


RE-THINK-ATHENS
Η ΑΝΑΣΥΓΚΡΌΤΗΣΗ ΤΌΥ ΚΈΝΤΡΌΥ  
ΜΈ ΑΞΌΝΑ ΤΗΝ ΠΑΝΈΠΙΣΤΗΜΙΌΥ

Τεύχος τεκμηρίωσης αρχιτεκτονικού διαγωνισμού



5

Χρησιμοποιούμενες συντομογραφίες
ΜΧΠ	 «Μεταλλασσόμενοι	 χαρακτήρες	 και	 πολιτικές	 στα	 κέντρα	
πόλης	 Αθήνας	 και	 Πειραιά»,	 ερευνητικό	 πρόγραμμα	 της	 Σχολή	
Αρχιτεκτόνων	του	Εθνικού	Μετσόβιου	Πολυτεχνείου	που	εκπονείται	
με	ανάθεση	του	Υπουργείο	Περιβάλλοντος,	Ενέργειας	και	Κλιματικής	
Αλλαγής	 και	 επιστημονικό	 υπεύθυνο	 τον	 καθηγητή	 Παναγιώτη	
Τουρνικιώτη,	Αθήνα	2011.

ΚΜ		 Κώστας	Η.	Μπίρης,	Αι Αθήναι από του 19ου εις τον 20όν 
αιώνα,	Αθήνα,	1966.	Επανέκδοση,	Αθήνα,	Μέλισσα,	1995.

ΔΦ		 Δημήτρης	Φιλιππίδης,	Οικοδομικό Τετράγωνο 19,	 Αθήνα,	
Alpha	Bank,	2009.

ΥΠΠΟΤ	 Υπουργείο	Πολιτισμού	και	Τουρισμού

ΥΠΕΚΑ					Υπουργείο	 Περιβάλλοντος,	 Ενέργειας	 και	 Κλιματικής	
Αλλαγής

Περιεχόμενα

00. Ο στόχος           6
	 Το	αντικείμενο	του	διαγωνισμού	 	 6
	 Το	σκεπτικό	 	 	 	 	 6

01.  Ιστορική μορφολογία του κέντρου της Αθήνας      8
	 Η	δομή	του	σχεδίου		 	 	 	 8
	 Η	πλατεία	της	Ομόνοιας		 	 	 12
	 Η	πλατεία	του	Συντάγματος	 	 	 16
	 Η	οδός	Πανεπιστημίου	 	 	 	 20
	 Η	λεωφόρος	Αμαλίας	 	 	 	 32
	 Η	λεωφόρος	Βασιλίσσης	Σοφίας		 	 34
	 Η	οδός	Πατησίων	 	 	 	 36

02. Το σύγχρονο κέντρο της Αθήνας: στρωματογραφία και ανασύνθεση της κεντρικότητας 38
	 Η	στρωματογραφία	του	κέντρου	 	 38
	 Η	πολεοδομική	ανασύνθεση	της	κεντρικότητας	 40

03.  Τα δεδομένα: υπάρχουσα κατάσταση       42
	 Η	προστασία	του	παρελθόντος	 	 	 42
	 Οι	χρήσεις	 	 	 	 	 50
	 Ο	δημόσιος	χώρος	 	 	 	 58

04. Η ανασυγκρότηση του κέντρου με άξονα την Πανεπιστημίου    62

05. Περιοχές μελέτης και ζητούμενα        86
	 Τα	δύο	πεδία		 	 	 	 	 86
	 Τα	επίπεδα	παρέμβασης		 	 	 86
	 Η	κλιματική	αναβάθμιση	του	κέντρου	 	 87

06. Υλικό υποστήριξης          92

Το τεύχος τεκμηρίωσης για τη διακήρυξη του ευρωπαϊκού αρχιτεκτονικού διαγωνισμού «RE-think-Athens: Η 
ανασυγκρότηση του κέντρου με άξονα την Πανεπιστημίου» συντάχθηκε με βάση στοιχεία, συμπεράσματα και 
κατευθύνσεις που διαμορφώθηκαν στο πλαίσιο του Ερευνητικού προγράμματος «Μεταλλασσόμενοι χαρακτή-
ρες και πολιτικές στα κέντρα πόλης Αθήνας και Πειραιά» που ανέθεσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας 
και Κλιματικής Αλλαγής τον Σεπτέμβριο 2010 στη Σχολή Αρχιτεκτόνων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, 
με επιστημονικό υπεύθυνο τον καθηγητή Παναγιώτη Τουρνικιώτη. Στο ερευνητικό αυτό πρόγραμμα συμμε-
τείχαν ως κύριοι ερευνητές ο αναπληρωτής καθηγητής Κώστας Μωραΐτης και η επίκουρη καθηγήτρια Ελένη 
Χανιώτου, με σύμβουλο την τέως επίκουρη καθηγήτρια Μαρία Μαυρίδου. Στην ερευνητική ομάδα συμμετεί-
χαν οι αρχιτέκτονες Καλλιόπη Αμυγδάλου, Μαρία Βασενχόβεν, Βασίλης Βασιλειάδης, Χριστίνα Βασιλοπούλου, 
Στέλιος Γιαμαρέλος, Γιάννης Γρηγοριάδης, Φάνης Καφαντάρης, Σταύρος Μουζακίτης, Ελένη Πατατούκα, Λουκάς 
Τριάντης, Πέτρος Φωκαίδης και η κοινωνιολόγος Ίρις Πολύζου. Ειδικοί σύμβουλοι του ερευνητικού προγράμ-
ματος είναι οι Ματίνα Ασημακοπούλου, Θάνος Βλαστός, Βασίλης Γκανιάτσας, Γιώργος Παρμενίδης και Ματθαίος 
Σανταμούρης.



76

πυκνωτής	 για	 την	 κάθετη	 προς	 αυτή	 ανασυγκρότη-
ση	του	κέντρου	από	το	παλιό	εμπορικό	τρίγωνο	που	
φθίνει	ως	 το	Κολωνάκι	 και	 τα	Εξάρχεια.	Καταλυτικό	
ρόλο	στη	λειτουργία	αυτή	θα	παίξει	 η	προτεινόμενη	
αποτροπή	της	διαμπερούς	κυκλοφορίας	και	η	ανασύ-
νταξη	των	χρήσεων	γης,	που	θα	αποσκοπεί,	μαζί	με	
ένα	 θεσμικό	 σύστημα	 κινήτρων,	 στην	 ειδολογική	
διεύρυνση	των	δραστηριοτήτων	και	στην	εντατικοποί-
ησή	τους,	με	όρους	αριθμού,	προέλευσης	και	χρόνου.	
Στην	περίπτωση	αυτή	η	μεταφορά	του	πυκνωτή	έχει	
κυριολεκτικό	 περιεχόμενο,	 αφού	 περιγράφει	 ένα	
σύστημα	 δύο	 γειτονικών	 αγωγών	 ανάμεσα	 στους	
οποίους	παρεμβάλλεται	μονωτικό	υλικό,	που	έχει	την	
ιδιότητά	να	αποθηκεύει	 ενέργεια	η	οποία	αποδίδεται	
αποφορτιζόμενη	στο	κύκλωμα.	
	 Στο	 πρόγραμμα	 περιλαμβάνεται	 ο	 ανασχεδι-
ασμός	της	λεωφόρου	Αμαλίας,	ολόκληρης	της	ζώνης	
ανάμεσα	 στην	 οδό	 Ακαδημίας	 και	 την	 οδό	 Σταδίου,	
καθώς	και	της	οδού	Πατησίων	μέχρι	το	Αρχαιολογικό	
Μουσείο,	 με	 κριτήριο	 την	 προτεραιότητα	 στον	 πεζό	
και	 την	 περιβαλλοντική	 ποιότητα	 του	 δημόσιου	
χώρου.	 Στην	 οδό	 Πανεπιστημίου	 θα	 διέρχεται	 μόνο	
μια	 γραμμή	 του	 τραμ,	 που	 θα	 λειτουργεί	 ημέρα	 και	
νύχτα	και	θα	καταλήγει	στο	τέρμα	της	οδού	Πατησίων,	
αναλαμβάνοντας	 τον	 μεγαλύτερο	 κυκλοφοριακό	
φόρτο	των	κεντρικών	συνοικιών.	Η	πλατεία	Ομονοίας	
θα	μετατραπεί	σε	πραγματική	πλατεία	με	πεζοδρόμηση	
από	την	οδό	Πατησίων	ως	την	Γ΄	Σεπτεμβρίου.	
	 Η	 ευρύτερη	 παρέμβαση	 στηρίζεται	 σε	 ένα	
πρόγραμμα	 αποτροπής	 της	 διαμπερούς	 κυκλοφο-
ρίας	 από	 το	 κέντρο	 πόλης	 με	 ταυτόχρονη	 ενίσχυση	
της	δημόσιας	συγκοινωνίας	και	τελικό	σκοπό	‘όλοι	οι	
δρόμοι	να	οδηγούν	στον	κέντρο’	μόνο	όταν	στοχεύ-
ουν	 σε	 αυτό.	 Για	 την	 κυκλοφοριακή	 επίλυση,	 θα	
αντιστραφεί	η	κίνηση	στην	Ακαδημίας	και	την	Αγίου	
Κωνσταντίνου,	 θα	 δημιουργηθεί	 ένας	 μικρός	 δακτύ-
λιος	κυκλοφορίας	στον	κεντρικό	πυρήνα	και	θα	γίνει	
ανασχεδιασμός	της	δημόσιας	συγκοινωνίας,	με	στόχο	
την	καλύτερη	εξυπηρέτηση	της	πρόσβασης	στο	κέντρο	
με	δημόσια	μέσα	μεταφοράς.

Ο στόχος 
Πολεοδομική	 ανασύνθεση	 της	 κεντρικότητας	 στη	
σύγχρονη	 μεγάλη	 Αθήνα	 μέσα	 από	 τον	 επαναπροσ-
διορισμό	 της	 κυκλοφορίας	 πεζών	 και	 οχημάτων	 στο	
κέντρο	της	πόλης,	στην	προοπτική	της	λειτουργικής	
ενίσχυσης	και	της	ποιοτικής	αναβάθμισης	του	δημόσι-
ου	χώρου.	

Το αντικείμενο του διαγωνισμού: 
Αρχιτεκτονικές	 προτάσεις	 για	 το	 σχεδιασμό	 ενός	
μεγάλου	 αστικού	 δακτυλίου	 που	 θα	 συνδέσει	 τους	
αρχαιολογικούς	 χώρους	 και	 τα	 μουσεία	 της	 Αθήνας	
με	 τα	 ισχυρά	 πεδία	 της	 σύγχρονης	 κοινωνικής	 και	
οικονομικής	δραστηριότητας	του	κέντρου	της	πόλης.	
Ο	 διαγωνισμός	 αυτός	 έχει	 δύο	 επίπεδα.	 Το	 πρώτο	
αποβλέπει	στον	αρχιτεκτονικό	σχεδιασμό	του	δημόσι-
ου	χώρου	στην	κεντρική	οδό	Πανεπιστημίου	και	στην	
πλατεία	 της	 Ομόνοιας,	 σε	 μια	 ευρύτερη	 πορεία	 που	
συνδέει	τις	λεωφόρους	Αμαλίας	και	Βασιλίσσης	Σοφίας	
με	το	Αρχαιολογικό	Μουσείο	στην	οδό	Πατησίων.	Το	
δεύτερο	αποβλέπει	 σε	 τυπολογικές	προτάσεις	 για	 το	
δημόσιο	χώρο	στη	ζώνη	ολόκληρου	του	δακτυλίου	της	
παρέμβασης.
	
Το σκεπτικό:
Η	 Αθήνα	 του	 19ου	 και	 του	 20ού	 αιώνα	 πρότεινε	
μνημειακούς	 δρόμους	 και	 επιβλητικά	 κτίρια	 για	 να	
συνδέσει	την	εποχή	μας	με	τις	παλιότερες	εποχές	και	
σε	 ένα	 βαθμό	 το	 πέτυχε,	 στην	 οδό	 Πανεπιστημίου	
τουλάχιστον.	 Η	 τριλογία	 του	 Πανεπιστημίου,	 της	
Ακαδημίας	 και	 της	 Εθνικής	 Βιβλιοθήκης	 αρθρώνεται	
με	 άλλα	 σπουδαία	 κτίρια	 σε	 μια	 γραμμική	 συνέχεια	
από	την	πλατεία	του	Συντάγματος	ως	την	πλατεία	της	
Ομόνοιας,	 στην	 οποία	 συνοψίζεται	 η	 αστική	 συμπύ-
κνωση	 των	 μοντέρνων	 χρόνων.	 Η	 σύγχρονη	 βίωσή	
της	 στον	 κάθετο	 άξονα	 της	 οδού	 Κοραή,	 από	 την	
πλατεία	 Κλαυθμώνος	 ως	 το	 πολιτιστικό	 κέντρο	 του	
Δήμου	 Αθηναίων,	 καταδηλώνει	 το	 επίκεντρο	 μιας	
συνάντησης	που	έχει	πολιτικό,	κοινωνικό	και	ιστορικό	
χαρακτήρα.	Σε	αυτή	την	Πανεπιστημίου	εστιάζεται	η	
πολεοδομική	και	αρχιτεκτονική	παρέμβαση,	που	έχει	
το	στόχο	να	δώσει	νέα	πνοή	στο	κέντρο	της	πόλης,	
λειτουργώντας	καταλυτικά	για	τη	συνολική	αναδιάρ-
θρωση	των	αντιθέσεών	του.
	 Η	 οδός	 Πανεπιστημίου	 θα	 ενταχθεί	 σε	 ένα	
πολεοδομικό	 και	 αρχιτεκτονικό	 δακτύλιο	 που	 θα	
συνδέσει	 τον	 περίπατο	 των	 αρχαιολογικών	 χώρων	
με	τα	μεγάλα	αρχαιολογικά	μουσεία	της	πόλης	και	τα	
ισχυρά	πεδία	της	σύγχρονης	πολιτιστικής	και	εμπορι-
κής	 δραστηριότητας.	 Η	 γραμμική	 πλατεία	 της	 νέας	
Πανεπιστημίου	 και	 ολόκληρη	 η	 ζώνη	 από	 την	 οδό	
Σταδίου	 ως	 την	 οδό	 Ακαδημίας	 θα	 λειτουργήσει	 ως	
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Εικ.2	Leo	von	Klenze,	το	σχέδιο	της	νέας	Αθήνας,	1834.

Εικ.1	Σταμάτης	Κλεάνθης	και	Eduard	Schaubert,	το	σχέδιο	της	νέας	Αθήνας,	1832.

Η δομή του σχεδίου 
Η	 Αθήνα	 των	 αρχαίων	 χρόνων	 αποτέλεσε	 μια	 από	
τις	 ισχυρότερες	 πόλεις	 στην	 ευρύτερη	Μεσόγειο	 και	
μπόρεσε	να	επιβιώσει	στους	αιώνες,	χάνοντας	δύναμη,	
ως	τα	νεώτερα	χρόνια,	που	η	αναγεννημένη	Ευρώπη	
αναγνώρισε	στην	αθηναϊκή	δημοκρατία,	στη	φιλοσο-
φία,	 τις	 τέχνες	 και	 τα	 γράμματα	 της	 αρχαίας	 ακμής	
της	το	πρώτο	αποκορύφωμα	του	δικού	της	παρελθό-
ντος.	Η	δημιουργία	της	ελεύθερης	Ελλάδας	στην	αρχή	
του	19ου	αιώνα	στηρίχθηκε	στην	 ιδεολογική	αναβίω-
ση	του	ιδανικού	αυτού	παρελθόντος	και	συνοδεύθη-
κε	 αναπόφευκτα	 από	 την	 εγκατάσταση	 της	 πρωτεύ-
ουσας	 στα	 πόδια	 της	 Ακρόπολης.	 Το	 πρώτο	 σχέδιο	
της	νέας	Αθήνας	συντάχθηκε	το	1832	από	δύο	νέους	
αρχιτέκτονες	που	είχαν	σπουδάσει	στο	Βερολίνο,	τον	
Σταμάτη	Κλεάνθη	και	τον	Eduard	Schaubert,	(εικ.1)	
και	αναθεωρήθηκε	από	τον	Leo	von	Klenze	το	1834,	
(εικ.2)	για	να	δώσει	στην	πρωτεύουσα	τη	δομή	που	
έχει	ακόμα	και	σήμερα	στο	κέντρο	της.1	(εικ.4)
	 Η	 πόλη	 αναπτύχθηκε	 στα	 βόρεια	 της	
Ακρόπολης,	 αφήνοντας	 ελεύθερο	 το	 γεωγραφικό	
ανάγλυφο	 των	 λόφων	 της	 Πνύκας	 και	 του	 Άρειου	
Πάγου	στα	νοτιοδυτικά.	Το	σχέδιο	είχε	τη	μορφή	τρίαι-
νας	με	μια	πλατεία	στην	κορυφή,	τη	σημερινή	πλατεία	
της	Ομόνοιας,	στην	οποία	ο	Κλεάνθης	και	ο	Schaubert	
είχαν	τοποθετήσει	τα	βασιλικά	ανάκτορα	και	ο	Klenze	
τη	Μητρόπολη.	Οι	άλλες	δύο	κορυφές	του	τριγώνου	
ήταν	επίσης	πλατείες.	Σε	εκείνη	που	σχεδιάστηκε	στα	
ανατολικά	 τοποθετήθηκαν	 τελικά	 τα	 ανάκτορα,	 και	
αργότερα,	 όταν	 οι	 κοινωνικές	 διεκδικήσεις	 πέτυχαν	
τη	θέσπιση	ενός	Συντάγματος,	η	πλατεία	ονομάστηκε	
πλατεία	του	Συντάγματος.	Από	την	αρχή	της	δεκαε-
τίας	 του	1930	στα	βασιλικά	ανάκτορα	στεγάζεται	 το	
Κοινοβούλιο	και	η	πλατεία	του	Συντάγματος	συνδέεται	
ιδεολογικά	και	φυσικά	με	 την	Ελληνική	δημοκρατία,	
συγκεντρώνοντας	στο	περιμετρικό	μέτωπό	της	υπουρ-
γεία,	λαμπρά	ξενοδοχεία	και	μεγάλα	κτίρια	γραφείων.	
Η	τρίτη	πλατεία	δεν	κατασκευάστηκε	ποτέ	επειδή	στη	
θέση	 της	 ανακαλύφθηκε	 στο	 μεταξύ	 ο	 Κεραμεικός.	
Μια	άλλη	πλατεία,	που	διαμορφώθηκε	στη	συνάντη-
ση	της	διαμέσου	του	τριγώνου	με	την	υποτείνουσα,	η	
πλατεία	 του	Μοναστηρακίου,	απέκτησε	στο	πέρασμα	
του	 χρόνου	 τον	 ρόλο	 της	 ‘τρίτης’	 πλατείας,	 υλοποι-
ώντας	μια	κοινωνική	ανισορροπία	της	πρωτεύουσας:	
στα	ανατολικά	τα	ανάκτορα,	η	κυβέρνηση	και	η	υψηλή	
τάξη,	στα	δυτικά	η	βιομηχανία	και	οι	εργάτες	της,	ενώ	
στη	 μέση	 αναπτύσσονταν	 το	 εμπόριο	 και	 η	 μεσαία	
τάξη.	Η	δομή	αυτή	επιβίωσε	σε	γενικές	γραμμές	μέχρι	
τις	μέρες	μας.

	 Οι	 τρεις	 πλατείες	 συνδέονται	 με	 δρόμους.	
Το	Σύνταγμα	 και	 η	Ομόνοια,	 οι	 δύο	σημαντικότερες	
πλατείες	της	νέας	Αθήνας,	συνδέονται	με	ένα	σύστη-
μα	τριών	‘βουλεβάρτων’,	της	οδού	Σταδίου,	της	οδού	
Πανεπιστημίου	 και	 της	 οδού	 Ακαδημίας,	 στις	 οποίες	
κατασκευάστηκαν	 πολυτελείς	 κατοικίες	 και	 εγκατα-
στάθηκαν	 πνευματικά	 και	 πολιτιστικά	 ιδρύματα,	
και	 αργότερα	 μεγάλες	 τράπεζες,	 καταστήματα	 και	
γραφεία.	Στην	οδό	Πανεπιστημίου,	που	είναι	ο	μεσαί-
ος	 από	 αυτούς,	 κατασκευάστηκαν	 τρία	 μεγαλοπρε-
πή	 κτίρια	 του	 νεοκλασικισμού,	 το	 Πανεπιστήμιο,	 η	
Ακαδημία	και	η	Εθνική	Βιβλιοθήκη.
	 Ο	 δρόμος	 που	 υλοποίησε	 το	 δυτικό	 σκέλος	
του	τριγώνου,	με	αφετηρία	την	πλατεία	της	Ομόνοιας,	
οδηγεί	 στον	Πειραιά	 και	 ονομάστηκε	οδός	Πειραιώς.	
Ήταν	πάντα	και	είναι	ακόμα,	σε	μεγάλο	βαθμό,	ένας	
δρόμος	 εργασίας.	 Η	 διάμεσος,	 που	 οδηγεί	 από	 την	
Ομόνοια	 στην	 Ακρόπολη,	 η	 οδός	 Αθηνάς,	 στέγασε	
το	 εμπόριο	 αλλά	 και	 το	Δημαρχείο	 της	 πόλης.	 Στην	
προέκταση	του	πρώτου	παράλληλου	με	αυτή	δρόμου,	
της	οδού	Αιόλου,	αναπτύχθηκε	από	τα	μέσα	του	19ου	
αιώνα	η	οδός	Πατησίων,	που	οδηγούσε	σε	μεσοαστικές	
συνοικίες.	Στην	αρχή	του	δρόμου	αυτού	οικοδομήθη-
καν	το	Πολυτεχνείο	και	το	Αρχαιολογικό	Μουσείο.
	 Η	Αθήνα	γνώρισε	πολύ	μεγάλη	ανάπτυξη	στον	
εικοστό	αιώνα	και	η	έκτασή	της	ξεπέρασε	τα	όρια	του	
λεκανοπεδίου,	 αλλά	 στη	 συλλογική	 συνείδηση	 είναι	
ταυτισμένη	 με	 αυτό	 το	 τρίγωνο	 που	 αγκαλιάζει	 την	
Ακρόπολη	 και	 τους	 αρχαιολογικούς	 χώρους,	 με	 δύο	
ισχυρές	κορυφές	στις	πλατείες	της	Ομόνοιας	και	του	
Συντάγματος.	 Το	 τριγωνικό	 αυτό	 σύστημα	 «έκλει-
σε»	στην	αρχή	 του	δικού	μας	αιώνα	με	 ένα	μεγάλο	
αρχαιολογικό	περίπατο	που	συνέδεσε	την	πλατεία	του	
Μοναστηρακίου	με	την	αρχαία	Αγορά,	το	Θησείο,	την	
Ακρόπολη	και	το	Μουσείο	της	Ακρόπολης,	διαμορφώ-
νοντας	 ένα	 ιδεατό	 και	 πολυσύχναστο	 δακτύλιο,	 που	
αφήνει	απέξω	το	«λειψό»	κομμάτι	της	τρίτης	πλατεί-
ας	και	 την	περιβάλλουσα	οικιστική	 και	 επαγγελματι-
κή	δραστηριότητα	της	οδού	Πειραιώς.	Στο	ίδιο	χρονι-
κό	 διάστημα	 το	 σύστημα	 των	 τριών	 παράλληλων	
δρόμων	που	συνδέουν	την	Ομόνοια	και	το	Σύνταγμα	
παρέλαβε	 τον	μεγαλύτερο	κυκλοφοριακό	φόρτο	 του	
κέντρου,	διευκολύνοντας	την	επικοινωνία	των	περιμε-
τρικών	συνοικιών.	Στις	ίδιες	πλατείες	και	στους	ίδιους	
δρόμους	 συναντήθηκαν	 τα	 τελευταία	 χρόνια	 όλες	
οι	 γραμμές	 του	 μετρό,	 επαναπροσδιορίζοντας	 τους	
όρους	πρόσβασης	στο	κέντρο	από	την	περιφέρεια.

1	Για	το	σχεδιασμό	της	νέας	Αθήνας,	βλ.	Eleni	Bastéa,	The Creation of Modern Athens: Planning the Myth	(Cambridge:	Cambridge	University	
Press,	2000)	και	Ελένη	Μπαστέα,	Αθήνα 1834-1896, Νεοκλασική πολεοδομία και ελληνική εθνική συνείδηση	(Αθήνα:	Libro,	2008).	Alexander	
Papageorgiou-Venetas,	Hauptstadt Athen: ein Stadtgedanke des Klassizismus	 (Deutscher	Kunstverlag:	München,	1994)	και	Αλέξανδρος	
Παπαγεωργίου-Βενετάς,	Αθήνα, ένα όραμα κλασικισμού	(Αθήνα:	Καπόν,	2001).	Leonidas	Kallivretakis,	«Athens	in	the	19th	century:	From	
regional	town	of	the	Ottoman	Empire	to	capital	of	the	Kingdom	of	Greece»	http://www.eie.gr/archaeologia/En/chapter_more_9.aspx	και	
Λεωνίδας	 Καλλιβρετάκης,	 «Η	 Αθήνα	 τον	 19ο	 αιώνα:	 Από	 επαρχιακή	 πόλη	 της	 Οθωμανικής	 Αυτοκρατορίας,	 πρωτεύουσα	 του	 Ελληνικού	
Βασιλείου»	http://www.eie.gr/archaeologia/Gr/chapter_more_9.aspx	

01 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΚΈΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
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Εικ.4	Το	κέντρο	της	Αθήνας	από	τα	βόρεια.	Φωτ.	Ν.Δ.	2006	(www.greekscapes.gr).

Εικ.3	Το	κέντρο	της	Αθήνας	από	την	Ομόνοια	προς	το	Σύνταγμα.	
Φωτ:	Νίκος	Δανιηλίδης,	Διεύθυνση	Περιουσίας	Τραπέζης	Πίστεως	(ΔΦ)
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Εικ.5β	Η	πλατεία	της	Ομόνοιας	το	1961

Εικ.5α	Άποψη	της	πλατείας	Ομονοίας	του	Μεσοπολέμου	(περ.	1932),	φωτ.	Περικλής	Παπαχατζιδάκης
©	Φωτογραφικό	Αρχείο	Μουσείου	Μπενάκη	(αρ.	ευρετηρίου:	ΦΑ_2_1624)

Η πλατεία της Ομόνοιας
Η	πλατεία	της	Ομόνοιας	είναι	τετράγωνη	αλλά	βιώθηκε	
στη	συλλογική	μνήμη	των	Αθηναίων	του	τέλους	του	
εικοστού	αιώνα	ως	στρογγυλή.	Ήταν	ο	σημαντικότε-
ρος	κόμβος	κυκλοφορίας	στην	πόλη	με	ένα	χαρακτη-
ριστικό	 round-about	 που	 είχαν	 σχεδιάσει	 το	 1960	 ο	
αρχιτέκτονας	Κώστας	Μπίτσιος	και	ο	γλύπτης	Γιώργος	
Ζογγολόπουλος,	με	ένα	μεγάλο	σιντριβάνι	στο	κεντρι-
κό	εξάγωνο.	(εικ.5)	Από	κάτω	είχε	κατασκευαστεί	ένα	
μοντέρνος	σταθμός	του	υπόγειου	ηλεκτρικού	σιδηρο-
δρόμου,	που	κατελάμβανε	όλη	την	πλατεία	επιτρέπο-
ντας	την	ασφαλή	διέλευση	και	τις	εμπορικές	συναλλα-
γές.	Όταν	η	πλατεία	ανασχεδιάστηκε	στην	αρχή	του	
δικού	μας	αιώνα	με	διεθνή	αρχιτεκτονικό	διαγωνισμό,	
χάνοντας	το	κυκλικό	σχήμα	της,	(εικ.6)	απογοήτευσε	
τους	Αθηναίους,	που	θυμήθηκαν	την	παλιά	πλατεία	με	
τα	νεοκλασικά	ξενοδοχεία,	τα	αμαξάκια	και	τα	δέντρα,	
(εικ.7)	αλλά	κυρίως	με	το	καφενείο	το	‘Νέον’,	στο	οποίο	
σύχναζαν	 λογοτέχνες.	 Το	 καφενείο	 αυτό,	 ζωγραφι-
σμένο	εμβληματικά	από	τον	Γιάννη	Τσαρούχη,	(εικ.8)	
ζωγράφο	 της	 παράδοσης	 και	 του	 χαμένου	 χρόνου,	
αποκαταστάθηκε	 το	2009	αλλά	έκλεισε	γρήγορα,	 το	
2010,	υποκύπτοντας	στη	νέα	σύνθετη	κρίση	όλου	του	
κέντρου.	
	 Η	σημερινή	πλατεία	έχει	μια	διάταξη	επιφανεί-
ας	που	εξυπηρετεί	καλά	τη	διαμπερή	κίνηση	των	πεζών,	
σε	 πλήρη	 αντίθεση	 με	 το	 παλιό	 αφιλόξενο	 round-
about,	και	καλεί	ταυτόχρονα	στη	θέα	της	Ακρόπολης,	
στην	κατεύθυνση	του	άξονα	της	οδού	Αθηνάς,	αλλά	
βιώνεται	από	τη	συλλογική	συνείδηση	των	Αθηναίων	
με	 πλήρη	 απαξίωση.	 Η	 πλατεία	 της	 Ομόνοιας	 ήταν	
πάντα	 το	 σημείο	 συνάντησης	 των	 ανθρώπων	 της	
εργασίας	και	της	επαρχίας,	των	εσωτερικών	μετανα-
στών	και	των	μικρομεσαίων	κοινωνικών	τάξεων.	Ήταν	
μια	 πλατεία	 πολιτικών	 συγκεντρώσεων	 και	 έξαλλων	
πανηγυρισμών	 μετά	 από	 αθλητικά	 γεγονότα.	 Στην	
ίδια	 πλατεία	 γίνονταν	 συχνά	 και	 άλλες	 ‘ανεπίσημες’	
συναντήσεις	και	συναλλαγές,	που	έχουν	καταγραφεί	
γλαφυρά	από	λογοτέχνες,	όπως	ο	Γιώργος	 Ιωάννου	
και	ο	Φίλιππος	Φιλίππου.2	Από	το	2004	οι	γραμμές	του	
μετρό	 είναι	 δύο	και	η	δυνατότητα	συνάντησης	στην	
πλατεία	πολύ	υψηλότερη.	Με	την	κρίση	του	κέντρου,	
όμως,	που	εξελίσσεται	τα	τελευταία	είκοσι	χρόνια,	και	
με	την	ταυτόχρονη	άνοδο	της	εξωτερικής	μετανάστευ-
σης,	η	πλατεία	κατέληξε	να	έχει	περισσότερα	από	τα	
μισά	κτίρια	κλειστά	και	να	αποτελεί	προσφιλές	σημείο	
συνάντησης	 πολιτισμών,	 στους	 οποίους	 περιλαμβά-
νονται	τουρίστες,	μετανάστες,	τοξικοεξαρτημένοι	και	
κοινωνικές	 ομάδες	 με	 υψηλή	 παραβατικότητα	 -	 το	
κυριολεκτικό	Άλλο	της	επίσημης	πρωτεύουσας.	

2	Γιώργος	Ιωάννου,	Ομόνοια 1980,	με	φωτογραφίες	του	Ανδρέα	Μπέλια	(Αθήνα:	Κέδρος,	1980)	και	Φίλιππος	Φιλίππου,	Ομόνοια 2000, Ταξίδι 
στον ομφαλό της γης,	με	φωτογραφίες	του	Στράτου	Καλαφάτη	(Αθήνα,	Άγρα,	2000).	

	
	 Η	 πλατεία	 της	Ομόνοιας	 περιλαμβάνεται	 στο	
πρώτο	επίπεδο	παρέμβασης	του	αρχιτεκτονικού	διαγω-
νισμού.	Σε	αυτήν	θα	καταλήγει	η	οδός	Πανεπιστημίου,	
χωρίς	 να	 μεταφέρει	 αυτοκίνητα.	 Ένα	 μεγάλο	 μέρος	
της,	εκείνο	στο	οποίο	βρίσκεται	το	καφενείο	το	‘Νέον’,	
θα	αποδοθεί	συνεπώς	στους	πεζούς.	
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Εικ.8	Γιάννη	Τσαρούχη,	Το Καφενείο το ‘Νέον’ τη νύχτα,	1965-66	(Εθνική	Πινακοθήκη)	

Εικ.7	Η	πλατεία	της	Ομόνοιας	στην	αρχή	του	εικοστού	αιώνα

Εικ.6	Η	πλατεία	της	Ομόνοιας	σήμερα
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Εικ.10	Το	Κοινοβούλιο	από	το	κέντρο	της	πλατείας	Συντάγματος	στις	μέρες	μας.

Εικ.9	Τα	Ανάκτορα	από	τη	δυτική	πλευρά	της	πλατείας	Συντάγματος	στην	αρχή	του	εικοστού	αιώνα	(περ.	1920)
©	Νεοελληνική	Ιστορική	Συλλογή	Κωνσταντίνου	Τρίπου	-	Φωτογραφικό	Αρχείο	Μουσείου	Μπενάκη	(αρ.	ευρετηρίου:	Φακ.142.2578)

Η πλατεία του Συντάγματος
Στην	άλλη	άκρη	της	οδού	Πανεπιστημίου,	η	πλατεία	
του	Συντάγματος	εκπροσωπεί	την	επίσημη	πλευρά	της	
πόλης.	Και	σε	αυτή	την	πλατεία	συναντώνται	από	το	
2004	δύο	γραμμές	του	μετρό	καθώς	και	μια	γραμμή	
του	 τραμ.	Και	αυτή	η	πλατεία	 ξανασχεδιάστηκε	μαζί	
με	την	Ομόνοια,	με	διεθνή	αρχιτεκτονικό	διαγωνισμό,	
αλλά	διατήρησε	την	αρχική	ορθογώνια	δομή	της,	με	
υψηλή	φύτευση	και	υπαίθρια	αναψυχή.	Ολόγυρά	της	
ορθώνονται	 μεγάλα	 κτίρια,	 τα	 περισσότερα	 από	 τα	
οποία	ανήκουν	στο	δεύτερο	μισό	του	εικοστού	αιώνα.	
Στο	υψηλότερο	σημείο	της	δεσπόζει	το	Κοινοβούλιο,	
με	το	μνημείο	του	αγνώστου	στρατιώτη	εμπρός.	(εικ.9-
11α)	 Στα	 αριστερά	 του,	 το	 ξενοδοχείο	 της	Μεγάλης	
Βρετανίας	 είναι	 από	 παλιά	 το	 αριστοκρατικότερο	
του	 κέντρου.	 Ανάμεσα	 στα	 δύο	 αρχίζει	 η	 λεωφόρος	
της	 Βασιλίσσης	 Σοφίας,	 μια	 από	 τις	 σημαντικότερες	
της	Αθήνας,	πάνω	στην	οποία	υπάρχουν	οι	 μεγάλες	
πρεσβείες,	σημαντικά	υπουργεία	και	μεγάλα	μουσεία.	
Η	Βασιλίσσης	Σοφίας	συνδέει	το	κέντρο	με	τις	βόρειες	
και	ανατολικές	συνοικίες	και	τα	καλά	προάστια.
	 Ανάμεσα	 στο	 Κοινοβούλιο	 και	 την	 πλατεία	
καταλήγει	η	λεωφόρος	Αμαλίας,	που	συνδέει	το	κέντρο	
με	τις	νοτιοανατολικές	συνοικίες	και	τα	παραθαλάσσια	
προάστια.	(εικ.12α)
	 Στη	 συλλογική	 συνείδηση	 των	 Αθηναίων,	 η	
πλατεία	Συντάγματος	συνδέεται	 με	σπουδαία	πολιτι-
κά	γεγονότα,	με	πολιτικές	συγκεντρώσεις	και	μεγάλες	
διαδηλώσεις,	(εικ.11β-12β)	αλλά	και	μεγάλες	γιορτές,	
όπως	η	πρωτοχρονιά.	Σε	αυτή	συναντώνται	αθηναίοι	
που	έχουν	κάνει	τα	ψώνια	τους	στα	εμπορικά	καταστή-
ματα	 του	 κέντρου	 με	 τουρίστες	 και	 εργαζόμενους	
στα	 γραφεία	 και	 τα	 υπουργεία.	 Σε	 αντίθεση	 με	 την	
Ομόνοια,	αυτή	είναι	η	πιο	επίσημη	πλατεία	της	πόλης,	
παρόλο	 που	 δεν	 αποτελεί	 πεδίο	 συνάντησης	 της	
‘καλής’	κοινωνίας,	επειδή	χαρακτηρίζεται	από	υψηλή	
κινητικότητα.	Στην	κινητικότητα	αυτή	συμβάλλουν	οι	
μεγάλες	ροές	αυτοκινήτων	από	την	οδό	Σταδίου	προς	
τα	νότια,	και	από	τις	λεωφόρους	Βασιλίσσης	Σοφίας	
και	Αμαλίας	από	και	προς	τα	βόρεια,	τα	ανατολικά	και	
τα	νότια.	
	 Η	 πλατεία	 Συντάγματος	 δεν	 περιλαμβάνε-
ται	 στην	 πρωτεύουσα	 παρέμβαση	 του	 αρχιτεκτονι-
κού	 διαγωνισμού,	 επειδή	 προβλέπεται	 να	 διατηρη-
θεί	 η	 υπάρχουσα	 κατάσταση	 της	 πλατείας.	 Ωστόσο	
η	 διακοπή	 της	 κυκλοφορίας	 αυτοκινήτων	 στην	 οδό	
Πανεπιστημίου	και	ο	δραστικός	περιορισμός	τους	στις	
λεωφόρους	Βασιλίσσης	Σοφίας	και	Αμαλίας,	τουλάχι-
στον	στο	τμήμα	που	έρχεται	σε	άμεση	επαφή	με	την	
πλατεία,	έχει	ουσιαστικές	συνέπειες	για	τον	περιβάλ-
λοντα	 χώρο	 της	 και	 την	 καθιστά	 έμμεσα	 μέρος	 της	
παρέμβασης.	
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Εικ.12α	Η	σχέση	της	πλατείας	Συντάγματος	με	το	μνημείο	του	Αγνώστου	στρατιώτη	και	το	Κοινοβούλιο.	Ανάμεσα	στην	πλατεία	
και	το	μνημείου	του	αγνώστου	στρατιώτη	περνά	η	λεωφόρος	Αμαλίας	και	κατευθύνεται	στα	αριστερά	στην	οδό	Πανεπιστημίου.

Εικ.12β	Διαδήλωση	στην	πλατεία	Συντάγματος	το	2011	(εφημ.	Ελευθεροτυπία).	

Εικ.11β	Διαδήλωση	στην	πλατεία	Συντάγματος	στις	25	Μαρτίου	1943	(ΚΜ).	

Εικ.11α	Η	πλατεία	Συντάγματος	(περ.	1895).	Διακρίνονται	το	ξενοδοχείο	Victoria	και	το	Μέγαρο	Κορομηλά,	φωτ.	Αφοί	Ρωμαΐδη.
©	Φωτογραφικό	Αρχείο	Μουσείου	Μπενάκη	(αρ.	ευρετηρίου:	ΦΑ_1_946)
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τικής	και	λειτουργίας	που	είναι	πολύ	πιο	φιλικός	στον	
πολίτη.	Το	έχει	αποδείξει	η	ευρεία	αποδοχή	των	έργων	
στη	 συλλογική	 συνείδηση	 των	 πολιτών.	 Στην	 άλλη	
μεριά	 της	 πόλης,	 στη	 λειτουργική	 διασύνδεση	 της	
πλατείας	 της	Ομόνοιας	με	 το	Σύνταγμα,	 τα	προβλή-
ματα	έχουν	ενταθεί	προς	διάφορες	κατευθύνσεις,	στις	
οποίες	περιλαμβάνονται	η	πυκνή	κυκλοφορία	αυτοκι-
νήτων,	η	πολιτική	αμφισβήτηση,	η	κοινωνική	αντιπα-
ράθεση	 και	 η	 μεγάλη	 οικονομική	 κρίση.	 Το	 κρίσι-
μο	 ερώτημα	 της	 πεζοδρόμησης	 της	 Πανεπιστημίου	
επανέρχεται	 σήμερα	 επιτακτικά	 τόσο	 στο	 επίπεδο	
της	πολιτικής	εξουσίας	όσο	και	σε	εκείνο	του	απλού	
πολίτη.	
	 Η	 οδός	 Πανεπιστημίου	 περιλαμβάνεται	
ολόκληρη	 στην	 πρωτεύουσα	 περιοχή	 παρέμβα-
σης	 του	 αρχιτεκτονικού	 διαγωνισμού,	 μαζί	 με	 την	
πλατεία	Δικαιοσύνης,	τον	πεζόδρομο	της	οδού	Κοραή	
και	 τον	 δημόσιο	 χώρο	 που	 περιβάλει	 την	 τριλογία	
του	 Πανεπιστημίου,	 της	 Ακαδημίας	 και	 της	 Εθνικής	
Βιβλιοθήκης.

κές	πινακίδες,	και	στο	επίπεδο	του	δρόμου,	τα	λεωφο-
ρεία,	τα	τρόλεϊ	και	τα	αυτοκίνητα	κατέλαβαν	κυριολε-
κτικά	 το	 οδόστρωμα,	μη	 επιτρέποντας	σε	πεζούς	 να	
περάσουν	 απέναντι	 παρά	 μόνο	 από	 τα	 φανάρια.	 Αν	
όλα	αυτά	 έμοιαζαν	με	 ένα	κόσμο	μαγικό,	 νεωτερικό	
και	αισιόδοξο	το	1960,	η	αντιστροφή	του,	που	έμοιαζε	
με	εφιάλτη,	ήρθε	λίγα	χρόνια	αργότερα,	με	το	κυκλο-
φοριακό	αδιέξοδο,	τη	μόλυνση	του	περιβάλλοντος	και	
τη	συλλογική	απέχθεια	για	το	νέο-κτισμένο.	Η	αισθη-
τική	της	δεκαετίας	του	’60	και	του	΄70,	λιτή,	βιομη-
χανική	 και	 επιδεικτικά	 ‘σύγχρονη’,	 απαξιώθηκε	 πολύ	
γρήγορα	 για	 χάρη	 της	 νοσταλγικής	 επιστροφής	 στο	
παρελθόν,	 που	 έτρεφε	 τα	 χρόνια	 εκείνα	 η	 γρήγορη	
άνοδος	των	μεταμοντέρνων	ιδεών	στο	διεθνές	σκηνι-
κό.	
	 Η	προετοιμασία	του	νέου	Ρυθμιστικού	Σχεδίου	
στην	 αρχή	 της	 δεκαετίας	 του	 ’80	 κατευθύνονταν	
από	αυτό	 το	πνεύμα.	Το	ενημερωτικό	φυλλάδιο	 του	
Υπουργείου	Χωροταξίας	Οικισμού	και	Περιβάλλοντος,	
που	πρόβαλε	το	νέο	Ρυθμιστικό,	είχε	τίτλο	να	γίνει	«η	
Αθήνα	και	πάλι	Αθήνα»	και	στο	εξώφυλλο	μια	εμβλη-
ματική	 εικόνα	 από	 την	 προτεινόμενη	 πεζοδρόμηση	
της	οδού	Πανεπιστημίου,	στο	σημείο	συνάντησής	της	
με	τη	νέα	πλατεία	Σανταρόζα.	Η	Πανεπιστημίου	των	
αυτοκινήτων	έχει	γεμίσει	με	δέντρα	και	το	οδόστρω-
μά	της	έχει	αποδοθεί	στους	πεζούς,	με	μοναδικό	μέσο	
κυκλοφορίας	το	φιλικό	στο	περιβάλλον	τραμ.	(εικ.25-
26)	Το	Ρυθμιστικό	Σχέδιο	της	Αθήνας	έγινε	νόμος	στις	
18	Φεβρουαρίου	1985	και	ισχύει	ακόμα.	Στις	διατάξεις	
του	 περιλαμβάνονται	 σημαντικές	 ρυθμίσεις,	 πολλές	
από	 τις	 οποίες	 εφαρμόστηκαν	 και	 άλλες	 εκκρεμούν	
ακόμη.	 Στις	 «ειδικότερες	 κατευθύνσεις»	 περιλαμβά-
νονταν	 η	 «ποιοτική	 αναβάθμιση	 της	 πρωτεύουσας»,	
που	 άρχιζε	 με	 την	 «ενοποίηση	 και	 ανάδειξη	 των	
μεγάλων	ιστορικών	χώρων	και	[την]	ανάδειξη	αξόνων	
με	 ιστορική	 σημασία	 όπως	 η	 ιερά	 οδός	 και	 η	 οδός	
Πανεπιστημίου».3	 Σύμφωνα	 με	 τον	 ισχύοντα	 νόμο,	
συνεπώς,	η	Πανεπιστημίου	είναι	ένας	πεζόδρομος	που	
εκκρεμεί	η	κατασκευή	του	στο	εσωτερικό	ενός	περιμε-
τρικά	κλειστού	αλλά	«κύριου	οδικού	δικτύου».	
	 Στα	 χρόνια	 που	 μεσολάβησαν	 από	 το	 1985	
ως	σήμερα	ολοκληρώθηκαν	πολλά	από	τα	έργα	που	
προέβλεπε	 το	 Ρυθμιστικό,	 σε	 συνδυασμό	 με	 την	
προστασία	 της	 Πλάκας	 και	 τους	 πεζοδρόμους,	 που	
διαμόρφωσαν	 μια	 νέα	 κατάσταση	 στο	 κέντρο	 της	
πόλης.	Η	πεζοδρόμηση	της	Αποστόλου	Παύλου	και	της	
Διονυσίου	Αρεοπαγίτου	και	η	ολοκλήρωση	του	νέου	
Μουσείου	 της	 Ακρόπολης,	 σε	 συνδυασμό	 με	 άλλα	
έργα	αναβάθμισης	του	δημόσιου	χώρου,	που	εκπονή-
θηκαν	στο	πλαίσιο	της	ενοποίησης	των	αρχαιολογικών	
χώρων,	απέδωσαν	στο	κέντρο	ένα	χαρακτήρα	αισθη-
3	Ν.	1515/85,	ΦΕΚ	18Α,	παράγραφος	2.5.	

Καθολικών,	το	Αρσάκειο	και	το	Οφθαλμιατρείο.	Όλα	
αυτά	ήταν	έργα	αρχιτεκτόνων	που	γνώρισαν	μεγάλη	
φήμη	στην	Ελλάδα	και	το	εξωτερικό,	όπως	οι	Christian	
Hansen,	Theophil	Hansen,	Leo	von	Klenze,	Friedrich	
von	Gärtner,	Ernst	Ziller,	Λύσανδρος	Καυταντζόγλου.	
Σε	ελάχιστα	χρόνια,	η	οδός	Πανεπιστημίου,	που	ήταν	
ο	φαρδύτερος	δρόμος	του	κέντρου,	ανεδείχθη	σε	ένα	
μεγαλοπρεπή	μνημειακό	άξονα,	που	σύντομα	άφησε	
τη	 Σταδίου	 σε	 δεύτερη	 μοίρα.	Οι	 ζωγραφικές	 και	 οι	
φωτογραφικές	 απεικονίσεις	 των	 αρχών	 του	 20ού	
αιώνα	 έχουν	 αποτυπώσει	 αυτή	 την	 ακτινοβολία	 με	
γλαφυρότητα.	(εικ.16-19)
	 Χάρι	στη	λειτουργική	συνέχεια	με	τα	Ανάκτορα,	
που	ανανέωσε	η	μετατροπή	τους	σε	Κοινοβούλιο	στη	
διάρκεια	 του	 μεσοπολέμου,	 η	 Πανεπιστημίου,	 που	
ήταν	άνετη,	επιβλητική,	που	ήταν	κλασική	και	μοντέρ-
να	ταυτόχρονα,	αποτέλεσε	τον	φορέα	των	επίσημων	
παρελάσεων	και	πολλών	διαδηλώσεων,	που	αναφέρο-
νταν	και	 τα	δύο	στην	πολιτική	εξουσία,	αποκτώντας	
μια	 ξεχωριστή	 ταυτότητα	 στη	 συλλογική	 συνείδη-
ση	 των	 πολιτών.	 Ταυτόχρονα	 ο	 δρόμος	 ανέλαβε	 με	
τα	 χρόνια	 ένα	 μεγάλο	 βάρος	 της	 κυκλοφορίας	 των	
αυτοκινήτων	στο	κέντρο	της	πόλης	και	αναδείχθηκε	
σε	κεντρική	αρτηρία.	(εικ.20)	Ήταν	και	είναι	δύσκολο,	
για	όποιον	επισκέπτεται	την	Αθήνα,	να	μη	φύγει	με	μια	
εικόνα	της	Πανεπιστημίου	στη	μνήμη.
	 Στον	 ίδιο	 παρονομαστή	 τοποθετείται	 η	
οικοδόμηση	στα	μέτωπά	της	πολλών	και	μεγαλόπρε-
πων	κτιρίων,	όπως	η	κατοικία	του	Σλήμαν,	το	κεντρι-
κό	κτίριο	 της	Τράπεζας	 της	Ελλάδος,	 το	μέγαρο	της	
Αρχαιολογικής	 Εταιρείας,	 το	 μέγαρο	 του	 Μετοχικού	
Ταμείου	Στρατού,	το	κινηματοθέατρο	Ρεξ,	ξενοδοχεία	
και	ονομαστά	καφενεία,	όπως	το	Πανελλήνιον	και	του	
Zonar’s.	(εικ.21-23)	Με	τον	ένα	ή	με	τον	άλλο	τρόπο,	
η	οδός	Πανεπιστημίου	αναδείχθηκε	σταδιακά	σε	κύριο	
συμβολικό	και	λειτουργικό	άξονα	της	πόλης.	Και	όπως	
ήταν	φυσικό,	 με	 το	 πέρασμα	 του	 χρόνου	 επιβαρύν-
θηκε	με	όλα	τα	προβλήματα	του	υψηλού	κυκλοφορι-
ακού	φόρτου,	χάνοντας	μεγάλο	μέρος	από	την	παλιά	
μαγεία	της.	(εικ.24)
	 Το	πιο	εντυπωσιακό	σε	αυτή	τη	σχέση	εξέλιξης	
είναι	η	αντίφαση	ανάμεσα	στα	στοιχεία	που	κρατούν	
ζωντανό	το	παρελθόν	και	σε	εκείνα	που	το	ανανεώ-
νουν	 με	 αισιοδοξία	 για	 το	 μέλλον.	 Η	 μεταπολεμική	
Αθήνα	αναζήτησε	όλες	 τις	 χαρές	που	υπόσχονταν	ο	
εκμοντερνισμός	 της	 πόλης.	 Πολλά	 κτίρια,	 κυρίως	 οι	
παλιές	και	αρχοντικές	κατοικίες,	ανοικοδομήθηκαν	για	
να	 στεγάσουν	 γραφεία	 και	 άλλες	 συναφείς	 δραστη-
ριότητες,	άλλα	κτίρια	περιβλήθηκαν	νέες	μορφές	και	
απέκτησαν	 περισσότερους	 ορόφους,	 οι	 όψεις	 τους	
στολίστηκαν	 με	 φωτεινές	 επιγραφές	 και	 διαφημιστι-

Η οδός Πανεπιστημίου
Η	 οδός	 Πανεπιστημίου	 συνδέει	 την	 πλατεία	 της	
Ομόνοιας	με	την	πλατεία	του	Συντάγματος	και	αποτε-
λεί	για	πολλούς	τον	πιο	επιβλητικό	δρόμο	της	σύγχρο-
νης	Αθήνας.	Η	Πανεπιστημίου	ήταν	μέρος	του	αρχικού	
σχεδίου	 της	 νέας	 Αθήνας,	 όπως	 το	 σχεδίασαν	 ο	
Κλεάνθης	και	ο	Schaubert	αλλά	κυρίως	όπως	το	άλλαξε	
ο	Leon	von	Klenze.	Είναι	συνεπώς	φορέας	όλων	των	
συντακτικών	χαρακτηριστικών	που	πρόβαλε	η	νεωτε-
ρική	 ματιά	 τους	 πάνω	στη	 γεωγραφική	 και	 ιστορική	
μορφολογία	της	πρωτεύουσας.	Το	σχέδιο	των	Κλεάνθη	
και	Schaubert	ανεδείκνυε	την	παράλληλη	οδό	Σταδίου	
σε	άξονα	σύνδεσης	των	δύο	πλατειών,	που	βρίσκονταν	
στη	θέση	της	Ομόνοιας	και	του	Συντάγματος,	(εικ.13)	
αλλά	η	Πανεπιστημίου	ήταν	σε	αυτό	ένας	δευτερεύ-
ων	 δρόμος.	 Στη	 θέση	 της	 σημερινής	 ‘τριλογίας’	 θα	
υπήρχε	μόνο	μια	τοπική	Αγορά.	Το	σχέδιο	του	Klenze	
διατήρησε	τη	γενική	γεωμετρία	των	τριών	αξόνων	που	
εκπορεύονται	 από	 μια	 κεντρική	 πλατεία	 αλλά	 έφερε	
δομικές	 αλλαγές	 στη	 ρυμοτομική	 οργάνωση	 και	 στη	
διάταξη	των	βασικών	κτιρίων,	αλλάζοντας	την	ιδεολο-
γική	σύνθεση	της	πρωτεύουσας.	(εικ.14)	Παράλληλα	
προς	 την	 οδό	 Σταδίου	 χαράχθηκε	 τότε	 η	 σημερι-
νή	 οδός	 Πανεπιστημίου	 ως	 τελευταίος	 περιμετρικός	
δρόμος	 του	 σχεδίου	 της	 πόλης.	 Μόνο	 ένα	 συγκρό-
τημα	κτιρίων	είχε	σχεδιαστεί	έξω	από	τον	 ‘περίπατο’	
αυτό,	στη	θέση	της	‘τριλογίας’,	με	το	‘Πανεπιστήμιον’,	
τη	‘Βιβλιοθήκη	και	Ακαδημία	των	Επιστημών’	και	την	
‘Ακαδημία	 των	 Τεχνών’.	 Ο	 άξονας	 συμμετρίας	 του	
συγκροτήματος	αυτού	αποκτούσε	υλική	μορφή	σε	μια	
γραμμική	 πλατεία	 με	 διπλή	 δενδροστοιχία,	 δηλαδή	
ένα	είδος	βουλεβάρτου	ανάμεσα	στην	Πανεπιστημίου	
και	τη	Σταδίου,	που	ήταν	στη	θέση	της	οδού	Κοραή.	Η	
σημερινή	οργάνωση	του	χώρου	από	την	Ομόνοια	στο	
Σύνταγμα	και	από	την	Πανεπιστημίου	στη	Σταδίου	με	
αποκορύφωμα	τη	μνημειακή	σχέση	των	δύο	πλατειών	
και	την	ιδεολογική	ταυτότητά	των	κτιρίων	στον	άξονα	
της	οδού	Κοραή,	είναι	 έργο	του	Leo	von	Klenze	και	
έχει	επιβιώσει	αμετάβλητη	ως	τις	μέρες	μας.		
	 Ωστόσο	 η	 πόλη	 δεν	 είχε	 σταθεροποι-
ήσει	 ακόμα	 τη	 μορφή	 της.	 Η	 τοποθέτηση	 των	
Ανακτόρων	 στη	 σημερινή	 θέση	 του	 Κοινοβουλίου	
το	1837	ήταν	καθοριστικής	σημασίας	για	τη	διαμόρ-
φωση	 του	 κέντρου	 επειδή	 συνοδεύτηκε	 από	 την	
πολεοδομική	 αναθεώρηση	 του	 σχεδίου	 εμπρός	 στα	
Ανάκτορα,	δίνοντας	οριστική	μορφή	στην	πλατεία	του	
Συντάγματος	και	στη	στροφή	της	οδού	Πανεπιστημίου	
προς	τη	λεωφόρο	Αμαλίας	και	τον	ναό	του	Ολυμπίου	
Διός.	(εικ.15)	Τα	επόμενα	χρόνια	οικοδομήθηκαν	στην	
Πανεπιστημίου	 πολλά	 σημαντικά	 κτίρια,	 που	 περιε-
λάμβαναν,	εκτός	από	την	Ακαδημία,	το	Πανεπιστήμιο	
και	τη	Βιβλιοθήκη,	τον	ναό	του	Αγίου	Διονυσίου	των	
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Εικ.14	Απόσπασμα	από	το	σχέδιο	της	νέας	Αθήνας	του	Leo	von	Klenze.	Αναγνωρίζεται	σαφώς	η	σημερινή	
σχέση	των	πλατειών	της	Ομόνοιας	και	του	Συντάγματος	με	τις	οδούς	Σταδίου	και	Πανεπιστημίου,	καθώς	και	η	
μνημειακή	σχέση	της	τριλογίας	των	πνευματικών	Ιδρυμάτων	με	την	οδό	Κοραή	και	την	πλατεία	Κλαυθμώνος.

Εικ.13	Απόσπασμα	από	το	σχέδιο	της	Αθήνας	των	Κλεάνθη	και	Schaubert,	στην	
ιδεατή	σύνδεση	των	σημερινών	πλατειών	της	Ομόνοιας	(κάτω	αριστερά)	και	του	
Συντάγματος	(επάνω	δεξιά).	Οι	πλατείες	συνδέονται	με	την	σημερινή	οδό	Σταδίου.
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Εικ.16	Η	Ακαδημία,	το	Πανεπιστήμιο	και	η	Βιβλιοθήκη	στην	αρχή	του	20ού	αιώνα.

Εικ.17	Η	οδός	Πανεπιστημίου	σε	ελαιογραφία	του	Π.	Μαθιόπουλου	στην	αρχή	του	20ού	αιώνα.

Εικ.15	Το	σχέδιο	της	διαμόρφωσης	του	χώρου	της	σημερινής	πλατείας	Συντάγματος	
εμπρός	από	τα	Ανάκτορα	από	τον	βαυαρό	λοχαγό	Hoch	το	1837.
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Εικ.19γ	Η	οδός	Πανεπιστημίου	από	το	προαύλιο	του	Πανεπιστημίου	και	άποψη	της	πλατείας	Κοραή	(περ.	1935).
Στο	βάθος	το	παλιό	υπουργείο	Οικονομικών	που	κατεδαφίστηκε	στην	πλατεία	Κλαυθμώνος.

©	Νεοελληνική	Ιστορική	Συλλογή	Κωνσταντίνου	Τρίπου	-	Φωτογραφικό	Αρχείο	Μουσείου	Μπενάκη	(αρ.	ευρετηρίου:	Φακ.16.2893)

Εικ.19β	Το	προαύλιο	του	Πανεπιστημίου	στην	αρχή	του	20ού	αιώνα	(περ.	1925),	φωτ.	Δημήτρης	Γιάγκογλου
©	Νεοελληνική	Ιστορική	Συλλογή	Κωνσταντίνου	Τρίπου	-	Φωτογραφικό	Αρχείο	Μουσείου	Μπενάκη	(αρ.	ευρετηρίου:	Φακ.17.16/_DSC4199)

Εικ.18	Η	Εθνική	Βιβλιοθήκη,	το	Πανεπιστήμιο	και	η	Ακαδημία.	(περ.	1912-1950),	φωτ.	Περικλής	Παπαχατζιδάκης
©	Φωτογραφικό	Αρχείο	Μουσείου	Μπενάκη	(αρ.	ευρετηρίου:	ΦΑ_2_2619)

Εικ.19α	Υπαίθριο	βιβλιοπωλείο	στην	οδό	Πανεπιστημίου,	έξω	από	την	Εθνική	Βιβλιοθήκη	(περ.	1912-1950),	φωτ.	Περικλής	Παπαχατζιδάκης
©	Φωτογραφικό	Αρχείο	Μουσείου	Μπενάκη	(αρ.	ευρετηρίου:	ΦΑ_2_2619)



2928

Εικ.21	 Η	 Αρχαιολογική	 Εταιρεία	 στη	 γωνία	 των	 οδών	 Ομήρου	 και	
Πανεπιστημίου	(αρχ.	Ιωάννης	Αξελός).	Κατεδαφίστηκε	το	1958	(ΚΜ).

Εικ.22	Η	κατοικία	του	Σλήμαν	στην	οδό	Πανεπιστημίου	(αρχιτέκτων	
Ernst	Ziller).

Εικ.23	Ξενοδοχείο	στη	γωνία	των	οδών	Εμμανουήλ	Μπενάκη	και	Πανεπιστημίου

Εικ.20β	Άποψη	της	οδού	Πανεπιστημίου	από	την	Ομόνοια	τη	δεκαετία	του	1930	(περ.	1912-1950).	Αριστερά	διακρίνεται	το	θέατρο	«Rex»	
φωτ.	Περικλής	Παπαχατζιδάκης	©	Φωτογραφικό	Αρχείο	Μουσείου	Μπενάκη	(αρ.	ευρετηρίου:	ΦΑ_2_1246)

Εικ.20α	Άποψη	της	οδού	Πανεπιστημίου	από	την	γωνία	της	Βουκουρεστίου	μόλις	100	χρόνια	νωρίτερα	(περ.	1911)
©	Νεοελληνική	Ιστορική	Συλλογή	Κωνσταντίνου	Τρίπου	-	Φωτογραφικό	Αρχείο	Μουσείου	Μπενάκη	(αρ.	ευρετηρίου:	Φακ.17.2034/_DSC4184)
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Εικ.	26.	Οι	προτάσεις	για	την	πεζοδρόμηση	της	Πανεπιστημίου	το	1983.

Εικ.24	Η	οδός	Πανεπιστημίου	σήμερα	από	το	γύρισμα	προς	την	πλατεία	της	Ομόνοιας.	Σύγχρονη	λήψη	από	
το	ίδιο	περίπου	σημείο	με	την	εικόνα	20β	αλλά	σε	μεγαλύτερο	ύψος.	(ΜΧΠ)

Εικ.25.	Οι	προτάσεις	για	την	πεζοδρόμηση	της	Πανεπιστημίου	το	1983.
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Εικ.28	Η	λεωφόρος	Αμαλίας	στα	μέσα	της	δεκαετίας	του	1920	(περ.	1925)	©	Νεοελληνική	Ιστορική	Συλλογή	
Κωνσταντίνου	Τρίπου	-	Φωτογραφικό	Αρχείο	Μουσείου	Μπενάκη	(αρ.	ευρετηρίου:	Φακ.143.139/_DSC4732)

Εικ.29	 Η	 λεωφόρος	 Αμαλίας	 σήμερα	 στη	 συνάντησή	 της	 με	 τη	 λεωφόρο	
Βασιλίσσης	Όλγας,	που	θα	πεζοδρομηθεί,	και	με	θέα	προς	τον	Λυκαβηττό.	(ΜΧΠ)

δέκα	 χρόνια	 μετατρέποντας	 ένα	 πολύβουο	 άξονα	
κυκλοφορίας	αυτοκινήτων	σε	ένα	από	τους	πιο	ευχάρι-
στους	 και	 πολυσύχναστους	 περίπατους	 της	 πόλης.	
Παρακολουθώντας	την	πόλη	από	ψηλά	αντιλαμβανό-
μαστε	ότι	η	καμπύλη	πορεία	της	Αποστόλου	Παύλου	
και	 της	 Διονυσίου	 Αρεοπαγίτου,	 ανάμεσα	 στους	
λόφους	της	αρχαίας	πόλης,	συνεχίζεται	με	τη	λεωφό-
ρο	Αμαλίας	και	έρχεται	να	συναντήσει	από	τα	νοτιοδυ-
τικά	το	τρίγωνο	της	νεοκλασικής	πόλης,	όπως	ορίστη-
κε	στα	βόρεια	από	την	πλατεία	της	Ομόνοιας	και	τις	
οδούς	 Πειραιώς	 και	 Πανεπιστημίου.	 Διαμορφώνεται 
έτσι ένας δακτύλιος που αγκαλιάζει μορφολογικά το 
νέο και το παλιό κέντρο της Αθήνας.
	 Η	 λεωφόρος	 Αμαλίας	 είναι	 ένας	 δρόμος	 με	
ιδανική	 θέα	 των	 κτιρίων	 του	 δυτικού	 της	 μετώπου	
προς	 τα	 ανατολικά	 και	 τα	 νότια,	 που	 επιβαρύνεται	
ωστόσο	από	τον	υψηλό	κυκλοφοριακό	φόρτο.	Με	την	
κυκλοφοριακή	ρύθμιση	στην	οποία	στηρίζεται	ο	διαγω-
νισμός	αυτός,	που	αποκλείει	 τα	αυτοκίνητα	από	 την	
Πανεπιστημίου,	 η	 λεωφόρος	 Αμαλίας	 παραλαμβάνει	
από	την	άνοδο	της	λεωφόρου	Συγγρού	μόνο	τα	μέσα	
μαζικής	μεταφοράς	και	αυτοκίνητα	για	τοπική	κυκλο-
φορία,	ενώ	τροφοδοτεί	στην	αντίθετη	κατεύθυνση	τη	
λεωφόρο	Συγγρού	με	όλα	τα	αυτοκίνητα	που	έρχονται	
από	την	οδό	Σταδίου	και	την	οδό	Φιλελλήνων.	Κατά	
συνέπεια	είναι	δυνατός	ο	περιορισμός	του	οδοστρώ-
ματος	και	η	απόδοση	ενός	μέρος	του	στην	αποκλει-
στική	 χρήση	 των	 πεζών,	 ιδίως	 στο	 Τμήμα	 από	 τη	
Φιλελλήνων	στο	Σύνταγμα,	 έτσι	ώστε	 να	συνεχιστεί	
ο	περίπατος	από	τη	Διονυσίου	Αρεοπαγίτου	προς	την	
Πανεπιστημίου,	να	βελτιωθεί	η	ποιότητα	του	δημόσι-
ου	 χώρου	 και	 η	 σχέση	 της	 πόλης	 με	 τον	 κήπο	 και	
με	 τον	 αρχαιολογικό	 χώρο.	 Στην	 κατεύθυνση	 αυτή,	
η	 λεωφόρος	 Αμαλίας	 περιλαμβάνεται	 στον	 αρχιτε-
κτονικό	 διαγωνισμό	 και	 το	 τμήμα	 της	 από	 την	 οδό	
Φιλελλήνων	ως	την	Πανεπιστημίου	αποτελεί	επιπλέον	
μέρος	της	πρωτεύουσας	παρέμβασης.	

Η λεωφόρος Αμαλίας
Η	 λεωφόρος	 Αμαλίας	 είναι	 ένα	 μοναδικός	 δρόμος	
στη	σύγχρονη	Αθήνα.	Αρχίζει	από	το	ενδιάμεσο	του	
Κοινοβουλίου	και	της	πλατείας	Συντάγματος	και	κινεί-
ται	 προς	 τα	 νότια	 για	 να	 συναντήσει	 τη	 λεωφόρο	
Συγγρού,	που	οδηγεί	σε	ευθεία	γραμμή	στο	Φάληρο,	
δηλαδή	στη	θάλασσα.	Σε	αντίθεση	με	την	ευθεία	της	
λεωφόρου	 Συγγρού,	 η	 λεωφόρος	 Αμαλίας	 είναι	 μια	
ελαφρά	καμπύλη	που	αντιστρέφεται	από	ένα	σημείο	
και	 μετά.	 Πρόκειται	 για	 ένα	 από	 τους	 φαρδύτερους	
δρόμους	της	πόλης	που	είναι	επιπλέον	χτισμένος	μόνο	
στη	 μία	 πλευρά,	 τη	 δυτική.	 Στην	 ανατολική	 πλευρά	
της	λεωφόρου	εκτείνεται	πρώτα	ο	Εθνικός	κήπος,	που	
ήταν	 παλιά	 ο	 βασιλικός	 κήπος	 και	 είχε	 κατασκευα-
στεί	με	τη	φροντίδα	της	βασίλισσας	Αμαλίας	στα	μέσα	
του	19ου	αιώνα,	στη	συνέχεια	ο	κήπος	του	Ζαππείου	
μεγάρου	 εκθέσεων,	 και	 από	 το	 σημείο	 αντιστροφής	
της	καμπύλης,	ο	αρχαιολογικός	χώρος	του	ναού	του	
Ολυμπίου	 Διός	 και	 της	 νέας	 πόλης	 των	 ρωμαϊκών	
χρόνων.	Η	μεγάλη	καμπυλότητα	του	δρόμου	οφείλεται	
στην	ύπαρξη	του	ναού	και	ειδικότερα	στην	πύλη	του	
Αδριανού,	που	βρίσκεται	σε	επαφή	με	το	οδόστρωμα.	
Η	πύλη	αυτή	είναι	μια	θριαμβική	αψίδα	που	κατασκευ-
άστηκε	 στον	 2ο	 αιώνα	 προς	 τιμή	 του	 αυτοκράτορα	
Αδριανού	 και	 χώριζε,	 όπως	 γράφει	 η	 επιγραφή	 της,	
την	 πόλη	 του	 Θησέα	 στα	 δυτικά	 από	 την	 πόλη	 του	
Αδριανού	στα	ανατολικά.	Η	λεωφόρος	Αμαλίας	αποτε-
λεί	 εκ	 των	 πραγμάτων	 ένα	 όριο	 που	 υλοποιεί	 την	
ιστορία	της	πόλης	στο	χώρο	και	το	χρόνο.	
	 Λίγο	παρακάτω	από	την	πύλη	του	Αδριανού,	
η	 Αμαλίας	 συναντά	 στα	 δυτικά	 την	 οδό	 Διονυσίου	
Αρεοπαγίτου,	 που	 χωρίζει	 τον	 αρχαιολογικό	 χώρο	
της	 Ακρόπολης	 από	 τη	 χτισμένη	 συνοικία	 του	
‘Μακρυγιάννη’,	 όπου	 κατασκευάστηκε	 πρόσφατα	 το	
νέο	Μουσείο	της	Ακρόπολης.	Η	Διονυσίου	Αρεοπαγίτου,	
που	συνεχίζεται	μετά	από	την	Ακρόπολη	με	την	οδό	
Αποστόλου	Παύλου	και	φτάνει	ως	το	Θησείο,	αποτέ-
λεσε	 μέρος	 του	 προγράμματος	 της	 ενοποίησης	 των	
αρχαιολογικών	 χώρων	 και	 πεζοδρομήθηκε	 πριν	 από	

Εικ.27	Η	λεωφόρος	Αμαλίας	(περ.	1900)
©	Νεοελληνική	Ιστορική	Συλλογή	Κωνσταντίνου	Τρίπου	-	Φωτογραφικό	Αρχείο	Μουσείου	
Μπενάκη	(αρ.	ευρετηρίου:	Φακ.143.4523/_DSC4737)
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Εικ.31	Η	λεωφόρος	Βασιλίσσης	Σοφίας	(τότε	οδός	Κηφισίας)	στην	αρχή	του	20ού	αιώνα	(περ.	1905)	©	Νεοελληνική	Ιστορική	
Συλλογή	Κωνσταντίνου	Τρίπου	-	Φωτογραφικό	Αρχείο	Μουσείου	Μπενάκη	(αρ.	ευρετηρίου:	Φακ.144.182/_DSC4745)

Εικ.32	Η	λεωφόρος	Βασιλίσσης	Σοφίας	σήμερα.	(ΜΧΠ).
Η λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας
Η	 λεωφόρος	 Βασιλίσσης	 Σοφίας	 αρχίζει	 από	 το	
σημείο	 συνάντησης	 της	 οδού	 Πανεπιστημίου	 με	 την	
πλατεία	 Συντάγματος,	 πλάι	 στο	 Κοινοβούλιο.	 Είναι	
χωρίς	αμφιβολία	μια	επιφανής	λεωφόρος	με	επιβλη-
τικά	κτίρια.	Με	βάση	την	κυκλοφοριακή	ρύθμιση	στην	
οποία	 στηρίζεται	 ο	 διαγωνισμός,	 δεν	 θα	 επιτρέπεται	
η	 διέλευση	 αυτοκινήτων	 με	 κατεύθυνση	 το	 κέντρο	
στο	 τμήμα	 από	 την	 οδό	 Πανεπιστημίου	 ως	 την	 οδό	
Ακαδημίας,	ενώ	στην	αντίθετη	κατεύθυνση	θα	διατη-
ρηθούν	 δύο	 λουρίδες	 κυκλοφορίας,	 για	 αυτοκίνη-
τα	και	μέσα	μαζικής	μεταφοράς.	Το	 τμήμα	αυτό	 της	
λεωφόρου	 Βασιλίσσης	 Σοφίας	 περιλαμβάνεται	 στην	
πρωτεύουσα	 παρέμβαση	 του	 διαγωνισμού,	 αναδει-
κνύοντας	 την	 είσοδο	 στην	 περιοχή	 προτεραιότητας	
του	πεζού	με	μια	ακόμα	αστική	πλατεία	στο	ενδιάμεσο	
Κοινοβουλίου	και	υπουργείου	Εξωτερικών.

Εικ.30	Παύλος	Μαθιόπουλος,	Μετά τη βροχή στην οδό Βασιλίσσης Σοφίας,	
π.	1900,	λάδι	σε	μουσαμά,	50	x	85	εκ	[Κ.	586,	ΕΠΜΑΣ-Ίδρυμα	Ε.	Κουρλίδη]	
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Εικ.	33	Η	οδός	Πατησίων	στην	αρχή	του	20ού	αιώνα.	Στο	βάθος	η	Ακρόπολη	(περ.	1910)	©	Νεοελληνική	Ιστορική	
Συλλογή	Κωνσταντίνου	Τρίπου	-	Φωτογραφικό	Αρχείο	Μουσείου	Μπενάκη	(αρ.	ευρετηρίου:	Φακ.22.α/_DSC4245)

Εικ.	34	Η	οδός	Πατησίων	σήμερα,	από	το	ίδιο	περίπου	σημείο,	με	την	Ακρόπολη	να	διακρίνεται	στο	βάθος.	(ΜΧΠ).

Η οδός Πατησίων
Η	 οδός	 Πατησίων,	 που	 είναι	 επίσημα	 οδός	 28ης	
Οκτωβρίου,	 συνεχίζει	 γραμμικά	 προς	 βορρά	 την	
οδό	 Αιόλου,	 δηλαδή	 ένα	 από	 τους	 σημαντικότε-
ρους	δρόμους	της	νέας	Αθήνας,	που	αρχίζει	από	τον	
πύργο	 των	 Ανέμων,	 στην	 Πλάκα,	 και	 διασχίζει	 το	
παλιό	εμπορικό	κέντρο	μέχρι	να	συναντήσει	την	οδό	
Πανεπιστημίου.
	 Η	 Πατησίων	 παρακολούθησε	 την	 επέκταση	
της	πόλης	προς	βορρά	στον	19ο	αιώνα	και	οδηγεί	στην	
ομώνυμη	 συνοικία	 των	 Πατησίων.	 Η	 ευθεία	 χάραξή	
της	αναδεικνύει	στο	βάθος	του	ορίζοντα,	όταν	κινεί-
σαι	προς	το	κέντρο,	το	Ερέχθειο	και	τον	Παρθενώνα	
πάνω	 στην	 Ακρόπολη.	 (εικ.33-34)	 Το	 πρώτο	 μέρος	
του	 δρόμου,	 από	 την	 Πανεπιστημίου	 ως	 την	 οδό	
Στουρνάρη,	 είναι	 στενότερο	 και	 έχει	 στις	 δύο	 του	
πλευρές	 κτίρια	 γραφείων	 και	 καταστήματα.	 Αμέσως	
μετά	τη	Στουρνάρη	ο	δρόμος	φαρδαίνει	αισθητά.	Εκεί	
ακριβώς	κατασκευάστηκαν	στο	δεύτερο	μισό	του	19ου	
αιώνα	 το	 Πολυτεχνείο	 και	 το	 Αρχαιολογικό	Μουσείο	
σε	ύστερο	νεοκλασικό	ρυθμό.	Στο	πλατύ	αυτό	μέρος	
της	οδού	Πατησίων,	που	εκτείνεται	ως	την	οδό	Αγίου	
Μελετίου,	 βρίσκονται	 πολλά	 αξιόλογα	 κτίρια.	 Τα	
σημαντικότερα	 από	 αυτά	 είναι	 κοντά	 στο	 Μουσείο,	
αλλά	 μετά	 το	Οικονομικό	Πανεπιστήμιο	 και	 την	 οδό	
Κοδριγκτώνος,	 η	 οδός	 Πατησίων	 συγκεντρώνει	
πολυκατοικίες	και	στα	δύο	της	μέτωπα,	με	χαρακτηρι-
στική	αστική	τυπολογία	και	καταστήματα	στο	ισόγειο.	
Από	 την	 Αγίου	Μελετίου	 και	 μετά	 η	 οδός	 Πατησίων	
στενεύει	πάλι,	όπως	στην	αρχή.
	 Με	 την	 κυκλοφοριακή	 ρύθμιση	 στην	 οποία	
στηρίζεται	 ο	 διαγωνισμός	 αυτός,	 η	 οδός	 Πατησίων	
παραλαμβάνει,	 στο	 τμήμα	 από	 το	 Αρχαιολογικό	
Μουσείο	 ως	 την	 οδό	 Σταδίου,	 μόνο	 μέσα	 μαζικής	
μεταφοράς	και	το	υπόλοιπο	του	οδοστρώματος	αποδί-
δεται	στους	πεζούς.	Στο	φαρδύ	της	τμήμα	είναι	δυνατόν	
να	 αποδοθεί	 ένα	 σημαντικό	 μέρος	 του	 οδοστρώμα-
τος	 στους	 πεζούς,	 για	 να	 βελτιωθεί	 η	 ποιότητα	 του	
δημόσιου	χώρου	και	να	τονιστεί	ο	αστικός	χαρακτή-
ρας	 του	 δρόμου.	 Στην	 κατεύθυνση	 αυτή,	 η	 οδός	
Πατησίων	περιλαμβάνεται	στον	αρχιτεκτονικό	διαγω-
νισμό	 και	 αποτελεί	 μέρος	 της	 πρωτεύουσας	 παρέμ-
βασης	στο	τμήμα	από	την	οδό	Πανεπιστημίου	ως	το	
Αρχαιολογικό	Μουσείο,	δηλαδή	ως	τη	διασταύρωση	με	
την		οδό	Ηπείρου.	
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Αμερικανική πρεσβεία, μεγάλα ξενοδοχεία, το Μέγαρο 
Μουσικής, κινηματογράφοι, θέατρα, κεντρικά βιβλι-
οπωλεία, πολυκαταστήματα, πολιτιστικά ιδρύματα, 
μεγάλα εμβληματικά νοσοκομεία, μνημειακοί δρόμοι 
και πλατείες, στις οποίες συναντώνται οι παρελά-
σεις και οι μεγάλες διαδηλώσεις, σηματοδοτούν όλα 
μαζί τη δύναμη της σύγχρονης Αθήνας, το πεδίο στο 
οποίο κρίνονται οι αποφάσεις και διαμορφώνονται οι 
καταστάσεις που αφορούν ολόκληρη την πόλη και όλη 
τη χώρα. 
 Σε αντιδιαστολή προς το δυναμικό αυτό 
κέντρο, που κινείται από τα βόρεια προς τα ανατολικά 
και τα νότια, στη δυτική πλευρά του σχεδίου της νέας 
Αθήνας, που αναπτύσσεται στα δυτικά της οδού Γ’ 
Σεπτεμβρίου, της πλατείας της Ομόνοιας και της οδού 
Πειραιώς, έχει διαμορφωθεί μια γραμμική πυκνότη-
τα κέντρου, στην οποία συνυπάρχουν σε διαφορετι-
κές πυκνώσεις και οριζόντια διάχυση η κατοικία, το 
εμπόριο, η μεταποίηση, ο πολιτισμός και η αναψυχή. 
Οι δραστηριότητες είναι σχετικά πυκνές και ένα μεγάλο 
μέρος απευθύνεται σε πολιτισμικά ή εθνικά ορισμένες 
ομάδες, με το ποσοστό κατοικίας των αλλοδαπών να 
είναι συγκριτικά υψηλό. Το δυτικό αυτό τόξο είναι μια 
πολύ ζωντανή και έντονα κεντρική ζώνη, που διαμορ-
φώνει το κοινωνικό και πολιτισμικό Άλλο του δυναμι-
κού κέντρου και αποτυπώνει, στην κατεύθυνση του 
Πειραιά, την πολιτιστική ανασυγκρότηση του βιομηχα-
νικού και εργατικού αποθέματος κτιρίων, που βρίσκε-
ται σε εξέλιξη από τη δεκαετία του ‘90.
 Το πολυδιάστατο σύμπλεγμα της κεντρικότη-
τας αγκαλιάζεται από συνοικίες που διαφέρουν αισθη-
τά, ως προς την κοινωνική, οικονομική και πολιτισμι-
κή σύνθεση των κατοίκων τους, αλλά είναι εξίσου 
κεντρικές στην κλίμακα του λεκανοπεδίου, όπως τα 
Εξάρχεια, το Θησείο και το Κολωνάκι, οι παρυφές 
του Παγκρατίου και της Κυψέλης, η περιφέρεια της 
πλατείας Βικτωρίας και το Μεταξουργείο. Οι συνοικί-
ες αυτές τροφοδοτούν μεγάλα μέρη του κέντρου με 
καθημερινή ζωντάνια.
 Οι διαφορετικές κεντρικότητες που αποδίδουν 
τη συμπύκνωση του κέντρου της Αθήνας εκφράζουν 
διαφορετικές καταγραφές των σχέσεων που συνυπάρ-
χουν και επικαλύπτονται στο ίδιο γεωγραφικό σύνολο. 
Σε αυτό που μοιάζει να είναι ένα και ενιαίο κέντρο 
κάτω από την Ακρόπολη, υπάρχουν τελικώς πολλά, 
και είναι επιπλέον διακριτά. Στην Αθήνα υπάρχει 
μια πολυκεντρική ενότητα και αυτό είναι μάλλον 
φυσικό και αναμενόμενο, δηλαδή είναι σύμφυτο με 
τις λειτουργίες της κεντρικότητας που αναγνωρίζουμε 
στις περισσότερες ευρωπαϊκές πόλεις. Η δυναμική αυτή 
κατάσταση χαρακτηρίζει το πεδίο ‘συνάντησης’ των 

Η στρωματογραφία του κέντρου
Η Αθήνα, όπως γίνεται ευρύτερα αντιληπτή στην 
ελληνική και τη διεθνή συλλογική συνείδηση, περιγρά-
φεται με ένα κοινό γεωμετρικό τόπο, την Ακρόπολη, 
που είναι το συμβολικό επίκεντρο της πόλης. Η παρου-
σία της, είτε ονομάζεται ή λανθάνει, συμβολίζει εξίσου 
την ‘Αθήνα’ στο νου των γηγενών, των τουριστών και 
των μεταναστών. Σε αυτή τη συμβολική κεντρικότη-
τα έχουν προστεθεί σταδιακά οι αρχαιολογικοί χώροι 
που διαμορφώθηκαν στο ομόκεντρο περιβάλλον της 
και αποτελούν το αναγνωρίσιμο έδαφος της ιστορι-
κής ταυτότητας, από την αρχαία Αγορά ως το ναό 
του Ολυμπίου Διός και από το Θησείο ως την Πλάκα, 
συνδυάζοντας την αρχαία, τη βυζαντινή και τη νεώτε-
ρη πόλη. Σε αυτή ακριβώς την περιφέρεια συγκλίνει η 
μεγάλη τουριστική δραστηριότητα της Αθήνας.
 Στα βόρεια της Ακρόπολης, στον πυκνό ενδιά-
μεσο χώρο από την πλατεία της Ομόνοιας ως στην 
πλατεία Μοναστηρακίου, που εκτείνεται από την 
οδό Πειραιώς ως την οδό Σταδίου και οριακά ως την 
Πανεπιστημίου, αναπτύχθηκε η εμπορική δραστη-
ριότητα της Αθήνας του 19ου και 20ού αιώνα. Το 
κέντρο αυτό περιλαμβάνει διαφορετικές εμπορικές 
ποιότητες, που απέχουν πολύ μεταξύ τους, και είναι 
ακόμα ‘ζωντανό’ αλλά φθίνει σταθερά και μεταλλάσ-
σεται εσωτερικά για δομικούς κυρίως λόγους, που 
έχει επιτείνει η πρόσφατη κοινωνική και οικονομική 
κρίση. Είναι ακόμα το ‘κέντρο’ αλλά, με τον τρόπο 
που αλλάζει η οικονομική γεωγραφία της Αθήνας, 
προβλέπεται να κινηθεί σταδιακά σε άλλη κατεύθυν-
ση, συνδυάζοντας παλιές και νέες χρήσεις, όπως είναι 
η κατοικία και ο πολιτισμός. 
 Σε αντίθεση με το παλιό εμπορικό κέντρο, 
οι πιο ενεργητικές δυνάμεις της σύγχρονης πόλης 
συγκεντρώνονται σε ένα τρίλοβο δυναμικό σχήμα που 
εκτείνεται από τις λεωφόρους Βασιλίσσης Σοφίας και 
Αμαλίας προς την πλατεία Συντάγματος και με άξονα 
την Πανεπιστημίου στρέφεται στην οδό Πατησίων, 
ως το Πολυτεχνείο και το Αρχαιολογικό Μουσείο. Στο 
εσωτερικό του δυναμικού αυτού κέντρου συγκλίνει η 
πολιτική, οικονομική και πνευματική εξουσία, μαζί με 
ισχυρές εμπορικές και πολιτιστικές δραστηριότητες, 
μεγάλα γραφεία και ακριβή κατοικία, σε άξονες κυκλο-
φορίας που εξυπηρετεί καλά η συγκοινωνία και προτι-
μούν οι μεγάλες πολιτικές εκδηλώσεις. Το προεδρικό 
μέγαρο, το πρωθυπουργικό γραφείο, το Κοινοβούλιο, 
πολλά υπουργεία και άλλοι σημαντικοί μηχανισμοί του 
κράτους, όπως το Συμβούλιο της Επικρατείας και το 
Γενικό Λογιστήριο, η Τράπεζα της Ελλάδος και οι έδρες 
των περισσότερων τραπεζών, τα μεγάλα Μουσεία, 
το Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο, η Εθνική 
Βιβλιοθήκη, η Ακαδημία, η Γαλλική, η Βρετανική και η 

02   ΤΟ ΣΎΓΧΡΟΝΟ ΚΈΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΊΑ ΚΑΊ ΑΝΑΣΎΝΘΈΣΗ ΤΗΣ ΚΈΝΤΡΊΚΟΤΗΤΑΣ

Εικ.35 Η στρωματογραφία του κέντρου της Αθήνας. (ΜΧΠ)
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δημόσιου συμφέροντος, έχει αφήσει ένα διαρκώς 
αυξανόμενο κενό, που δεν μπορεί να ‘γεμίσει’ μόνο 
με ιστορία και ψυχαγωγία. Εκείνο που έμοιαζε να 
είναι ο πυρήνας του ισχυρού εμπορικού κέντρου πριν 
από 30 χρόνια - το εμπορικό τρίγωνο ανάμεσα στις 
πλατείες του Συντάγματος, της Ομόνοιας και του 
Μοναστηρακίου - τώρα φθίνει σταθερά, έχοντας χάσει 
τη συνεκτική λειτουργία του στη πόλη. Επιπλέον, το 
υπολειμματικό κενό του κέντρου έλκει αναπόφευκτα 
όλες τις δραστηριότητες που αναπτύσσονται ευκολό-
τερα σε αυτό, διαμορφώνοντας μια αντίστροφη 
πόλη. Στην κατάσταση αυτή έχει συμβάλει αναντίρ-
ρητα η κοινωνική και η πολιτισμική αναδιάρθρωση 
του πραγματικού πληθυσμού της πρωτεύουσας, στην 
οποία κατοικούν πλέον πολύ διαφορετικές κοινότητες.
 Η συγκλίνουσα άποψη είναι πως έχουμε 
ανάγκη από ένα κέντρο στο οποίο να αποδίδουμε 
συλλογικά την ταυτότητα της πόλης μας. Η επιστρο-
φή στο κέντρο θα αναφέρεται αναγκαστικά σε αυτό 
το κέντρο και θα στηρίζεται στη διατήρηση, ανάδειξη 
και ενίσχυση εκείνων των συστατικών στοιχείων που 
συνιστούν σήμερα τη διαστρωμάτωση της κεντρικότη-
τας. Η κρίση του κέντρου μπορεί να αναστραφεί με μια 
σειρά από συνδυασμένες ενέργειες που θα ενισχύσουν 
την κατοικία στο εμπορικό τρίγωνο δημιουργώντας 
μια νέα κεντρική συνοικία, θα διατηρήσουν τις παλιές 
επαγγελματικές δραστηριότητες που φθίνουν και θα 
φέρουν νέες, οι οποίες θα τονώσουν τη δυναμική 
του. Η διατήρηση της πολυδιάστατης λειτουργικότη-

αντιθετικών δυνάμεων που συγκροτούν κοινωνικά, 
οικονομικά και πολιτισμικά τη μεγαλούπολη. Η ζωντά-
νια και η γοητεία του κέντρου αναγνωρίζονται στην 
πολυδιάστατη επαλληλία των συστατικών του και στο 
συνθετικό χαρακτήρα των διαφορών του. Το κέντρο 
δεν είναι ούτε μπορεί να γίνει ισότροπο και ομοιογε-
νές, αλλά μπορεί να είναι το κοινό πεδίο αναφοράς 
στο οποίο να αναγνωρίζει η συλλογική συνείδηση 
της κοινωνίας την ταυτότητά της, με την προϋπόθε-
ση η ταυτότητα αυτή να έχει μέσα της στοιχεία από 
τη σύγχρονη πολυπλοκότητα και τη διαπολιτισμική 
συγκρότηση της κοινωνίας. 

Η πολεοδομική ανασύνθεση της κεντρικότητας
Το πρόβλημα του κέντρου, στο βαθμό που υπάρχει ένα 
κοινό πρόβλημα, δεν είναι το αποτέλεσμα της εισβο-
λής ή της κατάληψής του από ‘αλλότριες’ δυνάμεις, 
όπως λέγεται συχνά στις ιδεολογικά φορτισμένες 
συζητήσεις πολιτών και στα μέσα μαζικής επικοινω-
νίας. Είναι αποτέλεσμα της σταδιακής εγκατάλειψης 
και της συνειδητής μετάλλαξής του με πρωτοβουλία 
και επιθυμία των ίδιων των κατοίκων του, που αναζη-
τούσαν ένα καλύτερο αύριο αλλού, και τη θεσμική 
υποστήριξη ή ακόμα και την παρότρυνση της πολιτεί-
ας. Είναι επίσης αποτέλεσμα των γεωγραφικά και 
δομικά ευρύτερων μεταλλαγών σε όλο το φάσμα της 
οικονομίας. Η αποχώρηση των κατοίκων και η απομεί-
ωση του εμπορίου, που συνοδεύτηκε από τη σταδι-
ακή απομάκρυνση υπηρεσιών του ιδιωτικού και του 

τας είναι ο στρατηγικός στόχος. Δεν πρόκειται λοιπόν 
για αναβίωση του παρελθόντος. Το ζητούμενο είναι η 
δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για την εγκατάσταση 
ποικίλων χρήσεων, που θα πυκνώσουν την οικονομία, 
το εμπόριο και την αναψυχή, την καλλιτεχνική και 
τη μεταποιητική παραγωγή και τον κόσμο τους, την 
κατοικία και τις συναφείς εξυπηρετήσεις, στη λογική 
της κοινωνικής διαστρωμάτωσης. Ταυτόχρονα θα 
αναδειχθεί το οικοδομικό, περιβαλλοντικό και πολιτι-
σμικό οικοσύστημα του κέντρου ως ενιαίο σύνολο. 
 Ο αστικός χαρακτήρας και η ταυτότητα του 
κέντρου πρέπει να αναγνωρίζονται από ευρύτε-
ρα κοινωνικά στρώματα και να μπορούν να έχουν 
οικονομική, αισθητική και παιδευτική λειτουργία. 
Στην προοπτική αυτή πρέπει να δώσουμε στο κέντρο 
της πόλης την ιδιότητα μιας πολυκεντρικής ενότητας 
που θα υπερβαίνει τους λειτουργικούς ή γεωγραφι-
κούς διαχωρισμούς του ‘εμπορικού τριγώνου’ ή του 
‘ιστορικού κέντρου’ και θα μπορεί να επεκτείνεται στη 
νέα μητροπολιτική κλίμακα της πρωτεύουσας διατα-
ράσσοντας τους ομόκεντρους κύκλους γύρω από την 
Ακρόπολη. Η πύκνωση του κέντρου αυτού θα διαχυθεί 
σε πεδία, άξονες και επίκεντρα που θα επαναπροσ-
διορίσουν τη γεωγραφία του και θα ανασυνθέσουν 
την κεντρικότητα στη σύγχρονη μητροπολιτικής της 
διάσταση. Το γενικότερο αυτό πλαίσιο περιλαμβάνει 
την αναβάθμιση του δημόσιου χώρου, τη λειτουρ-
γική ανασύνδεση των αρχαιολογικών χώρων με τη 
σύγχρονη πόλη, την προστασία, αποκατάσταση και 

ανάδειξη της αρχιτεκτονικής κτιρίων και συνόλων της 
νεώτερης αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, την ενίσχυση 
του αστικού πρασίνου, τον περιβαλλοντικό σχεδιασμό 
και προτάσεις για την πολύ-πολιτισμική ανασύνθεση 
του κέντρου. 
 Στο ευρύτερο αυτό πλαίσιο περιλαμβά-
νεται η πολεοδομική και αρχιτεκτονική παρέμβα-
ση του ανασχεδιασμού της πόλης με άξονα την 
Πανεπιστημίου, που θα λειτουργήσει ως πυκνωτής, 
στην προοπτική της ολοκλήρωσης ενός δακτυλί-
ου που θα συνδέει τους αρχαιολογικούς χώρους με 
τα μεγάλα μουσεία και τα ισχυρά πεδία της σύγχρο-
νης πολιτιστικής και εμπορικής δραστηριότητας. 
Συνδέοντας τις δύο μεγάλες πλατείες της Ομόνοιας 
και του Συντάγματος, η οδός Πανεπιστημίου τοποθε-
τείται επικεφαλής του εμπορικού τριγώνου και μπορεί 
να αποτελέσει τον στρατηγικό ενδιάμεσο της επαλλη-
λίας των διαφόρων πυκνωμάτων κεντρικότητας, που 
αναπτύσσονται παράλληλα και κυρίως κάθετα στον 
άξονά της. Η ευρύτερη αυτή παρέμβαση στον αστικό 
χώρο προβλέπεται να λειτουργήσει ως καταλύτης για 
τη λειτουργική διασύνδεση του Κολωνακίου και των 
Εξαρχείων με την Πλάκα, την αρχαία πόλη και του 
Ψυρρή, χάρη σε ένα τρίγωνο υψηλής δραστηριότητας 
που θα έχει για βάση τον άξονα της Πανεπιστημίου 
και θα ορίζει στα νότια της πεζή κυκλοφορίας μια νέα 
μητροπολιτική κεντρικότητα.

Φωτογραφία: Νίκος Καρανικόλας Φωτογραφία: Νίκος Καρανικόλας
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αυτά στοιχεία αποδίδουν στην περιοχή παρέμβασης 
χαρακτηριστικά που δεν είναι αναστρέψιμα, παρόλο 
που ένα μέρος των διατηρητέων κτιρίων είναι μέτρια 
ή κακά συντηρημένο και χρησιμοποιείται μερικώς ή 
καθόλου από τη σύγχρονη πόλη. Η ποιοτική ερμηνεία 
των στοιχείων αφορά στη διατύπωση ευρύτερων 
πολιτικών για το κέντρο πόλης και την περιοχή της 
πολεοδομικής παρέμβασης.
 Για την καλύτερη κατανόηση του χαρακτή-
ρα της περιοχής της πολεοδομικής και αρχιτεκτο-
νικής παρέμβασης έχουν καταγραφεί όλα τα κτίρια 
που προστατεύονται από το θεσμικό πλαίσιο και 
έχουν αξιολογηθεί σε τριπλή διαβάθμιση ως προς 
την κατάσταση της διατήρησης και τη χρήση τους. 
(εικ. 38-39) Παράλληλα έχουν αποτυπωθεί οι ζώνες 
προστασίας. (εικ. 40) Πέραν τούτων έχει γίνει μια 
καταγραφή κτιρίων που δεν εμπίπτουν στο θεσμικό 
πλαίσιο της εξειδικευμένης προστασίας, κυρίως επειδή 
ανήκουν σε νεώτερους χρόνους, που φτάνουν στη 
δεκαετία του ’60, αλλά θεωρούνται αξιόλογα επειδή 
παράγουν αστικά μέτωπα σε πρωτεύοντες δρόμους, 
όπως η οδός Πατησίων, και πυκνώματα αρχιτεκτο-
νικού ενδιαφέροντος που αναμένεται να αποτελέ-
σουν αντικείμενο προστασίας στο μέλλον. (εικ. 41) 
Στο υλικό υποστήριξης περιλαμβάνονται αναλυτικά 
στοιχεία για τα διατηρητέα κτίρια. (εικ. 42)

Τα δεδομένα της κατάστασης που υπάρχει στην πόλη 
στην περιοχή της πολεοδομικής παρέμβασης είναι 
αναμφίβολα πολλά και εξαρτώνται από τη διερευνητική 
μέθοδο ή την πρόσληψη του χώρου και τους στόχους 
που μπορεί να θέσει ο κάθε μελετητής. Παρ’ όλα 
αυτά, η διαμόρφωση του αντικειμένου στηρίζεται σε 
μια περιγραφή του χώρου, στην οποία έχουν συμβάλει 
καταγραφές με θεσμική και λειτουργική σημασία, που 
ανταποκρίνονται στη γενική κατηγορία των πολεο-
δομικών δεδομένων, χωρίς να είναι περιοριστικές. Οι 
καταγραφές αυτές κινούνται σε τρεις κατευθύνσεις. Η 
πρώτη αφορά στην επιλεκτική προστασία κτιρίων και 
συνόλων, επειδή αποτελούν μέρος της πολιτιστικής 
και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς. Η δεύτερη αφορά 
στη σημερινή διάρθρωση των χρήσεων στην περιοχή 
της πολεοδομικής παρέμβασης, και η τρίτη σε χωρικά 
στοιχεία του δημόσιου χώρου στον οποίο θα προταθεί 
η παρέμβαση. Και στις τρεις κατηγορίες τα δεδομένα 
της υπάρχουσας κατάστασης είναι κυρίως ποσοτικά. 
Η κριτική αξιολόγηση και αξιοποίησή τους επαφίεται 
στους μελετητές. 

Η προστασία του παρελθόντος
Η σύγχρονη Αθήνα στην οποία αναφερόμαστε είναι 
αποτέλεσμα του πολεοδομικού σχεδιασμού του 19ου 
αιώνα σε ένα περιβάλλον της μακράς διάρκειας, που 
έχει αποτυπωμένα επάνω του όλα τα στρώματα της 
ιστορίας. Η ζώνη της παρέμβασης στον άξονα της 
λεωφόρου Αμαλίας, της οδού Πανεπιστημίου και 
της οδού Πατησίων, με στροφή στις πλατείες του 
Συντάγματος και της Ομόνοιας, αποτυπώνει κυριολε-
κτικά τον τρόπο με τον οποίο επεκτάθηκε η νέα πόλη 
γύρω από την παλιά. (εικ. 36-37) Σε αυτή τη ζώνη 
δεν σώζονται φανερά στοιχεία της προεπαναστατικής 
Αθήνας αλλά είναι σίγουρο ότι σε μικρό βάθος κάτω 
από την επιφάνεια του εδάφους μπορεί να βρεθούν 
κατάλοιπα των αρχαίων και των μέσων χρόνων. Τα 
έργα της κατασκευής του μετρό το έχουν αποδείξει. 
Το κτισμένο περιβάλλον αποτελείται όμως από κτίρια 
του 19ου και του 20ού αιώνα. Πολλά από αυτά είναι 
κτίρια σημαντικής αρχιτεκτονικής και στεγάζουν 
συμβολικά ισχυρές λειτουργίες. Πλάι τους βρίσκο-
νται κτίρια μικρότερης σημασίας, που προστατεύο-
νται, και άλλα που δεν εμπίπτουν σε κανένα καθεστώς 
προστασίας. Η διαβάθμιση εξαρτάται από το θεσμικό 
πλαίσιο, που διακρίνεται σε κηρύξεις διατηρητέων 
κτιρίων από το Υπουργείο Πολιτισμού, με τα αυστηρά 
κριτήρια των μνημείων, σε κηρύξεις από το Υπουργείο 
Περιβάλλοντος, με κριτήρια που αφορούν περισ-
σότερο σε αρχιτεκτονικές ποιότητες, και σε ζώνες 
προστασίας του αρχαιολογικού χώρου, του ιστορικού 
κέντρου και άλλων επί μέρους συνόλων. Τα επάλληλα 

03   ΤΑ ΔΈΔΟΜΈΝΑ: ΎΠΑΡΧΟΎΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Εικ.36 Το πεδίο της παρέμβασης στον άξονα της λεωφόρου Αμαλίας, 
της οδού Πανεπιστημίου και της οδού Πατησίων, με στροφή στις 
πλατείες του Συντάγματος και της Ομόνοιας, πάνω στο σχέδιο της 
προεπαναστατικής Αθήνας. (ΜΧΠ)

Εικ.37 Το πεδίο της παρέμβασης στον άξονα Αμαλίας, Πανεπιστημίου, 
Πατησίων πάνω στο σχέδιο της Αθήνας του 1875 (J.A. Kaupert). (ΜΧΠ)
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Εικ.38 Αξιολόγηση κτιριακού αποθέματος διατηρητέων κτιρίων: 
κατάσταση διατήρησης κτιριακού όγκου (ΜΧΠ)

A. Πλήρως αποκατεστημένα κτίρια σε πολύ καλή κατάσταση 
διατήρησης. 
Β. Ακέραιος κτιριακός όγκος με εμφανείς φθορές και ανάγκη 
συντήρησης.
Γ.  Εκτεταμένες φθορές στις όψεις ή/και στο δομικό σύστημα του 
κτιρίου – εικόνα απαξίωσης και εγκατάλειψης
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Εικ.39 Αξιολόγηση υφισταμένων χρήσεων κτιριακού αποθέματος 
διατηρητέων κτιρίων (ΜΧΠ)

A. Κτίρια σε πλήρη λειτουργία χωρίς εμφανή προβλήματα 
Β. Κτίρια λειτουργικά μόνο κατά τμήματα – κενά ισόγεια ή όροφοι σε 
κατάσταση μερικής εγκατάλειψης
Γ. Κτίρια κενά χρήσης (λόγω εργασιών αποκατάστασής τους ή και 
ολικής τους  εγκατάλειψης)
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Εικ. 40 Το κτιριακό απόθεμα των διατηρητέων κτιρίων ΥΠΕΚΑ και 
ΥΠΠΟΤ στον χάρτη του θεσμικού πλαισίου (ΜΧΠ)

Εικ.41 Πρόθεση αρχής: Επιβράδυνση οικοδομικών μεταβολών και ανάδειξη αστικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς. 
Υπαγωγή ευρύτερου κτιριακού αποθέματος σε καθεστώς ελεγχόμενης μεταβολής. (ΜΧΠ)
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ντος δυναμικού που ίσως πρέπει να ανασυνταχθεί, 
όπως συμβαίνει για παράδειγμα στην πλατεία της 
Ομόνοιας αλλά και στην πλατεία Δικαιοσύνης.
 Η διάρθρωση των χρήσεων ως δεδομένο 
για τη σχεδιαστική παρέμβαση στον δημόσιο χώρο 
ελέγχεται ως τώρα από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Ο 
στόχος της ανασυγκρότησης του κέντρου με άξονα 
την Πανεπιστημίου δεν περιορίζεται όμως σε έργα 
επιφάνειας και εξωραϊσμού. Η πρόθεση να αποτελέ-
σει η μακρά αυτή πορεία, που δίνει προτεραιότητα 
στον πεζό και επιδιώκει τη δικτύωση του παράπλευ-
ρου αστικού ιστού, το πεδίο για μια ανασύνθεση της 
κεντρικότητας στη μεγάλη Αθήνα συνδυάζεται αναπό-
φευκτα και με θεσμικές παρεμβάσεις που αφορούν 
στη διάρθρωση των χρήσεων στα επίπεδα της προστα-
σίας, της αποτροπής ή της ενίσχυσης. Προτάσεις και 
γενικότερες κατευθύνσεις για την ρύθμιση των χρήσε-
ων στη ζώνη της σχεδιαστικής παρέμβασης αποτελούν 
μέρος του προσδοκώμενου αποτελέσματος του διαγω-
νισμού, παρόλο που η τελική ρύθμισή τους θα είναι 
μια παράλληλη διαδικασία, η οποία θα ολοκληρωθεί 
με την ευθύνη της πολιτείας. 
 Στο σημείο αυτό δίνονται ενδεικτικά στοιχεία 
για τη διάρθρωση των χρήσεων γης στην ευρύτερη 
περιοχή παρέμβασης καθώς και μια γενική αποτύπωση 
των κενών κτιρίων. Το υλικό υποστήριξης του διαγω-
νισμού περιλαμβάνει αναλυτικότερα καταγραφές κατά 
κατηγορία χρήσεων και άλλα σχετικά στοιχεία που 
μπορούν να συμβάλουν στην καλύτερη περιγραφή 
του χώρου. 

Οι χρήσεις
Η διάρθρωση των χρήσεων στην ευρύτερη ζώνη της 
περιοχής παρέμβασης, στο ισόγειο και τους ορόφους 
χωριστά, επιτρέπει να περιγράψουμε τη λειτουργική 
σύνθεση του κτισμένου και τη σχέση της με τον δημόσιο 
χώρο. Η σχέση αυτή είναι προφανώς διαδραστική, ιδίως 
στο ισόγειο αλλά και στους ορόφους. Παρατηρώντας 
του χάρτες αντιλαμβανόμαστε ότι η κατοικία απουσιά-
ζει στον κορμό της οδού Πανεπιστημίου και στην αρχή 
της λεωφόρου Αμαλίας και της οδού Πατησίων, αλλά 
εμφανίζεται σταδιακά όσο απομακρυνόμαστε από το 
κέντρο. Ακριβώς αντίστροφα πυκνώνει το εμπόριο, 
το σύστημα των υπηρεσιών και της διοίκησης, των 
πολιτιστικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων 
και των ξενοδοχειακών μονάδων. Η πύκνωση του 
δημόσιου χαρακτήρα στη ζώνη από την οδό Σταδίου 
ως την οδό Ακαδημίας και από την Ομόνοια ως το 
Σύνταγμα, αλλά ακόμα και στην οδό Πατησίων μέχρι 
το Αρχαιολογικό Μουσείο, έρχεται ωστόσο σε αντίθε-
ση με το ποσοστό κενών κτιρίων στην ίδια περιοχή, 
πολλά από τα οποία ανήκουν σε κοινωνικούς φορείς 
και ιδρύματα. Ο δημόσιος χώρος στον οποίο ζητείται 
η παρέμβαση στο αρχιτεκτονικό επίπεδο είναι ζωτικός 
για την πόλη αλλά είναι σήμερα εν μέρει ελλειμματι-
κός, στην κατεύθυνση των χρήσεων που τον περιβάλ-
λουν και τον ζωντανεύουν. Με όσα έχουν αναφερθεί 
σε προηγούμενες ενότητες έχει βέβαια περιγραφεί η 
αστική συνθήκη των δύο μεγάλων πλατειών και των 
βασικών δρόμων. Μια προσεκτικότερη ανάγνωσή τους 
μπορεί να καταγράψει όμως ‘σκοτεινές’ περιοχές στην 
ευρύτερη περιοχή τους με την έννοια του λανθάνο-

Εικ. 42 Η φωτογραφική και ιστορική τεκμηρίωση επιλεγμένων διατηρητέων κτιρίων σε 
συνδυασμό με το καθεστώς προστασίας παραπέμπει στο υλικό υποστήριξης, στην τελευταία 
ενότητα του τεύχους. Πολλά από αυτά τα διατηρητέα κτίρια είναι σε καλή κατάσταση, όπως το 
παλιό Εθνικό τυπογραφείο (επάνω δεξιά, στην οδό Σταδίου και Σανταρόζα), αλλά δεν έχουν 
χρήση. Άλλα έχουν αμφίβολη κατάσταση διατήρησης και πολύ μικρή χρήση, όπως το κτίριο 
γραφείων του Τσίλερ (κάτω δεξιά, στην οδό Πανεπιστημίου 46 και Χαριλάου Τρικούπη), ενώ 
υπάρχουν αξιόλογα κτίρια σε πολύ κακή κατάσταση (το μέγαρο Αθηνογένους, κάτω αριστερά, 
σε παλιά φωτογραφία και στη σύγχρονη κατάσταση, στην οδό Σταδίου 50). 



5352

κατοικία
άτυπη κατοικία
γραφεία & κατοικία
γραφεία - υπηρεσίες
διοίκηση
εμπόριο
αναψυχή
ξενοδοχείο
πολιτισμός
εκπαίδευση
περίθαλψη
βιοτεχνίες
αποθηκευτικοί χώροι 
κενό κτίσμα

Διάγραμμα 

Υφιστάμενων Χρήσεων
Ισόγεια Όροφοι

0                 250               500                                  1000 m.

Εικ.43 Η διάρθρωση των χρήσεων γης στα ισόγεια και τους ορόφους το 2011 (ΜΧΠ).

κτίριο συνολικά κενό κατοικία
γραφεία - υπηρεσίες
διοίκηση
εμπόριο
αναψυχή
ξενοδοχείο
πολιτισμός
εκπαίδευση
περίθαλψη
βιοτεχνίες
κλειστό κατάστημα

Διάγραμμα Κενών Κτισμάτων Προηγούμενες Χρήσεις

κτίριο με κενους ορόφους

κλειστό κατάστημα

0                 250               500                                  1000 m.
Εικ.44 Τα κενά κτίρια τον Απρίλιο 2011 
και οι προηγούμενες χρήσεις τους (ΜΧΠ).



5554

κτίριο συνολικά κενό

Διάγραμμα Κενών Κτισμάτων Διάγραμμα Περιοδολόγησης Κενών Κτισμάτων

19ος - 20ος
1930 - 1965
1965 - 

κτίριο με κενους ορόφους

κλειστό κατάστημα

0                 250               500                                  1000 m.
Εικ.45α Τα κενά κτίρια τον Απρίλιο 2011 σε σχέση με 
τη χρονολογία της κατασκευής τους (ΜΧΠ).

Εικ.45β Συνδυασμός καταγραφής κενών κτισμάτων και καθεστώτος 
θεσμικής τους προστασίας στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου (ΜΧΠ).
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Εικ.46α Καταγραφή κενών κτιρίων στην ευρύτερη περιοχή παρέμβασης τον Απρίλιο 2011 -επιλογή (ΜΧΠ). Εικ.46β Καταγραφή κενών κτιρίων στην ευρύτερη περιοχή παρέμβασης τον Απρίλιο 2011 - επιλογή (ΜΧΠ). 
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μεγάλης παράδοσης, που συνδυάζει και ταυτόχρονα 
σχεδιάζει την πόλη με πολιτισμό, πολιτική και πολεο-
δομία. Η αρχιτεκτονική του δημόσιου αυτού χώρου 
είναι το πρωταρχικό διακύβευμα σε αυτό τον διαγωνι-
σμό για την ανασυγκρότηση του κέντρου της Αθήνας 
με άξονα την Πανεπιστημίου και προτεραιότητα στον 
πεζό. 
 Πέρα από στοιχεία που αφορούν στη σημερινή 
κατάσταση του δημόσιου χώρου, στον οποίο περιλαμ-
βάνονται, εκτός από τα πεζοδρόμια, η φύτευση και η 
λειτουργική διαχείριση των χρήσεων (π.χ. η αποκομι-
δή των σκουπιδιών), θεωρείται σημαντικό να ληφθούν 
υπ’ όψη στοιχεία που αφορούν στον ημι-δημόσιο χώρο 
των στοών καθώς και στη συνθήκη της κλιματικής 
αλλαγής στο κέντρο της πόλης. Το υλικό υποστήρι-
ξης περιλαμβάνει ορθοφωτογραφικές αναπαραστάσεις 
στις οποίες έχουν καταγραφεί τα σχετικά στοιχεία. 
Περιλαμβάνει επίσης φωτογραφικά στιγμιότυπα από 
τις κοινωνικές δραστηριότητες στο δημόσιο χώρο της 
παρέμβασης, που αναδεικνύουν την πολυπλοκότητά 
τους και την αντιφατική διαδοχή τους με στοιχεία που 
διαμορφώνουν αντίστοιχα τους όρους του αρχιτεκτο-
νικού σχεδιασμού και τις προδιαγραφές της υλικής 
κατασκευής του.
 Εξίσου σημαντικό είναι το φανερό υπόβαθρο 
των αστικών υποδομών, του μετρό για παράδειγμα, με 
εισόδους, εξαερισμούς και ανελκυστήρες, αλλά και το 
αφανές υλικό υπόβαθρο της πόλης, στο οποίο περιλαμ-
βάνονται τα δίκτυα κοινής ωφέλειας και τα αναμενό-
μενα αρχαία, σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βάθος από 
την επιφάνεια του οδοστρώματος. Ειδικότερες πληρο-
φορίες θα αναζητηθούν προφανώς από τους μελετη-
τές, ανάλογα με τις προθέσεις τους.

Ο δημόσιος χώρος
Ο δημόσιος χώρος είναι το κατ’ εξοχήν πεδίο του 
αρχιτεκτονικού διαγωνισμού. Δημόσιος είναι ο χώρος 
στον οποίο μπορούν ισότιμα να είναι και να ενεργούν 
όλοι χωρίς περιορισμό ή έλεγχο άλλο από εκείνο της 
γενικά ορισμένης αστικής νομιμότητας. Ο δημόσιος 
αυτός χώρος ως κοινό αγαθό είναι υποχρέωση και 
ευθύνη της συντεταγμένης πολιτείας, την οποία και 
εκπροσωπεί συμβολικά, αποτελώντας ταυτόχρονα μια 
πολιτισμική έκφραση της εξωστρέφειας των πολιτών, 
στην ιδεατή συλλογικότητά τους. Στην κατεύθυνση 
αυτή το ενδιαφέρον για τον δημόσιο χώρο αποτελεί 
πρωταρχικό πεδίο της πολιτικής δραστηριότητας, στο 
κεντρικό και το περιφερειακό επίπεδο.
 Ο δημόσιος χώρος της ευρύτερης περιοχής 
παρέμβασης συντίθεται από δρόμους, πεζοδρόμια 
και πλατείες όπου κινούνται ή στέκονται οχήματα και 
πεζοί, σε διαρκή διάλογο συνεργασίας με τις χρήσεις 
που στεγάζει το κτιριακό απόθεμα. Μεγάλο μέρος 
της επιφάνειας αυτής είχε αποδοθεί από τα μέσα του 
εικοστού αιώνα στην κυκλοφορία αυτοκινήτων, περιο-
ρίζοντας τους πεζούς στα πεζοδρόμια και ελέγχοντας 
τη διάβασή τους με σηματοδότες. Η συνολική απόδοση 
του δημόσιου χώρου στον πολίτη περιορίστηκε επίσης 
σε λίγες πλατείες και μετά το 1980 σε ένα μικρό δίκτυο 
πεζοδρόμων, που κυρίως εξυπηρετούν την εμπορική 
δραστηριότητα και την αναψυχή. Σήμερα ακόμα ένα 
μεγάλο μέρος του δημόσιου χώρου στο κέντρο της 
Αθήνας ανήκει στο ιδιωτικό αυτοκίνητο, που κινείται 
στη λεωφόρο Αμαλίας, την Πανεπιστημίου και την 
Πατησίων, ή παρκάρει στους γειτονικούς δρόμους, 
περιορίζοντας δραστικά τον πεζό σε ένα πεζοδρόμιο 
που είναι συχνά στενό ή δύσβατο, ενώ η δημόσια 
συγκοινωνία, και ειδικότερα τα μέσα σταθερής τροχιάς, 
έχουν μεταβάλει δραστικά τους όρους πρόσβασης στο 
κέντρο από ένα μεγάλο μέρος του λεκανοπεδίου. Η 
επαναδιαπραγμάτευση του δημόσιου χώρου αναδει-
κνύεται συνεπώς σε πρωτεύουσα πολιτική συνθήκη.
 Ο δημόσιος αυτός χώρος, που ξετυλίγεται 
στην οδό Πανεπιστημίου ή την Ομόνοια, αναδεικνύεται 
ταυτόχρονα σε όλο τον πλούτο της δημόσιας χρήσης 
του όταν μετατρέπεται από πρωτοβουλία των πολιτών, 
ή ακόμα και της πολιτείας, σε πεδίο πολιτικής διαμαρ-
τυρίας ή γιορτής, με χαρά ή με βία που μπορεί να 
ξεπεράσει ακόμα και τα όρια της αστικής νομιμότητας. 
Εμπρός στο κτίριο του Πανεπιστημίου, ή στην πλατεία 
του Συντάγματος, η επικύρωση της δημοκρατίας και η 
αμφισβήτηση των όρων της έχουν γνωρίσει μεγάλες 
στιγμές σε όλη την ιστορική διάρκεια της σύγχρονης 
Αθήνας. Σε αυτό το δύσκολο πεδίο επικεντρώνεται η 
βούληση να αναδειχθεί ο δημόσιος χαρακτήρας της 
πόλης και να προβάλει τα πιο ισχυρά συστατικά μιας 

Εικ.47 Το ευρύτερο δίκτυο της προτεραιότητας του πεζού έτσι όπως αναδεικνύεται συνδυάζοντας 
υπαρκτές και προτεινόμενες παρεμβάσεις στο κέντρο της σύγχρονης Αθήνας (ΜΧΠ).



6160

Εικ.48 Υπάρχουσα διάρθρωση δημόσιου χώρου δρόμων, πεζοδρομίων 
και πλατειών καθώς και υπάρχουσα φύτευση (ΜΧΠ).

Εικ.49 Καταγραφή των παρόδιων και εσωτερικών στοών στην περιοχή παρέμβασης.

Εικ.50 Το δίκτυο του μετρό και του τραμ και οι προβλεπόμενες 
επεκτάσεις του τραμ και του μετρό στην περιοχή παρέμβασης.
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2. Για την αποτροπή της διαμπερούς διέλευσης 
από το κέντρο πόλης με αυτοκίνητο ‘διαχωρίζε-
ται’ η διασταυρούμενη συνάντηση όλων των μεγάλων 
δρόμων που οδηγούν στο κέντρο σε μεγάλες ανοιχτές 
θηλιές που μπορούν να το τροφοδοτούν ή να εφάπτο-
νται σε αυτό και να απομακρύνονται. Ο στόχος είναι 
να μη φτάνουν στο κέντρο αυτοκίνητα που δεν πηγαί-
νουν στο κέντρο αλλά απλώς διέρχονται. 
 Στο ενδιάμεσο των περιμετρικών αγωγών 
παρεμβάλλεται ‘μονωτικό υλικό’, που επιτρέπει στο 
σύνολο να λειτουργεί ως πυκνωτής, αποθηκεύοντας 
ενέργεια για την πόλη. Σε αυτή τη ζώνη θα στοχεύει 
η δημόσια συγκοινωνία, στην οποία τον πρωτεύοντα 
ρόλο θα αναλάβει η σταθερή τροχιά.

1. Η υφιστάμενη κατάσταση κυκλοφορίας στην 
Αθήνα στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στη διαμπε-
ρή κυκλοφορία από το κέντρο πόλης με αυτοκίνη-
το. Παρά την κατασκευή μεγάλων αρτηριών ταχείας 
κυκλοφορίας και τη σταδιακή οργάνωση της πολυκε-
ντρικής πόλης, ο παλιός πυρήνας της Αθήνας, με 
τους δρόμους του 19ου αιώνα, σηκώνει ένα μεγάλο 
φόρτο. Στην πραγματικότητα, οι δρόμοι από όλα τα 
περιφερειακά κέντρα συγκλίνουν στο κέντρο πόλης 
και διασταυρώνονται σε ένα μεγάλο Χ, που τέμνεται 
στους τρεις παράλληλους δρόμους της Σταδίου, της 
Πανεπιστημίου και της Ακαδημίας, επιτρέποντας τη 
διαμπερή κυκλοφορία από το κέντρο για την καλύτερη 
εξυπηρέτηση των περιφερειών. (εικ.51) Οι επιπτώσεις 
στην κυκλοφοριακή επιβάρυνση και την περιβαλλο-
ντική υποβάθμιση του κέντρου είναι πολύ σημαντικές. 
 Ο περιορισμός της διαμπερούς κυκλοφορίας 
και η ενίσχυση της δημόσιας συγκοινωνίας θα κάνουν 
το κέντρο ευκολότερα προσιτό και περισσότερο επιθυ-
μητό για όσους κατοικούν μακριά από αυτό. Για το 
σκοπό αυτό διατηρείται ο κυκλοφοριακός δακτύλιος 
που υπάρχει σήμερα ως φορέας των μητροπολιτικών 
κινήσεων στην περιφέρεια του κέντρου της Αθήνας, 
που θα εξυπηρετεί τις μέχρι τώρα διαμπερείς κινήσεις. 
Η επιλογή αυτή θα αυξήσει τον κυκλοφοριακό φόρτο 
στον δακτύλιο και θα επιβάλει ρυθμίσεις που θα 
οριστούν από ειδική κυκλοφοριακή μελέτη.

04  Η ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ  
   ΜΕ ΑΞΟΝΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Εικ.51 Διαγραμματική δομή της υφιστάμενης κατάστασης κυκλοφορίας στο κέντρο πόλης με αυτοκίνητο Εικ.52 Διαγραμματική δομή της νέας κατάστασης κυκλοφορίας με αποτροπή της διαμπερούς διέλευσης 
από το κέντρο πόλης με αυτοκίνητο

Εικ.53 Η διαγραμματική δομή της αποτροπής της διαμπερούς διέλευσης από το κέντρο με αυτοκίνητο 
όπως εξειδικεύεται με τη χάραξη των κύριων οδών κυκλοφορίας στο εσωτερικό του δακτυλίου. 
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4. Η προσβασιμότητα στο κέντρο με αυτοκίνητο 
και με τη δημόσια συγκοινωνία
Η συνολική αναδιάρθρωση του δικτύου της οδικής 
κυκλοφορίας στην Αττική στα τελευταία δέκα χρόνια, 
σε συνδυασμό με το νέο δίκτυο σταθερής τροχιάς, 
μετάβαλλε δραστικά τις συνθήκες της κυκλοφορί-
ας των αυτοκινήτων και τη γεωγραφία προέλευσης-
προορισμού. Η κατασκευή της Αττικής οδού και η 
διασύνδεσή της με άλλους άξονες ταχείας κυκλοφορί-
ας συνέβαλαν στην απομάκρυνση από το κέντρο πόλης 
υπηρεσιών και εμπορικής δραστηριότητας και εξασφά-
λισαν καλύτερη κυκλοφορία ανάμεσα στα περιφερει-
ακά κέντρα της πόλης. Ταυτόχρονα, οι γραμμές του 
μετρό και το τραμ ανέλαβαν ένα σημαντικό φόρτο 
καθημερινών μετακινήσεων, βελτιώνοντας πολύ τη 
δημόσια συγκοινωνία και τις συνθήκες κυκλοφορίας 
των αυτοκινήτων στην περιφέρεια του δακτυλίου. 

3. Η προτεραιότητα στον πεζό αναπτύσσεται σε 
όλη την ενδιάμεση ζώνη των οδών Σταδίου και 
Ακαδημίας, που έχει άξονα την οδό Πανεπιστημίου, 
ενσωματώνοντας ή ακόμα και δημιουργώντας πλατεί-
ες και πλατώματα, και επεκτείνει τη ροή της σε επιθυ-
μητές κινήσεις πεζών, που δίνουν νόημα στο συνολι-
κό εγχείρημα, όπως είναι η σύνδεση προς νότο με 
τους αρχαιολογικούς χώρους, από τη Διονυσίου 
Αρεοπαγίτου και τη Βασιλίσσης Όλγας, και η διάχυ-
ση στην πόλη από τη βόρια πλευρά, τόσο προς την 
Αιόλου και το ιστορικό κέντρο όσο και στην οδό 
Πατησίων, προς το Αρχαιολογικό Μουσείο. Με τον 
σχεδιασμό αυτό, τα δύο άκρα της οδού Πανεπιστημίου 
δεν αποτελούν κυκλοφοριακούς κόμβους αλλά είναι 
σημαντικά σημεία καμπής για τη διευκόλυνση της 
πρόσβασης των πεζών σε μεγαλύτερο μέρος του 
κέντρου της πόλης.
 Η λεωφόρος Αμαλίας θα παραλάβει ενισχυ-
μένη κίνηση πεζών, κυρίως από τη Φιλελλήνων ως 
το Σύνταγμα. Η πλατεία Συντάγματος θα συνεχίσει 
να συνδέεται με το Μοναστηράκι στην κατεύθυν-
ση της Ερμού αλλά θα αποκτήσει νέα πεζή σχέση με 
την Πανεπιστημίου. Ο κάθετος άξονας της Κοραή θα 
ενισχυθεί ουσιαστικά και συμβολικά. Στην Αιόλου 
και την Ομόνοια η πεζή πορεία θα διαχυθεί προς την 
αρχαία πόλη μέσα από τα τριχοειδή του κέντρου. Η 
Πατησίων θα αναλάβει πρόσθετη πεζή πορεία προς το 
Πολυτεχνείο, το Αρχαιολογικό Μουσείο και το Πεδίο 
του Άρεως. 

Εικ.54 Προτεραιότητα στον πεζό: στρατηγική διασύνδεση της Πανεπιστημίου με τις πλατείες Συντάγματος 
και Ομόνοιας, με τη λεωφόρο Αμαλίας και την οδό Πατησίων. Εικ.55-56 Το διάγραμμα της κίνησης των πεζών στο κέντρο (επάνω) και η συνολική του εικόνα με την 

αποτροπή της διέλευσης αυτοκινήτων και τον πυρήνα του ιστορικού κέντρου (κάτω). 
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Εικ.57 Οι διαδοχικοί δακτύλιοι προσέγγισης μαζί με το ευρύτερο δίκτυο 
κυκλοφορίας και τους κύριους άξονες της πρόσβασης στο εσωτερικό του 
δακτυλίου, με αποτροπή της διαμπερούς κυκλοφορίας από το κέντρο (ΜΧΠ).

Εικ.58 Η προσβασιμότητα στο κέντρο με τη δημόσια συγκοινωνία: 
Μετρό, τραμ, προαστιακός και δίκτυο τρόλεϊ (υπάρχουσα κατάσταση). 
Δεν περιλαμβάνονται τα θερμικά λεωφορεία (ΜΧΠ).
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Εικ.59 Η προσβασιμότητα στο κέντρο με τη δημόσια συγκοινωνία. Οι τρεις γραμμές του μετρό, μαζί με τη γραμμή του τραμ, που προβλέπεται να 
επεκταθεί ως τα Άνω Πατήσια, τον προαστιακό και τη νέα γραμμή του μετρό, που προβλέπεται να ολοκληρωθεί ως το τέλος της δεκαετίας (ΜΧΠ).

Εικ.60 Η προσβασιμότητα στο κέντρο με τη δημόσια συγκοινωνία. Οι τρεις γραμμές του μετρό (ΜΧΠ).
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5. Το δομικό τρίγωνο του κέντρου: Ομόνοια, 
Σύνταγμα, Μοναστηράκι
Σε αυτές τις τρεις πλατείες τοποθετούνται τρεις κόμβοι 
πολλαπλής διασταύρωσης των μέσων σταθερής 
τροχιάς. Οι τρεις γραμμές του μετρό συναντώνται ανά 
δύο σε κάθε πλατεία, και με το τραμ στο Σύνταγμα και 
στην Ομόνοια, με δεδομένη την προέκταση του τραμ 
στην οδό Πατησίων.

Εικ.61 Το δομικό τρίγωνο του κέντρου και η λειτουργική του σχέση με το δίκτυο της σταθερής τροχιάς.

Οι τρεις κύκλοι που έχουν χαραχθεί με κέντρο τους 
τρεις κόμβους πολλαπλής διασταύρωσης στις τρεις 
πλατείες ορίζουν μια απόσταση 10 λεπτών με τα 
πόδια, δηλαδή ένα χιλιόμετρο. Η τομή των κύκλων 
αυτών ανά δύο, με σκούρο γκρι, ορίζει τις επιφάνει-
ες του κέντρου στις οποίες μπορεί να συναντηθούν 
πεζοί με προέλευση από τις δύο πλατείες σε χρόνο 
μικρότερο των 10 λεπτών. Η τομή των τριών κύκλων, 
με ανοικτό γκρι, ορίζει την επιφάνεια του κέντρου 
στην οποία μπορεί να συναντηθούν πεζοί με προέλευ-
ση από τις τρεις πλατείες σε χρόνο μικρότερο των 10 
λεπτών. Δεδομένου ότι ο χρόνος λειτουργεί συνθετι-
κά, θα συναντηθούν, αν κινούνται στην ίδια ευθεία 
(πχ. επί της Πανεπιστημίου), όταν ο ένας περπατήσει 
τη διαφορά του χρόνου του άλλου από τα δέκα λεπτά.

Εικ.62 Ο γεωμετρικός τόπος της προσβασιμότητας με αφετηρία τους σταθμούς Ομόνοια, Σύνταγμα, Μοναστηράκι. 
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6. Η χρονική εμβέλεια του κέντρου
Η προσβασιμότητα στο κέντρο της πόλης εξαρτάται 
από διάφορες ποσοτικές και ποιοτικές παραμέτρους 
αλλά κυρίως από το χρόνο που απαιτείται για τη 
μετάβαση αυτή, που μπορεί να εκφραστεί γεωγρα-
φικά ως χρονική εμβέλεια του κέντρου. Στις γραφι-
κές παραστάσεις που ακολουθούν περιλαμβάνονται 
κινήσεις με τα πόδια και με το μετρό. Η χρήση ποδηλά-
του για τη μετάβαση στους σταθμούς θα επεκτείνει 
ακόμα περισσότερο την εμβέλεια.

Εικ.63 Ο γεωμετρικός τόπος της συνάντησης στο κέντρο σε 
απόσταση 10 λεπτών με τα πόδια από τους τρεις κόμβους πολλαπλής 
διασταύρωσης των μέσων σταθερής τροχιάς που ορίζουν οι σταθμοί 
στις πλατείες της Ομόνοιας, του Συντάγματος και του Μοναστηρακίου.

Εικ.64 Η χρονική εμβέλεια του κέντρου: 10 λεπτά.
Γεωγραφική απεικόνιση της δυνατότητας πρόσβασης στους τρεις κόμβους πολλαπλής διασταύρωσης με τα μέσα 
σταθερής τροχιάς σε διάστημα 10 λεπτών από το σημείο εκκίνησης. Οι κύκλοι ορίζουν την εμβέλεια με τα πόδια από 
τον γειτονικό σταθμό σταθερής τροχιάς με συνολικό χρόνο διαδρομής τα 10 λεπτά. 

Εικ.66 Η χρονική εμβέλεια του κέντρου: 30 λεπτά.
Γεωγραφική απεικόνιση της δυνατότητας πρόσβασης στους τρεις κόμβους πολλαπλής διασταύρωσης με τα μέσα 
σταθερής τροχιάς σε διάστημα 30 λεπτών από το σημείο εκκίνησης. Οι κύκλοι ορίζουν την εμβέλεια με τα πόδια από 
τον γειτονικό σταθμό σταθερής τροχιάς με συνολικό χρόνο διαδρομής τα 30 λεπτά. 

Εικ.65 Η χρονική εμβέλεια του κέντρου: 20 λεπτά.
Γεωγραφική απεικόνιση της δυνατότητας πρόσβασης στους τρεις κόμβους πολλαπλής διασταύρωσης με τα μέσα 
σταθερής τροχιάς σε διάστημα 20 λεπτών από το σημείο εκκίνησης. Οι κύκλοι ορίζουν την εμβέλεια με τα πόδια από 
τον γειτονικό σταθμό σταθερής τροχιάς με συνολικό χρόνο διαδρομής τα 20 λεπτά. 
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7. Το λανθάνον δυναμικό στη ζώνη εκατέρωθεν 
της Πανεπιστημίου
Στη σημερινή κατάσταση κυκλοφορίας εκατέρωθεν της 
Πανεπιστημίου και ως τις οδούς Σταδίου και Ακαδημίας 
υπάρχουν πολλά μικρά και μεγαλύτερα πεδία που 
προσφέρονται στον πεζό αλλά είναι αποκομμένα 
μεταξύ τους και σε ορισμένες περιπτώσεις πρακτικά 
‘κλειστά’. Οι πεζόδρομοι της Βουκουρεστίου και της 
Βαλαωρίτου, της Κοραή, αλλά και της Κάνιγγος-
Σατωβριάνδου, έχουν ζωντανές δραστηριότητες που 
απευθύνονται στους πεζούς. Η πλατεία Συντάγματος 
έχει τη ζωή της, που συνδέεται κυρίως με το μετρό 
και τις περιμετρικές δραστηριότητες, στις οποίες 
περιλαμβάνεται ο τουρισμός. Αντιθέτως η πλατεία της 
Ομόνοιας έχει συγκεντρώσει αντιθετικές δυνάμεις, η 
πλατεία Δικαιοσύνης, που κυριαρχούσε εμβληματικά 
στο σχέδιο της πεζοδρόμησης της Πανεπιστημίου του 
Ρυθμιστικού ’83, αδρανεί κυριολεκτικά, και οι ελεύθε-
ροι χώροι της ‘Τριλογίας’ είναι χαμένοι στον υψηλό 
φόρτο των κάθετων κινήσεων και την αδράνεια των 
περιφραγμένων κήπων. Η πλατεία Κλαυθμώνος είναι 
παράταιρη, αλλά το Πνευματικό κέντρο του Δήμου 
Αθηναίων και το Αρχαιολογικό Μουσείο, καθώς και 
το Πολυτεχνείο, έχουν δημόσιο χώρο που λειτουρ-
γεί αρκετά καλά στο μικρό περιβάλλον του. Όλοι 
αυτοί οι χώροι αποτελούν ένα λανθάνον δυναμικό 
δημόσιου χώρου που μπορεί να συνδεθεί με άξονα 
την Πανεπιστημίου και με την προτεινόμενη προτε-
ραιότητα των πεζών στην Πατησίων και την Αμαλίας, 
διαμορφώνοντας μια ισχυρή ζώνη πολλαπλής δραστη-
ριότητας με μητροπολιτική δυνατότητα πρόσβασης με 
τα μέσα της δημόσιας συγκοινωνίας.

 Με βάση τη διερεύνηση προσβασιμότητας και 
τους πίνακες της χρονικής και γεωγραφικής εμβέλει-
ας του κέντρου από τους τρεις κόμβους της πολλα-
πλής διασταύρωσης των μέσων σταθερής τροχιάς στις 
πλατείες Ομόνοιας, Συντάγματος και Μοναστηρακίου, 
προκύπτει πως υπάρχει ένας γεωμετρικός τόπος στο 
κέντρο της Αθήνας στον οποίο μπορούν να συναντώ-
νται πλέον, χάρη στα μέσα σταθερής τροχιάς, κάτοικοι 
με αντιθετική προέλευση σε μικρό συγκριτικά χρόνο. 
Το Περιστέρι, το Μοσχάτο, το Χαλάνδρι, ο Χολαργός, 
η Νέα Ιωνία, το Αιγάλεω, το Μπραχάμι, η Νέα Σμύρνη, 
και όταν ολοκληρωθούν τα έργα που γίνονται ήδη, 
ο Πειραιάς, το Ελληνικό και η Κηφισιά, συναντώ-
νται σε λιγότερο από μισή ώρα στο σκούρο τρίγω-
νο του κέντρου. Στη μητροπολιτική αυτή συνάντη-
ση, που θα ήταν αδύνατη πριν 10 χρόνια, όταν δεν 
υπήρχαν τα μέσα σταθερής τροχιάς, το κατ’ εξοχήν 
πεδίο σύγκλισης τοποθετείται στη ζώνη της προτεραι-
ότητας του πεζού, που αναπτύσσεται στην πρόταση 
αυτή εκατέρωθεν της Πανεπιστημίου, στη δυνητική 
ευθεία που συνδέει τους σταθμούς της Ομόνοιας και 
του Συντάγματος. Η ευθεία αυτή κορυφώνεται στον 
σταθμό μετρό του Πανεπιστημίου, στον κάθετο άξονα 
της Κοραή, εμπρός στην τριλογία της Βιβλιοθήκης, 
του Πανεπιστημίου και της Ακαδημίας, ενώ στο ίδιο 
σημείο προβλέπεται να περάσει σε λίγα χρόνια και μια 
ακόμα γραμμή του μετρό, που θα συνδέει το Γαλάτσι 
και την Κυψέλη με το Παγκράτι, του Ζωγράφου και 
το Ψυχικό. Η Πανεπιστημίου των πεζών αναδεικνύεται 
συνεπώς σε κυκλοφοριακό επίκεντρο μητροπολιτικής 
εμβέλειας. Εκεί θα είναι το ευκολότερο να συναντη-
θείς αν έρχεσαι με δημόσια μέσα. 

Εικ.67. Το δομικό τρίγωνο του κέντρου και η μητροπολιτική 
προσβασιμότητα στη ζώνη του άξονα της Πανεπιστημίου

Εικ.68 Το λανθάνον δυναμικό στη ζώνη εκατέρωθεν της Πανεπιστημίου

Εικ.69 Η ένταξη της Πανεπιστημίου σε ένα ευρύ δακτύλιο κυκλοφορίας 
στο κέντρο με δημόσια συγκοινωνία και προτεραιότητα στον πεζό 
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 Με τη γραμμική αυτή σύνδεση θα εκτονωθεί 
το κέντρο από τον πληθωρισμό των μέσων μεταφοράς 
και θα ενταθεί η προσβασιμότητα της Πανεπιστημίου 
και του ευρύτερου κέντρου, σε επίπεδο λειτουργίας 
που αναφέρεται σε διοίκηση, εμπόριο, πολιτισμό και 
αναψυχή, δίνοντας στη γραμμική πλατεία της οδού 
μια φωτεινή και εντελώς λειτουργική γραμμή, που θα 
ήταν καλό να μη διακόπτεται σε όλο το 24ωρο. Με 
τον τρόπο αυτό θα ενταθεί η φωτεινή ζωντάνια του 
κέντρου. Το τραμ θα αναλάβει ένα μεγάλο μέρος από 
το φορτίο της ζωογόνησης του ευρύτερου κέντρου με 
άξονα την Πανεπιστημίου, επιτυγχάνοντας τη σύνδεση 
των νότιων και παραλιακών περιοχών με τις πυκνοκα-
τοικημένες γειτονιές στα βόρεια της Ομόνοιας, ακόμα 
και όταν όλα τα άλλα μέσα θα αργούν. Το ίδιο το 
τραμ, ως μέσο ήπιας κυκλοφορίας που έχει αποδειχτεί 
συμβατό με την πεζή κυκλοφορία, θα ενισχύει όλη 
την ημέρα τη δραστηριότητα εκατέρωθεν, χωρίς να 
υποβαθμίζει τις λειτουργίες εμπορίου, πολιτισμού και 
αναψυχής. Θα συναντά ταυτόχρονα, με την πρότα-
ση που εξειδικεύεται στη συνέχεια, τα άλλα μέσα της 
δημόσιας συγκοινωνίας, επιτρέποντας μετεπιβίβαση. 

8. Η ένταξη της Πανεπιστημίου σε ένα ευρύ 
δακτύλιο κυκλοφορίας στο κέντρο με δημόσια 
συγκοινωνία και προτεραιότητα στον πεζό
Η επιλογή της πεζοδρόμησης της οδού Πανεπιστημίου 
συμπαρασύρει την απόδοση των περισσότερων από 
τους κάθετους δρόμους και των δημόσιων χώρων 
στον πεζό, δεδομένου ότι η προσδοκώμενη λειτουρ-
γία της Πανεπιστημίου ως πυκνωτή θα επιδιώξει τη 
συγκέντρωση λειτουργικών φορτίων χωρίς τη διαμπε-
ρή διέλευση από τους κάθετους δρόμους. Κατά 
συνέπεια, ολόκληρη η ζώνη ανάμεσα στις οδούς 
Σταδίου και Ακαδημίας μπορεί να αποδοθεί στους 
πεζούς, με την πρόβλεψη των ελάχιστων ικανών 
και αναγκαίων διελεύσεων για την εξυπηρέτηση της 
ίδιας της ζώνης και της περιμετρικής περιοχής, στην 
οποία περιλαμβάνονται ξενοδοχεία, καταστήματα και 
σταθμοί στάθμευσης. Οι ανάγκες αυτές θα χρειαστεί 
να καταγραφούν και να μελετηθούν διεξοδικότερα 
στην επόμενη φάση του διαγωνισμού, αλλά η εξυπη-
ρέτηση όλων των λειτουργικών αναγκών της πρόσβα-
σης στο ‘κλειστό’ αυτό κέντρο με αυτοκίνητο δεν θα 
προβλέπει θέσεις για στάθμευση, που θα απαγορεύ-
εται σε όλη την έκταση. Αντιθέτως, και παρά την 
πολύ υψηλή προσβασιμότητα με τα υπάρχοντα μέσα 
σταθερής τροχιάς, θεωρείται αναγκαίο να ενταθεί η 
πρόσβαση και η λειτουργία της Πανεπιστημίου με την 
προέκταση της γραμμής του τραμ από τη λεωφόρο 
Αμαλίας στην οδό Πατησίων. Η γραμμή αυτή προβλέ-
πεται να προεκταθεί ως τον σταθμό του ηλεκτρικού 
των Άνω Πατησίων, παραλαμβάνοντας μέρος του 
συγκοινωνιακού φόρτου που ως τώρα εξυπηρετούν οι 
γραμμές τρόλεϊ και λεωφορείων. 

Εικ.70 Το πεδίο της συνολικής παρέμβασης και η σχέση του με το κέντρο της πόλης

9. Η κυκλοφοριακή ρύθμιση του κέντρου στον 
άξονα της οδού Πανεπιστημίου 
Για να μπορέσει να υλοποιηθούν οι στρατηγικοί στόχοι 
της αποτροπής της διαμπερούς διέλευσης αυτοκινή-
των από το κέντρο της Αθήνας και της ένταξης της 
Πανεπιστημίου σε δακτύλιο κυκλοφορίας με προτεραι-
ότητα στον πεζό, απαιτείται ένα σύνολο κυκλοφορια-
κών ρυθμίσεων που εξειδικεύονται στη συνέχεια. 
 Στην οδό Πανεπιστημίου περνάει μόνο η 
γραμμή του τραμ.
 Η κίνηση αντιστρέφεται στην οδό Ακαδημίας, 
που παραλαμβάνει την κάθοδο της Βασιλίσσης Σοφίας 
και τη μεταφέρει από τη Χαλκοκονδύλη προς τις 
οδούς Γ’ Σεπτεμβρίου, Μάρνη και Αχαρνών, και από 
εκεί προς τα βόρεια και τα δυτικά.
 Η οδός Σταδίου διατηρεί τη σημερινή λειτουρ-
γία της, παραλαμβάνοντας κυκλοφορία από την οδό 
Πειραιώς προς την οδό Φιλελλήνων, και προς τα νότια 
από τη Συγγρού, χωρίς δυνατότητα στροφής στην οδό 
Πατησίων.
 Διαμορφώνεται έτσι μια ουδέτερη ζώνη με 
προτεραιότητα στον πεζό ανάμεσα στην οδό Σταδίου 
και την οδό Ακαδημίας. Στη ζώνη αυτή προβλέπεται 
ένας εσωτερικός δακτύλιος κυκλοφορίας ΙΧ αυτοκινή-
των, δηλαδή ένα ζεύγος βρόχων αναστροφής κυκλο-
φορίας, όπως περιγράφεται στη συνέχεια.

Εικ.72 Η λειτουργική προέκταση της παρέμβασης στο κέντρο με την 
επέκταση της γραμμής του τραμ ως τα Άνω Πατήσια.

Εικ.71 Η κυκλοφοριακή ρύθμιση του κέντρου στον άξονα της οδού Πανεπιστημίου
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για την καλύτερη εξυπηρέτηση των γραμμών της 
δημόσιας συγκοινωνίας που προσεγγίζουν το κέντρο, 
με δεδομένη την απομάκρυνση των αφετηριών και 
την αναδιάρθρωση των διερχομένων γραμμών. Με 
την προτεινόμενη ρύθμιση, οι βρόχοι αναστροφής θα 
λειτουργούν μέσω των οδών Ομήρου και Εδουάρδου 
Λω από Ακαδημίας προς Σταδίου και αντιστρόφως. 
Με τον τρόπο αυτό η κίνηση της δημόσιας συγκοινω-
νίας διαχωρίζεται από εκείνη των αυτοκινήτων στην 
κάθετη διάσταση της Πανεπιστημίου και αποφορτίζε-
ται ταυτόχρονα, αφού αυτή αναλαμβάνεται σε μεγάλο 
βαθμό από το τραμ.
 Η κίνηση στη βόρεια θηλιά αποτροπής κυκλο-
φορίας του κέντρου κινείται από τη Βασιλίσσης Σοφίας 
προς την Ακαδημίας και τη Σόλωνος, χωρίς δυνατότη-
τας στροφής στην Αμαλίας ούτε άλλης διόδου προς 
την οδό Συγγρού. Όσοι θέλουν να κινηθούν από τα 
βόρεια προς την παραλία θα πρέπει να ακολουθήσουν 
τη Βασιλέως Κωνσταντίνου ή να κινηθούν προς αυτή, 
ή προς την οδό Πειραιώς. Δίνεται επίσης η δυνατότητα 
αναστροφής από την Ακαδημίας προς τη Σταδίου από 

 Στο εσωτερικό της ζώνης που ορίζουν η οδός 
Σταδίου και η οδός Ακαδημίας προβλέπεται ένας 
δακτύλιος συνεχούς κυκλοφορίας αυτοκινήτων από 
την Εμμανουήλ Μπενάκη προς τη Σταδίου και την 
Αμερικής, χωρίς δυνατότητα διαμπερούς διέλευσης. 
Αυτό σημαίνει, σε επίπεδο αρχής, ότι τα αυτοκίνητα θα 
στρίβουν από την Αμερικής προς Ακαδημίας και από 
τη Μπενάκη προς Σταδίου, αλλά η Αμερικής από το 
Κολωνάκι και η Εμμανουήλ Μπενάκη από τα Εξάρχεια 
θα είναι κάθοδοι προς την οδό Ακαδημίας. 
 Στο εσωτερικό της ίδιας ζώνης που ορίζουν 
η οδός Σταδίου και η οδός Ακαδημίας προβλέπεται η 
εξυπηρέτηση καταστημάτων, ξενοδοχείων και χώρων 
στάθμευσης με ειδικές ρυθμίσεις της κυκλοφορίας, 
αλλά δεν επιτρέπεται η στάθμευση αυτοκινήτων στο 
δρόμο.
 Η ίδια ζώνη που ορίζουν η οδός Σταδίου και 
η οδός Ακαδημίας τροφοδοτείται, εκτός από το τραμ, 
και από άλλες γραμμές δημόσιας συγκοινωνίας, 
στις οποίες περιλαμβάνονται λεωφορεία και τρόλεϊ. 
Προβλέπεται η λειτουργία δύο βρόχων αναστροφής 

Εικ.74 Ο εσωτερικός δακτύλιος της συνεχούς κυκλοφορίας ΙΧ 
αυτοκινήτων

Εικ.73 Η προτεινόμενη κυκλοφοριακή ρύθμιση της δημόσιας συγκοινωνίας με δύο βρόχους αναστροφής, 
σε σχέση με τον εσωτερικό δακτύλιο κυκλοφορίας αυτοκινήτων 

Εικ.75 Η κυκλοφοριακή ρύθμιση του κέντρου στα βόρεια της 
Πανεπιστημίου 

 Η κυκλοφορία ΙΧ αυτοκινήτων από τη Συγγρού 
προς το κέντρο αποτρέπεται και πρέπει να έχει αποκλί-
νει πριν συναντήσει την πύλη του Αδριανού, από τον 
ανισόπεδο της Καλλιρόης ως την Αθανασίου Διάκου, 
αλλά δίνεται η δυνατότητα κίνησης σε μια λουρίδα 
κυκλοφορίας, στην Αμαλίας, που διακλαδώνεται στο 
Σύνταγμα προς την οδό Γεωργίου Α΄, για εξυπηρέ-
τηση του εμπορικού τριγώνου και της Πλάκας, ή τη 
Βασιλίσσης Σοφίας, για εξυπηρέτηση της Βουλής και 
της Προεδρίας της Δημοκρατίας, χωρίς άλλη δυνατό-
τητα στροφής στο Κολωνάκι από τη σημερινή.
 Στο τμήμα της λεωφόρου Αμαλίας από την 
οδό Φιλελλήνων ως το Σύνταγμα κινείται το τραμ σε 
δύο λουρίδες και η δημόσια συγκοινωνία σε άλλες δύο 
λουρίδες. Στο σύνολο χρησιμοποιούνται για κυκλο-
φορία οι πέντε από τις οκτώ λουρίδες. Το διαθέσιμο 
πλάτος που ελευθερώνεται θα αποδοθεί στα ποδήλατα 
και τους πεζούς με ειδική διαμόρφωση και νέα δενδρο-
στοιχία.
 Στο τμήμα της λεωφόρου Αμαλίας από τη 
Φιλελλήνων ως τη Συγγρού κινείται το τραμ για ένα 
μικρό διάστημα ως την πεζοδρομημένη Όλγας και 
από εκεί η δημόσια συγκοινωνία σε δύο λουρίδες και 
σε τρεις τα αυτοκίνητα, μία ανόδου και δύο καθόδου 
προς τη Συγγρού. Στο τμήμα αυτό χρησιμοποιούνται 
για κυκλοφορία οι πέντε από τις έξι λουρίδες. Η έκτη 
θα αποδοθεί στα ποδήλατα και τους πεζούς με ειδική 
διαμόρφωση και νέα δενδροστοιχία.
 Στο τμήμα της οδού Πατησίων από την Ηπείρου 
ως την Αγίου Μελετίου, στο οποίο η Πατησίων είναι 
πολύ φαρδύτερη από τα άλλα τμήματά της, μπορεί να 
ελευθερωθεί ένα πλάτος δρόμου και να αποδοθεί στα 
ποδήλατα και τους πεζούς. 

 

την Εμμανουήλ Μπενάκη. Η κάθοδος της Βασιλίσσης 
Σοφίας από την Ακαδημίας ως το Σύνταγμα παραμένει 
εκτός κυκλοφορίας για τα ΙΧ αυτοκίνητα και παραδί-
δεται στους πεζούς και τη δημόσια συγκοινωνία. Η 
κίνηση στην οδό Ιπποκράτους και την οδό Χαριλάου 
Τρικούπη παραμένει ως έχει, αλλά δεν συνεχίζεται 
πέραν της Ακαδημίας. Οι δρόμοι αυτοί χάνουν μέρος 
της λειτουργίας της τροφοδοσίας του κέντρου με ΙΧ 
αυτοκίνητα από τη λεωφόρο Αλεξάνδρας και μετατρέ-
πονται σε αρτηρίες εξυπηρέτησης του περιμετρικού 
κέντρου.
 Η κυκλοφορία από την οδό Ακαδημίας και τη 
Σόλωνος δεν μπορεί να στραφεί στην οδό Πατησίων, 
που περιορίζεται στο τραμ και τη δημόσια συγκοινωνία 
ως το Αρχαιολογικό Μουσείο, αλλά συνεχίζεται στη 
Χαλκοκονδύλη και την Καποδιστρίου αντίστοιχα. Η 
κίνηση προς τα βόρεια πρέπει να ακολουθήσει την οδό 
3ης Σεπτεμβρίου, και από εκεί διακλαδούμενη την οδό 
Μάρνη ή την Αχαρνών, ανάλογα με τη ρύθμιση της 
κίνησης στην Πατησίων και την οδό Αχαρνών σε μονή 
ή διπλή κατεύθυνση. Η οδός Μάρνη παραλαμβάνει σε 
κάθε περίπτωση την κίνηση από την Πατησίων προς 
το κέντρο, με κατεύθυνση την πλατεία Καραϊσκάκη.
 Η κίνηση στη νότια θηλιά αποτροπής κυκλο-
φορίας του κέντρου κινείται από την οδό Πειραιώς 
προς τη Σταδίου, τη Φιλελλήνων, τη λεωφόρο Αμαλίας 
και τη Συγγρού. Η δυτική προσέγγιση της Αθήνας 
ακολουθεί, όπως και σήμερα, την οδό Αχιλλέως και 
στη συνέχεια ανεβαίνει την οδό Αγίου Κωνσταντίνου, 
που αντιστρέφεται, και κατευθύνεται από την Ομόνοια 
στα αριστερά, στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου. Προτείνεται 
η δυνατότητα διόδου από την οδό Αχιλλέως στην οδό 
Πειραιώς, στην οδό Δεληγιώργη, καθώς και η δυνατό-
τητα στροφής από την Πειραιώς σε άνοδο προς την οδό 
Αχιλλέως. Δίνεται επίσης η δυνατότητα αναστροφής 
από την Σταδίου στην Αμερικής και την Ακαδημίας, με 
κατεύθυνση το Κολωνάκι ή τα Εξάρχεια, από τις οδούς 
Σίνα, Ασκληπιού, Χαριλάου Τρικούπη και Εμμανουήλ 
Μπενάκη.

Εικ.76 Η κυκλοφοριακή ρύθμιση του κέντρου στα νότια της 
Πανεπιστημίου 

Εικ.77 Η κυκλοφοριακή ρύθμιση του κέντρου στα ανατολικά και 
δυτικά του κέντρου
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Στο χάρτη καταγράφονται οι σημαντικότερες αφετη-
ρίες συγκοινωνιακών γραμμών με χρωματική απόδο-
ση της προέλευσής τους. Πολλές από τις αφετηρίες 
αυτές τοποθετούνται σήμερα κοντά στον άξονα της 
Πανεπιστημίου και στην αρχή της οδού Πατησίων, 
φορτίζοντας κυκλοφοριακά περιοχές που αποδίδονται 
με προτεραιότητα στον πεζό. Με τις νέες κυκλοφορι-
ακές ρυθμίσεις είναι απαραίτητη η ανασύνταξή τους, 
σε συνεργασία με το δίκτυο σταθερής τροχιάς, στο 
οποίο περιλαμβάνεται η νέα γραμμή του τραμ, όπως 
θα προκύψει από σχετική συγκοινωνιακή μελέτη. 

Εικ.78 Η πρόσβαση στο κέντρο με δημόσια συγκοινωνία

Προβλέπεται ο συνολικός ανασχεδιασμός του αστικού 
δαπέδου και εκτενής φύτευση σε όλη τη ζώνη της οδού 
Πανεπιστημίου από την Ακαδημίας στη Σταδίου, στις 
λουρίδες που αποδίδονται στους πεζούς στη λεωφόρο 
Αμαλίας και την Πατησίων, καθώς και στο ευρύ τμήμα 
του τεταρτημορίου της Ομόνοιας, που επίσης αποδί-
δεται στους πεζούς. Ο συνολικός σχεδιασμός αποτελεί 
αντικείμενο του διαγωνισμού και αναμένεται να δώσει 
νέο χαρακτήρα σε όλο το κέντρο της πόλης.

 Η τοποθέτηση της γραμμής του τραμ γίνεται 
από τη μέση της οδού και προς τα νότια έτσι ώστε 
να εξασφαλίζεται η προστασία από τον ήλιο σε όσους 
περιμένουν το συρμό και ελεγχόμενη έκθεση στον 
ήλιο σε μεγαλύτερη έκταση σε όσους επιλέξουν την 
αναψυχή στο βόρειο-ανατολικό τμήμα. Σε αυτό το 
τμήμα είναι σήμερα συγκεντρωμένα και τα περισσότε-
ρα καταστήματα αναψυχής και εμπορικής εξυπηρέτη-
σης του κοινού.

10. Διερεύνηση της χάραξης της γραμμής του 
τραμ στην οδό Πανεπιστημίου 
Στις τέσσερεις εικόνες που ακολουθούν έχει διερευνη-
θεί σε επίπεδο αρχής η σκίαση της οδού Πανεπιστημίου 
στις 9.00, 12.00, 14.00 και 17.00. Από τη διερεύνηση 
προκύπτει ότι η νότια πλευρά της Πανεπιστημίου είναι 
σκιασμένη τις περισσότερες ώρες της ημέρας. 

Εικ.79 Η σκίαση της οδού Πανεπιστημίου στις 9.00 Εικ.80 Η σκίαση της οδού Πανεπιστημίου στις 12.00

Εικ.81 Η σκίαση της οδού Πανεπιστημίου στις 14.00 Εικ.82 Η σκίαση της οδού Πανεπιστημίου στις 17.00
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Εικ.83 Φύτευση, σχεδιασμός και αλλαγή αστικού δαπέδου στην οδό Πανεπιστημίου και 
στο συνολικό δακτύλιο από την Αμαλίας στην πλατεία της Ομόνοιας και την οδό Πατησίων

Εικ.84 Η οδός Πανεπιστημίου δεν θα είναι πλέον δρόμος με πεζοδρόμια αλλά γραμμική πλατεία, στο 
αστικό δάπεδο της οποίας μπορούν να αναπτυχθούν δενδροφυτεύσεις και εγκαταστάσεις για την 
εξυπηρέτηση του κοινού, όπως είναι περίπτερα τύπου και αναψυχής, ή μικρά καταστήματα παροχής 
υπηρεσιών, πληροφορίας ή προβολής, που θα εντείνουν την πεζή κυκλοφορία σε όλο το μήκος της, σε 
συνδυασμό με τις στάσεις του τραμ και τις παράπλευρες λειτουργίες. Για το σκοπό αυτό είναι αναγκαίο 
να προβλεφθεί ένας κατά μήκος αγωγός διέλευσης υποδομών. Το σχέδιο αυτό είναι ενδεικτικό και δεν 
προδιαγράφει κατευθύνσεις.

Εικ.85 Ενδεικτική τομή της Πανεπιστημίου μετά από την ολοκλήρωση της πιθανής παρέμβασης που 
απεικονίζεται στην διπλανή εικόνα.



8584

Εικ.86 Σχεδιαστική απεικόνιση αρχής για την ευρύτερη παρέμβαση στην οδό Πανεπιστημίου, με ενοποίηση του δημόσιου 
χώρου της τριλογίας της Εθνικής Βιβλιοθήκης, του Πανεπιστημίου και της Ακαδημίας, σε συνέχεια με την Κοραή και δυναμική 
σχέση με την πλατεία Κλαυθμώνος και το πνευματικό κέντρο του Δήμου Αθηναίων. Η πλατεία Δικαιοσύνης προβλέπεται να 
αποτελέσει επίσης πόλο ανασύνταξης της πόλης με ουσιαστική παρέμβαση στις χρήσεις και στο αστικό δάπεδο.

Εικ.87 Σχεδιαστική απεικόνιση της ευρύτερης παρέμβασης στη συνέχεια της Πανεπιστημίου, με την πλατεία της Ομόνοιας 
να πεζοδρομείται από την Πατησίων ως την 3η Σεπτεμβρίου και να αναδεικνύεται σε κεντρική αστική πλατεία του κέντρου, 
όπως είχε αρχικά σχεδιαστεί.
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Τα δύο πεδία 
Η ευρύτερη περιοχή παρέμβασης του αρχιτεκτονικού 
διαγωνισμού διαβαθμίζεται σε δύο πεδία επεξεργα-
σίας, την πρωτεύουσα περιοχή και την ευρεία ζώνη 
τυπολογικής παρέμβασης.

 Η πρωτεύουσα περιοχή παρέμβασης αποτε-
λεί το κατ’εξοχήν αντικείμενο του αρχιτεκτονικού 
διαγωνισμού και περιλαμβάνει το σύνολο της οδού 
Πανεπιστημίου, τον περιβάλλοντα δημόσιο χώρο της 
‘τριλογίας’ του Πανεπιστημίου, της Ακαδημίας και της 
Εθνικής Βιβλιοθήκης από το ευθυγραμμισμένο όριο 
της οδού Ακαδημίας ως την οδό Πανεπιστημίου, καθώς 
και την οδό Κοραή, την πλατεία της Δικαιοσύνης, 
την πλατεία της Ομόνοιας, το τμήμα της Λεωφόρου 
Αμαλίας από την οδό Φιλελλήνων και το τμήμα της 
Λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας από την οδό Ακαδημίας 
ως την πλατεία Συντάγματος και την Πανεπιστημίου, 
καθώς και το τμήμα της οδού Πατησίων από την οδό 
Σταδίου ως την οδό Ηπείρου.
 Στην περιοχή αυτή προβλέπεται πλήρης 
επεξεργασία του αστικού δαπέδου με εξειδίκευση 
σε τρία επί μέρους πεδία: στο σημείο συνάντησης 
της ‘τριλογίας’ με την οδό Κοραή, στην πλατεία της 
Ομόνοιας, στην πλατεία της Δικαιοσύνης και σε μια 
τυπική τομή στην οδό Πανεπιστημίου. 

 Η ευρεία ζώνη τυπολογικής παρέμβασης 
περιλαμβάνει όλη τη ζώνη μεταξύ των οδών Σταδίου 
και Ακαδημίας από την πλατεία της Ομόνοιας ως την 
πλατεία του Συντάγματος. Περιλαμβάνει επίσης τον 
άξονα της λεωφόρου Αμαλίας ως την αρχή της Συγγρού 
και της οδού Πατησίων ως την Αγίου Μελετίου. Από τη 
ζώνη αυτή εξαιρείται η πρωτεύουσα περιοχή παρέμβα-
σης, στην οποία ζητείται η πλήρης επεξεργασία, αλλά 
η συνέχεια των δύο περιοχών είναι δεδομένη. 
 Στη ζώνη αυτή προβλέπεται τυπολογική 
επεξεργασία του αστικού δαπέδου με έμφαση στη 
λεπτομέρεια μορφών και υλικών.

05    ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ

Τα επίπεδα παρέμβασης

 Η πρωτεύουσα περιοχή παρέμβασης
Η πρωτεύουσα περιοχή παρέμβασης θα αποτελεί μια 
γραμμική πορεία στο κέντρο της πόλης στην οποία θα 
συναντώνται οι πεζοί, το τραμ και οι ποδηλάτες, σε 
ένα λειτουργικό πλαίσιο επάλληλων χρήσεων και ένα 
συμβολικά φορτισμένο περιβάλλον. Η απόδοση της 
λεωφόρου των αυτοκινήτων στη νέα αστική κατάστα-
ση θα αναδείξει μια νέα φυσιογνωμία της αστικής 
κεντρικότητας, που θα ανασυνθέσει το νόημα του 
μητροπολιτικού κέντρου με τη συνδρομή της αρχιτε-
κτονικής του δημόσιου χώρου. 
 Στα ζητούμενα του διαγωνισμού περιλαμ-
βάνονται η λειτουργική εξυπηρέτηση των παρόδιων 
χρήσεων κατά περίπτωση, η εξυπηρέτηση της δημόσι-
ας συγκοινωνίας, ο σχεδιασμός ποδηλατοδρόμων, 
η διαμόρφωση των εξυπηρετήσεων του δημόσιου 
χώρου (περίπτερα, τύπος, αναψυχή κλπ), η φύτευ-
ση, ο υλικός σχεδιασμός του αστικού δαπέδου, των 
λειτουργικών και εξωραϊστικών κατασκευών και του 
αστικού εξοπλισμού με όρους που να ανταποκρίνο-
νται σε βαριά ή άτυπη χρήση, η οποία συνηθίζεται. 
Περιλαμβάνεται επίσης ο σχεδιασμός των εξόδων της 
νέας γραμμής του μετρό, στη στάση ‘Πανεπιστήμιο’, 
αλλά στην οδό Ακαδημίας, και των στάσεων του τραμ 
σε όλο το μήκος της παρέμβασης.
 Eπισημαίνεται ότι προτάσεις με σημαντι-
κές εκβαθύνσεις, βάθους μεγαλύτερου των 100 εκ 
από την υφιστάμενη στάθμη, υπόγειες διαβάσεις και 
υπόγεια τμήματα δεν μπορούν να γίνουν δεκτές, λόγω 
του αρχαιολογικού υποστρώματος της πόλης, εκτός 
και αν αποβλέπουν αιτιολογημένα στην ανάδειξή του, 
μετά από διενέργεια ανασκαφής. Στην τελευταία αυτή 
περίπτωση, η περιοχή στην οποία είναι πιθανό να 
υπάρξουν αρχαιολογικά ευρήματα (κυρίως εργαστή-
ρια) είναι στην περιοχή της λεωφόρου Αμαλίας και 
στην οδό Πανεπιστημίου, από το Σύνταγμα ως την 
οδό Ομήρου.

 Η ευρεία ζώνη τυπολογικής παρέμβασης
Στη ζώνη αυτή έχουν προβλεφθεί από την πολεοδο-
μική μελέτη στην οποία στηρίζεται ο αρχιτεκτονικός 
διαγωνισμός συγκεκριμένες κατευθύνσεις για την 
οργάνωση και λειτουργία του δημόσιου χώρου, που 
μπορεί να εξειδικευθούν στη φάση των οριστικών 
μελετών ή να αλλάξουν στη συνέχεια για να προσαρ-
μοστούν ευέλικτα στη δυναμική των πραγματικών 
αναγκών. Το ζητούμενο είναι η τυπολογική επίλυ-
ση του δημόσιου χώρου, τόσο του αστικού δαπέδου 
όσο και του εξοπλισμού, με κριτήριο τη δυνατότητα 
εφαρμογής στο σύνολο της ζώνης ανάλογα με τις 
εκάστοτε λειτουργικές συνθήκες, με τρόπο που θα 
αναδεικνύει μια πολεοδομική και αρχιτεκτονική ενότη-
τα συνόλου. Ενδεικτικά αναφέρονται τα πεζοδρόμια 
και τα ρείθρα πεζοδρομίων, οι διαβάσεις των πεζών, 
τα καθίσματα, οι κάδοι απορριμμάτων, οι αναγκαίες 
υποδομές για τη στάθμευση ποδηλάτων και τη σύντο-
μη στάση αυτοκινήτων, και άλλα σημαίνοντα στοιχεία 
του αστικού περιβάλλοντος.

Η κλιματική αναβάθμιση του κέντρου 
Στους στόχους του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού 
περιλαμβάνεται η διαμόρφωση συνθηκών περιβαλ-
λοντικής άνεσης για τους πολίτες που κινούνται και 
μένουν στο Κέντρο της Αθήνας και η μεταβολή του 
μικροκλίματος με φυτεύσεις και άλλες τεχνικές παρεμ-
βάσεις στο δημόσιο χώρο. 

Ο στόχος αυτός περιγράφεται ποσοτικά ως εξής:
1. Μείωση της μέγιστης θερινής θερμοκρασίας του 
αέρα σε ύψος 1,80m κατά 1,5°C.
2. Μείωση των βαθμοωρών κλιματισμού με βάση τους 
26°C σε μια τυπική θερινή ημέρα κατά 20%.
3. Βελτίωση του δείκτη θερμικής άνεσης σε μια τυπική 
θερινή ημέρα κατά 20%.
4. Μείωση της μέσης μέγιστης θερμοκρασίας επιφα-
νείας κατά 5%.

Στην τεχνική έκθεση πρέπει να περιλαμβάνεται 
συνοπτική αναφορά της στρατηγικής, με την οποία 
θα πραγματοποιηθούν οι στόχοι αυτοί στην ευρεία 
ζώνη πολεοδομικής παρέμβασης. Οι προτάσεις που 
θα προκριθούν, θα υποβάλλουν στην δεύτερη φάση 
λεπτομερέστερες προτάσεις με ποσοτική τεκμηρίωση.
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Εικ.89 Η πρωτεύουσα περιοχή παρέμβασης και οι βασικές κυκλοφοριακές ρυθμίσειςΕικ.88 Τα δύο πεδία παρέμβασης
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1. Τοπογραφικό υπόβαθρο της περιοχής πρωτεύουσας παρέμβασης και της ευρύτερης περιοχής μελέτης 

2. Η ευρύτερη ζώνη της πολεοδομικής και της αρχιτεκτονικής παρέμβασης με τις νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

3. Ορθοφωτογραφική αποτύπωση της περιοχής παρέμβασης

4. Διατηρητέα κτίρια και θεσμικό πλαίσιο στην περιοχή παρέμβασης. Συνοπτική περιγραφή των σημαντικότε-
ρων κτιρίων στην περιοχή παρέμβασης

5. Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο των χρήσεων γης στην περιοχή της ευρύτερης περιοχής παρέμβασης. Αναλυτική 
διάρθρωση των χρήσεων γης. Τα κενά κτίρια στην περιοχή παρέμβασης τον Απρίλιο 2011.

6. Ο χάρτης των αντικειμενικών αξιών γης

7. Φωτογραφική αποτύπωση όψεων στην κύρια περιοχή αρχιτεκτονικής παρέμβασης

8. Ορθή αρχιτεκτονική απόδοση των όψεων στην κύρια περιοχή αρχιτεκτονικής παρέμβασης

9. Στοιχεία για τη χάραξη της γραμμής τραμ από την πλατεία Συντάγματος ως την πλατεία Αιγύπτου

10. Στοιχεία για τους υπάρχοντες και τους προβλεπόμενους σταθμούς μετρό και ποδηλατόδρομους

11. Φωτογραφική τεκμηρίωση της περιοχής παρέμβασης

12. Κατάλογος ψηφιακών αρχείων

06           Υ Λ Ι Κ Ο    Υ Π Ο Σ Τ Η Ρ Ι Ξ Η Σ
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2. Η ευρύτερη ζώνη της πολεοδομικής και της αρχιτεκτονικής παρέμβασης με τις νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις (ΜΧΠ).

1. Τοπογραφικό υπόβαθρο της περιοχής πρωτεύουσας παρέμβασης και της ευρύτερης περιοχής μελέτης
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4.1 Τα διατηρητέα κτίρια στην περιοχή παρέμβασης. 
Φωτο-χαρτογράφηση. (ΜΧΠ)

3.2 Ορθοφωτογραφική τεκμηρίωση της περιοχής παρέμβασης (ΜΧΠ).

3.1 Ορθοφωτογραφική τεκμηρίωση της 
περιοχής παρέμβασης. Λεπτομέρεια. (ΜΧΠ)
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Σταδίου 4,
Πανεπιστημίου, Βουκουρεστίου και Αμερικής
Μέγαρο Μετοχικού Ταμείου Στρατού
1927-1929
Αρχιτέκτονες: Βασίλειος Κασσάνδρας
και Λεωνίδας Μπόνης
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΚΑ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΠΟΤ
[Π.Δ. α/10.08.1981 Φ.Ε.Κ. Δ/464 α/ 31.08.1981, 
Π.Δ. 9503 /α/27-2-2004 Φ.Ε.Κ. Δ/198α/ 5.3.2004,
Υ.Α. ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/1901/33661/24-7-1989
Φ.Ε.Κ. 560/Β/31-7-1989, Υ.Α. 3454/674/4-2-1998 
Φ.Ε.Κ. 83/Δ/18-2-1998]

Πανεπιστημίου 8 και Βουκουρεστίου 11
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΚΑ [Π.Δ. α/13-9-1983, 
ΦΕΚ 503/Δ/7-10-1983]

4.2 Καταγραφή και συνοπτική περιγραφή των 
διατηρητέων και άλλων σημαντικών κτιρίων 
στην περιοχή παρέμβασης. (ΜΧΠ)

Πανεπιστημίου 1
Ξενοδοχείον Μεγάλη Βρετανία (Hotel Grande 
Bretagne)
1842: Έπαυλη “Stadtpalais”Αντωνίου Δημητρίου 
(πρώτο κτίριο που κατασκευάστηκε επί της πλατείας 
Συντάγματος)
Αρχιτέκτων: Θεόφιλος Χάνσεν
1874: Ξενοδοχείον Μεγάλη Βρετανία Ευστάθιου 
Λάμψα
1923: Επέκταση προς την οδό Πανεπιστημίου
1960: Κατεδάφιση και ανακατασκευή παλαιού κτιρίου
2003: Ολοσχερής ανακαίνιση ξενοδοχείου
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΕΝΟ [ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ Η 
ΚΗΡΥΞΗ ΣΕ ΚΛΙΜΑΚΑ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗΣ]

Πανεπιστημίου 3-5-7
Κτίριο Θεάτρου Βρετάνια
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΚΑ
[Π.Δ. α/13-9-1983, ΦΕΚ 503/Δ/7-10-1983]

Καφενείο Ορφανίδη:
Υ.Α. ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/16150/1114/15-4-1986
Φ.Ε.Κ. 331/Β/15-5-1986

Πανεπιστημίου 6 & Βουκουρεστίου 12 & Κριεζώτου
Μέγαρο Κούπα
1875-1900
Aρχιτέκτων: Ernst Ziller
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΚΑ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΠΟΤ [Υ.Α. 
ΥΠΠΕ/ΓΔΠΑ/ΥΑΠΑ/ΔΙΛΑΠ/Γ/407/21695/2-4-1981
Φ.Ε.Κ. 244/Β/23-4-1981, Υ.Α. ΥΠΠΕ/ΓΔΠΑ/ΥΑΠΑ/
ΔΙΛΑΠ/Γ/1218/36418/5-8-1981
Φ.Ε.Κ. 494/Β/27-8-1981, Π.Δ \.13-9-1983 Φ.Ε.Κ. 
503/Δ/7-10-1983] 
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Πανεπιστημίου 14
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΚΑ [Π.Δ. α/13-9-1983, 
ΦΕΚ 503/Δ/7-10-1983]

Πανεπιστημίου 21 και Σταδίου 14
Τράπεζα της Ελλάδας
1933-1938
Αρχιτέκτονες: Νικόλαος Ζουμπουλίδης, Κίμωνας 
Λάσκαρης και Κωνσταντίνος Παπαδάκης 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΚΑ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΕΚΑ
[Π.Δ. α/13-9-1983, ΦΕΚ 503/Δ/7-10-1983,
Υ.Α. ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/1901/33661/24-7-1989
Φ.Ε.Κ. 560/Β/31-7-1989]

Πανεπιστημίου 22 και Ομήρου
Αρχαιολογική Εταιρεία
1958
Aρχιτέκτων: Ιωάννης Αντωνιάδης
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΚΑ
[Π.Δ. α/13-9-1983, ΦΕΚ 503/Δ/7-10-1983]

Πανεπιστημίου 10
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΚΑ [Π.Δ. α/13-9-1983, 
ΦΕΚ 503/Δ/7-10-1983]

Πανεπιστημίου 12
Ιλίου Μέλαθρον
1878-1880
Αρχιτέκτων: Εrnst Ziller
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΚΑ και το ΥΠΠΟΤ 
[Π.Δ. α/13-9-1983, ΦΕΚ 503/Δ/7-10-1983, Υ.Α. 
87811/670/2-10-1950 Φ.Ε.Κ. 174/Β/9-10-1950, 
Υ.Α. ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/3207/57153/21-11-1994 Φ.Ε.Κ. 
913/Β/9-12-1994]
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Πανεπιστημίου 26 και Σίνα 2
Οφθαλμιατρείο Αθηνών
1847-1869
Theophil Hansen (1847-1850)
Λύσανδρος Καυτατζόγλου (1850-1855)
Γεράσιμος Μεταξάς (1867-1869)
1910-1915: Το βοηθητικό κτίσμα κατασκευάστηκε 
από τον Αριστείδη Μπαλάνο
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΚΑ KAI TO YΠΠΟΤ
[Π.Δ. α/13-9-1983, Φ.Ε.Κ. 503/Δ/7-10-1983,
Υ.Α. 21980/250/27-2-1952 ΦΕΚ 54/Β/5-3-1952,
Υ.Α. Α/Φ29/19316/2549/23-4-1977 
Φ.Ε.Κ. 413/Β/28-4-1977, Υ.Α. ΥΠΠΕ/ΓΔΠΑ/ΥΑΠΑ/
ΔΙΛΑΠ/Γ/204/18141/29-3-1980
Φ.Ε.Κ. 366/Β/11-4-1980]

Πανεπιστημίου 23 και Εδουάρδου Λω
Μέγαρο Σερπιέρη
1880
Μηχανικός: Αναστάσιος Θεοφιλάς
1929: Κατασκευάστηκαν οι προσθήκες της Αγροτικής 
Τράπεζας
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΚΑ KAI TO YΠΠΟΤ 
[Π.Δ. α/13-9-1983, Φ.Ε.Κ. 503/Δ/7-10-1983, Υ.Α. Α/
Φ31/50718/4851/13-11-1974
Φ.Ε.Κ. 1212/Β/18-11-1974]

Πανεπιστημίου 24 και Ομήρου 9
Καθολικός Ναός Αγίου Διονυσίου
1853-1891
Αρχιτέκτων: Λύσανδρος Καυτατζόγλου (Ta πρώτα 
σχέδια έγιναν από τον Leo von Klenze) 
Αποκατάσταση αρχιτέκτονα Γιάννη Κίζη (1992-1998)
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΚΑ KAI TO YΠΠΟΤ
[Π.Δ. α/13-9-1983, Φ.Ε.Κ. 503/Δ/7-10-1983,
Υ.Α. Α/Φ29/19316/2549/23-4-1977
Φ.Ε.Κ. 413/Β/28-4-1977]
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Πανεπιστημίου 30
Πανεπιστήμιο Αθηνών
1839-1864
Hans Christian Hansen
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΠΟΤ
Υ.Α. 21980/250/27-2-1952 ΦΕΚ 54/Β/5-3-1952,
Υ.Α. Α/Φ29/19316/2549/23-4-1977
Φ.Ε.Κ. 413/Β/28-4-1977,
Υ.Α. ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Β/4451/54143/16-10-2001
Φ.Ε.Κ. 1350/Β/17-10-2001

Πανεπιστημίου 32
Εθνική Βιβλιοθήκη
1887-1902
Theophil Hansen
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΠΟΤ
Υ.Α. 21980/250/27-2-1952 ΦΕΚ 54/Β/5-3-1952,
Υ.Α. Α/Φ29/19316/2549/23-4-1977
Φ.Ε.Κ. 413/Β/28-4-1977,
Υ.Α. ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Β/4451/54143/16-10-2001
Φ.Ε.Κ. 1350/Β/17-10-2001

Πανεπιστημίου 35 και Κοραή 10
1843 (Οικία της οικογένειας των Σούτσων)
Προστατεύεται από το ΥΠΠΟΤ και το ΥΠΕΚΑ
[Π.Δ. 9176/1736/α/ 09.03.1993
Φ.Ε.Κ. Δ/231α/16.03.1993,
Υ.Α. ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/1765/26277/2-11-1989
Φ.Ε.Κ. 858/Β/15-11-1989,
Υ.Α. ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/585/19781/28-3-1994
Φ.Ε.Κ. 352/Β/13-5-1994]

Πανεπιστημίου 28 και Σίνα
Ακαδημία Αθηνών
1859-1885
Theophil Hansen
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΠΟΤ
Υ.Α. 21980/250/27-2-1952 ΦΕΚ 54/Β/5-3-1952,
Υ.Α. Α/Φ29/19316/2549/23-4-1977
Φ.Ε.Κ. 413/Β/28-4-1977,
Υ.Α. ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Β/4451/54143/16-10-2001
Φ.Ε.Κ. 1350/Β/17-10-2001
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Πανεπιστημίου 37 και Κοραή 7
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
1934
Αρχιτέκτων: Εμμανουήλ Λαζαρίδης
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΚΑ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΠΟΤ
[Π.Δ. α/13-9-1983, ΦΕΚ 503/Δ/7-10-1983,
Υ.Α. ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/1901/33661/24-7-1989
Φ.Ε.Κ. 560/Β/31-7-1989]

Πανεπιστημίου 41
Κτίριο Στοάς Νικολούδη
1897: Κατασκευή πρώτου κτίριου από τον αρχιτέκτο-
να Αλέξανδρο Νικολούδη
1918: Κατασκευή 2 νέων κτιρίων επί της οδού Σταδίου
1935: Κατασκευή σημερινής Στοάς Νικολούδη επί της 
οδού Πανεπιστημίου
2002: Αποκατάσταση κτιρίου από τον αρχιτέκτονα 
Αλέξανδρο Καλλιγά
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΚΑ
[Π.Δ. α/13-9-1983, ΦΕΚ 503/Δ/7-10-1983]

Πανεπιστημίου 40
Λαϊκή Τράπεζα
(Σήμερα ιδιοκτησία Εθνικής Κτηματικής Τράπεζας)
1905-1910
1905: Έδρα Λαϊκής Τράπεζα
1980: Αποκατάσταση αρχιτέκτονα Αλέξανδρου 
Καλλιγά 
Προστατεύεται από το ΥΠΠΟΤ και το ΥΠΕΚΑ
[Π.Δ. α/ 3-3-1980 Φ.Ε.Κ. Δ/160α/11.3.1980,
Π.Δ. α/13-9-1983, ΦΕΚ 503/Δ/7-10-1983,
Υ.Α. ΥΠΠΕ/2342/56581/14-9-1979
Φ.Ε.Κ. 869/Β/29-9-1979]

Πανεπιστημίου 36
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΚΑ
[Π.Δ. α/13-9-1983, ΦΕΚ 503/Δ/7-10-1983]
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Πανεπιστημίου 48
Σικιαρίδειο Μέγαρο (Κινηματοθέατρο REX)
1935
Αρχιτέκτονες: Βασίλειος Κασσάνδρας και Λεωνίδας 
Μπόνης
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΚΑ και το ΥΠΠΟΤ
[Π.Δ. α/13-9-1983, ΦΕΚ 503/Δ/7-10-1983,
Υ.Α. ΔΙΛΑΠ/Γ/3499/77334/6-12-1982
Φ.Ε.Κ. 74/Β/24-2-1983]

Παλαιό Εθνικό Τυπογραφείο
(Ο.Τ. Σταδίου, Σανταρόζα, Πανεπιστημίου και Αρσάκη)
1834-1932
1834-1835: Κατασκευή Βασιλικού Τυπογραφείου με 
βάση τα σχέδια του Josef Hoffer
1931-1932: Προσθήκη δεύτερου ορόφου με βάση τα 
σχέδια του Φοίβου Ζούκη
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΥΠΠΟΤ
[Υ.Α. ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/929/15466/20-3-1997
Φ.Ε.Κ. 321/Β/21-4-1997]

Πανεπιστημίου 47-49
Αρσάκειον
1846-1852
Αρχιτέκτων: Λύσανδρος Καυτατζόγλου
Αποκατάσταση Αλέξανδρου Καλλιγά (1984-1989)
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΠΟΤ 
[Υ.Α. 21980/250/27-2-1952 ΦΕΚ 54/Β/5-3-1952]

Πανεπιστημίου 45
Λαϊκή Τράπεζα
1922-1930
Αρχιτέκτων: Αναστάσιος Μεταξάς
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΚΑ
[Π.Δ. α/13-9-1983, ΦΕΚ 503/Δ/7-10-1983]

Πανεπιστημίου 46 και Χαριλάου Τρικούπη 1
Μέγαρο Σλήμαν-Μελά
1880
Αρχιτέκτων: Εrnst Ziller
Το εστιατόριο Ιντεάλ προστατεύεται από το ΥΠΕΚΑ και 
το ΥΠΠΟΤ
[Π.Δ. 726/α/15-1-2002 Φ.Ε.Κ. Δ/55 α/ 04.02.2002,
Υ.Α. ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/1254/27310/25-5-2001
Φ.Ε.Κ. 706/Β/6-6-2001]
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΚΑ
[Π.Δ. α/13-9-1983, ΦΕΚ 503/Δ/7-10-1983] 
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Πανεπιστημίου 68
Ξενοδοχείο Excelsior
1910-1914
Αρχιτέκτων: Ernst Ziller (?)
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΚΑ και το ΥΠΠΟΤ
[Π.Δ. α/13-9-1983, ΦΕΚ 503/Δ/7-10-1983,
Υ.Α. ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/3119/9414/14-2-1980
Φ.Ε.Κ. 277/Β/20-3-1980]

Πατησίων 7 και Δώρου 2
Προστατεύεται από το ΥΠΕΚΑ και το ΥΠΠΟΤ
[Π.Δ. α/31.07.1984 Φ.Ε.Κ. Δ/490 α/ 20.09.1984,
Υ.Α. ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/19496/983/27-5-1983
Φ.Ε.Κ. 357/Β/24-6-1983]

Πατησίων 9
Το «Μικρό» REX
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΕΝΟ 

Πανεπιστημίου 53 και Σανταρόζα
(Άποψη από την πλατεία Δικαιοσύνης)
Ξενοδοχείο Ματζέστικ
1920
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΚΑ και το ΥΠΠΟΤ
[Π.Δ. α/13-9-1983 ΦΕΚ 503/Δ/7-10-1983, Υ.Α.ΥΠΠΕ/
ΓΔΠΑ/ΥΑΠΑ/ΔΙΛΑΠ/Γ/2700/6470/30-11-1978
Φ.Ε.Κ. 1080/Β/6-12-1978,
Υ.Α. ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/2034/29595/12-6-2000
Φ.Ε.Κ. 857/Β/12-7-2000]

Πανεπιστημίου 54 και Εμμανουήλ Μπενάκη
Ξενοδοχείο Παλλάδιον
1915
Μηχανικός: Παναγιώτης Ζίζηλας
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΚΑ και το ΥΠΠΟΤ
[Π.Δ. α/13-9-1983 ΦΕΚ 503/Δ/7-10-1983,
Υ.Α. ΥΠΠΕ/ΔΙΛΑΠ/Γ/2593/50654/30-9-1983
Φ.Ε.Κ. 592/Β/14-10-1983]

Πανεπιστημίου 66
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΚΑ
[Π.Δ. α/13-9-1983, ΦΕΚ 503/Δ/7-10-1983]
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Πατησίων 44 και Τοσίτσα 1
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο
1862-1891
Ludwig Lange
Παναγιώτης Κάλκος
(τροποποίηση σχεδίων και επίβλεψη)
Ernst Ziller (τροποποίηση πρόσοψης και επίβλεψη)
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΠΟΤ 
[Υ.Α. 21980/250/27-2-1952 ΦΕΚ 54/Β/5-3-1952]

Πατησίων 64 και Χέυδεν
1928
Αρχιτέκτων: Βασίλειος Τσαγρής
Προστατεύεται από ΥΠΠΟΤ και ΥΠΕΚΑ
[Π.Δ. 73030/6236α/16-11-1987
Φ.Ε.Κ. Δ/1169 α/ 02.12.1987,
Υ.Α. ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/1754/26687/20-5-1996
Φ.Ε.Κ. 466/Β/20-6-1996]

Πατησίων 39
Προστατεύεται από το ΥΠΕΚΑ [Π.Δ. 74404/4383
α/21-10-1986 Φ.Ε.Κ. Δ/1040/α/30-10-1986]

Πατησίων 51
Ξενοδοχείο Acropole Palace
1926-1928
Αρχιτέκτων: Σωτήριος Μαγιάσης
Προστατεύεται από το ΥΠΠΟΤ

Πατησίων και Καποδιστρίου 28
Μέγαρο Λινάρδου
1933
Μηχανικός: Κώστας Βουτσινάς
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΕΝΟ 

Πατησίων 38
Κατάστημα Συρίγου
(Αρχική χρήση κατοικία-κατάστημα)
1900
Προστατεύεται από το ΥΠΕΚΑ
[Π.Δ. 87204/5958/27-9-1994
Φ.Ε.Κ. Δ/1114 α/ 25-10-1994]

Πατησίων 42 και Στουρνάρη
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
1862-1876
Λύσανδρος Καυτατζόγλου
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΠΟΤ [Υ.Α. 21980/250/27-
2-1952 ΦΕΚ 54/Β/5-3-1952]
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Πατησίων 56 (Πλατεία Αιγύπτου)
Πολυκατοικία Καρυστιανάκη
1934-1936
Αρχιτέκτων: Φοίβος Ζούκης
Προστατεύεται από το ΥΠΕΚΑ
[Π.Δ. 3760α/28-1-2010 Φ.Ε.Κ. ΑΑΠ/41α/11-2-2010]

Πατησίων 59
Πολυκατοικία Ξακουστή
1934
Αρχιτέκτων: Εμμανουήλ Κριεζής
Προστατεύεται από το ΥΠΕΚΑ
[Π.Δ. 3760α/28-1-2010 Φ.Ε.Κ. ΑΑΠ/41α/11-2-2010]

Πατησίων 61 και Σκαραμαγκά
Πολυκατοικία Παπαλεονάρδου
1925
Αρχιτέκτων: Κώστας Κιτσίκης

Πατησίων 50
Προστατεύεται από το ΥΠΕΚΑ
[Π.Δ. 60081/3597α/28-8-1986
 Φ.Ε.Κ. Δ/847α/17-9-1986]

Πατησίων και Βασιλέως Ηρακλείου 2
Μέγαρο Λιβιεράτου
1908-1909
Προστατεύεται από το ΥΠΠΟΤ
[Υ.Α. ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/1164/19744/9-5-1988
Φ.Ε.Κ. 357/Β/7-6-1988]

Πατησίων 54 και Μετσόβου
Δεκαετία 1930
Αρχιτέκτων: Νίκος Νικολαΐδης
Προστατεύεται από το ΥΠΕΚΑ
[Π.Δ. 3760α/28-1-2010 Φ.Ε.Κ. ΑΑΠ/41α/11-2-2010]
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Λουτρά Ζαππείου 
Τα κατάλοιπα των ρωμαϊκών λουτρών του Ζαππείου 
χρονολογούνται στα τέλη του 3ου αιώνα μ.Χ. και 
έχουν αναδειχθεί κάτω από στέγαστρο προστασίας στο 
νοτιοανατολικό πεζοδρόμιο της Λεωφόρου Αμαλίας.

Αρχαιολογικός χώρος Ολυμπιείου
Ο αρχαιολογικός χώρος του Ολυμπιείου περιλαμβάνει 
τα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα του ιερού του Ολυμπίου 
Διός, ένα ρωμαϊκό βαλανείο, κλασικές οικίες, μία 
παλαιοχριστιανική βασιλική και τμήμα του οχυρω-
ματικού περιβόλου της πόλης. Επί της οδού Αμαλίας 
σώζεται η Πύλη του Αδριανού.

Πηγές
-- Eξαρχόπουλος, Π., 1999,  «Μοντέρνα Αρχιτεκτονική», Αφιέρωμα: Η οδός Πατησίων, Από τα Χρόνια του Όθωνα στο 2000, Η Καθημερινή 
Επτά Ημέρες, 28 Μαρτίου 1999.
-- Κασιμάτη, Μ. Ζ. (επ.), 2010, Ερνέστος Τσίλλερ Αρχιτέκτων [1837-1923], Εθνική Πινακοθήκη και Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου.
-- Μπίρης, Κ. Η., 1995, Αι Αθήναι (1830-1966), Αθήνα, Μέλισσα.
-- Φιλιππίδης, Δ., 1984, Νεοελληνική Αρχιτεκτονική: Αρχιτεκτονική θεωρία και πράξη (1830-1980) σαν αντανάκλαση των ιδεολογικών 
επιλογών της νεοελληνικής κουλτούρας, Αθήνα, Μέλισσα.
-- Russackm H. H., 1942, Deutsche Bauen in Athen, Berlin, Wilhelm Limpert-Verlag.
-- www.eie.gr/archaeologia/gr/arxeio.aspx (Αρχαιολογία της πόλεως των Αθηνών)
-- www.estia.minenv.gr (Αρχείο παραδοσιακών οικισμών και διατηρητέων κτιρίων)
-- www.listedmonuments.culture.gr (Διαρκής κατάλογος των κηρυγμένων αρχαιολογικών χώρων και μνημείων της Ελλάδος)
-- www.odysseus.culture.gr (Πολιτιστικός χάρτης της Ελλάδος)

Λεωφόρος Αμαλίας και Βασιλίσσης Σοφίας
Παλαιά Ανάκτορα – Βουλή των Ελλήνων
1836-1843
Friedrich von Gaertner
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΠΟΤ [Υ.Α. 21980/250/27-
2-1952 Φ.Ε.Κ. 54/Β/5-3-1952]

Εθνικός κήπος
Κήπος των ανακτόρων
1837-1852
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΠΟΤ

Ζάππειο Μέγαρο
1874-1888
François Boulanger
Theophil Hansen
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΠΟΤ
[Υ.Α. 21980/250/27-2-1952 Φ.Ε.Κ. 54/Β/5-3-1952]
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5.2 Αναλυτική καταγραφή του 
εμπορίου στο ισόγειο. (ΜΧΠ)

5.1 Αναλυτική διάρθρωση 
των χρήσεων γης στην 
περιοχή παρέμβασης τον 
Απρίλιο 2011. (ΜΧΠ)
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5.4 Αναλυτική καταγραφή 
ξενοδοχείων. (ΜΧΠ)

5.3 Αναλυτική καταγραφή των 
γραφείων και της διοίκησης στους 
ορόφους (ΜΧΠ).
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Υπερτοπικό Κέντρο Δήμου
Πολεοδομικό Κέντρο
Κέντρο Συνοικίας
Γενική Κατοικία
Αμιγής Κατοικία
Αστικό Πράσινο

Διάγραμμα Θεσμοθετημένων Χρήσεων Γης

5.6 Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο των χρήσεων γης στην ευρύτερη περιοχή παρέμβασης. (ΜΧΠ)

5.5 Αναλυτική καταγραφή χρήσεων αναψυχής, 
εκπαίδευσης, πολιτισμού. (ΜΧΠ)
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7 Φωτογραφικό ανάπτυγμα των όψεων της Πανεπιστημίου στην πρωτεύουσα 
περιοχή του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού από το Σύνταγμα ως την Ομόνοια. (ΜΧΠ)

8.1 Ορθή προβολή των όψεων της Πανεπιστημίου στην πρωτεύουσα περιοχή 
του  αρχιτεκτονικού διαγωνισμού από το Σύνταγμα ως την Ομόνοια. (ΜΧΠ)

6. Ο χάρτης των αντικειμενικών αξιών γης (ΜΧΠ).
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8.2 Ορθή προβολή, ισοσταθμική κατάκλιση και αρχιτεκτονική απόδοση των όψεων της Πανεπιστημίου στην πρωτεύουσα περιοχή 
του  αρχιτεκτονικού διαγωνισμού από το Σύνταγμα ως την Ομόνοια : από Εμμανουήλ Μπενάκη ως Χαριλάου Τρικούπη. (ΜΧΠ)
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8.3 Ορθή προβολή, ισοσταθμική κατάκλιση και αρχιτεκτονική απόδοση των όψεων της Πανεπιστημίου στην πρωτεύουσα περιοχή 
του  αρχιτεκτονικού διαγωνισμού από το Σύνταγμα ως την Ομόνοια : από Εμμανουήλ Μπενάκη ως Πεσματζόγλου. (ΜΧΠ)
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9.1 Οριζοντιογραφική διαμόρφωση
Η χάραξη έχει μήκος περίπου 2,34 χλμ. και εξυπηρετεί το γραμμικό 
κέντρο των οδών Πανεπιστημίου και Πατησίων, όπου συγκεντρώνονται 
υπερτοπικές χρήσεις εμπορίου, διοίκησης, υπηρεσιών και εκπαίδευσης. 
Ο συγκεκριμένος διάδρομος επιτρέπει την άμεση μετεπιβίβαση από 
και προς τους σταθμούς του Μετρό Σύνταγμα, Πανεπιστήμιο, Ομόνοια 
και Βικτώρια. 
 Σύμφωνα με την προβλεπόμενη όδευση, στον σημερινό 
σταθμό τραμ ‘Σύνταγμα’ η αποβάθρα αναδιατάσσεται σε κεντρική με 
εκατέρωθεν τις δύο τροχιές εξυπηρέτησης των δύο κατευθύνσεων 
επί της Λεωφόρου Αμαλίας. Ακολούθως το τραμ κινείται στην νότια 
πλευρά του σε διπλή τροχιά εύρους 7 μέτρων κατά μήκος της 
οδού Πανεπιστημίου αφήνοντας ικανό πλάτος για την εξυπηρέτηση 
των παρόδιων χρήσεων (ενδεικτικό πλάτος 5 μέτρων το οποίο θα 
μπορούσε να τροποποιηθεί εφόσον αυτό κριθεί σκόπιμο). 
 Δεδομένου ότι υπάρχει κεντρικός αποχετευτικός – 
παντορροϊκός αγωγός στον άξονα της οδού Πανεπιστημίου και 
της οδού Πατησίων, η χάραξη κινείται σε θέση που αποφεύγει την 
μετατόπισή του.

 Στο τμήμα της χάραξης επί της οδού Πατησίων, από την 
οδό Πανεπιστημίου ως την οδό Στουρνάρη, το τραμ κινείται σε 
αποκλειστικό διάδρομο (3,5 μέτρων ανά κατεύθυνση), αφήνοντας 
ανάμεσα στις δύο τροχιές επαρκές πλάτος για την μη κάλυψη του 
αποχετευτικού – παντορροϊκού αγωγού. Στη συνέχεια, από την οδό 
Στουρνάρη ως την πλατεία Αιγύπτου, οι δύο κατευθύνσεις συγκλίνουν 
σε διάδρομο καταλαμβάνοντας συνολικό πλάτος 7,0 μέτρων. Στο 
τμήμα αυτό η θέση του διάδρομου του τραμ είναι ενδεικτική και 
ενδέχεται να τροποποιηθεί ανάλογα με την οριστική κυκλοφοριακή 
και συγκοινωνιακή μελέτη στην περιοχή.  

Γεωμετρικά Χαρακτηριστικά Χάραξης - Οριζοντιογραφία
Πλάτος γραμμής: 1.435 mm
Ελάχιστη ακτίνα καμπυλότητας στην οριζοντιογραφία: 25 m

 Στο συνημμένο σχέδιο 1 παρουσιάζεται η ενδεικτική 
οριζοντιογραφία χάραξης από την πλατεία Συντάγματος ως την 
πλατεία Αιγύπτου.

9. Στοιχεία για τη χάραξη της γραμμής τραμ από την πλατεία Συντάγματος ως την πλατεία Αιγύπτου. 



131130

9.2 Τυπικές διατομές
Σε όλο το μήκος της διαδρομής προβλέπεται διπλή γραμμή τραμ σε 
αποκλειστικό διάδρομο. Η απόσταση του άξονα του τραμ από την 
οριογραμμή κυκλοφορίας προβλέπεται να είναι 2,00m κατ΄ ελάχιστον. 
Εφόσον έχει αντίρροπη φορά με την οδική κυκλοφορία απαιτείται 
τοποθέτηση εντός του διαδρόμου του τραμ στοιχείου ασφάλισης.
 Ο διαχωρισμός μεταξύ του τροχιόδρομου και του 
παρακείμενου πεζοδρομίου γίνεται κατά περίπτωση:
-- Εφόσον η εξυπηρέτηση των παρόδιων προβλέπεται να γίνεται 
από τον τροχιόδρομο, ο διαχωρισμός υλοποιείται είτε με υπερβατό 
διαχωριστικό ή με τοποθέτηση μόνιμων κώνων, ή με κατάλληλη 
διαφοροποίηση στο υλικό επίστρωσης, όπως υποδείξει η μελέτη 
αστικού σχεδιασμού.
-- Στην περίπτωση όπου δεν απαιτείται εξυπηρέτηση των παρόδιων 
από τον τροχιόδρομο, ο διαχωρισμός προβλέπεται με κατασκευή 
κρασπέδου, σε απόσταση 1,70 m από τον άξονα του τραμ.

 Στο συνημμένο σχέδιο 2 παρουσιάζονται οι ενδεικτικές 
τυπικές διατομές που εφαρμόζονται κατά περίπτωση σε όλο το μήκος 
της διαδρομής. Στο σχέδιο αυτό περιλαμβάνονται με ενδεικτικές 
διαστάσεις οι διαμορφώσεις της διατομής σε όλο το εύρος κατάληψης 
της οδού, από οικοδομική σε οικοδομική γραμμή. 

9.3 Σταθμοί Τραμ
Οι σταθμοί που προβλέπονται κατασκευάζονται με κεντρικές 
αποβάθρες κατά μήκος της οδού Πανεπιστημίου και πλευρικές κατά 
μήκος της οδού Πατησίων. Το πλάτος των κεντρικών αποβαθρών 
προβλέπεται να είναι 4,20 m κατ’ ελάχιστο και των πλευρικών 
2,60m. Η απόσταση του άξονα του τραμ από την όψη της αποβάθρας 
προβλέπεται να είναι 1,30m κατ’ ελάχιστο. Η ακριβής απόσταση θα 
προσδιορισθεί στη μελέτη εφαρμογής, και  στα καμπύλα τμήματα θα 
ληφθεί υπόψη το δυναμικό περιτύπωμα του οχήματος του τραμ.
 Πέραν του σταθμού «ΣΥΝΤΑΓΜΑ», προβλέπονται δύο 
σταθμοί κατά μήκος της οδού Πανεπιστημίου, ένας επί της οδού 
Πατησίων και ένας τερματικός σταθμός στην πλατεία Αιγύπτου.

Γεωμετρικά Χαρακτηριστικά Στάσεων
Μήκος αποβάθρας (συνιστώμενο): 60-65 m
Απαιτούμενο πλάτος πλευρικής αποβάθρας: 2.60 m
Απαιτούμενο πλάτος κεντρικής αποβάθρας: 4.20 m
Ύψος αποβάθρας: 0.30 m
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10. Στοιχεία για τους υπάρχοντες και τους προβλεπόμενους 
σταθμούς μετρό. 

10.1 Ο σταθμός μετρό της πλατείας της Ομόνοιας.
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10.2 Ο σταθμός μετρό της πλατείας του Συντάγματος.
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10.3 Ο σταθμός μετρό του Πανεπιστημίου.
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10.4 Η σύνδεση του σταθμού μετρό της οδού Πανεπιστημίου με την προβλεπόμενη νέα γραμμή μετρό στην οδό Ακαδημίας.
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Οδός Πανεπιστημίου
Οδός Πανεπιστημίου

11. Φωτογραφική τεκμηρίωση της περιοχής παρέμβασης
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Η στοά της Κοραή το βράδυ

Η στοά στην οδό Κοραή
Οδός Κοραή προς Ομόνοια

Οδός Κοραή προς Σύνταγμα
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Οδός Σταδίου

Οδός ΠανεπιστημίουΣτοές στην ευρύτερη ζώνη της Πανεπιστημίου, από την Σταδίου ως την Ακαδημίας



153152

Η πλατεία Δικαιοσύνης στην οδό Πανεπιστημίου

Οδός Σταδίου και Κοραή

Οδός Σταδίου
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Μετρό στην Πανεπιστημίου 

Το Πανεπιστήμιο

Πλατεία Ομόνοιας

Οδός Πανεπιστημίου
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Οδός ΠανεπιστημίουΠλατεία Ομόνοιας

Οδός Πανεπιστημίου
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12. Κατάλογος ψηφιακών αρχείων που περιλαμβάνονται στον 
οπτικό δίσκο
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