώσιμο πολεοδομικό 

σχεδιασμό, στο: http://www.archive.gr (10/06/09) 
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2. http://www.sustainable-cities.org 
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4. Organization for economic co-operation and development στο: 
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5. Ministere de l ecologie, de l energie, du development durable et de l 
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αειφόρου ανάπτυξης και διαχείρισης του εδάφους) στο: 

http://www.ecoquartiers.developpement-durable.gouv.fr/  

6. http://www.buildings.gr/greek/eksoplismos/oikologika_ilika/thermomonos

i.htm 

7. http://www.ntua.gr/MIRC/db/epirus_db/ARXITEKTONIKH/ 

8. www.nyc.gov/planyc2030 

9. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: Το Βιοκλιματικό σπίτι: http://eyploia.aigaio-

net.gr/modules.php 

10. Γενική Γραμματεία Υπουργείου Ανάπτυξης, Τομέας Ενέργειας και Φυσικών 

Πόρων, Εξοικονόμηση και Ορθολογική Χρήση Ενέργειας στο: www.ypan.gr  

11. Δίκτυο Μεσόγειος SOS, στο: http://www.medsos.gr/medsos  

12. Δομική Ενημέρωση, τ.Δ’, σ. 110 
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13. Επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξης δήμου Αθηναίων 2007-2010, Ιούνιος 

2008 

14. ΕΚΚΕ-ΕΣΥΕ, 2005, Πανόραμα Απογραφικών Δεδομένων 1991-2001 

15. Χάρτα Πρασίνου της Αθήνας, (2008), Δήμος Αθηναίων 
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10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  

 

10.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΠΙΝΑΚΩΝ 

 

Για τη δημιουργία αυτού του παραρτήματος έγινε λεπτομερής καταγραφή του 

κτηριακού αποθέματος και  της φυσικής και κοινωνικοοικονομικής πραγματικότητας 

της περιοχής μελέτης, με σκοπό τη σύνθεση πινάκων, την επεξεργασία των στοιχείων 

και εν τέλει την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης της περιοχής σε χάρτες.  
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Χρήσεις 

 
  

  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
  

 
(Δεδομένα: Καταγραφή Πεδίου 2009) 

  
  

Αριθμός ορόφων 
  
  
  

Κατοικίες 
  
  
    Υ-Η/Υ Ισόγειο Όροφοι 

Κωδ. 
ΟΤ 

Κωδ. 
Κτηρίου 

Διεύθυνση  Κατάσταση 
κτηρίων 

Υ-
Η/Υ 

Ισόγειο Όροφοι - 
συνολικά 

Υ-Η/Υ Ισόγειο Όροφοι Μονοκατ
οικία 

Πλήθος Κωδ. Πλή
θος 

Κωδ. Πλήθος Κωδ. 

2074 1 Σπ.πάτση 41 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 3 3 2 19 

2074                             2 18 

2074 2 Σπ.Πάτση 43 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 3 1 3 

2074 3 Σπ.Πάτση 45 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 

2074 4 Σπ.πάτση 47 1 0 1 4 0 0 1 0 0 0 1 3 1 9 

2074                            1 10 

2074                            2 18 

2074                             1 19 

2074 5 Σπ.πάτση 49 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 3 1 3 

2074 6 Κασσάνδρας 20 1+2 0 1 4 0 0 0 0 0 0 1 3 3 23 

2074 7 Κασσάνδρας 18 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 1 3 2 3 

2074 8 Βεροίας 12 3 0 1 2 0 1 1 0 0 0 1 19 1 19 

2074 9 Βεροίας 10 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1Α 0 0 

2074 10 Βεροίας 8 1 1 1 4 0 2 6 0 1 1Β 2 19 6 19 

2074 11 Βεροίας 6 1 0 1 2 0 1 1 0 0 0 1 19 1 19 
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2074 12 Βεροίας 2-4 1 0 1 7 0 0 25 0 0 0 1 3 25 19 

2074                         1 21 0 0 

2074 
13 Αγίου όρους 37 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

                                  

2076 1 Σπ.πάτση 51 1 0 1 4 0 0 7 0 0 0 2 3 7 19 

2076 2 Σπ.πάτση 53 1 0 1 2 0 0 2 0 0 0 2 3 2 19 

2076                         1 1Α     

2076 3 Σπ.πάτση 55                     1 22     

2076 4 Ιερά οδός 68 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 

2076                         1 21     

2076 5 Βεροίας 22 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 21 1 19 

2076 6 Βεροίας 20 1 1 1 7 0 0 6 0 3 20 3 20 5 19 

2076 7 Βεροίας 18 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1Α 1 1Α 

2076 8 Βεροίας 16 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 19 0 0 

2076 9 Κασσάνδρας 13 1 1 1 4 0 0 10 0 1 1Β 1 3 10 19 

2076                         1 21     

2076 
10 Κασσάνδρας 15 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 3 1 18 

                 

5748 1α Ιερά οδός 64α 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5748 1β Ιερά οδός 64β 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5748 1γ Ιερά οδός 64γ 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 

5748 
2 Κασσάνδρας 11 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 
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2077 1 Ιερά οδός 60 1 1 1 3 0 0 0 0 1 1Β 1 3 2 1Β 

2077 2 Ιερά οδος 58                     1 22     

2077 
3 Ιερά οδός 56 1 1 2 0 0 0 0 0 1 1Β 1 3 1 1Β 

2099 
1Α Ιερά οδός 54Α 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1β 1 3 0 0 

2099 
1Β Ιερά οδός 54β 1 1 1 4 0 0 0 0 1 1Β 1 3 3 9 

2099 
2 Ιερά οδός 52 3 0 1 1             1 1Β     

2099 
3 Κασσάνδρας 3 1 0 1 4 0 0 0 0 0 0 1 21 3 18 

2099 
4 Χαλκιδικής 63 1 0 1 3 0 0 3 0 0 0 1 3 3 19 

2099 
                        1 1Α     

2099 
                        1 21     

2099 
5 Χαλκιδικής 65 1 0 1 4 0 0 9 0 0 0 1 1Α 9 19 

2099 
                        1 21     

2099 
6 Χαλκιδικής 69 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 19 0 0 

                  

2075 
1 Αγίου όρους 31 1 0 1 2 0 0 3 0 0 0 1 3 3 19 

2075 
                        1 1Α     

2075 
2 Αγίου όρους 33 1 0 1 4 0 0 9 0 0 0 1 3 9 19 

2075 
                        1 1Β     

2075 
3 Βεροίας 3 1 0 1 4 0 0 6 0 0 0 1 1β 6 19 

2075 
                        1 20     
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2075 
4 Βεροίας 5 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

2075 
5 Βεροίας 7 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

2075 
6 Βεροίας 9 1 0 1 2 0 1 1 0 0 0 1 19 1 19 

2075 
                        1 20     

2075 
7 Βεροίας 11 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 19 0 0 

2075 
8 Κασσάνδρας 16 1 0 1 4 0 0 0 0 0 0 1 3 3 1Β 

2075 
9 Κασσάνδρας 14 1 0 1 2 0 0 1 0 0 0 1 1Α 1 19 

2075 
10 Κασσάνδρας 12 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2075 
11 

 
Καστοριάς 52 1 + 2 0 1 4 0 0 0 0 0 0 1 1Α     

2075 
12 Καστοριάς 50 1 0 1 8 0 0 7 0 0 0 7 20 7 19 

2075 
13 Καστοριάς 48 1 0 1 4 0 0 5 0 0 0 1 21 5 19 

2075 
                        5 20     

2075 
14 Καστοριάς 46 1 0 0 3 0 0 4 0 0 0 1 1Α 4 19 

2075 
15 Καστοριάς 44 1 0 1 2 0 0 1 0 0 0 1 1Α 1 19 

                 

2098 
1 Αγίου όρους 19 1 0 1 2 0 0 2 0 0 0 1 6 3 19 

2098 
2 Αγίου όρους 17 1 0 1 2 0 0 1 0 0 0 1 20 1 19 

2098 
3 Αγίου όρους 15 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 

2098 
4 Αγίου όρους 13 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2098 
5 Κων/λεως 111 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 

2098 
6 Κων/λεως 109 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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2098 
7 Κων/λεως 107 1 1 1 1 0 0 0 0 1 6 1 6 0 0 

2098 
8 Κασσάνδρας 4 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2098 
9 Κασσάνδρας 6 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1Α 0 0 

2098 
10 Κασσάνδρας 8 2 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2098 
11 Χαλκιδικής 61 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1Α 0 0 

2098 
12 Χαλκιδικής 63 2 1 1 5 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 

2098 
13 Χαλκιδικής 65 1 0 1 2 0 0 2 0 0 0 2 20 2 19 

                 

74017β 
1 Σπ.πάτση 25 3 0 1 3 0 0 0 0 0 0 1 3 1 1β 

74017β 
2 Σπ.πάτση 23 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 

74017β 
3 Σπ.πάτση 21 1 0 1 4 0 0 6 0 0 0 2 3 6 19 

74017β 
4 Σπ.πάτση 19 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 3 1 1Β 

74017β 
5 Σπ.πάτση 17 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 1 3 2 1Β 

74017β 
6 

 
Σερβιών 26 1 0 1 3 0 0 1 0 0 0 1 1Β 1 19 

74017β 
7 Σερβιών 24α                     1 22     

74017β 
8 Σερβιών 24β                     1 22     

74017β 
9 Σερβιών 22 1 0 1 2 0 0 1 1 0 0 1 19 0 0 

74017 
1 Σπ.πάτση 15 1 0 1 5 0 0 0 0 0 0 1 3 1 9 

74017 
2 Σπ.πάτση 13 1 0 1 1 5 0 0 0 0 0 1 3 0 0 

74017 
3 Σπ.πάτση 11 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 

74017 
4 Σπ.πάτση 9 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 
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74017 
5 Λεωφ.Αθηνών (?) 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 

74017 
6 Λεωφ.Αθηνών (?) 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 

74017 
7 Σερβιών 16 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 4 1 10 

74017 
8 Σερβιών 18 1 0 1 2 0 1 1 0 0 0 1 19 1 19 

74017 
9 Σερβιών 20 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

74017 
10 Σερβιών 22 3 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

74017 
11 Σερβιών 24 3 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

                 

2073 
1 Καστοριάς 38 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 3     

2073 
  Φιλιούντος 2-6                     2 1Β     

2073 
                        1 21     

2073 
2 Φιλιούντος 8 1 0 1 4 0 0 0 0 0 0 1 3 1 3 

2073 
3 Φιλιούντος 10 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

2073 
4α Φιλιούντος 12                     1 22     

2073 
4β Φιλιούντος 14                     1 22     

2073 
5 Φιλιούντος 16 1 0 1 5 0 0 6 0 0 0 1 3 6 19 

2073 
6 Σπ.πάτση 35 1 0 1 4 0 0 4 0 0 0 1 3 4 19 

2073 
7 Σπ.πάτση 33 1 0 1 2 0 0 2 0 0 0 1 3 2 19 

2073 
8 Σπ.πάτση 31 1 0 1 4 0 0 3 0 0 0 2 3 1 12Β 

2073 
                            3 19 

2073 
9 Βουρμπιάνης  3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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2073 
10 

ΑΘΗΝΑΪΣ - 
θέατρο 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 1 10 1 10 

2073 
11 ΑΘΗΝΑΪΣ   1+2 0 1 2>8 0 0         1 10     

2073 
12 

μουσείο 
κυπριακής τέχνης 1 0                         

                 

2072 
1 Καστοριάς 1 0 1 5 0 0                 

2072 
2 Βουρμπιάνης 4 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2072 
3 Βουρμπιανης 6 3 0 1 6                     

2072 
4 Κορυτσας 27 1 0 1 6                     

2072 
5 Βουρμπιανης 8 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2072 
6 Βουρμπιανης 8 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2072 
7 Βουρμπιανης 10 1 0 1 5 0 0 3 0 0 0 1 18 3 19 

2072 
8 Βουρμπιανης 12 3 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2072 
9 Βουρμπιανης 14 2 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2072 
10 Σπ.πάτση 1 0 1 3 0 0 2 0 0 0 1 6 3 19 

2072 
                        1 3     

2072 
11 Κορυτσάς 31 1 0 1 3 0 0 2 0 0 0 1 6 2 19 

2072 
12 Κορυτσάς 29 1 0 1 1 0 0 8 0 0 0 1 3 8 19 

  
                        1 15     

                 

2069 
1 Κορυτσάς 34 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 19 0 0 

2069 
2 Κορυτσάς  30 3 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
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2069 
3 Κορυτσάς 26 3 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

2069 
4 Καστοριάς 32 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2069 
5 Καστοριάς 30 1 0 1 2 0 0 1 0 0 0 1 1Β 1 19 

2069 
6 Ακρολαμίας 3 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2070 
1 Ακρολαμίας 2 1 0 1 3 0 0 1 0 0 0 1 10 1 19 

2070 
2 Ακρολαμίας 4 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2070 
3 Ακρολαμίας 4α 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2070 
4 Ακρολαμίας  1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 19 0 0 

2070 
5 Ακρολαμίας 6 2 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

2070 
6 Ακρολαμίας  3 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

2070 
7 Κορυτσας 36α 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 19 0 0 

2070 
8 Κορυτσας 36 1 0 1 2 0 0 1 0 0 0 1 3 1 19 

2070 
9 Κορυτσας 38 3 0 1 4 0 0 3 0 0 0 1 21 3 19 

2070 
10 Σερβιών 37 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 20 0 0 

2070 
11 Σερβιών 35 1 0 1 2 0 0 2 0 0 0 1 19 1 19 

2070 
12 Σερβιών 33 1 0 1 3 0 0 2 0 0 0 0 0 2 19 

2070 
13 Σερβιών 33α 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2070 
14 Σερβιών 31 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 3 1 1Β 

2070 
15 Σερβιών 29 3 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2070 
16 Ναούσης 21 3 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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2070 
17 Ναούσης 17 1 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 19 

2070 
18 Ναούσης 15 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2070 
19 

Ναούσης & 
Καστοριάς 2 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2070 
20 Καστοριάς 26 1 0 1 2 0 0 1 0 0 0 1 21 1 19 

                 

5749 
1 Φιλιούντος 15 1 0 1 2 0 0 2 0 0 0 1 3 2 19 

5749 
2 Φιλιούντος 13 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5749 
  Αγίου όρους 44 1                   1 3     

5749 
3 Αγίου όρους 42 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 21 0 0 

5749 
4 Αγίου όρους 40 1 0 1 4 0 0 1 0 0 0 1 3 1 19 

5749 
5 Αγίου όρους 38α 3 1 1 2(+υπ) 0 0 1 0 0 0 1 21 1 19 

5749 
6 Αγίου όρους 38β 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 21 0 0 

5749 
7 Αγίου όρους 38γ 1 0 1 4 0 0 3 0 0 0 1 3 3 19 

5749 
8 Αγίου όρους 36 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 18 0 0 

5749 
9 Αγίου όρους 34 1 0 1 2 0 0 1 0 0 0 1 18 1 19 

5749 
10 Φιλιούντος 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 20 0 0 

                 

2079 
1 Καστοριάς 51 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 21 0 0 

2079 
2 Μελενίκου 36 1 1 1 4 0 0 8 0 1 1β 1 3 8 19 

2079 
3 Μελενικου 34 1 0 1 4 0 0 6 0 0 0 1 1β 6 19 

2079 
4 Μελενίκου 32 1 0 1 4 0 0 6 0 0 0 1 1α 6 19 
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2079 
5 Μελενίκου 30 3 0 1 5 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 

2079 
6 Μελενίκου 28 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 19 0 0 

2079 
7 Μελενίκου 26 1 0 1 5 0 0 0 0 0 0 1 9 3 9 

2079 
8 Μελενίκου 24 1 0 1 2 0 0 1 0 0 0 1 18 1 19 

2079 
9 Μελενίκου 22 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2079 
10 Μελενίκου 20 1 0 1 2 0 0 1 0 0 0 1 1α 1 19 

2079 
                        1 21     

2079 
11 Κορυτσας 19 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 

2079 
12 Κορυτσας 21 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2079 
13 

Κορυτσας & 
Καστοριας 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 6 1 19 

2079 
14 Καστοριάς 39 1 0 0 3 0 0 0 1 0 0 1 1β 1 19 

2079 
15 Καστοριας 41 3 0 0                       

2079 
16 Καστοριας 43α 3 0 0                       

2079 
17 Καστοριας 43                      1 22     

2079 
18 Καστοριας 45 1                   1 3     

2079 
19 Καστοριάς 49 3                   1 1α     

2068 
1 Καστοριάς 22 1 0 1 6 0 0 1 0 0 0 1 3 5 19 

2068 
2 Καστοριάς 20                     1 22     

2068 
3 Καστοριας 18α 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2068 
4 Καστοριας 18β 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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2068 
5 Λεωφ.Αθηνών 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 

2068 
6 Λεωφ.Αθηνών 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2068 
7 Λεωφ.Αθηνών 23 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2068 
8 

Λεωφ.Αθηνών & 
Σερβίων 1 0 1 4 0 0 0 0 0 0 1 3 1 18 

2068 
9 Σερβιων 21 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 

2068 
10 Σερβιών 23-25 3 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2068 
11α   3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2068 
11   3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2068 
12   3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2068 
13 Ναούσης 24 1 0 1 5 0 0 4 0 0 0 1 6 4 19 

2068 
14 Ναούσης 22 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 19 2 19 

2068 
15 Ναούσης 20 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0   0 

                 

2087 
Προφήτης Δανιήλ 

              

2089 1 Λεωφ.Αθηνών                     1 22     

2089 
2 

Λεωφ.Αθηνών & 
Πέλλης 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

                 

2086 1 Προφήτη Δανιήλ 35 1 0 1 5 0 0 0 0 0 0 1 3 1 18 

2086 2 Προφήτη Δανιήλ 33 1 0 1 4 0 0 0 0 0 0 1 10 1 10 

2086 3 Προφήτη Δανιήλ 31 1 0 1 5 0 0 0 0 0 0 1 18 1 18 

2086 4 Προφήτη Δανιήλ 31 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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2086 5 Μελενίκου 2 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2086 6 Μελενίκου 4 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 19 0 0 

2086 7 Μελανδρίου 4 1 0 1 4 0 0 4 0 0 0 1 19 3 19 

2086 
8 Μελανδρίου 6                     1 22     

                 

2085 1 Μελανδρίου 7 3 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2085 2 Μελανδρίου 5 1 0 1 2 0 0 1 0 0 0 1 19 0 0 

2085 3 Μελανδριου 3 1 0 1 4 0 0 0 0 0 0 1 1Β 1 18 

2085 4 Μελενίκου 6 3 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2085 5 Μελενίκου 8 1 0 1 4 0 0 5 0 0 0 1 1Β 5 19 

2085 6 Ναούσης                     1 22     

2085 7 Ναούσης 10 1 0 1 2 0 0 2 0 0 0 1 19 1 19 

2085 8 Ναούσης 12 1 0 1 4 0 1 4 0 0 0 1 19 4 19 

2085 9 Ναούσης 14 1 1 21 0 0 

2085 
  Καστοριάς 21 1 

0 1 2 0 0 1 0 0 
0 

 
 

1 9 1 19 

                 

2080 1 Αγ.όρους 26 1 0 1 5 0 0 6 0 0 0 2 20 6 19 

2080                         1 1α     

2080 2 Αγ.ορους 28 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1α 0 0 

2080 3 Αγ.ορους 30 1 0 1 3 0 0 4 0 0 0 1 21 4 19 

2080 4 Μελενίκου 39 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2080 5 Μελενίκου 37 1 0 1 2 0 1 1 0 0 0 1 19 1 19 
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2080 6 Μελενίκου 35 1 0 1 2 0 0 3 0 0 0 1 1β 3 19 

2080 7 Μελενίκου 33 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1α 0 0 

2080 8 Μελενίκου 31 1 0 1 5 0 0 0 0 0 0 1 3 4 1β 

2080 9 Μελενίκου 29 3 0 1 2 0 1 1 0 0 0 1 19 1 19 

2080 10 Μελενίκου 27 1 0 1 2 0 0 2 0 0 0 1 15α 2 19 

2080 11 Μελενίκου 25 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1α 0 0 

2080 12 Μελενίκου 23 1 0 1 5 0 0 0 0 0 0 1 21 4 κενό 

2080 13 Κορυτσας 17                     1 22     

2080 14 Πελλης 24 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 1 3 2 
ημιτελε

ίς 

2080 15 Πέλλης 28 1 0 1 2 0 1 1 0 0 0 1 19 1 19 

2080 16 Πέλλης 28α 1 0 1 2 0 1 1 0 0 0 1 19 1 19 

2080 17 Πέλλης 30 1 0 1 3 0 0 3 0 0 0 1 1β 3 19 

2080 18 Πελλης 32 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1α 0 0 

2080 19 Πέλλης 34 1 0 1 2 0 0 1 0 0 0 1 21 1 19 

2080 20 Πέλλης 36 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

2080 
21 Πέλλης 38 1 0 1 2 0 1 1 0 0 0 1 19 1 19 

2078 
1 Χαλκιδικής 52 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 

2078 
                        1 1α     

2078 
                        1 21     

2078 
2 Χαλκιδικής 52 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1α 0 0 

2078 
3 Χαλκιδικής 52 1 0 1 2 0 1 1 0 0 0 1 19 1 19 
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2078 
4 Χαλκιδικής 50 1 0 1 2 0 0 2 0 0 0 1 1α 2 19 

2078 
5 Χαλκιδικής 48 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 1 21 2 21 

2078 
6 Αγ.όρους 23 1 0 1 3 0 0 6 0 0 0 1 1β 6 19 

2078 
7 Αγ.όρους 25α                     1 22     

2078 
8 Αγ.ορους 25β 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 3 1 1β 

2078 
9 Αγ.ορους 27 1 0 1 4 0 0 0 0 0 0 1 1β 3 1β 

2078 
10 Αγ.ορους 29 1 1 1 4 0 2 6 0 1 1β 2 19 6 19 

2078 
11 Αγ.ορους 31 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 3 1 1β 

2078 
12 Αγ.ορους 33 1 0 1 4 0 0 8 0 0 0 1 11 8 19 

2078 
                        1 1β     

2078 
                        1 21     

2078 
13 Καστοριας 55 1 0 1 4 0 0 8 0 0 0 1 3 8 19 

2078 
14 Καστοριάς 57 1 0 1 3 0 0 4 0 0 0 1 1α 4 19 

2078 
15 Καστοριάς 59 3 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 19 0 0 

2078 
16 Καστοριάς 61 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1α 0 0 

2078 
17 Καστοριάς 63 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 1 1α 2 1β 

2078 
18 Καστοριάς 65 3 0 1 2 0 1 1 0 0 0 1 19 1 19 

2078 
19 Καστοριάς 67 1 0 1 2 0 0 4 0 0 0 1 1β 4 19 

2078 
                        1 21     

2078 
                        1 3     
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2078 
20 Κασσάνδρας 10 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1α 0 0 

2078 
21 Κασσάνδρας 8 1 0 1 4 0 0 0 0 0 0 1 1α 3 1β 

2078 
22 Κασσάνδρας 12 1 0 1 3 0 0 1 0 0 0 1 1α 1 1β 

                 

2097 
1 Χαλκιδικής 51                     1 22     

2097 
2 Χαλκιδικής 49 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

2097 
3 Χαλκιδικής 47 1 0 1 2 0 1 1 0 0 0 1 19 1 19 

2097 
4 Πελαγονίας 7 1 0 1 5 0 0 6 0 0 0 1 3 6 19 

2097 
5 Πελαγονιας 5 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1β 0 0 

2097 
6 Πελαγονιας 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 20 0 0 

2097 
7 Κων/λεως 117 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2097 
8 Κων/λεως 115 1 0 1 2 0 0 4 0 0 0 1 3 4 19 

2097 
9 Αγ.ορους 16 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 10 0 0 

2097 
10 Αγ.ορους 18 1 0 1 3 0 0 4 0 0 0 1 1β 4 19 

                 

2081 
1 Χαλκιδικης 46 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1β 1 1α 0 0 

2081 
2 Χαλκιδικης 44 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 21 1 21 

2081 
3 Χαλκιδικής 42 1 0 1 6 0 0 0 0 0 0 1 1α 5 1β 

2081 
4 Χαλκιδικής 40 1 1 1 2 0 0 2 0 1 1β 1 1α 2 19 

2081 
5 Χαλκιδικής 38 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 3 1 1β 

2081 
6 Χαλκιδικής 36 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
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2081 
7 Χαλκιδικής 34 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1β 0 0 

2081 
8 Χαλκιδικής 32 1 0 1 2 0 0 2 0 0 0 2 21 2 19 

2081 
                        1 9     

2081 
                        1 3     

2081 
9 Κορυτσας 13 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 21 0 0 

2081 
10 Πέλλης 25 1 0 1 3 0 0 4 0 0 0 1 1β 4 19 

2081 
11 Πέλλης 25α 1 0 1 6 0 0 7 0 0 0 1 20 7 19 

2081 
12 Πελλης 27 1 0 1 3 0 0 3 0 0 0 1 21 3 19 

2081 
13 Πελλης 29 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1α 0 0 

2081 
14 Πελλης 31                     1 22     

2081 
15 Πελλης 33 1 0 1 4 0 2 4 0 0 0 2 19 4 19 

2081 
16 Πελλης 35-37 1 0 1 3 0 0 4 0 0 0 2 20 4 19 

2081 
17 Πελλης 39 1 0 1 2 0 0 2 0 0 0 1 1β 2 19 

2096 
1 Χαλκιδικής 43 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2096 
2 Χαλκιδικής 41 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 21 0 0 

2096 
3 Χαλκιδικής 39 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1α 0 0 

2096 
                        2 1β     

2096 
                       1 21     

2096 
4 Κορυτσας 11 1 0 1 2 0 0 2 0 0 0 1 3 2 19 

2096 
5 Κορυτσας 9 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 
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2096 
6 Κορυτσας 7                     1 22     

2096 
7 Κορυτσας 5 1 1 1 3 0 0 0 0 1 1β 1 3 2 1β 

2096 
8 Κορυτσας 1-3 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 1 3 2 κενο 

2096 
                        1 1β     

2096 
9 Κων/λεως 121                     1 22     

2096 
10 Κων/λεως 119 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 10 0 0 

2096 
11 Κων/λεως 117 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1α 0 0 

2096 
12 Πελαγονίας 4 1 0 1 6 0 0 0 0 0 0 1 3 5 1β 

2096 
13 Πελαγονίας 6 1 0 1 2 0 0 2 0 0 0 1 6 2 19 

                 

2095 
1 Χαλκιδικής 37 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 21 1 1β 

2095 
2 Χαλκιδικής 35 2 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2095 
3 Χαλκιδικής 33 2 1 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2095 
4 Καρυών 5-7                     1 22     

2095 
5 Καρυών 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1α 0 0 

2095 
6 Καρυών 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1α 0 0 

2095 
7 Κων/λεως 129 1 0 1 7 0 0 5 0 0 0 1 10 5 19 

2095 
8 Κων/λεως 127 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1α 0 0 

2095 
9 Κων/λεως 125 1 0 1 6 0 0 14 0 0 0 1 3 14 19 

2095 
10 Κορυτσας 4 1 0 1 5 0 0 7 0 0 0 1 1β 7 19 

2095 
11 Κορυτσας 6 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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2095 
12 Κορυτσας 8 1 0 1 2 0 0 2 0 0 0 1 1α 2 19 

2095 
13 Κορυτσας 10 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 3 1 1β 

                 

2084 
1 Μελενίκου 18 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2084 
2 Μελενίκου 18 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 1 3 1 1β 

2084 
3 Μελενίκου 16 1 0 1 2 0 0 1 0 0 0 1 3 1 19 

2084 
4 Μελενίκου 14 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1α 0 0 

2084 
5 Μελενίκου 12 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1α 1 1β 

2084 
6 Μελενίκου 10 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1α 0 0 

2084 
7 Ναούσης 5 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2084 
8 Ναούσης 7 1 1 1 6 0 0 0 0 0 0 1 21 4   

2084 
9 

Ναούσης 9 & 
Καστοριάς 25 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 

2084 
10 Καστοριάς 27 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1β 0 0 

2084 
11 Καστοριάς 29 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1β 0 0 

2084 
12 Καστοριάς 31 1 0 1 3 0 1 3 0 0 0 1 19 3 19 

2084 
13 Καστοριάς 33 1 0 1 6 0 0 7 0 0 0 1 3 7 19 

2084 
                            1 10 

2084 
14 

Καστοριάς 35 & 
Κορυτσας 1 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 1 3 0   

2094 
1 Κων/λεως 133 1 0 1 2 0 0 1 0 0 0 1 3 1 19 

2094 
2 Κων/λεως 135 1 0 1 4 0 0 0 0 0 0 1 9 3 18 

2094 
3 Κων/λεως 137 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1β 0 0 
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2094 
4 Κων/λεως 139 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1β 0 0 

2094 
5 Κων/λεως 141                     1 22     

2094 
6 

Κων/λεως 143 & 
Πρ.δανιήλ 15 1 0 1 2 0 0 3 0 0 0 1 3 3 19 

2094 
7 Πρ.δανιήλ 17-19                     1 22     

2094 
8 Πρ.δανιήλ 21 1 0 1 6 0 0 3 0 0 0 1 1β 3 19 

2094 
9 

Πρ.δανιήλ & 
Χαλκιδικής 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 1 21 0 0 

2094 
10 Χαλκιδικής 19 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 1 3 2 18 

2094 
11 Χαλκιδικής 21 1 0 1 2 0 0 1 0 0 0 1 1β 1 19 

2094 
12 Χαλκιδικής 23                     1 22     

2094 
13 Χαλκιδικής 25 1 0 1 2 0 0 2 0 0 0 1 3 2 19 

2094 
14 Χαλκιδικής 27 1 0 1 2 0 0 1 0 0 0 1 1β 1 19 

2094 
15 Χαλκιδικής 29 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 1 1β 4 18 

2094 
16 Καρυών 10 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1β 1 19 0 0 

2094 
17 

Καρυών (χωμένο 
μέσα) 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2094 
18 Καρυών 8 1+2 0 1 4 0 1 3 0 0 0 1 19 0 0 

2094 
19 Καρυών 6 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1β 0 0 

2094 
20 Καρυών 4 1 0 1 4 0 0 6 0 0 0 1 1α 6 19 

                 

2090 
1 Χαλκιδικής 14 1 0 1 6 0 0 0 0 0 0 1 21 9 18 

2090 
2 Χαλκιδκής 16 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 1 1β 1 1β 

2090 
3 Τσοτυλίου 4 1 0 1 1 0 0 0               



Έλλη Α. Καλοκαιρινού - Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π. 

 176 

2090 
4 Πέλλης 9 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 12α 0 0 

2090 
5 Πέλλης 7 1 0 1 3 0 0 4 0 0 0 1 11 4 19 

2090 
6 Πρ.δανιήλ 27 1 0 1 2 0 0 1 0 0 0 1 3 1 19 

                 

2088 
1 Πρ.δανιήλ 29 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 1α 0 0 

2088 
2 Μελενίκου 3 1 0 1 2 0 0 2 0 0 0 1 21 1 19 

2088 
                        1 3     

2088 
3 Μελενίκου 5 1 0 1 3 0 0 3 0 0 0 1 21 3 19 

2088 
4 Ναούσης 4 1 0 1 4 0 0 0 0 0 0 1 3 1 18 

2088 
5 Ναούσης 2 1 0 1 4 0 0 1 0 0 0 1 9 1 19 

2088 
6 Πέλλης 8 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2088 
7 Πέλλης 6 1 0 1 3 0 1 2 0 0 0 1 19 2 19 

                 

2093 
1 Κων/λεως 145 1 0 1 7 0 0 14 0 0 0 1 3 14 19 

2093 
                        1 6     

2093 
                        1 1β     

2093 
2 Κων/λεως 147-149 1 0 1 6 0 0 18 0 0 0 2 3 18 19 

2093 
3 Κων/λεως 151 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 3 1 18 

2093 
4 Αθηνών & Δοξάτου 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1β 0 0 

2093 
5 Δοξάτου 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1α 0 0 

2093 
6 Δοξάτου 5 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 19 0 0 
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2093 
7 Δοξάτου 7 1 0 1 3 0 1 6 0 0 0 1 19 6 19 

                 

2092 
1 Δοξάτου 10 1 0 1 3 0 0 8 0 0 0 1 1β 8 19 

2092 
2 Δοξάτου 8 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2092 
3 Δοξάτου 6 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 19 0 0 

2092 
4 Δοξάτου 4 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2092 
5 Αθηνών 5 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1β 0 0 

2092 
6 Αθηνών 5 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1β 0 0 

2092 
7 Αθηνών 7 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2092 
8 Χαλκιδικής 7 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 11 0 0 

2092 
9 Χαλκιδικής 9 1 0 1 6 0 0 0 0 0 0 1 3 1 18 

2092 
10 

Χαλκιδικής & 
Αθηνών                     1 22     

                 

2091 
1 Χαλκιδικής 12 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2091 
2 Χαλκιδικής 10 1 0 1 6 0 0 0 0 0 0 1 9 1 1β 

2091 
3 

Χαλκιδικής 8 & 
Αθηνών 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 1 21 1 1β 

2091 
4 Αθηνων 11 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1α 0 0 

2091 
5 Αθηνών 13 1 0 1 3 0 0 4 0 0 0 1 1α 4 19 

2091 
6 Πρ.δανιήλ 28 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

                 

2082 
1 Κορυτσας 12 1 0 1 3 0 0 6 0 0 0 1 1β 6 19 

2082 
2 Χαλκιδικής 28 1 0 1 4 0 0 4 0 0 0 1 6 4 19 
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2082 
3 Χαλκιδικής 26 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 19 0 0 

2082 
4 Χαλκιδικής 24 1 0 1 5 0 0 4 0 0 0 1 21 4 19 

2082 
5 Χαλκιδικής 22 1 0 1 5 0 0 0 0 0 0 1 18 0 0 

2082 
6 Χαλκιδικής 20 1 1 1 3 0 0 0 0 1 1β 1 1β 1 1β 

2082 
7 Χαλκιδικής 18 1 0 1 5 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 

2082 
8 

Τσοτυλίου & 
Πέλλης  1 1 1 1 0 0 0 0 1 1β 1 1β 0 0 

2082 
9 Πέλλης 13 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2082 
10 Πέλλης 15 1 0 1 4 0 1 3 0 0 0 1 19 3 19 

2082 
11 Πέλλης 17α                     1 22     

2082 
12 Πέλλης 17 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 19 0 0 

2082 
13 Πέλλης 19 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2082 
14 Πέλλης 21 1 0 1 3 0 1 2 0 0 0 1 19 2 19 

2082 
15 Πέλλης 23 1 0 1 2 0 0 2 0 0 0 1 1β 2 19 

                 

2083 
1 

Πέλλης &  
Κορυτσάς 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2083 
2 Πέλλης 20 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 19 0 0 

2083 
3 Πέλλης 18 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 19 0 0 

2083 
4 Πέλλης  1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 19 0 0 

2083 
5 Πελλης 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 19 0 0 

2083 
6 Πέλλης 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2083 
7 Πέλλης 14 1 0 1 5 0 0 0 0 0 0 1 1β 1 1β 
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2083 
8 Πέλλης 12 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 19 0 0 

2083 
9 

Ναούσης 3 & 
Μελενίκου 9 1 0 1 2 0 0 1 0 0 0 1 3 1 19 

2083 
10 Μελενίκου 11 1 0 1 5 0 0 6 0 0 0 1 1β 6 19 

2083 
11 Μελενίκου 15 1 0 1 4 0 0 4 0 0 0 1 21 4 19 

2083 
12 Μελενίκου 17 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1α 0 0 

2083 
13 Μελενίκου 19 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2083 
14 Μελενίκου 21 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1α 0 0 
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Κωδικοί Χρήσεων  Κωδικοί Χρήσεων  

1 Βιομηχανία-βιοτεχνία 12Α 

Υγεία, Περίθαλψη, Πρόνοια 
Δημόσια (Νοσοκομεία, 

Κλινικές, Κέντρα Υγείας, 
ΚΑΠΗ, Βρεφονηπιακοί 

σταθμοί) 

1Α Συνεργεία 12Β 
Υγεία, Περίθαλψη, Πρόνοια 

Ιδιωτική 

1Β Αποθήκη 13Α 
Εκπαίδευση δημόσια 

Πρωτοβάθμια 

2 

Μεγάλα καταστήματα, 
πολυκαταστήματα, εμπορικά 

κέντρα 13Β 
Εκπαίδευση δημόσια 

Δευτεροβάθμια 

3 
Καταστήματα λιανικού 

εμπορίου 13Γ 
Εκπαίδευση δημόσια 

Δευτεροβάθμια 

4 Φαρμακεία 14Α 
Εκπαίδευση ιδιωτική 

Πρωτοβάθμια 

5 Video-DVD club 14Β 
Εκπαίδευση ιδιωτική 

Δευτεροβάθμια 

6 
Εστιατόρια, ταβέρνες και 
συναφείς χώροι αναψυχής 14Γ 

Εκπαίδευση ιδιωτική 
Δευτεροβάθμια 

7 Ξενοδοχεία 15 
Δημόσιες, Δημοτικές υπηρεσίες 

(Δήμος, ΔΟΥ) 

8 Τράπεζες 15Α 

Επιχειρήσεις Κοινής Ωφέλειας 
(ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, ΤΙΜ, 

Cosmote, Vodafone) 
8Α Ασφάλειες 16 Αθλητικά (Γήπεδα) 

8Β Μεσιτικά Γραφεία 17 
Ελεύθεροι χώροι, Πράσινο, 

άλση 

9 

Υπηρεσίες(Δικηγόροι, Γιατροί, 
Μηχανικοί, διαφημίσεις, 

Ταξιδιωτικά γραφεία, 
Φωτοτυπεία) 18 Άλλες χρήσεις 

10 
Κινηματογράφοι, Θέατρα και 

λοιπά πολιτιστικά 19 Κατοικία 

11 

Προσωπικές Υπηρεσίες 
(Πλυντήρια, Καθαριστήρια, 

Βαφεία, Κουρεία, Γυμναστήρια, 
Ινστιτούτα Καλλονής, Γραφεία 
τελετών, Γραφεία συνοικεσίων 

κλπ.) 20 Γκαράζ (χώροι στάθμευσης) 

   21 Άδειο Μαγαζί 

   22 Κενό οικόπεδο 
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10.2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΧΑΡΤΩΝ 

 

10.2.1 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ 

(Δεδομένα Χαρτών – Καταγραφή Πεδίου 2009) 

 

Χάρτης 1: Ερείπια – Κενά Οικόπεδα 

Χάρτης 2: Κατοικίες - Μονοκατοικίες 

Χάρτης 3: Συνεργεία 

Χάρτης 4: Συνεργεία, Αποθήκες 

Χάρτης 5: Καταστήματα Λιανικού Εμπορίου 

Χάρτης 6: Άδεια καταστήματα  

Χάρτης 7: Κτήρια έως δύο (2) ορόφων  

Χάρτης 8: Κτήρια άνω των επτά (7) ορόφων  

Χάρτης 9: Προτεινόμενα Διατηρητέα Κτήρια 

Χάρτης 10: Κτήρια 3-6 ορόφων 

Χάρτης 11: Κατάστημα στο ισόγειο – Κατοικία στον όροφο 

Χάρτης 12: Άλλες Υπηρεσίες  

Χάρτης; 13: Κτήρια υπό κατασκευή 

Χάρτης 14: Κτήρια με υπόγειο 

Χάρτης 15: Πολιτισμός – Αναψυχή 

Χάρτης 16: Χρήσεις 

Χάρτης 17: Κοινωνική φυσιογνωμία των περιοχών της Αττικής 

 

Χάρτης Α: Περιορισμός Συντελεστή Δόμησης 

Χάρτης Β: Κυκλοφορία πεζών-αυτοκινήτων 

Χάρτης Γ: Οργάνωση Χρήσεων Περιοχής  

Χάρτης Δ: Χάρτης Πρόταση 
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ΧΑΡΤΗΣ 1 
Ερείπια – Κενά Οικόπεδα 
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ΧΑΡΤΗΣ 2 
Κατοικία – Μονοκατοικία 
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ΧΑΡΤΗΣ 3 - Συνεργεία 
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ΧΑΡΤΗΣ 4  
Συνεργεία - Αποθήκες 
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ΧΑΡΤΗΣ 5  
Καταστήματα Λιανικού Εμπορίου 
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ΧΑΡΤΗΣ 6  
Άδεια Καταστήματα 
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ΧΑΡΤΗΣ 7  
Κτήρια έως 2 ορόφους 
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ΧΑΡΤΗΣ 8  
Κτήρια άνω των 7 ορόφων 
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ΧΑΡΤΗΣ 9  
Προτεινόμενα Διατηρητέα Κτήρια 
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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΑ ΚΤΗΡΙΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κτήριο επί της οδού 
Βουρμπιάνης ή Ζήνωνος 
Κοτιώνος 

Κτήριο επί της οδού 
Ναούσης 

Κτήριο στη συμβολή των 
οδών Μελενίκου και 
Μελανδρίου 

Κτήριο στη συμβολή των 
οδών Κορυτσάς και 
Ακρολαμίας 

Κτήριο στη συμβολή των οδών 
Χαλκιδικής και Καρυών 

Κτήριο επί της οδού 
Μελενίκου 

Κτήριο επί της οδού 
Χαλκιδικής 

Κτήριο επί της οδού Μελενίκου 
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ΧΑΡΤΗΣ  10 
Κτήρια 3-6 ορόφων 
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ΧΑΡΤΗΣ  11 
Κατάστημα– Κατοικία 
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ΧΑΡΤΗΣ  12 
Άλλες Υπηρεσίες 
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ΧΑΡΤΗΣ  13 
Κτήρια υπό κατασκευή 
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ΧΑΡΤΗΣ  14 
Κτήρια με υπόγειο 
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ΧΑΡΤΗΣ  15 
Πολιτισμός - Αναψυχή 
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ΧΑΡΤΗΣ  16 - Χρήσεις  
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Χάρτης 17: Κοινωνική φυσιογνωμία των περιοχών της Αττικής 
 

[Census tracts in the Attica region with more than 50% of the working population belonging to one of 

the three major occupational classes (2001) - Μαλουτάς Θ., (2007), Segregation, Social Polarization 

and Immigration in Athens during the 1990s: Theoretical Expectations and Contextual Difference,  

στο: International Journal of Urban and Regional Research, Vol. 31.4, Δεκέμβριος, σ.738] 
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10.2.2 ΧΑΡΤΕΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

 

Χάρτης Α: Περιορισμός Συντελεστή Δόμησης 

Χάρτης Β: Κυκλοφορία πεζών-αυτοκινήτων 

Χάρτης Γ: Οργάνωση Χρήσεων Περιοχής  

Χάρτης Δ: Χάρτης Πρότασης 
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ΧΑΡΤΗΣ  Α 
Περιορισμός Συντελεστή Δόμησης 
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ΧΑΡΤΗΣ  Β 
Κυκλοφορία Πεζών - Αυτοκινήτων 
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ΧΑΡΤΗΣ  Γ 
Οργάνωση Χρήσεων Περιοχής 
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