ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ
ΑΘΗΝΑ

10-12-2010

Η πνιενδνκηθή αλαζπγθξόηεζε ηνπ θέληξνπ ηεο Αζήλαο
κε άμνλα ηελ Παλεπηζηεκίνπ
Ζ Αζήλα ηνπ 19νπ θαη ησλ αξρώλ ηνπ 20νύ αηώλα πξόηεηλε κλεκεηαθνύο δξόκνπο θαη
επηβιεηηθά θηίξηα, ζπλδένληαο ηελ επνρή καο κε παιηόηεξεο απνρέο, θαη ζε έλα βαζκό
ην πέηπρε, ζηε ιεσθόξν Παλεπηζηεκίνπ ηνπιάρηζηνλ. Ζ «Σξηινγία» ηνπ Παλεπηζηεκίνπ,
ηεο Αθαδεκίαο θαη ηεο Δζληθήο Βηβιηνζήθεο αξζξώλεηαη κε άιια ζπνπδαία θηίξηα ζε κηα
γξακκηθή ζπλέρεηα από ηελ πιαηεία ηνπ πληάγκαηνο σο ηελ πιαηεία ηεο Οκόλνηαο.
Δθεί ζπλνςίδεηαη ε αζηηθή ζπκπύθλσζε ησλ κνληέξλσλ ρξόλσλ. Ζ ζύγρξνλε βίσζή ηεο
ζηνλ θάζεην άμνλα ηεο Κνξαή, από ηελ Κιαπζκώλνο σο ην πνιηηηζηηθό θέληξν ηνπ
Γήκνπ Αζελαίσλ, αλαδεηθλύεη ην επίθεληξν κηαο ζπλάληεζεο πνπ έρεη πνιηηηθό,
θνηλσληθό θαη ηζηνξηθό ραξαθηήξα. ε απηή ηελ Παλεπηζηεκίνπ εζηηάδεηαη ηώξα κηα
πνιενδνκηθή πξόηαζε κε όξακα πνπ επηρεηξεί λα δώζεη λέα πλνή ζε όιν ην θέληξν ηεο
πόιεο θαη ζηηο πεξηκεηξηθέο γεηηνληέο.
Η Παλεπηζηεκίνπ ζα εληαρζεί ζε έλα πνιενδνκηθό θαη αξρηηεθηνληθό δαθηύιην
πνπ ζα ζπλδέζεη πεξηνρέο θαηνηθίαο κε ηνλ πεξίπαην ησλ αξραηνινγηθώλ
ρώξσλ κε ηα κεγάια αξραηνινγηθά κνπζεία ηεο πόιεο θαη ηα ηζρπξά πεδία ηεο
ζύγρξνλεο πνιηηηζηηθήο θαη εκπνξηθήο δξαζηεξηόηεηαο. Ζ παξέκβαζε απηή
εληάζζεηαη ζηε ζπλέρεηα ηνπ κεγάινπ πξνγξάκκαηνο ηεο Δλνπνίεζεο ησλ
Αξραηνινγηθώλ Υώξσλ θαη ηεο πεδνδξόκεζεο ηεο νδνύ Παλεπηζηεκίνπ, πνπ είλαη
ζεζκηθά πξνγξακκαηηζκέλε από ην Ρπζκηζηηθό ηνπ 1985. Ζ ιεηηνπξγηθή αλαζύλζεζε
κηαο ζπλερνύο γξακκηθήο πνξείαο θαη ε αλάδεημε ησλ πνιενδνκηθώλ θαη αξρηηεθηνληθώλ
ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο ζα επηηύρεη ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκό ηνπ επξύηεξνπ θέληξνπ. ηελ
εληαία απηή πνξεία ζπλδένληαη ην Μνπζείν ηεο Αθξόπνιεο θαη ε Γηνλπζίνπ Αξενπαγίηνπ
κε ηε Βαζηιίζζεο Ακαιίαο, ν Δζληθόο Κήπνο θαη ην Εάππεην, ην ύληαγκα θαη ηελ νδό
Παλεπηζηεκίνπ, πνπ ζπλερίδεηαη από ηελ Παηεζίσλ ζην Πνιπηερλείν θαη ην Δζληθό
Αξραηνινγηθό Μνπζείν, ελώ ζηξέθεηαη από ηελ Οκόλνηα ζην Μνλαζηεξάθη, ην Θεζείν
θαη ηελ επξύηεξε πεξηνρή ηεο Αθξόπνιεο.
ην πξόγξακκα πεξηιακβάλεηαη αλαζρεδηαζκόο θαη αλάπιαζε κε θύξην
ραξαθηεξηζηηθό ηελ αλαβάζκηζε ηεο θίλεζεο ησλ πεδώλ ζηνπο άμνλεο :




ηεο Βαζηιίζζεο Ακαιίαο, από ηε ζπκβνιή ηεο κε ηε Γηνλπζίνπ Αξενπαγίηνπ σο ην
ύληαγκα,
ηεο Παλεπηζηεκίνπ, ζε έλα εύξνο δώλεο πνπ εθηείλεηαη από ηε ηαδίνπ σο ηελ
Αθαδεκίαο,
ηεο Παηεζίσλ, από ηελ Οκόλνηα σο ην Αξραηνινγηθό Μνπζείν θαη ηελ πιαηεία
Αηγύπηνπ.
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Παξάιιεια, ε Παλεπηζηεκίνπ δελ ζα πάςεη λα δηαρεηξίδεηαη ζεκαληηθέο ξνέο
κεηαθηλήζεσλ, πξνζπέιαζεο θαη δηάζρηζεο ηνπ θέληξνπ, αιιά απηέο ζα
πεξηνξηζηνύλ ζηε δεκόζηα ζπγθνηλσλία απνθιεηζηηθά. ηελ Παλεπηζηεκίνπ ζα
δηέξρεηαη κόλν ε γξακκή ηνπ ηξακ, πνπ ζα ζπλερίζεη ηελ πνξεία ηνπ από ηελ Παηεζίσλ
ζηα Άλσ Παηήζηα, παξαιακβάλνληαο κεγάιν επηβαηηθό θόξην ησλ θεληξηθώλ απηώλ
ζπλνηθηώλ.
ην πιαίζην ησλ αλαγθαίσλ θπθινθνξηαθώλ ξπζκίζεσλ, πξνβιέπεηαη ε αληηζηξνθή ηεο
θνξάο θπθινθνξίαο ζηηο Αθαδεκίαο θαη Αγίνπ Κσλζηαληίλνπ, ε δεκηνπξγία κηθξώλ
δαθηπιίσλ γηα ηε δηαρείξηζε ηεο θπθινθνξίαο νρεκάησλ ΗΥ θαη ζπγθνηλσληαθώλ κέζσλ
ζηνλ θεληξηθό ππξήλα, θαη ν ξηδηθόο εμνξζνινγηζκόο θαη αλαζρεδηαζκόο ηεο δεκόζηαο
ζπγθνηλσλίαο ζηελ θαηεύζπλζε βειηίσζεο ηεο εμππεξέηεζεο ηνπ θέληξνπ γηα
θαηνίθνπο, εξγαδόκελνπο θαη επηζθέπηεο.
Η πιαηεία ηεο Οκνλνίαο ζα κεηαηξαπεί ζε πξαγκαηηθή πιαηεία, κε ηελ
πεδνδξόκεζε ηνπ νδνζηξώκαηνο από ηελ Παηεζίσλ σο ηε Γ΄ επηεκβξίνπ.
Ζ επξύηεξε απηή παξέκβαζε ζηελ θαξδηά ηεο Αζήλαο ζηεξίδεηαη ζε έλα πξόγξακκα
απνηξνπήο ηεο δηακπεξνύο θπθινθνξίαο από ην θέληξν ηεο πόιεο κε ηαπηόρξνλε
ελίζρπζε ηεο δεκόζηαο ζπγθνηλσλίαο, ηνπ πεξπαηήκαηνο θαη ηνπ πνδειάηνπ, κε ηειηθό
ζθνπό ηελ πνζνηηθή θαη πνηνηηθή αλαβάζκηζε ηεο πξνζπέιαζεο ηνπ επξύηεξνπ
θέληξνπ, κε ηελ ελίζρπζε ηεο παξνπζίαο θαηνίθσλ θαη επηζθεπηώλ. Ζ Παλεπηζηεκίνπ
ζα γίλεη ε πην δσληαλή γεηηνληά ηεο πόιεο, ζην εκπνξηθό πξσί θαη ζην βξάδπ ηνπ
ειεύζεξνπ ρξόλνπ. Σαπηόρξνλα, ην θέληξν ηεο Αζήλαο ζα δηεηζδύζεη, κε άμνλα ηελ
Παηεζίσλ, ζηε δώλε θαηνηθίαο πνπ αγθαιηάδεηαη από ηελ Κπςέιε, ην Γαιάηζη θαη ηελ
Αραξλώλ.
Η πνιενδνκηθή απηή παξέκβαζε ζα έρεη θαηαιπηηθή ζεκαζία γηα ηε ζπιινγηθή
αληίιεςε ηεο θεληξηθόηεηαο θαη ζα κεηαβάιεη κεζνπξόζεζκα ηε ζπλνιηθή εμέιημε
ηνπ θέληξνπ ηεο Αζήλαο. Δληάζζεηαη ζηελ Πνιηηηθή ηνπ Οξγαληζκνύ Αζήλαο γηα ην
λέν Ρπζκηζηηθό ρέδην Αηηηθήο, πνπ έρεη ηειηθό ζηόρν ην 2020. Ζ αξρηηεθηνληθή
δηακόξθσζε ζα πξνθύςεη από δηεζλή δηαγσληζκό κε ζηξαηεγηθό ζηόρν λα απνηειέζεη
ην ζύζηεκα ύληαγκα – Παλεπηζηεκίνπ – Οκόλνηα κηα γξακκηθή πιαηεία πξόηππν γηα
όιε ηελ Δπξώπε. Σν έξγν ζα πινπνηεζεί θαηά ηκήκαηα θαη ζε παξάιιειεο θάζεηο έηζη
ώζηε λα έρεη ηηο κηθξόηεξεο δπλαηέο επηπηώζεηο ζηελ θαζεκεξηλή θαη εκπνξηθή δσή ηεο
πόιεο. Σν γεληθό ζπληνληζκό ηνπ ζπλόινπ ηνπ έξγνπ ζα έρεη ε Αηηηθό Μεηξό, ελώ ηελ
επζύλε ηνπ αξρηηεθηνληθνύ ζρεδηαζκνύ ζα έρεη ε ΔΑΥΑ. Ζ ζπλνιηθή θπθινθνξηαθή θαη
πνιενδνκηθή δηεξεύλεζε ππνζηεξίδεηαη από δύν Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα πνπ
αλέζεζε ην ΤΠΔΚΑ ζην ΔΜΠ, κε ηίηινπο: «Γηεξεύλεζε ηεο δπλαηόηεηαο απνθιεηζηηθήο
ρξήζεο ηεο Παλεπηζηεκίνπ γηα Γεκόζηεο πγθνηλσλίεο» θαη «Μεηαιιαζζόκελνη
ραξαθηήξεο θαη πνιηηηθέο ζηα θέληξα πόιεο Αζήλαο θαη Πεηξαηά», κε Δπηζηεκνληθνύο
Τπεύζπλνπο ηνπο θαζεγεηέο Μαηζαίν Καξιαύηε θαη Παλαγηώηε Σνπξληθηώηε.
Η λέα Παλεπηζηεκίνπ ζα ιεηηνπξγεί από ην 2014 θαη νη πνιίηεο ζα κπνξνύλ λα
πεξπαηνύλ από ηνπο ηύινπο ηνπ Οιπκπίνπ Γηόο σο ηελ Οκόλνηα, ην Μνπζείν
θαη πίζσ ζην Θεζείν, κε ηε κλήκε λα πξνβάιιεηαη αηζηόδνμα ζην κέιινλ ηεο
ζπιινγηθήο καο ζπλείδεζεο.
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