
Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας - Πολυτεχνική Σχολή 

Τµήµα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδοµίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης 

ΠΜΣ  Πολεοδοµία - Χωροταξία 

 

Πολιτικές  Σχεδιασµού  για  το  Μεταξουργείο  

Αξιολόγηση  - Προτάσεις  

 

∆ιπλωµατική Εργασία της Μεντζελοπούλου Νίκης 

 

Επιβλέποντες Καθηγητές: ∆έφνερ Μ. Αλέξιος & Λαλένης Κωνσταντίνος  

 
 
 

Βόλος, Φεβρουάριος 2013 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:39:35 EEST - 54.219.128.100



Πηγή εικόνας εξωφύλλου: www.athensville.gr (ιδία επεξεργασία) 

 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:39:35 EEST - 54.219.128.100



Πολιτικές  Σχεδιασµού  για  το  Μεταξουργείο  

Αξιολόγηση  - Προτάσεις  

 
 
 

Περιεχόµενα  
 

Ευχαριστίες                                                                                                                       I 
 
Περίληψη                                                                                                                          1 
 
Πίνακας Επεξήγησης Αρκτικόλεξων                                                                             2 
 
Εισαγωγή                                                                                                                          3 
 
Κεφάλαιο 1. Το Ζήτηµα της Αναβάθµισης Κεντρικών Αστικών Περιοχών 
Κατοικίας                                                                                                                         6 
 
Κεφάλαιο 2. Αναδροµή στην Ιστορική και Πολεοδοµική Εξέλιξη του 
Μεταξουργείου                                                                                                               14 
2.1. Ιστορική Αναδροµή της Περιοχής                                                                            14 

2.1.1. Συνοικία το Μεταξουργείο                                                                               14 
2.1.2. Το Κτήριο του Μεταξουργείου                                                                          19 

2.2. Πολεοδοµικός Σχεδιασµός της Περιοχής                                                                 21 
2.2.1. Θεσµικό Πλαίσιο                                                                                             22 
2.2.2. Μελέτες για την Αναβάθµιση του Μεταξουργείου από τη ∆εκαετία του 1990 

µέχρι Σήµερα                                                                                                                    24 
2.2.2.1. Η Μελέτη του Ι.∆. ∆ηµητριάδη (1993) για Λογαριασµό του ∆ήµου 

Αθηναίων                                                                                                                         25 
2.2.2.2. Η Μελέτη της Α. Καρύδη (2001) για Λογαριασµό της ΕΑΧΑ ΑΕ       26 

 
Κεφάλαιο 3. Υφιστάµενη Κατάσταση                                                                         29      
3.1. Παράνοµες ∆ραστηριότητες - Οίκοι Ανοχής - Άστεγοι                                           29 
3.2. Μετανάστες                                                                                                              32 
3.3. Οχλούσες Χρήσεις - Κυκλοφοριακά Προβλήµατα                                                  34 
3.4. Ο Μετασχηµατισµός της Περιοχής από Βιοµηχανικό σε Πολιτιστικό Κέντρο       37 

3.4.1. Η Άνοδος των Πολιτιστικών Βιοµηχανιών στον Αστικό Σχεδιασµό                 37 
3.4.2. Πολιτιστικές Βιοµηχανίες στο Μεταξουργείο                                                   41 

3.5. Κτηριακό Απόθεµα - Πεζοδροµήσεις                                                                       47 
3.6. Η Αναβάθµιση της Περιοχής και η Ένταξή της στο ∆ίκτυο της Ενοποίησης των 
Αρχαιολογικών Χώρων της Αθήνας                                                                                53 
 
Κεφάλαιο 4. Αξιολόγηση Πολιτικών Σχεδιασµού, Θεσµικού Πλαισίου & 
Υφιστάµενης Κατάστασης                                                                                            56 
 
Κεφάλαιο 5. Προτάσεις Αναβάθµισης της Περιοχής του Μεταξουργείου               69  
5.1. Λόγοι που Επιβάλλουν την Ανάπλαση και Αξιοποίηση της Περιοχής                    69 
5.2. Τρόποι Αναβάθµισης της Περιοχής - Νέες Προοπτικές                                          70 
 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:39:35 EEST - 54.219.128.100



Κεφάλαιο 6. Συµπεράσµατα                                                                                         78 
 
Βιβλιογραφία                                                                                                                  83 
 
Παράρτηµα Εικόνων                                                                                                   110 
 
Παράρτηµα Χαρτών                                                                                                    132 
 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:39:35 EEST - 54.219.128.100



I 

Ευχαριστίες 

 

Στο πλαίσιο της παρούσας διπλωµατικής εργασίας, θα ήθελα να ευχαριστήσω όσους 

συνέβαλαν µε τον οποιονδήποτε τρόπο στην εκπόνησή της.  

Καταρχήν, νοιώθω την ανάγκη να ευχαριστήσω τους δύο επιβλέποντες 

καθηγητές του Τµήµατος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδοµίας και Περιφερειακής 

Ανάπτυξης, τον αναπληρωτή καθηγητή κ. Α.Μ. ∆έφνερ και τον επίκουρο καθηγητή κ. 

Κ. Λαλένη. Η άρτια ολοκλήρωση της εργασίας δε θα µπορούσε να επιτευχθεί χωρίς την 

επιστηµονική συµβολή τους.  

 Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Ξυντάρη Αλέξανδρο, Προϊστάµενο του 

Τµήµατος Παραδοσιακών Οικισµών της ∆ιεύθυνσης Πολεοδοµικού Σχεδιασµού του 

Υπουργείου Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, για τις πληροφορίες που µου έδωσε 

σχετικά µε την κήρυξη των διατηρητέων κτισµάτων. Σηµαντική βοήθεια µέσω της 

παροχής στοιχείων για την εκκρεµή θεσµοθέτηση υπαρχόντων πεζοδρόµων αλλά και 

τον σχεδιασµό νέων, µου προσέφεραν οι κ. Μακαντάση Σοφία και Κουτσοµίχου Ελένη, 

υπάλληλοι της ∆ιεύθυνσης Σχεδίου Πόλεως και Πολεοδοµίας του ∆ήµου Αθηναίων, 

και τις ευχαριστώ γι’ αυτό. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω την κ. Χαντσούλη Έφη, 

υπάλληλο του Τµήµατος Στατιστικής Πληροφόρησης της Ελληνικής Στατιστικής 

Αρχής για την παροχή των διαθέσιµων στατιστικών στοιχείων καθώς και του ψηφιακού 

χαρτογραφικού υπόβαθρου της περιοχής του Μεταξουργείου.   

Θα ήθελα ακόµη να ευχαριστήσω τους υπαλλήλους των υπολοίπων υπηρεσιών 

από όπου αναζήτησα πληροφορίες για τη συγγραφή της εργασίας, οι οποίοι ακόµη και 

µε την ορισµένες φορές συγκρατηµένα επικουρική στάση τους, µε ‘προέτρεψαν’ να 

προσπαθήσω περισσότερο για τον εµπλουτισµό και την τεκµηρίωση του περιεχοµένου 

και της ορθότητας των κειµένων µου. 

Τέλος, ένα ξεχωριστό ευχαριστώ στους ανθρώπους του στενού περιβάλλοντός 

µου για τη στήριξη που µου παρείχαν το διάστηµα που πραγµατοποίησα τις 

µεταπτυχιακές µου σπουδές. 

 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:39:35 EEST - 54.219.128.100



Μεντζελοπούλου Νίκη                                                                                                       Περίληψη 

1 

Περίληψη 

 

Αναµφισβήτητα, ένα από τα µεγαλύτερα προβλήµατα που αντιµετωπίζει σήµερα η Αθήνα, είναι 

η ραγδαία υποβάθµιση του κέντρου της. Η λαϊκή µικροαστική συνοικία του Μεταξουργείου µε 

τις µικτές χρήσεις γης διάχυτες στον ιστό της, αποτελεί τµήµα µιας ευρύτερης ζώνης από τις πιο 

υποβαθµισµένες και προβληµατικές του Ιστορικού Κέντρου της πόλης. Οι πολιτικές 

σχεδιασµού που έχουν προταθεί ή/και εφαρµοστεί στην περιοχή κατά καιρούς, χαρακτηρίζονται 

από αποσπασµατικότητα και αναποτελεσµατικότητα, µε τα πολυσχιδή προβλήµατα να 

παραµένουν. Υπάρχει ανάγκη για πολυεπίπεδες, εφικτές και υλοποιήσιµες λύσεις, που θα 

ενισχύσουν την αλληλεπίδραση του ατόµου σε σχέση µε το χώρο. Το Μεταξουργείο, ένα τµήµα 

του αστικού ιστού µε πολλές δυνατότητες, σε µια προσπάθειά του να ενταχθεί στη σύγχρονη 

αθηναϊκή πραγµατικότητα, δείχνει να µην έχει απολέσει τον παλιό του χαρακτήρα γειτονιάς. 

Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, η περιοχή παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς γίνονται 

προσπάθειες αναβάθµισής της από διαφορετικούς φορείς και µε διαφορετικούς στόχους και 

σκοπούς, χωρίς να έχει ακόµη φανεί ξεκάθαρα ποιος θα είναι ο τελικός χαρακτήρας της. 

 

Λέξεις κλειδιά: Μεταξουργείο, πολιτικές σχεδιασµού, θεσµικό πλαίσιο, προβληµατική 

συνοικίας, αειφορία  

 

 

Abstract 

 

Undoubtedly, one of the greatest problems, Athens faces today, is its centre’s violent 

devalorization. The middle-class district of Metaxourgeio with the diffuse mixed land uses, 

constitutes a part of a greater zone with the most declined and problematic places of the town’s 

Historical Centre. The proposed and in some cases applied planning policies at the area from 

time to time, have been characterized by incontinuity and inefficiency, allowing the multifarious 

problems to remain. There is a need for multileveled, feasible and applicable solutions, so that 

the interaction between the person and the place can be maximised. Metaxourgeio, a place with 

many opportunities, in an effort to be a part of the contemporary Athens, seems to still keep its 

old neighbourhood’s character. However, during the last years, the place has become of great 

interest, due to renewal actions from various parts and for different aims and objectives, without 

have been made clear its final character yet. 

 

Key Words:  Metaxourgeio, planning policies, legislative framework, district’s various 

problems, sustainability 
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Πίνακας Επεξήγησης Αρκτικόλεξων 
 

 

 

 

* Τον Απρίλιο του 2010, η εταιρεία µετονοµάστηκε σε Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων και 

Αναπλάσεις ΑΕ, έχοντας πλέον τη δυνατότητα δράσης και σε άλλες περιοχές της χώρας. 

ΑΜΕΑ Άτοµα Με Ειδικές Ανάγκες 

ΑΠΕ Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας 

Β∆ Βασιλικό ∆ιάταγµα 

ΓΠΣ Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο 

∆ΕΠΟΣ ∆ηµόσια Επιχείρηση Πολεοδοµίας και Στέγασης 

ΕΑΧΑ ΑΕ Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων Αθήνας Ανώνυµη Εταιρεία* 

ΕΛΑΣ Ελληνικός Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός 

ΕΛΣΤΑΤ Ελληνική Στατιστική Αρχή 

ΕΠΑ Επιχείρηση Πολεοδοµική Ανασυγκρότηση 

ΖΕΕ Ζώνες Ειδικής Ενίσχυσης 

ΖΕΚ Ζώνες Ειδικών Κινήτρων 

ΙΤΕΠ Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων 

JESSICA Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas 

ΚΕΕΛΠΝΟ Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσηµάτων 

ΚΙΠΟΚΑ Κίνηση Πολιτών Κέντρου Αθήνας 

Ν∆ Νοµοθετικό ∆ιάταγµα 

ΟΚΑΝΑ Οργανισµού Κατά των Ναρκωτικών 

ΟΡΣΑ Οργανισµός Ρυθµιστικού Σχεδίου Αθήνας 

Π∆ Προεδρικό ∆ιάταγµα 

ΡΣΑ Ρυθµιστικό Σχέδιο Αθηνών 

Σ∆ΙΤ Σύµπραξη ∆ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα 

ΣΟΑΠ Σχέδια Ολοκληρωµένων Αστικών Παρεµβάσεων 

ΥΑ Υπουργική Απόφαση 

ΥΠΕΚΑ Υπουργείου Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής 

ΥΠΕΧΩ∆Ε Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων 

ΥΠΠΟΤ Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού 

ΦΕΚ Φύλλο Εφηµερίδας της Κυβέρνησης 
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Εισαγωγή 

 

Τα ιστορικά κέντρα των σύγχρονων πόλεων αντιµετωπίζουν σηµαντικές προκλήσεις, 

τις οποίες καλούνται να εκµεταλλευτούν µε τον καλύτερο και αποτελεσµατικότερο 

τρόπο, έτσι ώστε να συµβάλλουν στην αναβάθµισή τους και στη βελτίωση της 

ποιότητας ζωής των κατοίκων τους. Την ίδια στιγµή, οι πιέσεις που δέχονται εξαιτίας 

των καθηµερινών προβληµάτων, ολοένα και αυξάνονται, συντελώντας στη δηµιουργία 

µιας αρνητικής για αυτά εικόνας, που τα καθιστά υποβαθµισµένα. Ο πολεοδοµικός 

σχεδιασµός καλείται σήµερα, µε επίκεντρο τον άνθρωπο, να αντιµετωπίσει αυτές τις 

προκλήσεις βάσει των αρχών της αειφορίας, ιεραρχώντας το ζήτηµα της αναβάθµισης 

των κεντρικών αστικών περιοχών κατοικίας στις πρώτες θέσεις ενδιαφέροντος ως 

ιδιαιτέρως επίκαιρο.  

Αναµφισβήτητα, ένα από τα µεγαλύτερα προβλήµατα που αντιµετωπίζει 

σήµερα η Αθήνα, είναι η υποβάθµιση που υφίσταται το κέντρο της. Το Μεταξουργείο 

αποτελεί ένα ιστορικό κοµµάτι του αστικού ιστού που υπόκειται σε χωρικούς 

µετασχηµατισµούς και κοινωνικές ανακατατάξεις. Είναι µια περιοχή που συµπυκνώνει 

πολλά και αντιφατικά χαρακτηριστικά και διέπεται από λεπτές ισορροπίες. Το γεγονός 

αυτό, αποτέλεσε και το βασικό κριτήριο επιλογής της περιοχής. Η ενασχόληση µε ένα 

ζωντανό και εν µέρει γνώριµο προς τη µελετήτρια τµήµα της πόλης, µετέτρεψε την 

εκπόνηση της εργασίας σε µία ενδιαφέρουσα διαδικασία, καθώς έτσι ήταν εφικτή η 

καλύτερη αξιολόγηση των συντελούµενων αλλαγών στην περιοχή. Η γειτνίαση µε 

περιοχές όπως ο Ψυρρής και το Γκάζι, που έχουν υποστεί έντονες αλλαγές τα τελευταία 

χρόνια επηρεάζει αναπόφευκτα και την περιοχή του Μεταξουργείου. Επιπλέον, το 

Μεταξουργείο δέχεται πιέσεις, λόγω και της νευραλγικής θέσης που κατέχει στο 

αθηναϊκό συγκρότηµα, χωρίς όµως να έχει διαµορφωθεί ακόµη ο τελικός χαρακτήρας 

του, µε αποτέλεσµα να είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα η µελέτη της εξέλιξης αυτής της 

περιοχής.  

Η παρούσα διπλωµατική εργασία εξετάζει τις πολιτικές σχεδιασµού που έχουν 

προταθεί ή/και εφαρµοστεί µέχρι σήµερα στο Μεταξουργείο, µε σκοπό να διερευνήσει 

και να προτείνει τρόπους παρέµβασης για την αναβάθµιση της περιοχής µε άξονα τα 

προβλήµατα και τις ανάγκες του σύγχρονου Μεταξουργείου. Έχει προηγηθεί ωστόσο η 

περιγραφή και η κριτική προσέγγιση της σύνθετης υφιστάµενης και υλοποιούµενης 

κατάστασης αλλά και του σχετιζόµενου θεσµικού πλαισίου. Η αναφορά στον 

ευρωπαϊκό χώρο συµβάλλει στη σύγκριση των µεθοδολογιών και των πρακτικών 
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παρέµβασης που ακολουθούνται στα προγράµµατα αναβάθµισης κεντρικών αστικών 

περιοχών κατοικίας εντός και εκτός Ελλάδας. Τα ερωτήµατα προς διερεύνηση που 

τίθενται στην εργασία αφορούν την αποτελεσµατικότητα των µέχρι σήµερα πολιτικών 

σχεδιασµού για την περιοχή, την ανάγκη για αλλαγή του πολεοδοµικού σχεδιασµού 

βάσει των νέων διαµορφωµένων συνθηκών καθώς και τις προοπτικές για αναβάθµιση 

της περιοχής του Μεταξουργείου.  

Η συγγραφή της συγκεκριµένης εργασίας στηρίχθηκε τόσο σε πρωτογενείς όσο 

και σε δευτερογενείς πηγές. Για την πρώτη κατηγορία, πραγµατοποιήθηκαν συζητήσεις 

µε αρµόδια άτοµα και παραλαβή υλικού µέσω επισκέψεων στην Ελληνική Στατιστική 

Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), στο Τµήµα Παραδοσιακών Οικισµών της ∆ιεύθυνσης Πολεοδοµικού 

Σχεδιασµού του Υπουργείου Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) καθώς και 

στα τµήµατα Πολεοδοµικού Σχεδιασµού και Κοινοχρήστων Χώρων της ∆ιεύθυνσης 

Σχεδίου Πόλεως και Πολεοδοµίας του ∆ήµου Αθηναίων. Αναλυτικότερα, ως 

αποτέλεσµα των παραπάνω υπήρξε η συλλογή και η επεξεργασία στατιστικών 

στοιχείων για τον πληθυσµό - δυστυχώς όχι βάσει της πρόσφατης απογραφής του 2011 

- για την κήρυξη διατηρητέων κτισµάτων, καθώς και για την εκκρεµή θεσµοθέτηση 

υπαρχόντων πεζοδρόµων αλλά και τον σχεδιασµό νέων. Επίσης, χρησιµοποιήθηκε 

σχετικό υλικό από το ελληνικό θεσµικό πλαίσιο, και την έρευνα µέσω της παρατήρησης 

µε επισκέψεις στην περιοχή. Προκειµένου, για την όσο το δυνατόν ακριβέστερη 

αποτύπωση της καθηµερινότητας της περιοχής, ήταν σηµαντικές οι συζητήσεις µε 

κατοίκους αποκλειστικά ελληνικής καταγωγής όµως, αφού δε στάθηκε εφικτή η 

επικοινωνία µε µετανάστες. 

Η συγκέντρωση πληροφοριακών στοιχείων εµπλουτίστηκε από την αναζήτηση 

υλικού σε - ελληνικές ως επί το πλείστον λόγω της φύσης του θέµατος - δευτερογενείς 

πηγές καθώς και σε οπτικοακουστική µορφή. Πιο συγκεκριµένα, πολεοδοµικές µελέτες, 

διπλωµατικές εργασίες, άρθρα επιστηµονικών και µη περιοδικών αλλά και εφηµερίδων, 

βιβλία, εισηγήσεις σε συνέδρια, έρευνες, πανεπιστηµιακές παραδόσεις καθώς και 

σχετικό οπτικοακουστικό υλικό από µία βραβευµένη ταινία µικρού µήκους, συνέθεσαν 

µία ευρεία δεξαµενή πληροφοριών. Τέλος, πραγµατοποιήθηκαν ενέργειες για 

συνάντηση µε εκπρόσωπο της επενδυτικής εταιρείας Oliaros, που δραστηριοποιείται 

έντονα στο Μεταξουργείο, οι οποίες όµως δεν ευοδώθηκαν, µε αποτέλεσµα οι σχετικές 

αναφορές στην παρούσα εργασία να στηριχθούν σε δηµοσιεύµατα και συνεντεύξεις 

στον τύπο, του διευθύνοντα συµβούλου της εταιρείας.    
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Ο κορµός της εργασίας διαρθρώνεται σε έξι κύριες ενότητες. Αρχικά, γίνεται 

αναφορά στο ζήτηµα της αναβάθµισης των κεντρικών αστικών περιοχών κατοικίας µε 

στοιχεία για το περιεχόµενο του όρου ανάπλαση, τις τρεις διαφορετικές φάσεις του 

πολεοδοµικού σχεδιασµού µέχρι σήµερα, καθώς και την ελληνική πολεοδοµική 

νοµοθεσία σχετικά µε την ανάπλαση και τους λόγους της ατελούς ανάπτυξής της. Στη 

συνέχεια, στο δεύτερο κεφάλαιο επιχειρείται η ιστορική και η πολεοδοµική αναδροµή 

του Μεταξουργείου. Για το σκοπό αυτό, εξετάζεται το θεσµικό πλαίσιο που αφορά την 

περιοχή καθώς και οι σχετικές πολεοδοµικές µελέτες.  

Ακολουθεί το επόµενο κεφάλαιο, το οποίο αποτελεί και την εκτενέστερη από τις 

συνολικά έξι ενότητες της εργασίας, όπου περιγράφεται η υφιστάµενη κατάσταση στην 

περιοχή. Εδώ ακολουθείται µία πιο ελεύθερης µορφής ιεράρχηση των ιδιαίτερων 

χαρακτηριστικών της συνοικίας και επιλέγεται κατά βούληση της µελετήτριας η 

εστίαση σε συγκεκριµένους τοµείς, βάσει των οποίων διαµορφώνεται ο σηµερινός 

χαρακτήρας του Μεταξουργείου. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο, µετά την εξέταση του θεσµικού πλαισίου, των πολιτικών 

σχεδιασµού για την περιοχή καθώς και την ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης, 

επιχειρείται µία συνολική αξιολόγηση. Σκοπός είναι, και µετά την ανάλυση της 

προβληµατικής της συνοικίας που προηγήθηκε, να διατυπωθούν προτάσεις για την 

αναβάθµιση του Μεταξουργείου. Η εργασία ολοκληρώνεται µε το έκτο κεφάλαιο και 

τη διεξαγωγή συµπερασµάτων.   

Το ζητούµενο λοιπόν αυτής της εργασίας, είναι η εξέταση των πολιτικών 

σχεδιασµού που έχουν προταθεί ή/και εφαρµοστεί στην περιοχή και η παρουσίαση 

προτάσεων βάσει των νέων σύνθετων διαµορφωµένων συνθηκών που πλέον 

επικρατούν. Προκειµένου για το σχηµατισµό µίας πιο ολοκληρωµένης εικόνας, η 

εργασία συνοδεύεται από παραρτήµατα χαρτών και εικόνων.  
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1. Το Ζήτηµα της Αναβάθµισης Κεντρικών Αστικών Περιοχών Κατοικίας 

  

Τα κέντρα των πόλεων διαδραµάτιζαν ανέκαθεν αποφασιστικής σηµασίας ρόλο και 

καταλάµβαναν ιδιαίτερα νευραλγικές θέσεις (Αραβαντινός, 2002). Αναφέρονται σε 

εκείνους τους τόπους όπου η αστική ανάπτυξη παρουσιάζει το µεγαλύτερο ενδιαφέρον, 

συµβολίζοντας συχνά τη γέννηση µιας πόλης, αλλά και την ταυτότητά της. Στους 

κόλπους τους περικλείουν το πιο ενδιαφέρον τµήµα του αστικού ιστού µε συγκέντρωση 

σηµαντικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων, ενώ αποτελούν παράλληλα και τόπους 

κατοικίας (Healey et al., 1988). 

 Ο πολεοδοµικός σχεδιασµός, στοχεύοντας στην παραγωγή δηµοφιλούς και 

βιώσιµου χώρου µε την αύξηση της ελκυστικότητας των κεντρικών περιοχών, 

συµβάλλει στην αναβάθµιση της ποιότητας ζωής στα κεντρικά τµήµατα των πόλεων µε 

την ελαχιστοποίηση των πιέσεων που δέχονται αυτές οι περιοχές εξαιτίας των 

καθηµερινών προβληµάτων που προκύπτουν κυρίως λόγω της ανάµειξης των αστικών 

χρήσεων αλλά και της φθοράς του χρόνου και της χρήσης που υπόκεινται. 

Ένα από τα δηµοφιλέστερα εργαλεία εξυγίανσης και αναζωογόνησης των 

κεντρικών αστικών περιοχών, που χρησιµοποιήθηκε και εξακολουθεί να 

χρησιµοποιείται - σε µεγαλύτερο βαθµό στον ευρωπαϊκό και σε µικρότερο στον 

ελληνικό χώρο - είναι αυτό που εντάσσεται στην ευρεία έννοια του όρου ανάπλαση.  

Η έννοια της αστικής ανάπλασης έχει αποκτήσει διαφορετικά περιεχόµενα µε το 

πέρασµα των ετών αλλά και µεταξύ διαφορετικών χωρών, εξαιτίας των συνθηκών, των 

ευκαιριών και των απειλών που δέχονται οι πόλεις κατά τη διάρκεια της εξελικτικής 

τους διαδικασίας (Οικονόµου, 2004β). Από σχετική έρευνα του Στεφάνου και των 

συνεργατών του αναφορικά µε την αστική ανάπλαση (1995)1, εξήχθη το συµπέρασµα 

ότι στον όρο αυτό εντάσσεται κάθε µορφή πολεοδοµικής παρέµβασης που σχετίζεται µε 

τον ήδη διαµορφωµένο από το παρελθόν αστικό χώρο. Ο προσανατολισµός των 

µορφών  αυτών  καθώς και οι λόγοι  που οδηγούν στην εφαρµογή τους ποικίλουν.   

Αν θέλαµε να δώσουµε έναν ορισµό της ανάπλασης, µπορούµε να ανατρέξουµε 

στο ελληνικό θεσµικό πλαίσιο και συγκεκριµένα στον ισχύοντα πολεοδοµικό Νόµο 

2508/1997, ο όποιος αναφέρει στο άρθρο 8:  

                                                 
1 Ι. Στεφάνου, Α. Χατζοπούλου, Σ. Νικολαϊδου (1995) Η Αστική Ανάπλαση, Αθήνα: ΤΕΕ. Σειρά 
δηµοσιεύσεων, ανακοινώσεων και εισηγήσεων σε επιστηµονικά  περιοδικά και πρακτικά 
συνεδρίων. 
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Ανάπλαση περιοχής είναι το σύνολο των κατευθύνσεων, µέτρων, παρεµβάσεων 
και διαδικασιών πολεοδοµικού, κοινωνικού, οικονοµικού, οικιστικού και 
ειδικού αρχιτεκτονικού χαρακτήρα, που προκύπτουν από σχετική µελέτη και 
που αποσκοπούν κυρίως στη βελτίωση των όρων διαβίωσης των κατοίκων, τη 
βελτίωση του δοµηµένου περιβάλλοντος, την προστασία και ανάδειξη των 
πολιτιστικών, ιστορικών, µορφολογικών και αισθητικών στοιχείων και 
χαρακτηριστικών της περιοχής. 
 

 Στα τέλη της δεκαετίας του ’40 και κατά τη δεκαετία του ’50, η περίοδος που 

ακολούθησε τη λήξη του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου, υπήρξε η απαρχή της προσπάθειας 

για αισθητική αναβάθµιση του κέντρου των πόλεων (Σταµατίου, 2004). Οι 

καταστροφές του πολέµου έδωσαν το έναυσµα  για τις διαδικασίες πολεοδοµικής 

ανάπλασης των πόλεων και την άσκηση της σύγχρονης πολεοδοµικής πρακτικής 

(Καρύδης, 1991). Η βασική επιδίωξη στόχευε στην ανασυγκρότηση του οικιστικού 

ιστού ιδιαίτερα στα αστικά κέντρα, µε σκοπό την αντιµετώπιση των καταστροφών που 

άφησε ο πόλεµος και στην προστασία των ιστορικών κέντρων των ευρωπαϊκών πόλεων, 

καθώς και στις µαζικές επεκτάσεις των πόλεων προκειµένου να ανταπεξέλθουν στις 

µεταναστευτικές ροές της µεταπολεµικής αστικοποίησης (Οικονόµου, 2004α· Hall, 

1992· Roberts and Sykes, 2000). Ουσιαστικά επρόκειτο για ανοικοδοµήσεις, οι οποίες 

αποτέλεσαν τον κανόνα των επεµβάσεων στις δοµηµένες περιοχές. Οι παρεµβάσεις 

αυτές έτυχαν κεντρικής - ως επί το πλείστον - καθοδήγησης από τις κυβερνήσεις, 

ακολουθώντας ταχύρυθµες και συγκεντρωτικές διαδικασίες βάσει ενιαίων και 

απλουστευµένων σχεδιαστικών προτύπων χωρίς ιδιαίτερη έµφαση στο αισθητικό 

σκέλος. Ένα σχετικό παράδειγµα αφορά στο κέντρο του Leipzig στη Γερµανία (Εικ. 1), 

όπου µεταπολεµικά η ανοικοδόµησή του στηρίχθηκε σε ριζικές επεµβάσεις µε 

κατάργηση του παραδοσιακού χαρακτήρα του και του συνεχούς οικοδοµικού 

συστήµατος και αντικατάστασή του από την ελεύθερη σύνθεση (Αραβαντινός, 

1984/2007). 

 Από τα µέσα της δεκαετίας του ’60 και κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ’70, 

άρχισαν να γίνονται αντιληπτές οι επιπτώσεις των ριζικών επεµβάσεων που 

προηγήθηκαν, µε αποτέλεσµα τη µετατόπιση προς λιγότερο επεµβατικές µεθόδους 

αναζωογόνησης των κεντρικών αστικών περιοχών µε την εφαρµογή ήπιων µορφών 

ανάπλασης. Σκοπός ήταν η βελτίωση και η ανανέωση σε αντιδιαστολή προς την εκ 

βάθρων ανακατασκευή. Ιδιαίτερα δε τη δεκαετία του ’70, εξαιτίας και της οικονοµικής 

κρίσης της εποχής, η επαναχρησιµοποίηση του πλεονάζοντος, κυρίως βιοµηχανικού 

κτιριακού δυναµικού, προβλήθηκε ευρύτατα ως εναλλακτική και πιο συµφέρουσα 
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οικονοµικά λύση συγκριτικά µε τις επεκτάσεις και την αστική εξάπλωση που 

προωθήθηκε το προηγούµενο διάστηµα (Στεφάνου κ.ά., 1995). Η στροφή της πολιτικής 

σε προγράµµατα αναβάθµισης µε διατήρηση της υπάρχουσας πολεοδοµικής και 

κτηριακής δοµής, ακολουθούσε τη γενική πολιτική περιορισµού των δηµοσίων 

δαπανών και την κρίση του τοµέα των κατασκευών. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα 

ήπιας ανάπλασης αποτελούν τόσο η περίπτωση του Kreuzberg (Εικ. 2, 3) στο Βερολίνο, 

όσο και η περίπτωση της  Alma Gare στην πόλη Roubaix της Β. Γαλλίας. Σε αυτές τις 

περιπτώσεις, η έµφαση δόθηκε στις συµµετοχικές διαδικασίες των εµπλεκοµένων 

κατοίκων καθώς και στη διατήρηση  µεγάλου τµήµατος του κτηριακού αποθέµατος, της 

βελτίωσης του υπάρχοντος αστικού ιστού και της χωροθέτησης των λειτουργιών βάσει 

των αναγκών των κατοίκων (Καραβία, 2007).  

 Η δεκαετία του ’80 που ακολούθησε, διατήρησε τις ανακατασκευές και τις 

επισκευές συντήρησης της προηγούµενης περιόδου. Ειδικότερα για τις αναπλάσεις, 

αυτές εµπλουτίστηκαν µε καινούργια στοιχεία και αναφέρονταν πλέον στις κατά 

περιοχή ιδιαιτερότητες, λαµβάνοντας τα χαρακτηριστικά των µεµονωµένων και 

αποσπασµατικών παρεµβάσεων που δε στηρίζονται στον υπερκείµενο σχεδιασµό 

(Οικονόµου, 2004β).  

 Μετά την πρώτη περίοδο αναπλάσεων (’50 -’60) που έδινε έµφαση στα κελύφη 

και τη δεύτερη (’70 -’80) µε έµφαση στις χρήσεις, σειρά έχει η τρίτη γενιά αναπλάσεων, 

που εστιάζει στους χρήστες και στη σχέση τους µε τον τόπο και τη φυσιογνωµία του. 

Πρόκειται για παρεµβάσεις που αφορούν είτε ιστορικά κέντρα πόλεων είτε 

υποβαθµισµένες αστικές περιοχές που ανέκαµψαν ως αποτέλεσµα διακριτικών 

επεµβάσεων ύστερα από µετασχηµατισµό της πολεοδοµικής πολιτικής που 

ακολουθείτο έως τότε. Ο µετασχηµατισµός αυτός ήταν το αποτέλεσµα της εισαγωγής 

νέων δεδοµένων κατά τη δεκαετία του ’90: 

- Επανεκτίµηση του ρόλου των µητροπόλεων ως τόπων χωροθέτησης 

οικονοµικών δραστηριοτήτων αιχµής και ως προϋποθέσεων της διεθνούς 

ανταγωνιστικότητας (Οικονόµου, 2001). 

- Αυξανόµενη σηµασία στην εταιρική σχέση δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα, στο 

πεδίο της χρηµατοδότησης των παρεµβάσεων και στο πλαίσιο της έννοιας της 

διακυβέρνησης (Γετίµης, 1999/2005).  

- Είσοδο στο προσκήνιο των περιβαλλοντικών θεµάτων και της έννοιας της 

αειφορίας για καλύτερη ποιότητα ζωής (Camagni, 1997). 
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- Στροφή από τις πολιτικές επεκτάσεων στην επανάχρηση των υπαρχόντων 

αστικών χώρων και κτηριακών κελυφών - συµπαγής πόλη (Αραβαντινός, 2002). 

- Αύξηση του ελεύθερου χρόνου και των δραστηριοτήτων αναψυχής και 

πολιτισµού (∆έφνερ, 1999/2005). 

- Αυξανόµενη ευαισθητοποίηση για κοινωνικά θέµατα, όπως ο κοινωνικός 

διαχωρισµός και ο κοινωνικός αποκλεισµός (Μαλούτας, 2000).  

Σε µια εποχή που η κρίση του αστικού χώρου είναι κατ’ ανάγκη πολυσύνθετη, 

εξαιτίας της παρουσίας πολλών και διαφορετικής προέλευσης ζητηµάτων, η λύση στα 

αστικά προβλήµατα εµφανίζεται µε τη µορφή της σύγχρονης πολιτικής αναβάθµισης 

των κέντρων των πόλεων υπό τον όρο στρατηγικός σχεδιασµός. Η νέα αυτή µορφή 

αστικής πολιτικής απαντάται συχνά στη βιβλιογραφία υπό τον όρο αστική αναγέννηση 

και έχει κοινωνικές, οικονοµικές, περιβαλλοντικές διαστάσεις ενώ περιλαµβάνει και 

τον φυσικό σχεδιασµό, ο οποίος συνδέεται στενά µε τη διαδικασία των αναπλάσεων 

(Roberts and Sykes, 2000). 

Στην ελληνική πολεοδοµική νοµοθεσία, ο όρος ανάπλαση αναφέρεται για 

πρώτη φορά τη δεκαετία του ’70. Η νοµοθεσία εκείνης της εποχής στηρίχθηκε κυρίως 

στην εµπειρία από την εφαρµογή των αναπλάσεων στις δυτικοευρωπαϊκές χώρες που 

ακολούθησαν µε το τέλος του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου. Η ανάπλαση καθιερώνεται για 

πρώτη φορά ως έννοια µε νοµικό περιεχόµενο µε το Νοµοθετικό ∆ιάταγµα (Ν∆) 

1003/1971 Περί ενεργού πολεοδοµίας, όπου νοείται ως πολεοδοµική εξυγίανση και 

εκσυγχρονισµός του συνόλου ή µέρους ενός οικισµού. Μετά την ψήφιση του 

Συντάγµατος του 1975, το παραπάνω Ν∆ καταργείται και αντικαθίσταται από το Νόµο 

947/1979 Περί οικιστικών περιοχών, όπου ο όρος αναµόρφωση ουσιαστικά ταυτίζεται 

µε τον όρο ανάπλαση, αφού δε φαίνεται να υπάρχει κάποια διαφοροποίηση µεταξύ τους. 

Γενικά, στην ελληνική πραγµατικότητα, ο όρος ανάπλαση ελάµβανε και εξακολουθεί 

να λαµβάνει έννοιες για ένα ευρύ φάσµα παρεµβάσεων.  

Το 1983 µε τον οικιστικό Νόµο 1337/1983 Επέκταση των πολεοδοµικών 

σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθµίσεις, προβλέπονται ειδικές ενότητες 

επεµβάσεων, όπως οι Ζώνες Ειδικής Ενίσχυσης (ΖΕΕ) και οι Ζώνες Ειδικών Κινήτρων 

(ΖΕΚ). Σκοπός είναι η εκτέλεση προγραµµάτων οικιστικής ανάπτυξης δηµόσιας 

ωφέλειας στις πρώτες και η ενίσχυση εγκαταστάσεων - αναγκαίων για τα κέντρα των 

πολεοδοµικών ενοτήτων - αναψυχής, πολιτιστικών δραστηριοτήτων, στάθµευσης 

αυτοκινήτων κ.ά., για τις δεύτερες. Ουσιαστικά ο θεσµός των ΖΕΕ αφορά στην 

ανάπλαση των προβληµατικών περιοχών ενώ ο θεσµός των ΖΕΚ στην ανάπλαση των 
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κεντρικών περιοχών των πολεοδοµικών ενοτήτων (Αραβαντινός, 1984/2007). ∆ύο 

χρόνια αργότερα, το 1985, ψηφίζεται ο Νόµος 1577/1985 Γενικός Οικοδοµικός 

Κανονισµός, ο οποίος στοχεύει στην προστασία του φυσικού, οικιστικού και 

πολιτιστικού περιβάλλοντος αλλά και στην εξυπηρέτηση του κοινού συµφέροντος και 

µε τον οποίο καθιερώνεται το ενεργό οικοδοµικό τετράγωνο. Ο θεσµός του ενεργού 

οικοδοµικού τετραγώνου αφορά κυρίως την αναβάθµιση του δοµηµένου περιβάλλοντος 

(Αραβαντινός, 1984/2007). Συγκεκριµένα, στο άρθρο 13 παράγραφος 2 αναφέρεται ότι: 

‘Ο χαρακτηρισµός  οικοδοµικού τετραγώνου ως ενεργού αποβλέπει µεταξύ άλλων στην 

ανάπλαση του οικοδοµικού τετραγώνου…’.  

Με στόχο την ποιοτική αναβάθµιση της πρωτεύουσας και τον καθορισµό των 

βασικών αξόνων για τη µελλοντική ανάπτυξή της, το 1985 ψηφίστηκε ο Νόµος 

1515/1985 Ρυθµιστικό σχέδιο και πρόγραµµα προστασίας περιβάλλοντος της ευρύτερης 

περιοχής της Αθήνας. Οι στόχοι που τίθενται περιλαµβάνουν την ανάδειξη της 

ιστορικής φυσιογνωµίας της Αθήνας και την αναβάθµιση της κεντρικής περιοχής της, 

τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και την προστασία του φυσικού 

περιβάλλοντος, την εξισορρόπηση των κοινωνικών ανισοτήτων, τη διεύρυνση των 

επιλογών κατοικίας, εργασίας και αναψυχής καθώς και την ποιοτική αναβάθµιση κάθε 

γειτονιάς αλλά και την προστασία των περιοχών κατοικίας από οχληρές λειτουργίες και 

χρήσεις. Προκειµένου για την παρακολούθηση της εφαρµογής και την εξασφάλιση της 

υλοποίησης του Ρυθµιστικού Σχεδίου Αθηνών (ΡΣΑ), µε το άρθρο 5 συστήθηκε ο 

Οργανισµός Ρυθµιστικού Σχεδίου Αθήνας (ΟΡΣΑ).  

Το θέµα των αναπλάσεων πήρε κεντρική θέση σε θεσµικό επίπεδο µε το Νόµο 

2508/1997 Βιώσιµη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισµών της χώρας και άλλες 

διατάξεις. Σκοπός αυτού του νόµου είναι µεταξύ άλλων, η προστασία, η ανάδειξη και η 

περιβαλλοντική αναβάθµιση των κέντρων των πόλεων, των πολιτιστικών πόλων και 

των παραδοσιακών πυρήνων των οικισµών, των χώρων πρασίνου και λοιπών στοιχείων 

φυσικού, αρχαιολογικού, ιστορικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος των πόλεων, των 

οικισµών και του περιαστικού χώρου. Σύµφωνα µε το άρθρο 8 του κεφαλαίου Β, ως 

περιοχές ανάπλασης ορίζονται εκείνες οι περιοχές όπου συντρέχουν τουλάχιστον οι 

περισσότερες από τις παρακάτω κατηγορίες προβληµάτων: 

- Μεγάλες κτηριακές πυκνότητες ή  µεγάλες ελλείψεις κοινόχρηστων χώρων και 

χώρων για κοινωφελείς εγκαταστάσεις. 

- Συγκρούσεις χρήσεων γης ή ανάγκη ριζικής αναδιάρθρωσης των χρήσεων γης, 

ανάλογα µε τις δυνατότητες και προοπτικές της περιοχής. 
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- Έλλειψη προστασίας και ανάδειξης των ιστορικών, αρχαιολογικών και 

πολιτιστικών στοιχείων και δραστηριοτήτων της περιοχής. 

- Εντεινόµενη υποβάθµιση της αισθητικής και εν γένει  της ποιότητας του 

δοµηµένου περιβάλλοντος της περιοχής και των φυσικών της στοιχείων. 

- Σοβαρά προβλήµατα στο απόθεµα κατοικιών. 

Ανάλογα µε την ένταση της πολεοδοµικής επέµβασης, ιδίως στους 

οικοδοµήσιµους χώρους της περιοχής, προβλέπονται τρία βασικά είδη πολεοδοµικής  

ανάπλασης. Η πιο ριζική µορφή ανάπλασης αφορά την ανασυγκρότηση δοµηµένης 

περιοχής ή και µεµονωµένου οικοδοµικού τετραγώνου, η οποία συνεπάγεται την 

αναδόµηση του µεγαλύτερου τουλάχιστον τµήµατος της περιοχής. Ηπιότερη µορφή 

ανάπλασης αφορά στη βελτίωση οικοδοµήσιµων και κοινόχρηστων χώρων της 

περιοχής µε επεµβάσεις που αφορούν τις χρήσεις, τις όψεις ή την εσωτερική 

διαρρύθµιση των κτηρίων καθώς και στη διαµόρφωση, ενοποίηση και αισθητική 

αναβάθµιση των ελεύθερων χώρων. Τέλος, το ηπιότερο είδος πολεοδοµικής ανάπλασης 

αφορά τη βελτίωση της λειτουργίας του εξοπλισµού, της µορφής και της αισθητικής 

των κοινόχρηστων χώρων της περιοχής. 

Η καινοτοµία του Νόµου 2508/1997 έγκειται στη δηµιουργία του πρώτου 

ελληνικού θεσµικού πλαισίου για αναπλάσεις και αναβάθµιση εντός σχεδίου 

υποβαθµισµένων περιοχών, οι οποίες χαρακτηρίζονται από πολεοδοµικά προβλήµατα. 

Η έµφαση µετατοπίζεται πλέον από τις επεκτάσεις σχεδίων πόλης προς τις διαδικασίες 

σχεδιασµού για τις ήδη πολεοδοµηµένες περιοχές στοχεύοντας στην πολεοδοµική και 

περιβαλλοντική τους αναβάθµιση (Αραβαντινός, 1984/2007· Οικονόµου και Πετράκος, 

1999/2005). Ο Νόµος 2508/1997 ήρθε ως συνέχεια και συµπλήρωση του Νόµου 

1337/1983 φιλοδοξώντας να αποτελέσει ένα νέο ευέλικτο και αποτελεσµατικό εργαλείο 

για την επέκταση, ανάπλαση και συνολικότερα αναβάθµιση και προστασία των πόλεων 

και οικισµών της χώρας (Αραβαντινός, 1984/2007). 

Με την ψήφιση του Νόµου 2742/1999 Χωροταξικός σχεδιασµός και αειφόρος 

ανάπτυξη και άλλες διατάξεις, ο οποίος αποτελεί το θεσµικό πλαίσιο του χωροταξικού 

σχεδιασµού, θεσπίστηκε ένας ακόµη µηχανισµός εφαρµογής ολοκληρωµένων αστικών 

παρεµβάσεων, τα Σχέδια Ολοκληρωµένων Αστικών Παρεµβάσεων (ΣΟΑΠ). Με 

εντονότερο αναπτυξιακό-κοινωνικο-οικονοµικό προσανατολισµό και ευρύτερη οπτική 

σε σχέση µε τις αναπλάσεις του Ν. 2508, που εστιάζουν στο δοµηµένο περιβάλλον 

(Κουσιδώνης, 2009), τα σχέδια αυτά, όπως αναφέρεται στο άρθρο 12 του Ν. 2742, 

προορίζονται για ‘πόλεις ή τµήµατά τους, καθώς και για ευρύτερες αστικές περιοχές 
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που παρουσιάζουν κρίσιµα και σύνθετα προβλήµατα αναπτυξιακής υστέρησης, 

κοινωνικής και οικονοµικής συνοχής, περιβαλλοντικής υποβάθµισης και ποιότητας 

ζωής’.   

Στην Ελλάδα, µε εξαίρεση λίγες περιπτώσεις ανάπλασης τύπου 

ανασυγκρότησης σε περιοχές µετά από σεισµό (Καλαµάτα, Σαντορίνη, Κεφαλονιά) 

[Οικονόµου, 2010], η ανάπλαση µέχρι το 1995 βρισκόταν σε πρώιµο στάδιο, αφού ήταν 

λιγοστά τα αξιόλογα ολοκληρωµένα παραδείγµατα (Πλάκα, αναπλάσεις της ∆ΕΠΟΣ
2 

στην Καισαριανή, Νέα Φιλαδέλφεια και στο δήµο Ταύρου) [Στεφάνου κ.ά., 1995]. Στα 

µέσα της δεκαετίας του ’70, οι αναπλάσεις πρωτοεµφανίστηκαν µε τη µορφή της 

αναπαλαίωσης στο πλαίσιο των πεζοδροµήσεων. Από τα µέσα της δεκαετίας του ’90 

υπήρξαν ολοκληρωµένης µορφής αναπλάσεις, κυρίως λόγω της χρηµατοδότησης από 

πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Κοινοτική Πρωτοβουλία URBAN, Γ’ Κοινοτικό 

Πλαίσιο Στήριξης), οι οποίες όµως κατά την εφαρµογή τους συχνά έτειναν να 

απολέσουν την κοινωνικοοικονοµική τους διάσταση  (Οικονόµου, 2010).  

Ο θεσµός των αναπλάσεων δεν είναι ιδιαίτερα ανεπτυγµένος στη χώρα µας, 

γεγονός που οφείλεται κυρίως στην ανυπαρξία εφαρµοσµένης εµπειρίας σε σχετικά 

θέµατα (Αραβαντινός κ.ά., 1982/1987). Οι ιδιοµορφίες των ελληνικών πόλεων µε τη 

διάχυση των κοινωνικοοικονοµικών προβληµάτων σε µεγάλο τµήµα του αστικού 

χώρου, η αδυναµία των αρµόδιων υπηρεσιών αναφορικά µε την οργάνωση και 

διεκπεραίωση σύνθετων παρεµβάσεων (Οικονόµου, 2010), η απουσία από την ελληνική 

νοµοθεσία βασικών µηχανισµών για την εφαρµογή των προγραµµάτων ανάπλασης 

αλλά και το φαινόµενο της πολυδιάσπασης της ιδιοκτησίας είτε σε µικρά τεµάχια γης 

είτε πολύ περισσότερο σε µικρά µερίδια δοµηµένης γης καθώς και η ύπαρξη 

πολυδιασπασµένων και συχνά αντικρουόµενων χρήσεων γης (Ανδρικοπούλου κ.ά., 

2007), είναι στοιχεία που δυσκολεύουν τη διαδικασία της ανάπλασης.  

Το ζήτηµα των αναπλάσεων προβληµατικών περιοχών κατοικίας στην Ελλάδα 

άρχισε να τίθεται σχετικά πρόσφατα. Πρωτύτερα, οι επεµβάσεις σχετίζονταν µε 

περιοχές διατηρητέες, όπως για παράδειγµα η περίπτωση της Πλάκας, αλλά και 

παραδοσιακούς οικισµούς τουριστικού ενδιαφέροντος. Σήµερα πλέον, ο θεσµός των 

αναπλάσεων µε την εξυγιαντική έννοια του όρου αναφέρεται και σε υποβαθµισµένες 

περιοχές κατοικίας που δεν ανταποκρίνονται σε αξιόλογα µορφολογικά στοιχεία 

(Αραβαντινός, 1984/2007).  

                                                 
2 ∆ηµόσια Επιχείρηση Πολεοδοµίας και Στέγασης 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:39:35 EEST - 54.219.128.100



Μεντζελοπούλου Νίκη                                 Αναβάθµιση Κεντρικών Αστικών Περιοχών Κατοικίας 

13 

Η ανάπτυξη των πόλεων ύστερα από µια συνεχή διάχυση προς τα προάστια µε 

την παράλληλη εγκατάλειψη των ιστορικών κέντρων, φαίνεται να διανύει µία 

αναβίωση των κεντρικών περιοχών. Οι ραγδαίες αλλαγές που συντελούνται σε όλους 

τους τοµείς, οδηγούν το ενδιαφέρον ξανά στα κεντρικά τµήµατα των σύγχρονων 

αστικών κέντρων.  

Μία τέτοια περιοχή, ιστορικής σηµασίας
3 , είναι και η περίπτωση του 

Μεταξουργείου, που θα εξετάσουµε στη συνέχεια της παρούσας εργασίας. Υπήρξε µία 

από τις περιοχές παρεµβάσεων για το κέντρο της Αθήνας (Ψυρρής, Θησείο και 

Γκαζοχώρι ήταν οι υπόλοιπες) που διαδέχτηκε τις πρώτες παρεµβάσεις που έγιναν στην 

Πλάκα. Ξεκινώντας µε µία ιστορική και πολεοδοµική αναδροµή από τη γέννηση της 

συνοικίας και φτάνοντας έως τις µέρες µας, γίνεται µια προσπάθεια ανάλυσης των 

πολιτικών σχεδιασµού που προτάθηκαν ή/και  εφαρµόστηκαν αξιολογώντας αυτές 

παράλληλα µε την επιρροή των νέων δεδοµένων λόγω των συνεχών 

κοινωνικοοικονοµικών αλλαγών που συνεχίζουν και συντελούνται σε αυτό το τµήµα 

του Ιστορικού Κέντρου της πρωτεύουσας.   

        

  

  

   

  

 

                                                 
3 Με το Π∆ (ΦΕΚ 567∆/79) η περιοχή εντάχθηκε στο Ιστορικό Κέντρο της Αθήνας 
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2. Αναδροµή στην Ιστορική & Πολεοδοµική Εξέλιξη του Μεταξουργείου 

2.1. Ιστορική Αναδροµή της Περιοχής 

2.1.1. Συνοικία το Μεταξουργείο 

 

Κατά την αρχαιότητα, η περιοχή του Μεταξουργείου βρισκόταν εκτός του ιστορικού 

πυρήνα της Αθήνας, αλλά σε άµεση γειτνίαση µε αυτόν. Βρισκόταν στην εκτός του 

Θεµιστόκλειου Τείχους4 περιοχή που ονοµαζόταν Έξω Κεραµεικός (Εικ. 4). Η περιοχή 

του Κεραµεικού, εξαιτίας της τοµής της από το παραπάνω Τείχος, χωριζόταν στα 

τµήµατα του Έσω και του Έξω Κεραµεικού (Σκιαδάς, 2001). Στον Κεραµεικό 

βρισκόταν η κύρια είσοδος της αρχαίας πόλης, µε την ονοµασία ∆ίπυλον ή Θριάσαι 

Πύλαι, αποτελώντας κοµβικό σηµείο για µετακινήσεις από και προς την Αθήνα και τους 

άλλους δήµους της Αττικής (Μαυρατζάς, 2008).  

 Κατά την εποχή της µεταφοράς της νεοελληνικής πρωτεύουσας από το Ναύπλιο 

στην Αθήνα, η περιοχή του Μεταξουργείου, η οποία ήταν κυρίως αγροτική µε 

περιβόλια και χωράφια, ξεχώριζε για δύο σηµαντικά χαρακτηριστικά. Το πρώτο 

αφορούσε τη νότια πλευρά της, όπου στην περιοχή του ∆ιπύλου (εντός του σηµερινού 

αρχαιολογικού χώρου του Κεραµεικού) συνέκλιναν οι δρόµοι από την Ελευσίνα (Ιερά 

Οδός), από τον Πειραιά και τα Σεπόλια. Με αφετηρία αυτό το σταυροδρόµι, ένας 

κεντρικός δρόµος κατέληγε στην Πόρτα του Μωριά του τείχους του Χασεκή5 (Τραυλός, 

1993). Το δεύτερο χαρακτηριστικό αφορούσε τη συγκέντρωση στην περιοχή 

παραγωγικών δραστηριοτήτων και πιο συγκεκριµένα σιδεράδων (Αγριαντώνη, 1995).  

 Η ανακήρυξη της Αθήνας ως πρωτεύουσας του νεοσύστατου ελληνικού 

κράτους  την 29η Ιουνίου του 1833 καθώς και τα σχέδια πόλης που εκπονήθηκαν µε 

ενταγµένη πλέον την περιοχή του Χεζολίθαρου ή Χεσµένης Πέτρας
6 είχαν σηµαντικό 

αντίκτυπο στη διαµόρφωση και στη διαδικασία αστικοποίησης της περιοχής που 

µετέπειτα ονοµάστηκε Μεταξουργείο (Χάρτης 1).  

                                                 
4 Ανεγέρθη µετά την λεηλασία της Αθήνας από τους Πέρσες και την αποχώρησή τους το 479 
πΧ (http://www.eie.gr/archaeologia/gr/02_DELTIA/Fortification_Walls.aspx).  
5 Το 1778 ο βοεβόδας της Αθήνας Χασεκής Χατζής έκτισε το τείχος γύρω από την Ακρόπολη. 
Μία από τις πόρτες του τείχους λεγόταν η πόρτα του Μωριά, έξω από την οποία άρχιζε ο 
δρόµος του Μωριά, η σηµερινή Ιερά οδός (http://glypto.wordpress.com/2007/05/13/chasekis/). 
6 Παρανόηση και παραποίηση - εξαιτίας της παραδοσιακής σκωπτικής διάθεσης των Αθηναίων 
- παλαιάς τοπωνυµίας Χρισµένο Λιθάρι µε ευπρεπέστερη µετονοµασία σε Χρυσωµένη Πέτρα 
(Μπίρης, 1971). Στους τίτλους κυριότητος της οικογένειας ∆ουρούτη - ιδιοκτήτες  
µεταξουργείου - αναφέρονται εναλλάξ και αδιακρίτως τα τοπωνύµια Χρισµένο Λιθάρι, 
Χεζολίθαρο και Χρυσολίθαρο (Χατζιώτης, 19--).  
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 Μετά την απελευθέρωση της χώρας, οι πρώτοι σχεδιασµοί για την Αθήνα έχουν 

ως στόχο να προσδώσουν στην πόλη την αίγλη που οφείλει να έχει µία νέα πρωτεύουσα. 

Το πρώτο πολεοδοµικό σχέδιο της πόλης των Αθηνών υπήρξε αποτέλεσµα µελέτης των 

αρχιτεκτόνων Σταµάτη Κλεάνθη και Eduard Schaubert και εγκρίθηκε από τον Όθωνα 

το 1833 µε το Βασιλικό ∆ιάταγµα της 29ης Ιουνίου (Εικ. 5). Βάσει αυτού του σχεδίου, 

τα ανάκτορα και το διοικητικό κέντρο επρόκειτο να ανεγερθούν εκτός των ορίων της 

παλιάς πόλης στη θέση της σηµερινής πλατείας Οµονοίας (Παπανικολάου-Κρίστενσεν, 

1995). Τροχοπέδη στην εφαρµογή αυτού του σχεδίου στάθηκε  το θέµα των αναγκαίων 

απαλλοτριώσεων µε δεδοµένο ότι δεν υπήρχαν οι πόροι για τις χρηµατικές 

αποζηµιώσεις των κατοίκων (Ταξιάρχη, 2007). 

Προκειµένου για την εκτόνωση της κατάστασης και τη µείωση του κόστους των 

απαλλοτριώσεων, ανατέθηκε το 1834 στον αρχιτέκτονα του Λουδοβίκου Ά της 

Βαυαρίας και πατέρα του ΌΘωνα, Leo von Klentze, η τροποποίηση του αρχικού 

σχεδίου (Ταξιάρχη, 2007). Βασική διαφοροποίηση υπήρξε η µετατόπιση των 

ανακτόρων και της διοίκησης από την πλατεία Οµονοίας που χωροθετούνταν µε το 

σχέδιο Κλεάνθη - Schaubert, στην περιοχή του αρχαίου Κεραµεικού (Εικ. 6). Παρόλη 

την έγκριση και του δεύτερου σχεδίου µε το Βασιλικό ∆ιάταγµα (Β∆) της 18/30 

Σεπτεµβρίου 1834, ούτε αυτό προχώρησε στη διαδικασία εφαρµογής του 

(Παπανικολάου-Κρίστενσεν, 1995). 

Η απόρριψη των προαναφερθεισών προτάσεων έγινε για λόγους υγιεινής αλλά 

και κοινωνικής τοπογραφίας. Το δυτικό τµήµα της πόλης εξαιτίας της ύπαρξης του 

Κηφισού ποταµού και των στάσιµων υδάτων µαστιζόταν από ελώδεις πυρετούς ενώ 

παράλληλα εµφάνιζε έντονη συγκέντρωση παραγωγικών λειτουργιών όπως διάφορα 

εργαστήρια. Τα ανάκτορα τελικά θεµελιώθηκαν το 1836 στη περιοχή του Συντάγµατος 

(αποτελούν το σηµερινό κοινοβούλιο), στην ανατολική πλευρά της πόλης των Αθηνών, 

σε µία ιδανική περιοχή7 όπου τα ρεύµατα του Υµηττού καθάριζαν την ατµόσφαιρα, ο 

Ιλισσός δεν παρουσίαζε την στασιµότητα των υδάτων του Κηφισού ενώ την ίδια στιγµή 

η περιοχή ήταν όµορη µε την αρχοντική συνοικία της Πλάκας (Ταξιάρχη, 2007).  

Ωστόσο, το γεγονός της ανακοίνωσης της ανέγερσης των ανακτόρων κατά την 

πρόταση Κλεάνθη - Schaubert στην Οµόνοια και κατά την πρόταση Klenze στον 

Κεραµεικό, επηρέασε έστω και πρόσκαιρα την ανάπτυξη της γειτονικής περιοχής του 
                                                 
7 Η παράδοση αναφέρει ότι προκειµένου να εντοπιστεί το πιο δροσερό σηµείο, τοποθετήθηκε 
ένα κοµµάτι κρέας σε τρία διαφορετικά µέρη, στα Πατήσια, στον Κεραµεικό και στο Σύνταγµα. 
Στο τελευταίο σηµείο το κρέας διατηρήθηκε περισσότερο, αρά η θέση ήταν πιο δροσερή 
(Αγγελίδης, 1992). 
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Μεταξουργείου, καθώς προµήνυε µία εξέλιξή της σε ζώνη κεντρικών λειτουργιών. 

Εκδηλώθηκε έτσι έντονο αγοραστικό ενδιαφέρον από κεφαλαιούχους οµογενείς αλλά 

και ξένους για σηµαντικές επενδύσεις σε γη στην περιοχή, όπου µέχρι τότε αποτελούσε 

κυρίως αγροτική γη (Κονταράτος, 1992). Οικοδοµήθηκαν αρχοντικές οικίες µε 

γνωστότερες του Νεγρεπόντε (µετέπειτα στρατηγού Αθανάσιου Μπότσαρη), του 

Χατζηπέτρου και του Αλέξανδρου Κουµουνδούρου (Αγγελίδης, 1992). Η τελική 

απόφαση για εγκατάσταση των ανακτόρων στο διαµετρικά αντίθετο σηµείο της πόλης, 

το Σύνταγµα, ανέκοψε την προσδοκώµενη ανάπτυξη και ανέτρεψε τους σχεδιασµούς 

που είχαν δροµολογηθεί, ανάµεσα στους οποίους ήταν και η ανέγερση εµπορικού 

κέντρου από τον Φαναριώτη πρίγκηπα Γεώργιο Καντακουζηνό.  

Παρόλα αυτά, στα χρόνια που ακολούθησαν το Μεταξουργείο γίνεται περιοχή 

εγκατάστασης παραγωγικών δραστηριοτήτων, µε την λειτουργία της Σηρικής Εταιρείας 

της Ελλάδος – Αθανάσιος ∆ουρούτης & Σία το 1854, η οποία και εγκαταστάθηκε στο 

κτήριο του Καντακουζηνού, να πρωτοστατεί προς αυτή την κατεύθυνση (Παυλίδης, 

2005· Αποστόλου και Σταµουλίδης, 2010). Εκτός από το εργοστάσιο παραγωγής 

µετάξης, ο χαρακτήρας της περιοχής διαµορφώθηκε από δύο ακόµη ενέργειες ορόσηµο 

για την εξέλιξή της. Αρχικά, η εγκατάσταση του ορφανοτροφείου Χατζηκώστα στη 

γωνία Πειραιώς και Μυλλέρου το 1856, όπου στο πρότυπο των βικτωριανών poor 

houses, προχώρησε στην ίδρυση εργαστηρίων ραπτικής, υποδηµατοποιίας και 

σιδηρουργείου για την επαγγελµατική εκπαίδευση των τροφίµων του (Τσινάρης, 2005). 

Η δεύτερη ενέργεια αφορά την εγκατάσταση στην ευρύτερη περιοχή το διάστηµα 1859-

1861 του εργοστασίου παραγωγής φωταερίου, το γνωστό Γκάζι (Αγριαντώνη, 1995). 

Παράλληλα παρατηρήθηκε η σταδιακή µεταφορά των αµαξοποιείων 8  στη δυτική 

πλευρά της οδού Πειραιώς. ∆ηµιουργείται έτσι ο πρώτος πόλος έλξης παραγωγικών 

λειτουργιών, που µε το πέρασµα των ετών προσελκύει παρεµφερείς χρήσεις, όπως 

εργαστήρια µετάλλου και ξυλουργεία, σε αυτή τη δυτική πλευρά της Αθήνας 

(Παπασπύρου, 2008). Το Μεταξουργείο γίνεται σταδιακά ο τόπος εργασίας πολλών 

Αθηναίων, οι οποίοι διέρχονται καθηµερινά από την περιοχή.  

Από τα µέσα του 19ου αιώνα, η τάση για εγκατάσταση νέων παραγωγικών και 

εµπορικών δραστηριοτήτων ενισχύεται από τις µεταφορικές υποδοµές της περιοχής, οι 

οποίες ισχυροποιούνται ακόµη περισσότερο από την ύπαρξη της αφετηρίας των 

                                                 
8 Ανέκαθεν η περιοχή παρουσίαζε εξειδίκευση στον τοµέα των µεταφορών. Τα παλαιότερα 
αµαξοποιεία έδωσαν σταδιακά τη θέση τους στα συνεργεία αυτοκινήτων της µεταπολεµικής 
εποχής. 
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υπεραστικών συγκοινωνιών9 καθώς και την κατασκευή των σιδηροδροµικών σταθµών 

Λαρίσης και Πελοποννήσου (Βαταβάλη, 2004). Οι νέες συνθήκες που διαµορφώνονται 

λειτουργούν για πρώτη φορά αποτρεπτικά για την επέκταση των ζωνών κατοικίας στη 

δυτική περιοχή (Ταξιάρχη, 2007). 

Η κατάσταση αυτή ανετράπη προς τα τέλη του 19ου αιώνα. Τη δεκαετία από το 

1875 έως το 1885 παρουσιάστηκε έντονη ζήτηση για κατοικία στην ευρύτερη περιοχή. 

Η µεγάλη εισροή εσωτερικών οικονοµικών µεταναστών από την ύπαιθρο - κυρίως από 

την Πελοπόννησο και τα νησιά (Αγριαντώνη, 1995) - προς αναζήτηση εργασίας και 

καλύτερων συνθηκών διαβίωσης στο κέντρο της πρωτεύουσας συνέτεινε στη 

διαµόρφωση µιας λαϊκής γειτονιάς µε το χαρακτήρα της εργατικής συνοικίας (Ταξιάρχη, 

2007). Μάλιστα, παρόλη τη µαζική εισβολή της κατοικίας στην περιοχή, η διείσδυση 

των παραγωγικών λειτουργιών δεν σταµάτησε. Το αντίθετο συνέβη, αφού ο 

χαρακτήρας των νέων κατοίκων απετέλεσε το εργατικό δυναµικό ενώ συγχρόνως 

διευκόλυνε τη διάχυση των χώρων εργασίας στο εσωτερικό των γειτονιών (Αγριαντώνη, 

1995). Οι κάτοικοι του Μεταξουργείου ήταν άνθρωποι που επέλεξαν το συγκεκριµένο 

µέρος επειδή ήταν εκεί και ο τόπος εργασίας τους. 

Στις αρχές του 20ου αιώνα, η λαϊκή αυτή γειτονιά στο βορειοδυτικό τµήµα της 

πόλης χαρακτηρίζεται από την συνύπαρξη των παραγωγικών λειτουργιών µε τους 

χώρους κατοικίας, ενδεικτικό του µικτού της χαρακτήρα στις χρήσεις γης (Αυγερινού-

Κολωνία, 1995). Έκτοτε κατοικήθηκε κυρίως από εργατόκοσµο σε µικρές µονώροφες ή 

διώροφες κατοικίες, µερικές φορές συνδυασµένες και µε επαγγελµατική στέγη, 

χτισµένες στο λαϊκό νεοκλασικό ιδίωµα. Αυτόν τον παραδοσιακό χαρακτήρα το 

Μεταξουργείο τον διατήρησε έως το 1950 (∆ηµητριάδης, 1993).  

Κατά την περίοδο του Μεσοπολέµου ξεκινάει η σταδιακή υποβάθµιση της 

περιοχής, η οποία εντείνεται µετά τον ΄Β Παγκόσµιο Πόλεµο. Το διάστηµα 1950-1960, 

κατά το οποίο συντελείται η βίαιη αστικοποίηση της Αθήνας, κύριο χαρακτηριστικό της 

έξαρσης της οικοδοµικής δραστηριότητας υπήρξε η οικοδόµηση της πολυκατοικίας 

µέσω του θεσµού της αντιπαροχής10 (Καρατζάς, 2008). Σκοπός ήταν η κάλυψη της 

                                                 
9 Αξίζει να αναφερθεί ότι, µέχρι τη δεκαετία του 1950, ο µοναδικός άξονας υπεραστικής 
σύνδεσης της Αθήνας ήταν η Ιερά οδός και για αυτό το λόγο όλα τα υπεραστικά λεωφορεία 
είχαν αφετηρία στους δρόµους γύρω από την εκκλησία του Αγίου Κωνσταντίνου κοντά στην 
Οµόνοια (Παυλίδης, 2005).  
10 Βασική µονάδα οικοδόµησης ήταν η πολυκατοικία που ανεγειρόταν σε µικρού µεγέθους 
οικόπεδα, µετά την κατεδάφιση του υπάρχοντος κτίσµατος. 
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µεγάλης ανάγκης για στέγαση λόγω της συνεχούς εισροής µεγάλων πληθυσµιακών 

οµάδων από την ύπαιθρο στα µεγάλα αστικά κέντρα και ιδιαίτερα στην πρωτεύουσα.  

Ωστόσο, στην περιοχή του Μεταξουργείου, παρά την κεντρικότητά της, ο 

θεσµός της αντιπαροχής λειτούργησε ατελώς. Οι παράγοντες που λειτούργησαν 

αποτρεπτικά είναι αρκετοί. Συνδέονται µε το λαϊκό χαρακτήρα της περιοχής, τα µικρά 

µεγέθη οικοπέδων, το στενό πλάτος των δρόµων καθώς και το ενδεχόµενο ανεύρεσης 

αρχαιολογικών καταλοίπων, γεγονός που θα ανέστειλε ή θα δυσκόλευε τη διαδικασία 

οικοδόµησης (Γκότση και Παπαδοπούλου, 2005). Μία άλλη βασική αιτία, είναι ότι οι 

κάτοικοί της στην πλειονότητά τους ήταν εργάτες και δεν είχαν πρόσβαση σε πιστωτικά 

ιδρύµατα για παροχή δανείων προκειµένου να επισκευάσουν ή ακόµη και να 

αποκτήσουν ένα νέο σπίτι (Αγγελίδης, 1992). Ο τύπος της πολυκατοικίας εµφανίζεται 

βέβαια και στο Μεταξουργείο, σε µικρότερο βαθµό από άλλες συνοικίες της Αθήνας, 

και κυρίως στο τµήµα προς την Οµόνοια µε εξασθένιση προς το τµήµα του Κεραµεικού, 

που διατηρεί περισσότερο όψη γειτονιάς. 

Κατά τις δεκαετίες 1970-1980, η περιοχή διανύει µία περίοδο ύφεσης λόγω της 

σταδιακής παρακµής της παραγωγικής βάσης αλλά και της εξόδου ενός σηµαντικού 

αριθµού κατοίκων προς τα προάστια σε αναζήτηση ανώτερου ποιοτικά επιπέδου 

διαβίωσης (Πατατούκα και Πολύζου, 2011). Οι παλαιοί κάτοικοι αντικαταστάθηκαν 

από την έλευση µεταναστών και κυρίως µουσουλµάνων από τη Θράκη (Ταξιάρχη, 

2007). Αναφορικά µε την εγκατάλειψη των βιοτεχνικών χρήσεων, η θεσµοθέτηση του 

Προεδρικού ∆ιατάγµατος (Π∆) 84/8411 ανέκοψε ουσιαστικά την ανάπτυξη της περιοχής, 

απαγορεύοντας την αύξηση της ιπποδύναµης και την ίδρυση νέων βιοµηχανιών µε 

αποτέλεσµα το οριστικό κλείσιµο των περισσοτέρων παραδοσιακών βιοτεχνιών. Η 

ραγδαία υποβάθµιση επικουρείται από τη διόγκωση της εντατικής χρήσης και της 

κυκλοφορίας του αυτοκινήτου καθώς το Μεταξουργείο αποτελεί πέρασµα προς τα 

δυτικά προάστια ενώ συνορεύει µε µία από τις κεντρικότερες και πολύβουες πλατείες 

της Αθήνας, την Οµόνοια. Ως αποτέλεσµα, η περιοχή επιβαρύνεται µε αυξηµένα 

επίπεδα όχλησης και ρύπανσης που σε συνδυασµό µε την έλλειψη χώρων πρασίνων και 

κοινόχρηστων χώρων, υποβαθµίζουν περαιτέρω το οικιστικό περιβάλλον, δρώντας 

ανασταλτικά για την ανάπτυξη της περιοχής.  

                                                 
11  Π∆ 84/84 - Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισµός, συγχώνευση και µετεγκατάσταση 
βιοµηχανιών, βιοτεχνιών και αποθηκών µέσα στα όρια του ηπειρωτικού τµήµατος του Νοµού 
Αττικής και των νησιών Σαλαµίνας και Αίγινας. 
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Από τη δεκαετία του ’90, η περιοχή συγκεντρώνει οικονοµικούς µετανάστες, 

περιθωριακά άτοµα και γενικά άτοµα που αναζητούν φθηνή στέγη. Παράλληλα όµως 

εισρέουν και κάτοικοι µεσαίων και υψηλών κοινωνικοοικονοµικών στρωµάτων. Η 

πρώτη κατηγορία κατοίκων επιζητά τον συνδυασµό χαµηλού ενοικίου και εγγύτητας σε 

σηµεία συνάντησης  - όπως είναι η Οµόνοια - για κοινωνικούς λόγους αλλά και 

δυνατότητα εύρεσης εργασίας. Από την άλλη πλευρά, η δεύτερη κατηγορία κατοίκων 

φαίνεται πως επιζητά έναν εναλλακτικό τρόπο ζωής στο κέντρο της πόλης, κουρασµένη 

πλέον από την ηρεµία των προαστίων. Την ίδια περίοδο επιχειρείται να ανατραπεί το 

αρνητικό κλίµα που έχει διαµορφωθεί και να ανακοπεί η φθίνουσα πορεία µέσω έργων 

προβολής της Αθήνας ενισχύοντας τον κεντρικό της ρόλο καθώς και την εφαρµογή 

προγραµµάτων σηµειακών αναπλάσεων (Βαταβάλη, 2004· Ταξιάρχη, 2007).  

Τα τελευταία χρόνια, το Μεταξουργείο αποτελεί έναν τόπο µε ιδιαίτερη 

ταυτότητα, όπου συνυπάρχουν διαφορετικής εθνικότητας πληθυσµοί, ποικίλο κτηριακό 

απόθεµα αλλά και εισροή νέων χρήσεων, όπως χώροι τέχνης, ψυχαγωγίας και 

διασκέδασης δίπλα σε ήδη υπάρχουσες ετερόκλητες προς αυτές χρήσεις, όπως 

αποθήκες, συνεργεία και βιοτεχνίες. Όλα αυτά δίνουν τον χαρακτήρα της ζωντανής 

περιοχής προσδίδοντας µία νέα δυναµική για δυνατότητα αναµόρφωσης της περιοχής.  

  

2.1.2. Το Κτήριο του Μεταξουργείου 

 

Το µεταξουργείο της Αθήνας (1854), γνωστότερο ως Σηρική Εταιρεία της Ελλάδος 

‘Αθανάσιος ∆ουρούτης & Σία’ , υπήρξε η πιο προωθηµένη από τις αντίστοιχες 

επιχειρήσεις µέχρι τα µέσα του 19ου αιώνα στην Ελλάδα, στον τοµέα της µεταξουργίας 

αλλά και της βιοµηχανίας γενικότερα. Ήταν το ίδιο το κτηριακό συγκρότηµα και οι 

αλλαγές που επέφερε η λειτουργία του στη φυσιογνωµία της συνοικίας που έδωσαν την 

οριστική ονοµασία Μεταξουργείο στην περιοχή (Αγριαντώνη, 1995). 

 Όπως ήδη αναφέρθηκε, ανάµεσα στους επιφανείς πλούσιους Έλληνες του 

εξωτερικού, που εγκαταστάθηκαν στην Αθήνα του νεοσύστατου ελληνικού κράτους το 

1833, ήταν και ο πρίγκηπας Γεώργιος Καντακουζηνός από τη Βλαχία (Παπανικολάου-

Κρίστενσεν, 1995). Αγόρασε ένα οικόπεδο 5.5 στρεµµάτων περίπου, που περικλειόταν 

από τις σηµερινές οδούς Λεωνίδου, Κολοκυνθούς, Μεγάλου Αλεξάνδρου και 

Θερµοπυλών (Καρύδης, 2006). Η πρόθεσή του ήταν η ανέγερση ενός συγκροτήµατος, 

το οποίο θα περιελάµβανε την ιδιωτική οικία του αλλά και ένα γωνιακό εµπορικό 
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κέντρο
12 µε καταστήµατα στο ισόγειο και τις κατοικίες των εµπόρων στους επάνω 

ορόφους (Εικ. 7). Ο σχεδιασµός του κτηρίου ανετέθη στο ∆ανό αρχιτέκτονα Hans 

Christian Hansen (Παπανικολάου-Κρίστενσεν, 1995). Παρόλα αυτά, µε την τελική 

µεταφορά του κέντρου της Αθήνας, σταµάτησε η ανοικοδόµηση και το κτήριο 

παρέµεινε ηµιτελές για µεγάλο χρονικό διάστηµα.  

Επόµενος σταθµός στην ιστορία του κτηρίου ήταν η αγορά του σε ηµιτελή 

κατάσταση από τη βρετανική εταιρεία A. Wrampe & Co το 1852, µε σκοπό την 

εγκατάσταση µεταξουργείου στους χώρους του. Η επιλογή του θεωρήθηκε ως η πλέον 

κατάλληλη λόγω του ιδανικού όγκου του για τη στέγαση τέτοιας χρήσης µέσα στα όρια 

της πρωτεύουσας αλλά και λόγω της θέσης του που προσέφερε ευκολία αναζήτησης 

του απαραίτητου εργατικού δυναµικού και αποφυγή δηµιουργίας ανεπιθύµητων 

λειτουργικών συσχετίσεων (Καρύδης, 2006). Η εταιρεία, αν και δαπάνησε ένα αρκετά 

µεγάλο χρηµατικό ποσό, δεν κατάφερε να υλοποιήσει το στόχο της λόγω πτώχευσης. 

Τρία χρόνια αργότερα, το 1855, η Σηρική Εταιρεία της Ελλάδος του Αθανάσιου 

∆ουρούτη (Εικ. 8,9), ύστερα από αγορά του εργοστασίου το προηγούµενο έτος, 

ξεκίνησε τη λειτουργία του ως µία από τις πιο σύγχρονες βιοµηχανικές µονάδες της 

εποχής (Μαυρατζάς, 2008). Εξάλλου, η ελληνική µεταξουργία υπήρξε ένας από τους 

πρώτους εξαγωγικούς κλάδους της εθνικής µας οικονοµίας13. Σύµφωνα µε µία µελέτη, 

που είχε δηµοσιευθεί στο έντυπο Εφηµερίς του Κοροµηλά το 187414, στην Ελλάδα 

εκείνης της εποχής λειτουργούσαν συνολικά 14 εργοστάσια µεταξουργίας µε 557 

ανέµες. Στην Αθήνα πιο συγκεκριµένα, υπήρχε µόνο η Σηρική Εταιρεία, η οποία είχε 

150 ανέµες, δηλαδή πάνω από το ένα τέταρτο της συνολικής δυναµικότητας 

(Χατζιώτης, 19--). Το εργοστάσιο έπαψε να λειτουργεί το 1875 λόγω της πτώσης της 

τιµής του µεταξιού. Επιβαρυντικοί παράγοντες ήταν επίσης τόσο η παύση των 

εξαγωγών προς τη Γαλλία, η οποία ήταν ο κύριος πελάτης, ύστερα από τον 

γαλλογερµανικό πόλεµο του 1870, όσο και µία ασθένεια που έπληξε τους 

µεταξοσκώληκες (Αγγελίδης, 1992). 

Ο τότε ιδιοκτήτης Γεώργιος ∆ουρούτης, γιος του Αθανάσιου, στα τέλη της 

δεκαετίας του 1880, αφού πείσθηκε για την απουσία περαιτέρω προοπτικής για 

                                                 
12 Πρόκειται ουσιαστικά για την πρώτη απόπειρα δηµιουργίας στεγασµένου εµπορικού κέντρου 
στην πρωτεύουσα στο πρότυπο των αντίστοιχων ευρωπαϊκών (Ταξιάρχη, 2007). 
13 Αξίζει να αναφερθεί, πως υπήρξε χρονιά (γύρω στα 1860) που εξήχθησαν από την µικρή και 
οικονοµικά υπανάπτυκτη τότε Ελλάδα, 110.000 οκάδες ή αλλιώς 140.800 κιλά µετάξης! 
(Χατζιώτης, 19--) 
14 Εφηµερίς, 1 Απριλίου 1874, σελ.3 
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βιοµηχανική αξιοποίηση του κτηρίου, προσανατολίσθηκε στη µετατροπή του σε 

κατοικίες (Καρατζάς, 2008). Η οικιστική αξιοποίηση του συγκροτήµατος έγινε µετά τη 

διάνοιξη των οδών Γερµανικού και Γιατράκου µε την κατάτµηση του οικοδοµικού 

τετραγώνου στα τέλη του 19ου µε αρχές του 20ου αιώνα (Πουληµένος κ.ά., 1995). 

Μετά το βοµβαρδισµό του Πειραιά από τους Γερµανούς το 1944, το κτήριο του 

µεταξουργείου επιτάχτηκε για τη φιλοξενία Πειραιωτών προσφύγων που 

καταστράφηκαν τα σπίτια τους (Αγγελίδης, 1992), ενώ αργότερα χρησιµοποιήθηκε ως 

φρουραρχείο του ΕΛΑΣ15 (Λυµπεροπούλου, 2010). Το 1993, το κτήριο περιήλθε ως 

δωρεά στο ∆ήµο Αθηναίων από τους κληρονόµους της οικογένειας ∆ουρούτη, ενώ το 

2007 ξεκίνησαν οι εργασίες αποκατάστασής του.  

Από το Μάιο του 2010, το νεοκλασικό κτήριο που κάποτε φιλοξενούσε το 

εργοστάσιο επεξεργασίας µετάξης, στεγάζει πλέον τη ∆ηµοτική Πινακοθήκη της 

Αθήνας.  

 

2.2. Πολεοδοµικός Σχεδιασµός της Περιοχής 

 

Σύµφωνα µε το Π∆ (ΦΕΚ 616∆/98) περί Καθορισµού χρήσεων γης και ειδικών όρων 

και περιορισµών δόµησης στην περιοχή του Μεταξουργείου, του ρυµοτοµικού σχεδίου 

Αθηνών, ως Μεταξουργείο ορίζεται η περιοχή του ρυµοτοµικού σχεδίου της Αθήνας 

που περικλείεται από τις οδούς: Πειραιώς, Ιερά οδό, Κωνσταντινουπόλεως, 

Ανδροµάχης, ∆εληγιάννη, Πλατεία Καραϊσκάκη, Αγίου Κωνσταντίνου και πλατεία 

Οµονοίας. 

 Η περιοχή συνιστά µία από τις κεντρικότερες της πρωτεύουσας, αφού βρίσκεται 

σε άµεση επαφή µε το µητροπολιτικό κέντρο της (Χάρτης 2). Περιλαµβάνεται στα όρια 

του ιστορικού κέντρου της Αθήνας16 και είναι όµορη µε τον αρχαιολογικό χώρο του 

Κεραµεικού (Εικ.10). Η θέση της αποτελεί µια µεταβατική περιοχή ανάµεσα στις 

δυτικές συνοικίες του λεκανοπεδίου και του κέντρου της Αθήνας.  

 Το Μεταξουργείο γνώρισε την µεγαλύτερη πολεοδοµική ανάπτυξη στα µέσα 

του 19ου αιώνα και τη σταδιακή υποβάθµισή του µε το τέλος του ‘Β Παγκοσµίου 

Πολέµου. Οι επόµενες δεκαετίες της ταχείας αστικοποίησης µε την εµφάνιση της 

πολυκατοικίας µέσω του φαινοµένου της αντιπαροχής, βρήκαν την περιοχή στο 
                                                 
15  Ελληνικός Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός 
16 Π∆ (ΦΕΚ 567∆/79) Περί χαρακτηρισµού ως παραδοσιακού τµήµατος της πόλεως των Αθηνών 
(Ιστορικό Κέντρο), Άρθρο 1. 
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µεγαλύτερο τµήµα της ανεπηρέαστη, κυρίως λόγω της κατάτµησης των οικοπέδων, του 

µικρού πλάτους των δρόµων καθώς και του υπόγειου αρχαιολογικού πλούτου που 

διέθετε.  

 Η ένταξη του Μεταξουργείου στο Ιστορικό κέντρο της Αθήνας µε το Π∆ του 

1979 αποτελεί σηµαντικό σταθµό στην ανάπτυξη της περιοχής και µία από τις πρώτες 

ενέργειες θεσµικής παρέµβασης. Κατά τη δεκαετία του ’90, η κήρυξη περισσοτέρων 

από 120 κτηρίων ως διατηρητέα, αποτελεί µία ακόµη αξιόλογη παρέµβαση (Παυλίδης, 

2005).    

 
2.2.1. Θεσµικό Πλαίσιο 

 

Η κορωνίδα των πολεοδοµικών ρυθµίσεων της δεκαετίας του ’80, υπήρξε η 

δηµοσίευση, το 1985, του ισχύοντος έως και σήµερα ΡΣΑ
17 (Χάρτες 3, 4) [Καρύδης, 

2006]. Η πίεση για αναβάθµιση των κεντρικών περιοχών διατυπώθηκε επίσηµα µε την 

πρώτη µελέτη της Αθήνας σε επίπεδο ρυθµιστικού σχεδιασµού που απέκτησε θεσµική 

υπόσταση
18 (Οικονόµου, 2000). 

 Στο παράρτηµα του άρθρου 15 του ανωτέρω Νόµου, περιέχονται µεταξύ άλλων 

οι ειδικότερες κατευθύνσεις και µέτρα για την πολεοδοµική ανασυγκρότηση της 

πρωτεύουσας. Αυτά περιλαµβάνουν µέτρα για την ανάσχεση της εξάπλωσης της πόλης 

- µέσω και της ανάπλασης υποβαθµισµένων περιοχών κατοικίας - τη δηµιουργία 

πολυκεντρικής πόλης, τον έλεγχο των χρήσεων γης, την ανασυγκρότηση της γειτονιάς 

και την επέκταση των σχεδίων κατά οργανικές πολεοδοµικές ενότητες (γειτονιές). Στο 

πλαίσιο του επαναπροσδιορισµού των κεντρικών περιοχών της Αθήνας µε σκοπό την 

ποιοτική αναβάθµισή τους, προωθούνται µέτρα για τον περιορισµό των κεντρικών 

λειτουργιών, την αποµάκρυνση των οχληρών βιοµηχανιών και την επαναφορά της 

κατοικίας για την ανάδειξη του ιστορικού χαρακτήρα των περιοχών και την ενίσχυση 

του µητροπολιτικού τους ρόλου. Ειδικότερα, µεταξύ των περιοχών προς εξυγίανση, 

συµπεριλαµβάνεται και το Μεταξουργείο ως µία από τις παραδοσιακές περιοχές της 

Αθήνας.  

                                                 
17 Νόµος 1515/85 Ρυθµιστικό σχέδιο και πρόγραµµα προστασίας περιβάλλοντος της ευρύτερης 
περιοχής της Αθήνας 
18 Άλλες µελέτες για την Αθήνα ήταν το Σχέδιο Ανασυγκρότησης της Πρωτεύουσας (Κ. Μπίρης, 
∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, 1945), η διαµόρφωση του πρώτου Ρυθµιστικού Σχεδίου της 
Αθήνας (Κ. ∆οξιάδης, Υ∆Ε, 1947), το Ρυθµιστικό Αθήνας (Π. Βασιλειάδης, Υ∆Ε, 1965), το 
Χωροταξικό Σχέδιο και Πρόγραµµα περιοχής Πρωτευούσης (Κ. ∆οξιάδης, 1970) και το Σχέδιο 
Πρωτεύουσα 2000 (Υ∆Ε, 1979).  
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 Σε γενικές γραµµές, οι παρεµβάσεις που προτείνονται έχουν ισόρροπα 

κατανεµηθεί στις γειτονιές της κεντρικής περιοχής της Αθήνας. Παρόλα αυτά, η 

έµφαση δίνεται στο ιστορικό κέντρο καθώς και στις υποβαθµισµένες δυτικές συνοικίες. 

Πιο συγκεκριµένα, η αναβάθµιση του δυτικού τµήµατος της κεντρικής περιοχής της 

Αθήνας προτείνεται να επιτευχθεί µέσω της µεταφοράς εκεί πολιτιστικών και 

διοικητικών λειτουργιών µε εστίες το Γκάζι και τον Κεραµεικό, τις περιοχές των 

σταθµών Λαρίσης και Πελοποννήσου αλλά και την Ιερά Οδό.   

 Σύµφωνα µε το Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο (ΓΠΣ) του ∆ήµου Αθηναίων
19 

(Χάρτες 5, 6), για την τόνωση της χρήσης κατοικίας και την αναβάθµιση της ποιότητάς 

της προτείνονται, µεταξύ άλλων, οι αναπλάσεις υποβαθµισµένων περιοχών, όπως είναι 

η γειτονιά του Μεταξουργείου - Κεραµεικού µέσω καθορισµού χρήσεων ανά 

οικοδοµικό τετράγωνο, πεζοδροµήσεων, αποκατάστασης όψεων σε παραδοσιακά 

κτήρια αλλά και της πτώσης του συντελεστή δόµησης για όλο το ιστορικό κέντρο. 

Επίσης προωθείται η διαδικασία της επανάχρησης της υπάρχουσας υποδοµής 

δεδοµένου ότι δεν εξυπηρετείται η αρχική λειτουργία των κτηρίων. Το ΓΠΣ προτείνει 

µέτρα για την προστασία του φυσικού και του πολιτιστικού περιβάλλοντος στο πλαίσιο 

της ενοποίησης των αρχαιολογικών χώρων και των χώρων πρασίνου.  

Εντύπωση προκαλεί ωστόσο, το γεγονός ότι σύµφωνα µε την οικιστική 

διάρθρωση του ∆ήµου Αθηναίων που περιλαµβάνεται στο ΓΠΣ, το Μεταξουργείο 

εντάσσεται µαζί µε το Γκάζι και τον Κεραµεικό στη συνοικία του Ρουφ, οριοθετώντας 

κατά αυτό τον τρόπο την περιοχή διαφορετικά σε σχέση µε άλλα επίσηµα έγγραφα, 

όπως είναι το Π∆/98 για καθορισµό των χρήσεων γης και των ειδικών όρων και 

περιορισµών δόµησης στην περιοχή του Μεταξουργείου.  

Η έκδοση του Π∆ (ΦΕΚ 616∆/98) περί Καθορισµού των χρήσεων γης και των 

ειδικών όρων και περιορισµών δόµησης στην περιοχή του Μεταξουργείου, του 

ρυµοτοµικού σχεδίου Αθηνών, ήρθε ως αποτέλεσµα της µελέτης του ∆ήµου Αθηναίων 

που ανετέθη στο γραφείο ∆ηµητριάδη το 1990 και ολοκληρώθηκε τρία χρόνια µετά. 

Βάσει του ανωτέρω Π∆, οι επιτρεπόµενες χρήσεις γης αφορούν τη γενική κατοικία, το 

πολεοδοµικό κέντρο, το τοπικό κέντρο συνοικίας και τους ελεύθερους χώρους - αστικό 

πράσινο.  

Επιτρέπονται γραφεία και επαγγελµατικά εργαστήρια χαµηλής όχλησης, που 

συνδυάζονται µε κύρια χρήση την κατοικία. Επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση η χρήση 

                                                 
19 ΦΕΚ 80∆/04.02.88 (Απόφαση Αριθ. 255/45) 
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συγκεκριµένων θεάτρων ως χώροι συνάθροισης, όπως είναι το θέατρο ΠΕΡΟΚΕ και το 

cine Κεραµεικός. Επιτρέπονται εµπορικά καταστήµατα - εξαιρουµένων των 

υπεραγορών και πολυκαταστηµάτων - που εξυπηρετούν τις καθηµερινές ανάγκες της 

γειτονιάς. 

Στην αντίπερα όχθη, απαγορεύονται τα µηχανουργεία (εξαιρουµένων εκείνων 

που σχετίζονται µε είδη λαϊκής τέχνης και είναι χαµηλής όχλησης), τα εργαστήρια ή 

βιοτεχνίες επεξεργασίας εύφλεκτων υλικών, τα βουλκανιζατέρ, τα εργαστήρια 

επισκευής αυτοκινήτων, µοτοσυκλετών και ποδηλάτων (εξαιρουµένων αυτών που 

βρίσκονται στα οικόπεδα µε πρόσοψη στις οδούς Κωνσταντινουπόλεως, Αχιλλέως, 

Θερµοπυλών και Κολοκυνθούς). Επίσης απαγορεύονται τόσο η δηµιουργία - πέραν των 

υπαρχόντων - νέων υπαίθριων χώρων στάθµευσης, όσο και η εγκατάσταση 

χαρτοπαικτικών λεσχών και οίκων ανοχής, περισσοτέρων των νοµίµως λειτουργούντων. 

  

2.2.2. Μελέτες για την Αναβάθµιση του Μεταξουργείου από τη ∆εκαετία του 1990 µέχρι 

Σήµερα 

 

Οι Μελέτες Πολεοδοµικής Αναβάθµισης αποτελούν ίσως το σηµαντικότερο πεδίο 

άσκησης πολεοδοµικού σχεδιασµού στο ∆ήµο Αθηναίων τα τελευταία χρόνια 

(Γαβριελάτος, 2003). ∆εδοµένης της αδυναµίας προώθησης ευρύτερης κλίµακας 

ρυθµίσεων του αστικού χώρου, η προσπάθεια επικεντρώθηκε σε µικρότερης έκτασης 

επεµβάσεις (Φιλιππίδης, 2005). Οι µελέτες πολεοδοµικής ανάπλασης, που ξεκινούν από 

τα τέλη της δεκαετίας του ’80 και τις αρχές του ’90, αφορούν συγκεκριµένες, και 

περιορισµένες σε έκταση, περιοχές της πόλης όπου µε οδηγό τις ανάγκες βάσει των 

ειδικών χαρακτηριστικών της κάθε περιοχής, προτείνονται πολεοδοµικές παρεµβάσεις 

και κανονιστικές ρυθµίσεις (Εικ. 11). Σκοπός είναι η άµεση αντιµετώπιση πιεστικών 

ζητηµάτων που τίθενται σε αυτές τις εκτάσεις.  

 Με αφετηρία την περάτωση των Μελετών τόσο της Παλαιάς πόλεως Αθηνών
20 

(1973-75), όσο και της Αντιµετωπίσεως προβληµάτων Πλάκας
21 (1978), η πρώτη σειρά 

µελετών του προγράµµατος του ∆ήµου Αθηναίων για εξειδικευµένες πολεοδοµικές 

                                                 
20 Τα µέτρα για την εξυγίανση της περιοχής περιελάµβαναν τη θέσπιση επιτρεπόµενων χρήσεων 
γης σε κάθε οικοδοµικό τετράγωνο καθώς και τη µετατροπή µεγάλου τµήµατος  του δικτύου 
κυκλοφορίας σε πεζόδροµους (Φιλιππίδης, 2005). Η πρώτη εφαρµογή πεζοδρόµου στην 
Ελλάδα έγινε το 1979 σε τµήµα της οδού Βουκουρεστίου στο κέντρο της Αθήνας. 
21 Παράλληλα µε την πολεοδοµική µελέτη, το Υπουργείο Πολιτισµού εφάρµοσε πρόγραµµα 
αποκατάστασης και ανάδειξης κτηρίων στην Πλάκα. Τα έργα στην Πλάκα βραβεύτηκαν από 
την Europa Nostra το 1982 (Φιλιππίδης, 2005). 
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παρεµβάσεις ανάπλασης, περιελάµβανε το Εµπορικό Τρίγωνο (ιστορικό κέντρο), του 

Ψυρρή και το Μεταξουργείο. Τα πρώτα αποτελέσµατα αναβάθµισης κεντρικών 

περιοχών, ενέτειναν το ενδιαφέρον για εξυγίανση περαιτέρω ιστορικών περιοχών της 

Αθήνας µέσω εκπόνησης προγραµµάτων ανάπλασης. 

  

2.2.2.1. Η Μελέτη του Ιωάννη ∆ηµητριάδη (1993) για Λογαριασµό του ∆ήµου 

Αθηναίων 

 

Το 1990, ο ∆ήµος Αθηναίων σε εφαρµογή των κατευθύνσεων του Ρυθµιστικού της 

Αθήνας, προχώρησε στην ανάθεση Πολεοδοµικής Μελέτης Αναβάθµισης Περιοχής 

Μεταξουργείου στην Εταιρεία Μελετών Περιβάλλοντος του Ιωάννη ∆ηµητριάδη 

(Εικ.12) [Αραβαντινός, 1984/2007]. Η µελέτη πραγµατοποιήθηκε σε τρεις φάσεις και 

ολοκληρώθηκε το 1993. Ως βασικός στόχος τίθεται η ενίσχυση της κατοικίας 

προκειµένου για την αναχαίτιση της υποβάθµισης της περιοχής βάσει και των 

προθέσεων του ∆ήµου. Αυτό προσδοκάται ότι θα επιτευχθεί µέσω της επαναφοράς των 

κατοίκων αλλά και της εισόδου νέων καθώς και της συγκράτησης του υπάρχοντος 

πληθυσµού. Η περιοχή προβάλλεται ως η πλέον κατάλληλη για κατοικία στο κέντρο 

της Αθήνας, αφού διατηρεί σε µεγάλο βαθµό τη χρήση αυτή, µε αποτέλεσµα να 

τονίζεται η ανάγκη διατήρησής της. 

Κατά την πρώτη φάση της µελέτης γίνεται µια καταγραφή της υφιστάµενης 

κατάστασης που επικρατεί στην περιοχή. Στη συνέχεια, στη δεύτερη φάση, παρατίθεται 

η πρόταση των προγραµµάτων παρέµβασης. Τέλος, η τρίτη φάση αφορά στην 

εξειδίκευση των προτάσεων της προηγούµενης φάσης.  

Οι κύριες κατευθύνσεις της µελέτης περιλαµβάνουν τα εξής: 

� Αναβάθµιση, στο βαθµό του δυνατού, της παραδοσιακής δοµής της γειτονιάς 

του Μεταξουργείου µε παράλληλη τόνωση της κατοικίας, επιλύοντας τις 

πιθανές συγκρούσεις µεταξύ των χρήσεων γης.  

� Ανάδειξη της αρχαιολογικής και ιστορικής σηµασίας της περιοχής σε 

συνδυασµό µε αντίστοιχες παρεµβάσεις σε όµορες περιοχές. 

� Ανάδειξη και προστασία του εναποµείναντος κτηριακού πλούτου και του 

αρχικού πολεοδοµικού ιστού. 

� Αποµάκρυνση των οχλουσών χρήσεων και των όποιων υποβαθµιστικών 

παραγόντων από την άµεση γύρω περιοχή. 
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� Αντιµετώπιση του κυκλοφοριακού ζητήµατος µε κύριο στόχο τον περιορισµό 

της διερχόµενης κυκλοφορίας. 

� Βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος µε έµφαση στην αισθητική αναβάθµιση. 

� Αντιµετώπιση του δηµογραφικού και κοινωνικού προβλήµατος µε οδηγό τη 

βελτίωση της κοινωνικής υποδοµής (∆ηµητριάδης, 1993). 

 

 

Τα προγράµµατα παρέµβασης περιλαµβάνουν τους εξής τύπους: 

- Ρυθµιστικά προγράµµατα, όπως κατανοµή και κανονισµούς χρήσεων γης κατά 

ζώνες, τροποποίηση όρων δόµησης και ρυµοτοµικού, χαρακτηρισµοί 

οικοδοµικών τετραγώνων. 

- Προγράµµατα οργανωµένης ανάπλασης, στις Ειδικές Ζώνες22 της Ιεράς οδού, 

του ∆ηµοσίου Σήµατος και του ∆ουρούτη. 

- Προγράµµατα σηµειακών παρεµβάσεων, για ανάπλαση πλατειών, δηµιουργία 

δηµόσιων ελεύθερων χώρων, διαµόρφωση εισόδων και συνδέσεων. 

- Ειδικά προγράµµατα, όπως πεζοδροµήσεις, διατήρηση και αποκατάσταση 

κτηριακού αποθέµατος, αναβάθµιση κοινωνικής και τεχνικής υποδοµής.  

Προκειµένου για τη συνολική διαχείριση του προγράµµατος ανάπλασης που 

προτείνεται µε τη συγκεκριµένη µελέτη, επισηµαίνεται η ανάγκη ίδρυσης ενός Φορέα 

Ανάπτυξης για το Μεταξουργείο. 

Οι προτάσεις της µελέτης θεσµοθετήθηκαν µε Π∆ στο ΦΕΚ 616/∆/98, στο 

άρθρο 3 του οποίου θεσπίζεται για το µεγαλύτερο τµήµα της περιοχής η χρήση της 

γενικής κατοικίας, εξειδικεύοντάς την σε ορισµένα σηµεία µε αποκλεισµό ορισµένων 

χρήσεων.  

 

2.2.2.2. Η Μελέτη της Αλεξάνδρας Καρύδη (2001) για Λογαριασµό της ΕΑΧΑ ΑΕ 

 

Το 2001, µε ευθύνη της Ενοποίησης Αρχαιολογικών Χώρων Αθήνας ΑΕ 

(ΕΑΧΑ) [Εικ. 13] και σε συνεργασία µε το Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και 

                                                 
22  Προορίζονταν για τµήµατα του Μεταξουργείου µε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και αν 
πραγµατοποιούνταν θα άλλαζαν σε µεγάλο βαθµό την εικόνα της περιοχής. Για την Ιερά Οδό 
προτείνεται µε την τµηµατική πεζοδρόµησή της η µετατροπή της σε ‘έναν ισχυρό πόλο 
ακτινοβολίας για την ανάδειξη της φυσιογνωµίας της ιστορικής Αθήνας’. Στη ζώνη του 
∆ηµόσιου Σήµατος επιδιώκεται ποιότητα χώρου ανάλογη µε αυτή της Πλάκας, ενώ στη ζώνη 
∆ουρούτη προτείνεται µια αναφορά στην ιστορία της περιοχής, που πήρε την ονοµασία της από 
το ιστορικό κτήριο του µεταξουργείου (Παπασπύρου, 2008).  

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:39:35 EEST - 54.219.128.100



Μεντζελοπούλου Νίκη                                                  Ιστορική & Πολεοδοµική Εξέλιξη Περιοχής 

27 

∆ηµοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩ∆Ε), ανατέθηκε στο µελετητικό γραφείο της Αλεξάνδρας 

Καρύδη η µελέτη µε τίτλο Αναγνώριση και προτάσεις παρεµβάσεων για την περιοχή του 

Μεταξουργείου (Αραβαντινός, 1984/2007). Η ολοκλήρωση της µελέτης, ωστόσο, 

εκκρεµεί, αφού έχει εκπονηθεί µόνο έως τη Β’ φάση της.   

 Κύριοι στόχοι της µελέτης είναι: 

� Επανένταξη του Μεταξουργείου στην αντιληπτική ενότητα του Ιστορικού 

Κέντρου της Αθήνας, µε αποκατάσταση των προσπελάσεων των πεζών και 

ανάδειξη αναφορών και µνηµείων. 

� Λειτουργική ενσωµάτωση σε µια ενιαία δοµή υπηρεσιών µητροπολιτικού 

κέντρου, η οποία συνδυάζει και ενότητες κατοικίας µε ειδικά χαρακτηριστικά. 

� Πρόκληση του παράλληλου ενδιαφέροντος από συλλογικούς και δηµόσιους 

φορείς που να µπορούν να αναλάβουν επικουρικό ρόλο στην αναµόρφωση του 

περιεχοµένου και του οικονοµικού ρόλου της περιοχής, σύµµετρα προς το 

γεωµετρικό πλεονέκτηµα της κεντρικότητας, µετέχοντας µε επενδυτικά 

προγράµµατα στην ανάπτυξή της. 

� Επισήµανση της ανάγκης οργανικά συσχετισµένων δράσεων προγραµµατισµού 

για τις δηµόσιες υποδοµές και για το ρόλο τους στην ανάπλαση του κέντρου 

(Καρύδη, 2001).  

Αξίζει να σηµειωθεί ότι στις προτάσεις περιλαµβάνεται η καταγραφή 333 

νεοκλασικών κτηρίων, ενώ προωθείται η κήρυξη ακόµα περισσοτέρων διατηρητέων, 

αξιοποιώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την παράδοση της αστικής µονοκατοικίας του 

κέντρου, που ανακάµπτει τα τελευταία χρόνια. 

Η πρόταση αναφέρεται σε: 

µια ανανέωση και επανάχρηση της περιοχής, µέσω του µηχανισµού της αγοράς, 
ώστε αυτός να ανταποκριθεί στο στόχο ανάδειξης της ιστορίας και της 
κεντρικότητας, […] σε µια ανταγωνιστικότητα που απαιτεί προβολή και 
κινητοποίηση από τους δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς, […] µια αναθέρµανση 
της αγοράς µε νέες χρήσεις που εγγυώνται την οικονοµική και κοινωνική 
ανάπτυξη […] (Καρύδη, 2001). 
 
Με τη συγκεκριµένη µελέτη προτείνονται περιοριστικά µέτρα στη δόµηση και 

στις παραγωγικές δραστηριότητες, καθώς και αναθεώρηση της µελέτης του γραφείου 

∆ηµητριάδη και του Π∆ χρήσεων γης (ΦΕΚ 616/98). Χαρακτηριστικά αναφέρεται πως 

το Μεταξουργείο προορίζεται να µετατραπεί από ‘φυτώριο µικρο-επιχειρηµατικής 

δραστηριότητας’ σε περιοχή κατοικίας και κεντρικών χρήσεων. Συνεχίζοντας, 

αναφέρεται ότι ‘η εµµονή στην επανάχρησή του ως τόπου κατοικίας δεν πρέπει να 
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αποτελέσει µονοκαλλιέργεια […] νέες υπηρεσίες και πόλοι έλξης νέας ζήτησης θα 

χρειαστεί να εγκατασταθούν  προσβλέποντας σε  µία κατ’ αρχήν υπερτοπική πελατεία’. 

Η παρουσία των θεατρικών σκηνών συµβάλλει σε αυτό, αφού προωθεί ξανά την 

οικειοποίηση των Αθηναίων µε την συγκεκριµένη περιοχή, η οποία έχει το βασικό 

πλεονέκτηµα του κέντρου - απόκεντρου. Στόχος είναι ‘η οργάνωση και διαχείριση της 

εισόδου των νέων χρήσεων και όχι η αποτροπή τους’. Προκειµένου για την επίτευξή 

του, τονίζεται η αναγκαιότητα ενός προωθητή στη διαχείριση της επανάχρησης µέσω 

της προβολής και της προώθησης του marketing της περιοχής για προσέλκυση νέων 

επενδύσεων.  

 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:39:35 EEST - 54.219.128.100



Μεντζελοπούλου Νίκη                                                                                  Υφιστάµενη Κατάσταση 

29 

3. Υφιστάµενη Κατάσταση 

3.1. Παράνοµες ∆ραστηριότητες - Οίκοι Ανοχής - Άστεγοι 

 

Τα τελευταία χρόνια, οι αλλαγές στο Μεταξουργείο συντελούνται ραγδαία. Νέες 

κοινωνικές οµάδες εισέρχονται στην περιοχή και µαζί µε αυτές νέες χρήσεις, αρκετές 

φορές παράνοµες. Η υποβάθµιση της περιοχής καθοδηγείται από τη συγκέντρωση 

κοινωνικών προβληµάτων, όπως η εγκληµατικότητα, η παραβατικότητα και η λαθραία 

µετανάστευση. Η ανεξέλεγκτη χρήση και διακίνηση ναρκωτικών, η παράνοµη πορνεία, 

το παραεµπόριο αφορούν ζητήµατα οξυµένης παραβατικότητας που ευδοκιµούν στην 

περιοχή. 

 Οι οίκοι ανοχής σχετίζονται µε το κέντρο της πόλης. Η παρουσία τους στην 

περιοχή ξεκίνησε µέσα στη δεκαετία του ’70 (∆ίκτυο Νοµαδική Αρχιτεκτονική, 2010). 

Μάλιστα αρκετοί από τους ντόπιους υποστηρίζουν ότι η κίνηση αυτή δεν ήταν τυχαία, 

αλλά µεθοδεύτηκε από συµφέροντα που ήθελαν από τότε την υποβάθµιση της περιοχής. 

 Σήµερα, η πλειοψηφία των οίκων ανοχής συγκεντρώνεται στο ΒΑ τµήµα της 

συνοικίας και ιδιαίτερα στην οδό Ιάσονος (Εικ. 14, 15). Η πεζοδρόµησή της ευνοεί την 

ανάπτυξη αυτής της δραστηριότητας23, η οποία συνιστά µία υπερτοπική χρήση. Για τη 

στέγαση των οίκων ανοχής χρησιµοποιούνται παλιά κτίσµατα ακόµη και διατηρητέα, 

παρόλη την ισχύ της απαγόρευσης24.  

 Σύµφωνα µε έκθεση του ∆ήµου Αθηναίων το 2010 για το Ιστορικό Κέντρο, τα 

αποτελέσµατα της οποίας παρουσίασε σε συνέντευξη τύπου ο τότε δήµαρχος Νικήτας 

Κακλαµάνης, είχαν καταγραφεί 250 οίκοι ανοχής, εκ των οποίων µόνο οι 7 ήταν 

νόµιµοι. Κατεγράφη η µετατροπή παλαιών ξενοδοχείων σε πορνεία, αλλά και η αύξηση 

διαφόρων studios µε την επωνυµία Κέντρα Σωµατικής Ευεξίας (Εικ. 16), που ακριβώς 

λόγω αυτής θεωρούνται νόµιµα - εκµεταλλευόµενα κενό του νοµοθετικού πλαισίου, 

αφού δεν περιέχονται σε κανένα νόµο - και στην περίπτωσή τους αρκεί µία απλή 

έναρξη επαγγέλµατος25. Ουσιαστικά όµως πρόκειται για πορνεία χωρίς άδεια. Στην 

                                                 
23 Η Ιάσονος πεζοδροµήθηκε στα µέσα της δεκαετίας του ’90 στο πλαίσιο έργων ανάπλασης. 
Βάσει καταγραφής των χρήσεων γης που έγινε για λογαριασµό του ∆ήµου Αθηναίων το 1991, 
πριν την πεζοδρόµησή της υπήρχαν µόνο δύο οίκοι ανοχής, σε αντίθεση µε τον 
πολλαπλασιασµό τους στη συνέχεια. Γίνεται αντιληπτό λοιπόν ότι η πεζοδρόµηση ευνόησε την 
περαιτέρω συγκέντρωση αντίστοιχων δραστηριοτήτων (Βαταβάλη, 2004). 
24 Βάσει του Νόµου 2734/99 Εκδιδόµενα µε αµοιβή πρόσωπα και άλλες διατάξεις - άρθρο 3 - 
παράγραφος 4 ‘∆εν επιτρέπεται η εγκατάσταση εκδιδοµένων µε αµοιβή προσώπων σε 
διατηρητέα ή παραδοσιακά κτήρια…’ 
25 Πρόκειται για µικρά σπίτια, απουσία του χαρακτηριστικού κόκκινου φωτός στην είσοδο, που 
λόγω της υψηλής τιµής χρέωσης αλλά και των καλύτερων συνθηκών, παρέχουν σχεδόν 
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περιοχή του Μεταξουργείου εντοπίζονται κυρίως κατά µήκος της Ιεράς οδού, της 

Κωνσταντινουπόλεως αλλά και στην Πειραιώς (Καρίµαλη, 2012).  

 Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, η οικονοµική δραστηριότητα των οίκων 

ανοχής στηρίζεται στην εκµετάλλευση παράνοµα εκδιδοµένων γυναικών που δεν έχουν 

πιστοποιητικά υγείας και δεν υπόκεινται σε ελέγχους για µολυσµατικές ασθένειες. Η 

κατάσταση αυτή, έχει όπως υποστηρίζει το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσηµάτων 

(ΚΕΕΛΠΝΟ), ως αποτέλεσµα να βρίσκονται σε έξαρση λοιµώδη νοσήµατα, ορισµένα 

εκ των οποίων έκαναν την επανεµφάνισή τους έπειτα από πολλά χρόνια. Η αύξηση 

οφείλεται ως επί το πλείστον, τόσο στην αύξηση της παράνοµης πορνείας, όσο και στην 

µεγάλη εισροή αλλοδαπών χωρίς νόµιµα έγγραφα εισόδου και παραµονής και χωρίς 

εµβολιαστική κάλυψη στις χώρες προέλευσης. Αξίζει να σηµειωθεί, ότι οι κοπέλες 

µεταξύ των οποίων και ανήλικες, που εκδίδονται µε πολύ χαµηλές τιµές συχνά 

αποτελούν θύµατα του trafficking26. Ιδιαίτερη µνεία χρειάζεται να γίνει και για την 

ανδρική πορνεία, η οποία παρουσιάζεται στις πλατείες Κουµουνδούρου και Οµονοίας 

καθώς και σε τµήµα της οδού Πειραιώς στο ύψος του Κεραµεικού.  

 Σε επιστολή που κατέθεσε την 1η Μαΐου 2012 στην εισαγγελία του Αρείου 

Πάγου η Κίνηση Πολιτών Κέντρου Αθήνας (ΚΙΠΟΚΑ)27 για την εφαρµογή του νόµου 

και τον τερµατισµό της παράνοµης λειτουργίας οίκων ανοχής στο Ιστορικό Κέντρο της 

Αθήνας (ΚΙΠΟΚΑ, 2012), περιλαµβανόταν καταγραφή των παράνοµων πορνείων που 

δραστηριοποιούνται στην πρωτεύουσα. Από τα στοιχεία, εξήχθη το συµπέρασµα ότι 

στην περιοχή Μεταξουργείου - Κεραµεικού φιλοξενείται το 20-25% του συνόλου των 

οίκων ανοχής και studios που λειτουργούν στο λεκανοπέδιο. Το ποσοστό αυτό αφορά 

περίπου 70 επιχειρήσεις, από τις οποίες οι 57 συγκεντρώνονται στις οδούς Ιάσονος και 

Κολωνού.  

 Χαρακτηριστική είναι η αναφορά τον Σεπτέµβριο του 2012 του Υπουργείου 

∆ηµοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη µέσω εγγράφου του προϊσταµένου του 

που διαβιβάστηκε στη Βουλή σχετικά µε τον αριθµό των οίκων ανοχής στην περιοχή 

της Αθήνας. Εκτιµάται ότι λειτουργούν πάνω από 350, από τους οποίους µόνο οι 

                                                                                                                                               
αποκλειστικά τις υπηρεσίες τους σε Έλληνες. Εξαπλώνονται ταχύτατα σε ολόκληρο το κέντρο 
αλλά και τα προάστια (Χεκίµογλου, 2009).   
26 Στα ελληνικά ο όρος αποδίδεται ως διεθνική σωµατεµπορία και αναφέρεται στην παράνοµη 
διακίνηση προσώπων µε σκοπό τη σεξουαλική-οικονοµική εκµετάλλευση 
(http://www.mighealth.net). 
27 Ξεκίνησε τις δραστηριότητες της τον Σεπτέµβριο του 2009 από µια οµάδα κατοίκων και 
επιχειρηµατιών µε σκοπό την αντιµετώπιση των προβληµάτων της περιοχής σε συνεργασία µε 
την πολιτεία και τον ∆ήµο της Αθήνας.  
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τέσσερις σε νόµιµο καθεστώς. Το πρόβληµα στην απογραφή τους εστιάζεται στις 

συχνές µεταβολές που υπόκεινται αφού άλλοι σφραγίζονται, άλλοι µεταστεγάζονται ή 

κλείνουν (Το ΒΗΜΑ, 2012). 

 Ο µεγάλος αριθµός των εγκαταλελειµµένων κτηρίων (Εικ. 17-19) που 

απαντώνται στην περιοχή του Μεταξουργείου αποτελεί συχνά καταφύγιο για 

περιθωριοποιηµένες οµάδες ατόµων που δυσκολεύονται να ενταχθούν στη ζωή της 

πόλης, όπως οι άστεγοι, οι µη νόµιµοι µετανάστες και οι τοξικοµανείς (Εικ. 20-24). Η 

προσπάθειά τους για επιβίωση οδηγεί στην άνθιση του παραεµπορίου 28  και των 

παράνοµων δραστηριοτήτων, αφού ο χώρος της παραοικονοµίας προσφέρεται για την 

απασχόλησή τους.  

 Οι µετανάστες χωρίς έγγραφα προέρχονται από χώρες όπου επικρατούν 

δύσκολες συνθήκες και στο ταξίδι τους προς τις ευρωπαϊκές µητροπόλεις περνούν µέσα 

από τη χώρα µας. Αρκετοί δεν τα καταφέρνουν και παραµένουν στην Ελλάδα. 

Κατοικούν σε ερειπωµένα κτήρια, ενώ συχνά µένουν πολλοί µαζί σε χώρους που δεν 

πληρούν τις στοιχειώδεις συνθήκες υγιεινής καταβάλλοντας ενοίκιο σε έναν φερόµενο 

ως ιδιοκτήτη, ο οποίος εκµεταλλευόµενος την κατάσταση έχει νοικιάσει αρχικά το 

ακίνητο σε πολύ χαµηλή τιµή επινοικιάζοντας το στη συνέχεια σε αυτούς µε σκοπό το 

κέρδος.     

 Αναφορικά µε τις ουσιοεξαρτηµένες οµάδες πληθυσµού και παρόλη τη 

µεταφορά της θεραπευτικής µονάδας του Οργανισµού Κατά των Ναρκωτικών 

(ΟΚΑΝΑ) από τη Σοφοκλέους στο Νοσοκοµείο Σωτηρία, συνεχίζεται κανονικά η 

απροκάλυπτη διακίνηση και χρήση ναρκωτικών. Οι άµεσα ενδιαφερόµενοι γνωρίζουν 

καλά τα στέκια παρά τη συνεχή αλλαγή τους εξαιτίας των επιχειρήσεων σκούπα της 

αστυνοµίας.  Είναι όµως ενθαρρυντική η είδηση, ότι ο ∆ήµος Αθηναίων βρίσκεται σε 

συνεργασία µε υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας στη διαδικασία ετοιµασίας των δύο 

πρώτων χώρων υποδοχής χρηστών ναρκωτικών. Εκεί θα µπορούν οι χρήστες να κάνουν 

χρήση ναρκωτικών σε ελεγχόµενο περιβάλλον υπό την επίβλεψη ιατρικού προσωπικού, 

προκειµένου να αντιµετωπιστεί το φαινόµενο της δηµόσιας χρήσης ουσιών. Πρόκειται 

                                                 
28 Στην Ελλάδα, το παραεµπόριο αποτελεί την πιο διαδεδοµένη δραστηριότητα όσον αφορά το 
χώρο της παραοικονοµίας. Σχετίζεται µε τη διακίνηση αποµιµήσεων επώνυµων προϊόντων 
ρουχισµού, αξεσουάρ, ηλεκτρονικών ειδών και αντιγράφων ψηφιακών δίσκων, το περιεχόµενο 
των οποίων προστατεύεται από το νόµο περί πνευµατικών δικαιωµάτων (Ρερρές, 2011). 
Μάλιστα, σύµφωνα µε έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προστασία των δικαιωµάτων 
περί πνευµατικής ιδιοκτησίας, η Ελλάδα για το έτος 2009 δέσµευσε 21.990.722 προϊόντα 
αποµιµήσεων, τον µεγαλύτερο αριθµό ανάµεσα στα κράτη µέλη (Αποστολίδης, 2012). 
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για ένα πρωτοποριακό εγχείρηµα για τα ελληνικά δεδοµένα, µε επιτυχή ήδη εφαρµογή 

σε χώρες του εξωτερικού (Ονισένκο, 2012).  

 Προκειµένου να υπάρξει µία απεικόνιση των παραβατικών δραστηριοτήτων 

στην περιοχή µελέτης και γύρω από αυτήν, η Εικόνα 25 δίνει µία αντιπροσωπευτική 

εικόνα της κατάστασης που επικρατεί. Στον χάρτη, που αποτελεί προϊόν µελέτης του 

Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων (ΙΤΕΠ) για το έτος 2011, 

εµφανίζεται η παραβατικότητα συγκεντρωµένη στο ΒΑ τµήµα του Μεταξουργείου, 

γύρω από την Οµόνοια. Πρόκειται ωστόσο για µία κατάσταση σε διαρκή κινητικότητα, 

αφού αφορά παράνοµες συµπεριφορές.  

 

3.2. Μετανάστες 

 

Η Αθήνα λόγω της γεωγραφικής της θέσης αποτελεί µία από τις βασικές εισόδους της 

µεταναστευτικής ροής προς την Ευρώπη. Το Μεταξουργείο, µία υποβαθµισµένη 

κεντρική περιοχή της πόλης, έχει φιλοξενήσει κατά διαστήµατα αρχικά εσωτερικούς 

µετανάστες, έπειτα µουσουλµάνους από τη Θράκη ενώ τα τελευταία χρόνια υποδέχεται 

εξωτερικούς (οικονοµικούς) µετανάστες (Τσινάρης, 2005).  

Κατά τις δεκαετίες της προαστιοποίησης, ‘70 - ‘90, πολλοί από τους κατοίκους 

της συνοικίας µετεγκαταστάθηκαν εκτός κέντρου πόλης προς αναζήτηση µιας 

καλύτερης ποιότητας ζωής, µε αποτέλεσµα ένα σηµαντικό ποσοστό οικονοµικά 

προσιτού κτηριακού αποθέµατος να παραµείνει διαθέσιµο. Η εύκολη 

προσπελασιµότητα και η εγγύτητα σε σηµεία συνάντησης µε οµοεθνείς τους, όπως 

είναι η πλατεία Οµονοίας, συνηγόρησαν υπέρ της εγκατάστασης µεγάλου αριθµού 

µεταναστών.  

Συγκρίνοντας τα στοιχεία από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) που 

αφορούν τον πληθυσµό των µεταναστών τα έτη 1991 και 200129, διαπιστώνουµε 

αύξηση 310%, αφού ο πληθυσµός τους αυξήθηκε από 899 άτοµα το 1991 σε 3.687 το 

2001. Για τον αντίστοιχο συνολικό πληθυσµό, το 1991 το Μεταξουργείο είχε 10442 

κατοίκους, ενώ το 2001, ο συνολικός πληθυσµός της περιοχής ανερχόταν σε 10.188 

κατοίκους, µε κάτι παραπάνω δηλαδή από το 1/3 να συνιστά το πλήθος των 

µεταναστών. Παρόλα αυτά, η έλευση των µεταναστών - σε συνδυασµό µε την 

εγκατάσταση κατοίκων υψηλών κοινωνικοοικονοµικών στρωµάτων προς αναζήτηση 

                                                 
29 Τα στοιχεία από την τελευταία απογραφή του 2011 δεν είναι προς το παρόν διαθέσιµα από 
την ΕΛΣΤΑΤ. 
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ενός εναλλακτικού τρόπου ζωής - κατάφερε να συγκρατήσει τον πληθυσµό, ο οποίος σε 

διαφορετική κατάσταση θα είχε µειωθεί σηµαντικά εξαιτίας της φυγής αρκετών εκ των 

παλαιών κατοίκων. 

Κατά τη διάρκεια της πενταετίας 1975-1980 εποίκισαν την περιοχή κυρίως 

Πολωνοί, Βούλγαροι, Ρώσοι, Αλβανοί και Αιγύπτιοι. Στη συνέχεια άρχισαν να 

συγκεντρώνονται µετανάστες από την Ανατολή ως επί το πλείστον κινεζικής 

υπηκοότητας. Τα τελευταία χρόνια στην περιοχή φθάνουν νέα κύµατα οικονοµικά 

ασθενέστερων µεταναστών από χώρες της Αφρικής και της Ασίας, οι οποίοι 

στεγάζονται σε µεγαλύτερες οµάδες στα διαµερίσµατα προκειµένου να αντιµετωπίσουν 

το κόστος ενοικίου (Ταξιάρχη, 2007).   

Αρκετοί µετανάστες έχουν εκτός από τις κατοικίες τους οργανώσει και τις 

επιχειρήσεις τους στην περιοχή, αρχικά για την κάλυψη των αναγκών των κοινοτήτων 

τους. Συνήθως αφορούν δραστηριότητες εµπορίου προϊόντων ένδυσης, όπως είναι οι 

κινέζικες επιχειρήσεις χονδρικής και λιανικής πώλησης30, τα καφενεία και εστιατόρια 

ως χώροι συνάθροισης των διαφόρων εθνικοτήτων και τα καταστήµατα πώλησης δικών 

τους προϊόντων. Κατά αυτόν τον τρόπο, οι µετανάστες αναβίωσαν τον χαρακτήρα της 

γειτονιάς στην περιοχή απευθυνόµενοι µε τον καιρό και στην ευρύτερη αγορά.   

Ειδικότερα, στο εσωτερικό του ΒΑ τµήµατος της περιοχής και κυρίως γύρω και 

επί της οδού Κεραµεικού εντοπίζονται πολλά καταστήµατα µεταναστών διαφόρων 

εθνικοτήτων (Ινδών, Μπαγκλαντεσιανών, Πακιστανών, Αράβων, Γεωργιανών). Οι 

επιχειρήσεις αυτές αφορούν µαγαζιά εµπορίας τροφίµων, δίσκων, υπηρεσιών 

τηλεφωνίας, κουρεία, καφενεία, ταξιδιωτικά πρακτορεία και απευθύνονται κυρίως σε 

οµοεθνείς τους (Εικόνες 26-29) [Μαυρατζάς, 2008]. Παρατηρούµε λοιπόν, ότι οι 

µετανάστες εµφανίζονται µε πολλαπλούς τρόπους στο δηµόσιο χώρο, ακόµη και µέσω 

των δικών τους σταθερών σηµείων αναφοράς (Σαµαρίνης, 2005).  

Ξεχωριστό κεφάλαιο για τον ξένο πληθυσµό του Μεταξουργείου, αποτελεί η 

ιδιαίτερα κλειστή κινεζική κοινότητα, η οποία απλώνεται σε 17 οικοδοµικά τετράγωνα, 

που περικλείουν οι οδοί Θερµοπυλών, Λεωνίδου, Κολωνού και Πειραιώς (Τράτσα, 

2012α). Το κτήριο σήµα κατατεθέν της κινεζικής γειτονιάς, είναι το επονοµαζόµενο 

Μέγαρο Μυλλέρου - ή αλλιώς Chinatown για τους ίδιους - στην οδό Αγησιλάου, το 

οποίο καταλαµβάνει ένα ολόκληρο οικοδοµικό τετράγωνο στη συνοικία και 

συγκεκριµένα αυτό που ορίζεται από τις οδούς Πειραιώς, Μυλλέρου, Αγησιλάου και 

                                                 
30 Το χονδρεµπόριο αναπτύσσεται στα όρια της περιοχής, ενώ το λιανικό στο εσωτερικό της. 
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Ακαδήµου (Εικ. 30). Με τη διάρθρωση του κτηρίου γύρω από ένα κεντρικό αίθριο, οι 

όροφοι από την πλευρά της Πειραιώς καλύπτουν ανάγκες στέγασης, ενώ από την 

πλευρά της Αγησιλάου αφορούν το χονδρεµπόριο (Εικ. 31-35). Στους υπόλοιπους 

χώρους του κτηρίου στεγάζονται ταξιδιωτικά, δικηγορικά, λογιστικά γραφεία, σύλλογοι 

και άλλες υπηρεσίες που απευθύνονται στην κινεζική κοινότητα. Επίσης, σε αυτό το 

κτήριο έχει τα γραφεία της η εφηµερίδα China-Greece-Times. Λόγω της οικονοµικής 

κρίσης, το 30% των κινεζικών επιχειρήσεων έχει κλείσει µέσα στο 2012 (Πατατούκα 

και Πολύζου, 2011).      

  

3.3. Οχλούσες Χρήσεις - Κυκλοφοριακά Προβλήµατα 

 

Καθοριστικής σηµασίας για τη µετέπειτα εξέλιξη του Μεταξουργείου, αποδεικνύεται το 

γεγονός ότι στους πρώτους σχεδιασµούς για την Αθήνα δεν προβλεπόταν η 

χωροθέτηση των παραγωγικών δραστηριοτήτων, που είχε ανάγκη η πρωτεύουσα. Τη 

λύση σε αυτό το αδιέξοδο έδωσε η τοπική κοινωνία µε την εγκατάσταση των 

παραγωγικών µονάδων στις νέες επεκτάσεις προς το δυτικό τµήµα της πόλης, όπου δεν 

υπήρχαν προσχεδιασµένες χρήσεις και η αξία της γης ήταν σε χαµηλό επίπεδο 

(Βαταβάλη, 2004). Έτσι παρατηρούµε ότι η δοµή της Αθήνας από τον 19ο αιώνα, 

διακρινόταν σε ανατολικό και δυτικό τµήµα, όπου το µεν πρώτο φιλοξενούσε τις 

ευγενείς χρήσεις, ενώ το δεύτερο απετέλεσε χώρο ανάπτυξης των οχλουσών 

δραστηριοτήτων, όπως αµαξοποιεία, σιδηρουργεία, σαγµατοποιεία, ξυλουργεία, 

εργαστήρια µετάλλου, τυπογραφεία κ.α. (Αγριαντώνη, 1995).  

 Από τη δεκαετία του ’80 ξεκινάει η σταδιακή παρακµή της παραγωγικής 

δραστηριότητας µε τη θεσµοθέτηση του Π∆ 84/84 (ΦΕΚ Α33) περί Ίδρυσης, επέκτασης, 

εκσυγχρονισµού, συγχώνευσης και µετεγκατάστασης βιοµηχανιών, βιοτεχνιών και 

αποθηκών µέσα στα όρια του ηπειρωτικού τµήµατος του Νοµού Αττικής και των νησιών 

Σαλαµίνας και Αίγινας. Το Προεδρικό ∆ιάταγµα απαγορεύει ουσιαστικά την ίδρυση και 

εγκατάσταση βιοτεχνιών στο Μεταξουργείο. Ειδικότερα στο άρθρο 2 αναφέρεται ότι 

επιτρέπεται η εγκατάσταση επιχειρήσεων που έχουν κινητήρια δύναµη του 

µηχανολογικού εξοπλισµού τους µέχρι 15 HP και 50 KW. Ωστόσο τα µηχανουργεία 

κάθε τύπου εξαιρούνται31.  

                                                 
31 Άρθρο 2 - Πίνακας Α/Α 60: Λοιπά µηχανουργεία, κατασκευής και επισκευής πάσης φύσεως 
µηχανηµάτων και εξαρτηµάτων αυτών (δεν επιτρέπεται η ίδρυση αυτής της µονάδας). 
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 Η πολεοδοµική µελέτη αναβάθµισης του Μεταξουργείου για λογαριασµό του ∆. 

Αθηναίων, χρησιµοποιήθηκε ως βασική πηγή για το Π∆ (ΦΕΚ 616∆/98) περί 

Καθορισµού των χρήσεων γης και των ειδικών όρων και περιορισµών δόµησης στην 

περιοχή του Μεταξουργείου, του ρυµοτοµικού σχεδίου Αθηνών. Σε συνέχεια του Π∆ 

84/84, και συγκεκριµένα στο άρθρο 2 αναφέρεται ότι απαγορεύονται οι εξής χρήσεις: 

µάντρες πώλησης ή ενοικίασης αυτοκινήτων, µάντρες οικοδοµικών και άλλων υλικών, 

εµπορία και αποθήκευση καυσίµων, ορυκτών και χηµικών προϊόντων για τη 

βιοµηχανία, λιπαντικών, εγκαταστάσεις εκκενώσεως βόθρων και απολυµάνσεων, 

µηχανουργεία (εξαιρουµένων εκείνων που σχετίζονται µε είδη λαϊκής τέχνης και 

πληρούν συγκεκριµένους όρους ισχύος µηχανολογικού εξοπλισµού), εργαστήρια ή 

βιοτεχνίες επεξεργασίας εύφλεκτων υλικών, βουλκανιζατέρ, εργαστήρια επισκευής 

αυτοκινήτων, µοτοσυκλετών και ποδηλάτων (µε εξαίρεση τα οικόπεδα που έχουν 

πρόσωπο στις οδούς Κωνσταντινουπόλεως, Αχιλλέως, Θερµοπυλών και Κολοκυνθούς).  

 Με τη δηµοσίευση του παραπάνω Π∆ υπήρχε η προθεσµία 36 µηνών για την 

αποµάκρυνση των συγκεκριµένων οχλουσών χρήσεων. Ωστόσο, το 2002 δόθηκε 

παράταση άλλων 36 µηνών εξαιτίας της συνέχισης λειτουργίας αυτών των χρήσεων32.  

Σήµερα ορισµένες από αυτές τις επιχειρήσεις εξακολουθούν να λειτουργούν κυρίως 

λόγω της απουσίας κρατικής µέριµνας για τη µετεγκατάσταση ή την αποζηµίωσή τους. 

Εντοπίζονται στους κεντρικούς άξονες αλλά και διάσπαρτες στο εσωτερικό της 

συνοικίας (Εικόνες 36, 37).  

 Η εγκατάσταση παραγωγικών δραστηριοτήτων µεταποίησης/βιοτεχνίας και 

σταδιακά βιοµηχανίας ενισχύθηκε από τις µεταφορικές υποδοµές, οι οποίες 

ισχυροποιήθηκαν περισσότερο µε την κατασκευή των σιδηροδροµικών σταθµών 

Λαρίσης και Πελοποννήσου33 στο βόρειο άκρο της περιοχής (Παυλίδης, 2005).  

                                                 
32 Ν. 3066/2002 (ΦΕΚ Α252)  περί Σύστασης «Φορέα εγγυοδοσίας Μικρών και πολύ Μικρών 
Επιχειρήσεων», σύστασης εταιρείας «Εθνικό Σύστηµα ∆ιαπίστευσης Α.Ε.», τροποποίησης του 
καταστατικού της εταιρείας «Ελληνικές Αλυκές Α.Ε.», απαλλοτριώσεων για τον «Ταµιευτήρα 
ΥΗΕ Μεσοχώρας» και άλλων διατάξεων - Άρθρο 42: ‘Ο χρόνος αποµάκρυνσης των µη 
επιτρεπόµενων χρήσεων, που ορίζεται µε τις διατάξεις του άρθρου 2 του από 23.07.1998 (ΦΕΚ 
616∆) Π∆ για το Μεταξουργείο, παρατείνεται για τριάντα έξι (36) επιπλέον µήνες από τη 
δηµοσίευση του νόµου αυτού’. 
33 Ο σιδηροδροµικός σταθµός Λαρίσης εγκαινιάστηκε το 1904 και σήµερα στεγάζει τον 
κεντρικό ενιαίο Σιδηροδροµικό Σταθµό Αθηνών. Ο σταθµός Πελοποννήσου, ο οποίος είναι 
κτίσµα του Έρνστ Τσίλλερ και αποτελεί διατηρητέο κτίριο ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής αξίας, 
εγκαινιάστηκε το 1884 και έκλεισε οριστικά το 2005. Μετά την κατάργηση του 
σιδηροδροµικού δικτύου ουσιαστικώς έχει εγκαταλειφθεί χωρίς να λαµβάνεται ουδεµία 
µέριµνα για τη συντήρηση και ενεργό αξιοποίησή του. Στη διάρκεια του διηµέρου 28-29 του 
περασµένου Σεπτεµβρίου, διοργανώθηκε το 8ο φεστιβάλ µουσικής και σύγχρονης τέχνης ART 
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Τα όρια του Μεταξουργείου ταυτίζονται µε κεντρικές οδικές αρτηρίες 

υπερτοπικής σηµασίας - Πειραιώς, Ιερά Οδός, Κωνσταντινουπόλεως, ∆εληγιάννη και 

Αγίου Κωνσταντίνου - ενώ από την περιοχή διέρχεται η λεωφόρος Αχιλλέως, η οποία 

έχει τα εντός της συνοικίας άκρα της στην πλατεία Καραϊσκάκη και στην 

Κωνσταντινουπόλεως, συνεχίζοντας ως λεωφόρος Αθηνών πέρα από αυτήν (Εικ. 38 και 

Χάρτης 7). Το πλέγµα των δρόµων που αναπτύσσεται στο εσωτερικό της περιοχής  

(Εικόνες 39-42) εξυπηρετεί κυρίως την κυκλοφορία µε κατεύθυνση Β∆-ΝΑ από και 

προς την Πειραιώς και την Αχιλλέως, αφού η κάθετη, προς αυτή την κατεύθυνση, 

κίνηση (Ν∆-ΒΑ) εξυπηρετείται κυρίως από την Αχιλλέως (εσωτερικά της συνοικίας) - 

Αγίου Κωνσταντίνου και την Πειραιώς περιµετρικά αυτής. Έτσι η συνοικία υφίσταται 

τις πιέσεις τόσο της τοπικής όσο και της διερχόµενης κυκλοφορίας.  

Οι δύο πλατείες Οµονοίας και Καραϊσκάκη, οι οποίες εφάπτονται στην περιοχή, 

έχουν επίσης κοµβικό ρόλο στην αύξηση της κίνησης (Εικ. 43, 44). Λαµβάνοντας 

υπόψη και την ύπαρξη των δύο σταθµών του ηλεκτρικού της Οµόνοιας και του 

Θησείου - σε κοντινή απόσταση - καθώς και των τριών ακόµη σταθµών του µετρό στην 

Οµόνοια, στην πλατεία Καραϊσκάκη και στον Κεραµεικό (Γκάζι) στην ευρύτερη 

περιοχή, η έντονη κυκλοφορία κατά τόπους είναι αναµενόµενη. Από την περιοχή 

διέρχονται 14 υπερτοπικές λεωφορειακές γραµµές - κατά µήκος όµως σχετικά µικρού 

τµήµατος του οδικού δικτύου - ενώ µέσω των αξόνων που οριοθετούν το Μεταξουργείο 

γίνεται η κίνηση 9 ακόµη γραµµών. Ωστόσο, η παρουσία αρκετών µονοδρόµων αλλά 

και αδιεξόδων (Εικόνες 45-47), η πεζοδρόµηση δύο βασικών κάθετων οδών (Σαλαµίνος, 

Ακαδήµου-Γιατράκου) [Εικόνες 48, 49] και η ύπαρξη στενών δρόµων (Εικόνα 50), 

συµβάλλουν στον περιορισµό της έντονης κυκλοφοριακής κίνησης σε συγκεκριµένα 

τµήµατα του οδικού δικτύου. Προς αυτή την κατεύθυνση συνέβαλε και η αποµάκρυνση 

του µεγαλύτερου ποσοστού των αφετηριών και τερµάτων λεωφορειακών γραµµών από 

την οδό Ζήνωνος στο τµήµα της συνοικίας κοντά στην Οµόνοια.  

Ως συµπέρασµα, η πρόσβαση στην περιοχή καθίσταται εξαιρετικά εύκολη αφού 

αποτελεί συγκοινωνιακό κόµβο - είναι άλλωστε πέρασµα προς τα δυτικά προάστια - 

ταυτόχρονα όµως παρατηρείται έντονη κυκλοφοριακή συµφόρηση σε ορισµένα 

τµήµατα της συνοικίας.  

   
                                                                                                                                               
IS Hard στο χώρο του Παλαιού Σιδηροδροµικού Σταθµού Πελοποννήσου, προκείµενου να 
τονιστεί η ανάγκη αξιοποίησης του ιστορικού κτηρίου συµβάλλοντας έτσι στην ενίσχυση της 
αισθητικής ταυτότητας της πόλης.  
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3.4. Ο Μετασχηµατισµός της Περιοχής από Βιοµηχανικό σε Πολιτιστικό Κέντρο 

3.4.1. Η Άνοδος των Πολιτιστικών Βιοµηχανιών στον Αστικό Σχεδιασµό  

 

Οι µεταβαλλόµενες συνθήκες διαβίωσης και η οικονοµική παγκοσµιοποίηση στα τέλη 

του 20ου και στις αρχές του 21ου αιώνα, οδηγούν σε σηµαντικούς µετασχηµατισµούς, 

που επηρεάζουν ιδιαίτερα τον αστικό σχεδιασµό. Οι αλλαγές που έχουν συντελεστεί 

στις σύγχρονες κοινωνίες - κυρίως ευρωπαϊκές και βορειοαµερικανικές - σχετίζονται µε 

τρεις θεωρητικές προσεγγίσεις: το µετασχηµατισµό των εργασιακών συνθηκών και 

αξιώσεων, την αυξανόµενη σηµασία της γνώσης στις σύγχρονες κοινωνίες και την 

άνοδο της δηµιουργικότητας ως προφανή οδηγό για την κοινωνική και οικονοµική ζωή 

της πόλης. Η δηµιουργική πόλη εµφανίζεται ως ένα φαινόµενο της σηµερινής 

διαδικασίας αστικής ανάπτυξης (Müller, 2009).    

Η δηµιουργική πόλη αποτελεί ένα νέο εργαλείο πολεοδοµικού σχεδιασµού µε 

στόχο την ενίσχυση της βιωσιµότητας των σύγχρονων πόλεων (Νικολακοπούλου, 

2011). Η ιδέα της δηµιουργικής πόλης είναι σχετικά πρόσφατη και τοποθετείται στα 

µέσα της δεκαετίας του ’80. Παρόλα αυτά, οι σηµαντικότερες εργασίες στο 

συγκεκριµένο θέµα έγιναν στις αρχές του 21ου αιώνα από τους Peter Hall (2000) και 

Charles Landry (2000/2008). Στη δηµιουργική πόλη, ο πολιτισµός γίνεται η πρώτη ύλη 

και η δηµιουργικότητα το µέσο για την εκµετάλλευση αυτού του πόρου 

(Νικολακοπούλου, 2011). 

Ο πολιτισµός προβάλλει πλέον ως το µαγικό υποκατάστατο της χαµένης 

βιοµηχανικής κυριαρχίας, και ως το κλειδί για την αύξηση της ελκυστικότητας της 

πόλης στα νέα δεδοµένα (Hall, 2000). Μετατρέπεται σε βασικό αστικό πόρο, θέτοντας 

ως στόχο για τους εµπλεκόµενους στον αστικό σχεδιασµό την ενδυνάµωση της 

πολιτιστικής ταυτότητας των πόλεων, η οποία θα συµβάλλει στην προώθηση της 

µοναδικότητας της κάθε περιοχής (Landry, 2000/2008). Σήµερα, οι κοινωνίες 

επενδύουν στον πολιτισµό προκειµένου να αυξήσουν τη δηµιουργικότητά τους και να 

µπορέσουν να ανταποκριθούν στις νέες ανάγκες του παγκόσµιου ανταγωνισµού. Οι 

αναπλάσεις έχουν πλέον άµεση σχέση µε τον πολιτισµό και την εικόνα µιας περιοχής.  

Ο βιοµηχανικός τοµέας κυριάρχησε στην οικονοµία των περισσοτέρων 

αναπτυγµένων χωρών τουλάχιστον µέχρι τη δεκαετία του ’70. Η τεχνολογική πρόοδος, 

η ελάττωση των φυσικών πόρων, ο ανταγωνισµός χαµηλού κόστους στον τοµέα της 

παραδοσιακής βιοµηχανίας αλλά και η άνοδος της συµβολικής οικονοµίας - η οποία 

θέτει σε νέα βάση τον πολιτισµό καθώς συνδέεται µε τον τουρισµό και τη διασκέδαση - 
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οδήγησαν αρκετές χώρες στον επαναπροσδιορισµό της οικονοµικής πολιτικής τους. Η 

σηµασία της βιοµηχανικής παραγωγής υποβαθµίστηκε και παραγκωνίστηκε από νέου 

τύπου βιοµηχανίες, που αποτέλεσαν µοχλό ανάπτυξης στις νέες συνθήκες της 

παγκόσµιας αγοράς (Müller, 2009).  

Οι σύγχρονες αναπτυγµένες οικονοµίες εγκαταλείπουν πλέον τις βαριές 

παραγωγικές διαδικασίες της βιοµηχανικής εποχής και στρέφονται στον πολιτισµό 

(Κουρτέσης, 2008). Η πολιτιστική ή συµβολική βιοµηχανία και όχι η παραδοσιακή 

παραγωγική βιοµηχανία είναι εκείνη που θα έχει πρωτεύοντα ρόλο στη διαδικασία του 

αστικού µετασχηµατισµού και θα συµβάλλει στην αναζωογόνηση των πόλεων 

(Βλαχοπούλου και ∆έφνερ, 2009). 

Οι δηµιουργικές βιοµηχανίες έχουν εξελιχθεί κατά τα τελευταία χρόνια σε 

βασικό παράγοντα της αστικής οικονοµίας και αναφέρονται σε ένα ευρύ φάσµα 

οικονοµικών δραστηριοτήτων 34 , µεταξύ αυτών και οι πολιτιστικές βιοµηχανίες 

(Γκόλτσιου και Κτενά, 2010). Ένα παράδειγµα αποτελεί το Εδιµβούργο, το οποίο 

χαρακτηρίζεται ως δηµιουργική πόλη λόγω της έµφασης που έχει δοθεί στις 

πολιτιστικές βιοµηχανίες, όπως τα media, ο κινηµατογράφος και οι τέχνες. Αξίζει να 

σηµειωθεί, ότι σήµερα σε ευρωπαϊκό αλλά και διεθνές επίπεδο, στη χωροθέτηση 

σηµαντικών οικονοµικών δραστηριοτήτων λαµβάνεται υπόψη και η πολιτιστική ζωή 

µιας πόλης, εξαιτίας του κύρους που παρέχει στην επιλογή αλλά και της εξασφάλισης 

ενός υψηλού επιπέδου περιβάλλοντος εργασίας και διαβίωσης για τα στελέχη των 

επιχειρήσεων (Αραβαντινός και Σερράος, 2003). 

Οι πολιτιστικές βιοµηχανίες αποτελούν ένα κατάλληλο πεδίο για τον σχεδιασµό 

του ελεύθερου χρόνου35, ειδικότερα δε του πολιτισµού (∆έφνερ, 2000). Αναφορικά µε 

την πολεοδοµία και τον αστικό σχεδιασµό, η διάσταση του ελεύθερου χρόνου ευνοείται 

                                                 
34 Η ανάπτυξη των δηµιουργικών βιοµηχανιών στηρίζεται στην παραγωγή γνώσης, πρωτότυπων 
ιδεών, καινοτοµιών και γενικά σε αποτελέσµατα της έκφρασης της δηµιουργικότητας. Η 
εφαρµογή της έννοιας της δηµιουργικότητας συνεπάγεται τη χρήση των δύο διαφορετικών 
αντιλήψεών της. Η αισθητική χροιά του όρου δίνει έµφαση στο πεδίο των τεχνών και του 
πολιτισµού ενώ µε την ερµηνεία του όρου ως (τεχνολογική) καινοτοµία, τονίζεται η σύνδεση µε 
την ‘κοινωνία της γνώσης’. Οι κλάδοι των δηµιουργικών βιοµηχανιών παρουσιάζουν έντονη 
γεωγραφική συγκέντρωση ιδίως γύρω από τα µεγάλα µητροπολιτικά κέντρα, στοχεύοντας στην 
προσέλκυση αντίστοιχων επιχειρήσεων και στην ανάπτυξη οικονοµικών δραστηριοτήτων γύρω 
από τους δηµιουργικούς τοµείς (Κουρτέσης, 2008).   
35 Οι πολιτιστικές δραστηριότητες αποτελούν µία από τις τέσσερις κύριες δραστηριότητες του 
ελευθέρου χρόνου: οι υπόλοιπες αναφέρονται στον τουρισµό, στον αθλητισµό και στις 
δραστηριότητες αναψυχής και κοινωνικής ζωής (∆έφνερ, 1999/2006).  
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από την πρόσφατη τάση του συνδυασµού του σχεδιασµού για το χρόνο και για τον 

πολιτισµό (Bianchini και Greed, 1999). 

Επιπλέον, η πολιτιστική βιοµηχανία και κατ’ επέκταση η τουριστική, η οποία 

έλκεται από αυτήν, αποτελούν µε τα σηµερινά δεδοµένα τους πιο ισχυρούς τοµείς 

παγκοσµίως και σε συνδυασµό λειτουργούν ως εργαλεία ανάκαµψης για τις τοπικές 

κοινωνίες (Landry, 2000/2008). Σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο παρατηρείται τα 

τελευταία χρόνια µια έξαρση στον πολιτιστικό τοµέα κάθε χώρας (Παταργιάς, 

Πουλούδης, κ.ά., 2004). Προς αυτή την κατεύθυνση, ο πολιτιστικός τουρισµός είναι 

ένας τοµέας µε σκοπό την αειφόρο προβολή ενός τόπου µέσα από πολιτιστικές 

διαδικασίες κατ΄ επιλογή του εκάστοτε τουρίστα. Επιπροσθέτως, ο συνδυασµός του 

πολιτισµού µε τον τουρισµό έχει σηµαίνοντα ρόλο στην οικονοµική ανάπτυξη µιας 

περιοχής συµβάλλοντας καθοριστικά στην εξέλιξή της (∆έφνερ, 1999/2005). 

Οι πόλοι έλξης που µπορεί να αξιοποιήσει ένας τόπος για να προσελκύσει 

επισκέπτες µε πολιτιστικά ενδιαφέροντα είναι πολλοί και διάσπαρτοι. Το βασικό 

γνώρισµά τους είναι ότι δεν αποτελούν µόνο στοιχεία θαυµασµού, αλλά παράλληλα 

µορφώνουν, πληροφορούν και ψυχαγωγούν τον επισκέπτη (∆αγκωνάκη, 1998). Πιο 

συγκεκριµένα, ως πολιτιστικοί πόροι χαρακτηρίζονται τα εξής: 

� Ιστορικά και αρχαιολογικά µνηµεία. Βάσει του φυσικού χαρακτήρα 

τους µπορούν να διαχωριστούν σε κτίσµατα ή ερείπια (κάστρα, 

µοναστήρια, παλάτια κ.α.), σε ιστορικούς τόπους όπου συνέβησαν 

ιστορικά γεγονότα (µάχες, πολιτικά ή µυθικά γεγονότα), σε 

αρχαιολογικούς χώρους (µνηµεία που δεν έχουν τη µορφή κτισµάτων, 

όπως τείχη, τάφοι κ.α.) και σε διάφορα αντικείµενα που 

συγκεντρώθηκαν σε διαφόρων ειδών µουσεία (βάζα, κοσµήµατα κ.ά.) 

(∆έφνερ, 1996/1997).  

� Μουσεία. Τα µουσεία είναι διαφόρων ειδών, ιστορικά, αρχαιολογικά, 

φυσικής ιστορίας, τεχνών, βιοµηχανίας, τεχνολογίας, πινακοθήκες 

καθώς και άλλων εξειδικευµένων θεµάτων. 

� Πολιτιστικές εκδηλώσεις. Φεστιβάλ που σχετίζονται µε τοπικές 

παραδόσεις και τέχνες όπως είναι τα καρναβάλια του Ρίο και της 

Βενετίας, το µουσικό φεστιβάλ του Σαν Ρέµο, τα κινηµατογραφικά 

φεστιβάλ των Καννών και του Βερολίνου, το φεστιβάλ ταινιών µικρού 

µήκους στη ∆ράµα, τα φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου κ.ά. 
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� Άυλα πολιτιστικά στοιχεία της τοπικής παράδοσης. Τα ήθη και τα έθιµα, 

η ιστορία, ο τρόπος ζωής, ο τρόπος ένδυσης, οι θρησκευτικές και 

άλλου τύπου τελετές, οι παραδόσεις παρουσιάζουν µεγάλο ενδιαφέρον 

για τον επισκέπτη ιδιαίτερα όταν είναι αρκετά διαφορετικά από αυτά 

της χώρας του. Σε αυτή την περίπτωση βέβαια οι επιπτώσεις του 

τουρισµού στην τοπική κοινωνία είναι µεγαλύτερες - είτε θετικές είτε 

συχνότερα αρνητικές -  αφού υπάρχουν αξιοσηµείωτες πολιτιστικές 

διαφορές µεταξύ τουριστών και ντόπιων (∆έφνερ, 1996/1997).  

� Τέχνη - Πολιτιστικές βιοµηχανίες. Περιλαµβάνουν όλες τις µορφές της 

τέχνης όπως η µουσική, το θέατρο, ο κινηµατογράφος, ο χορός, η 

ζωγραφική, η γλυπτική, η φωτογραφία µε δυναµικότερη κατεύθυνση 

ανάπτυξής τους την περίπτωση να αποτελέσουν αντικείµενο 

συνδυασµού της πολιτιστικής πολιτικής και του πολιτιστικού 

τουρισµού (∆έφνερ, 1996/1997).   

� Αρχιτεκτονική δοµή - Οικιστικά σύνολα. Περιλαµβάνει το δοµηµένο 

περιβάλλον µε έµφαση στους παραδοσιακούς οικισµούς και στα 

ιστορικά κέντρα των πόλεων (Κοκκώσης, Τσάρτας, Γκρίµπα, 2011). 

Στις µέρες µας εξαιτίας της υφιστάµενης κοινωνικοοικονοµικής κρίσης, τα άυλα 

χαρακτηριστικά του πολιτισµού και της πολιτιστικής κληρονοµιάς ενός προορισµού µε 

ιδιαίτερο πολιτιστικό ενδιαφέρον βαραίνουν όλο και πιο πολύ στην αντίληψη των 

τουριστών (Καραµπάτσου, 2010).Ο πολιτιστικός τουρισµός συµβάλλει στην ανάδειξη 

της διαφορετικότητας της εντοπιότητας και στην κατασκευή µιας αναγνωρίσιµης 

τοπικής ταυτότητας, ενός από τα µεγαλύτερα κεφάλαια που διαθέτει ένας προορισµός. 

Η διατήρηση της πολιτιστικής πολυµορφίας αποτρέπει την οµογενοποίηση των 

τουριστικών προϊόντων, αναβαθµίζοντας και προβάλλοντας τη φυσιογνωµία της κάθε 

περιοχής. Η αξία του πολιτιστικού τουρισµού στηρίζεται στην παρουσίαση των 

συγκριτικών πλεονεκτηµάτων των περιοχών και των µεταξύ τους διαφορών, 

προκειµένου να διατηρηθούν τα κίνητρα για ταξίδια.  

Με δεδοµένο ότι η πολιτιστική κληρονοµιά αλλά και οι πολιτιστικές 

βιοµηχανίες εντοπίζονται κυρίως στις πόλεις, ο πολιτιστικός τουρισµός συνδέεται 

στενά µε τον αστικό τουρισµό. Έτσι, παρατηρούµε ότι το κέντρο της πόλης του 21ου 

αιώνα τείνει να αποκτά ολοένα και περισσότερο συµβολική ταυτότητα µε τη µετατροπή 

του σε τόπο πολιτιστικού, ψυχαγωγικού και τουριστικού προσανατολισµού (Γοσποδίνη, 

2009). 
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3.4.2. Πολιτιστικές Βιοµηχανίες στο Μεταξουργείο 

 

Το 1985, µε τη θέσπιση του ΡΣΑ, αποφασίζεται η αναβάθµιση του δυτικού τµήµατος 

της κεντρικής περιοχής της Αθήνας µέσω της µεταφοράς εκεί πολιτιστικών και 

διοικητικών λειτουργιών36. Στα τέλη της δεκαετίας του ’90, θεσπίζονται οι χρήσεις γης 

για την περιοχή του Μεταξουργείου µε το ∆ιάταγµα του 1998. Συνεχίζεται έτσι η 

αποµάκρυνση των παραγωγικών δραστηριοτήτων ενώ ευνοείται παράλληλα η 

συγκέντρωση των επιχειρήσεων τέχνης και αναψυχής και γενικότερα των πολιτιστικών 

λειτουργιών. Παρατηρείται έτσι µία αυξανόµενη ανάπτυξη χρήσεων υπερτοπικού 

χαρακτήρα σε σχέση µε τις υφιστάµενες χρήσεις τοπικού χαρακτήρα (Μαυρατζάς, 

2008). Γίνεται µία προσπάθεια ανακοπής της υποβάθµισης και αναστροφής του 

κλίµατος που επικρατεί στην περιοχή µέσω της εγκατάστασης δραστηριοτήτων 

πολιτισµού και αναψυχής ακόµη και µέσω της επανάχρησης πρώην βιοµηχανικών 

χώρων για τη στέγαση πολιτιστικών λειτουργιών. Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι η 

πρόσφατη εγκατάσταση της ∆ηµοτικής Πινακοθήκης στο παλιό εργοστάσιο 

επεξεργασίας µετάξης (Εικ. 51). 

 Ο όρος πολιτιστικές βιοµηχανίες περιλαµβάνει ένα ευρύ φάσµα µορφών τέχνης, 

όπως είναι η µουσική, το θέατρο, ο κινηµατογράφος, ο χορός, η ζωγραφική, η γλυπτική, 

η φωτογραφία, η διαφήµιση (∆έφνερ, 2000). Επίσης περιλαµβάνει τα Μέσα, δηλαδή το 

ραδιόφωνο, την τηλεόραση, τα έντυπα και τα ψηφιακά πολυµέσα. Χώροι έκφρασης 

είναι τα µουσεία, τα πολιτιστικά ιδρύµατα, οι αίθουσες τέχνης, οι χώροι µουσικών 

εκδηλώσεων, τα φεστιβάλ, οι πολυχώροι, τα θέατρα, οι κινηµατογράφοι.  

 Γύρω στα τέλη της δεκαετίας του ’90, η ένταξη νέων χρήσεων κάνει την 

εµφάνισή της στην περιοχή του Μεταξουργείου. Γκαλερί και καλλιτεχνικά εργαστήρια, 

θέατρα, εστιατόρια και νυχτερινά κέντρα, καφέ και γενικότερα χώροι διασκέδασης και 

αναψυχής ξεκινούν τη λειτουργία τους δίπλα σε αποθήκες, συνεργεία και 

εναποµείνασες βιοτεχνίες. Το παραγωγικό στοιχείο µετατρέπεται σε πολιτιστικό. Μετά 

τον Ψυρρή και το Γκάζι, δύο γειτονικές περιοχές, όπου η µετάλλαξή τους σε περιοχές 

αναψυχής και διασκέδασης προηγήθηκε - σε σηµείο κορεσµού όµως - η τάση αυτή 

άρχισε να εξαπλώνεται προς το Μεταξουργείο. Τα χαµηλά ενοίκια, η κεντρικότητα, η 

καταλληλότητα των χώρων µε τη δυνατότητα διαµόρφωσης καθώς και ο καλλιτεχνικός 

                                                 
36 Ν 1515/85 - Άρθρο 15: ‘Ιδιαίτερη έµφαση αποδίδεται στην αναβάθµιση του δυτικού 
τµήµατος της κεντρικής περιοχής της Αθήνας µε µεταφορά σ’ αυτό πολιτιστικών και 
διοικητικών λειτουργιών µε εστίες τις περιοχές Γκαζιού-Κεραµεικού, τις περιοχές των σταθµών 
Λαρίσης - Πελοποννήσου και την Ιερά οδό’. 
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αέρας που υπήρχε διάχυτος, µετέτρεψαν το Μεταξουργείο στον επόµενο καλλιτεχνικό 

πυρήνα του κέντρου της πόλης.  

 Στο εσωτερικό της περιοχής εντοπίζονται αρκετές αίθουσες τέχνης, όπου 

εκτίθενται συλλογές ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών. Μία από γνωστότερες είναι η 

γκαλερί της Ρεβέκκας Καµχή (Εικ. 52) σε ένα νεοκλασικό στην οδό Λεωνίδου, η οποία 

µετεγκαταστάθηκε από του Ψυρρή - όταν η εκεί περιοχή παραδόθηκε στην επέλαση της 

οργανωµένης διασκέδασης και έχασε το καλλιτεχνικό της προφίλ - διαβλέποντας 

προοπτικές εξέλιξης στο Μεταξουργείο, όπως η ίδια είχε δηλώσει σε συνέντευξή της 

(Γιαννουλοπούλου, 2011). Κάτι αντίστοιχο συνέβη και µε τους ιδιοκτήτες της γκαλερί 

Breeder (Εικ. 53), οι οποίοι επίσης µετακόµισαν από τη γειτονιά του Ψυρρή σε µία 

παλιά παγωτοβιοµηχανία στην οδό Ιάσονος. Ένας από τους γνωστότερους ευέλικτους 

εκθεσιακούς χώρους σύγχρονης τέχνης στο Μεταξουργείο αποτελεί η Kunsthalle 

Athena στην οδό Κεραµεικού 28. Αν και µε σχετικά πρόσφατη ίδρυση, µόλις το 2010, 

έχει ήδη ξεχωρίσει για τις δράσεις της. Στεγάζεται προσωρινά σε ένα 

µισοεγκαταλελειµµένο νεοκλασσικό του 192037 στην περιοχή του Μεταξουργείου, το 

οποίο φέρει έντονα τα σηµάδια της ιστορίας του (Εικ. 54, 55). Άλλη µία γκαλερί, που 

εντοπίζεται στα όρια του βόρειου τµήµατος της περιοχής κοντά στην πλατεία 

Καραϊσκάκη, είναι η Vamiali’s. Στεγάζεται σε ανακαινισµένο τετραώροφο κτήριο επί 

της οδού Σάµου και ξεκίνησε τη λειτουργία της το 2004 ως η πρώτη γκαλερί σύγχρονης 

τέχνης στην περιοχή του Μεταξουργείου. Πρόσφατα, και σε κοντινή απόσταση - πιο 

συγκεκριµένα στη συµβολή των οδών Ελευσινίων και Κεραµέων - άνοιξε ένας ακόµη 

χώρος τέχνης, εστιασµένος όµως αυτή τη φορά αποκλειστικά στη φωτογραφία. 

Ονοµάζεται Athens House of Photography και απαρτίζεται από γκαλερί, βιβλιοπωλείο, 

βιβλιοθήκη, σκοτεινό θάλαµο και µόνιµη συλλογή, καθώς και από χώρους για 

σεµινάρια, προβολές και διαλέξεις (Εικ. 56, 57) [http://www.phototheatron.com].   

 Ο πιο δραστήριος πολυχώρος στην περιοχή αφορά το Bios στην οδό Πειραιώς 

84, ο οποίος φιλοξενεί εδώ και 10 χρόνια ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει στις τέχνες και στα 

µέσα. Αρχικά στέγαζε ένα εργοστάσιο σουστών κι έπειτα ένα χρωµατοπωλείο, ενώ 

σήµερα το βιοµηχανικής αισθητικής κτήριό του αποτελεί ένα µεταβλητό 

πολυλειτουργικό χώρο συνάντησης. Περιλαµβάνει 2 χώρους για live συναυλίες, 4 µπαρ, 

χώρους για θεατρικές παραστάσεις και περφόρµανς, χώρους για πρόβες, δηµιουργικό 
                                                 
37 Ωστόσο, σύµφωνα µε µαρτυρίες των κατοίκων της περιοχής, τµήµα του κτηρίου είχε ήδη 
κτιστεί από το 1882 και αποτελούσε διπλοκατοικία κάποιων αδελφών πλούσιας οικογένειας και 
των εργαζοµένων σε αυτούς (http://www.kunsthalleathena.org). Ο χώρος αποτελείται από ένα 
σύνολο κατοικιών µε εσωτερική αυλή. 
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γραφείο, αίθουσα προβολών και χώρο εικαστικών εγκαταστάσεων (Εικ. 58 – 62) 

[http://www.bios.gr]. Σήµερα, µετά την ανταπόκριση που γνωρίζει το εγχείρηµα του 

Bios, ετοιµάζεται ένας ακόµη χώρος στα ίδια πρότυπα για συναυλίες, εκθέσεις και 

παραστάσεις, καθώς και χώροι γραφείων που θα νοικιάζονται σε ανθρώπους ή οµάδες 

καλλιτεχνικού προσανατολισµού, στο κτήριο που στέγαζε τα γραφεία του ιστορικού 

περιοδικού Ροµάντσο στην οδό Αναξαγόρα στο υποβαθµισµένο Γεράνι πίσω από το 

∆ηµαρχείο της Αθήνας. 

Από την άλλη πλευρά, υπάρχει µία περίπτωση πολυχώρου στο Μεταξουργείο, η 

οποία δεν ευοδώθηκε. Το αναπαλαιωµένο διατηρητέο κτήριο µε την επωνυµία 

Κεραµεικού 46, στη συµβολή των οδών Μυλλέρου και Κεραµεικού επί της πλατείας 

Αυδή απέναντι από τη ∆ηµοτική Πινακοθήκη της Αθήνας, και το οποίο ανήκει σε 

ιδιώτη, είχε προγραµµατιστεί να λειτουργήσει ως πολιτιστικό κέντρο πολλαπλών 

καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων και να διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο για το 

χαρακτήρα της πλατείας, αλλά και της ευρύτερης περιοχής. Όπως φαίνεται στη 

διαδικτυακή σελίδα η έναρξη λειτουργίας του πολυχώρου προγραµµατιζόταν µέσα 

στην άνοιξη του 2012 (http://kerameikou46.blogspot.gr). Στην πραγµατικότητα, ο 

χώρος δε λειτούργησε όπως είχε προβλεφθεί και σήµερα αναζητείται αγοραστής (Εικ. 

63).  

 Το 2007, στο πλαίσιο της 1ης καλλιτεχνικής έκθεσης Μπιενάλε του ∆ήµου 

Αθηναίων µε τίτλο Destroy Athens38, διοργανώθηκε για πρώτη φορά το καλλιτεχνικό 

φεστιβάλ Remap KM στον Κεραµεικό και στο Μεταξουργείο. Αυτό το διεθνές 

πρόγραµµα σύγχρονης τέχνης και διαδραστικών εφαρµογών διοργανώνεται κάθε δύο 

χρόνια από τον µη κερδοσκοπικό φορέα ReMapKM39 σε εγκαταλελειµµένα κτήρια ή 

άδειους χώρους διάσπαρτους στην περιοχή αλλά και σε γκαλερί, πολυχώρους, 

θεατρικές σκηνές και φορείς µε µόνιµη έδρα στην περιοχή, όπως η ∆ηµοτική 

Πινακοθήκη και η Ταινιοθήκη της Ελλάδος (Remap3, 2011).   

 Στα στενά του Μεταξουργείου συναντάται µεγάλος αριθµός δηµιουργικών 

γραφείων, όπως είναι τα αρχιτεκτονικά, τα γραφιστικά και οι εταιρείες ψηφιακών 

πολυµέσων. Απόλυτα εναρµονισµένη µε το κλίµα της περιοχής είναι και η 

εγκατάσταση στην οδό Μυλλέρου της Ένωσης Γραφιστών Ελλάδος αλλά και της 

                                                 
38 Πραγµατοποιήθηκε από 10/09 - 02/12 στη Τεχνόπολη στο Γκάζι και στόχευε να λειτουργήσει 
µέσα σε ένα διεθνές δίκτυο µεγάλης κλίµακας περιοδικών διοργανώσεων σύγχρονης τέχνης 
αλλά και να ενδυναµώσει την εγχώρια εικαστική κοινότητα. 
39 Πρόκειται για δράση της επενδυτικής εταιρείας Ωλίαρος, η οποία δραστηριοποιείται στην 
περιοχή. 
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οµάδας του Ε∆Ω στην Προφήτου ∆ανιήλ, που διοργανώνει εργαστήρια και σεµινάρια 

για επαγγελµατίες ή όχι που θέλουν να βελτιώσουν τις ικανότητές τους στους τοµείς 

των τεχνών και του design (Εικόνα 64). Στη γειτονική περιοχή του Γκαζιού, εδρεύει µία 

οµάδα ατόµων από το χώρο των εικαστικών, της πληροφορικής και των εκδόσεων, που 

προσφέρει µεταξύ άλλων εναλλακτικές µορφές ενηµέρωσης, όπως το διαδικτυακό The 

Press Project.  

Σηµαντική ώθηση στην περιοχή του Μεταξουργείου αλλά και γενικότερα του 

κέντρου της Αθήνας, έδωσε η κυκλοφορία free press εντύπων ευρείας κυκλοφορίας40 

καθώς και η σχέση τους µε συγκεκριµένες τηλεοπτικές σειρές. Οι σειρές αυτές 

προβλήθηκαν τη διετία 2007-2009 και είχαν ως περιοχές δράσης το κέντρο της πόλης, 

προβάλλοντας εικόνες από την καθηµερινότητα και τον τρόπο ζωής άγνωστων µέχρι 

τότε αστικών τµηµάτων στο ευρύ κοινό και συµβάλλοντας στη δηµιουργία µίας νέας 

αστικής ταυτότητας. Είχαν µεγάλο αριθµό εξωτερικών γυρισµάτων σε διαφορετικά 

σηµεία της Αθήνας, δίνοντας στην πόλη πρωταγωνιστικό ρόλο. Η τηλεόραση έτσι κι 

αλλιώς, συνδέεται στενά µε τη θεµατολογία της πόλης (Buonanno, 2008), αφού οι 

περισσότερες τηλεοπτικές σειρές εδρεύουν σε αστικές περιοχές (Clark, 1995/2003). 

Αυτές οι τηλεοπτικές σειρές ήταν τα Υπέροχα Πλάσµατα και το Σε Είδα. Στην πρώτη, η 

δράση επικεντρώνεται στην περιοχή του Γκαζιού41, χωρίς όµως να λείπουν οι αναφορές 

και τα γυρίσµατα στο ευρύτερο ιστορικό κέντρο - µεταξύ των περιοχών και το 

Μεταξουργείο -  ενώ στη δεύτερη περίπτωση, όπου η σειρά βασίζεται στην οµώνυµη 

στήλη της εφηµερίδας Athens Voice, δεν υπάρχει κάποιος κύριος χώρος καθώς 

αφορούσε 14 διαφορετικές ιστορίες γυρισµένες σε αντίστοιχα αυτοτελή επεισόδια µε 

σκηνικό το κέντρο της πόλης (Εικ. 65, 66) [Ζερβού, 2011].    

 Το Μεταξουργείο έχει µεγάλη θεατρική παράδοση, η οποία αναπτύσσεται και 

στις µέρες µας. Εξάλλου, το θέατρο σε αντίθεση µε τον κινηµατογράφο, παραµένει 

δραστηριότητα του κέντρου µιας πόλης (∆έφνερ, 2000). Το ιστορικότερο ίσως θέατρο 

της περιοχής - το οποίο δεν υπάρχει πλέον - αφορούσε το καλοκαιρινό θέατρο του 

Βουξινού, το οποίο µετονοµάστηκε σε θέατρο του Λαού και αργότερα σε 

κινηµατογράφο του Λαού42 (Αγγελίδης, 1992). Στην εξέλιξη της θεατρικής σκηνής του 

                                                 
40 Η πρώτη free press αθηναϊκή εφηµερίδα, που ξεκίνησε την κυκλοφορία της λίγο πριν το 2004, 
είναι η Athens Voice (Ζερβού, 2011). Ακολούθησαν και άλλες, όπως η LIFO και η FAQ.  
41 Η σειρά προβλήθηκε τη χρονιά που εγκαινιάστηκε ο σταθµός του µετρό στο Γκάζι. 
42 Το κτήριο είχε περιέλθει στην ιδιοκτησία της Άννας Βίσση, προκειµένου να το µετατρέψει 
στο χώρο που θα ανέβαζε το θεατρικό έργο Μάλα. Κατά τη διάρκεια των εργασιών όµως, 
ήρθαν στο φως αρχαία και σταµάτησε. Πλέον έχει αλλάξει ιδιοκτήτη και από τα τέλη της 
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Μεταξουργείου, σηµαντικό ρόλο έπαιξε η οικοδόµηση του Εθνικού Θεάτρου στην αρχή 

του περασµένου αιώνα στην οδό Αγίου Κωνσταντίνου σε άµεση γειτνίαση µε την 

περιοχή (Εικ. 67).  

 Τα θέατρα είναι διασκορπισµένα σε όλη την έκταση της συνοικίας και 

στεγάζονται συνήθως σε πρώην βιοµηχανικούς χώρους, όπου υπάρχει έντονο το 

στοιχείο της µνήµης. Ένα από τα πιο παλιά και γνωστά θέατρα είναι το Άττις του 

Θόδωρου Τερζόπουλου στις αρχές της Λεωνίδου κοντά στο Εθνικό Θέατρο (Εικ. 68). 

Εγκαινιάστηκε το 1993 σε ένα τριώροφο κτήριο, που στο παρελθόν είχε φιλοξενήσει 

µία βιοτεχνία γυαλιού κι έναν οίκο ανοχής. Έχει φιλοξενήσει πλήθος παραστάσεων 

υψηλού επιπέδου. 

 Ένα από τα κεντρικότερα θέατρα είναι το Μεταξουργείο της Άννας Βαγενά 

στην οδό Ακαδήµου (Εικ. 69) στην πλατεία Αυδή. Πρόκειται για έναν µικρό πολυχώρο 

θεάµατος, ο οποίος ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1999. Απέναντι από το Μεταξουργείο, 

βρίσκεται το Από Μηχανής Θέατρο, στεγασµένο σε κτήριο του 1930, που αρχικά 

λειτουργούσε ως εργοστάσιο ειδών κιγκαλερίας (Εικ. 70). Ο συγκεκριµένος χώρος 

παρείχε για δύο χρόνια στέγη στην Πειραµατική Σκηνή του Εθνικού Θεάτρου.   

Πρόσφατα, έχουν κάνει την εµφάνισή τους καινούργιες θεατρικές σκηνές στο 

εσωτερικό της συνοικίας. Ορισµένες από αυτές είναι το Cabaret Voltaire (στον πρώην 

χώρο του αργεντίνικου εστιατορίου El Bandoneon), το Rabbithole, το Άλεκτον (Εικ. 71), 

το Παραµυθίας (Εικ. 72)  και το Χυτήριο (Εικ. 73). Πρόκειται για πολυχώρους, αφού 

εκτός από το ανέβασµα έργων, διοργανώνουν και πολιτιστικές εκδηλώσεις, ενώ 

ορισµένα διαθέτουν και περιορισµένης χωρητικότητας εστιατόρια. Τέλος, αξίζει να 

αναφερθεί το θέατρο Περοκέ στην πλατεία Καραϊσκάκη, το οποίο συνεχίζει τη 

λειτουργία του εδώ και πολλά χρόνια, µε το ανέβασµα επιθεωρήσεων και παραστάσεων 

για λιγότερο απαιτητικό κοινό (Εικ. 74). 

Ξεχωριστή θέση στην πολιτιστική ταυτότητα του Μεταξουργείου κατέχει η 

πρόσφατη αποκατάσταση του διατηρητέου κτηριακού συγκροτήµατος στη συµβολή της 

Ιεράς Οδού µε τη Μεγάλου Αλεξάνδρου, στο δώµα του οποίου στεγαζόταν ο πρώην 

κινηµατογράφος Λαΐς. Στο κτήριο λειτουργεί πλέον η Ταινιοθήκη της Ελλάδος, µουσείο 

κινηµατογράφου, βιβλιοθήκη, αναγνωστήριο οπτικοακουστικών, οπτικοακουστικά 

αρχεία και γραφειακοί χώροι, ενώ στην ταράτσα υπάρχει θερινός κινηµατογράφος 250 

                                                                                                                                               
άνοιξης του 2012 έχει ξεκινήσει η κατασκευή συγκροτήµατος γραφείων και πολιτιστικού 
κέντρου, όπου τα αρχαιολογικά ευρήµατα θα αναδειχθούν µε την τοποθέτηση γυάλινου 
δαπέδου. 
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θέσεων (Εικ. 75, 76). Οι χώροι συνοδεύονται από δύο φουαγιέ και µπαρ, και από ένα 

µικρό πωλητήριο. 

Σε αυτό το σηµείο δεν θα πρέπει να παραλείψουµε το πρόσφορο έδαφος που 

παρέχει το Μεταξουργείο στο θέατρο δρόµου µε την παρουσία σχολών έθνικ χορού και 

µουσικής και των πειραµατικών εργαστηρίων τέχνης. Το καλοκαίρι του 2011 έλαβε 

χώρα το 3ο ∆ιεθνές Φεστιβάλ Θεάτρου ∆ρόµου σε χώρους του ιστορικού κέντρου της 

Αθήνας, ανάµεσα στους οποίους και η Νέα ∆ηµοτική Πινακοθήκη στην πλατεία Αυδή. 

Στο Φεστιβάλ εκτός από το θέατρο δρόµου, παρουσιάστηκαν σε δηµόσιους χώρους και 

άλλα είδη µορφών έκφρασης και τέχνης, όπως το τσίρκο, το µουσικό και το παιδικό 

θέατρο, το θέατρο σκιών, break dance, hip-hop, graffiti (http://www.istfest.gr). Ειδικά 

όσον αφορά την τέχνη του graffiti43, είναι συχνά αποτυπωµένη στους τοίχους των 

ερειπωµένων κτηρίων της συνοικίας, άλλες φορές αυθόρµητα και άλλες µέσα από 

εκθέσεις
44 (Εικ. 77 - 92).  

Η δηµιουργική ατµόσφαιρα που περιγράφεται παραπάνω αλλά και η 

καθηµερινότητα στη γειτονιά του Μεταξουργείου µε τα όποια προβλήµατα µπορεί να 

προκύπτουν από την ποικιλία των χρήσεων και την πολυπολιτισµική συνύπαρξη, 

αποτυπώθηκε το 2008 στο ντοκιµαντέρ µε τίτλο Μεταξουργείο. ∆ηµιουργηµένο από τα 

µέλη της κινηµατογραφικής οµάδας ντοκιµαντέρ του ∆ήµου Αθηναίων, απέσπασε το 

βραβείο καλύτερης ψηφιακής ταινίας στο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της 

∆ράµας της επόµενης χρονιάς (∆ήµος Αθηναίων, 2008).  

Οι πόλοι αναψυχής παρουσιάζουν συγκέντρωση γύρω από την πλατεία Αυδή 

και τον πεζόδροµο της Σαλαµίνος, χωρίς ωστόσο να λείπει η σχετική διασπορά τους 

εντός της περιοχής. Χαρακτηριστική είναι η εξάρτηση των χώρων διασκέδασης από 

τους πολιτιστικούς χώρους, αφού είναι σε άµεση γειτνίαση µε αυτούς. Αυτό συνέβη, 

διότι η εγκατάσταση των πολιτιστικών χώρων, όπως είναι τα πειραµατικά θέατρα, 

ακολουθήθηκε από την πλαισίωσή τους από τους χώρους αναψυχής, όπως είναι τα 

µπαρ, τα καφέ και τα εστιατόρια (Ταξιάρχη, 2007).    

                                                 
43 Πρωτοεµφανίστηκε στη Νέα Υόρκη στα τέλη της δεκαετίας του ’60, όπου τοίχοι της πόλης 
και τα εσωτερικά και αργότερα τα εξωτερικά τµήµατα των βαγονιών του µετρό γέµισαν µε 
υπογραφές γραµµένες µε µαρκαδόρους και σπρέυ. Στην πορεία, οι υπογραφές εξελίχθηκαν σε 
µεγάλα πολύχρωµα σχέδια και παραστάσεις, ενώ µέχρι τα µέσα της δεκαετίας του ’70 
κάλυπταν την επιφάνεια ολόκληρων των συρµών. Στην Ελλάδα, το κίνηµα του graffiti 
εµφανίστηκε την δεκαετία του 1980 µε τα πρώτα graffiti να κοσµούν τα βαγόνια του ΗΣΑΠ 
(Πάγκαλος, 2011).   
44 Στο πλαίσιο του Remap3 που διεξήχθη το 2011, οµαδικό έργο καλλιτεχνών graffiti 
φιλοξενήθηκε στο ανοιχτό οικόπεδο της οδού Λεωνίδου 36. 
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Ανέκαθεν υπήρχαν ταβέρνες και καφενεία, που εξυπηρετούσαν τις ανάγκες των 

κατοίκων και των επισκεπτών της συνοικίας (Εικ. 93). Κατά τη διάρκεια όµως των 

τελευταίων χρόνων, η ανάπτυξη των χώρων εστίασης είναι ραγδαία. Έχουν κάνει την 

εµφάνισή τους πολλά εστιατόρια διεθνούς κουζίνας - όπως το Tamarind Thai Kitchen 

και το γαλλικό Polly Magoo (Εικ. 94) αλλά και ο µέχρι πρόσφατα χωρίς ταµπέλα 

Αιγύπτιος
45 (Εικ. 95) - καφέ, µπαρ που δίνουν τον πολυπολιτισµικό χαρακτήρα στην 

περιοχή. Τα εστιατόρια ινδικής, κινέζικης, πακιστανικής και γενικότερα εξωτικής 

προελεύσεως κουζίνας αλλά και τα έθνικ καφενεία είναι αρκετές φορές επιχειρήσεις 

µεταναστών που ζουν στην ευρύτερη περιοχή. Υπάρχουν φυσικά και ελληνικά 

εστιατόρια, µε γνωστότερα το Aleria στη Μεγάλου Αλεξάνδρου, το Γιάνταη στην 

πλατεία Αυδή, το Μεταξουργείο (Εικ. 96), τον Ακροβάτη και τα Κουταλάκια. Εντύπωση 

προκαλεί η παρουσία ορισµένων υπερπολυτελών εστιατορίων, όπως είναι το Βαρούλκο 

στον άξονα της Πειραιώς (Εικ. 97), το οποίο διαθέτει προνοµιακή θέα της Ακρόπολης. 

Ακριβώς δίπλα λειτουργεί από το 2004, το επίσης πολυτελές ξενοδοχείο Ηριδανός (Εικ. 

98). Αναφορικά µε τα µπαρ της περιοχής, ένα από τα χαρακτηριστικότερα είναι ο 

εναλλακτικός Άνθρωπος στη Γιατράκου και το Nixon στην Αγησιλάου (Εικ. 99), όπου 

λειτουργεί επίσης εστιατόριο και αίθουσα προβολής. Τέλος, στην Κελεού, στη συµβολή 

της Κωνσταντινουπόλεως µε την Ιερά Οδό,  συγκεντρώνονται - ως συνέχεια των 

υπολοίπων του Γκαζιού - τα γκέι µπαρ ορισµένα εκ των οποίων είναι περισσότερο 

προσβάσιµα σε ετεροφυλόφιλους (Εικ. 100).  

 Στο Μεταξουργείο, η ανάπτυξη των κέντρων δηµοφιλούς ψυχαγωγίας µε τη 

µορφή µεγάλης πίστας ή αλλιώς µπουζούκια, όπου εµφανίζονται γνωστοί Έλληνες 

καλλιτέχνες, εµφανίζεται επί της Ιεράς οδού στα όρια της περιοχής µε το Γκάζι. 

Ουσιαστικά πρόκειται για το οικοδοµικό τετράγωνο, που ορίζεται από τις οδούς 

Μυκάλης, Κεραµεικού, Αγησιλάου και την Ιερά Οδό και περιλαµβάνει τα νυχτερινά 

κέντρα VOX και Ιερά Οδός (Εικ. 101).   

 

3.5. Κτηριακό Απόθεµα - Πεζοδροµήσεις 

 

Η περιοχή του Μεταξουργείου ποικίλει ως προς το κτηριακό της απόθεµα, 

περιλαµβάνοντας δείγµατα αρχιτεκτονικής του 19ου και του 20ου αιώνα αλλά και της 

                                                 
45 Ύστερα από χρόνια λειτουργίας, µόλις το 2011 τοποθετήθηκε ταµπέλα στο εστιατόριο.  
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πρόσφατης κατασκευαστικής δραστηριότητας. Οι χρήσεις τους αφορούν τόσο την 

κατοικία όσο και την βιοτεχνία - βιοµηχανία (Αρναουτέλη, 2007).  

Αναφορικά µε τα παλαιότερα κτίσµατα, ξεχωρίζουν τα νεοκλασικά αρχοντικά  

των µέσων του 19ου αιώνα 46  και οι εργατικές κατοικίες που κατασκευάστηκαν 

προκειµένου να στηριχθεί η βιοµηχανική ανάπτυξη της πρωτεύουσας. Από τα κτήρια 

του περασµένου αιώνα, ορισµένα διώροφα νεοκλασικά αλλά και οι λαϊκές ισόγειες 

κατοικίες της δεκαετίας του 1920 και του ‘30, αποτελούν παράδειγµα αξιόλογης 

αρχιτεκτονικής (Εικ. 102, 103). Ένας άλλος χαρακτηριστικός τύπος κατοικίας, ήταν οι 

λεγόµενες αυλάρες, δηλαδή ένα συγκρότηµα - συνήθως ισόγειων λαϊκών - κατοικιών µε 

διαµερίσµατα του ενός δωµατίου, γύρω από µία εσωτερική κοινή αυλή (Πρέπη, 2011). 

Η περιοχή αν και κεντρική, δε διαθέτει το πλήθος των πολυκατοικιών αντίστοιχων 

κεντρικών περιοχών, αφού το διάστηµα µετά το ‘50 δε λειτούργησε σε έντονο βαθµό το 

σύστηµα της αντιπαροχής, λόγω των πολλών κατατµήσεων στα οικόπεδα, του στενού 

πλάτους των δρόµων αλλά και του αρχαιολογικού υπόγειου πλούτου. Μεγάλο αριθµό 

πολυκατοικιών συναντάµε στους κύριους οδικούς άξονες (Εικ. 104) και στο τµήµα 

κοντά στην Οµόνοια, ενώ όσο κινούµαστε πιο κεντρικά στη συνοικία, υπάρχει η 

αίσθηση της γειτονιάς µε τα κτήρια να ακολουθούν την ανθρώπινη κλίµακα (Εικ. 105). 

 Η κατάσταση των περισσοτέρων παλαιών εξ αυτών κτηρίων είναι κακή, αρκετά 

είναι εγκαταλελειµµένα ή ακόµη και ερείπια. Η ύπαρξη όµως παραδοσιακών κτισµάτων 

οδήγησε στη διάρκεια των τελευταίων ετών την πολιτεία στην ανακήρυξη πολλών εξ 

αυτών ως διατηρητέα (Εικ. 106, 107). Η µελετήτρια της παρούσας εργασίας σε 

συζήτηση που είχε µε τον κύριο Αλέξανδρο Ξυντάρη, προϊστάµενο του Τµήµατος 

Παραδοσιακών Οικισµών του ΥΠΕΚΑ, ενηµερώθηκε για τις πρόσφατες ανακηρύξεις 

αλλά και για τις δροµολογηµένες. Πιο συγκεκριµένα, µε το ΦΕΚ 293/ΑΑΠ της 7ης 

Νοεµβρίου του 2011 χαρακτηρίστηκαν 51 κτήρια, ενώ µε το ΦΕΚ 54/ΑΑΠ της 24ης 

Φεβρουαρίου του 2012 χαρακτηρίστηκαν ακόµη δύο. Υπάρχει µελέτη για ακόµη µία 

µαζική ανακήρυξη 55 κτηρίων, η οποία όµως βρίσκεται σε φάση γνωµοδότησης. Σε 

προηγούµενα των προαναφερθέντων διαστήµατα είχαν γίνει µεµονωµένοι 

χαρακτηρισµοί διατηρητέων, συνολικά 54 στον αριθµό. Η υπηρεσία µπορεί να 

παρέµβει µε διαφορετικά κριτήρια ανά περίπτωση, όποτε κρίνεται απαραίτητο για την 

προστασία της αρχιτεκτονικής ή της ιστορικής αξίας. 

                                                 
46 Ανεγέρθησαν στο πλαίσιο του δεύτερου σχεδίου των Αθηνών, όπου τα ανάκτορα θα 
χωροθετούνταν  στην περιοχή του Κεραµεικού. 
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 Πλάι στο παλιό κτιριακό απόθεµα, αξιοπρόσεκτη είναι η πρόσφατη οικοδοµική 

δραστηριότητα µέσω της ανέγερσης πολυτελών οικοδοµηµάτων (Εικ. 108, 109). 

Αρχιτεκτονικά γραφεία εµπλέκονται µε τους υποψήφιους επενδυτές για την κατασκευή 

της καινούργιας εικόνας της περιοχής. Από το 2009, έντονη είναι η δράση της 

επενδυτικής εταιρείας Ωλίαρος (Εικ. 110) στις περιοχές Μεταξουργείου και 

Κεραµεικού, η οποία έχοντας στην κατοχή της σηµαντικό αριθµό ακινήτων, 

ανακοινώνει την πρόθεσή της για την ανέγερση νέων κατοικιών και την ανακαίνιση 

παλαιών σε συνεργασία µε γνωστά αρχιτεκτονικά γραφεία της Ελλάδας και του 

εξωτερικού (Εικ. 111-114). Παράλληλα προκηρύσσει διεθνή διαγωνισµό για τη 

δηµιουργία πρότυπης φοιτητικής εστίας για 18 φοιτητές σε οικόπεδο επιφάνειας 200τ.µ., 

ιδιοκτησίας της εταιρείας. Χαρακτηριστικό υλοποιηµένο παράδειγµα των ιδιωτικών 

επενδύσεων στη νέα οικοδοµική δραστηριότητα είναι το συγκρότηµα πολυτελών 

διαµερισµάτων και καταστηµάτων της εταιρείας ΓΕΚ - ΤΕΡΝΑ ΑΕ.  

Τέλη της δεκαετίας του ’90, ένας µεγάλος κατασκευαστικός όµιλος, η ΓΕΚ - 

ΤΕΡΝΑ ΑΕ, επεκτείνει τις δραστηριότητές του στην αγορά της ακίνητης περιουσίας 

στην περιοχή. Επιλέγει να επενδύσει στην καρδιά του Μεταξουργείου σε απόσταση 800 

µέτρων από την Οµόνοια, σε οικόπεδο που ορίζεται από τις οδούς Μυλλέρου, 

Γερµανικού, Μαραθώνος και Λεωνίδου, απέναντι από το αναπαλαιωµένο εργοστάσιο 

µεταξουργείας σε υπερσύγχρονο πολιτιστικό κέντρο του ∆ήµου Αθηναίων (Γιογιακάς, 

2008). Την άνοιξη του 2006, ο όµιλος διενεργεί διεθνή αρχιτεκτονικό διαγωνισµό για 

το σχεδιασµό ενός συγκροτήµατος κατοικιών και καταστηµάτων στο συγκεκριµένο 

τµήµα του Μεταξουργείου, ένα οικόπεδο µεγέθους 2,5 στρεµµάτων, το οποίο αποτελεί 

και την πρώτη επιχειρηµατική κίνηση στην περιοχή. Το έργο ολοκληρώνεται τρία 

χρόνια µετά. Το τετραώροφο συγκρότηµα αναπτύσσεται περιµετρικά ενός εσωτερικού 

αιθρίου, ενώ αποτελείται από 40 διαµερίσµατα (από 60 έως 195 τ.µ.), ένα 

ατελιέ/επαγγελµατικό χώρο και τρία καταστήµατα επί της οδού Μυλλέρου. ∆ιαθέτει 

δύο υπόγεια µε χώρο στάθµευσης, αποθηκευτικούς χώρους και ηµιυπαίθρια 

θερµαινόµενη πισίνα, ενώ η στέγη του είναι βιοκλιµατική. Το µέγεθός του ισοδυναµεί 

µε 5-6 τυπικά κτήρια σε επιφάνεια, που απαντώνται στην περιοχή (Εικ. 115-119).   

Οι πολυτελείς αυτές κτηριακές κατασκευές απευθύνονται σε µία σχετικά νέα 

οµάδα πληθυσµού, η οποία επιθυµεί να κατοικήσει στο κέντρο της πόλης µακριά από 

τα προάστια, σε κοντινή απόσταση από τον τόπο εργασίας της και τον χώρο 

διασκέδασης. Περιλαµβάνει ευκατάστατα άτοµα µε υψηλό επίπεδο µόρφωσης και 

ενδιαφέρον για έναν εναλλακτικό τρόπο διαβίωσης µέσα όµως σε ένα υψηλής 
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αισθητικής οικιστικό περιβάλλον. Η ζήτηση για ευέλικτους χώρους διαβίωσης, οδηγεί 

στη δηµιουργία διαµερισµάτων τύπου loft 47 , αλλά και συγκροτηµάτων κλασικών 

κατοικιών, αφού πλέον η επιστροφή στο κέντρο απευθύνεται και σε οικογένειες.  

Στο σηµείο αυτό, αξίζει να αναφερθεί η ανέγερση µεγάλου πολιτιστικού 

κέντρου και γραφείων στο κέντρο της συνοικίας. Ο χώρος, όπου παλαιότερα 

στεγαζόταν ο Κινηµατογράφος του Λαού, στη γωνία Μεγάλου Αλεξάνδρου και 

Κολοκυνθούς, θα αποτελέσει µέσα στο επόµενο διάστηµα σηµείο αναφοράς στην 

περιοχή. Το έργο έχει ξεκινήσει την άνοιξη του 2012 και υλοποιείται από το 

αρχιτεκτονικό γραφείο Lmarchitects (Εικ. 120 - 123).  

Προκειµένου για την αναζωογόνηση της συνοικίας του Μεταξουργείου µέσω 

της παραµονής και εγκατάστασης της κατοικίας και της µικροµεσαίας επιχείρησης, το 

ΥΠΕΚΑ σε συνεργασία µε το Υπουργείο Οικονοµικών, ανακοίνωσε το Νοέµβριο του 

2011, τη θέσπιση φορολογικών και οικονοµικών κίνητρων48 για την αποκατάσταση και 

τον εκσυγχρονισµό των κτηρίων. Πιο συγκεκριµένα,  το νοµοσχέδιο προβλέπει τη 

µείωση του φόρου εισοδήµατος 49 , ανάλογα µε το κόστος αποκατάστασης και 

εκσυγχρονισµού των κτηρίων που χρησιµοποιούνται ως κατοικίες, ισόγεια 

καταστήµατα ή γραφεία, των κοινοχρήστων χώρων και των όψεων αυτών, αλλά και 

των διατηρητέων κτηρίων που βρίσκονται σε αυτές τις περιοχές, µε την προϋπόθεση η 

υλοποίηση των αποκαταστάσεων να γίνει µέχρι το τέλος του 2015. Ακόµη, µε την 

ψήφιση του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου προβλέπεται η εφαρµογή µειωµένου 

συντελεστή φόρου µεταβίβασης (από 10% σε 3%) για τις αγοραπωλησίες αυτών των 

ακινήτων µέσα στην επόµενη διετία.  

                                                 
47 Επινόηση των Νεουορκέζων µποέµ της δεκαετίας του ’50. Αναφέρεται στη µετατροπή 
χώρων παραγωγής και αποθήκευσης σε κατοικία µε ένα υπνοδωµάτιο. Χαρακτηρίζονται από 
τους µεγάλους ενιαίους χώρους µε χαλαρά τα λειτουργικά όρια µέσα στην κατοικία. 
Αναπτύσσονται σε πολυώροφα κτήρια καταλαµβάνοντας συνήθως ολόκληρο τον όροφο. Στην 
Αθήνα, τα lofts κατασκευάστηκαν εκ του µηδενός, αφού η πρωτεύουσα ουδέποτε διέθετε την 
πληθώρα βιοµηχανικών κτηρίων της αµερικάνικης µεγαλούπολης και εποµένως κατάλληλους 
χώρους για lofts (∆ιαλεισµάς, 2010). 
48 Μάλιστα, το πακέτο αυτό είχε ενταχθεί στο πρόγραµµα για την ανάσχεση της επέκτασης της 
πόλης, έναν κεντρικό στόχο του νέο ρυθµιστικού σχεδίου για την πρωτεύουσα (ΥΠΕΚΑ-
Οργανισµός Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας, 2011), που 
παρουσιάστηκε µέσα στο καλοκαίρι του 2011 και ποτέ δεν ολοκληρώθηκε η διαδικασία 
θέσπισής του, παρόλο που αυτό προβλεπόταν να γίνει στις αρχές του 2012. 
49 Για όλες τις αναφερόµενες χρήσεις (κατοικίες, γραφεία ή ισόγεια καταστήµατα), εκπίπτει για 
µία δεκαετία ποσό ίσο µε το 80% της συνολικής δαπάνης αποκατάστασης και εκσυγχρονισµού 
του ακινήτου και για κόστος έργων ύψους µέχρι 300€/τ.µ. Ειδικά για τα διατηρητέα κτήρια, 
εκπίπτει ολόκληρο το ποσό, µε την προϋπόθεση ότι το κόστος δεν ξεπερνά τα 2000€/τ.µ. Και σ’ 
αυτή την περίπτωση ισχύει η δεκαετής έκπτωση. ∆ικαιούχος αυτής της µείωσης µπορεί να είναι 
είτε ο ιδιοκτήτης, είτε ο µισθωτής µε τη σύµφωνη γνώµη του ιδιοκτήτη (Ηγουµενίδη, 2011).  
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Σύµφωνα µε την τελευταία έκθεση του ∆ιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος για 

το έτος 2011, βάσει των στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί από τα πιστωτικά ιδρύµατα, 

οι τιµές των διαµερισµάτων στις υποβαθµισµένες περιοχές του κέντρου της Αθήνας - 

µεταξύ αυτών και το Μεταξουργείο - παρουσίασαν τετραπλάσια µείωση σε σχέση µε 

τις αντίστοιχες τιµές των πιο αναβαθµισµένων περιοχών της Αθήνας, όπως είναι το 

Κολωνάκι και η Πλάκα (Τράπεζα της Ελλάδος, 2012). Από την άλλη πλευρά, οι 

αντικειµενικές αξίες παραµένουν αµετάβλητες από το 2007. Η αναπροσαρµογή των 

αντικειµενικών τιµών (νέο Μνηµόνιο Οικονοµικών και Χρηµατοπιστωτικών Πολιτικών) 

ενώ είχε ανακοινωθεί για τον περασµένο Ιούνιο, πάγωσε προκειµένου να αποφευχθεί 

µία επιπλέον επιβάρυνση για τους φορολογούµενους και ιδιοκτήτες ακινήτων. 

Ουσιαστικά οι αντικειµενικές έχουν πλέον εξισωθεί µε τις εµπορικές τιµές, παρόλο που 

σήµερα δεν καταγράφεται ένας επαρκής αριθµός αγοραπωλησιών ακινήτων, για την 

εξαγωγή ασφαλέστερων συµπερασµάτων (Ρουσανόγλου, 2012).  

Ειδικά δε για την περίπτωση υποβαθµισµένων περιοχών, όπως το Μεταξουργείο, 

οι εµπορικές αξίες έχουν ήδη υποχωρήσει αρκετά κάτω από τις αντικειµενικές, αφού η 

ζήτηση για το απόθεµα των αδιάθετων ακινήτων παραµένει σε ιδιαίτερα χαµηλό 

επίπεδο. Όσο πιο υποβαθµισµένη είναι η περιοχή και όσο µεγαλύτερη είναι η 

προσφορά ακινήτων από Έλληνες, οι οποίοι εγκαταλείπουν το κέντρο, τόσο πιο έντονη 

είναι και η πτώση των τιµών. Το Μεταξουργείο βρίσκεται µεταξύ των περιοχών, που 

κρατούν τα πρωτεία της υποχώρησης των τιµών, µε το ποσοστό αυτής να κινείται 

ακόµη και πάνω του 20% (Κανέλλης, 2012). Υπάρχουν ωστόσο, περιπτώσεις ιδιαίτερα 

ακριβών ακινήτων για τα δεδοµένα της περιοχής, οι οποίες έχουν ήδη αναφερθεί. 

Πρόκειται για νεοαναγειρόµενες οικοδοµές και αναπαλαιώσεις κατοικιών, όπου το 

αυξηµένο κόστος κατασκευής, η προνοµιακή θέση περιµετρικά των υπό ανάπλαση 

σηµείων αλλά και η επιθυµία των υποψήφιων αγοραστών/µισθωτών για το 

‘εναλλακτικό’ δίνουν στις αντίστοιχες τιµές µία σχετική ανθεκτικότητα.     

Η εξασφάλιση των κοινόχρηστων ανοικτών χώρων και χώρων πρασίνου, οι 

οποίοι συνιστούν βασικό πλέγµα των αστικών δηµοσίων χώρων, αποτελεί έναν από 

τους βασικούς στόχους του πολεοδοµικού σχεδιασµού (Γιαννακού και Έππας, 2011). Η 

πεζοδρόµηση συµβάλλει σηµαντικά στην απόδοση του ιστορικού χαρακτήρα µιας 

περιοχής, αποµακρύνοντας τον κυκλοφοριακό φόρτο και δηµιουργώντας την αίσθηση 

µιας αστικής όασης, που παραπέµπει σε παλαιότερες εποχές (Καρατζάς, 2008). Κατά 

αυτόν τον τρόπο, ο κάτοικος και ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να παρατηρήσει και 

να αντιληφθεί καλύτερα τον χώρο µέσα στον οποίο κινείται.  
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 Βάσει µελετών του ∆ήµου Αθηναίων, στην περιοχή του Μεταξουργείου 

προβλέπεται η υλοποίηση ενός εκτεταµένου δικτύου πεζοδρόµων, το οποίο εκτός από 

το σύνολο των τοπικών οδών, περιλαµβάνει και την πεζοδρόµηση αρκετών οδών 

κυκλοφοριακής έντασης, όπως δευτερεύουσες αρτηρίες, κύριες και δευτερεύουσες 

συλλεκτήριες
50. Το έργο χωρίζεται σε τρεις φάσεις µε την πρώτη φάση να έχει µέχρι 

στιγµής ολοκληρωθεί. Οι τρεις µεγάλοι υλοποιηµένοι πεζόδροµοι αφορούν τις οδούς 

Σαλαµίνος, Γιατράκου-Ακαδήµου και Ιάσονος, ενώ υπάρχουν και πεζοδροµήσεις 

αρκετά µικρότερων τµηµάτων στο εσωτερικό της συνοικίας (Χάρτης 8).  

 Μεγάλη σηµασία για τη δηµιουργία ενός επαρκούς δικτύου κοινόχρηστων 

χώρων σε κάθε τµήµα της πόλης, έχει ο ρόλος της πλατείας. Στο Μεταξουργείο, η 

µοναδική ουσιαστικά πλατεία βρίσκεται στο κέντρο της συνοικίας και αφορά τη 

συνένωση δύο µικρότερων· της πλατείας ∆ουρούτη και της πλατείας Λέοντος Αυδή51, 

της οποίας η ονοµασία επικράτησε ανεπίσηµα για το σύνολο της πλατείας (Εικ. 124- 

126). Η νέα πλατεία περικλείεται από τις οδούς Μεγάλου Αλεξάνδρου, Μυλλέρου, 

Κεραµεικού, Γιατράκου, ενώ διασχίζεται από την οδό Λεωνίδου, την κοινή πλευρά των 

δύο πλατειών. Η συνένωση των δύο πλατειών υποστηρίζει την ορατότητα στο 

συγκεκριµένο τµήµα της συνοικίας, αφού προέκυψε ένας ενιαίος χώρος µε οπτική 

πρόσβαση από οποιοδήποτε σε οποιοδήποτε σηµείο.  

 Στοχεύοντας στην αύξηση και ανασυγκρότηση του δηµοσίου χώρου µε 

ταυτόχρονο πολλαπλασιασµό των χώρων πρασίνου, η ΕΑΧΑ ΑΕ προκήρυξε τον 

Οκτώβριο του 2010 αρχιτεκτονικό διαγωνισµό υπό τον τίτλο ΑθήναΧ4. Ο διαγωνισµός 

αφορούσε την αναζήτηση προτάσεων για τον ενδιάµεσο οδικό σταυρό που σχηµατίζουν 

4 τυπικά οικοδοµικά τετράγωνα σε υποβαθµισµένες αστικές περιοχές της πόλης, 

συνδυάζοντάς αυτόν µε υφιστάµενα κενά ή ακάλυπτους χώρους. Το σχέδιο, που 

εντάχθηκε στο πρόγραµµα Αθήνα-Αττική 201452 του ΥΠΕΚΑ, περιλαµβάνει µεταξύ 

άλλων το Μεταξουργείο, µε ένα από τα πέντε έπαθλα που δόθηκαν να αφορά πρόταση 

για τον σχεδιασµό του σταυρού που σχηµατίζει η τοµή των οδών Μυκάλης και 

                                                 
50 ∆ευτερεύουσες αρτηρίες: Ιερά Οδός, Μυλλέρου, Κολοκυνθούς - Κύριες συλλεκτήριες: 
Κεραµεικού, Πλαταιών - ∆ευτερεύουσες συλλεκτήριες: Λεωνίδου. 
51 Πρώην πλατεία Γιατράκου, που µετονοµάστηκε το 2003. 
52 Περιλαµβάνει ένα σύνολο δράσεων και παρεµβάσεων για την αναβάθµιση του 
µητροπολιτικού συγκροτήµατος και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων του. 
Μεταξύ αυτών, υπάρχουν δράσεις που αφορούν την περιοχή µελέτης, όπως η ανάδειξη του 
αρχαιολογικού χώρου Ακαδηµίας Πλάτωνος µε τη σύνδεση µε το Μεταξουργείο και το 
∆ηµόσιο Σήµα καθώς και η αποξήλωση διαφηµιστικών πινακίδων στην οδό Πειραιώς 
(www.ypeka.gr). 
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Κεραµεικού (ΕΑΧΑ, 2011) [Εικ. 127]. Από το Τµήµα Πολεοδοµικού Σχεδιασµού της 

∆ιεύθυνσης Σχεδίου Πόλεως και Πολεοδοµίας του ∆ήµου Αθηναίων, η µελετήτρια 

ενηµερώθηκε ότι ακόµη καµία από τις προτάσεις δεν έχει ενταχθεί σε πρόγραµµα 

υλοποίησης. Ειδικότερα για το Μεταξουργείο, δεν έχει βγει κάποια απόφαση για 

θεσµοθέτηση, αφού προς το παρόν  εξετάζεται η αίτηση.  

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης του σχεδίου Αθήνα-Αττική 2014, η ΚΜ Πρότυπη 

Γειτονιά
53 κατέθεσε στο ∆ήµο Αθηναίων τον Ιούνιο του 2010 σχέδιο ανάπλασης για τις 

οδούς Σαλαµίνος και Κεραµεικού (Εικ. 128, 129). Η σύνταξη της µελέτης έγινε από 

αρχιτέκτονες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή και περιλαµβάνει προτάσεις 

µεταξύ άλλων για τη δηµιουργία ποδηλατόδροµου (οδός Κεραµεικού), ενίσχυση του 

πρασίνου και καλύτερο φωτισµό (οδός Σαλαµίνος) (Ρηγόπουλος, 2010α). 

    

3.6. Η Αναβάθµιση της Περιοχής και η Ένταξή της στο ∆ίκτυο της Ενοποίησης των 

Αρχαιολογικών Χώρων της Αθήνας  

  

Η συνοικία του Μεταξουργείου κατέχει υπερτοπικής σηµασίας θέση στο νοητό τόξο 

των αρχαιολογικών και πολιτιστικών χώρων της Αθήνας µε άκρα την Ακαδηµία 

Πλάτωνος και τον Λυκαβηττό. Η υλοποίησή του µέσω της δηµιουργίας του 

Αρχαιολογικού Πάρκου Αθηνών αποτελεί το όραµα του οργανισµού ΕΑΧΑ ΑΕ54 (Εικ. 

13).  

 Η ενοποίηση αναφέρεται στη δηµιουργία ενός δικτύου κατά κύριο λόγο 

µνηµείων και αρχαιολογικών χώρων, περικλείοντας ωστόσο στους κόλπους της 

κοινόχρηστους χώρους, χώρους πρασίνου και άλλους προορισµένους για πολιτιστικές 

χρήσεις και αναψυχή. Οι παρεµβάσεις που περιλαµβάνονται στο Πρόγραµµα της 

Ενοποίησης Αρχαιολογικών Χώρων Αθήνας έχουν ως πρωταρχικό στόχο την ανάδειξη 

της ιστορικής φυσιογνωµίας της Αθήνας µέσα από τη δηµιουργία ενός από τα 

                                                 
53 Μη κερδοσκοπικός οργανισµός, που ιδρύθηκε το 2008 µε πρωτοβουλία της εταιρείας 
Ωλίαρος και τη συµµετοχή 7 κατοίκων της περιοχής, µε σκοπό την προστασία και ανάδειξη της 
περιοχής του Κεραµεικού - Μεταξουργείου µέσα από την συλλογή και ανταλλαγή 
τεχνογνωσίας και ιδεών, την παραγωγή και την εφαρµογή προτάσεων για την αναβάθµιση της 
ποιότητας ζωής (http://www.kmprotypigeitonia.org). 
54 Τον Απρίλιο του 2010 η εταιρεία µετονοµάστηκε σε Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χωρών και 
Αναπλάσεις ΑΕ, έχοντας πλέον τη δυνατότητα δράσης και σε άλλες περιοχές της χώρας. Ήδη 
πόλεις όπως το Ηράκλειο, ο Πειραιάς και η Πάτρα περιλαµβάνονται στη λίστα της (Γαλάνη, 
2011). 
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µεγαλύτερα και σηµαντικότερα ανοικτά µουσεία σε παγκόσµιο επίπεδο. Στην 

προσπάθεια αυτή, εµπλέκονται το ΥΠΕΚΑ και το Υπουργείο Πολιτισµού. 

Το 1983 το τότε Υπουργείο ΠΕΧΩ∆Ε, παρουσίασε το Αρχαιολογικό Πάρκο 

στο πλαίσιο του ΡΣΑ (Καλαντίδης, 2003). Η ιδέα συµπεριελήφθη στο Νόµο 1515/85, 

όπου στο παράρτηµα του άρθρου 15, αναφέρεται ότι για την ποιοτική αναβάθµιση της 

πρωτεύουσας, προωθείται µεταξύ άλλων η ενοποίηση και ανάδειξη των µεγάλων 

ιστορικών χώρων. Αναφορά στη δηµιουργία αρχαιολογικού πάρκου γίνεται και στο 

ΓΠΣ Αθηνών, όπου ‘προτείνεται η δηµιουργία ιστού, µνηµείων, κεντρικών λειτουργιών 

και ελευθέρων όρων, µε τη διαµόρφωση ενιαίου δικτύου ροής πεζών που να λειτουργεί 

σαν κεντρικός σκελετός στην κεντρική περιοχή της Αθήνας’. 

Το Πρόγραµµα της ΕΑΧΑ ΑΕ περιλαµβάνει µεγάλο αριθµό παρεµβάσεων 

µικρής και µεγάλης κλίµακας σε έξι περιοχές του Ιστορικού Κέντρου της Αθήνας, 

µεταξύ των οποίων και τη συνοικία του Μεταξουργείου. Ενσωµατώνει έξι από τους 

πλέον σηµαντικούς αρχαιολογικούς χώρους της Αθήνας, ανάµεσά τους το αρχαίο 

νεκροταφείο του Κεραµεικού (http://www.astynet.gr). 

Αναφορικά µε την εξεταζόµενη περιοχή και τον περιβάλλοντα χώρο της, 

µοναδικού ιστορικού ενδιαφέροντος είναι ο άξονας του ∆ηµοσίου Σήµατος55. Πρόκειται 

για µία σειρά δηµόσιων ταφικών περιβόλων, όπου ενταφιάζονταν οι επιφανείς 

Αθηναίοι
56 κατά την αρχαιότητα (Γκότση και Παπαδοπούλου, 2005). Εκτιµάται ότι 

εκτείνεται από την οδό Πειραιώς µέχρι την Ακαδηµία Πλάτωνος, µεταξύ των 

σηµερινών οδών Πλαταιών και Σαλαµίνος για την περιοχή του Μεταξουργείου και 

Μοναστηρίου και Πλάτωνος για την όµορη περιοχή του Κολωνού. Σήµερα ο άξονας 

αυτός καλύπτεται από οικοδοµές καθ’ όλο το µήκος του, εξαιρουµένου ενός πολύ 

µικρού τµήµατος. Μάλιστα οι ανασκαφές που έχουν ήδη πραγµατοποιηθεί αφορούν ένα 

µικρό χώρο της πεζοδροµηµένης οδού Σαλαµίνος.  

Η ανάγκη για αναβάθµιση της περιοχής του ∆ηµοσίου Σήµατος είχε ήδη 

αποτυπωθεί το 1988 στο ΓΠΣ Αθηνών, όπου προκειµένου για την ανάπλαση της 

                                                 
55 Το ∆ηµόσιο Σήµα ή ∆ρόµος αποτελούσε έναν από τους δύο µεγάλους δρόµους - ο δεύτερος 
ήταν η Ιερά Οδός - µε προορισµό την κύρια είσοδο της πόλης, το ∆ίπυλο (Θριάσιαι Πύλαι) 
στην περιοχή του Κεραµεικού. Κατά την αρχαιότητα, ο ∆ρόµος σχετίστηκε µε τη φιλοσοφική 
σκέψη και την Ακαδηµία του Πλάτωνα, αφού ήταν σύνηθες στο πλαίσιο της φιλοσοφικής 
διδαχής  η σύνδεσή της µε περιπάτους (Αποστόλου και Σταµουλίδης, 2010). 
56 Ανάµεσά τους ήταν ο Σόλων, ο Κλεισθένης και ο Περικλής, ο τάφος του οποίου βρίσκεται 
κάτω από µία πολυκατοικία του 1960 στην οδό Πλαταιών. Στο ∆ηµόσιο Σήµα ο Περικλής 
εκφώνησε τον περίφηµο λόγο του, γνωστότερο ως Επιτάφιο, προς τιµή των νεκρών Αθηναίων 
του πρώτου έτους του Πελοποννησιακού πολέµου (Αγγελίδης, 1992). 
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γειτονιάς Μεταξουργείου - Κεραµεικού προτείνεται η διαδικασία απαίτησης ελεύθερων 

οικοπέδων πάνω από το ∆ηµόσιο Σήµα ώστε να γίνει δυνατή η αποκάλυψή του. 

Μάλιστα, πλέον η ζώνη του ∆ηµοσίου Σήµατος καλείται να συνδέσει τον Κεραµεικό µε 

την Ακαδηµία Πλάτωνος περνώντας µέσα από την περιοχή του Μεταξουργείου 

προκειµένου για τη συνέχιση της ενοποίησης των αρχαιολογικών χώρων και την 

προβολή ενός ακόµη µνηµειακού χώρου της αρχαίας Αθήνας (Εικ. 130, 131). 

Σήµερα, ο µικρός αρχαιολογικός χώρος του ∆ηµοσίου Σήµατος στην οδό 

Σαλαµίνος (Εικ. 132), αποτελεί την αφετηρία για την αποκάλυψη του συνόλου του και 

τη σήµανση της Ακαδήµειας οδού57. Το 1997, κατά τη διάρκεια εργασιών εκσκαφής 

θεµελίωσης κτηρίου πολιτιστικών εκδηλώσεων στο προαναφερθέν σηµείο - βάσει 

πρότασης του ΓΠΣ - εντοπίστηκαν αρχαιότητες και απεκαλύφθη σηµαντικό ταφικό 

σύνολο της κλασικής περιόδου που ανήκε στο ∆ηµόσιο Σήµα. Ως αποτέλεσµα, το 

οικόπεδο κηρύχθηκε αρχαιολογικός χώρος και δεν οικοδοµήθηκε (Αποστόλου και 

Σταµουλίδης, 2010). Τον Απρίλιο του 2011, η πρωτοβουλία Το ∆ηµόσιο Σήµα Ενώνει, 

αποτελούµενο από µία οµάδα κατοίκων της περιοχής και τη βοήθεια εθελοντικών 

οργανώσεων, όπως η ΚΜ Πρότυπη Γειτονιά, προχώρησαν στην προσωρινή 

διαµόρφωση (έως την έναρξη των ανασκαφών) του προς απαλλοτρίωση από το 

Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού (ΥΠΠΟΤ) οικοπέδου στη διασταύρωση των 

οδών Πλαταιών και Λεωνίδου (Εικ. 133). Πρόκειται για το ίδιο οικοδοµικό τετράγωνο 

που βρίσκεται ο ήδη µικρός αρχαιολογικός χώρος του ∆ηµοσίου Σήµατος. Σε αναµονή 

των ανασκαφών για το επόµενο τµήµα του αρχαίου νεκροταφείου που θα βγει στο φως, 

κατεδαφίστηκαν τα ερείπια που υπήρχαν στο οικόπεδο και δηµιουργήθηκε ένας 

ανοικτός αν και ιδιαίτερα λιτός χώρος για τους κατοίκους. Η διαµόρφωση έγινε από το 

αρχιτεκτονικό γραφείο doxiadis+ ενώ η χρηµατοδότηση της δράσης στηρίχθηκε στην 

ιδιωτική χορηγία και στον εθελοντισµό (Ρηγόπουλος, 2011). 

                                                 
57 Στην αρχαιότητα συνέδεε τον Κεραµεικό µε την Ακαδηµία Πλάτωνος. Εναλλακτικά 
αναφέρεται ως διαδροµή του ∆ηµοσίου Σήµατος. 
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4. Αξιολόγηση Πολιτικών Σχεδιασµού, Θεσµικού Πλαισίου & Υφιστάµενης 

Κατάστασης 

 

Στο Μεταξουργείο, από τις αρχές της δεκαετίας του ’90, η ανάπλαση έχει τη µορφή της 

τµηµατικής και αποσπασµατικής βελτίωσης µέσω πεζοδροµήσεων, δενδροφυτεύσεων, 

πλακοστρώσεων, διαµόρφωσης πλατειών και συντήρησης νεοκλασικών κτισµάτων. Οι 

σηµειακές επεµβάσεις αποσκοπούν στην άµεση αντιµετώπιση επιτακτικών ζητηµάτων, 

δεν απαιτούν ιδιαίτερα µεγάλες επενδύσεις και είναι περισσότερο αποδεκτές από τους 

κατοίκους, ειδικά δε εάν αυτοί έχουν προσωπικό όφελος. Στην αντίθετη πλευρά 

βρίσκεται η ολοκληρωµένη επέµβαση, η οποία υπό το πρίσµα του σφαιρικού 

σχεδιασµού προσφέρει ριζικές αλλαγές µεγαλύτερου κόστους, όχι µόνο οικονοµικού 

αφού τις περισσότερες φορές οδηγεί σε ρήξη µε τα συµφέροντα των ιδιοκτητών.  

Ο τµηµατικός σχεδιασµός αποτελεί φαινοµενικά τη µόνη λύση µέσα στην 

σηµερινή συγκυρία της κρίσης, αρκεί να είναι ουσιαστικός και προσανατολισµένος στο 

δηµόσιο συµφέρον. Οι σηµειακές παρεµβάσεις πρέπει να γίνονται µε τη λογική της 

επίλυσης των προβληµάτων που καλούνται να αντιµετωπίσουν και όχι της απλής 

µετατόπισής τους σε παρακείµενες περιοχές. Αν δε, υπάρχει η δυνατότητα ένταξής τους 

µε τη µορφή σταδιακών βηµάτων σε ένα πλαίσιο ολοκληρωµένου οράµατος για την 

πόλη, αυτό είναι το ιδανικό. 

 Τα τελευταία χρόνια η έµφαση στον µακροπρόθεσµο, στρατηγικό σχεδιασµό 

µειώνεται και η δραστηριότητα µετατίθεται στο βραχυχρόνιο αποσπασµατικό 

σχεδιασµό µεµονωµένων έργων (Βασενχόβεν, 2002). Εξάλλου, η σύγχρονη τάση στην 

πολιτική για τον αστικό χώρο δίνει έµφαση στα κοινωνικά δεδοµένα (Στεφάνου κ.ά., 

1995) και αφορά στη µικρότερη κλίµακα µε σκοπό την εστίαση στις ανάγκες των 

κοινωνιών (community planning) ή ακόµη πιο πρόσφατα της γειτονιάς (neighbourhood 

planning).    

 Στην Ελλάδα, δεν έχουν διαµορφωθεί αποτελεσµατικές διαδικασίες οργάνωσης 

του χώρου και εφαρµογής του σχεδιασµού. Οι ποικίλες παρεµβάσεις τις περισσότερες 

φορές δε φαίνεται να συντονίζονται, ενώ τυχαίνει συχνά να είναι και αντιφατικές. Οι 

λόγοι αυτής της προβληµατικής άσκησης του πολεοδοµικού σχεδιασµού ποικίλουν. 

Τόσο το πλήθος των επιπέδων σχεδιασµού 58 αλλά και η υπερπαραγωγή θεσµικού 

πλαισίου, δυσκολεύουν την οποιαδήποτε άσκηση αποτελεσµατικής πολιτικής και 

                                                 
58 Από το περιφερειακό χωροταξικό πλαίσιο έως την πράξη εφαρµογής υπάρχουν 5 επίπεδα, 
ενώ διεθνώς παρατηρούνται 1-3. 
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διαχείρισης των αστικών προβληµάτων. Επιπλέον παρατηρείται µεγάλη αδυναµία των 

µηχανισµών εφαρµογής και ελέγχου της υλοποίησης του ισχύοντος κανονιστικού 

πλαισίου, λόγω κυρίως της πελατειακής λειτουργίας του πολιτικού και του διοικητικού 

συστήµατος. Τέλος, σχετικά µε τις αρµοδιότητες των πολλών φορέων από όλες τις 

βαθµίδες της διοικητικής ιεραρχίας, αυτές δεν είναι πάντα ξεκάθαρες και προκαλείται 

έτσι µία διάχυση ευθυνών (Ρωµανός, 2004).  

Η διεθνής εµπειρία έχει αποδείξει ότι οι επιτυχείς αστικές αναπλάσεις 

προϋποθέτουν την εποικοδοµητική συνεργασία µεταξύ συναρµόδιων φορέων, τόσο του 

δηµοσίου όσο και του ιδιωτικού τοµέα. Οι διαφορετικοί συντελεστές ανάπτυξης της 

πόλης περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων δηµόσιους φορείς (υπουργεία, τοπική 

αυτοδιοίκηση), ιδιώτες επενδυτές αλλά και τις επιτροπές κατοίκων. Οι πρακτικές 

σχεδιασµού που στηρίζονται στη συναίνεση και τη συνεργασία, µπορούν να 

οικοδοµήσουν πολιτισµό (Healey, 1997), αναγνωρίζοντας έτσι στο σχεδιασµό τις 

κοινωνικές του διαστάσεις.  

Το Νέο Ρυθµιστικό της Αθήνας, το οποίο ουσιαστικά µαταιώθηκε, µετά την 

ακύρωση της θέσπισής του στις αρχές του 2012, επεδίωκε τη σύνδεση των αστικών 

αναπλάσεων µε τους θεσµούς του κοινωνικού κράτους αλλά και τη συνεργασία µεταξύ 

των συναρµόδιων φορέων σε µια προσπάθεια ελέγχου και οριοθέτησης των επιδιώξεων 

και των αρµοδιοτήτων των εµπλεκοµένων µε στόχο έναν αποτελεσµατικότερο 

σχεδιασµό. Κάτι τέτοιο βέβαια απαιτεί κυρίως αλλαγή νοοτροπίας, αφού έτσι κι αλλιώς 

τα ρυθµιστικά σχέδια από τη φύση τους δεν έχουν κανονιστικό χαρακτήρα59. Το ισχύον 

Ρυθµιστικό Σχέδιο ανάγεται στο 198560, µε αποτέλεσµα να κρίνεται αναγκαία και 

σκόπιµη η επικαιροποίησή του για την προσαρµογή του στις σύγχρονες συνθήκες που 

έχουν δηµιουργηθεί πλέον στην πρωτεύουσα µετά τις αλλαγές που έχουν συντελεσθεί 

στη δοµή, τη λειτουργία και τις ανάγκες της περιοχής. Μεταξύ άλλων, αγνοεί την 

ύπαρξη του τραµ, του µετρό, της Αττικής οδού, του προαστιακού σιδηροδρόµου κ.ά.  

 Το θεσµικό πλαίσιο των αναπλάσεων χωρίζεται σε δύο φάσεις, προ και µετά του 

1997. Έως τότε, αποτελείτο από πολλές και διάσπαρτες σε νοµοθετικά κείµενα 

διατάξεις και χαρακτηριζόταν από ασάφεια και αντιφατικότητα. Με τη θεσµοθέτηση 

του Νόµου 2508/97 και σε µία προσπάθεια οργάνωσης των σχετικών διατάξεων, οι 

                                                 
59 Η επίδραση των ρυθµιστικών σχεδίων στη χωρική οργάνωση και ανάπτυξη είναι έµµεση και 
γίνεται µέσω του κατευθυντηρίου και/ή συντονιστικού ρόλου τους όσον αφορά το δηµόσιο 
τοµέα (Οικονόµου, 2000). 
60 Το 1999 υπήρξε εν µέρει επικαιροποίησή του. 
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αναπλάσεις απέκτησαν ξεχωριστό κεφάλαιο έκτασης δέκα άρθρων61, µε ειδικά άρθρα 

τόσο για τη χρηµατοδότηση όσο και τους φορείς τους. Παρόλα αυτά, η πληθώρα των 

µελετών και των προγραµµάτων, ο παραµερισµός των οικονοµικών, κοινωνικών και 

περιβαλλοντικών προβληµάτων αλλά και η έλλειψη των συµµετοχικών διαδικασιών 

αποτελούν στοιχεία της προβληµατικής του νόµου. Χρειάζεται εποµένως, η 

συµπλήρωσή του µε καινούργιες ρυθµίσεις, ίσως και η απλούστευση των διατάξεών 

του, ώστε να είναι ολοκληρωµένος και αποτελεσµατικότερος (Καλογήρου, 2005) και 

να ενεργοποιηθούν έτσι οι σχετικές διατάξεις του, αφού µέχρι σήµερα δεν έχει 

υλοποιηθεί ουσιαστικά κάποια ανάπλαση όπως περιγράφεται σε αυτόν το νόµο.    

 Προκειµένου για την αναβάθµιση του Μεταξουργείου, όπως έχει ήδη αναφερθεί, 

έχουν εκπονηθεί δύο µελέτες. Η πρώτη το 1993 από την Εταιρεία Μελετών 

Περιβάλλοντος του Ιωάννη ∆ηµητριάδη για λογαριασµό του ∆ήµου Αθηναίων και η 

δεύτερη το 2001 από το µελετητικό γραφείο της Αλεξάνδρας Καρύδη για λογαριασµό 

της ΕΑΧΑ. Ειδοποιός διαφορά µεταξύ των δύο µελετών είναι η έµφαση για χρήση 

κατοικίας στην παλαιότερη εξ αυτών, µε την τελευταία να προτείνει αλλαγές στις 

χρήσεις γης προς το ρεαλιστικότερο. Και οι δύο µελέτες παραβλέπουν την κοινωνική 

σύνθεση των κατοίκων62, η οποία έχει δηµιουργήσει νέες ανάγκες και νέα δεδοµένα 

στην περιοχή, και παραµένουν σε επίπεδο οράµατος του σχεδιασµού χωρίς εισήγηση 

προτάσεων για ουσιαστικές βελτιώσεις. Καµία από τις µελέτες δεν τέθηκε ουσιαστικά 

σε εφαρµογή (Καρύδης, 2006).    

 Η περιοχή του Μεταξουργείου δεν έχει επίσηµα διοικητικά όρια, επειδή 

θεωρείται συνοικία. Για τις ανάγκες αυτής της εργασίας, χρησιµοποιήθηκε η 

οριοθέτηση βάσει του Προεδρικού ∆ιατάγµατος του 1998 για τη θεσµοθέτηση των 

χρήσεων γης στο Μεταξουργείο63. Παρόλα αυτά, το ΓΠΣ του ∆ήµου Αθηναίων δε 

                                                 
61 Κεφάλαιο Β Αναπλάσεις, αναµορφώσεις και σχετικές ρυθµίσεις, Άρθρα 8-17. 
62 Ειδικά στη µελέτη του γραφείου ∆ηµητριάδη, σε σηµείο που αναφέρεται στις πεζοδροµήσεις, 
σηµειώνεται ότι ‘µε την πάροδο του χρόνου και µε την επιδιωκόµενη εισροή κατοίκων 
υψηλότερου οικονοµικού επιπέδου…’. Συνεχίζοντας, αναφέρει: ‘Ο µελλοντικός αυτός 
πληθυσµός αναµένεται να είναι σταθερότερος και οµοιογενέστερος από τον σηµερινό, 
δεδοµένου ότι η αναβάθµιση είναι φυσικό να οδηγήσει σταδιακά στην αποµάκρυνση 
σηµαντικού αριθµού µεταναστών, κυρίως των εξωτερικών που η εγκατάστασή τους είναι 
προσωρινή, αλλά και στην αφοµοίωση εκείνων που θα παραµείνουν ως µόνιµοι κάτοικοι’.  
63 Σύµφωνα µε το Π∆ (ΦΕΚ 616∆/98) περί Καθορισµού χρήσεων γης και ειδικών όρων και 
περιορισµών δόµησης στην περιοχή του Μεταξουργείου, του ρυµοτοµικού σχεδίου Αθηνών, ως 
Μεταξουργείο ορίζεται η περιοχή του ρυµοτοµικού σχεδίου της Αθήνας που περικλείεται από 
τις οδούς: Πειραιώς, Ιερά οδό, Κωνσταντινουπόλεως, Ανδροµάχης, ∆εληγιάννη, Πλατεία 
Καραϊσκάκη, Αγίου Κωνσταντίνου και πλατεία Οµονοίας. 
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συµφωνεί µε αυτά τα όρια. Σύµφωνα µε αυτό, η γειτονιά του Μεταξουργείου 

περιλαµβάνει το τµήµα της περιοχής που ορίζεται από τις οδούς ∆εληγιάννη-

∆εληγιώργη και Θερµοπυλών. Το νότιο τµήµα της περιοχής αποτελεί µέρος της 

γειτονιάς του Κεραµεικού, η οποία σύµφωνα µε το ΓΠΣ φθάνει µέχρι τα νότια της 

Ιεράς οδού στην οδό Βουτάδων, µεταξύ Πειραιώς και Κωνσταντινουπόλεως, στη 

γειτονιά δηλαδή του Γκαζοχωρίου. Σχετικά µε το βορειοανατολικό τριγωνικό τµήµα 

της περιοχής που ορίζεται από τις οδούς ∆εληγιώργη, Αγίου Κωνσταντίνου και 

Πειραιώς βάσει του ΓΠΣ ανήκει στη γειτονιά Πλατεία Βάθη - Αγίου Κωνσταντίνου. Οι 

γειτονιές του Μεταξουργείου, Κεραµεικού και Γκαζοχωρίου (νότια της Βουτάδων) 

απαρτίζουν τη συνοικία Ρουφ. Από την άλλη µεριά, σύµφωνα µε την οριοθέτηση του 

∆ήµου της Αθήνας, η περιοχή εντάσσεται στο 3ο ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα και 

περιλαµβάνεται µεταξύ των οδών Πειραιώς, Ιεράς Οδού, Κωνσταντινουπόλεως, 

Λένορµαν και Κολοκυνθούς (http://www.cityofathens.gr). Το υπόλοιπο τµήµα της 

συνοικίας που συναποτελεί το Μεταξουργείο βάσει του Π∆98 υπάγεται στο 1ο 

∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα. Παρατηρούµε λοιπόν ότι η οδός Λένορµαν σε συνέχεια της 

οδού Κολοκυνθούς αποτελεί το όριο µεταξύ του 1ου και του 3ου δηµοτικού 

διαµερίσµατος στο βορειοανατολικό και στο νοτιοδυτικό τµήµα του Μεταξουργείου 

αντίστοιχα. Ως αποτέλεσµα, η περιοχή δεν αναγνωρίζεται και συνεπώς δεν 

αντιµετωπίζεται ως ενιαίο σύνολο ούτε σε επίπεδο διοικητικής οργάνωσης του δήµου, 

ούτε σε επίπεδο πολεοδοµικού προγραµµατισµού και σχεδιασµού (Αυγερινού-Κολωνία, 

1995) [Χάρτης 9]. 

 Ένα από τα κυριότερα προβλήµατα που παρατηρείται συνήθως στις 

περιορισµένης έκτασης αναπλάσεις, είναι ο µιµητισµός στην παραγωγή σχεδίων. Οι 

νέας µορφής επεµβάσεις µέσα από τις πεζοδροµήσεις και την ανακατασκευή πλατειών, 

οδηγούν αρκετές φορές στη µονοτονία και στην απώλεια της ταυτότητας του τόπου. Το 

ζήτηµα είναι να υπάρχει µία σχετική οµοιοµορφία για να ενισχύεται η συνέχεια µέσα 

στο χώρο του ιστορικού κέντρου της Αθήνας, µε την παράλληλη όµως ενδυνάµωση των 

ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της κάθε γωνιάς της πόλης.   

 Το Μεταξουργείο, σαν εργατική λαϊκή συνοικία, δεν τράβηξε το ενδιαφέρον 

των διαφόρων κυβερνήσεων ώστε να ενδιαφερθούν για την αναβάθµισή του (Αγγελίδης, 

1992). Αν και η περιοχή έχει ενταχθεί στο ιστορικό κέντρο Αθηνών, σε σχέδια 

αναπλάσεων και στο Πολιτιστικό Πάρκο64, µέχρι σήµερα οι επεµβάσεις περιορίζονται 

                                                 
64 Πρόκειται για το Αρχαιολογικό Πάρκο. 
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στην πεζοδρόµηση κάποιων οδών, στη διαµόρφωση της πλατείας Αυδή, σε λίγες 

αποκαταστάσεις κτηρίων στο πλαίσιο δηµοτικών προγραµµάτων και σε επανάχρηση 

κτηρίων για πολιτιστικούς λόγους (µεταξουργείο ∆ουρούτη - ∆ηµοτική Πινακοθήκη, 

παλιό µηχανουργείο µε θερινό κινηµατογράφο Λαΐς στην ταράτσα του κτηρίου - 

Ταινιοθήκη της Ελλάδος µε διατήρηση θερινού κινηµατογράφου).  

Ειδικά δε για τις πεζοδροµήσεις στο εσωτερικό της συνοικίας, αυτές ενώ έχουν 

υλοποιηθεί από τα µέσα της δεκαετίας του ’90, η θεσµοθέτησή τους ακόµη εκκρεµεί65. 

Σύµφωνα µε µελέτες του ∆ήµου Αθηναίων για την περιοχή προβλέπεται ένα 

εκτεταµένο πλέγµα πεζοδροµήσεων σε συνέχεια των υπαρχουσών. Ενώ οι 

πεζοδροµήσεις αποτελούν µία δηµοφιλή ιδέα, ενέχουν ωστόσο τον κίνδυνο δηµιουργίας 

προβληµατικών καταστάσεων. Οι πιο συνηθισµένες περιπτώσεις αφορούν στην 

κατάληψη των πεζοδρόµων από χρήσεις καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος 

αλλά και στη χρήση τους ως χώρους στάθµευσης. Η υλοποίηση µίας συγκοινωνιακής 

µελέτης, που θα λαµβάνει υπόψη την κεντρική θέση της συνοικίας αλλά και την 

επιβάρυνση των τοπικών και περιφερειακών δρόµων µε τον κυκλοφοριακό φόρτο, 

µπορεί να καθορίσει τη χρησιµότητα αλλά και το απαραίτητο πλήθος των πεζοδρόµων.   

Από την άλλη µεριά, η διαµόρφωση της πλατείας Αυδή αποτελεί έναν χώρο, 

όπου κατά τις απογευµατινές ώρες τον επισκέπτονται παιδιά, τα οποία ουσιαστικά 

απλώς κινούνται στο χώρο, αφού υπάρχει έλλειψη παιδικής χαράς σε συνολικό επίπεδο 

συνοικίας. Βέβαια, ένα διάστηµα στις αρχές λειτουργίας της πλατείας, είχαν 

τοποθετηθεί στο χώρο κάποια παιχνίδια, τα οποία όµως απεσύρθησαν. Σχετικά µε τις 

πλατείες στην περιοχή, υπάρχει και η πλατεία Καραϊσκάκη στο βόρειο τµήµα, η οποία 

όµως λειτουργεί σα νησίδα στο χώρο δυσκολεύοντας την πρόσβαση σε αυτή, 

υπογραµµίζοντας έτσι το πρόβληµα έλλειψης κοινόχρηστων χώρων.  

Το οποιοδήποτε πολεοδοµικό φαινόµενο ανάγεται σε πρόβληµα από τη στιγµή 

που η κοινωνία το αντιλαµβάνεται σαν τέτοιο. Από την ανάλυση που προηγήθηκε, είναι 

προφανή τα φαινόµενα υποβάθµισης της περιοχής. Αυτά σχετίζονται µε την 

συγκέντρωση περιθωριοποιηµένων οµάδων και τη δηµιουργία εστιών έντονης 

παραβατικότητας, τη ραγδαία εγκατάλειψη του κτηριακού πλούτου και την υποβάθµισή 

                                                 
65 Από τη ∆ιεύθυνση Πολεοδοµικού Σχεδιασµού του ∆ήµου Αθηναίων, παραχωρήθηκε στη 
µελετήτρια της παρούσας εργασίας, αντίγραφο της συνεδρίασης του δηµοτικού συµβουλίου 
από το 2010, για έγκριση της θεσµοθέτησης κατασκευασµένων πεζοδρόµων στα 7 δηµοτικά 
διαµερίσµατα. Η διαδικασία αναγνώρισης και καταχώρησης των µη θεσµοθετηµένων 
πεζοδρόµων δεν έχει ολοκληρωθεί, αφού οι πληροφορίες προέρχονται από πολίτες και τη 
δηµοτική αστυνοµία. Μάλιστα, το πρόβληµα ετέθη όταν οι κλήσεις που έκοβε η τελευταία στην 
πραγµατικότητα δεν ίσχυαν λόγω µη επίσηµης ύπαρξης των πεζοδρόµων.    
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του, την ταυτόχρονη φυγή των παλαιών κατοίκων και την έλευση µειονοτικών 

πληθυσµιακών οµάδων, που δίνουν µια απαξιωµένη εικόνα στους χώρους διαµονής 

τους. Επιπλέον, κύριο στοιχείο της προβληµατικής αφορά στη ρύπανση και στην 

κυκλοφοριακή φόρτιση εξαιτίας της κοµβικής θέσης της συνοικίας - εγγύτητα µε 

πλατεία Οµονοίας και πέρασµα από το κέντρο της πόλης στα δυτικά προάστια. Την ίδια 

στιγµή, υπάρχει έλλειψη κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου, µε την πλατεία 

Αυδή στο κέντρο της περιοχής να αποτελεί ουσιαστικά τη µοναδική εξαίρεση.  

Η περιοχή του Μεταξουργείου επιβαρύνεται εδώ και χρόνια από τη λειτουργία 

παράνοµων οίκων ανοχής. Το νοµοθετικό πλαίσιο για τα εκδιδόµενα άτοµα 66 

χαρακτηρίζεται από ασάφεια και αναποτελεσµατικότητα, συντηρώντας έτσι µία 

παραβατική κατάσταση. Πιο συγκεκριµένα, επιτρέπει τη χορήγηση άδειας άσκησης 

επαγγέλµατος µε την υποχρέωση κατοχής άδειας εγκατάστασης και χρήσης του 

οικήµατος, εντός του οποίου θα ασκούνται οι εν λόγω δραστηριότητες. Με τη σειρά του, 

ο κάτοχος της άδειας εγκατάστασης δύναται να επιτρέπει τη χρήση του οικήµατος σε 

δύο το πολύ εκδιδόµενα πρόσωπα µε περιορισµό χρήσης αυτού σε διαφορετικές ώρες. 

Στην περίπτωση δε, που ο κάτοχος της άδειας εγκατάστασης επιθυµεί να προσλάβει 

υπηρετικό προσωπικό, οφείλει (ο κάτοχος) να είναι γυναίκα άνω των 55 ετών. Επιπλέον, 

ο νόµος προβλέπει την απαγόρευση της στέγασης οίκων ανοχής σε διατηρητέα και 

παραδοσιακά κτήρια, και την απόστασή τους κατά τουλάχιστον 200 µέτρα από σχολεία, 

εκκλησίες, παιδικούς σταθµούς, νηπιαγωγεία, φροντιστήρια, νοσηλευτικά ιδρύµατα, 

αθλητικά κέντρα, πλατείες, βιβλιοθήκες. Την ίδια στιγµή, υπάρχει έλλειψη σαφούς 

θεσµικού πλαισίου όσον αφορά τη λειτουργία των νεοφερµένων studios.  

Μέσα στις σηµερινές συνθήκες µε την έξαρση της παράνοµης πορνείας και των 

όποιων συνεπειών αυτής, χρειάζεται εποµένως µία τροποποίηση ορισµένων διατάξεων 

του συγκεκριµένου νόµου, µε στόχο την καθολική εφαρµογή του και την 

αποτελεσµατικότητα που οφείλει να διέπει τις διαδικασίες έλεγχου, χωροθέτησης και 

λειτουργίας αυτών των χώρων. Είναι άλλωστε και απαίτηση των κατοίκων να επιλυθεί 

το ζήτηµα των παράνοµων οίκων ανοχής, κάτι που έχουν γνωστοποιήσει στο δήµο και 

στις αρµόδιες υπηρεσίες67.  

Παράλληλα, αυτή η εξέλιξη θα συµβάλλει στη µείωση της παραβατικότητας 

που παρατηρείται ιδιαίτερα στο τµήµα της περιοχής περιµετρικά της Οµόνοιας, η οποία 

                                                 
66 Νόµος 2734/99 Εκδιδόµενα µε αµοιβή πρόσωπα και άλλες διατάξεις 
67 ΚΙΠΟΚΑ, Εφαρµογή του νόµου για τον τερµατισµό της παράνοµης λειτουργίας οίκων ανοχής 
στο Ιστορικό Κέντρο της Αθήνας, 01.05.2012 (ΚΙΠΟΚΑ, 2012) 
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µεταξύ άλλων έχει πλήξει και τον τουριστικό κλάδο, µε πεντάστερα ξενοδοχεία που 

ξεκίνησαν τη λειτουργία τους λίγο πριν τους Ολυµπιακούς Αγώνες του 2004, να έχουν 

βάλει λουκέτο 68  (Εικ. 134, 135). Βέβαια, είναι αρµοδιότητα της πολιτείας να 

συγκεκριµενοποιήσει τις πρωτοβουλίες της προς αυτή την κατεύθυνση. Η 

παραβατικότητα µε το αίσθηµα ανασφάλειας που αυτή καλλιεργεί, αποτελεί ένα 

σύνθετο πρόβληµα στο κέντρο της Αθήνας, όπου η προσέγγιση οφείλει να είναι 

συνολική µε συντονισµό των δράσεων όλων των εµπλεκόµενων Υπουργείων, φορέων 

και υπηρεσιών.     

Υπάρχει η αντίληψη, ότι στις περιοχές µε έντονη ανάπτυξη της βραδινής 

διασκέδασης, καταγράφεται αισθητή εξασθένηση στην εκδήλωση οξυµένης 

παραβατικότητας. Εν µέρει κάτι τέτοιο ισχύει. Από την άλλη πλευρά όµως, η 

µονολειτουργική ανάπτυξη της διασκέδασης, που εφαρµόστηκε κυρίως στου Ψυρρή - 

αν και πλέον παρατηρείται σε µεγάλο βαθµό και στο Γκάζι - απέβη µοιραία για τον 

οικιστικό ιστό και τα µικρά εργαστήρια που δραστηριοποιούνταν στην περιοχή.  

Προς αυτή την κατεύθυνση συνέβαλε η έκδοση του Π∆ 98 Περί καθορισµού 

χρήσεων γης και ειδικών όρων και περιορισµών δόµησης στην περιοχή Ψυρρή-Κέντρου 

(Οµόνοιας)69, το οποίο χωρίς να καθορίζει κάποια ζώνη αµιγούς κατοικίας, δεν έθετε 

παράλληλα περιορισµούς για τα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος. Στη 

συνέχεια, η διασκέδαση πέρασε στο γειτονικό Γκάζι, αφού στου Ψυρρή είχε επέλθει 

κορεσµός ενώ παρατηρήθηκε και αύξηση της εγκληµατικότητας στη γύρω περιοχή 

(πλατεία Θεάτρου και οι γύρω οδοί Μενάνδρου, Ευριπίδου, Σοφοκλέους). Εξάλλου, 

είναι γνωστό από τη θεωρία του µάρκετινγκ, ότι όλα τα προϊόντα έχουν έναν κύκλο 

ζωής και στην περίπτωση που δεν ανανεωθούν θα αντικατασταθούν από άλλα. 

 Ήταν το 2007, η περίοδος που ξεκίνησε η λειτουργία του σταθµού του µετρό 

στο Γκάζι αλλά και η προβολή τηλεοπτικών σειρών µε επίκεντρο τη νέα προς 

εξερεύνηση περιοχή της πόλης. Μέσα από τις δυναµικές τηλεοπτικές εικόνες, το θέµα 

της πολεοδοµικής µεταµόρφωσης κεντρικών περιοχών της Αθήνας µεταφέρεται από το 

επίπεδο των επιστηµονικών συζητήσεων στο ευρύ κοινό µε την λογική του lifestyle 

(Παγώνης, 2005). Η καθηµερινότητα των πρωταγωνιστών συνδέεται µε σηµεία και 

γεγονότα της πόλης που χαρακτηρίζουν την πολιτιστική ζωή, προβάλλοντας έτσι µία 

νέα πρακτική στη συγκρότηση της ταυτότητας της γενιάς που αυτοπροσδιορίζεται ως 

                                                 
68 Classical Fashion House Hotel, Omonoia Grand Hotel - Οµόνοια, Athens Imperial Hotel - 
πλατεία Καραϊσκάκη 
69 ΦΕΚ ∆233 
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παιδιά του κέντρου. Εξάλλου, οι πολιτιστικές µας επιλογές και οι χώροι που τις 

εκτελούµε είναι πλέον ένας τρόπος απόκτησης ταυτότητας (Storey, 1999). Σταδιακά, το 

Γκάζι µετά την ανεξέλεγκτη ανάπτυξη των χώρων διασκέδασης φαίνεται να έχει 

απολέσει τον αρχικό ιδιαίτερο εναλλακτικό του χαρακτήρα.  

Σήµερα πλέον είναι η σειρά του Μεταξουργείου. Το ζήτηµα είναι να µην 

αµεληθεί κι εδώ ο κοινωνικός ιστός και χαθεί το µέτρο. Το µοντέλο ανάπτυξης 

βασισµένο αποκλειστικά σε επιχειρήσεις υγειονοµικού ενδιαφέροντος έχει παρέλθει 

αφού αποδεδειγµένα καθιστά την περιοχή αναλώσιµο είδος. Μαζί µε αυτό έχει 

παρέλθει και το µοντέλο του καταναλωτισµού. Το Π∆ για τις χρήσεις γης στο 

Μεταξουργείο διαφοροποιείται από αυτά των προαναφερθείσων περιοχών, αφού 

προωθεί τη χρήση κατοικίας και µάλιστα ορίζει και περιοχές αµιγούς κατοικίας. 

Συγκεκριµένα στο άρθρο 2 ‘για τα οικόπεδα µε πρόσοψη επί της Ιεράς οδού ισχύουν οι 

χρήσεις γης «αµιγούς κατοικίας» όπως αυτές καθορίζονται µε το άρθρο 3 παρ. 2Α του 

από 23.7.85 Π∆/τος (ΦΕΚ ∆391)’. Το παράδοξο είναι πως από την άλλη πλευρά της 

Ιεράς Οδού που ανήκει στο Γκάζι (αποτελεί το όριο µεταξύ των δύο περιοχών), 

επιτρέπονται οι χρήσεις αναψυχής. Βέβαια, στην πραγµατικότητα και από την πλευρά 

του Μεταξουργείου λειτουργούν µεγάλα νυχτερινά κέντρα διασκέδασης (VOX, Ιερά 

Οδός), αφού δεν εφαρµόζεται το θεσµικό πλαίσιο.  

Τα πρώτα δείγµατα ανάπτυξης από το Μεταξουργείο είναι σχετικά ήπιας 

µορφής µε χρήσεις πολιτισµού χωρίς να προοιωνίζεται µία νέα περιοχή διασκέδασης 

αντίστοιχη του Γκαζιού και του Ψυρρή. Το γεγονός ότι δεν παρατηρείται κάποια 

χωρική εγγύτητα στους χώρους διασκέδασης, αλλά βρίσκονται διάσπαρτοι µέσα στην 

περιοχή, συµβάλλει στην πιο διακριτική τους παρουσία και στην αποφυγή 

προβληµάτων µε την τοπική κοινωνία. Παρόλο που η διασκέδαση επιχειρείται να 

εισαχθεί ως υπερτοπικός πόλος έλξης από τους επιχειρηµατίες, το αξιοσηµείωτο 

ποσοστό κατοικίας που διαθέτει η περιοχή αναµένεται να δυσκολέψει τον εκτοπισµό 

αυτής της χρήσης.  

Οι διατάξεις του  Π∆ για τις χρήσεις γης στο Μεταξουργείο, είχαν στόχο τη 

βελτίωση ζωής των κατοίκων και την αποτροπή της φυγής τους. Στην πραγµατικότητα 

όµως, δεν βοήθησαν σε αυτό. Σήµερα, προκειµένου για την επιστροφή αλλά και 

παραµονή των κατοίκων αλλά και των νόµιµων επαγγελµατικών δραστηριοτήτων στην 

περιοχή, θεσπίστηκαν φορολογικά κίνητρα, τα οποία όµως από τα µέχρι στιγµής 

δεδοµένα δεν έχουν αποδώσει τα αναµενόµενα. Ο λόγος όπως αναφέρουν ορισµένοι 

κάτοικοι παραµένει η γραφειοκρατική αντίληψη αλλά και το αίσθηµα ανασφάλειας που 
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επικρατεί στη γειτονιά, αποδυναµώνοντας την πρόθεση από την πλευρά των ιδιοκτητών 

για βελτίωση των κατοικιών τους. Η επιστροφή των κατοίκων και των επιχειρήσεων 

στο κέντρο της πόλης ήταν µαζί µε την αναχαίτιση των επεκτάσεων αυτής, δύο από τις 

βασικές επιδιώξεις του νέου ΡΣΑ. 

Η διοργάνωση καλλιτεχνικών φεστιβάλ και η προώθηση εικαστικών δράσεων 

στην περιοχή αποτελούν ένα νέο εργαλείο αστικού σχεδιασµού για τα ελληνικά 

δεδοµένα. Καθιερώνεται πλέον ανάµεσα στις άλλες µορφές σχεδιασµού και ο 

πολιτιστικός σχεδιασµός (cultural planning) [Bianchini and Greed, 1999· Evans, 2001]. 

Η υιοθέτηση πολιτιστικών στρατηγικών στην Αθήνα σχετίζεται µε την αποβιοµηχάνιση 

της δεκαετίας του ’80 και την έκδοση του Π∆ 84/84, το οποίο συνέβαλε στην 

αποµάκρυνση των οχλουσών δραστηριοτήτων (Σουλιώτης, 2009), όχι βέβαια στον 

απόλυτο βαθµό όπως ήδη αναφέρθηκε για την περιοχή µελέτης.  

Τα τελευταία χρόνια, µεταξύ των νέων επιχειρηµατιών που δραστηριοποιούνται 

στο Μεταξουργείο κυρίαρχη θέση κατέχει η επενδυτική εταιρεία Oliaros. Η εταιρεία 

διοργανώνοντας το διεθνές καλλιτεχνικό φεστιβάλ ReMap KM κάθε δύο χρόνια και 

έχοντας επίσης δηµιουργήσει το µη κερδοσκοπικό οργανισµό ΚΜ Πρότυπη Γειτονιά, 

φιλοδοξεί να αλλάξει την περιοχή στρέφοντας παράλληλα το ενδιαφέρον προς αυτή. 

Έµµεσα, όµως όπως αρκετοί υποστηρίζουν, η εταιρεία αποβλέπει στην αναβάθµιση 

µέσω της τέχνης70 των πολλών ακινήτων που η ίδια κατέχει στην περιοχή και για τα 

οποία σχεδιάζει την αναπαλαίωση και τη µετατροπή τους σε χώρους κατοικίας, 

εµπορικών δραστηριοτήτων και γραφείων. Ο κανόνας εξάλλου που επικρατεί στις 

αγοραπωλησίες ακινήτων υποστηρίζει την αγορά κατά την περίοδο κυριαρχίας του 

φόβου και την πώληση στη φάση υλοποίησης των σχεδίων για ανάπλαση.  

Οι επικριτές της εταιρείας υποστηρίζουν ότι υπό τον ενδεχόµενο κίνδυνο των 

υπεραξιών, θα συµβάλλει στην εκδίωξη των παλαιών κατοίκων από τις εστίες τους και 

στην αντικατάστασή τους από άλλους ανώτερης εισοδηµατικής τάξης71. Από την άλλη 

πλευρά, αυτή η µεταβολή της κοινωνικής φυσιογνωµίας της περιοχής δεν µπορεί να 

επιβεβαιωθεί, αφού προς το παρόν το φαινόµενο είναι σποραδικό και απουσιάζουν 

ευκρινείς τάσεις (Μαλούτας και Αλεξανδρή, 2009). Επιπλέον, όπως υποστηρίζει ο 

Chris Hamnett (2003), η όλη διαδικασία πρόκειται περισσότερο για αντικατάσταση 

                                                 
70 Υπάρχουν κατηγορίες ότι αγόρασε σε ιδιαίτερα χαµηλές τιµές ορισµένες ιδιοκτησίες 
κατοίκων για να τις µετατρέψει σε εκθεσιακούς χώρους.  
71 Στη διεθνή βιβλιογραφία το φαινόµενο περιγράφεται µε τον όρο gentrification. Στα ελληνικά 
αποδίδεται ως εξευγενισµός. Λόγω του διττού χαρακτήρα του όρου όµως, ορισµένοι επιλέγουν 
τις περιφράσεις εκτοπισµός κατοίκων ή κοινωνική µετατόπιση. 
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παρά για εκτοπισµό των προηγούµενων κατοίκων, σχετίζοντας το φαινόµενο µε την 

ταχεία µεγέθυνση των µεσαίων στρωµάτων και τη συρρίκνωση της εργατικής τάξης.   

Είναι βέβαιο, ότι η ιδιωτική επιχειρηµατικότητα επιδιώκει το κέρδος. Η επιλογή 

της περιοχής δεν είναι άλλωστε τυχαία, αφού το Μεταξουργείο συνιστά τη µόνη 

περιοχή κατοικίας και µάλιστα ιστορικής λαϊκής συνοικίας στην ευρύτερη περιοχή του 

κέντρου, λόγω του γεγονότος ότι γειτνιάζει µε περιοχές του εµπορικού κέντρου (Ψυρρή, 

Γκάζι, άξονας Πειραιώς), που δεν έχουν κατοικία (Αγριαντώνη, 1995).  

Από την άλλη πλευρά, ο ρόλος της πολιτείας είναι να επιβλέπει και να ελέγχει 

την ιδιωτική πρωτοβουλία ώστε να διαµορφώνει βιώσιµες συνθήκες για τους ντόπιους. 

Ο έλεγχος των τιµών αγοράς, µπορεί να ρυθµίσει και να επιφέρει ισορροπία στη 

διαχείριση του κτηριακού αποθέµατος αλλά και στην τοπική κοινωνία γενικότερα. Στο 

εξωτερικό, προκειµένου να αντιµετωπιστούν τα προβλήµατα εξαιτίας των αναπλάσεων, 

εφαρµόστηκαν µέτρα όπως η ενίσχυση των συµµετοχικών διαδικασιών του πληθυσµού, 

η διατήρηση των χαµηλών ενοικίων καθώς και η προστασία των υπαρχόντων 

ενοικιαστών (Αραβαντινός, 1984/2007). Παράλληλα όµως, στην ελληνική περίπτωση 

το κράτος οφείλει να µεριµνά για την αποκατάσταση του ζητήµατος της ασφάλειας 

στην περιοχή. ∆ιότι, το µεγαλύτερο πρόβληµα που τίθεται είναι το αίσθηµα 

ανασφάλειας και ανοµίας που επικρατεί. Με αυτά τα δεδοµένα, η εµφάνιση νέων 

επενδυτών δεν είναι ό,τι χειρότερο συµβαίνει στην περιοχή το τελευταίο διάστηµα.   

Η συνοικία του Μεταξουργείου βρίσκεται σε µία µεταβατική φάση τα τελευταία 

χρόνια κατόπιν πολιτειακής και ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Το Ρυθµιστικό Σχέδιο της 

Αθήνας του 1985 καθώς και η προσπάθεια ελέγχου της χωροθέτησης των χρήσεων γης 

στην περιοχή µε το Π∆ του 1998, δείχνουν την πρόθεση για αλλαγές. Η αναπαλαίωση 

και επανάχρηση κτηρίων αλλά και η νέα οικοδοµική δραστηριότητα φανερώνουν την 

τάση. Η σηµασία πρέπει να δοθεί στην αρµονική αισθητική συνύπαρξη των δύο 

µορφών, της παλιάς και της νέας. Οι προϋπάρχουσες αρχιτεκτονικές µορφές 

προσδιορίζουν την αυθεντικότητα της περιοχής. Επιβάλλεται λοιπόν η διατήρηση και η 

αποκατάσταση των παλιών κτηρίων και η ένταξη των νέων χρήσεων σε αυτά κατά 

τρόπο που να προβάλλει την ιδιαίτερη αξία τους. Οι νέες κατασκευές οφείλουν να 

στέκονται στο χώρο µε µία αρχιτεκτονικά ενδιαφέρουσα και διαφοροποιηµένη µεν 

αλλά διακριτική δε παρουσία.  

Αναφορικά µε τα διατηρητέα κτήρια της συνοικίας, γίνεται µία αξιόλογη και 

συντονισµένη προσπάθεια από την πολιτεία για τον χαρακτηρισµό τους, η οποία όµως 

δεν αρκεί. Η ενεργός προστασία και ανάδειξη των διατηρητέων κτισµάτων προϋποθέτει 
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πάνω από όλα την αποκατάστασή τους. Μέχρι εκεί όµως, τα αναδυόµενα προβλήµατα 

είναι αρκετά και σύνθετα. Συχνά ο εντοπισµός των ιδιοκτητών ενός κτηρίου αποτελεί 

δυσεπίλυτο πρόβληµα. Υπάρχουν περιπτώσεις µε πολλούς, άγνωστους ή ακόµη και 

χωρίς καθόλου ιδιοκτήτες. Ακόµη όµως και στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης θελήσει 

να προχωρήσει στην αναπαλαίωση του κτηρίου, η διαδικασία εµπεριέχει τόση 

γραφειοκρατία που συνήθως ακυρώνει την όποια πρόθεση. Ωστόσο, υπάρχουν και 

περιπτώσεις όπου οι βλέψεις του ιδιοκτήτη για το κτήριο δεν συνάδουν µε τις 

δυνατότητες που προσφέρει η αναπαλαίωση, όπως στην περίπτωση ανέγερσης 

πολυώροφου οικοδοµήµατος. Ως αποτέλεσµα, δε λείπουν οι περιπτώσεις που το κτήριο 

αφήνεται να υποστεί τη φθορά της εγκατάλειψης µε την ελπίδα να κριθεί κατεδαφιστέο 

και να αποχαρακτηριστεί. Σε αυτό συµβάλλει η κατάληψη των εν λόγω κτηρίων από 

περιθωριακές οµάδες και που η προσπάθειά τους να ζεσταθούν ή να ετοιµάσουν τη 

δόση τους, καταλήγει συχνά σε φωτιά.    

Η συµµετοχή του κοινού στον πολεοδοµικό σχεδιασµό είναι ένα σχετικά 

πρόσφατο φαινόµενο στην Ελλάδα. Έκανε την εµφάνισή του στις αρχές της δεκαετίας 

του ’80 µέσω των Λαϊκών Συνελεύσεων και των Πολεοδοµικών Επιτροπών Γειτονιάς, 

που θεσµοθετήθηκαν από τον Ν.1337/83 και προωθήθηκαν από την Επιχείρηση 

Πολεοδοµική Ανασυγκρότηση (ΕΠΑ). Η έντονα αρνητική αντίδραση που αντιµετώπισαν 

από την τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και ο ιδιαίτερα κεντροβαρής χαρακτήρας του 

κράτους, οδήγησε στην κατάργηση αυτών των επιτροπών, οι οποίες ουσιαστικά 

αγνοήθηκαν και από τον επόµενο πολεοδοµικό Νόµο 2508/97 (Lalenis, 2001), αφού 

παρόλο που προβλέπει τις συµµετοχικές διαδικασίες στη διαδικασία της ανάπλασης, 

δεν έχει πραγµατοποιηθεί ακόµη καµία ανάπλαση βάσει αυτού του θεσµικού πλαισίου, 

όπως ήδη αναφέρθηκε.  

Στην ελληνική περίπτωση, φαίνεται ότι το κράτος επηρεάζει σε µεγάλο βαθµό 

τη συµµετοχή του κοινού στις διαδικασίες σχεδιασµού (Λαλένης, 2008). Αντίθετα, σε 

διεθνές επίπεδο72 και προκειµένου να αντιµετωπιστούν τα όποια προβλήµατα µπορεί να 

προκύψουν από τις αναπλάσεις και µε στόχο την αειφορική ανάπτυξη, το κράτος 

ενισχύει τις συµµετοχικές διαδικασίες του πληθυσµού µε αποφασιστικές αρµοδιότητες 

τόσο στο σχεδιασµό όσο και στην εφαρµογή των αναπλάσεων (Αραβαντινός, 

1984/2007). Τονίζεται έτσι, η σηµασία της εµπλοκής του τοπικού πληθυσµού στη 

διαδικασία, από τη στιγµή που οι αναπλάσεις αποτελούν διεθνώς το ευνοϊκότερο πεδίο 

                                                 
72 Οι συµµετοχικές διαδικασίες εντάχθηκαν στο σχεδιασµό τη δεκαετία του ’60 (Λαλένης, 
2008). 
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πολεοδοµικού σχεδιασµού. Πηγή αισιοδοξίας για την ελληνική περίπτωση, αποτελεί το 

ενδιαφέρον των κατοίκων µε τις κάθε µορφής δράσεις τους, που περιλαµβάνουν από 

δενδροφυτεύσεις µέχρι τη διοργάνωση αποκριάτικου φεστιβάλ73 (Εικ. 136-138), για τη 

βελτίωση των συνθηκών ζωής και την αναζωογόνηση της γειτονιάς του Μεταξουργείου.  

Το ζήτηµα µε τις νέες κατασκευές και τους νεοφερµένους κατοίκους τους, είναι 

ο επιδιωκόµενος διαχωρισµός τους από το υφιστάµενο αστικό και κοινωνικό 

περιβάλλον. Οι νέοι κάτοικοι είναι φορείς ενός διαφορετικού τρόπου ζωής από αυτόν 

των εναποµεινάντων παλαιών κατοίκων. Χαρακτηριστικό δείγµα αυτού του 

σχεδιασµού, είναι το οικοδοµικό συγκρότηµα της ΓΕΚ στην πλατεία Αυδή, το οποίο 

είναι στραµµένο προς το εσωτερικό του οικοπέδου και όπου η είσοδος και η έξοδος από 

αυτό επιτρέπεται µε ειδική µαγνητική κάρτα. ∆ηµιουργείται έτσι το ερώτηµα αν η 

περιοχή είναι συνειδητή επιλογή των καινούργιων κατοίκων, αντιλαµβανόµενοι τον 

ιδιαίτερο κοινωνικό χαρακτήρα της, ή αποτέλεσµα της νέας τάσης για κατοίκηση στο 

κέντρο. 

Ο πολεοδοµικός σχεδιασµός οφείλει να αντιµετωπίσει το φαινόµενο της 

κοινωνικοοικονοµικής υποβάθµισης των αστικών κέντρων και να προσφέρει τις ίδιες 

δυνατότητες οικειοποίησης του αστικού χώρου σε όλες τις πολιτισµικά διαφορετικές 

κοινωνικές οµάδες (Γοσποδίνη, 2009). Ένα από τα σπουδαιότερα χαρακτηριστικά του 

Μεταξουργείου εδώ και δεκαετίες αποτελεί το στοιχείο των µεταναστών. Η συνύπαρξη 

µε τον υπόλοιπο πληθυσµό και τους επιχειρηµατίες της περιοχής δεν είναι πάντα 

αρµονική. Για παράδειγµα, η µουσουλµανική µειονότητα, µε σηµαντική παρουσία στη 

συνοικία, κάνει συχνή χρήση του δηµόσιου χώρου σε πολλές πτυχές της οικονοµικής 

και κοινωνικής ζωής της, γεγονός που δηµιουργεί ορισµένες φορές προστριβές (Εικ. 

139, 140). Βέβαια, το στοιχείο της πολυπολιτισµικότητας είναι δυνατό να παρέχει 

οφέλη στην ανάπτυξη του χώρου, συµβάλλοντας στη δηµιουργικότητα και στην 

οικονοµική ζωή των πόλεων (Landry and Bianchini, 1995). 

 Σε αυτό το σηµείο πρέπει να αναφερθεί το πρόβληµα χρήσης µη 

επικαιροποιηµένων στοιχείων (για τα έτη 1991 και 2001) σχετικά µε τον αριθµό των 

µεταναστών. Με δεδοµένα την ανά δεκαετία διεξαγωγή των απογραφών και την 

πραγµατοποίηση της παρούσης έρευνας στο αρχικό στάδιο της επεξεργασίας των 

στοιχείων της τελευταίας απογραφής του 2011, τα στοιχεία που χρησιµοποιήθηκαν εδώ 

δεν είναι ικανά να δώσουν αξιόλογα συµπεράσµατα. Οι έντονες µεταβολές βάσει 

                                                 
73 Το 2013 αναµένεται η τέταρτη κατά σειρά διοργάνωση 
(http://metaxourgeio.wordpress.com/tag/metaxourgeio-carnival-street-party/). 
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επίσηµων στοιχείων που έχουν συντελεσθεί στον πληθυσµό της περιοχής την τελευταία 

δεκαετία δεν είναι δυνατόν να συµπεριληφθούν. Μία ανεπίσηµη και µε κάθε επιφύλαξη 

εκτίµηση για το σηµερινό µέγεθος αυτής της πληθυσµιακής οµάδας και όπως προκύπτει 

από προσωπική παρατήρηση στην περιοχή, δείχνει έναν αρκετά αυξηµένο πληθυσµό σε 

σχέση µε το 2001, όπου αποτελούσαν το 1/3 του τοπικού πληθυσµού.  

Το Μεταξουργείο αποτελεί τµήµα του ιστορικού κέντρου της Αθήνας. Ο 

αρχαιολογικός πλούτος και η ιστορία µιας πόλης κατέχει σηµαντική θέση στη 

διαδικασία προώθησής της. Ο αρχαιολογικός περίπατος σχεδιάζεται να περάσει από την 

περιοχή µέσω του ∆ηµοσίου Σήµατος, του αρχαίου νεκροταφείου της Αθήνας. Η 

σύνδεση του Κεραµεικού µε την Ακαδηµία Πλάτωνος και το Λόφο του Ιππείου 

Κολωνού µέσω του ζεύγους Σαλαµίνος/Πλαταιών, αποτελεί πρόταση τόσο του ΓΠΣ και 

του ισχύοντος ΡΣΑ, όσο και του νέου ΡΣΑ στο πλαίσιο ενίσχυσης των πολιτιστικών 

διαδροµών. Πρόκειται για µία δύσκολη και χρονοβόρα υλοποίηση έργου, η οποία όµως 

θα δηµιουργήσει µέσω της ιστορικής µνήµης µία οικειότητα µε τον τόπο, τόσο για τους 

κατοίκους όσο και για τους επισκέπτες.  

Οι κεντρικές περιοχές κατοικίας, µε την περίπτωση του Μεταξουργείου να 

εντάσσεται σε αυτές, παρουσιάζουν τα περισσότερα προβλήµατα συνολικών 

επεµβάσεων. Σήµερα, η περιοχή χαρακτηρίζεται από µία µίξη ετερόκλητων χρήσεων 

και από έντονη υποβάθµιση του οικοδοµικού αποθέµατος αλλά και του δηµόσιου 

χώρου γενικότερα. Από την άλλη πλευρά, η ποικιλία των δραστηριοτήτων που 

παρατηρείται, καθιστά την περιοχή ενεργή στις περισσότερες χρονικές ζώνες της 

ηµέρας. Η ύπαρξη µεµονωµένων βελτιωτικών επεµβάσεων είναι ανάγκη να επεκταθεί 

σε όλα τα προβληµατικά σηµεία της συνοικίας. Ορισµένες φορές ίσως αξίζει να θιγούν 

τα συµφέροντα µίας µικρής οµάδας κατοίκων προς όφελος του συνόλου. Πρέπει να 

υπάρξει ιεράρχηση των στόχων και των δράσεων µε µέριµνα για την ουσιαστική 

αναβάθµιση της περιοχής σε όλα τα επίπεδα µε οργανωµένο σχέδιο ανάπλασης και να 

δοθεί έµφαση σε κρίσιµα ζητήµατα που απασχολούν την καθηµερινότητα των 

κατοίκων, όπως το θέµα της ασφάλειας και της κοινωνικής συνοχής.   
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5. Προτάσεις Αναβάθµισης της Περιοχής του Μεταξουργείου 

5.1. Λόγοι που Επιβάλλουν την Ανάπλαση και Αξιοποίηση της Περιοχής 

 

Το Μεταξουργείο είναι µία κεντρική συνοικία της Αθήνας, που συσσωρεύει αρκετά και 

διαφορετικά προβλήµατα. Τα φαινόµενα υποβάθµισης της περιοχής είναι εµφανή. Τα 

σηµαντικότερα προβλήµατα αφορούν κυρίως στην καθηµερινότητα των κατοίκων αλλά 

γίνονται αντιληπτά - µε µικρότερη ένταση όµως - και από τους επισκέπτες.      

 Τα κοινωνικά προβλήµατα που ενδηµούν στην περιοχή δυσκολεύουν τη 

διαβίωση και δηµιουργούν αίσθηµα ανασφάλειας στους κατοίκους. Η κάθε µορφής 

παραβατικότητα, µε κυρίαρχες τη λειτουργία παράνοµων οίκων ανοχής και τη 

διακίνηση και δηµόσια χρήση ναρκωτικών ουσιών, που συχνά σχετίζονται µε την 

εγκληµατικότητα, οδηγεί στην κοινωνική υποβάθµιση της συνοικίας. Επιπλέον, η 

αυξηµένη παρουσία οικονοµικών µεταναστών - συχνά παράνοµων - οι οποίοι, σε µια 

προσπάθειά τους να καλύψουν τις πιεστικές ηµερήσιες ανάγκες, στεγάζονται ανά 

µεγάλες οµάδες σε µικρά ως επί το πλείστον διαµερίσµατα, όπου απουσιάζουν οι 

στοιχειώδεις συνθήκες διαβίωσης, οδηγεί αρκετές φορές σε κοινωνικές εντάσεις.  

 Η εγγύτητα του Μεταξουργείου µε την πλατεία Οµονοίας, µία από τις 

κεντρικότερες πλατείες της Αθήνας, καθώς και ο ρόλος δρόµων της περιοχής ως 

σύνδεσµοι µε την ευρύτερη περιοχή του λεκανοπεδίου, οδηγούν σε προβλήµατα 

κυκλοφορίας και στάθµευσης που εντείνουν την ατµοσφαιρική και όχι µόνο ρύπανση. 

Η περιβαλλοντική υποβάθµιση, µε την οποία βρίσκεται αντιµέτωπη η συνοικία, 

ενισχύεται µε την ανεπάρκεια κοινοχρήστων χώρων και χώρων πρασίνου, µε την 

έλλειψή τους να είναι κάτι παραπάνω από εµφανής στο εσωτερικό της συνοικίας.  

 Η ύπαρξη ασύµβατων και συχνά συγκρουόµενων χρήσεων στο ίδιο οικοδοµικό 

τετράγωνο ή ακόµη και στο ίδιο κτήριο αποτελεί ένα ακόµη ζήτηµα. Από αισθητικής 

πλευράς αλλά και ιστορικής/αρχιτεκτονικής αξίας, το πρόβληµα εστιάζεται στην κακή 

κατάσταση που έχει περιέλθει σηµαντικό µέρος του κτηριακού δυναµικού µε αξιόλογα 

κτήρια να είναι εγκαταλελειµµένα και ερειπωµένα. Το πρόβληµα οξύνεται, όταν στα 

ίδια κτήρια βρίσκουν καταφύγιο περιθωριακές οµάδες του πληθυσµού, µε αποτέλεσµα 

την περαιτέρω καταστροφή των κτηρίων ακόµη και εξαιτίας πυρκαγιάς.  

 Ωστόσο, το Μεταξουργείο συγκεντρώνει αρκετά συγκριτικά πλεονεκτήµατα, 

προσδίδοντας στην περιοχή αξιόλογη σηµασία για το σύνολο της πόλης. Η κοµβική 

θέση που κατέχει στο πολεοδοµικό συγκρότηµα των Αθηνών, αποτελεί την είσοδο για 

τα δυτικά προάστια της πόλης, ενώ παράλληλα εξυπηρετεί και ορισµένες οχλούσες 
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λειτουργίες του εµπορικού τριγώνου. Παράλληλα, προσφέρει τη δυνατότητα της 

εύκολης πρόσβασης στην περιοχή, αφού η σύνδεσή της µε το υπόλοιπο τµήµα της 

πόλης µέσω οδικών αξόνων και µαζικής συγκοινωνίας είναι κάτι περισσότερο από 

ικανοποιητική.   

Η γειτνίαση µε πολιτιστικούς χώρους, όπως είναι η Τεχνόπολις στο Γκάζι και το 

Μουσείο Μπενάκη στην οδό Πειραιώς, το Εθνικό Θέατρο κοντά στην Οµόνοια αλλά 

και η ύπαρξη της ∆ηµοτικής Πινακοθήκης στην καρδιά της συνοικίας, καθώς και η 

ανάπτυξη µικρότερων κοιτίδων πολιτισµού, όπως είναι τα θέατρα, που βρίσκονται 

διάσπαρτα στο εσωτερικό αλλά και στην ευρύτερη περιοχή, υπογραµµίζουν την 

ευνοϊκή θέση του Μεταξουργείου.  

Επιπλέον, η περιοχή εντάσσεται στο Αρχαιολογικό - Πολιτιστικό Πάρκο της 

Αθήνας, φιλοξενώντας το  - κατά ένα µικρό µόνο µέρος ανασκαµµένο - ∆ηµόσιο Σήµα 

ή αλλιώς το δηµόσιο ταφικό περίβολο της αρχαιότητας, όπου πραγµατοποιείτο η ταφή 

επιφανών πολιτών. Το στοιχείο αυτό ενισχύεται από την ύπαρξη τουριστικών περιοχών 

αρχαιολογικού ενδιαφέροντος στη γύρω περιοχή, όπως είναι ο ανοικτός χώρος και το 

µουσείο του Κεραµεικού αλλά και όλη η περιοχή γύρω από την Ακρόπολη.  

Η πληθώρα εγκαταλελειµµένων κτηρίων, µε αρκετά εξ αυτών να αποτελούν 

δείγµατα ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής αξίας, καθώς και η διατήρηση σε χαµηλά επίπεδα 

των αξιών γης και ενοικίων, αποτελούν πρόσφορο έδαφος για επανάχρηση µε 

δηµιουργικές δραστηριότητες κυρίως πολιτιστικού χαρακτήρα. Εξάλλου, η ποικιλία 

των επιχειρήσεων που διαθέτει η περιοχή σε συνδυασµό µε τον πολυπολιτισµικό 

χαρακτήρα αυτής, αποτελούν πόλο έλξης νέων στην πλειοψηφία τους ατόµων, που 

αναζητούν κάτι διαφορετικό πέρα από τη στειρότητα των προαστίων.  

Τα παραπάνω αποτελούν τους βασικότερους λόγους που αξίζει το 

Μεταξουργείο να τύχει µίας ουσιαστικής ανάπλασης. Στη συνέχεια θα αναφερθούν οι 

τρόποι µέσω των οποίων είναι δυνατό να αναβαθµιστεί η περιοχή και να εξασφαλιστεί 

ένα ποιοτικότερο περιβάλλον διαβίωσης.  

 

5.2. Τρόποι Αναβάθµισης της Περιοχής - Νέες Προοπτικές   

 

Ο σύγχρονος πολεοδοµικός σχεδιασµός θέτει τρεις βασικούς στόχους για την επιτυχία 

του. Πρώτον, επιδιώκει τη βελτίωση της λειτουργικότητας της πόλης µε στόχο την 

επίτευξη της οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης των κατοίκων. ∆εύτερον, 

αποσκοπεί στην κοινωνική δικαιοσύνη µέσω της ισότητας πρόσβασης σε κοινωφελείς 
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υπηρεσίες και εξυπηρετήσεις. Και τρίτον, στοχεύει στην περιβαλλοντική προστασία και 

στην προαγωγή των αρχών της βιώσιµης ανάπτυξης (Ρωµανός, 2004). Η ένταξη της 

αειφορίας 74 ή βιωσιµότητας στον πολεοδοµικό σχεδιασµό είναι ζωτικής σηµασίας για 

τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των πολιτών αλλά και για τις ίδιες τις πόλεις.  

 Τα προγράµµατα αναβάθµισης κεντρικών αστικών περιοχών κατοικίας 

οφείλουν να αντιµετωπίσουν τα πολεοδοµικά, οικονοµικά, κοινωνικά και 

περιβαλλοντικά προβλήµατα που ανακύπτουν στην εκάστοτε περιοχή παρέµβασής τους. 

Οι προτάσεις οφείλουν να είναι ρεαλιστικές και να περιλαµβάνουν τη συµµετοχή των 

κατοίκων τόσο στη φάση του σχεδιασµού και της υλοποίησης όσο και κατά τη φάση 

εφαρµογής των προγραµµάτων.  

 Το Μεταξουργείο έχει ενταχθεί κατά καιρούς σε µελέτες και αναπτυξιακές 

παρεµβάσεις. Ανά διαστήµατα παρατηρούνται αναπτυξιακές δραστηριότητες σε αυτή 

την τόσο νευραλγική περιοχή της Αθήνας χωρίς ωστόσο να έχουν κάποια συνέχεια και 

συνοχή. Καθώς στα παλαιότερα προβλήµατα υποβάθµισης του αστικού περιβάλλοντος 

προστίθενται πλέον σύνθετα ζητήµατα, όπως η µετανάστευση σε συνδυασµό µε την 

πολυπολιτισµικότητα αλλά και η αύξηση της παραβατικότητας µε την έλλειψη 

ασφάλειας που αυτή επιφέρει, γίνεται φανερή η ανάγκη για αλλαγή στις πολιτικές 

σχεδιασµού. Αξιοποιώντας τα στοιχεία από την ανάλυση της περιοχής µελέτης και 

λαµβάνοντας υπόψη την ευρύτερη περιοχή, ακολουθεί η ανάπτυξη των αξόνων στους 

οποίους θα στηριχθούν οι τρόποι παρέµβασης για αναβάθµιση σε χωρικό και 

λειτουργικό επίπεδο. 

 Ένα λειτουργικό θέµα που αντιµετωπίζει η περιοχή, είναι η διαχείριση της 

κυκλοφορίας και της στάθµευσης των οχηµάτων, αφού λόγω της θέσης της είναι κατά 

τόπους επιβαρηµένη από έντονο κυκλοφοριακό φόρτο τόσο περιµετρικά όσο και στο 

εσωτερικό της. Προκειµένου για την αποθάρρυνση της διερχόµενης κυκλοφορίας από 

το εσωτερικό της περιοχής και την αποκατάσταση της συνοχής του πολεοδοµικού ιστού, 

προτείνεται η δηµιουργία ενός δικτύου πεζοδρόµων και δρόµων ήπιας κυκλοφορίας 

(woonerf). Οι δρόµοι ήπιας κυκλοφορίας επιτρέπουν την αρµονική συνύπαρξη των 

πεζών µε µια περιορισµένη κίνηση οχηµάτων και είναι προτιµότεροι σε µία τόσο 

κεντρική συνοικία από άποψη εξυπηρέτησης των κατοίκων και των επισκεπτών, αλλά 

και της ασφάλειας του ίδιου του χώρου. Εξάλλου, βασικό στοιχείο µιας ανάπλασης σε 

κατοικηµένη περιοχή αποτελεί η δυνατότητα στάθµευσης σε λογική απόσταση από την 

                                                 
74 Η αειφόρος ανάπτυξη αναφέρεται στην κάλυψη των αναγκών του παρόντος, χωρίς να 
διακυβεύεται η δυνατότητα των µελλοντικών γενεών να καλύψουν τις δικές τους. 
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κατοικία. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί ευκολότερα µε δρόµους ήπιας κυκλοφορίας, αλλά 

και µε την µετατροπή κενών οικοπέδων ή και προς κατεδάφιση κτηρίων σε χώρους 

στάθµευσης κατά προτεραιότητα για τους κατοίκους της περιοχής, διαµορφώνοντας 

έτσι µία πολιτική στάθµευσης, η οποία θα διασφαλίζει ευνοϊκούς όρους για τη 

στάθµευση των κατοίκων. Βέβαια, αυτή η πρόταση προϋποθέτει τη µελέτη των 

πεζοδροµήσεων ως τµήµα µιας ευρύτερης συγκοινωνιακής µελέτης. Θα πρέπει να γίνει 

ιεράρχηση του οδικού δικτύου και να οργανωθεί η λειτουργία συλλεκτηρίων που θα 

συγκεντρώνουν την τοπική κυκλοφορία και θα την διοχετεύουν στις γειτονικές οδικές 

αρτηρίες. Το πλεονέκτηµα των πεζοδρόµων έγκειται στη δυνατότητα που δίνουν στον 

πεζό για άµεση επαφή µε το χώρο, κάτι που είναι το ζητούµενο µε την αναβάθµιση της 

περιοχής µελέτης. Παρόλα αυτά, η ιεράρχηση του οδικού δικτύου µε διερεύνηση της 

δυνατότητας πεζής µετακίνησης και του βαθµού αυτής, κρίνεται απαραίτητη.  

Αναφορικά µε τις δηµόσιες συγκοινωνίες που διατρέχουν την περιοχή και 

σχετικά µε το επίπεδο εξυπηρέτησης του επιβατικού κοινού, κρίνονται ως επαρκείς. Με 

σκοπό όµως τον περιορισµό της ρύπανσης και της έντονης όχλησης, αξίζει να 

διερευνηθεί µέσω της συγκοινωνιακής µελέτης που προαναφέρθηκε, η δυνατότητα 

εκτροπής της διέλευσης υπερτοπικών λεωφορειακών γραµµών από το εσωτερικό της 

περιοχής. Θετική εξέλιξη αποτελεί η πρόσφατη αποµάκρυνση αφετηριών και τερµάτων 

της πλειοψηφίας των λεωφορειακών γραµµών από την οδό Ζήνωνος κοντά στην 

Οµόνοια. Η πιθανή εισαγωγή τοπικών γραµµών µε ηλεκτρικά λεωφορεία είναι δυνατό 

να αποτελέσει τη λύση για την εξυπηρέτηση των αναγκών εντός της συνοικίας. 

Επιπλέον, η αναβάθµιση και η εξυγίανση του περιβάλλοντος, είναι δυνατό να 

επιτευχθεί τόσο µε την αποµάκρυνση των ασυµβίβαστων - µε την κατοικία - χρήσεων, 

που βρίσκονται διάσπαρτες στην περιοχή όσο και µε την ποιοτική βελτίωση µέσω της 

αύξησης των χώρων πρασίνου. Η κύρια και σηµαντική συνεισφορά της βλάστησης 

είναι η βελτίωση του µικροκλίµατος75 µιας περιοχής και κατ’ επέκταση η βελτίωση του 

κλίµατος. Η δηµιουργία κοινόχρηστων χώρων µε σηµαντικό ποσοστό πρασίνου αλλά 

και την ύπαρξη του υδάτινου στοιχείου, θα τονώσει µεταξύ άλλων την 

κοινωνικοποίηση των κατοίκων, αφού µπορεί συχνά να λειτουργεί ως χώρος ποικίλων 

εκδηλώσεων, γεγονός που θα προσδώσει στην περιοχή αύξηση της ελκυστικότητας 

αλλά και του αισθήµατος ασφάλειας. Ειδικότερα, η κεντρική πλατεία Αυδή χρειάζεται 

                                                 
75 Τα φυσικά στοιχεία του µικροκλίµατος είναι η ηλιακή ακτινοβολία, η θερµοκρασία, η κίνηση 
του αέρα και η υγρασία. Για τη διαµόρφωση της θερµοκρασίας και της υγρασίας, σηµαντικό 
ρόλο παίζει η παρουσία πρασίνου και νερού (Αξαρλή, Γιάννα, Ευαγγελινός, κ.ά., 1999). 
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να αποτελέσει χώρο ανάπτυξης παιδικών δραστηριοτήτων µε την τοποθέτηση παιδικής 

χαράς, τη στιγµή που στο σύνολο της συνοικίας δεν εµφανίζεται καµία. Στο πλαίσιο της 

πολεοδοµικής ανάπλασης, αξίζει τέλος να διερευνηθεί η δυνατότητα ένταξης 

ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) - ειδικά της ηλιακής - µε σκοπό την 

εξοικονόµηση εξαντλήσιµων ενεργειακών πόρων.      

 Το Μεταξουργείο αποτελεί µία περιοχή κατοικίας, στοιχείο που επιδιώκεται να 

διατηρηθεί και µε την παρούσα πρόταση. Βασικός στόχος της πρότασης για τη 

µελλοντική εικόνα της περιοχής, είναι να µην αλλοιωθεί ο µέχρι πρότινος κύριος 

χαρακτήρας της περιοχής και να διατηρηθεί η όψη γειτονιάς. Η διατήρηση της 

ανθρώπινης κλίµακας, αλλά και η επιλογή ήπιων τόνων στη µίξη των χρήσεων γης, 

είναι απόλυτα συµβατές µε τις χρήσεις πολιτισµού, ψυχαγωγίας και αναψυχής - όχι µε 

την ένταση του Γκαζιού και του Ψυρρή -  και την ταυτόχρονη ύπαρξη εργαστηρίων 

χαµηλής όχλησης.  

 Η εστίαση σε πολιτιστικές δράσεις και η συµβολή τους στο νέο και 

διαφοροποιηµένο χαρακτήρα της ζωής στο κέντρο της Αθήνας, προβλέπεται να 

αποτελέσει πόλο έλξης για ένα συνεχώς αυξανόµενο τµήµα του πληθυσµού που 

αναζητά εναλλακτικούς τρόπους έκφρασης στην καθηµερινότητά του. Επιπλέον, η 

τόνωση της λειτουργίας του πολιτισµού µπορεί να συµβάλει ουσιαστικά στην 

πολεοδοµική ανάπλαση της περιοχής. 

Αναφορικά µε τα διαθέσιµα προς επανάχρηση κτήρια, που υπάρχουν στην 

περιοχή, αυτά είναι αρκετά και µπορούν να φιλοξενήσουν χρήσεις πολιτιστικού 

χαρακτήρα, κάτι που ήδη συµβαίνει µε ορισµένα εξ αυτών. Χαρακτηριστικό 

παράδειγµα αποτελεί η αποκατάσταση του παλιού εργοστασίου επεξεργασίας µετάξης 

και η φιλοξενία πλέον της ∆ηµοτικής Πινακοθήκης στους χώρους του. Οι νέες χρήσεις 

που θα στεγαστούν σε αυτά τα κτήρια, θα εµπλουτίσουν τους ήδη υπάρχοντες 

πολιτιστικούς χώρους τόσο της ίδιας της συνοικίας όσο και της ευρύτερης περιοχής.  

Ο επιτυχηµένος πολεοδοµικός σχεδιασµός πέρα από τη λειτουργικότητα, 

οφείλει να δίνει έµφαση και στην εικόνα του αστικού χώρου µε τον εξωραϊσµό του. Η 

σύγχρονη πόλη µε τα νέα δοµικά σύνολα, πρέπει να συνυπάρξει αρµονικά µε την παλιά 

πόλη των νεοκλασικών κτηρίων. Οι καινούργιες κατασκευές οφείλουν να 

συµπληρώσουν κατάλληλα τον πολεοδοµικό ιστό και το κτηριακό απόθεµα µε 

συµβατότητα προς την ιστορική φυσιογνωµία της περιοχής.  

Σηµαντική αισθητική αναβάθµιση της περιοχής µπορεί να επιτευχθεί µε τη 

δηµιουργία graffiti στις τυφλές όψεις των κτηρίων. Αυτού του είδους ο εξωραϊσµός, 
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έχει ήδη παρουσιάσει ορισµένα δείγµατα µε θετικές αντιδράσεις για το µέλλον αυτών 

των παρεµβάσεων. Εξάλλου, οι δρόµοι του Μεταξουργείου συγκαταλέγονται εδώ και 

χρόνια ανάµεσα στις περιοχές, που έχουν ταυτιστεί µε την ύπαρξη αυτού του είδους 

δηµόσιας τέχνης. 

 Αναφορικά µε τη διατήρηση του χαρακτήρα της παραδοσιακής συνοικίας µέσω 

της αξιοποίησης του σηµαντικού - και σε µεγάλο βαθµό - ανενεργού κτηριακού 

αποθέµατος, τα φορολογικά κίνητρα που θεσπίστηκαν για την αποκατάσταση των 

διατηρητέων κτηρίων - κι όχι µόνο - και κατ’ επέκταση την ενίσχυση της οικιστικής 

χρήσης, κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση. Επειδή όµως, η επαναφορά της 

κατοίκησης στα παλιά σπίτια της περιοχής δεν επιτυγχάνεται σε µεγάλο βαθµό, υπάρχει 

η ανάγκη περαιτέρω υποστήριξης µε την παροχή πρόσθετων κινήτρων και 

απλούστευσης των διαδικασιών για τους ιδιοκτήτες των διατηρητέων, αλλά και τους 

ενδιαφερόµενους να µετοικίσουν σε αυτή την περιοχή της Αθήνας.   

 Το ∆ηµόσιο Σήµα θα αποτελέσει σηµείο αναφοράς και µέσω της πλήρους 

ανασκαφής του θα συνδέσει την περιοχή µε τα υπόλοιπα δηµόσια σηµεία αναφοράς του 

ιστορικού κέντρου της πόλης, τα οποία εντάσσονται όπως και το ίδιο στο Αρχαιολογικό 

- Πολιτιστικό Πάρκο της Αθήνας. Η διαµόρφωση αναπτυξιακών πολιτικών, οι οποίες 

θα εντάσσουν στο σχεδιασµό τους τα µνηµεία και τις συνδεόµενες ιστορικές 

πραγµατικότητες ως στοιχεία ανάπτυξης, είναι ικανές να αποκαταστήσουν την 

ταυτότητα και την ιστορική φυσιογνωµία της συνοικίας διατηρώντας ζωντανή την 

πολιτιστική της κληρονοµιά. Στο σηµείο αυτό, η ανάπτυξη των πολιτιστικών 

δραστηριοτήτων θα εµπλουτίσει την υπάρχουσα και θα διαµορφώσει την τελική 

σύγχρονη ταυτότητα του Μεταξουργείου. 

 Στο πλαίσιο των παραπάνω ενεργειών, αναµένεται να αυξηθεί η τουριστική 

κίνηση στην περιοχή, επισύροντας παράλληλα και οικονοµική ανάπτυξη. Το 

πολυπολιτισµικό στοιχείο που χαρακτηρίζει σε έντονο βαθµό την περιοχή, µπορεί να 

µετατραπεί σε πλεονέκτηµα για την ενίσχυση της εικόνας του Μεταξουργείου, 

προβάλλοντας έτσι έναν ποικιλόµορφο τρόπο ζωής µε στόχο την ενδυνάµωση της 

ανταγωνιστικότητας της συνοικίας. Προκειµένου για την καλύτερη κίνηση των 

κατοίκων αλλά και των επισκεπτών, προτείνεται η δηµιουργία ενός δικτύου 

πληροφόρησης που θα διατρέχει την περιοχή µε την τοποθέτηση  ενηµερωτικών stands. 

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, θα παρέχεται άµεση πρόσβαση σε πληροφοριακό υλικό σχετικά 

µε τα δρώµενα, την κίνηση αλλά και γενικότερα χρήσιµα στοιχεία που αφορούν την 

περιοχή µελέτης.  
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 Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η ανάπλαση της περιοχής µελέτης δεν πρέπει να 

περιορίζεται µόνο σε πολεοδοµικές παρεµβάσεις, αλλά να συµπεριλαµβάνει µέτρα για 

την αντιµετώπιση των κοινωνικών προβληµάτων, που ανακύπτουν δεδοµένης κυρίως 

της παραβατικότητας και της πολυπολιτισµικότητας ορισµένων γειτονιών, και 

γενικότερα της ύπαρξης ενός ιδιαίτερα σύνθετου πλαισίου κοινωνικών οµάδων. 

Ουσιαστικά, είναι λίγα αυτά που µπορούν να γίνουν σε επίπεδο συνοικίας, αφού τα 

ζητήµατα αφορούν το ευρύτερο κέντρο της πόλης. Υπάρχει ανάγκη για εναρµόνιση και 

συντονισµό των πρωτοβουλιών βελτίωσης της ποιότητας ζωής στο τοπικό επίπεδο µε 

κεντρικότερες και γενικότερες δράσεις. Εξάλλου, το αίσθηµα ασφάλειας και αρµονικής 

συνύπαρξης είναι ίσως τα σηµαντικότερα στοιχεία που αναζητά κάποιος σε µία περιοχή 

κατοικίας.  

Σε επίπεδο συνοικίας, είναι εφικτό απλώς να υπάρξουν περιορισµένης κλίµακας 

παρεµβάσεις στο δοµηµένο περιβάλλον µε κοινωνικές πολιτικές και µέτρα προς 

αναζήτηση ευρηµατικών λύσεων στα πραγµατικά προβλήµατα της περιοχής και των 

ανθρώπων της. Χρειάζεται να υπάρξει υποστήριξη των αδύναµων οµάδων του 

πληθυσµού, όπως είναι για παράδειγµα τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ), µε 

διαµορφώσεις που θα διευκολύνουν την κίνησή τους στους δηµόσιους χώρους.  

 Η φύση των προτάσεων πρέπει να έχει προτεραιότητα τους κατοίκους. Για το 

λόγο αυτό, ιδιαίτερη µνεία πρέπει να δοθεί στην αξία των συµµετοχικών διαδικασιών 

του κοινού. Ειδικά δε για τους µετανάστες, η εµπλοκή τους θα µπορούσε να συµβάλλει 

στην οµαλότερη ένταξή τους στην κοινωνική ζωή της περιοχής και στη δηµιουργία της 

αίσθησης ότι ‘ανήκουν’ στην περιοχή και αντίστροφα, ότι η περιοχή είναι και ‘δική 

τους’ µε όλα τα συνεπάγωγα δικαιώµατα και υποχρεώσεις.     

Σε πρώτη φάση, µε σκοπό τον εντοπισµό, την αξιολόγηση και την ιεράρχηση 

των προβληµάτων, η συµµετοχή των κατοίκων θα βοηθούσε ουσιαστικά. Η εµπλοκή 

τους στη συνέχεια καθόλη τη διαδικασία του πολεοδοµικού σχεδιασµού, στα στάδια 

τόσο του σχεδιασµού, όσο και της υλοποίησης και της εφαρµογής, θα είχε ως 

αποτέλεσµα την ενδυνάµωση του ενδιαφέροντος των κατοίκων για τις δράσεις 

αναβάθµισης µε την επιδιωκόµενη αποδοχή των τελικών αποτελεσµάτων του 

προγράµµατος ανάπλασης να καθίσταται ευκολότερα εφικτή. Τέλος, η συµµετοχή του 

κοινού πρέπει να λειτουργεί επικουρικά προς τις ενέργειες των υπολοίπων 

εµπλεκοµένων φορέων, ακόµη και µετά την ολοκλήρωση της ανάπλασης για την 

υποστήριξη του µηχανισµού παρακολούθησης του έργου µε τυχόν διορθωτικές κινήσεις.  
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 Η υποστήριξη του προτεινόµενου προγράµµατος ανάπλασης είναι αδύνατο να 

πραγµατοποιηθεί χωρίς την εξεύρεση χρηµατοδοτικών πόρων. Στην τρέχουσα δύσκολη 

οικονοµική συγκυρία, η δηµιουργία ευέλικτων χρηµατοδοτικών σχηµάτων για τη 

διασφάλιση πόρων στην αστική υποδοµή είναι βασικό ζήτηµα. Η αξιοποίηση 

εργαλείων ευρωπαϊκής χρηµατοδότησης για αστική ανάπτυξη, όπως είναι το 

πρόγραµµα Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas (Jessica)76 

µπορεί να αποτελέσει τον κατάλληλο µηχανισµό ώστε να διοχετευθούν πόροι για την 

υλοποίηση βιώσιµων έργων αναβάθµισης στην περιοχή του Μεταξουργείου. Εξάλλου, 

όπως έχει ήδη καθοριστεί, €50 εκατοµµύρια θα διατεθούν για την αναζωογόνηση 

αστικών περιοχών στην Περιφέρεια Αττικής. Η υλοποίηση της ανάπλασης µέσω 

Σύµπραξης ∆ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα (Σ∆ΙΤ) 77 , είναι δυνατό να διευκολύνει 

περαιτέρω τη χρηµατοδότηση, ενισχύοντας την.   

Συνοψίζοντας, τα προτεινόµενα µέτρα ανά θεµατική ενότητα αφορούν τα εξής: 

� ∆ιαχείριση κυκλοφορίας και στάθµευσης οχηµάτων µε δηµιουργία ενός δικτύου 

πεζοδρόµων και δρόµων ήπιας κυκλοφορίας (woonerf) και µέσω άσκησης µιας 

ευνοϊκής πολιτικής στάθµευσης για τους κατοίκους της περιοχής - Ανάγκη 

εκπόνησης συγκοινωνιακής µελέτης.  

� Περιορισµός ρύπανσης και έντονης όχλησης µε εκτροπή λεωφορειακών 

γραµµών κορµού και πιθανή εισαγωγή τοπικών γραµµών µε ηλεκτρικά 

λεωφορεία - Ανάγκη εκπόνησης συγκοινωνιακής µελέτης.  

� Αναβάθµιση και εξυγίανση περιβάλλοντος µε αποµάκρυνση ασυµβίβαστων 

χρήσεων και αύξηση χώρων πρασίνου για αύξηση ελκυστικότητας περιοχής. 

∆ιερεύνηση δυνατότητας ένταξης ΑΠΕ για κάλυψη ενεργειακών αναγκών 

συνοικίας. 

� ∆ιατήρηση όψης γειτονιάς ως περιοχή κατοικίας µε ένταξη ήπιων χρήσεων γης. 

Εστίαση σε πολιτιστικές δράσεις για δηµιουργία ιδιαίτερου χαρακτήρα περιοχής 

                                                 
76 Αποτελεί πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Επενδύσεων και την Τράπεζα Ανάπτυξης του Συµβουλίου της Ευρώπης. Βασικό 
χαρακτηριστικό του Jessica είναι ο πολλαπλασιαστικός χαρακτήρας των ανακυκλώσιµων 
κεφαλαίων, η διάθεση των οποίων γίνεται µέσω δανείων µε ευνοϊκούς όρους. Η αποπληρωµή 
των χορηγούµενων δανείων οδηγεί σε επανεπένδυση των κεφαλαίων σε νέες δράσεις, 
στοχεύοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στην αειφορία της επενδυτικής δραστηριότητας (Jessica, 
2006). 
77 Πρόκειται για µικτό σχήµα επένδυσης µε συµµετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων µε κρατική 
εγγύηση, ως µορφή αξιοποίησης της δηµόσιας περιουσίας και απόδοσης παραγωγικότητας των 
δηµοσίων προϊόντων (ΕΕΤΑΑ, 2007). 
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ως χώρος εναλλακτικών τρόπων έκφρασης. Ενίσχυση πολιτιστικής ταυτότητας 

µε επανάχρηση κτηρίων για φιλοξενία πολιτιστικών χρήσεων. 

� Εναρµόνιση νέων δοµικών συνόλων και κτηριακού αποθέµατος και αισθητική 

αναβάθµιση µέσω graffiti σε τυφλές όψεις κτηρίων. 

� Παροχή πρόσθετων κινήτρων εκτός των φορολογικών για αύξηση ποσοστού 

µόνιµης κατοικίας στην περιοχή και απλούστευση των διαδικασιών 

αναβάθµισης κτιριακού αποθέµατος για ιδιοκτήτες διατηρητέων. 

� Αποκάλυψη και ένταξη ∆ηµοσίου Σήµατος στον ιστό του δηµόσιου χώρου ως 

τµήµα του ιστορικού κέντρου για προσδιορισµό υπερτοπικού χαρακτήρα 

περιοχής. 

� Αύξηση επισκεψιµότητας περιοχής και ενδυνάµωση ανταγωνιστικότητας 

συνοικίας µέσω προαναφερθεισών ενεργειών και µέσω προβολής στοιχείου 

πολυπολιτισµικότητας. 

� ∆ηµιουργία δικτύου πληροφόρησης σε όλη την έκταση της περιοχής µε 

τοποθέτηση ενηµερωτικών stands για συνεχή πληροφόρηση κατοίκων και 

επισκεπτών σχετικά µε την περιοχή. 

� Αντιµετώπιση κοινωνικών προβληµάτων µε ουσιαστικές πολιτικές και µέτρα 

εστιασµένα στα πραγµατικά ζητήµατα της περιοχής και των ανθρώπων της, 

όπως η υποστήριξη ευαίσθητων κοινωνικών οµάδων π.χ. ΑΜΕΑ. 

Ολοκληρωµένη αντιµετώπιση για ζητήµατα όπως η παραβατικότητα, πρέπει να 

αναζητηθεί σε συνδυασµό µε αντίστοιχες πολιτικές σε κεντρικό επίπεδο. 

� Υποστήριξη συµµετοχικών διαδικασιών καθόλη τη διαδικασία πολεοδοµικού 

σχεδιασµού αλλά και µετά την ολοκλήρωση της ανάπλασης για υποστήριξη 

µηχανισµού παρακολούθησης έργου. 

� ∆ηµιουργία ευέλικτων χρηµατοδοτικών σχηµάτων για εξασφάλιση πόρων - 

Jessica και Σ∆ΙΤ. 
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6. Συµπεράσµατα 

 

Η ανάπλαση υποβαθµισµένων κεντρικών αστικών περιοχών κατοικίας διανύει σήµερα 

την τρίτη φάση της. Μετά τις ριζικές επεµβάσεις των δεκαετιών του ’50 και του ’60 και 

τις λιγότερο επεµβατικές µεθόδους ανακατασκευών και επισκευών συντήρησης των 

δεκαετιών του ’70 και του ’80, σήµερα η ακολουθούµενη πολιτική εστιάζει στους 

χρήστες και στη σχέση τους µε τον τόπο και τη φυσιογνωµία του. 

Η έννοια της αστικής ανάπλασης έχει αποκτήσει διαφορετικές ερµηνείες κατά 

τη διάρκεια των ετών αλλά και µεταξύ των διαφορετικών χωρών. Στην Ελλάδα, η 

εκτεταµένη χρήση του όρου ανάπλαση σε πολλούς και διαφορετικούς τύπους 

πολεοδοµικών και οικιστικών παρεµβάσεων έχει επιφέρει εννοιολογική ασάφεια. 

Μέχρι την ψήφιση του Ν. 2508/97, η ασάφεια εντεινόταν µε τα διάφορα νοµοθετήµατα, 

όπου ο όρος χρησιµοποιείτο για τον χαρακτηρισµό οποιασδήποτε κλίµακας 

επεµβάσεων. Το 1997, µε το Ν. 2508 συστηµατοποιήθηκε για πρώτη φορά η 

προσέγγιση στις αναπλάσεις. ∆υστυχώς, όµως έως σήµερα δεν έχει βρει εφαρµογή, µε 

αποτέλεσµα τη συνέχιση της χρήσης του όρου ανάπλαση µέσω της εφαρµογής των 

διαφόρων πολεοδοµικών πρακτικών ανά διαστήµατα.  

Το Μεταξουργείο, ο πρώην νεροχύτης της Αθήνας κατά τον χαρακτηρισµό του 

Θόδωρου Τερζόπουλου, λειτούργησε επί δεκαετίες ως η πίσω αυλή του κέντρου, 

συγκεντρώνοντας οχλούσες χρήσεις, οίκους ανοχής και αποθήκες. Λόγω της 

συγκοινωνιακής σηµασίας των οδών του, προσέλκυσε χρήσεις ασυµβίβαστες µε την 

κατοικία και κυρίως συνεργεία αυτοκινήτων και άλλες βιοτεχνικές εγκαταστάσεις. Οι 

κάτοικοί του προέρχονταν από οµάδες χαµηλότερου εισοδήµατος και µειονότητες 

εξαιτίας της προσφοράς οικονοµικής και προσιτής στέγασης αλλά και εργασίας στα 

βιοµηχανικά εργαστήρια της γύρω περιοχής. Ως αποτέλεσµα, η περιοχή αποτελούσε 

ανέκαθεν µία λαϊκή γειτονιά µικτής χρήσης.  

Η περιοχή συνιστά µία από τις κεντρικότερες της πρωτεύουσας, αφού βρίσκεται 

σε άµεση επαφή µε το µητροπολιτικό κέντρο της. Περιλαµβάνεται στα όρια του 

Ιστορικού κέντρου της Αθήνας και είναι όµορη µε τον αρχαιολογικό χώρο του 

Κεραµεικού. Η θέση της αποτελεί µία µεταβατική περιοχή ανάµεσα στις δυτικές 

συνοικίες του λεκανοπεδίου και του κέντρου της Αθήνας. 

Η περίοδος των Ολυµπιακών αγώνων του 2004, ταυτίστηκε για πολλούς µε την 

ανακάλυψη του κέντρου της Αθήνας και κατ’ επέκταση της περιοχής του 

Μεταξουργείου. Γύρω στα τέλη του ’90, η ένταξη νέων χρήσεων κάνει την εµφάνισή 
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της στην περιοχή του Μεταξουργείου, ως αποτέλεσµα της έκδοσης του Π∆ του 1998. 

Μέσα στα επόµενα χρόνια, ευνοήθηκε η συγκέντρωση των επιχειρήσεων τέχνης και 

αναψυχής και γενικότερα πολιτιστικών λειτουργιών. Την ίδια περίοδο, εκδόθηκαν Π∆ 

για τον καθορισµό των χρήσεων γης σε όµορες περιοχές, όπως του Ψυρρή και το Γκάζι. 

Εκεί, η ανάπτυξη προηγήθηκε µε αρνητική όµως χροιά, αφού υπήρξε ανεξέλεγκτη και 

κατέληξε µονολειτουργική, βασιζόµενη αποκλειστικά σε επιχειρήσεις υγειονοµικού 

ενδιαφέροντος.  

Στο Μεταξουργείο, τα πρώτα δείγµατα ανάπτυξής του είναι σχετικά ήπιας 

µορφής µε χρήσεις πολιτισµού, χωρίς να προοιωνίζεται µία νέα περιοχή διασκέδασης 

αντίστοιχη του Γκαζιού και του Ψυρρή. Οι αλλαγές πάντως τείνουν να διαµορφώσουν 

ένα δηµιουργικό περιβάλλον, που λειτουργεί ως πόλος έλξης για µία όλο και 

περισσότερο διευρυµένη οµάδα ατόµων, που επιδιώκει να εκφραστεί κατ’ αυτόν τον 

τρόπο. Επιπλέον, το ιστορικό και αρχαιολογικό ενδιαφέρον της περιοχής αναµένεται να 

προσδιορίσει τον χαρακτήρα της σε υπερτοπικό επίπεδο µε κυρίαρχο στοιχείο τη ζώνη 

ανάδειξης του ∆ηµοσίου Σήµατος.   

Τα νέα δεδοµένα έχουν στρέψει το ενδιαφέρον των επενδυτών στην περιοχή. Το 

Μεταξουργείο, εδώ και µία δεκαετία, αποτελεί πεδίο επενδυτικών σχεδίων µε 

αναπαλαιώσεις κτηρίων αλλά και µε ανοικοδόµηση νέων κατασκευών. Υπάρχουν 

αρκετά διατηρητέα καθώς και διαθέσιµοι χώροι για νέες κατασκευές. Οι εξελίξεις αυτές, 

προκαλούν συχνά αντιδράσεις, αφού για ορισµένους αποτελούν οιωνό εξευγενισµού 

της περιοχής, καθώς µία ενδεχόµενη αύξηση στις αξίες γης είναι δυνατό να 

αποµακρύνει τους κατοίκους που δε θα µπορέσουν να ανταπεξέλθουν οικονοµικά σε 

αυτή την αλλαγή. Παρόλα αυτά, κάτι τέτοιο δεν µπορεί να επιβεβαιωθεί προς το παρόν, 

λόγω απουσίας επαρκών ενδείξεων µε τα όποια φαινόµενα εξευγενισµού να 

εµφανίζονται σποραδικά.  

Στις µέρες µας, το Μεταξουργείο συνιστά ένα αµάλγαµα εθνικοτήτων και 

δραστηριοτήτων. Το ετερόκλητο µείγµα κατοίκων, κτηριακού δυναµικού αλλά και 

χρήσεων,  αποτελεί µέρος της ιδιαίτερης φυσιογνωµίας της περιοχής. Από την άλλη, η 

συνοικία εντάσσεται σε µία ευρεία ζώνη µε τις υποβαθµισµένες και προβληµατικές του 

Ιστορικού Κέντρου των Αθηνών. Ως εκ τούτου, βρίσκεται αντιµέτωπη µε προβλήµατα 

παραβατικότητας, κοινωνικού αποκλεισµού, συρροής περιθωριακών στρωµάτων, 

αποµάκρυνσης της κατοικίας, ρύπανσης, απαξίωσης κτηριακού αποθέµατος, 

ανεπάρκειας κοινωνικών υποδοµών, κακής ποιότητας δηµοσίου χώρου. Προβλήµατα, 
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αρκετά εκ των οποίων είναι απόρροια του περιθωριακού παρελθόντος της περιοχής ενώ 

κάποια συνιστούν το αποτέλεσµα των νέων διαµορφωµένων συνθηκών.   

Κατά το παρελθόν, η περιοχή του Μεταξουργείου έχει συµπεριληφθεί στις υπό 

ανάπλαση περιοχές µέσω εκπόνησης πολεοδοµικών µελετών. Η µελέτη του Ιωάννη 

∆ηµητριάδη (1993) για λογαριασµό του ∆ήµου Αθηναίων και της Αλεξάνδρας Καρύδη 

(2001) για λογαριασµό της ΕΑΧΑ ΑΕ αποτελούν τις πιο πρόσφατες µελέτες που 

σχετίζονται µε την αναβάθµιση της περιοχής του Μεταξουργείου, χωρίς όµως να 

στοχεύουν στην ουσιαστική επίλυση των προβληµάτων. Οι πολιτικές που 

ακολουθήθηκαν, σχετίζονταν κυρίως µε την εφαρµογή ενός σχεδίου χρήσεων γης 

καθώς και επιλεκτικές παρεµβάσεις αναβάθµισης της περιοχής. Οι τελευταίες 

περιορίστηκαν στην αντιµετώπιση επιφανειακών προβληµάτων ως απόρροια πιεστικών 

ζητηµάτων, αναπαράγοντας κυρίως εξωραϊστικές προτάσεις.  

Μέσω της παρούσας διπλωµατικής, τίθεται ως στόχος η ήπια ανάπτυξη, που 

είναι και η περισσότερο συµβατή µε τις αρχές της αειφορίας. Η βελτίωση της ποιότητας 

ζωής µέσω του πολεοδοµικού σχεδιασµού, οφείλει να έχει επίκεντρο τον άνθρωπο. 

Επιπλέον, η περιοχή πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις που την αναδεικνύουν ως το 

ιδανικό µοντέλο  γειτονιάς στο κέντρο της Αθήνας.  

Η επιτυχία του προγράµµατος αναβάθµισης εξαρτάται από ορισµένες 

παραµέτρους. Πρέπει να επιδιωχθεί η πολυδιάστατη αντιµετώπιση των προβληµάτων 

µε ρεαλιστικές και υλοποιήσιµες προτάσεις. Με οδηγό την αποκτηθείσα εµπειρία από 

αντίστοιχα επιτυχηµένα προγράµµατα ανάπλασης στον ευρωπαϊκό χώρο, απαιτείται ο 

συντονισµός, η συνεργασία - µε βασική προϋπόθεση τη διάθεση συνεργασίας, που 

εναπόκειται στην ιδιοσυγκρασία των προσώπων που συνεργάζονται - και η 

αποσαφήνιση των αρµοδιοτήτων µεταξύ των φορέων και των επιπέδων του σχεδιασµού.  

Επειδή ως στόχος τίθεται η τόνωση της συνοικίας, διαµέσου της ενίσχυσης της 

οικιστικής χρήσης, κρίνεται απαραίτητη η αποδοχή του σχεδίου από τους κατοίκους.   

Η συναίνεση των ενδιαφεροµένων κατοίκων επιτυγχάνεται µε την ουσιαστική 

συµµετοχή τους, ακόµη και µέσω της θεσµοθέτησης µηχανισµών συµµετοχής τους στις 

διαδικασίες λήψης αποφάσεων, όπως συνέβαινε µε την Πολεοδοµική Επιτροπή 

Γειτονιάς. Στην προκειµένη περίπτωση, επιδιώκεται επιπλέον ο έλεγχος και η 

διευρυµένη συµµετοχή και κατά τη φάση υλοποίησης, αλλά και εφαρµογής του 

προγράµµατος ανάπλασης µε την ανάπτυξη υποστηρικτικών τεχνικών παρακολούθησης 

των έργων, σύµφωνα µε την αρχή του συνεχιζόµενου σχεδιασµού. Προηγουµένως, 

όµως είναι ανάγκη να δηµιουργηθεί µία συλλογική συνείδηση από την πλευρά των 
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πολιτών αναφορικά µε τις πολεοδοµικές παρεµβάσεις στο δηµόσιο χώρο, χωρίς να 

περιορίζεται το ενδιαφέρον τους αποκλειστικά στα αναµενόµενα ατοµικά οφέλη.  

 ∆εδοµένης της παραβατικότητας που παρατηρείται σε τµήµατα της συνοικίας, 

αλλά και της πολυπολιτισµικότητας και των κοινωνικών ζητηµάτων που συχνά 

αναδύονται στην περιοχή, υπάρχουν περιπτώσεις όπου οι λύσεις ξεφεύγουν από τα 

στενά όρια της συνοικίας και αφορούν συνολικά την κοινωνία. Εκεί πρέπει να 

προωθηθούν ρυθµίσεις σε κεντρικό επίπεδο. Ο πολεοδοµικός σχεδιασµός πρέπει να 

συνυπολογίσει την κοινωνική σύνθεση των κατοίκων, η οποία έχει δηµιουργήσει νέες 

ανάγκες και νέα δεδοµένα στην περιοχή. Ο συντονισµός κοινωνικών πολιτικών και 

πολεοδοµικής πολιτικής αυξάνει σηµαντικά την αποτελεσµατικότητα των αναπλάσεων. 

Τέλος, απαραίτητη είναι η εξασφάλιση των απαιτούµενων πόρων αλλά και η εφαρµογή 

- µε πιθανή ενηµέρωση - του θεσµικού πλαισίου αναπλάσεων.  

Ο πολεοδοµικός σχεδιασµός του Μεταξουργείου, καλείται να αντιµετωπίσει µία 

σειρά σοβαρών ζητηµάτων, που έχουν προκύψει από τον τρόπο δηµιουργίας και 

εξέλιξης της περιοχής. Ως προέκταση της παρούσας πρότασης και προκειµένου να 

καταστεί λειτουργικότερη η ανάπλαση, αξίζει να εξεταστεί το ενδεχόµενο 

πραγµατοποίησης ενός συνολικότερου πολεοδοµικού σχεδιασµού του Μεταξουργείου 

και της ευρύτερης περιοχής του. Σε αυτή την περίπτωση, είναι εφικτό να διατηρηθεί το 

διαφορετικό χρώµα µεταξύ των όµορων γειτονιών υπό το πρίσµα όµως των κοινών 

χαρακτηριστικών τους και των µετασχηµατισµών που αυτές βιώνουν µέσα από τη 

συνύπαρξη διαφορετικών πραγµατικοτήτων.    

Ολοκληρώνοντας αυτή την εργασία, θεωρείται εποµένως ότι έχουν απαντηθεί 

τα αρχικά ερωτήµατα που τέθηκαν και αφορούσαν τη διερεύνηση της 

αποτελεσµατικότητας των µέχρι σήµερα πολιτικών σχεδιασµού στην περιοχή, της 

ανάγκης για αλλαγή του πολεοδοµικού σχεδιασµού καθώς και των προοπτικών για 

αναβάθµιση του Μεταξουργείου. Παρόλα αυτά, διαπιστώνεται ότι το θέµα της αστικής 

ανάπλασης του Μεταξουργείου αποτελείται από πολλές συνιστώσες, οι οποίες είναι 

αδύνατο να αναλυθούν και να εξαντληθούν στο πλαίσιο µίας διπλωµατικής εργασίας. 

Στόχος ήταν η κριτική επισήµανση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του 

Μεταξουργείου και η παρουσίαση προτάσεων µε περιορισµένης κλίµακας εξειδίκευση. 

Για µία ολοκληρωµένη πολιτική αναβάθµισης της περιοχής, σκόπιµη είναι η εκπόνηση 

εξειδικευµένων ερευνών και µελετών. Απαιτείται µία µεγαλύτερης έκτασης έρευνα, η 

οποία ξεφεύγει τόσο από τα χωρικά όσο και από τα χρονικά όρια, καθώς και τις 

προδιαγραφές µίας διπλωµατικής.  

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:39:35 EEST - 54.219.128.100



Μεντζελοπούλου Νίκη                                                                                                Συµπεράσµατα 

82 

Σύµφωνα µε τον ∆αρβίνο, η προσαρµοστικότητα ενός είδους στις αλλαγές 

συνιστά το εργαλείο επιβίωσής του. Στην περίπτωση της πολεοδοµικής ανάπλασης, 

κάτι αντίστοιχο ισχύει. Οι περιοχές που θα καταφέρουν να επιβιώσουν και να 

ενισχύσουν µελλοντικά την παρουσία τους, θα έχουν αρχικά καταφέρει να 

ανταποκριθούν επιτυχώς στις αλλαγές που φέρνουν οι νέες συνθήκες στα αστικά 

κέντρα. Και προς αυτή την κατεύθυνση, καθοριστική σηµασία θα παίξει ο ευέλικτος 

πολεοδοµικός σχεδιασµός. Το Μεταξουργείο έχει όλες τις προδιαγραφές για να 

αποτελέσει ένα επιτυχηµένο παράδειγµα στη σύγχρονη αθηναϊκή πραγµατικότητα.     
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Οπτικοακουστικό Υλικό 
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Θεσµικό Πλαίσιο (∆ιαθέσιµο στο: <URL: http://www.et.gr >) 

� Ν∆, ΦΕΚ Α 228/1923 - Περί Σχεδίων Πόλεων, Κωµών και Συνοικισµών του 

Κράτους και Οικοδοµής Αυτών 

� Ν∆ 1003, ΦΕΚ Α 198/1971 - Περί Ενεργού Πολεοδοµίας 

� Νόµος 947/1979, ΦΕΚ Α 169 - Περί Οικιστικών Περιοχών 

� Νόµος 1337/1983, ΦΕΚ Α 33 - Επέκταση των Πολεοδοµικών Σχεδίων, 

Οικιστική Ανάπτυξη και Σχετικές Ρυθµίσεις 

� Νόµος 1515/1985, ΦΕΚ Α 18 - Ρυθµιστικό Σχέδιο και Πρόγραµµα Προστασίας 

Περιβάλλοντος της Ευρύτερης Περιοχής της Αθήνας 
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� Νόµος 1577/1985, ΦΕΚ Α 210 - Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός  

� Νόµος 2508/1997, ΦΕΚ Α 124 - Βιώσιµη Οικιστική Ανάπτυξη των Πόλεων και 

Οικισµών της Χώρας και Άλλες ∆ιατάξεις (Ανάπλαση Περιοχών) 

� Νόµος 2734/1999, ΦΕΚ Α 161 - Εκδιδόµενα µε Αµοιβή Πρόσωπα και Άλλες 
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Αλυκές Α.Ε.», Απαλλοτριώσεις για τον «Ταµιευτήρα ΥΗΕ Μεσοχώρας» και Άλλες 

∆ιατάξεις (Άρθρο 42 - Παράταση χρόνου αποµάκρυνσης µη επιτρεπόµενων 

χρήσεων σε Μεταξουργείο και Ψυρρή) 

� Π∆ 1979, ΦΕΚ ∆ 567 - Περί Χαρακτηρισµού ως Παραδοσιακού Τµήµατος της 
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Μετεγκατάσταση Βιοµηχανιών, Βιοτεχνιών και Αποθηκών Μέσα στα Όρια του 

Ηπειρωτικού Τµήµατος του Νοµού Αττικής και των Νησιών Σαλαµίνας και 

Αίγινας 

� Π∆ 1998, ΦΕΚ ∆ 233 - Καθορισµός Χρήσεων Γης και Ειδικών Όρων και 

Περιορισµών ∆όµησης στην Περιοχή Ψυρρή - Κέντρου (Οµόνοιας), του 

Ρυµοτοµικού Σχεδίου Αθηνών 

� Π∆ 1998, ΦΕΚ ∆ 616 - Καθορισµός Χρήσεων Γης και Ειδικών Όρων και 

Περιορισµών ∆όµησης στην Περιοχή του Μεταξουργείου, του Ρυµοτοµικού 

Σχεδίου Αθηνών 

� ΥΑ Αριθ. 255/45, ΦΕΚ ∆ 80/1988 - Έγκριση Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου 

∆ήµου Αθηναίων 
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Πρωτογενείς Πηγές 

� ∆ήµος Αθηναίων, ∆ιεύθυνση Σχεδίου Πόλεως & Πολεοδοµίας, Τµήµα 

Πολεοδοµικού Σχεδιασµού 

� ∆ήµος Αθηναίων, ∆ιεύθυνση Σχεδίου Πόλεως & Πολεοδοµίας, Τµήµα 

Κοινοχρήστων Χώρων 

� ΥΠΕΚΑ, Γενική ∆ιεύθυνση Πολεοδοµίας, ∆ιεύθυνση Πολεοδοµικού 

Σχεδιασµού, Τµήµα Παραδοσιακών Οικισµών 

� ΕΛΣΤΑΤ, Γενική ∆ιεύθυνση ∆ιοίκησης & Οργάνωσης, ∆ιεύθυνση Στατιστικών 

Πληροφοριών και Εκδόσεων, Τµήµα Παροχής Στατιστικής Πληροφόρησης 

� ΕΛΣΤΑΤ, Γενική ∆ιεύθυνση ∆ιοίκησης & Οργάνωσης, ∆ιεύθυνση Στατιστικών 

Πληροφοριών και Εκδόσεων, Τµήµα Χαρτογραφίας 
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Εικ.1 Ριζική ανάπλαση στο κέντρο του Leipzig µετά το Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο (Γερµανία). 

 
Πηγή: Αραβαντινός, 1984/2007 
 
Εικ. 2, 3 Συνοικία Kreuzberg ∆υτ. Βερολίνου. Ένα επιτυχηµένο παράδειγµα ήπιας µορφής ανάπλασης.  

 
Πηγή: Καραβία, 2006 
 
Εικ. 4 Η θέση του Κεραµεικού στην αρχαία και στη σηµερινή Αθήνα. Ο έξω Κεραµεικός, το εκτός του 

τείχους τµήµα του, αποτελεί την µετέπειτα περιοχή του Μεταξουργείου.   

 
Πηγή: Σχέδιο αρχιτέκτονα Ι. Τραυλού 1981, σε φωτογράφηση του ιδίου 
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Εικ. 5, 6 Αριστερά: Σχέδιο Κλεάνθη-Schaubert, 1832. Χωροθέτηση ανακτόρων στην Οµόνοια.  
               ∆εξιά: Σχέδιο Klentze, 1834. Χωροθέτηση ανακτόρων στον Κεραµεικό. 

 
Πηγή: Μπίρης, 1966/1995/1996/1999. 
 
 
 
Εικ. 7 Λεπτοµέρεια από το Πανόραµα των Αθηνών 
[Panorama von Athen] του Fr. Stademann (1835), 
µε την παλαιότερη απεικόνιση του υπό κατασκευή 
εµπορικού κέντρου και της οικίας Καντακουζηνού. 

 
Πηγή: Αγριαντώνη, Χατζηϊωάννου, 1995 
 
 

Εικ. 8 Φωτογραφία του δυτικού τµήµατος της 
Αθήνας το 1869. Στα αριστερά το Θησείο, και στο 
βάθος το εργοστάσιο του µεταξουργείου, έξω από 
την πόλη και πίσω από την οικία Προβελέγγιου. 
 
 
 
 

 
 

Εικ. 9 Όψεις (βόρεια και δυτική) και κάτοψη του εργοστάσιου του µεταξουργείου το 1868. 

 
Πηγή: Αγριαντώνη, Χατζηϊωάννου, 1995 
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Εικ. 10 Όρια ιστορικού κέντρου βάσει Π∆ 79 (ΦΕΚ 567∆). ∆ιακρίνεται ο αρχαιολογικός περίπατος 
(πορτοκαλί), οι κυριότερες οδοί στις οποίες έγιναν αναπλάσεις, µε έµφαση στη διαπλάτυνση των 

πεζοδροµίων (κόκκινο) και οι πλατείες που διαµορφώθηκαν (µωβ). 

 
                Πηγή: ΕΑΧΑ ΑΕ, 2008 
 
 
 
Εικ. 11 Οι περιοχές του ∆ήµου Αθηναίων για τις οποίες εκπονήθηκαν µέχρι τα µέσα της δεκαετίας του 

1990 Μελέτες Πολεοδοµικής Αναβάθµισης. 

 
  Πηγή: ∆ήµος Αθηναίων, ∆ιεύθυνση Σχεδίου Πόλεως 
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Εικ. 12 Πολεοδοµική Μελέτη Αναβάθµισης  περιοχής Μεταξουργείου της Εταιρείας Μελετών 
Περιβάλλοντος του Ιωάννη ∆ηµητριάδη για λογαριασµό του ∆ήµου Αθηναίων. 

 
 Πηγή: ∆ήµος Αθηναίων, 1993 
 
 
 
 Εικ. 13 Το Αρχαιολογικό - Πολιτιστικό Πάρκο Αθηνών και οι 12 τοµείς του - Πρόταση ΕΑΧΑ ΑΕ. 

 
  Πηγή: Σαρηγιάννης, 2000 
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Εικ. 14, 15 Αριστερά: Οίκος ανοχής στην Ιάσονος, ∆εξιά: Ο πεζόδροµος της Ιάσονος από ψηλά 

  
Πηγή: http://metaxourgeio.wordpress.com 

 

 

Εικ. 16 Studios ή Κέντρα Σωµατικής  
Ευεξίας στην Κωνσταντινουπόλεως 

 
Πηγή: Προσωπικό αρχείο 
 
                                                                                     

Εικ. 17 Εγκαταλελειµµένο διατηρητέο στην 
Καλλέργη, καταφύγιο περιθωριακών ατόµων 

 
Πηγή: Προσωπικό αρχείο 

Εικ. 18, 19 Σφραγισµένα σπίτια για την αποτροπή κατάληψής τους από περιθωριακές οµάδες πληθυσµού 

  
Πηγή: Προσωπικό αρχείο 
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Εικ. 20 - 22 Η παρουσία ρακοσυλλεκτών αποτελεί µία συνηθισµένη εικόνα στην περιοχή του 
Μεταξουργείου. 

     
Πηγή: Προσωπικό αρχείο  
 

Εικ. 23, 24  Τοξικοµανείς στην Ιάσονος - Άστεγος στη ∆εληγιώργη 

     
Πηγή: http://athensville.blogspot.gr

Εικ. 25 Παραβατικές δραστηριότητες στο Μεταξουργείο και στην ευρύτερη περιοχή 

 
Πηγή: ΙΤΕΠ, 2011 
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Εικ. 26, 27 Αριστερά: Μαγαζί εµπορίας τροφίµων Η Αγάπη στη Μεγ. Αλεξάνδρου (Ν∆ τµήµα συνοικίας) 
                    ∆εξιά: Εστιατόριο - Καφέ Νούρα στη Μεγ. Αλεξάνδρου (Ν∆ τµήµα συνοικίας)  

   
Πηγή: Προσωπικό αρχείο 
 
 
 
Εικ. 28, 29 Αριστερά: Κουρείο στην οδό Καλλέργη κοντά στην Οµόνοια  
                   ∆εξιά: Επιχειρήσεις µεταναστών στη Ζήνωνος γύρω από την Οµόνοια  

   
Πηγή: Προσωπικό αρχείο 
 
 
 
Εικ. 30, 31  Αριστερά:Το Μέγαρο Μυλλέρου ή αλλιώς Chinatown στην καρδιά της κινέζικης κοινότητας 
                    ∆εξιά: Κινέζικα µαγαζιά στην Αγησιλάου    

   
Πηγή: Προσωπικό αρχείο 
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   Εικ. 32, 33 Αριστερά: Κατοικίες της κινέζικης κοινότητας στην Chinatown επί της Πειραιώς  
                       ∆εξιά: Κινέζικα καταστήµατα στην Chinatown επί της Πειραιώς 

   
     Πηγή: Προσωπικό αρχείο 
 
 
Εικ. 34, 35 Λαϊκή αγορά της κινέζικης κοινότητας στην Αγησιλάου. Στη δεξιά εικόνα διακρίνονται στο 
πεζοδρόµιο, τα οπωροκηπευτικά κι ένα κοµµάτι κρέας προς πώληση.  

   
 Πηγή: Προσωπικό αρχείο 
 
 
Εικ. 36, 37 Αριστερά: Περιελίξεις στη Λεωνίδου 
                   ∆εξιά: Συνεργείο µοτοσυκλετών επί της πεζοδροµηµένης Σαλαµίνος (λήψη από είσοδο Bios) 

  
Πηγή: Προσωπικό αρχείο 
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Εικ. 38 - 40 Από αριστερά: Αχιλλέως, Μ. Αλεξάνδρου (κίνηση Ν∆-ΒΑ), Κεραµεικού (κίνηση ΒΑ-Ν∆)   

   
Πηγή: Προσωπικό αρχείο 
 
 
 

Εικ. 41, 42 Αριστερά: Τµήµα της οδού Πλαταιών, που προτείνεται για πεζοδρόµηση 
∆εξιά: Η οδός Μυλλέρου, στο κέντρο της συνοικίας, αποτελεί - µαζί µε τις παράλληλές της οδούς 
Θερµοπυλών και Κολοκυνθούς - βασικό οδικό άξονα σύνδεσης της Πειραιώς µε την Αχιλλέως. 

      
                        Πηγή: Προσωπικό αρχείο 
 
 
Εικ. 43, 44 Αριστερά: Πλατεία Οµονοίας, ∆εξιά: Πλατεία Καραϊσκάκη 
 

  
Πηγή: http://www.flickr.com   
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Εικ. 45 - 47 Αδιέξοδα στο εσωτερικό της συνοικίας. Από αριστερά: Φώκου, Μεγάρων, ∆αµέου 

   
Πηγή: Προσωπικό αρχείο 
 
 
 
Εικ. 48 - 50 Από αριστερά: Οι πεζοδροµηµένες Σαλαµίνος και Γιατράκου, και η περιορισµένου πλάτους 
Κλεοµβρότου 

   
Πηγή: Προσωπικό αρχείο 
 
 
 
Εικ. 51, 52 Αριστερά: ∆ηµοτική Πινακοθήκη στην πλατεία Αυδή 
                   ∆εξιά: Γκαλερί Ρεβέκκας Καµχή στις αρχές της Λεωνίδου, κοντά στην Οµόνοια 

  
Πηγή: Προσωπικό αρχείο 
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Εικ. 53 - 55 Από αριστερά: Γκαλερί Breeder και ο εκθεσιακός χώρος σύγχρονης τέχνης Kunsthalle 
Athena  

    
Πηγή: Προσωπικό αρχείο & http://www.kunsthalleathena.org 
 
 
Εικ. 56, 57 Η γκαλερί Athens House of Photography 

  
Πηγή: http://www.phototheatron.com 
 
 
Εικ. 58-62 Ο πολυχώρος Bios. Από αριστερά και κάτω από αριστερά: Εξωτερική άποψη του κτηρίου, η 
ταράτσα µε θέα την Ακρόπολη, χώρος καφέ, αίθουσα προβολής, χώρος διεξαγωγής συναυλιών. 

  
 

   
Πηγή: Προσωπικό αρχείο & http://www.bios.gr 
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Εικ. 63, 64 Αριστερά: Το πολιτιστικό κέντρο Κεραµεικού 46 στην πλατεία Αυδή, στεγασµένο στην 
πρώην οικία  Προβελέγγιου, ουσιαστικά δε λειτούργησε κι εδώ και καιρό ο ιδιοκτήτης του, αναζητά 
αγοραστή, ∆εξιά: Η οµάδα του Ε∆Ω  - στο Β∆ τµήµα της συνοικίας - διοργανώνει εργαστήρια και 
σεµινάρια στους τοµείς των τεχνών και του design.  

  
Πηγή: Προσωπικό αρχείο 
 
 
 
Εικ. 65, 66 Από αριστερά: Περιοχές δράσης τηλεοπτικών σειρών Υπέροχα Πλάσµατα και Σε Είδα 

  
Πηγή: Ζερβού, 2011 
 
 
 
Εικ. 67 - 68 Αριστερά: Το Εθνικό Θέατρο στην Αγ. Κωνσταντίνου κοντά στην Οµόνοια και δίπλα στο 
Μεταξουργείο, ∆εξιά: το Θέατρο Άττις του Θόδωρου Τερζόπουλου στις αρχές της Λεωνίδου, κοντά στο 
Εθνικό Θέατρο.  

    
 Πηγή: http://www.n-t.gr & Προσωπικό αρχείο 
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Εικ. 69 - 71 Από αριστερά: Το θέατρο Μεταξουργείο της Άννας Βαγενά στην Ακαδήµου στην πλατεία 
Αυδή, το Από Μηχανής Θέατρο, στεγασµένο σε κτήριο του 1930, απέναντι από το θέατρο Μεταξουργείο 
και το Άλεκτον στη Σφακτηρίας. 

    
Πηγή: Προσωπικό αρχείο 
 
 
Εικ. 72 - 74 Από αριστερά: Το θέατρο Παραµυθίας στην οµώνυµη οδό, ο πολυχώρος Χυτήριο και το 
θέατρο Περοκέ, που στοχεύει σε ένα λιγότερο απαιτητικό κοινό.  

    
Πηγή: Προσωπικό αρχείο 
 
 
Εικ. 75, 76 Η Ταινιοθήκη της Ελλάδος λειτουργεί πλέον - µετά την πρόσφατη αποκατάστασή του - στο 
διατηρητέο κτηριακό συγκρότηµα, στο δώµα του οποίου στεγαζόταν ο κινηµατογράφος Λαΐς στη 
συµβολή της Ιεράς οδού µε τη Μεγάλου Αλεξάνδρου. Στους χώρους του συγκροτήµατος, µεταξύ άλλων, 
λειτουργεί θερινός κινηµατογράφος στην ταράτσα του κτηρίου. 

  
Πηγή: Προσωπικό αρχείο & http://www.tainiothiki.gr 
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Εικ. 77 - 92: Τέχνη και διαµαρτυρία στους δρόµους του Μεταξουργείου 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
Πηγές: Προσωπικό αρχείο & http://tiny.cc/met-action, http://www.flickr.com   
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Εικ. 93 - 95 Από αριστερά: Το παλαιότερο καφενείο - µεζεδοπωλείο της περιοχής, Τα Κανάρια, 
Κεραµεικού και Πλαταιών γωνία, το γαλλικό Polly Magoo και ο Αιγύπτιος, που έπειτα από µία δεκαετία 
τοποθέτησε ταµπέλα. 

    
 Πηγή: Προσωπικό αρχείο 
 
 
 
 
 
Εικ. 96 - 98 Από αριστερά: Ελληνική κουζίνα στο Μεταξουργείο στην πλατεία Αυδή, υψηλή 
γαστρονοµία στο βραβευµένο Βαρούλκο στην Πειραιώς και πολυτελής φιλοξενία ακριβώς δίπλα στο 
ξενοδοχείο Ηριδανός. 

   
Πηγή: Προσωπικό αρχείο 
 
 
 
 
 
Εικ. 99 - 101 Από αριστερά: Ο εναλλακτικός Άνθρωπος στη Γιατράκου, γκέι µπαρ στην Κελεού σε 
συνέχεια των υπολοίπων στην Κωνσταντινουπόλεως και µεγάλες πίστες στην Ιερά Οδό, µία περιοχή 
αµιγούς κατοικίας βάσει του Προεδρικού ∆ιατάγµατος για τις χρήσεις γης στο Μεταξουργείο.   

   
Πηγή: Προσωπικό αρχείο 
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Εικ. 102, 103 Αριστερά: ∆ιώροφη νεοκλασική κατοικία στον πεζόδροµο της Σαλαµίνος 
                       ∆εξιά: Λαϊκή ισόγεια κατοικία στον πεζόδροµο της Παραµυθιάς  

  
Πηγή: Προσωπικό αρχείο 
 
 

Εικ. 104, 105 Αριστερά: Πολυκατοικία στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 
∆εξιά: Χαµηλά ύψη στη Σαλαµίνος µε φόντο πολυκατοικίες σε κύριο οδικό άξονα 

   
                                 Πηγή: Προσωπικό αρχείο 
 
 
 
Εικ. 106, 107 Αριστερά: ∆ιατηρητέο στη συµβολή Σαλαµίνος και Παραµυθιάς 
                       ∆εξιά: Ολοκλήρωση διαδικασίας αποκατάστασης διατηρητέων κτηρίων στην Πλαταιών 

   
Πηγή: Προσωπικό αρχείο 
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Εικ. 108 - 110 Από αριστερά: Πολυτελείς κατασκευές στο εσωτερικό της συνοικίας, στο τµήµα προς την 
Ιερά Οδό και η έδρα της εταιρείας Ωλίαρος σε κτήριο του 1930 στην οδό Μυλλέρου στην πλατεία Αυδή. 

   
Πηγή: Προσωπικό αρχείο 
 
 
 
Εικ. 111 - 114 ∆ύο δροµολογηµένες ανακαινίσεις κτηρίων από την εταιρεία Ωλίαρος. 
                        Επάνω κι από αριστερά: Κεραµεικού 51,Υφιστάµενη κατάσταση και Σχέδιο 
                        Κάτω κι από αριστερά: Λεωνίδου 26, Υφιστάµενη κατάσταση και Σχέδιο    

     
 

     
Πηγή: Προσωπικό αρχείο & http://www.oliarosblog.com  
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Εικ. 115 - 119 Συγκρότηµα κατοικιών και καταστηµάτων της ΓΕΚ- ΤΕΡΝΑ ΑΕ επί της Μυλλέρου 

  
 

   
Πηγή: Προσωπικό αρχείο & www.gek.gr 
 
 
 
 
Εικ. 120 - 123 Πολιτιστικό κέντρο και γραφεία από το αρχιτεκτονικό γραφείο Lmarchitects στο χώρο 
του πρώην Κινηµατογράφου του Λαού στη συµβολή των οδών Μεγάλου Αλεξάνδρου και Κολοκυνθούς. 
Επάνω: Υφιστάµενη κατάσταση, Κάτω: Σχέδιο  

    
 
 

    
Πηγή: Προσωπικό αρχείο & http://www.lmarchitects.gr 
 
 
 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:39:35 EEST - 54.219.128.100



128 

Εικ. 124 - 126 Η µοναδική ουσιαστικά πλατεία Λέοντος Αυδή στο κέντρο της συνοικίας, έχει συνεχή 
αστυνοµική παρουσία τα τελευταία δύο χρόνια. 

   
Πηγή: Προσωπικό αρχείο 
 
 
Εικ. 127 ΜεταξουργείοΧ4 - Σχέδιο βραβευµένης πρότασης για αύξηση και ανασυγκρότηση του δηµοσίου 
χώρου µε ταυτόχρονο πολλαπλασιασµό των χώρων πρασίνου στο σταυρό, που σχηµατίζει η τοµή των 

οδών Μυκάλης και Κεραµεικού.  

 
                      Πηγή: http://www.astynet.gr 
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Εικ. 128, 129 Πρόταση για την ποιοτική αναβάθµιση των οδών Κεραµεικού και Σαλαµίνος σε άξονες 
πολιτισµού, ως αποτέλεσµα Εργαστηρίου Αρχιτεκτονικής που διοργάνωσε η ΚΜ Πρότυπη Γειτονιά µε 
την συµµετοχή των αρχιτεκτονικών γραφείων. Αριστερά: Κεραµεικού, ∆εξιά: Σαλαµίνος. 

    
     Πηγή: http://www.kmprotypigeitonia.org 
 
 
 
 
 
 
Εικ. 130, 131 Αριστερά: Το ∆ηµόσιο Σήµα θα συνδέσει την Ακαδηµία Πλάτωνος µε τον αρχαιολογικό 
χώρο του Κεραµεικού, περνώντας µέσα από το Μεταξουργείο, ∆εξιά: Ο αρχαιολογικός χώρος του 
Κεραµεικού. 

  
Πηγή: www.kmprotypigeitonia.org & Προσωπικό αρχείο 
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Εικ. 132, 133 Αριστερά: Το ανασκαµµένο τµήµα του ∆ηµοσίου Σήµατος στην οδό Σαλαµίνος ανάµεσα 
σε πολυκατοικίες, ∆εξιά: Η εθελοντική πρωτοβουλία Το ∆ηµόσιο Σήµα Ενώνει, οδήγησε στην προσωρινή 
διαµόρφωση (έως την έναρξη των ανασκαφών) του προς απαλλοτρίωση οικοπέδου στη διασταύρωση 
των οδών Πλαταιών και Λεωνίδου. Ο χώρος βρίσκεται στο ίδιο οικοδοµικό τετράγωνο µε τον ήδη µικρό 
αρχαιολογικό χώρο της οδού Σαλαµίνος. 

  
   Πηγή: Προσωπικό αρχείο 
 
 
 
 
 
Εικ. 134, 135 Λουκέτο - λόγω της υποβάθµισης του κέντρου της Αθήνας - σε πεντάστερα ξενοδοχεία της 
περιοχής, που ξεκίνησαν τη λειτουργία τους λίγο πριν τους Ολυµπιακούς Αγώνες του 2004. Αριστερά: 
Athens Imperial Hotel - Πλατεία Καραϊσκάκη, ∆εξιά: Classical Fashion House Hotel - Πλατεία Οµονοίας. 

  
    Πηγή: Προσωπικό αρχείο & http://metaxourgeio.wordpress.com 
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Εικ. 136 - 138 Από αριστερά: ∆ενδροφυτεύσεις εθελοντών σε οικόπεδα στην περιοχή και καρναβάλι 
στους δρόµους του Μεταξουργείου (δρώµενα και αφίσα)  

   
Πηγή: www.kmprotypigeitonia.org & http://metaxourgeio.wordpress.com 
 
 
 
 
Εικ. 139, 140 Χρήση του δηµόσιου χώρου από τη µουσουλµανική µειονότητα 

  
Πηγή: Προσωπικό αρχείο 
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Χάρτης 2 Η θέση του Μεταξουργείου στο ΓΠΣ Αθηνών 

 
Πηγή: Ιδία επεξεργασία (σε περιβάλλον ArcGIS 9.3) 
 
Χάρτης 3 Ρυθµιστικό Σχέδιο ευρύτερης περιοχής Αθήνας. Τροποποίηση βάσει Ν. 2730/99 του 
θεσµοθετηµένου βάσει Ν. 1515/85.  

 
Πηγή: Οργανισµός Ρυθµιστικού Σχεδίου Αθήνας 
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Χάρτης 4 Ρυθµιστικό Σχέδιο Αθηνών (Λεπτοµέρεια χάρτη)    

 
   
  Πηγή: Νόµος 1515/85 - ΦΕΚ 18Α/85 
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Χάρτης 5 Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο Αθηνών 

 
Πηγή: Οργανισµός Ρυθµιστικού Σχεδίου Αθήνας 
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Χάρτης 6 Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο Αθηνών (Λεπτοµέρεια χάρτη) 
 

 
 
Πηγή: ΥΑ Αριθ. 255/45 - ΦΕΚ 80∆/88 
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Χάρτης 7 Κύρια σηµεία αναφοράς & βασικοί οδικοί άξονες 

 
 Πηγή: Ιδία επεξεργασία (σε περιβάλλον ArcGis 9.3) 
 
Χάρτης 8 Πρόταση πεζοδροµήσεων ∆ήµου Αθηναίων 

    
Πηγή: Ιδία επεξεργασία (σε περιβάλλον ArcGis 9.3) 
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Χάρτης 9 ∆ιαφορετικές οριοθετήσεις Μεταξουργείου 

 
Πηγή: Ιδία επεξεργασία (σε περιβάλλον ArcGis 9.3) 
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