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ΓΗΑ ΜΗΑ ΑΘΖΝΑ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΖ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ
Γηαηί Πνιηηηζκόο: Γηαηί ε Αζήλα έρεη ηηο δπλαηόηεηεο, θαιύηεξα από θάζε άιιε
επξσπατθή πξσηεύνπζα, λα ζπλδέζεη ηελ καθξαίσλε ηζηνξία ηεο κε ην
ζήκεξα, κε ηηο πην ζύγρξνλεο κνξθέο ηέρλεο. Κάζε κέξα βιέπνπκε λα
γελληνύληαη ζηελ πόιε, θπξίσλ ζηηο ηζηνξηθέο γεηηνληέο ηεο, ζεκαληηθέο
πξσηνβνπιίεο λέσλ αλζξώπσλ. Δίλαη κηα ‘’απζόξκεηε’’ απάληεζε ζηελ
ππνβάζκηζε ηνπ πνιενδνκηθνύ ηζηνύ.
Σε εκάο απνκέλεη λα εληζρύζνπκε απηό ην θαηλόκελν, λα δεκηνπξγήζνπκε
πόινπο θαη άμνλεο πνιηηηζκνύ, ζπλεθηηθά δίθηπα, ζπλδέζεηο κεηαμύ πνιύ
θαη ιηγόηεξν γλσζηώλ πνιηηηζηηθώλ ηόπσλ: αλάδεημε Μαθξώλ Τεηρώλ,
Ιεξάο Οδνύ, αμόλσλ Πεηξαηώο θαη Σπγγξνύ, αζηηθνύ πεξηπάηνπ κεηαμύ
Αζηηθώλ Ππιώλ θαη Ηεηηώλεηαο Αθηήο ζηνλ Πεηξαηά, θιπ.
Γηαηί Καηλνηνκία: Γηαηί έρεη, θαη εδώ αο είκαζηε πην ξεαιηζηέο, ή νθείιεη θαιύηεξα λα
αλαδείμεη δύν θαζνξηζηηθά πιενλεθηήκαηα ηεο Αζήλαο, πνπ δελ έρνπλ
πξνβιεζεί αξθεηά, πνπ εκείο νη ίδηνη ππνηηκάκε. Τν πξώην, όηη ε ρώξα
δηαζέηεη έλα από ηα πςειόηεξα πνζνζηά απνθνίησλ ηξηηνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο. Γελ είλαη ηπραία ε επηηπρήο παξνπζία Διιήλσλ
επηζηεκόλσλ ζην εμσηεξηθό. Όινη γλσξίδνπκε ηα πξνβιήκαηα ηνπ εληαίνπ
ρώξνπ εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα, δελ είκαζηε ζηηο δηεζλείο ‘’ιίζηεο’’, αιιά
ε ζπκκεηνρή ειιεληθώλ εξεπλεηηθώλ νκάδσλ ζηα θνηλά επξσπατθά
πξνγξάκκαηα είλαη από ηηο πςειόηεξεο.
Σε καο απνκέλεη λα ζπλδέζνπκε ηνπο εξεπλεηηθνύο πόινπο αξηζηείαο κε
ηελ επηρεηξεκαηηθόηεηα. Πξνζπάζεηεο έρνπλ γίλεη, νθείινπκε όκσο λα ηηο
εληζρύζνπκε δεκηνπξγώληαο λένπο ρώξνπο ππνδνρήο ή αμηνπνηώληαο
ιαλζάλσλ θηηξηαθό δπλακηθό, όπνπ κπνξνύλ λα θηινμελήζνπλ θαηλνηόκεο
δξαζηεξηόηεηεο. Η πξόζθαηε παξνπζίαζε κειέηεο πνπ ζπληάρζεθε γηα
ινγαξηαζκό ηνπ ΔΒΔΑ θαη ησλ Δπηκειεηεξίσλ, γηα ηελ αλάπηπμε 44 λέσλ
επηρεηξεκαηηθώλ πάξθσλ επηθάλεηαο 45.000 ζηξ. ζε δηάθνξεο πεξηνρέο
ηεο Διιάδαο, θηλείηαη ζε απηή ηελ θαηεύζπλζε θαη καο βξίζθεη ζύκθσλνπο.
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Τα δύν παξαπάλσ ‘’νξάκαηα’’ γηα ην λέν ΡΑ Αηηηθήο 2020, νθείινπλ λα
πινπνηεζνύλ ιακβάλνληαο ππόςε ηα λέα δεδνκέλα ησλ αξρώλ ηνπ αηώλα καο, θαη ηα
νπνία θαζνξίδνπλ ην πιαίζην ζύληαμήο ηνπ, αιιά θαη ην δηαθνξνπνηνύλ ζε ζρέζε κε
πξνεγνύκελεο πξνηάζεηο:
Ζ επηδείλωζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο
Ζ θξίζε ζην νηθνλνκηθό θαη θνηλωληθό επίπεδν
Καη ηα δύν απηά γεγνλόηα παίξλνπλ κηα ηδηαίηεξε νμύηεηα ζηνλ αζηηθό ρώξν, ηόζν ηνλ
επξσπατθό αιιά θαη ηνλ ειιεληθό, ν νπνίνο εδώ καο ελδηαθέξεη.
Βαζηθέο Καηεπζύλζεηο ηξαηεγηθήο γηα ην ρεδηαζκό ηεο Αηηηθήο ην 2020
Έλα ηέηαξην αηώλα κεηά ην ζεζκνζεηεκέλν ξπζκηζηηθό ζρέδην Αηηηθήο ηνπ 1985
νθείινπκε λα θαηαζέζνπκε έλα ζπλνιηθό πιαίζην νξγάλσζεο ηνπ ρώξνπ ηεο Αηηηθήο, ην
νπνίν νθείιεη λα πξνζθέξεη έλα νινθιεξσκέλν ζρέδην θαζνξηζηηθώλ παξεκβάζεσλ ζε
βάζνο δεθαεηίαο θαη, ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο, εηθνζαεηίαο, αιιά ηαπηόρξνλα θαη λα
θαζνξίζνπκε ζε ακεζόηεξεο θάζεηο, όπσο είλαη ην Πξόγξακκα Αηηηθή 2014, κία ζεηξά
νινθιεξσκέλσλ έξγσλ πνπ ν πνιίηεο επηζπκεί λα δεη θαη αύξην, εάλ είλαη δπλαηόλ, ηελ
νινθιήξσζή ηνπο.
Αλάδεημε ηεο θεληξηθόηεηαο θαη ησλ ζεηηθώλ όςεσλ ηεο ειιεληθήο πόιεο όπσο
είλαη ε πνιπιεηηνπξγηθόηεηα θαη ε αλάδεημε ησλ ρξήζεσλ, ζε αληηδηαζηνιή κε ην
κνληέιν ηεο εθηεηακέλεο θαη δηάρπηεο πόιεο. Τν κνληέιν ηεο αθξηβήο πόιεο ζην
κέιινλ πόιεο.
Πξνζηαζία θαη βειηίωζε ηνπ αζηηθνύ πεξηβάιινληνο, κε ηε ζπζηεκαηηθή
δηαθύιαμε θαη απόδνζε ζηνλ πνιίηε θάζε ειεύζεξνπ αδόκεηνπ ρώξνπ,
πεξηαζηηθνύ θαη αζηηθνύ, θαζώο θαη ην άλνηγκα ηεο Αζήλαο ζην ζαιάζζην
κέησπν. Αο κελ ην μερλάκε ε Αζήλα είλαη κεζνγεηαθή παξαζαιάζζηα
πξσηεύνπζα θαη όρη πόιε ηεο ελδνρώξαο.
Δλαιιαθηηθέο κνξθέο κεηαθίλεζεο ζηελ πόιε. Η ρξήζε ηνπ ΙΧ δελ είλαη
κνλόδξνκνο αιιά επηινγή. Άξηηα ΜΜΜ, κε έκθαζε ζηα κέζα ζηαζεξήο ηξνρηάο,
Πξναζηηαθόο, Μεηξό θαη Τξακ, είλαη κηα επξσπατθή απάληεζε γηα ηελ πνιηηηθή
ησλ θαζεκεξηλώλ κεηαθηλήζεσλ. Η κόιπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο έρεη πάξεη λέεο
επηθίλδπλεο κνξθέο.
Τέινο, αθήζακε ηε ζρέζε ηνπ εκπνξίνπ κε ηελ πόιε, θαζώο θαη ηα δεηήκαηα πνπ
ζα καο απαζρνιήζνπλ ζε απηή ηελ Ηκεξίδα, δειαδή ε ζπλύπαξμε
Μεηαπνίεζεο – Καηλνηνκίαο θαη Αζηηθνύ Υώξνπ.
Με ηε κνξθή επηθεθαιίδσλ θαη κόλν ζεκεηώλσ:
Αλαδεηείηαη έλαο λένο ξόινο κεηαμύ Γεπηεξνγελνύο θαη Σξηηνγελνύο ηνκέα,
πνπ λα απνδίδεη ζηνλ θαζέλα ηε ζεκαζία ηνπ ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία. Όπσο
ζσζηά ειέρζε, ε κεηαπνίεζε είλαη κηα ‘’πξαγκαηηθή’’ επέλδπζε. Μηα επέλδπζε κε
καθξνρξόληεο πξνζηηζέκελεο αμίεο.
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Ο ζρεδηαζκόο ζε επίπεδν Αηηηθήο δελ κπνξεί πιένλ λα αθνξά κόλν ηελ ίδηα,
αιιά θαη ηηο όκνξεο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο ηεο: βιέπε ηελ ‘’εμαγσγή’’ ηνπ
πξνβιήκαηνο ζηα Οηλόθπηα, κε ηε κόιπλζε ηνπ Αζσπνύ.
Δμπγίαλζε θαη αλαβάζκηζε ηωλ ήδε ζεζκνζεηεκέλωλ θαη κε βηνκεραληθώλ
ζπγθεληξώζεωλ, ζηα πιαίζηα κηαο ζπζηεκαηηθήο εμνηθνλόκεζεο θαη
πξνζηαζίαο ηνπ πνιύηηκνπ πεξηαζηηθνύ ρώξνπ.
Δπαλάρξεζε ηνπ ιαλζάλνληνο βηνκεραληθνύ θηηξηαθνύ εμνπιηζκνύ, κε
πξώηε πξνηεξαηόηεηα εθείλνπ πνπ ρσξνζεηείηαη ζε ζηξαηεγηθέο ζεκαζίαο
πεξηνρέο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο πόιεο, όπσο είλαη ε πεξίπησζε ηνπ Διαηώλα.
Γλώκνλαο ηνπ ζρεδηαζκνύ απνηειεί ε κείσζε ησλ θαζεκεξηλώλ κεηαθηλήζεσλ, ε
εμαζθάιηζε ηεο κε νρινύζαο πξνζβαζηκόηεηαο.

Ωο πξώην ζπκπέξαζκα, κπνξνύκε λα πνύκε όηη αξρή θαη θαηεύζπλζε ηνπ λένπ
πνιενδνκηθνύ ζρεδηαζκνύ γηα ηελ Αζήλα, ζα είλαη ε αιιαγή ζηάζεο απέλαληη ζηελ
ζπλύπαξμε βηνκεραλίαο/ βηνηερλίαο θαη πόιεο. Αλαδεηνύκε έλαλ ‘’πεξηβαιινληηθά
εληαγκέλν’’ Γεπηεξνγελή ηνκέα, γηα ηνλ πεξηαζηηθό ρώξν, ελώ ηαπηόρξνλα πξνηείλνπκε
ηελ αλαδήηεζε ιύζεσλ γηα ηελ ζπλύπαξμε, ‘’εληόο ησλ ηεηρώλ’’, ππό δηαθνξεηηθνύο
θάζε θνξά όξνπο, ρξήζεηο πνπ επεθηείλνληαη από ηε βηνκεραλία ρακειήο όριεζεο έσο
ηελ θαηνηθία. Παξάιιεια, ζηόρνο καο είλαη λα πξνζειθύζνπκε θαη λέεο επηρεηξήζεηο, κε
έκθαζε ζηελ θαηλνηνκία.
Ο δίαπινο κεηαμύ αξκνδίνπ θνξέα ζρεδηαζκνύ, όπσο είλαη ν Οξγαληζκόο Αζήλαο, θαη
ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο, όπσο είλαη ην ΔΒΔΑ, μεθίλεζε κε απηή ηε
ζπλάληεζε εξγαζίαο. Τα ζπκπεξάζκαηά ηεο ζα είλαη πνιύηηκα.
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