2014 / 2020 - θ διαςτρωμάτωςθ τθσ κεντρικότθτασ ςτο κζντρο Ακινασ και
Πειραιά

Οι πολιτείεσ που ζχουν μεγάλο παρελκόν το αναδεικνφουν ςχεδιάηοντασ το μζλλον τουσ. Ο
ςχεδιαςμόσ αυτόσ ανικει ςτθ μακρά διάρκεια και περιλαμβάνει οράματα που υλοποιοφνται
μόνο αν ςυνυπάρξουν οι πολιτικζσ, οι τζχνεσ και οι επιςτιμεσ. Η διαδικαςία και όχι τα
μοντζλα. Αλλά και θ επίγνωςθ τθσ ιςτορίασ ωσ μζροσ του πολεοδομικοφ και αρχιτεκτονικοφ
ςχεδιαςμοφ.

Στα κζντρα των μεγάλων πόλεων ζχουν ςυςςωρευτεί ςτο πζραςμα του χρόνου τα ίχνθ τθσ
κοινωνικισ δραςτθριότθτασ που καταγράφουν τθ ςυνάντθςθ οικονομικϊν, πολιτικϊν και
πολιτιςμικϊν ςχζςεων. Στα κζντρα αυτά ςυναντϊνται θ πολιτικι εξουςία με τθ δθμόςια ηωι
ςε όλεσ τθσ τισ εκφράςεισ, τισ δυνάμεισ τθσ αγοράσ και τθσ κοινωνικισ προβολισ. Η
πυκνότθτα των ςυναντιςεων αυτϊν ζχει διαμορφϊςει ζνα χτιςμζνο περιβάλλον ςτο οποίο
αναγνωρίηεται ιδεολογικά θ προζλευςθ του κοινωνικοφ και ιςτορικοφ παρόντοσ, δθλαδι ο
χαρακτιρασ του κζντρου. Η προζλευςθ αυτι προβάλλεται όμωσ αναπόφευκτα ςτο μζλλον,
αφοφ τα κζντρα αυτά ςυνεχίηουν τθν πορεία τουσ με διαρκϊσ μεταλλαςςόμενουσ όρουσ
ςυνάντθςθσ των λειτουργικϊν τουσ ςχζςεων. Η αναηιτθςθ τθσ ταυτότθτασ και θ διερεφνθςθ
του μεταλλαςςόμενου χαρακτιρα τουσ είναι μζροσ του επαναπροςδιοριςμοφ τουσ με
κριτιρια που αφοροφν εκ των πραγμάτων ςτο ςχεδιαςμό τουσ.
Με αμεςότερθ διατφπωςθ κα μποροφςαμε να ταυτίςουμε το κζντρο τθσ πόλθσ με το
βιολογικό ανάλογο τθσ καρδιάσ και να αναγνωρίςουμε ςε αυτό τθν ιδιαίτερθ κοινωνικι τθσ
ταυτότθτα, όπου ζχει καταςταλάξει το ίηθμα τθσ μακράσ διάρκειασ αςτικισ ηωισ και όπου
πάλλεται θ ηωντάνια τθσ ςφγχρονθσ πόλθσ.

Στθν πραγματικότθτα όμωσ το κζντρο τθσ πόλθσ είναι μια διαςτρωμάτωςθ τθσ κεντρικότθτασ,
ορίηεται από επάλλθλεσ κεντρικότθτεσ, που ςυνιςτοφν ταυτόχρονα μια πολυκεντρικι ενότθτα.
Η διαφορικι τουσ επικάλυψθ, θ διαςτρωμάτωςθ, ορίηει δίκτυα που, αν κζλουμε να
παραμείνουμε ςτο βιολογικό ανάλογο, μασ παραπζμπουν ςτο νευρικό ι το κυκλοφορικό
ςφςτθμα. Το νευρικό ςφςτθμα είναι φορζασ τθσ ευαιςκθςίασ του ανκρϊπου απζναντι ςτο
περιβάλλον, υποδζχεται τα αιςκθτικά ερεκίςματα και τα μεταφζρει ςτα εκτελεςτικά όργανα.
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Το κυκλοφορικό ςφςτθμα τροφοδοτεί με ηωτικά ςτοιχεία τον οργανιςμό και απομακρφνει τα
άχρθςτα ι επικίνδυνα παράγωγά του.

Τα δίκτυα αυτά αναπτφςςονται ωσ ζνα ςφςτθμα ςθμείων που ςυνδζονται με γραμμζσ και
ελζγχουν ι επθρεάηουν επιφάνειεσ.

Σθμεία, γραμμζσ και επίπεδα ορίηουν τθ διαςτρωμάτωςθ τθσ κεντρικότθτασ.
Τα ςθμεία είναι επίκεντρα κοινωνικισ και οικονομικισ, πολιτικισ και πολιτιςμικισ,
πολεοδομικισ και αρχιτεκτονικισ ζνταςθσ.
Οι γραμμζσ είναι γραμμζσ ι άξονεσ κυκλοφοριακισ και λειτουργικισ ζνταςθσ, με κυρίαρχθ
οικονομικι αλλά και κοινωνικι δραςτθριότθτα.
Τα επίπεδα είναι πεδία ςτα οποία αναπτφςςονται διανυςματικζσ εντάςεισ κάκε είδουσ και
μορφισ.
Η μεγάλθ κυκλοφοριακι αναδιάρκρωςθ του λεκανοπεδίου ςτισ αρχζσ του 21ου αιϊνα, με τθν
ανάπτυξθ των δικτφων ςτακερισ τροχιάσ (τραμ, μετρό και προαςτιακοφ), τθ μετάκεςθ του
αεροδρομίου, τθν εγκάρςια χάραξθ τθσ Αττικισ οδοφ και τθ ςυνεπακόλουκθ λειτουργικι
αναβάκμιςθ των Εκνικϊν Οδϊν άλλαξε ζνα μζροσ του χάρτθ τθσ πρωτεφουςασ, κυρίωσ τθν
κλίμακα του χρόνου και τθ γεωγραφία των χριςεων. Η νζα ‘ταχφτθτα’ φυςικισ πρόςβαςθσ
ςτα κζντρα από διαφορετικζσ και ωσ τότε ‘απόμακρεσ’ μεριζσ του λεκανοπεδίου και θ
δυνατότθτα

πολιτικϊν
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ιδιαίτερα

οικονομικϊν

διαςυνδζςεων

με

υψθλότερθ

αποτελεςματικότθτα χωρίσ τθν πρόςβαςθ ι τθ διάβαςθ από τα κζντρα – ςτθν οποία ζχει
ςυμβάλει δραςτικά θ αποχλοποίθςθ μεγάλου αρικμοφ ςυναλλαγϊν – ζχει μεταλλάξει τον
κυκλοφοριακό χαρακτιρα τθσ κεντρικότθτασ. Η μετάλλαξθ αυτι είναι κατ’ αρχιν ποςοτικι
αλλά είναι τελικά ποιοτικι, ςε διαφορετικά μάλιςτα επίπεδα. Πολιτικζσ και οικονομικζσ
λειτουργίεσ εξυπθρετοφνται καλφτερα εκτόσ κζντρου και αναδιατάςςονται ςε άξονεσ ταχείασ
προςβαςιμότθτασ, ενϊ το ‘κενό’ που αφινουν ςτο ‘κζντρο’ καταλαμβάνεται από εφκολα
μετακινοφμενεσ κοινωνικζσ ομάδεσ και από διαρκϊσ μεταλλαςςόμενεσ δραςτθριότθτεσ, ςτισ
οποίεσ περιλαμβάνονται θ αναψυχι, το εμπόριο, ο πολιτιςμόσ, θ κοινωνικι αμφιςβιτθςθ, θ
‘περιπλάνθςθ’ και οι παραβατικζσ ςυναλλαγζσ.
Η αναςτροφι αυτι, που ‘αλλάηει’ το χαρακτιρα του κζντρου, απομακρφνοντασ τισ
‘ςτακερζσ’ πολιτικζσ και οικονομικζσ δράςεισ και ενιςχφοντασ τισ ‘νομαδικζσ’, ςτισ οποίεσ
περιλαμβάνονται ο τουριςμόσ ςτο ‘ιςτορικό κζντρο’, θ αναψυχι ςτου Ψυρρι ι ςτο Γκάηι, και
οι υπαίκριεσ ‘αγορζσ’ ςτα δυτικά τθσ Ομόνοιασ, μπορεί να προβλθκεί ςτθ νζα κυκλοφοριακι
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υποδομι τθσ πρωτεφουςασ. Με τθν ζναρξθ λειτουργίασ και τθν ανάπτυξθ του δικτφου μετρό
ςτθν Αττικι, το κζντρο τθσ Ακινασ μεταλλάχκθκε ωσ κυκλοφοριακόσ κόμβοσ προοριςμοφ και
διζλευςθσ. Τον ρόλο που για δεκαετίεσ ζπαιηε θ πλατεία τθσ Ομόνοιασ, θ οποία φιλοξενοφςε
τον πλζον κεντρικό ςτακμό τθσ παλαιάσ γραμμισ ΗΣΑΠ, και ενδεχομζνωσ το Μοναςτθράκι, με
ζνα ςτακμό ςε γραμμικι ςφνδεςθ με τθν εμπορικι Ακθνάσ, ςιμερα ζχει αναλάβει μια πολφ
ευρφτερθ περιοχι, δθλαδι το πολφγωνο που ορίηουν οι ςτακμοί ‘Ομόνοια’, ‘Πανεπιςτιμιο’,
‘Σφνταγμα’, ‘Ακρόπολθ’, ‘Θθςείο’, ‘Μοναςτθράκι’, το οποίο φαίνεται να επεκτείνεται
ανατολικά ςτο ςτακμό του ‘Φιξ’ και δυτικά μζχρι τον ςτακμό ‘Κεραμεικόσ’ και ςτο μζλλον
μπορεί να φκάςει ςτα βόρεια ςτον Στακμό Λαρίςθσ, όταν ομαλοποιθκεί και αναπτυχκεί θ
λειτουργία του Προαςτιακοφ και του δικτφου ΟΣΕ. Ακόμα περιςςότερο, ζνα τρίγωνο
ςτακμϊν, ςτουσ οποίουσ ςυναντϊνται ανά δφο οι τρεισ γραμμζσ – ‘Ομόνοια’, ‘Σφνταγμα’,
‘Μοναςτθράκι’ – ζχει αλλάξει ριηικά τθν κυκλοφοριακι δομι του κζντρου και επιβάλει εξίςου
ριηικζσ ανακεωριςεισ τθσ κεντρικότθτασ, ςτισ οποίεσ μποροφν να περιλαμβάνονται ανάλογεσ
παρεμβάςεισ ι ‘εκκεντρικότθτεσ’, όπωσ είναι θ πεηοδρόμθςθ τθσ Πανεπιςτθμίου.

Το κζντρο τθσ πόλθσ είναι ο πυρινασ των κοινωνικϊν, πολιτικϊν, πολιτιςμικϊν και
οικονομικϊν δραςτθριοτιτων που ςυγκροτοφν τον αςτικό χϊρο. Η ςφγχρονθ ςυλλογικι
ςυνείδθςθ βιϊνει ωςτόςο μια ‘κρίςθ’ του κζντρου ςτα διαφορετικά αν και επάλλθλα
ςτρϊματα ταυτότθτασ, ςτα οποία το αναγνϊριηε ωσ τϊρα. Η κρίςθ αυτι αφορά ςτον τρόπο με
τον οποίο διαφορετικά ςυςτιματα κεϊρθςθσ ι δομικισ οργάνωςθσ τθσ πόλθσ προβάλλουν
τθν ‘κεντρικι’ ποιότθτα ςε αςτικζσ περιοχζσ, οι οποίεσ δεν είναι κατϋ ανάγκθ ταυτόςθμεσ και
οι οποίεσ ςυςχετίηονται με πλθκυςμιακζσ ομάδεσ που είναι διαφοροποιθμζνεσ και μπορεί να
ζχουν διαφορετικζσ ι και αςφμβατεσ αςτικζσ δράςεισ.

Η ‘κρίςθ’ του κζντρου, που βιϊνει θ ςυλλογικι μασ ςυνείδθςθ κα μπορζςει να αναςτραφεί με
μια ςειρά από ςυνδυαςμζνεσ ενζργειεσ που κα ξαναφζρουν ςτο κζντρο τουσ κατοίκουσ, κα
διατθριςουν τισ παλιζσ επαγγελματικζσ δραςτθριότθτεσ που φκίνουν και κα φζρουν νζεσ, οι
οποίεσ κα τονϊςουν τθ δυναμικι του. Η διατιρθςθ τθσ πολυδιάςτατθσ λειτουργικότθτασ
πρζπει να είναι ζνασ ςτρατθγικόσ ςτόχοσ. Δεν πρόκειται για αναβίωςθ του παρελκόντοσ. Το
ηθτοφμενο είναι θ δθμιουργία ευνοϊκϊν ςυνκθκϊν για τθν εγκατάςταςθ ποικίλων χριςεων,
που κα πυκνϊςουν οικονομία, εμπόριο και αναψυχι, τθν καλλιτεχνικι και τθ μεταποιθτικι
παραγωγι και τον κόςμο τουσ, τθν κατοικία και τισ ςυναφείσ εξυπθρετιςεισ, ςτθ λογικι τθσ
κοινωνικισ διαςτρωμάτωςθσ. Να αναδειχκεί το οικοδομικό, περιβαλλοντικό και πολιτιςμικό
οικοςφςτθμα του κζντρου ωσ ενιαίο ςφνολο. Το ςυηυγζσ κζντρο Ακινασ και Πειραιά να
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αποτελζςει τον ιςχυρό κορμό μιασ πολυςχιδοφσ μθτρόπολθσ και να λειτουργιςει ενάντια ςτθ
διάχυτθ επζκταςθ των προαςτίων.

Το γενικότερο πλαίςιο κα ζπρεπε να περιλαμβάνει τθ λειτουργικι αναςφνδεςθ των
αρχαιολογικϊν χϊρων με τθ ςφγχρονθ πόλθ, τθν προςταςία, αποκατάςταςθ και ανάδειξθ τθσ
αρχιτεκτονικισ κτιρίων και ςυνόλων τθσ νεϊτερθσ και ςφγχρονθσ αρχιτεκτονικισ
κλθρονομιάσ, τθν ενίςχυςθ του αςτικοφ πραςίνου και του δθμόςιου χϊρου, τον
περιβαλλοντικό ςχεδιαςμό και προτάςεισ για τθν πολφ-πολιτιςμικι αναςφνκεςθ του κζντρου.

Σε ζνα επιμζρουσ πλαίςιο είναι καιρόσ να μελετθκοφν ςθμαντικζσ παρεμβάςεισ που κα ζχουν
μθτροπολιτικι εμβζλεια, όπωσ είναι θ πεηοδρόμθςθ του άξονα τθσ οδοφ Πανεπιςτθμίου, ςτθν
προοπτικι τθσ ολοκλιρωςθσ ενόσ δακτυλίου που κα ςυνδζει τουσ αρχαιολογικοφσ χϊρουσ με
τα μεγάλα μουςεία και τα ιςχυρά πεδία τθσ ςφγχρονθσ πολιτιςτικισ και εμπορικισ
δραςτθριότθτασ, θ ςφηευξθ και θ λειτουργικι ςχζςθ των δφο κζντρων τθσ Ακινασ και του
Πειραιά κατά μικοσ του άξονα τθσ οδοφ Πειραιϊσ και των Μακρϊν Τειχϊν, και θ ανάπλαςθ
τθσ ακτισ και τθσ αρχαιολογικισ ηϊνθσ του Πειραιά.

Ο αςτικόσ χαρακτιρασ και θ ταυτότθτα του κζντρου πρζπει να αναγνωρίηονται από ευρφτερα
κοινωνικά ςτρϊματα και να μποροφν να ζχουν οικονομικι, αιςκθτικι και παιδευτικι
λειτουργία. Στθν προοπτικι αυτι πρζπει να δϊςουμε ςτο κζντρο τθσ πόλθσ τθν ιδιότθτα μιασ
πολυκεντρικισ ενότθτασ που κα υπερβαίνει τουσ λειτουργικοφσ ι γεωγραφικοφσ
διαχωριςμοφσ του ‘εμπορικοφ τριγϊνου’ ι του ‘ιςτορικοφ κζντρου’ και κα μπορεί να
επεκτείνεται ςτθ νζα μθτροπολιτικι κλίμακα τθσ πρωτεφουςασ διαταράςςοντασ τουσ
ομόκεντρουσ κφκλουσ γφρω από τθν Ακρόπολθ. Η πφκνωςθ του κζντρου αυτοφ κα διαχυκεί
ςε πεδία, άξονεσ και επίκεντρα που κα επαναπροςδιορίςουν τθ γεωγραφία του και μζςα από
τθ γραμμικι ςφηευξθ Ακινασ και Πειραιά κα αναςυνκζςουν τθν κεντρικότθτα ςτθ ςφγχρονθ
μθτροπολιτικισ τθσ διάςταςθ.

Στθν προοπτικι του 2014 ι ακόμα περιςςότερο του 2020, το ςυηυγζσ κζντρο Ακινασ και
Πειραιά είναι μια υπόκεςθ διαδικαςίασ. Δεν είναι ςχζδιο, οφτε αναπαράςταςθ. Είναι μια
ςφνκετθ διαδικαςία, ςτθν οποία ςυναντϊνται θ ςτρατθγικι και θ φανταςία με τθν πολιτικι
και τθν κοινωνικι αντίλθψθ του χϊρου.

Παναγιϊτθσ Τουρνικιϊτθσ
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